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INDENIZAÇÃO MORAL

Na primeira entrevista depois da 
anulação das condenações, Lula diz 
que foi vítima de mentira jurídica, 
critica duramente Bolsonaro pela 
inação contra a pandemia e evita o 
tema eleição em 2022. P. 5

Governo federal poderá usar até R$ 44 bilhões 

fora do teto de gastos para pagar o benefício 

às famílias por quatro meses.  ECONOMIA, P. 9

 Câmara dos Deputados mantém na PEC 
arrocho para servidores públicos. P. 10

EXCLUSIVO: SUS tem 93 leitos de UTI e 313 de 
enfermaria impossibilitados de receber doentes. P. 3

Números não param de subir. Rede está sobrecarregada. P. 4

Tragédia: Brasil 
chega a 2.286 
mortos em 24 horasVEREADOR DE DUQUE DE 

CAXIAS É ASSASSINADO A 
TIROS EM PLENA LUZ DO DIA. P. 6
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Pela Copa do Brasil, Alvinegro ganha de 5 a 0, 
em partida no Castelão, em São Luís. P. 8

FOGÃO ARRASA 
COM O MOTO CLUB 

MUDANÇA DO 
NOME DO 
MARACANÃ 
PARA REI PELÉ 
É RECEBIDA 
COM CRÍTICAS 
POR QUEM 
DEFENDE 
MÁRIO FILHO

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

COVID

A SAÍDA
SÓ A VACINAÇÃO 
EM MASSA 
LEVARÁ O ESTADO 
DO RIO A CRESCER 
NOVAMENTE  
INFORME  
DO DIA, P. 2
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RIO DE JANEIRO, P. 7

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

32
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Tome  
vacina!” 

LULA,
ex-presidente

Ator João Gabriel Vasconcellos é absolvido 
em processo de violência doméstica e quer 
reparação da ex-mulher, Jessica Aronis. P. 12

‘SEM TEMPO 
PARA PENSAR EM 
CANDIDATURA...’

POLÍCIA MILITAR 
GASTA R$ 10 MILHÕES 
EM 15 NOVOS 
CAVEIRÕES. 
RIO DE JANEIRO, P. 7

Saiba as 
regras  
do novo 
auxílio de 
até R$ 375
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CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

‘Alguém acredita que 
esse processo termina 

com Lula vivo?’, 
questiona presidente 

do Clube Militar
BRASIL

Vereador de Duque 
de Caxias é morto 

a tiros em plena 
luz do dia

DUQUE DE CAXIAS

‘PEC Emergencial 
é uma chantagem 

e decreta o lockdown 
na segurança’, 
dizem policiais

SERVIDOR

Desde agosto 
de 2020, a 
produção 
industrial 
no Rio tem 
crescido a 
taxas de-
crescentes”
ARNALDO LIMA,
Economista.

O economista Arnaldo Lima, atualmente diretor de 
Estratégias Públicas do Grupo Mongeral Aegon, é um 
dos profissionais mais experientes do círculo econô-

mico do país. Já foi secretário-adjunto de Política Econô-
mica do Ministério da Fazenda, assessor especial e diretor 
de Assuntos Fiscais e Sociais do Ministério do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão e diretor de Seguridade da 
Funpresp-EXE. Debruçado sobre os números da produção 
industrial fluminense colhidos pelo IBGE, Lima ressalta que 
apenas Pernambuco (3,7%), Rio (0,2%) e Goiás (0,1%) 
registraram variação positiva em 2020, momento em que a 
produção industrial nacional fechou com queda de 4,5%.

FUTURO INCERTO
Desde agosto de 2020, a produção industrial no RJ tem 
crescido a taxas decrescentes, enquanto, aos poucos, a 
produção nacional parece estar se afastando do fundo do 
poço atingido em julho e agosto, quando registrou queda de 
5,7%. A indústria extrativa (11,1%) e alguns setores da indús-
tria de transformação, como fabricação de produtos far-
macêuticos (18,9%), equipamentos de transportes (8,9%), 
produtos de metal (7,1%), contribuíram para manter a pro-
dução industrial em campo positivo em 2020. E, qual foi o 
impacto real da pandemia neste início de 2021? Não é preci-
so ser gênio para chegar a conclusão que somente a vacina-
ção permitirá ao estado retomar, ainda que lentamente, a 
normalidade tão valiosa para o crescimento sustentado. 

 N Vereador Marcio Santos, 
presidente da Comissão de 
Educação, tem sido critica-
do por não ser profissional 
de educação. “Não sou pro-
fessor. Sou oriundo de escola 
pública, do movimento estu-
dantil e fui diretor da AMES”. 

InformedoDia

 N Após nota divulgada aqui 
ontem, a Secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura res-
ponde sobre gastos com café 
da manhã na Rioluz: “o café 
da manhã é uma obrigação 
e que, inclusive, está firma-
do em acordo coletivo com o 
Sindicato. Ressaltamos que 
o valor de R$ 45,7 mil é uma 
previsão de despesas e que é 
dividido pelas sete gerências 
regionais da Rioluz”.

RESPOSTA 
SOBRE O CAFÉ 
DA RIOLUZ

REPRODUÇÃO/TWITTER

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

CÂMARA MUNICIPAL 
DO RIO E EDUCAÇÃO

OBRAS DE 

ARTE FALSI-

FICADAS

Projeto de lei, do 

deputado federal 

Felício Laterça, 

propõe punição 

a quem falsificar 

assinatura em 

obra de arte com 

reclusão de um a 

três anos. Quem 

vende, leiloa, ad-

quire obra falsi-

ficada, receberá 

mesma pena.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Economista Arnaldo Lima analisou números da produção industrial.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Até o final da semana,  novas doses da vacina contra a Covid-19 
chegam ao Estado do Rio. O prefeito Eduardo Paes explicou que a 
vacinação agora está garantida até sábado. A previsão é de que, 
hoje, municípios vizinhos recebam novas doses também.

Muito oportuna a chegada de William Douglas - um homem muito 
sério, preparado, juiz de carreira - no TRF II, com sede no Rio. Um 
ganho para todo o Judiciário brasileiro. William Douglas, além de 
um dos maiores juristas do país, é também um ser humano, filan-
tropo, exemplar.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

BRT: indenização começa 
a ser paga na terça-feira
Os 100 funcionários dispensados receberão os valores devidos em 10 parcelas

ALEXANDRE MACIEIRA / RIOTUR / DIVULGAÇÃO

E
m audiência virtual 
entre o Sindicato 
dos Rodoviários e a 
direção do BRT, rea-

lizada na manhã de ontem, 
foi decidida a forma de in-
denização dos 100 funcio-
nários do BRT demitidos 
no início deste mês. Com o 
acordo, a homologação foi 
marcada para hoje, às 8h, 
na Avenida Salvador Allen-
de, na Barra, e o pagamento 
das 10 parcelas começará 
na terça-feira.

A audiência foi mediada 
pelo Tribunal Regional do 
Trabalho. De acordo com 
Sebastião José, presidente 
do Sindicato, na assembleia 
realizada no dia 4, para ouvir 
se os 100 rodoviários dispen-
sados aceitavam o parcela-
mento pelo consórcio para 
pagamento do que estava em 
atraso, a proposta foi aprova-
da pela maioria.

“Pelo acordo, ficou defini-
do que os funcionários irão 
receber os valores devidos 
em 10 parcelas, sendo que 
cada uma não poderá ser in-
ferior ao valor do salário de 
cada trabalhador ao ser dis-
pensado. Diante da dificul-
dade exposta pela empresa, 
acredito que essa tenha sido 
a melhor saída encontrada 
para que esses profissionais 
tenham condições de hon-
rar com seus compromissos, 
levar o sustento de suas fa-

LINHA AMARELA

 NA Prefeitura do Rio publicou no 
Diário Oficial de ontem o decreto 
que mantém a suspensão da 
cobrança do pedágio na Linha 
Amarela. A Lamsa, que reassu-
miu a operação da via na sexta-
-feira após a decisão do Ministro 
Luiz Fux de suspender o processo 
de encampação instaurado pela 
Prefeitura do Rio, havia informa-
do que a tarifa de R$ 7,20 voltaria 
a ser cobrada a partir de hoje. 

Mas o prefeito Eduardo 
Paes usou a redes sociais para 
tranquilizar os motoristas, 

salientando que a decisão do 
presidente do STF não autorizou 
a cobrança na via expressa até 
a realização de uma audiência 
que está marcada para o dia 
16. A Prefeitura já recorreu da 
decisão que devolve a admi-
nistração da Linha Amarela à 
concessionária.

A Lamsa diz que “a cobrança 
do pedágio é consequência lógi-
ca da prestação do serviço, que 
segue sendo realizado desde se-
tembro de 2020 sem qualquer 
remuneração”.

Decreto suspende volta do pedágio

BRT Rio: direção da concessionária fechou acordo para pagar indenização de 100 funcionários demitidos

mílias e ter condições de se 
recolocar no mercado de tra-
balho”, explicou o presidente 
do Sindicato.

“Os funcionários irão rece-
ber 40% do FGTS (Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço), 50% da multa do artigo 
477 da CLT — que determina 
que, quando um funcionário 
é demitido, o valor tem que 
ser pago em 10 dias; caso 
contrário é aplicada multa 
de 1 salário vigente do pro-
fissional —, 13° salário, férias 
proporcionais com 1/3 e se-
guro desemprego. A rescisão 
de contrato será paga em 12 
parcelas”, explicou José Car-
los Sacramento, vice-presi-
dente do sindicato.

ECONOMIA

O que o  
Rio pode 
esperar?

 N Há mais de uma semana 
o bueiro da Av. Genaro de 
Carvalho número 2795, 
encontra-se entupido e 
dando retorno para dentro 
do edifício Juliana. O esgoto 
está transbordando para as 
áreas do prédio, causando 
mau cheiro e colocando os 
condôminos em risco.

 > Juliana 
Genaro de Carvalho, Rio de Janeiro

Bueiro entupido 
causa mau cheiro

Problemas  
para troca de 
titularidade da  
conta de luz

 N Estou há uma semana 
tentando efetuar a troca  
da titularidade da conta de 
luz do meu apartamento.  
Site dá erro. Aguardo  
uma solução para o  
problema.

 > Fernando
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO

ESTOQUE ZERADO 

Secretário municipal de Saúde explica que faltaram doses ontem por conta de uma grande procura

D
iversas unidades de 
saúde do Rio suspen-
deram a vacinação 
contra a covid-19 na 

manhã de ontem. De acordo 
com o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, uma 
grande procura acabou zeran-
do o estoque antes do previsto. 
No entanto, mais de 56 mil do-
ses foram retiradas do almo-
xarifado central, em Niterói, 
na Região Metropolitana do 
Rio, e distribuídas. Segundo 
a pasta, a imunização seguirá 
normalmente hoje. 

Em uma publicação no Twit-
ter, Daniel Soranz afirmou que 
a Secretaria Municipal de Saú-
de aplicou 19 mil doses em 4 
horas, 9 mil a mais do que o es-
perado. “A grande procura ze-
rou o estoque de diversas uni-
dades antes do previsto para 
esta manhã. Nestas unidades 
foi temporariamente suspen-
sa no dia de hoje (ontem). Pela 
manhã, a SMS retirou mais 56 
mil doses no almoxarifado cen-
tral do estado em Niterói e ini-
ciou, imediatamente, a distri-
buição”, escreveu o secretário.

Idosos que estiveram on-
tem no Centro Municipal de 
Saúde Clementino Fraga, em 
Irajá, relataram que as vacinas 
acabaram no local. O fluxo de 
pessoas foi grande, e as doses 
não deram conta da fila. On-
tem e hoje, a prefeitura vacina 
idosos de 76 anos.

Nas redes sociais, um mora-
dor da região reclamou. “Hoje, 
meu pai compareceu ao CMS 
Clementino Fraga em Madu-
reira, antes das 9h30, e não ti-
nha vacina. Como é que faz?!”, 
escreveu. Na última quinta-fei-
ra, idosos de 78 anos também 
encontraram problemas como 
aglomerações e desabasteci-
mento de vacinas em postos de 
saúde da Zona Norte. 

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS) infor-
mou que está fazendo a repo-
sição em mais de 230 pontos 
da cidade. “A grande procura 
zerou o estoque previsto para 
ser usado pela manhã em di-
versas unidades. Nestes lo-
cais, a vacinação foi suspensa 
temporariamente e será reto-
mada amanhã (hoje)”.

Especialistas que partici-
pam do comitê científico da 
prefeitura são a favor de que 
o município mantenha as 
medidas restritivas anuncia-
das na semana passada. Um 
novo boletim epidemiológi-
co será publicado amanhã, e 
há expectativa para saber se o 
mapa do risco de contágio na 
cidade se tornou mais grave. 
A ocupação de leitos de UTI 
covid no Rio passa de 90%.

