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LINHA AMARELA 
NÃO VOLTARÁ A 
COBRAR PEDÁGIO 
HOJE, AFIRMA 
CONCESSIONÁRIA. 
RIO DE JANEIRO, P. 3

RIO TEM 
NOVAS 

MEDIDAS 
RESTRITIVAS

Paes suspende vacinação hoje e amanhã para idosos 
de 75 anos porque doses podem não ser suficientes. P. 4

São Paulo adota toque de recolher entre 20h 
e 5h. Campeonato Paulista é suspenso. P. 5

Carro que invadiu a pista tem placa de Santo André (SP). Além do motorista, havia uma mulher e duas crianças no veículo. RIO DE JANEIRO, P. 3

BRT: polícia procura causador de acidente

Escalonamento de horários de 
trabalho tentará evitar aglomerações. 

Prefeitura liberou ambulantes na  
orla até 17h e permitiu bares e 

restaurantes até 21h.  RIO DE JANEIRO, P. 4

MP acha imagem do dia 
do sumiço de meninos

Funkeira vai realizar um de 
seus sonhos: começará a 
cursar uma faculdade de 

psicologia. P. 12
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Moradores de Belford Roxo, garotos estão desaparecidos 
há quase três meses. Polícia segue investigando. P. 6

NO FLA, 
VITINHO 

(FOTO) VOLTA 
A TREINAR. 

RENOVAÇÃO 
DE RODRIGO 

MUNIZ 
AVANÇA. P. 8
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Um ano sem shows de Pabllo Vittar... mas 
vem aí seu novo álbum. Saiba mais na 

entrevista a O DIA D. P. 15
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PRIMEIROS 
PASSOS
TRE-RJ JÁ COMEÇA 
A SE PREPARAR 
PARA AS  
ELEIÇÕES 2022
INFORME  
DO DIA, P. 2
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REGIÃO METROPOLITANA 
DO RIO JÁ REGISTROU MIL 
TIROTEIOS EM MENOS DE 

TRÊS MESES DE 2021
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

BRT, 8 da manhã de uma quinta-feira 
de pandemia. 

Um ano após o mundo oficializar 
o caos e o Brasil bater o maior número de 
mortos até então, esse foi mais um dia de 
ônibus articulado na Zona Oeste.

Humilhação em dias normais, desumano 
no auge que vivemos. A foto é de um vídeo 
em que a porta quase não fecha!

Um homem grita no meio da muvuca:
“Olha como é a nossa vida, pode aglome-

rar não, né?! Mas pobre é obrigado.”
Uma mulher mal consegue segurar a 

bolsa e desabafa: “sorte ainda é conseguir 
embarcar.”

Essa coluna já vem denunciando os pro-
blemas há mais de um mês... Anos de suca-
teamento, que levaram ao limite o principal 
transporte da Zona Oeste.

O acidente de anteontem foi causado, 
mas a lotação piorou tudo!

“O problema é antigo e sabido! Usei o 
BRT vindo da Barra para Jacarepaguá por 5 
anos. Os últimos 4 já eram assim. Na pande-
mia piorou, porque tiraram ônibus e acaba-
ram com os que faziam trajetos expressa-
mente”, conta um passageiro.

A situação chegou ao ponto da gente 
sugerir aqui: ou melhora radicalmente, ou 
para de vez.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

VAI FICAR BONITO!

 n“Eu tô até emocionada de estar pedindo ajuda...”
Dona Maria Enriqueta Pires, de 70 anos, é moradora 

de Caxias e me parou para pedir socorro. Ela, que há 
quase 50 sofre com o lúpus, desde novembro ainda 
convive com as consequências da Covid, que a deixou 
internada, no oxigênio do Hospital Moacyr do Carmo.

A senhora, que como mostra a foto já é debilitada, 
precisa de uma lista de medicamentos, mas não tem 
de onde tirar dinheiro! Pra ter noção, só de bombinha, 
por causa da asma e de 3 tuberculoses que teve, são 
3 por dia!

“Eu recebo um salário do LOAS e pago 600 de 
aluguel. O que resta é pra sobreviver. Antes da pande-
mia, eu ainda conseguia correr atrás, mas e agora?” 
pergunta ela.

Eita país difícil pra ser velho...