Faltou vacina em 
diversas unidades 

de saúde do Rio, 
mas estoque 

foi resposto 
e imunização 

continua hoje 

Hospital de 
Campanha do 
Riocentro: leitos 
fechados 

VOLTA ÀS AULAS

 N A rede estadual de ensino 
do Rio registrou a presença 
de apenas 22 mil alunos nas 
escolas, durante a primeira 
semana de aula, que come-
çou no dia 1º de março. Com 
cerca de 700 mil estudantes 
matriculados em unidades 
escolares de todo o estado, 
a Secretaria de Estado de 
Educação do Rio (Seeduc) 
informou que 300 mil bai-
xaram o aplicativo para as-
sistir às aulas online, mas 
58 mil não têm acesso à in-
ternet. Além disso, aqueles 
que têm acesso a computa-
dores e smartphones criti-
cam a plataforma de ensino 
online e o pacote de dados 
oferecido pelo governo.

Segundo a Seeduc, os 
números de alunos nas au-
las presenciais dependem 
da organização das escolas 
e a preferência é dos alunos 
em vulnerabilidade social, 
isto é, sem celular ou cone-
xão à internet.

“As escolas se organizam, 
entram em contato com as 
famílias, para dar o dia e 
hora para ir à escola. Na se-
mana passada, foram 22 mil 
(alunos)”, informou a pasta.

Nas escolas, só 
22 mil alunos

 > Diante da alta de in-
ternações por covid-19 
no Estado do Rio, o se-
cretário de Saúde, Car-
los Alberto Chaves, le-
vantou a possibilidade 
de restringir o turismo 
no Estado. Ele disse 
que a ideia ainda será 
debatida por sua equi-
pe e pode ser levada à 
reunião na sexta-fei-
ra com o governador 
interino Cláudio Cas-
tro. “Eu vejo as praias 
cheias de turistas. É 
hora de turismo aqui? 
É hora de samba na 
praia?”, comentou. 

As declarações fo-
ram feitas em coleti-
va de imprensa na Se-
cretaria Estadual de 
Saúde, no Centro do 
Rio, sobre a interdição 
do Hospital Estadual 
Eduardo Rabello, em 
Senador Vasconcelos, 
para obras.

Chaves ressaltou 
que as medidas serão 
discutidas com a equi-
pe de vigilância sani-
tária de acordo com o 
mapa epidemiológico 
que é lançado toda sex-
ta-feira. “Dependendo 
das condições, isso 
será colocado tecnica-
mente. Eu abri leitos 
hoje, pode ser que caia 
(a taxa de ocupação)”, 
ponderou.

Restrição ao 
turismo no Rio 
será debatida

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Rio tem 406 leitos de covid bloqueados na Rede SUS

 > No momento em que 
cresce a taxa de ocupação 
dos leitos operacionais de 
covid-19 na cidade do Rio, 
a Rede SUS contabiliza 93 
leitos de UTI e 313 de en-
fermaria impedidos de 
receber pacientes para o 
tratamento da doença na 
Região Metropolitana. Os 
leitos impedidos apare-

cem no Censo Hospitalar da 
Secretaria municipal de Saú-
de e estão localizados em 22 
hospitais públicos. Todos fi-
cam na cidade do Rio, à exce-
ção do Hospital Estadual São 
José, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, e são ad-
ministrados pelo município, 
estado e Ministério da Saúde. 
Na terça-feira, a taxa de ocu-
pação de leitos operacionais 
na capital estava em 86%. Há 
uma semana, no dia 4, a taxa 
era de 76%.

Na relação de leitos de 
UTI impedidos (93 ao todo), 
a maior quantidade está nos 
hospitais da rede federal: 30 

no Hospital Federal de Bon-
sucesso (HFB), 28 no Hospital 
Universitário Clementino Fra-
ga Filho, 6 no Hospital Federal 
da Lagoa, 1 no INI Fiocruz e 1 
no Hospital Universitário Ga-
ffree e Guinle — o que equivale 
a 71% do total.

O panorama se repete nos 
leitos de enfermaria. Dos 313 
leitos impedidos, 72% estão 
na rede federal: 168 no HFB, 
36 no Hospital Federal do An-
daraí (HFA), 11 no Hospital Fe-
deral da Lagoa, 7 no Hospital 
Universitário Gaffree Guinle 
e 4 no INI Fiocruz (dados co-
letados às 15h de terça-feira).

Segundo a defensora públi-

ca Thaísa Guerreiro, coor-
denadora de Saúde e Tute-
la Coletiva da Defensoria 
Pública do Estado do Rio, 
o principal motivo para o 
bloqueio dos leitos é a falta 
de profissionais. Há, ainda, 
outras razões, como falta 
de insumos, medicamentos 
ou equipamentos e necessi-
dade de reparos de infraes-
trutura. “Se esses leitos 
não forem desbloqueados 
de forma rápida, nós po-
deremos voltar ao cenário 
verificado no ano passado, 
quando havia pessoas mor-
rendo na fila de espera por 
leito”, alerta a defensora. 

ARQUIVO PESSOAL 

Meu pai compareceu 
ao CMS Clementino 
Fraga em Madureira, 
antes das 9h30, e 
não tinha vacina. 
Como é que faz?!

MORADOR DE IRAJÁ, sobre 
a falta do imunizante

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

SUSPENDE VACINAÇÃO 
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BRASIL

Doria anunciou a medida para enfrentar 
o aumento da taxa de ocupação no SUS

SP: 338 novos leitos 
para casos graves

DIVULGAÇÃO SP

Governador João Doria faz anúncio no Palácio dos Bandeirantes

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anun-
ciou ontem a implantação 
de mais 338 leitos no decor-
rer de março para atender 
casos graves de covid-19 em 
diferentes regiões do esta-
do. O objetivo é garantir 
atendimento aos pacientes 
graves e aumentar a rede 
para enfrentar a elevação 
das taxas de ocupação no 
SUS de São Paulo. 

“Este é o terceiro anún-
cio de abertura de novos 
leitos que fazemos em me-
nos de duas semanas. Per-
cebam a gravidade e a evo-
lução rápida do vírus em 
São Paulo e em todo o Bra-
sil. Em duas semanas, São 
Paulo anunciou 1.118 novos 
leitos hospitalares, sendo 
676 leitos de UTI. Todos es-
tarão operando neste mês 
de março”, disse Doria, que 
manteve as atuais medidas 

restritivas contra a covid-19 
no estado.

O número contabiliza 
171 leitos de enfermaria e 
167 de Terapia Intensiva em 
hospitais estaduais, muni-
cipais e vinculados ao SUS, 
como Santas Casas e serviços 
filantrópicos.

Outros 500 novos leitos 
também foram anunciados 
no dia 3 de março, incluin-
do 339 de UTI e 161 clínicos, 
também com ativação neste 
mês. O Governo ainda ativará 
11 hospitais de campanha que 
totalizarão mais 280 leitos – 
140 de cada tipo.

Com todas essas medidas, 
serão 1.118 leitos novos no SUS 
de SP. A ampliação anunciada 
hoje ocorrerá em hospitais da 
Grande São Paulo, Bauru, Ma-
rília, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, Araraquara, Campinas, 
Ribeirão Preto e São José do 
Rio Preto.

Fiocruz aponta ocupação superior a 
90% nas UTIs do SUS em 15 capitais
Pesquisadores alertam para sobrecarga e possibilidade de colapso do sistema de saúde

DIVULGAÇÃO

Taxa de ocupação de UTIs está acima de 90% em cidades como Porto Velho, Rio Branco e Fortaleza

A ocupação de unidades de 
terapia intensiva (UTIs) para 
covid-19 no Sistema Único de 
Saúde (SUS) está em “situa-
ção extremamente crítica”, 
com 15 capitais superando 
os 90%, aponta a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz). Pes-
quisadores do Observatório 
Fiocruz Covid-19 publicaram 
na terça-feira uma edição ex-
traordinária do boletim que 
acompanha a evolução da 
pandemia no país para aler-
tar sobre o agravamento, que 
vem causando recordes de 
mortes desde fevereiro.

Na segunda-feira, pela pri-
meira vez, a média diária de 
mortes em sete dias ultrapas-
sou 1,5 mil casos. O boletim 
aponta que 25 das 27 capi-

tais brasileiras estão com a 
taxa de ocupação no patamar 
considerado zona de alerta 
crítico, com mais de 80% dos 
leitos ocupados. Na maior 
parte dessas cidades, a ocu-
pação passou dos 90%. Belém 
e Maceió, apesar de estarem 
na zona de alerta intermediá-
rio, apresentam ocupação de 
UTIs acima de 70%.

Estavam na zona de alerta 
crítico segundo dados cole-
tados em 8 de março: Porto 

Velho (100%), Rio Branco 
(99%), Manaus (87%), Boa 
Vista (80%), Macapá (90%), 
Palmas (95%), São Luís 
(94%), Teresina (98%), For-
taleza (96%), Natal (96%), 
João Pessoa (87%), Recife 
(85%), Aracajú (86%), Sal-
vador (85%), Belo Horizon-
te (85%), Vitória (80%), Rio 
de Janeiro (93%), São Paulo 
(82%), Curitiba (96%), Flo-
rianópolis (97%), Porto Ale-
gre (102%), Campo Grande 

Mais um 
trágico 
recorde de 
mortes 
Brasil tem 2.286 vidas perdidas 
em apenas 24 horas e já soma 
mais de 270 mil óbitos por covid 

DANIEL CASTELO BRANCO

Com aumento do número de casos de covid e taxa de ocupação de leitos em níveis altíssimos, Brasil registra novo recorde diário de óbitos

O 
Brasil registrou on-
tem novo recorde 
de mortes por co-
vid-19 em apenas 

24 horas: foram 2.286 vidas 
perdidas, de acordo com o 
levantamento do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). Com os da-
dos atualizados do país, ao 
todo, já são 270.656 mortes 
pela doença. O recorde ante-
rior de mortes era de terça-
-feira, quando 1.972 vítimas 
entraram na contagem. 

Ainda de acordo com o 
Conass, em apenas 24 horas, 
o país também registrou 
79.876 novos casos da co-
vid-19. Ao todo, contabiliza 
11.202.305 infecções provo-
cados pelo novo coronavírus 
(Sars-CoV-2).

A média móvel de mortes 
também bateu o recorde pelo 
12° dia consecutivo, chegan-
do a 1.626. A média de casos 
ficou em 69.096.

A contagem de casos 

realizada pelas Secretarias 
Estaduais de Saúde inclui 
pessoas sintomáticas ou as-
sintomáticas; ou seja, neste 
último caso são pessoas que 
foram ou estão infectadas, 
mas não apresentaram sin-
tomas da doença.

O ranking de número de 
mortes segue liderado pelo 
estado de São Paulo, que tem 
62.570 óbitos causados pela 
covid-19. O Rio de Janeiro 
continua em segundo lugar, 
com 33.893 mortes, seguido 
por Minas Gerais (19.824), 
Rio Grande do Sul (14.087) e 
Paraná (13.060).

Desde o início de junho, o 

Conass divulga os números 
da pandemia da Covid-19 por 
conta de uma confusão com 
os dados do Ministério da 
Saúde. As informações dos 
secretários de saúde servem 
como base para a tabela ofi-
cial do governo, mas são pu-
blicadas cerca de uma hora 
antes.

Mais de 117 milhões pes-
soas foram infectadas em 
todo o mundo. Do total de 
doentes, mais de 2,6 milhões 
morreram, segundo a Uni-
versidade Johns Hopkins. O 
Brasil segue como o terceiro 
país do mundo em número 
de casos de covid-19.

O presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) sancionou ontem 
a lei que facilita a compra de va-
cinas contra a covid-19. Na ce-
rimônia, o chefe do Executivo 
e demais autoridades usavam 
máscaras faciais. Durante apa-
rições públicas, Bolsonaro não 
tem o costume de colocar o equi-
pamento de proteção individual. 

A cerimônia, no Palácio do 
Planalto, teve a participação 
do ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco, do dire-
tor-presidente da Anvisa, Anto-
nio Barra, e do ministro-chefe da 
Casa Civil, Braga Netto.

Bolsonaro sancionou uma 
Medida Provisória e um Projeto 
de Lei, que foram aprovados pelo 
Congresso Nacional. O primeiro 
foi MP 1.026/2021, que permite a 
compra de vacinas antes de aval 
da Agência de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) e dá sete dias úteis 

para a agência decidir sobre a 
aprovação temporária de vaci-
nas. Já o PL 534/2021 facilita a 
compra de vacinas pela União, 
pelos governos estaduais e mu-
nicipais e pela iniciativa privada.

Também foi sancionado o PL 
2.809/2020, que prorroga até 31 
de dezembro de 2020 a suspen-
são da obrigatoriedade de ma-
nutenção de metas pelos pres-
tadores de serviço de saúde no 
Sistema Único de Saúde (SUS).

COMBATE À COVID

Bolsonaro sanciona lei que amplia compra de vacinas 

Média móvel de 
mortes também 
bateu o recorde pelo 
12º dia consecutivo, 
chegando a 1.626

Boletim da 
Fiocruz reforça a 
necessidade de 
ampliar medidas de 
prevenção à covid-19

(106%), Cuiabá (96%), Goiâ-
nia (98%) e Brasília (97%).

Quando a análise se con-
centra nas unidades federa-
tivas, 20 estão com a ocupa-
ção de UTIs acima de 80%, 
sendo 13 delas com mais de 
90% das vagas preenchidas 
por pacientes graves de co-
vid-19. A ocupação é maior 
em Rondônia, Acre, Tocan-
tins, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande 

do Sul, Mato Grosso do Sul, 
Mato Grosso, Goiás e Distri-
to Federal.

Os pesquisadores avaliam 
que o quadro atual aponta 
para a sobrecarga e o colap-
so de sistemas de saúde e re-
forçam que é necessário am-
pliar e fortalecer as medidas 
de prevenção à transmissão 
da doença, com distancia-
mento físico e social, uso de 
máscaras e higienização de 
mãos.
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‘Fui vítima da maior mentira jurídica 
contada em 500 anos de História’
Lula desconversa mas faz um pronunciamento de presidenciável sem poupar duras críticas a Bolsonaro

A
pesar de se esquivar 
sobre candidatura em 
2022, o ex-presidente 
Lula fez ontem um 

discurso de presidenciável na 
sede do Sindicato dos Meta-
lúrgicos, em São Bernardo do 
Campo (SP), após anulação 
das condenações na Opera-
ção Lava Jato, pelo ministro 
Edson Fachin, do STF. Em tom 
duro e em clima de campanha, 
Lula afirmou que foi “vítima 
da maior mentira jurídica con-
tada em 500 anos de História” 
e criticou a atuação do presi-
dente Bolsonaro na pandemia, 
além da política econômica e 
seu viés armamentista.

“Fui vítima da maior men-
tira jurídica contada em 500 
anos de História. Se tem um 
brasileiro que tem razão de ter 
muitas e profundas mágoas, 
sou eu. Mas não tenho”, disse.

Questionado sobre ser can-
didato, Lula desconversou e 
afirmou que sua “cabeça não 
tem tempo para pensar em 
candidatura”. Mesmo assim, 
disse que, após tomar as duas 
doses da vacina, percorrerá o 
país. Mas alertou que empre-
sas que estão “comprando coi-
sas da Petrobras” deveriam ter 
medo, porque muito pode ser 
mudado caso o PT volte.

As vacinas contra covida-19 
também foram alvo de críticas 
a Bolsonaro e a falta de política 
para vacinação. “Na semana 
que vem, vou tomar minha va-
cina. E quero fazer propagan-
da para o povo brasileiro: não 
siga nenhuma decisão imbecil 
do presidente da República ou 
do ministro da Saúde. Tome 
vacina. As mortes são natu-
ralizadas. Mas eram mortes 
que, muitas delas, poderiam 
ser evitadas se a gente tivesse 
um governo que tivesse feito o 
elementar”, declarou.

Ao lembrar das ofertas da 
Pfizer e rejeitadas pelo gover-
no Bolsonaro, Lula reforçou 
que “arte de governar não é fá-
cil, é a arte de tomar a decisão”. 
“Era preciso economizar para 
comprar vacinas”, ressaltou. 
Segundo Lula, Bolsonaro de-
veria ter criado comitê de cri-
se para orientar a população 
semanalmente e que visitasse 
os estados. Bolsonaro comen-
tou a entrevista de Lula, com 
críticas sobre a condução da 
pandemia. Ele insinuou que o 
país estaria em situação pior 
se Lula fosse presidente.

O ex-presidente contou ter 
certeza de que os processos 
contra ele seriam anulados: 
“A verdade vencerá. Tinha 
tanta confiança e consciên-
cia do que acontecia que eu 
tinha certeza de que esse dia 
chegaria, e chegou. A Lava 
Jato desapareceu da minha 
vida”, disse, ressaltando que o 
ex-juiz Sergio Moro deve estar 
sofrendo mais do que ele.

As medidas para facilitar 
posse de armas estiveram na 
mira de Lula. Segundo ele, For-
ças Armadas e polícia preci-
sam de armas novas, não a po-
pulação. Sobre o auxílio emer-
gencial, Lula afirmou que “en-
quanto o governo não cuida 
de emprego, salário e renda, é 
preciso ter salário emergencial 
para que as pessoas não mor-
ram de fome”. Reforçou a difi-
culdade dos brasileiros e dis-
se que era feliz quando via um 
trabalhador dizendo que iria 
“comprar uma picanha para 
comer tomando uma cerveja”. 
“Esse país não tem governo, 
não tem ministro da Saúde, 
não tem ministro da Econo-
mia, tem um fanfarrão”. 

E quero fazer 
propaganda para 
o povo brasileiro: 
não siga nenhuma 
decisão imbecil 
do presidente da 
República”

LULA, ex-presidente 

ALICE VERGUEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

 > São Bernardo do Campo, São Paulo

Políticos de vários partidos repercutem discurso do ex-presidente
 > Parlamentares de to-

dos os espectros políti-
cos comentaram sobre o 
pronunciamento de Lula 
após a decisão do ministro 
do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Edson Fachin, 
anular as condenações 
realizadas pela força-tare-
ja da Operação Lava Jato. 

No Twitter, políticos co-
mentaram o caso. O ex-pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), antagoni-
zou Lula com Bolsonaro. Ao 
elogiar a “visão de país” do 
petista, criticou o presiden-
te da república por “só en-
xergar o próprio umbigo”.  

“Você não precisa gos-
tar do Lula para entender 
a diferença dele para o Bol-
sonaro. Um tem visão de 
país; o outro só enxerga o 

nidade dos brasileiros, com 
comida na mesa, emprego 
decente e amor à vida. Lula 
é fundamental nessa cons-
trução”, disse. 

Lula questionou o apre-
sentador Luciano Huck. “O 
Huck está jogando baixo 
falando de figurinha. Eu fi-
quei tão chateado. Ele não 
sabe que uma figurinha 
repetida, carimbada, vale 
pelo álbum inteiro”, disse.

O ex-presidente rebateu 
o ex-ministro Ciro Gomes 
(PDT), que criticou o debate 
em torno da elegibilidade 
do petista para 2022, afir-
mando que a candidatura 
seria “um circo”. Lula des-
tacou a necessidade de Ciro 
amenizar seus discursos 
afirmando que ele deveria 
respeitar as pessoas.Lula: “Minha cabeça não tem tempo para pensar em candidatura”

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

próprio umbigo. Um defende 
a vacina, a ciência e o SUS; o 
outro defende a cloroquina e 
um tal de spray israelense”, co-
meçou. “Um fundou um parti-
do e disputou 4 eleições; o ou-
tro é um acidente da história. 
Tenho grandes diferenças com 
o @LulaOficial, principalmen-
te na Economia, mas não pre-
cisa ser petista fanático para 
reconhecer a diferença entre 
o ex-presidente e o atual”, con-
cluiu Maia.  

Já o deputado federal Mar-
celo Freixo (PSOL-RJ) escre-
veu que Lula é fundamental 
para a reconstrução do país. 
“Nosso compromisso com 
o Brasil é muito maior que 
nossas diferenças. É hora de 
diálogo e unidade para cons-
truirmos um projeto de país 
que resgate a soberania e a dig-

AMEAÇA DO CLUBE MILITAR

‘Alguém acredita que o processo termina com Lula vivo?’

 NA caserna demonstrou inco-
modo com a decisão do minis-
tro do Edson Fachin, do STF, 
que anulou as condenações do 
ex-presidente Lula. Em tom de 
ameaça, o general Eduardo José 
Barbosa, que substituiu o gene-
ral Hamilton Mourão, atual vice 
de Bolsonaro, na presidência do 
Clube Militar do Rio, criticou for-
temente a decisão de Fachin. Em 
pronunciamento no site da insti-
tuição, Barbosa questionou se o 
ex-presidente estará vivo até o 
fim do processo de julgamento. 

“Ou alguém acredita que al-
gum desses processos chegará 
a transitar em julgado (depois 
de centenas de recursos) com o 
‘paciente’ vivo? Lugar de ladrão 
é na cadeia…. mas não no Brasil 

onde aqueles que julgam são ali-
nhados políticos daqueles que são 
julgados”, afirmou o general. 

Na nota, o militar classificou o ex-
-presidente como o “maior político 
criminoso que esse país já conhe-
ceu” e que a decisão do ministro do 
STF “não convence nem alunos do 
maternal”. “Toda a comunidade cri-
minosa do país e seus aliados mun-
do a fora devem estar festejando 
a vitória do banditismo”, escreveu.

A presidente nacional do PT, 
Gleisi Hoffmann, contestou a nota 
do gerenal da reserva e classifican-
do-a de “destemperadas”. “Justiça 
a Lula incomodou generais do Clube 
Militar. Em notas destemperadas, 
sugerem sua morte e insinuam com 
ruptura. Deviam estar cobrando 
explicações do colega Pazuello e 

do capitão sem as + de 270 mil 
mortes que deixaram aconte-
cer. Vocês não são tutores nem 
donos do país. Contenham-se”, 
escreveu ela no Twitter.

Ontem, ex-presidente Lula 
criticou a general Eduardo Vil-
las Bôas, que foi comandante 
do Exército de 2014 a 2019. Em 
abril de 2018, o general amea-
çou o STF para que não conce-
desse habeas corpus que evi-
taria a prisão de Lula. O petista 
criticou a carta do Clube Militar 
atacando a decisão de Fachin.

“Não acho correto que um 
comandante das Forças Arma-
das faça o que ele fez”, afirmou 
o petista, que acrescentou que 
se fosse presidente exonerava o 
general “na hora”.

Esse país não tem 
governo, não tem 
ministro da Saúde, 
não tem ministro da 
Economia, tem um 
fanfarrão”

LULA, ex-presidente 

Durante o 
pronunciamento, 
Lula fez campanha 
pela vacinação 
contra a covid-19 
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Transporte público passa 
por penúria e descaso
Passageiros denunciam que veículos estão deteriorados, com superlotação e sujos

ESTEFAN RADOVICS

Linhas de ônibus estão operando sem manutenção e limpeza pela cidade, justo no meio da pandemia

U
m flagrante feito pelo 
fotojornalista Estefan 
Radovicz, do jornal O 

DIA, expõe o abando-
no do sistema de transporte 
público de ônibus no Municí-
pio do Rio. Na imagem, é pos-
sível identificar que os dutos 
de ventilação do veículo estão 
cobertos de poeira, indican-
do a falta de manutenção ade-
quada em um momento que a 
circulação de ar garante a pro-
teção contra o contágio pela 
covid-19. 

Estefan costuma se deslo-
car pela cidade do Rio utilizan-
do diversas linhas das Zonas 
Norte e Sul da cidade. Em to-
dos os itinerários, o repórter 
identificou a má integridade 
dos veículos. 

“Tenho percebido que a 
conservação e limpeza dos 
ônibus foi reduzida compa-
rando a antigamente. Algu-
mas dessas linhas historica-
mente só utilizam veículos ve-
lhos e com problemas. O que 
eu reparo é que as empresas 
não estão dando conta de fa-
zer a manutenção e limpeza 
adequada deles. Além disso, 
álcool em gel eu nunca vi nas 
unidades que utilizo”, afirmou.

No Twitter, um passageiro 
que utilizava a linha 821, em 
Campo Grande, na Zona Oes-
te, afirmou ter desistido do 
transporte público e agora faz 
seu trajeto a pé, preferindo an-
dar cinco quilômetros do que 
pegar ônibus devido à lotação, 
desconforto e calor. “Meu di-

ceita de R$1,2 bilhão. A média 
diária de passageiros trans-
portados caiu de 3,5 milhões 
para 1,8 milhão. Ao longo de 
quase um ano de cálculos, dei-
xaram de ser transportados 
500 milhões de passageiros. 
Esta realidade impacta direta-
mente nas operações diárias, 
que passam por processo de 
envelhecimento da frota e di-
ficuldades orçamentárias para 
custeio de salários, compra de 
combustíveis e implementa-
ção de investimentos”, disse.

No site da Prefeitura do Rio 
existia o portal ‘Transparên-
cia da Mobilidade’, que está 
indisponível. Nele era possí-
vel identificar o ranking com 
as melhores e piores empre-
sas e linhas de ônibus, feito 
pela Secretaria Municipal de 
Transportes do Rio (SMTR). A 
secretaria informou que está 
atualizando os dados e vai rea-
tivar o serviço.