PINGO NO I
 n Xiii, pelo jeito lá pelas bandas de Acari tem 

esse negócio “modernidade” não, hein...
A foto foi tirada dentro da favela de Acari e 

segundo que tá escrito, pronome neutro não 
rola... É menino ou menina, não tem essa de 
“menine”!

Bora colocar o Pingo no I...
Ninguém sabe quem escreveu e se foi ordem 

de alguém, só que nada deve se resolver na 
base da paulada, ainda mais quando se trata 
de identidade e liberdade de expressão!

Mas por via das dúvidas, é melhor não arris-
car... Tô “fore”!

Corona  

de carona

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

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

REPRODUÇÃO

BRT: passageiros se aglomeram em outro dia de caos

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) 
realizará, na próxima segunda-feira, a sessão solene 
de eleição e posse do novo presidente do Tribunal. Na 

primeira parte da sessão, o desembargador estadual Elton 
Martinez Carvalho Leme tomará posse como membro da 
Corte Eleitoral para um mandato de dois anos. Pela Consti-
tuição da República de 1988, apenas os dois membros titula-
res da Corte que ocupam as vagas destinadas aos desembar-
gadores estaduais podem concorrer à presidência. Assim, os 
candidatos naturais são o atual vice-presidente e corregedor 
do TRE-RJ, desembargador Cláudio Luís Braga dell’Orto, e o 
próprio desembargador Elton Leme.

A exemplo do presidente que deixa o posto, Cláudio Bran-
dão,  o desembargador Cláudio Luís Braga dell’Orto, o mais 
cotado para assumir o posto, também é tido como conci-
liador, muito educado e dinâmico nas suas ações. Ele está 
ciente que terá que começar já a organizar o processo eleito-
ral de 2022. Antes, o novo presidente do TRE irá elaborar o 
planejamento para o retorno presencial dos servidores, tão 
logo a pandemia passe para um estágio menos hostil. Não só 
Braga dell’Orto terá que organizar os processos virtuais como 
também precisará estabelecer quais serviços ainda serão à 
distância e quais poderão voltar a ser presenciais. 

DE SAÍDA
Em sua despedida da presidência do TRE-RJ, o desembar-
gador Cláudio Brandão de Oliveira agradeceu os servidores e 
colaboradores pelo trabalho, especialmente no último pleito, 
no ano passado, em meio à crise sanitária provocada pela 
pandemia do novo coronavírus. “Foi uma eleição diferente 
e que só foi possível pelo trabalho dessas pessoas”, disse. 
Brandão também recebeu elogio de dell’Orto. “Mesmo com a 
pandemia, sua administração foi marcada pela qualidade e 
eficiência”, analisou. 

TRE-RJ

Preparar agora a eleição 2022

 n O deputado Eliomar Coe-
lho (PSOL) quer esclareci-
mentos sobre o reajuste da 
tarifa de trens da Supervia, 
de R$ 4,70 para R$ 5. “O au-
mento entrou em vigor, mas 
o Estado não divulgou con-
dições do acordo firmado, 
qual objeto do acordo, nem 
se houve mudança efetiva no 
índice de correção do perío-
do ou não, no caso de ter sido 
colocado em prática apenas 
o reajuste anual tarifário”. 

 n Maricá quer ser o 1º muni-
cípio a imunizar toda popu-
lação. “Com a sanção da lei 
federal permitindo a compra 
de vacinas por municípios, 
determinei aos órgãos que 
tomem providências neces-
sárias para compra imediata 
de 400 mil doses da Sputnik 
V. Assim, vacinaremos toda 
população de Maricá”, disse 
prefeito Fabiano Horta. 

MARICÁ QUER 
IMUNIZAÇÃO 
DE TODOS

VINÍCIUS MANHÃS/ DIVULGAÇÃO

CADÊ A 
TRANSPARÊNCIA?

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro terá eleição na segunda-feira.

As mais lidas
Online

Morre ‘Sementinha’, 
menor que viralizou após 
ser filmado com um fuzil 

em Angra dos Reis
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO Fotos: 
Saiba quem é o amor 

da vida de Arthur
FÁBIA OLIVEIRA

Após acusar Anderson 
do Molejo de estupro, MC 

Maylon se casa com ele 
mesmo
DIVERSÃO

InformedoDia
n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia n e-mail: informe@odia.com.brNuno Vasconcellos
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Tomar medidas nos locais que mais geram aglomeração, como 
ponderou o prefeito Eduardo Paes, é uma decisão inteligente. 
Agora, iniciativas mais enérgicas são necessárias. Porém, seguir o 
raciocínio de punir quem não respeita causa um impacto menos 
nocivo à economia.