Danilo do Mercado e seu filho Gabriel 

foram mortos no Jardim Primavera

Vereador Caxias é 
assassinado a tiros 

DIVULGAÇÃO

Danilo era investigado por homicídio e extorsão, entre outros crimes

O vereador de Duque de 
Caxias pelo MDB, Danilo 
Francisco da Silva, o Dani-
lo do Mercado, de 53 anos, 
foi morto a tiros ontem no 
bairro Jardim Primave-
ra, nas imediações da Ala-
meda Américo Campos no 
município da Baixada. O fi-
lho dele, Gabriel Francisco 
Gomes da Silva, de 25, tam-
bém foi morto no mesmo 
atentado. Danilo foi o oi-
tavo vereador mais votado 
com 6.080 votos.  

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminen-
se (DHBF) informou que 
está investigando a ocor-
rência. Agentes permane-
ceram no local até a reali-
zação da perícia. Danilo do 
Mercado era investigado 
pela DHBF em inquéritos 
que apuram homicídios, 
formação de milícia e grupo 
de extermínio, grilagem de 
terras, extorsão e ameaça.

O prefeito Washington 
Reis e os deputados Gu-
temberg Reis (federal) e Ro-

senverg Reis (estadual) emiti-
ram nota conjunta de pesar: 
“É com grande tristeza que o 
MDB/Duque de Caxias rece-
beu, nesta quarta-feira, a notí-
cia do falecimento do vereador 
Danilo Francisco da Silva, co-
nhecido como Danilo do Mer-
cado, e do seu filho, Gabriel 
Francisco Gomes da Silva. À 
família enlutada as nossas sin-
ceras condolências e que Deus, 
em sua bondade infinita, tra-
ga o conforto necessário neste 
momento difícil”.

A Câmara de Vereadores 
também lamentou. “É com 
extremo pesar que a Câma-
ra Municipal de Duque de 
Caxias, em nome de todos os 
vereadores e servidores, co-
munica o falecimento do ve-
reador Danilo Francisco da 
Silva, o Danilo do Mercado. O 
vereador deixa como legado 
uma belíssima trajetória mar-
cada pelo respeito ao próximo, 
amor e dedicação ao trabalho 
e à família. Pedimos a Deus 
que conforte o coração dos fa-
miliares e amigos”.

nheiro as empresas de trans-
porte já não veem há muito 
tempo. Comprei um tênis 
adequado e vou caminhando, 
nada como uma boa música 
para romper grandes distân-
cias”, concluiu.

O DIA procurou a Rio 
Ônibus, que enviou uma nota 
informando que “ao comple-
tar um ano das mudanças de 
comportamento social, refle-
xo da pandemia, os consórcios 
operadores das linhas de ôni-
bus acumulam déficit de re-

Reportagem do estagiário Jorge 

Costa,sob supervisão de Thiago Antunes
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RIO DE JANEIRO

Novo batismo do 
Maracanã causa 
muita polêmica
Iniciativa para a troca do nome de Mário Filho 
para Rei Pelé é alvo de enxurrada de críticas

DANIEL CASTELO BRANCO

A 
tabelinha política e 
futebol não costuma 
resultar em golaços. 
Longe disso. Quase 

sempre está mais para gol con-
tra. O exemplo mais recente 
envolve o Maracanã, o mais 
famoso estádio do planeta, 
palco de duas finais de Copa 
do Mundo, de abertura dos Jo-
gos Olímpicos e de decisão da 
medalha de ouro. Aos 71 anos, 
depois de várias reformas, que 
o tiraram inclusive a fama de 
‘Maior do Mundo’, o Maraca 
viu uma iniciativa da Assem-
bleia Legislativa do Rio provo-
car grande polêmica. 

Projeto do deputado André 
Ceciliano (PT), presidente da 

Alerj, aprovado por 65 votos 
contra 5, institui a mudança 
do nome do estádio de Jor-
nalista Mário Filho para Ed-
son Arantes do Nascimento 
— Rei Pelé. Falta só a sanção 
do governador em exercí-
cio, Cláudio Castro. Cecilia-
no justificou que o objetivo 
foi homenagear o Atleta do 
Século em vida: “Nada mais 
justo. Pelé fez história no Ma-
racanã, conquistando títulos 
e marcando o milésimo gol”. 
O deputado demonstrou con-
fiança na sanção do governa-
dor num prazo de 10 a 15 dias.

Nas redes sociais, no en-
tanto, a reação não foi positi-
va. Enquete no site do Jornal 
O DIA, por exemplo, aponta 
a rejeição de quase 97% dos 
mais de 2.700 leitores que opi-

naram até o fechamento des-
ta edição. Locutor da ‘Rádio 
Tupi’, José Carlos Araújo, o Ga-
rotinho, lembrou que trabalha 
profissionalmente no Mara-
canã desde 1963. E foi duro 
na crítica: “Sou inteiramente 
contra. Pelé merece todas as 
homenagens, mas não tirar o 
nome do Mário Filho, que tan-
to fez pelo esporte. Nenhum 
outro jornalista defendeu 
tanto o desenvolvimento do 
futebol carioca e a construção 
do Maracanã. Acho um crime 
que a Alerj está cometendo 
por não conhecer a história”.

Companheiro do Garoti-
nho na ‘Tupi’, o comentarista 
Washington Rodrigues, o Apo-
linho, também colunista dos 
jornais O DIA e Meia Hora, 
faz coro. “Acho a iniciativa des-

Se o projeto for sancionado, o complexo esportivo do Maracanã é que passará a se chamar Mário Filho

Aquisição ocorre  
em meio a críticas 
ao aumento da 
letalidade policial

Polícia 
Militar 
compra 15 
‘caveirões’

A 
Polícia Militar do Rio 
acaba de comprar 
15 novos ‘caveirões’, 
como são conhecidos 

os blindados da corporação. 
O dinheiro para a aquisição, 
que totaliza quase R$ 10 mi-
lhões, já foi aprovado pela 
secretaria. Os veículos, com 
preço unitário de R$ 652,5 
mil, serão utilizados para o 
transporte de policiais mili-
tares em operações, em meio 
às críticas de entidades liga-
das aos Direitos Humanos 
que apontam o aumento de 
mortes em confrontos, prin-
cipalmente em comunidades.

Em junho do ano passado, 
o ministro Edson Fachin ve-
tou as operações em favelas, 
permitindo apenas que elas 
ocorressem em “hipóteses 
excepcionais” e comunica-
das ao Ministério Público.

Os veículos são capazes de 
suportar tiros de fuzil, têm 
pneus com gel e capacidade 
para transportar 10 pessoas. 
O primeiro protótipo chega-
rá à corporação em 60 dias 
e, os outros veículos, em um 
prazo de 90 dias. Em nota, 
o secretário da PM, coronel 
Rogério Lacerda, afirmou 
que são “veículos mais segu-
ros e ágeis” e que “o contrato 
prevê manutenção rápida e 
barata”, já que são nacionais.

FERNANDO FARIA

ffaria@odia.com.br

necessária e deselegante com 
a família do Mário Filho, que 
tanto fez pelo esporte. Até pa-
rece que os deputados só dão 
nomes a ruas e praças”, disse. 
“Pelé merece sempre ser ho-
menageado, mas o Mário Fi-
lho teve participação funda-
mental na construção do Ma-
racanã. E Pelé já tem um es-
tádio em Maceió com o nome 
dele”, acrescentou o Apolinho.

Neto do jornalista Mário 
Filho, Mário Neto detonou a 

mudança. “A medida é torpe 
e ridícula”, atacou, em entre-
vista ao site ‘UOL’. Na avalia-
ção dele, o estádio “morreu’ 
após a reforma para a Copa de 
2014: “É uma coisa de quem 
não entende de futebol, de 
história. Se quisessem home-
nagear alguém, que home-
nageassem Garrincha. Estou 
chateado? Sim, mas não vou 
ficar mais, pois meu avô não 
brigou por esse estádio para 
70 mil pessoas”.

Ídolo do Vasco e um dos 
grandes artilheiros do Mara-
canã, Roberto Dinamite elo-
giou: “É homenagem justa a 
uma pessoa que você não tem 
que discutir. Pelé foi o maior 
jogador do mundo, ninguém 
fez tanto pelo futebol no país. 
Não discuto o trabalho de Má-
rio Filho para a construção do 
estádio, mas Pelé e Maracanã 
representam o futebol brasi-
leiro no mundo. Pelé transcen-
de a tudo, é para unir”.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br
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BOTAFOGO FLUMINENSE

Alvinegro goleia o Moto 
Club na Copa do Brasil: 5 a 0
Em São Luís, Glorioso garante R$ 1,15 milhão ao avançar na competição

Pedro Castro comemora o gol de falta marcado na vitória alvinegra

C
om o pé direito (calibra-
do), o Botafogo estreou 
na Copa do Brasil com 
uma consistente atua-

ção na goleada por 5 a 0 sobre 
o Moto Club, ontem à noite, no 
Castelão, em São Luís. Além da 
garantir a vaga para a segunda 
fase da competição, o Glorioso 
embolsou a premiação no va-
lor de R$ 1,15 milhão. Com o 
moral elevado, o Botafogo vol-
ta a campo no sábado diante 
do Bangu, no Nilton Santos.

A velocidade promete ser 
uma das marcas de Marcelo 
Chamusca à frente do Alvine-
gro. E não apenas pelo ‘apres-
sado’ e bonito gol de falta mar-
cado pelo volante Pedro Cas-
tro, com dois minutos de jogo. 
Com boa mobilidade, o Bota-
fogo teve o ritmo ditado pelos 
ligeiros Warley e Ronald, que 

deixou o gramado ainda no 
primeiro tempo com suspeita 
de lesão. Prata da casa, Ênio 
manteve o padrão de veloci-
dade exigido por Chamusca. 

De pênalti, Matheus Babi 
aumentou a vantagem, aos 
30, mas não deixou o treina-
dor satisfeito. A sonora bron-
ca em Marcinho, substituto 

de Bruno Nazário, que teve o 
contrato rescindido ontem, 
ecoou pela arquibancada do 
Castelão. O tom de cobrança 
foi replicado em alto e bom 
som no vestiário.

Na volta do intervalo, o 
Botafogo foi cirúrgico para 
construir a goleada. Aos seis 
minutos, Warley acertou um 
primoroso cruzamento para 
Ênio, de primeira, marcar o 
primeiro gol como profissio-
nal. Aos 30, o atacante devol-
veu a assistência para War-
ley aumentar a vantagem: 4 
a 0. O gol mais bonito da noi-
te foi reservado ao estrean-
te Matheus Frizzo, no belo 
voleio após o cruzamento de 
Rickson, aos 36.

O Botafogo, de muitas caras 
novas, mostrou ao torcedor 
que tem pressa para recuperar 
o lugar na elite ao longo da dis-
puta da Série B do Brasileiro.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nHá mais de 10 anos, através 
de sua empresa Pelé Sports e 
Marketing LTDA, o Rei Pelé 
processou o Flamengo e pede 
quantia de cerca de 20 milhões 
de dólares por conta dos direi-
tos de transmissão da antiga 
Supercopa dos Campeões da 
Libertadores da América. Con-
versei com pessoas que defen-
deram o Rubro-Negro, que 
me disseram que Pelé perdeu 
a ação após muita luta. Com o 
movimento de tornar o nome 
do Maracanã em Rei Pelé, co-
meçam a surgir notícias como 
essa e que o torcedor comum 
pouco tem acesso. Pelé é Rei. 
Mas o Maracanã é o Maracanã. 

PROCESSO DO REI
LUCAS MERCON

A BOLA SEGUE ROLANDO

A 
CBF se reuniu com diversos clubes, desde a 
Série A até a Série D, e decidiu junto a eles 
que a bola vai continuar rolando no Brasil, 

mesmo com a pandemia do coronavírus, que re-
gistrou recordes de mortes nesta semana. A CBF 
e as instituições entendem que os protocolos 
adotados são eficazes e, com a discussão diária 
sobre as medidas, só têm a melhorar. A Fenafap 
(Sindicato Nacional dos Atletas) apresentou 
uma pesquisa que mostra que 80% dos atletas 
de futebol do Brasil confiam nos protocolos. A 
preocupação maior fica com os funcionários que 
trabalham ao redor dos atletas, já que os joga-
dores são constantemente testados e nenhum 
caso gravíssimo foi detectado nos atores prin-
cipais do jogo. Todos concordaram em tomar 
medidas melhores para proteger os que fazem 
o futebol continuar sendo jogado. Sou a favor 
de continuar. Se tem um meio que está sendo 
pioneiro nas atitudes relacionadas à segurança 
é o futebol. Tem tanta coisa mais preocupante 
funcionando, por que o esporte tem que parar? 
Há muitos que dependem do futebol para sobre-
viver. A bola tem que continuar rolando.

 nElogiei esse jogador, prin-
cipalmente no aspecto téc-
nico. Mas Benítez deu uma 
esperança ao torcedor que 
não pôde entregar por con-
ta do quesito físico. Apesar 
da habilidade, desfalcou o 
Vasco em jogos importan-
tes (como no do rebaixa-
mento) e nunca se mostrou 
100% na passagem pelo Gi-
gante. O São Paulo quer o 
camisa 10. Bom para o Vas-
co. Com o salário do argen-
tino, o clube pode buscar al-
guém que valha pela técni-
ca e jogue com frequência. 
Série B não é moleza...

BENÍTEZ DE SAÍDA? 
BOM PARA O VASCO

COMPLICOU, FRED...

 nO Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem  decidiu, 
após longo imbróglio envolvendo Fred, Atlético-MG e Cru-
zeiro, que o atacante terá que pagar cerca de R$ 18 milhões 
ao Galo pela transferência direta à Raposa. Isso no quesito 
“arbitral”. Na Justiça Trabalhista, Fred não aceitou a der-
rota e entrou com ação cobrando R$ 2 milhões do Galo. O 
caso deve ir até última instância e veremos mais capítulos.
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Zagueiro, no entanto, diz que não deseja 
deixar o Goiás pela porta dos fundos

David Duarte quer 
jogar no Tricolor

O Fluminense está no 
mercado em busca de jo-
gadores que possam refor-
çar o elenco para a tem-
porada 2021. Para o se-
tor defensivo, a diretoria 
deseja ter David Duarte, 
atualmente no Goiás. O 
Tricolor apresentou uma 
proposta oficial ao Esme-
raldino, mas alguns entra-
ves financeiros impedem 
o acerto entre os clubes.

Segundo apurou a re-
portagem, o Goiás dificul-
ta as tratativas, não dese-
ja liberar David Duarte e 
impõe condições para li-
berar o atleta para o Flu-
minense, mesmo sabendo 
que, a partir do meio do 
ano, o jogador poderá as-

sinar um pré-contrato com 
outra equipe e sair do time 
goiano livre.

Diante das dificuldades 
para se ter um acordo entre 
as partes, O DIA entrou em 
contato com o jogador para 
saber qual é o desejo dele 
diante do cenário entre os 
dois clubes.

“O Fluminense fez uma 
proposta, meus empresários 
levaram para o Goiás, só que 
a diretoria não está aceitan-
do. O meu interesse é jogar 
pelo Fluminense, gostei do 
projeto apresentado, mas 
não quero deixar o Goiás, 
clube que eu tenho uma lin-
da história, pela porta dos 
fundos”, afirmou o jogador.

A reportagem tentou con-
tato com os agentes de David 
Duarte, da empresa Brazil 
Soccer, mas os representan-
tes do zagueiro não quise-
ram falar sobre o assunto. O 
mesmo aconteceu com a di-
retoria do Fluminense.

FLAMENGO

VASCO

Rodrigo Muniz curte momento 
Atacante, de 19 anos, marcou duas vezes contra o Macaé

Autor dos dois gols do Fla-
mengo na vitória sobre o 
Macaé, Rodrigo Muniz tem 
apenas 19 anos, mas vem re-
cebendo elogios no clube ca-
rioca. O jogador afirmou que 
também está sendo aconse-
lhado por medalhões do Ru-
bro-Negro. Ele revelou quais 
são os atletas com quem tem 
mais contato.

“As coisas que estão acon-
tecendo na minha vida, a gen-
te para para pensar onde a 
gente está, às vezes eu chego 

nos treinamentos com o time 
principal e fico “olha onde 
eu cheguei”. Aí converso com 
Bruno Henrique, com Diego, 
que tenho mais afinidade para 
conversar, eles me dão muitos 
conselhos, falando para conti-
nuar assim, na pegada, que vai 
dar tudo certo, que eu vou con-
seguir realizar os meus sonhos 
e de toda a minha família. É 
uma coisa que não dá para ex-
plicar. Só quem é Flamengo 
sabe”, afirmou.

Rodrigo Muniz tem ape-

nas 15 jogos no profissional 
e marcou quatro vezes. O jo-
gador chegou a ser empres-
tado para o Coritiba no ano 
passado, mas fez apenas seis 
jogos pelo Brasileiro e retor-
nou ao Flamengo, após pedi-
do de Rogério Ceni.

O Flamengo tem seis pon-
tos e divide a liderança do 
Carioca com a Portuguesa. A 
equipe rubro-negra volta aos 
gramados no clássico diante 
do Fluminense, no domingo, 
no Maracanã.

Benítez perto de deixar o clube
Dirigente diz que 
argentino revelou o 
desejo de jogar no 
São Paulo

O diretor executivo de fute-
bol do Vasco, Alexandre Pás-
saro, confirmou durante a 
apresentação dos novos re-
forços do Cruzmaltino para 
2021 que o meia Martín Be-
nítez está perto de deixar o 
Cruzmaltino para jogar no 
São Paulo. O argentino, de 26 
anos, foi um dos destaques 
do clube da Colina em 2020.

“Ele nos comunicou que 
tem o desejo de jogar no São 
Paulo. É algo que não aconte-
ceu hoje e nós aceitamos o pe-
dido dele, porém, ainda falta 
decidir quando isso vai acon-
tecer, porque ele tem contra-
to conosco até o meio do ano”, 
afirmou.

O dirigente fez questão de 
ressaltar que o Vasco não irá 
se submeter à vontade do São 
Paulo para liberar o jogador 
antes de o contrato com o 
Cruzmaltino acabar. Benítez, 
que pertence ao Independien-
te, será emprestado ao Trico-
lor Paulista.

“Precisa haver um acordo 
que seja interessante para o 
Vasco. Se não houver ele fica-
rá no clube, mesmo que seja 
a contragosto. Não é a nossa 
vontade, mas precisamos ga-
rantir os nossos direitos”, dis-
se o diretor, que trabalhou no 
São Paulo no ano passado.

O Vasco apresentou na tar-
de de ontem os seus primei-
ros reforços para a tempora-
da de 2021. O lateral-esquerdo 
Zeca, que pertencia ao Inter-
nacional, o zagueiro Ernan-
do, ex-Bahia, e o meia Marqui-
nhos Gabriel, ex-jogador do 
Athletico-PR. 

LIGA DOS CAMPEÕES
Após vencer o primeiro jogo das oitavas por 

4 a 1, o PSG avançou ao empatar ontem em 

1 a 1 com o Barcelona, em casa.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

 > São Luís 

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO
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ECONOMIA

cial que foi divulgado pelo 
governo.  

Talíria Petrone (PSOL-
-RJ), líder do partido na Câ-
mara, disse que a PEC apro-
vada na Casa não vai benefi-
ciar nenhum brasileiro que 
vive o momento mais difícil 
da pandemia. “A PEC Emer-
gencial não trata das emer-
gências do Brasil. É uma 
mentira, uma farsa dizer 
que estamos aqui tratando 
de alguma emergência. Aqui 
estamos votando uma PEC 
para destruir a carreira dos 
profissionais que, inclusive, 
estão à frente da pior crise da 
história”, afirmou ela.

Sobre o auxílio emergen-
cial, ela disse que a aprova-

ção não vai atender a deman-
da de brasileiros que neces-
sitam do benefício. “É um 
auxílio emergencial vergo-
nhoso, ínfimo, insuficiente 
e esse valor não pagou nem 
um mês de auxílio emergen-
cial. Para conceder esse auxí-
lio, se propõe congelar salá-
rios de servidores. Estou fa-
lando da possibilidade deles 
não terem reajuste nem de 
acordo com a inflação”.

A  deputada  Jand i ra 
Feghali (PCdoB-RJ) ques-
tionou o texto que foi votado 
no Congresso. “Nós estamos 
votando hoje (ontem) um 
texto de corte de pessoas, de 
agressão aos servidores na 
linha de frente e estamos re-
petindo. A gente está fazen-
do justamente o que o país 
não precisa”, disse ela. 

Câmara 
aprova PEC 
Emergencial. 
Confira o que 
ficou decidido
Auxílio terá valor médio de 
R$ 250. Mas, segundo Guedes, 
decisão cabe à Cidadania

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

A
pós quase três me-
ses do fim do auxílio 
emergencial,  a Câ-
mara dos Deputados 

aprovou o retorno do paga-
mento do auxílio emergen-
cial.  A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) Emer-
gencial passou na Casa. Nela, 
o governo poderá utilizar R$ 
44 bilhões fora do teto de 
gastos para o pagamento, 
que vai ficar entre R$ 175 e 
R$ 375, com valor médio de 
R$ 250, e devem durar por 
quatro meses. Para a família 
dirigida por uma mulher, o 
valor será de R$ 375, para um 
casal R$ 250 e para o homem 
sozinho, R$ 175. Ou seja, o 
valor final vai depender da 
composição de cada família, 
conforme afirmou o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
na segunda-feira.No entan-
to, esse valor pode mudar. 
Segundo Guedes, a defini-
ção será feita pelo Ministé-
rio da Cidadania. As regras 
- como  quem tem direito a 
receber e como será pago, 
por exemplo - não foram dis-
cutidas no Congresso.

“Essa é a média (R$ 250), 
um valor médio, porque se 
for uma família monoparen-
tal, dirigida por uma mulher, 
aí já é (sic) 375, se tiver um 
homem sozinho aí já é 175 
(reais), se for o casal, os dois 
aí já são 250 (reais). Isso é o 
Ministério da Cidadania, nós 
só fornecemos os parâmetros 
básicos, mas a decisão da am-
plitude é com o Ministério da 
Cidadania”, afirmou Guedes.

NO ANO PASSADO

Em 2020, durante todo o pa-
gamento das parcelas do au-
xílio emergencial, o governo 
injetou mais mais de R$ 300 
bilhões no benefício, que foi 
distribuído para 68 milhões 
de pessoas. Foram nove par-
celas, sendo as cinco primei-
ras de R$ 600 e as quatro últi-
mas de R$ 300, chamadas de 
auxílio emergencial extensão. 
Mulheres chefes de família 
tiveram direito a duas cotas. 

Durante a votação, de-
putados da oposição se ma-
nifestaram contra o valor 
médio do auxílio emergen-

Aqui estamos 
votando uma 
PEC para destruir 
a carreira dos 
profissionais que, 
inclusive, estão à 
frente da pior crise 
da história”

TALÍRIA PETRONE, 
deputada do Psol

Votação na 
Câmara varou 
a madrugada, 
mas  não foram 
decididas as 
regras

 > O limite de R$ 44 bi-
lhões para o pagamento 
do auxílio emergencial 
tem “pouca gordura” para 
mudanças no valor do be-
nefício. Sob esse teto, a 
área técnica do governo 
desenhou a nova rodada 
prevendo um “piso” de 
R$ 150 mensais e não R$ 
175, como disse o ministro 
Paulo Guedes, fontes afir-
maram ao Estadão que 
os cálculos foram feitos a 
partir do valor de R$ 150.

Nos bastidores, a explica-
ção é que a Economia “deu 
o limite” de gasto total pelo 
qual o desenho poderia ser 
trabalhado. Por isso, quem 
ditará o valor exato do au-
xílio a cada beneficiário é 
a pasta chefiada por João 
Roma. A tentativa é evitar 
algum tipo de cobrança 

por causa da declaração do 
ministro.

Ainda conforme o Es-
tadão, o valor de R$ 44 bi-
lhões precisa contemplar 
não só o pagamento de 
quatro parcelas do benefí-
cio, mas também as despe-
sas administrativas com a 
contratação de Caixa e Da-
taprev, responsáveis pela 
operação do benefício e 
pelo cruzamento de dados 
para verificar se o cidadão 
é elegível ou não ao auxílio.

Por isso, a pouca gordu-
ra que existe no limite deve 
ser reservada a acomodar 
eventual número maior 
de beneficiários habilita-
dos após a análise da Data-
prev. Hoje, o governo pre-
vê contemplar cerca de 45 
milhões de pessoas com o 
pagamento.

Despesas estão embutidas

Colaborou a estagiária Maria Clara Matturo

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

 N Na votação, a Casa discutiu 
os dez destaques apresenta-
dos, em sua maioria por parti-
dos de oposição, ao texto-base 
da PEC Emergencial, aprovado 
na madrugada de terça-feira. 
A maior parte dos destaques 
eram de autoria de partidos 
da oposição que pretendiam 
diminuir as restrições fiscais 
e suspender o teto de R$ 44 
bilhões para pagamento do au-
xílio, visando aumentar o valor 
repassado aos beneficiários. 

A Câmara rejeitou um des-
taque do PT e manteve no tex-
to da proposta a maior parte 
das proibições que estados e 
municípios poderão adotar se 
sua despesa corrente chegar a 

95% da receita corrente. Entre 
essas vedações estão a criação 
de cargo que implique aumen-
to de despesa; realização de 
concurso público para vagas 
novas; e adoção de medida que 
implique reajuste de despesa 
obrigatória acima da variação 
da inflação.

Com a decisão, os emprésti-
mos serão facultativos, mas se 
o estado ou município não as 
adotar ficará impedido de con-
tar com garantia de outro ente 
federativo para empréstimos, 
além de não poder contrair no-
vas dívidas com outro ente da 
Federação ou mesmo renego-
ciar ou postergar pagamentos 
de dívidas.

SEM ACORDO

Destaques derrubados 
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depois do acordo entre os partidos para liberar as promoções, mais tar-
de, o Partido Novo chegou a apresentar destaque que vedada essa autorização 
para estados e municípios. A sugestão foi rejeitada: 19 votos a favor e 464 contra.

MESMO

Reposições salariais e 
concursos estão proibidos

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara analisou destaques À PEC Emergencial ao longo do dia

A
pós pressão da ban-
cada da bala e de po-
liciais, a Câmara reti-
rou do texto da PEC 

Emergencial (186) a proibição 
de promoções e progressões 
ao funcionalismo do país mes-
mo em período de calamidade. 
No entanto, os demais gatilhos 
de contenção de gastos foram 
mantidos, como as proibições 
de reajustes a servidores civis e 
militares e de concursos.

As vedações atingem es-
tados e municípios, quan-
do as despesas chegarem a 
95% da receita. Ainda que 
as medidas sejam facultati-
vas aos governos locais, as 
categorias do setor público 
ressaltam que o cenário já 
aponta para o acionamento 
dos gatilhos. 

Os deputados rejeitaram 
destaque do Psol, que pre-
tendia acabar com a res-
trição para aumentos sa-
lariais. Já o impedimento 
de progressões funcionais 
foi extraído do texto como 
uma saída encontrada pelo 
líder do governo, Ricardo 
Barros (PP-PR), diante da 
possibilidade de a Casa 
aprovar destaque do PT que 
suprimiria todos os meca-
nismos de ajuste. A medida 
também foi fruto de acordo 
entre os partidos após arti-
culações do setor público.

CONSIGNADOS

 nDepois de a Câmara aprovar 
na segunda-feira a medida pro-
visória que amplia dos atuais 
35% para 40% a margem para 
empréstimo consignado de ser-
vidores (ativos e inativos) ci-
vis e militares de todo o país, 
o Senado também deu ontem 
aval ao texto. A medida alcança 

ainda aposentados e pensio-
nistas do INSS. Os senadores 
mantiveram o texto aprovado 
pela Câmara. Com isso, a vali-
dade do benefício é até 31 de 
dezembro deste ano. No ano 
que vem, a menos que uma 
prorrogação seja aprovada, a 
margem voltará a ser de 35%.

Senado aprova margem de 40%

 n Categorias do serviço públi-
co do país vão aderir à mobi-
lização nacional das centrais 
sindicais e movimentos popu-
lares marcada para o dia 24 de 
março contra o governo. O ato 
terá como pautas o lockdown, 
a retomada do auxílio emer-
gencial no valor de R$ 600 e a 
aceleração da vacinação.

A decisão de reforçar o mo-
vimento se deu diante do avan-
ço da PEC Emergencial e da 

proximidade de votação da 
reforma administrativa. 

“Vamos ter evento próprio, 
mas no mesmo dia, para refor-
çar o descontentamento com 
o governo Bolsonaro. A ideia é 
juntar forças para enfrentar de 
forma mais articulada a refor-
ma, que vai se seguir à aprova-
ção da PEC 186”, declarou o 
presidente do Fórum Nacional 
das Carreiras Típicas de Estado, 
Rudinei Marques.

MOBILIZAÇÃO NO DIA 24

Categorias aderem a ato nacional 

Funcionalismo público reforçará ato nacional contra o governo 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

 > O arrocho promovi-
do pela PEC 186 pode 
causar um apagão na 
polícia. A avaliação 
é dos próprios agen-
tes, que cogitam uma 
paralisação. 

Os representantes 
da forças de seguran-
ça fizeram pronuncia-
mento em repúdio ao 
governo, que condi-
cionou o novo auxílio 
emergencial à aprova-
ção dos ajustes fiscais.

“A PEC é uma chan-
tagem e decreta o lock-
down da segurança”, 
disse André Gutierrez, 
presidente da Cobra-
pol. “Soa como uma 
ofensa para nós. Des-
de 2016 não temos ne-
nhum tipo de negocia-
ção salarial. Na pande-
mia o congelamento 
é necessário, mas não 
por 15 anos”, declarou o 
presidente da Associa-
ção Nacional dos Dele-
gados de Polícia Fede-
ral, Edvandir Paiva.

‘Chantagem’ 
e ‘ofensa’ a 
policiais

 > Apesar de projeção da 
Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Senado 
apontar que o congela-
mento ocorrerá somente 
a partir de 2025, análises 
feitas pelo funcionalismo 
indicam que o arrocho já 
começa a ser enfrentado 
agora e terá duração de 15 
anos, pelo menos.

“A projeção do IFI tem 
por base um período em 
que não houve reposição 
inflacionária. Na prática, o 
espaço fiscal para reajustes 
é mínimo ou inexistente, 
como no caso da DPU, des-
de já. O funcionalismo pode 
ficar sem correção até 2036”, 
avalia Alison Souza, presi-
dente do Sindilegis.

Quinze anos sem reajuste
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. 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
 

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
 

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.

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. 
Comparecer à  Rua Carlos 
Vasconcelos, 155 Sala: 303 
Tijuca. Tel: 98162-6184
 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação 
de Plásticos
Contrata c/ experiência: 
Operador Máquina Extrusora 
e Aglutinador. Salário +Cesta 
Básica +Vt. Local: Duque de 
Caxias Enviar curriculum: lua-
napeletplast@hotmail.com
 
SERRADOR 
Marmoraria contrata: Ser-
rador e Acabador com ex-
periência, salários à partir: 
R$2.400,00, passagem 
+café da manhã +refeição. 
Recreio dos Bandeirantes.  
Tel.:(21)99770-9967 Wat-
sapp.
 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: Atendemos to-
do RJ. Aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
sApp

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 
MILAGRES V/TEXTO
Eu acredito em milagres. 
Ema nome de Deus e ao 
menino Jesus de Praga. Ana 
Lúcia Pires Ferreira

 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprin-
ter, bongo, caminhão, carga 
seca e gelada. Entregas: 
Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepa-
guá ou Ceasa. T:96419-8521 
Vitor.

 
AGREGO 
�, Toco, Truck/ Carreta secos 
e refrigerados. Interessados  
entrar em contato com Alex 
ou  Eduardo telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.

 



FábiaOliveira

FRAUDE PROCESSUAL E DENÚNCIA CALUNIOSA

Absolvido da acusação de 

violência doméstica, ator 

processa ex: ‘Quero Justiça’

E
m outubro de 2018, o ator João Gabriel 
Vasconcellos foi acusado de violência 
doméstica pela ex-mulher, Jessica Aronis. 

Na época, a modelo e influenciadora alegou ter 
sofrido humilhações, tapas, socos, asfixia, 
chutes, empurrões e puxões de cabelo durante 
seis anos. Até que uma agressão física pública, 
na empresa da qual os dois eram sócios, resul-
tou em uma separação polêmica.

O caso foi parar na Justiça e, em janeiro últi-
mo, saiu o resultado: João Gabriel foi absolvido 
por inexistência de provas. O intérprete de 
Armando em ‘Chiquititas’, novela reprisada 
agora no SBT, decidiu entrar com uma ação 
indenizatória contra Jessica por fraude proces-
sual e denunciação caluniosa. “Fiquei muito 
tempo calado e tive a minha vida arruinada. 
Mas passou, e eu quero justiça”, desabafou o 
ator, de 34 anos, com exclusividade à coluna.

De acordo com o advogado de João Gabriel, 
Daniel Roriz, a ação é uma reparação moral. “O 
meu cliente não quer enriquecer às custas de 
nenhum processo judicial e muito menos da 
ex-mulher. Mas ele quer a retratação por tudo o 
que sofreu com ofensas, perseguições e perdas. 
Mas isso não significa que essa reparação moral 
não possa também se traduzir numa decisão 
judicial por meios de uma indenização financei-

ra. O que interessa a ele é uma indenização 
moral, ele tem essa preocupação e consciência 
de certo e errado que fez, mas tem também a 
consciência de que ele foi altamente prejudica-
do com as acusações infundadas”, explicou 
Roriz à coluna.

Agora que provou sua inocência nos tribu-
nais, João Gabriel pretende retomar sua carrei-
ra de ator e conciliá-la com a de empresário. 
Em conversa com a coluna, ele ainda falou 
sobre o quanto as acusações afetaram direta-

DE COMENTARISTA DA ESPN

TELÃO CAI EM CIMA 
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Na madrugada de ontem, quase que os telespectadores da ESPN da Colômbia viram uma desgraça 

acontecer ao vivo. Isso porque o comentarista do canal, Carlos Orduz, foi atingido por um dos telões 

que estão espalhados pelos estúdios do programa ‘ESPN Rádio’.

A transmissão precisou ser interrompida. Momentos depois, o profissional voltou ao ar e disse que 

tudo estava bem. “Passei por exames e absolutamente nada aconteceu comigo. Foi apenas um 

susto. Estou tranquilo e agradeço a todos pela solidariedade e pelas mensagens, e ressalto que 

estou bem. Muito obrigado a todos”, contou.

Paz selada no funk

Após quase 15 anos separadas, Mc Kátia e Mc Nem voltaram a se 
falar. A reconciliação só foi possível, segundo elas, graças ao amigo 
Carlos Calazans e ao entrevistador Bruno De Simone. O youtuber 
havia entrevistado as duas no fim do ano passado começou uma 
verdadeira peregrinação para unir as duas, que antes eram tão 
amigas. O resultado foi a gravação do clipe ‘O Duelo’, lançado 
ontem, onde tanto bruno como Carlos, fazem participação. Bruno 
ainda entrevistou as duas MCs para o seu canal ‘Na Real’. Na 
entrevista, que vai ao ar hoje, às 11h, elas contam o quanto foram 
roubadas pelo antigo empresário.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

mente sua trajetória na dramaturgia.
“Eu estudei a minha vida inteira pra isso 

(atuar). Tinha acabado de encerrar uma série 
da HBO, tinha terminado de rodar também a 
novela ‘Chiquititas’ e uma série sobre feminis-
mo na Netflix com um dos papéis principais, 
que caiu por causa da repercussão das acusa-
ções. Antes de conhecer minha ex, a primeira 
coisa que eu fiz na vida foi ser ator, é a minha 
profissão. Toda essa acusação me tirou a possi-
bilidade de exercer o meu ofício. Pretendo 
conciliar a carreira de ator com a de empresário, 
que é o que eu faço atualmente no meu 
restaurante”.

 A coluna procurou Jessica Aronis e seu advo-
gado, Marcelo Feller, mas eles não retornaram o 
contato até o fechamento da matéria.
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O PATRÃO TÁ IMUNIZADO

AGNEWS

RENNAN DA PENHA MISTURA 

FUNK E PISADINHA
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Voz oficial a apuração do Carnaval carioca, o apre-

sentador e locutor Jorge Perlingeiro, de 76 anos, 

recebeu ontem a primeira dose da vacina contra o 

novo coronavírus. Ele esteve no posto de drive-thru 

do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste 

do Rio. “Pronto para encarar o Carnaval (2022) e o 

que vier”, disse Perlingeiro.

Carla Diaz levou uma bronca do Big Boss ontem, no quarto secreto do 

‘BBB 21. A atriz, que havia acabado de gastar um de seus cards para 

ter duas horas de acesso ao áudio de seu pay-per-view particular - que 

fica ligado no mudo durante a maior parte do tempo, reclamou com 

a produção que a câmera parou de focar em uma conversa entre os 

brothers Fiuk e Gil e passou para outra câmera que filmava Camilla de 

Lucas fazendo faxina na casa.

 “Gente, de novo, Camilla vai até dormir aí, já conheço ela. Vocês es-

tão fazendo eu perder meus créditos. Eu sou rebelde, hein, produção. 

Vocês estão de sacanagem”, reclamou Carla, que logo em seguida to-

mou um esporro daqueles da voz misteriosa do alto falante do reality. 

“Atenção: a senhora não pede nada. Siga sua vida”, disse o Big Boss 

no microfone. “Está bom, desculpa”, respondeu a atriz e continuou 

assistindo à TV.

 A televisão do quarto secreto não tem som o tempo todo. Carla 

recebeu seis cards e cada um deles dá o direito de assistir às imagens 

com som durante duas horas.

LEVOU BRONCA

PRIMEIRA DOSE

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 O compositor 

Macau reali-

zará uma live 

domingo cha-

mada ‘Olhos 

Coloridos, um 

Hino?’, às 20h. A 

cantora Sandra 

de Sá também 

se apresentará 

na live, no canal 

de Youtube 

Macau Olhos 

Coloridos - www.

youtube.com/

macausarara.

Priscila Fantin tem frequentado uma clínica em São Paulo para um tratamento com laser 
para remoção de tatuagens. A atriz, que tem mais de 25 desenhos pelo corpo, conta que se 
arrependeu de algumas que fez há muitos anos. Priscila escolheu o médico dermatologista 
Fernando Macedo para realizar esse tratamento e também alguns outros cuidados 
especiais com a pele. 
 “Tenho umas 25 tatuagens! Muitas são pequenas e eu planejei fazer. As maiores foram 
feitas sem pensar muito e pesam no visual. Eu tinha vontade de apagar, mas não 
acreditava na eficácia do laser. Até que eu vi um resultado que me surpreendeu e resolvi 
fazer. Senti dores na área mais preenchidas ou sombreadas, mas passa tão rápido que 
nem me lembro da dor! É um processo longo, mas não é sempre, como as tatuagens são”, 
revela Priscila Fantin.  
 Já o médico da atriz explicou que o processo de retirada das tatuagens dela deve durar 
em média três meses. “A tatuagem profissional levava em média seis sessões, mas com 
essa nova tecnologia de laser e as tatuagens amadoras levamos em média três sessões. O 
intervalo mínimo é de quatro semanas entre um procedimento e outro”.

Entrando no ritmo da ‘Pisadinha da Penha’, novo single do Rennan da Penha, 

o DJ e produtor convidou Cabelão do Turano para participar de seu programa 

‘Segue o Baile’, hoje, na FM O Dia, às 16h. Os dois prepararam um set especial 

que mistura referências do funk, ritmo já consagrado nacionalmente, e da 

pisadinha, estilo de forró que está contagiando o país. A sequência de faixas 

promete preparar o público para o clima do single e colocar todos os ouvintes 

para dançar. O conteúdo vai virar uma playlist exclusiva no Spotify junto com 

o lançamento da música na próxima sexta-feira. 

Na tarde de ontem, Silvio Santos tomou a segunda dose da vacina contra o 
Coronavírus. O apresentador apareceu sorridente e de pijama no UBS Real 
Parque, no Morumbi, em São Paulo, mas fez cara feia na hora da aplicação. 

ARREPENDIDA, PRISCILA FANTIN 
COMEÇA A APAGAR TATUAGENS

DIVULGAÇÃO 

Latino promove na noite de hoje, em sua casa, a ‘Resenha do Lala’. O evento, que 
segundo o cantor será bem intimista, será uma live comemorativa pelo mês das mu-
lheres. “Vai ter meu repertório acústico. Só eu, meu violão, meu maestro e um outro 
violonista. Quero fazer para me aproximar do meu público, matar a saudade”.

RESENHA DO LALA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O governador João Dória Jr (PSDB), de São Paulo, está 
no mais desafiador cenário de seu projeto presidencial. 
A volta do ex-presidente Lula da Silva à praça, agora 
elegível, mata o protagonismo do tucano contra o pre-
sidente Jair Bolsonaro. Lula foi claro e direto ontem ao 
criticar diferentes problemas do governo federal, em 
especial a demora da vacinação, o foco de Dória nos úl-
timos meses. Enquanto isso, em outra frente, o tucano 
vê uma frente contra sua proposta dentro do PSDB. O 
grupo do senador Aécio Neves atuou forte e convenceu 
o jovem governador gaúcho Eduardo Leite a entrar no 
páreo como pré-candidato, dificultando negociações 
internas do governador paulista no ninho.

Cadê o Ciro?
 NO dia ontem foi de Lula 

da Silva, que transformou 
coletiva de imprensa em 
comício. Silenciou Ciro 
Gomes, e fez o presidente 
Bolsonaro usar máscara no 
Palácio.

Logo do Barba
 NPrestem atenção na ban-

deirinha com a cara de Lula 
metalúrgico e a palavra ‘Li-
vre’ escrita em diferentes 
línguas. Será o marketing 
internacional do petista.

Vá entender
 NA despeito de todos os ata-

ques de Ciro a Lula e ao PT, 
há um pequeno grupo den-
tro do PDT que deseja vê-
-lo vice do petista em 2022. 
Por isso Lula, num primeiro 
momento, titubeou ontem 
em criticar o pedetista. E 
pegou leve.

Cena dos sonhos
 NLula será candidato, sim, 

já dizem grãos petistas. 
Mas para evitar guerra na 
rua, lançará um manifesto 
ano que vem conclamando 
à paz popular na praça. O 
presidente Bolsonaro po-
deria fazer o mesmo. Aliás, 
cenário dos sonhos de um 
país civilizado seria um 
marqueteiro juntar os dois, 
numa mensagem para a TV, 
pedindo calma à militância.

Nem tanto
 NO PT apostará no discurso 

de que Lula é inocente, em-
bora, juridicamente, ainda 
não o seja. A canetada mo-
nocrática do ministro Ed-
son Fachin manteve as pro-
vas da Lava Jato. A decisão 
está com o (a) futuro (a) juiz 
a ser sorteado, para acolher 
ou arquivar a denúncia do 
MPF na Justiça Federal do 
DF.

E eu?
 NO deputado federal Da-

niel Silveira está esquecido 
na cadeia no Rio de Janeiro, 
numa cela da PF. E segue a 
novela da vida real.

Mineirinho
 N“Nunca haverá um vice 

com o caráter e a lealdade 
do José Alencar”, soltou 
Lula na coletiva. O telefone 
de Josué Gomes, herdeiro 
empresarial e político do 
saudoso vice, disparou du-
rante toda a tarde ontem. 
Josué é diferente do perfil 
do pai. Mais quieto.

Coisa de Estado
 NEm reunião recente com 

congressistas, o general Au-
gusto Heleno, do GSI, dis-
parou que os fertilizantes 
(o Brasil importa até 80% 
do produto utilizado nas 
lavouras ) é questão de so-
berania nacional.

Lei do gás
 NA Lei do gás deverá será 

votada hoje. Essa é a pre-
visão do relator, o deputa-
do federal Laércio Oliveira 
(SD-SE), após se reunir com 
os ministros Luiz Eduardo 
Ramos (Governo), Ben-
to Albuquerque (Minas 
e Energia) e o líder do go-
verno na Câmara, Ricardo 
Barros.

Empregos
 NO projeto é considerado 

um dos mais importantes 
para a reindustrialização 
do país. Com a abertura do 
mercado de gás, estima-se 
geração de quatro milhões 
de empregos em dez anos. 
A hasteg #PLdoGasOrigi-
nal ficou por horas em 2º 
lugar no trending topics do 
Twitter.

COB on!
 N O Comitê Olímpico do 

Brasil (COB) vai abrir mais 
de seis mil vagas gratuitas 
para cursos oferecidos 
pelo Instituto Olímpico 
Brasileiro para 2021. Ges-
tores, treinadores, atletas 
e profissionais do espor-
te vão concorrer a opor-
tunidades para 12 cursos 
online focados em gestão 
esportiva, iniciação espor-
tiva, carreira de atleta e se-
gurança no esporte.

DESAFIO PARA DÓRIA

Poucas instituições no Brasil con-
quistaram a unanimidade de 
opiniões e sentimentos como o 

Corpo de Bombeiros. É aos bombei-
ros que os cariocas e fluminenses, por 
exemplo, dedicam um afeto pessoal, 
sabendo que tem neles um forte aliado 
para os imprevistos da vida cotidiana. 
Preferências à parte, todos esses ser-
viços prestados com excelência estão 
vinculados à uma contribuição espe-
cífica: a taxa de incêndio.

Muitas pessoas não sabem, mas é 
por meio desse valor pago pelo cida-
dão que a instituição investe em equi-
pamentos, formação de pessoal, via-
turas, uniformes e demais insumos 
necessários ao trabalho da Defesa Civil 
e Corpo de Bombeiros. 

Um trabalho que é possível ver nas 
ruas, mas difícil imaginar a dimensão. 
Somente nos primeiros 50 dias do ano, 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) está escrevendo a his-
tória da política nacional. A 

decisão do ministro Edson Fachin, 
anulando todas as decisões no caso 
do ex-presidente Lula e ainda com 
a suspeição do ex-juiz Sergio Moro, 
julgada pela 2ª turma do próprio STF, 
presidida pelo ministro Gilmar Men-
des, se apresenta como um dos prin-
cipais episódios jurídicos da história 
recente do país, afetando diretamen-
te o cenário político e vislumbrando 
nova polarização Bolsonaro x Lula.

Tal episódio nos leva a crer que por 
cinco anos a Suprema Corte custou a 
reconhecer a incompetência da Vara 
Federal de Curitiba no referido jul-
gamento, uma inércia que mudou o 
rumo da eleição presidencial de 2018. 
Diz o dito popular que a Justiça tarda, 
mas não falha, porém, neste caso, fa-
lhou, tardou e acordou anos depois, 
colocando os poderes em desarmonia.

Não nos cabe apontar culpados ou 
inocentes, mas o fato, grave, é a Supre-
ma Corte demorar tanto tempo para 
reparar um erro jurídico na condu-
ção de um processo que envolvia um 
ex-presidente e presidenciável. Se a 
Justiça de Curitiba não tinha compe-
tência para tal julgamento porque dei-
xaram ir tão longe? Quando a defesa 
do Lula apontou perseguição política 
foi ignorada, mas o que fica parecendo 
tudo isso ao final?

A sociedade que se dividiu na oca-
sião, parte endossava essa tese e os an-
tipetistas não queriam saber, apostan-
do todas as fichas no juiz Sergio Moro, 
naquela altura, um herói brasileiro 
(será?). Pouco tempo depois, com o 
aceite para assumir um ministério e, 
mais ainda, com o rompimento dele 
com o presidente Jair Bolsonaro, fica-
ram dúvidas que não foram esclare-
cidas até chegar na suspeição de sua 
imparcialidade.

O Supremo e a política

Taxa que vale o serviço prestado

Coronel Leandro 
Monteiro
sec est Defesa Civil e 
comandante-geral do 
CBMERJ 

Marcos Espínola
adv. criminalista e 
especialista em segu-
rança pública 

o Corpo de Bombeiros RJ foi responsá-
vel por cerca de 9.500 mil socorros re-
lacionados a eventos de trânsito, 8.200 
atendimentos pré-hospitalares e 7.300 
operações terrestres, incluindo ações 
de busca e salvamento. Os combates a 
incêndios ultrapassaram 7.600 ocor-
rências. Mais de três mil operações 
marítimas foram feitas até o momen-
to. Além do resgate de pessoas no mar, 
foram realizadas quase 175 mil ações 
de prevenção a afogamentos e encami-
nhadas mais de 561 crianças perdidas 
a seus responsáveis nas praias do Rio.

Já temos confirmados investimen-
tos imediatos, na ordem de R$ 65 mi-
lhões, que serão destinados à compra 
de veículos 4x4, Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), cestas bá-
sicas, colchonetes, kits de higiene e 
água e mais 140 milhões na aquisição 
de 70 viaturas de combate a incêndio 
com capacidade de cinco mil litros de 
água totalmente equipada com de-
sencarceradores, geradores, almofa-
das pneumática, exaustores e outros 
equipamentos de ponta. Até o final 
deste ano, os valores devem chegar a 

A polarização cega. Inflamada pelos 
discursos de ambos os lados, a popula-
ção deixou de lado o racional e foi para 
as urnas movida pela emoção. Agora, 
não só fica para muitos a dúvida se foi 
feita a melhor escolha como a sensação 
de que fizemos parte de um jogo político, 
protagonizado pelo judiciário, papel que 
não lhe cabe ou não deveria caber.

Em verdade, todo esse cenário põe 
em xeque o estado democrático de di-

reito. Mais do que isso, acabou o judi-
ciário, via 13ª Vara da justiça Federal 
de Curitiba, impactando as eleições, 
com o impedimento de um dos prin-
cipais candidatos e que liderava a pes-
quisa de intenção de votos.

Como disse o saudoso Rui Barbosa, 
“a injustiça, senhores, desanima o tra-
balho, a honestidade, o bem”. Indepen-
dente que quem seja o réu, a Justiça 
deve ser soberana e imparcial.

R$ 400 milhões. 
E não é só isso: a taxa de incêndio 

torna possível que qualquer pessoa 
ao ligar para o número 193, tenha à 
disposição uma equipe bem treinada e 
equipada chegando ao local solicitado, 
pronta para enfrentar adversidades 
como deslizamentos, incêndios e ex-
plosões, realizar socorros em atropela-
mentos e colisões de veículos, resgates 
nas praias, transporte intra-hospita-
lares de pacientes e órgãos e também 
distribuição de vacinas. Todos a postos 
para salvar vidas e patrimônios, seja 
por via terrestre, aérea ou marítima, 
nos 92 municípios do estado.

Por isso, é fundamental que todos 
façam sua parte com responsabilida-
de, poder público e cidadãos, para que 
os recursos arrecadados e investidos 
continuem proporcionando essa série 
de serviços essenciais e fundamentais 
à sociedade que vai muito além da mis-
são popularmente conhecida de apa-
gar incêndios: a missão suprema Vida 
alheia e riquezas salvar!

Agora que já sabemos de tudo isso, 
podemos contar com você?

DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SP

ESPLANADEIRA

 N A Paulo Octavio  entregou a segunda fase da reforma do Edifício 
Record, em Brasília, com nova fachada e novo sistema anti-incêndio. 

 N Fabian Valverde,  Ceo da Paketá Crédito, fala hoje sobre financia-
mento no Santander DATAGRO. # 

 N Felipe Heimbeck,  Diretor de Negócios da TV Globo, participa da live 
“Marketing e Comunicação: nunca foi tão divertido!”, dia 16, no canal 
CasaCom Conecta. # 

 N Itaú Social  abre inscrições, até dia 30 de abril, para 7ª edição da Olim-
píada de Língua Portuguesa.

 N A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, 
mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de 
anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colu-
naesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

PAULO ESPER
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No quarto 

secreto do 

‘BBB 21’, Carla 

Diaz reavalia 

seus aliados, se 

espanta com 

comportamento 

de ‘amigos’ e 

planeja retorno 

à casa

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

MALHAÇÃO

 n Karina flagra Bianca e Duca 
juntos no quarto. Zé e Marcão 
veem Cobra com Jade e descon-
fiam que o rapaz está agredindo 
a menina. Wallace e Bárbara se 
beijam.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana procura Rodrigo e fica 
abalada quando Nina chega. Ro-
drigo fala com Lourenço que vai 
terminar seu namoro com Nina.  
Ana diz para Manuela que vai 
embora com Júlia para Gramado. 

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Apolo leva Flávia para falar 
com Tancinha.  Beto não con-
segue se confessar antes do 
casamento. Flávia tenta fugir 
de Apolo. Beto conta a Tancinha 
tudo o que fez para ficar com ela.

 n No topo da montanha e mais 
velho, Abrão questiona o irmão 
sobre o pacto feito na infância. 
Amat sente o desprezo de Harã. 
Enlouquecida com os filhos, Ra-
deuana pede a ajuda de Harã.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n JP faz uma serenata para Mili. 
As chiquititas se arrumam para 
a última etapa do concurso 
“Garota Carisma”. Encrenqueiros 
tentam sabotar as chiquititas.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n >Ritinha foge com Ruyzinho. 
Bibi é presa e pede perdão a Caio. 
Ruy procura Ritinha e nota seu 
sumiço. Rubinho é baleado. Sil-
vana coloca Simone em risco.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Carla Diaz 

chorou 

ao chegar 

no quarto 

secreto e se 

surpreendeu 

com o que 

viu dos 

‘brothers’
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C
arla Diaz está com a faca e o queijo na mão, agora 

só falta saber usar. Escolhida pelo público para ir 

ao quarto secreto do ‘BBB 21’ após ser “eliminada” 

com 60,40% dos votos em um paredão falso, a atriz 

de 30 anos já conseguiu ter algumas dicas importantes 

sobre os participantes e reavaliar quem são seus aliados 

na casa. Em pouquíssimo tempo, ela já se espantou com 

comentários de Viih Tube, classificou Projota como “sus-

peito” e também chamou Gil de “falso”.

“Agora, eu vou voltar com tudo”, prometeu assim que 

chegou ao cômodo. “Estou doida para ver a cara deles 

quando eu voltar”, disse a atriz. Carla não pode escutar 

tudo o que acontece, mas ganhou cards que dão direito a 

duas horas de áudio cada. Logo que chegou ao quarto, ela 

já usou duas vezes o benefício.

AMIGOS?
Certos de que a atriz realmente deixou o jogo, os brothers 

e sisters começaram a criticar suas atitudes. O primeiro 

choque de realidade foi com Viih Tube, que voltou a dizer 

que Carla Diaz “faz média” com todo mundo. “Foi aquela 

frase que eu já falei algumas vezes aqui que eu sentia da 

Carlinha, que era de fazer média. Pra mim, foi tudo sobre 

isso. E o fazer média dela era fazer média pro bem, porque 

ela queria não magoar ninguém”, disse a youtuber. 

Thais e Sarah também não ficaram para trás nas al-

finetadas. “Ela era meio debochada com ele”, disse Viih 

Tube sobre o relacionamento de Arthur e Carla. “Meio 

incoerente, confuso”, concordou Thais. “A gente não es-

tava louca”, disse Viih. “A gente não estava louca na nossa 

tese”, respondeu Sarah. “Chocada. Gente do céu, o que está 

acontecendo?”, exclamou Carla Diaz diante da conversa.

Projota também decepcionou a atriz durante bate-pa-

po com Arthur. “Eu tinha um pé atrás, não conseguia ter 

confiança total nela. Não tinha. Ela só veio agora que es-

tava indo para o paredão”, disse o cantor. “Olha como ele 

manipula”, analisou Carla Diaz. 

QUADRO DE ESTRATÉGIAS

No quarto secreto, Carla Diaz tem acesso a um quadro de 

estratégias. Lá, ela tem a foto de todos os participantes e 

pode classifcá-los de acordo com alguns adjetivos. Logo na 

primeira noite no cômodo, Carla escutou Gilberto falando mal de Juliette e se surpreendeu. Ela classificou o econo-mista como “falso” e “agente duplo”. A atriz escutou Gil falando que Juliette se aproximou de Viih Tube por conta do número de seguidores que a youtu-ber tem e não gostou da crítica. “Somos sagitarianas, somos humanas”, disse Carla ao colocar para Juliette a placa de “inocente”. 
Depois de assistir à conversa de Projota e Arthur, Carla deu para o rapper a placa de “suspeito”. Viih Tube e Pocah ganharam apenas sinais de interrogação.

VOLTA TRIUNFAL?
Enquanto assistia a tudo o que acontecia, Carla refletiu sobre o que fará quando voltar para a casa. “Gente do céu, ainda não es-tou acreditando que estou aqui! O que vai ser quando eu voltar? Uma coisa eu garanto: não vai ter média, não. Porque nunca foi média. Sempre foi coração”, disse.

DERRETIDA POR ARTHUR
Mas, como o amor é cego, Carla ainda está toda derretida por Arthur. Ela demonstrou felicidade ao ver o fortão di-zendo que pensou em dar o anjo para ela.“Meu afastamento foi por jogo e pra deixar ela se ajeitar. Se não fosse isso, eu não teria falado cinco minutos antes de ir pra sala pro Projota: ‘O que você acha de imunizar a Carla e ir pro paredão junto?’. Eu propus isso pra ele. A gente ficou matutando, matutando. No final das contas, ia bater eu e ele no paredão de novo. A gente tava tentando ver se a gente conseguia dividir”, disse para Viih Tube. “Mentira que você fez isso? Obrigada, Senhor, eu não estava errada”, se alegrou. 

JULIETTE
Agora que está vendo tudo de fora, Carla Diaz encontrou em Juliette uma amiga. “Nossa, Juliette. Por que a gente não virou ‘bests’ antes?”, questionou Carla, abreviando a expressão “best friends”, que em tradução livre significa “melhores amigas”. 

A atriz também refletiu sobre quase ter votado em Juliet-te. “Nossa, ainda bem que eu não votei nela. Ia votar nela ainda pra salvar os outros”, disse.

‘VOU 

VOLTAR 
COM 

TUDO’



Horóscopo

Grandes sonhos podem surgir. Conte com o apoio dos 
seus amigos. Mal-entendidos ou discussões devem 
atrapalhar seus planos na paquera. É um dia para lidar 
com imprevistos financeiros. Cor: sépia. 

Hoje Você vai querer dar um grande passo. Muito 
empenho no trabalho, pode causar uma boa 
impressão nos chefes. Alimente seu lado mais 
sonhador. No amor, a relação melhora. Cor: dourado.

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: ameba, amor, aorta, arte, ator, batom, esmo, íris, maio, mais, 
marota, marta, meta, metro, mora, mortal, mote, osso, raio, ramo, riso, 
rota, rosar, sair, seta, siri, soma, sósia, tora, temor.

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

Expandir seus conhecimentos é uma ótima pedida. 
Seu lado mais competitivo e ambicioso virá à tona. 
Será complicado se dar bem na conquista. Cor: azul-
celeste.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O astro promete movimentar a sua vida. Invista no seu 
crescimento pessoal e colha os frutos. A desconfiança 
pode surgir na vida a dois. A autoestima passa por 
renovações. Cor: azul.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Aproveite as boas energias para os relacionamentos 
em geral. O trabalho em equipe tem boas chances de 
render. A experiência pede autovalor e uma nova 
atuação administrativa. Cor: magenta.

LEÃO
23/7 a 22/8

Organize o que precisa fazer e se dedique. O astral 
recomenda cuidar da saúde. A Lua favorece os 
relacionamentos. Só evite implicar demais. Tenha 
atenção com imprevistos e com conflitos.  Cor: gelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Tarefas feitas de forma coletiva vão estar num bom 
momento. É importante expressar o que deseja para 
lidar com o autovalor. As redes sociais podem ajudar 
na conquista. Cor: mostarda.

LIBRA
23/9 a 22/10

A família pode te ajudar a conquistar novas 
oportunidades profissionais. O astral acentua a sua 
criatividade. No romance, podem acontecer brigas. 
Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você terá facilidade para se expressar. Boas chances 
no trabalho podem aparecer. Será mais fácil você se 
destacar na paquera, mesmo a distância. Cor: 
vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Cuide das suas finanças. Não abuse do cartão de 
crédito para evitar prejuízos. Alguém que conheceu 
nas redes sociais pode despertar seu interesse. Cor: 
branco.

A Lua vai te energizar. Foque nas suas tarefas. O seu 
esforço pode render uma grana extra. A 
possessividade pode causar problemas no romance. 
Cor: azul-petróleo.

Confie em sua intuição e fique longe de gente invejosa. 
Confie nas suas qualidades, mas tome cuidado com 
sua sinceridade. Seu jeito bem-humorado ajuda você 
a se destacar na conquista. Cor: branco.

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

Anitta posa 
com adesivo 
nos seios 
para revista
Anitta é capa da nova edição da 
revista ‘Elle Brasil’. Na publica-
ção, a cantora aparece de topless, 
apenas com adesivos cobrindo os 
seios. Na imagem, Anitta também 
posa ao lado de um cavalo. A can-
tora recebeu inúmeros elogios. 
“Muito deusa”, disse um segui-
dor. “Porr*, mãezinha”, comentou 
Pabllo Vittar.

A edição de março da ‘Elle’ 
é uma homenagem aos 50 anos 
de carreira do fotógrafo Bob Wel-
fenson e terá mais três capas. 
Além de Anitta, estão na edi-
ção Mano Brown, Maria Bethânia, 
Taís Araujo e a modelo Caroline 
Trentini.

No ‘JN’, Bonner 
ironiza pedido 
de Bolsonaro 
William Bonner chamou a atenção 
dos telespectadores do ‘Jornal Na-
cional’, na terça-feira, ao noticiar 
que o governo de Jair Bolsonaro 
(sem partido) formalizou um pedi-
do de ajuda à China. Após a exibição 
da matéria em que o governo Bol-
sonaro diz solicitar a compra de 30 
milhões de doses da vacina contra a 
covid-19, Bonner ironizou: “O Brasil 
precisa de vacina, e está pedindo 
ajuda para quem? Para a China!”.

O tom do jornalista tem rela-
ção com as críticas frequentes que 
o governo Bolsonaro tece à China. 
Durante a pandemia, o presidente, 
por exemplo, culpou o país por não 
ter contido o vírus e rejeitou inúme-
ras vezes vacina chinesa.

BBB: Risada da 
produção após 
bronca em Fiuk
A produção do ‘BBB 21’ conversou 
com os brothers e deu uma bronca 
em Fiuk na tarde de terça-feira. O 
ator estava cortando as unhas em 
um dos quartos da casa, e a pro-
dução avisou que a higiene pes-
soal deveria ser feita no banheiro. 
Logo após a bronca, o áudio de al-
guém caindo na gargalhada vazou 
para os participantes. Surpresos, 
os brothers também começaram 
a rir muito. “Quê?”, disse Gilberto 
após o áudio da risada vazar. Pro-
jota e o economista estavam na 
cozinha e correram para o quarto 
na tentativa de entender o que ti-
nha acontecido.  

REPRODUÃ§Ã£O

REPRODUÇÃO
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