Mulheres são minoria na política, e isso no Brasil é gritante. Porém, 
deputadas produziram e aprovaram mais projetos de leis do que 
os homens em 2020. Eu fui criado cercado de mulheres, sei da 
força feminina. Quem sabe não falte uma para colocar a vacinação 
para andar no Brasil?

A Porsche, marca de luxo do mercado automotivo, entrou no ramo 
de bicicletas elétricas. Mostra o pensamento avançado e funda-
mental para a sobrevivência das empresas. Temos em Resende a 
fábrica da Nissan, que produz carros elétricos em outro país. Com o 
estímulo certo, poderia fabricar aqui.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Foi uma 
eleição 
diferente e que 
só foi possível 
pelo trabalho 
dessas 
pessoas”
CLÁUDIO BRANDÃO 
DE OLIVEIRA,
Desembargador

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

REPRODUÇÃO

Dona Maria 
Enriqueta 
precisa de 
ajuda para 
comprar 
remédios

REPRODUÇÃO

A coluna vai fazer de tudo pra tentar ajudar Dona 
Enriqueta e inclusive está em contato com a prefeitura 
de Caxias, que já se comprometeu a resolver o proble-
ma. Tudo para que ela tenha seus remédios e também 
sua dignidade de volta.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tem 
que ficar lindo! Pra ela, por ela, e tenho dito.
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Linha Amarela: Lamsa não 
cobra pedágio, mas recorre
Concessionária informa que não fará a cobrança a partir de hoje e 
aguardará decisão da Justiça. Eduardo Paes garante suspensão

DIVULGAÇÃO/LAMSA

A Lamsa reassumiu a operação da Linha Amarela no último dia 5 e recorreu da suspensão do pedágio

A Lamsa recorreu da sus-
pensão do pedágio da Li-
nha Amarela e informou 
que não retomará o pedá-
gio da via hoje. A concessio-
nária reassumiu a operação 
da via na última sexta-feira 
após a decisão do Minis-
tro Luiz Fux de suspender 
o processo de encampação 
instaurado pela Prefeitura 
do Rio. Na quarta-feira, a 
prefeitura já havia publi-
cado um decreto em Diário 
Oficial mantendo a suspen-
são da cobrança de pedágio.

Durante coletiva de im-
prensa ontem, Eduardo 
Paes garantiu a anulação 

do pedágio. “Temos audiên-
cia semana que vem com o 
Fux (há uma audiência de 
conciliação marcada para o 
dia 16). O Supremo deu uma 
decisão liminar proibindo 
a gente de fazer a encam-
pação e determinou que a 
Lamsa passe a operar, mas 
não autorizou a cobrança de 
pedágio”, comentou Paes. 

Polícia está à procura de motorista 
que provocou acidente com BRT
Peritos colhem impressões digitais no carro. Passageira que morreu costumava voltar para casa de carona

FOTO: REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

O desespero de passageiros feridos e pedestres após ônibus do BRT tombar na Zona Oeste

A 
Polícia Civil quer iden-
tificar o motorista do 
carro que invadiu a 
pista do BRT e causou 

o grave acidente com um ôni-
bus articulado, deixando uma 
pessoa morta e mais de 50 fe-
ridos, na noite de quarta-feira, 
em Guaratiba, Zona Oeste do 
Rio. O acidente ocorreu por 
volta das 20h e provocou enor-
me tumulto na região. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, a vítima fatal 
foi identificada como Eliana 
Almeida de Carvalho, de 56 
anos. Ela voltava para casa, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e morreu ainda no local do 
acidente. As vítimas feridas 
com gravidade foram levadas 
para cinco hospitais da região. 

Eliana deixa três filhas e 
três netas. Ela trabalhava em 
uma escola no Recreio dos 
Bandeirantes, na Zona Oes-
te do Rio. Segundo parentes 
e amigos, ela ia para o traba-
lho de BRT, mas sempre vol-
tava de carona, para evitar 
aglomeração. 

No entanto, na noite do aci-
dente, a amiga que a levava de 
volta passou mal, e Eliana pre-
cisou retornar usando o meio 
de transporte.

A morte da passageira dei-
xou toda a família abalada. Se-
gundo amigos e parentes, ela 
era a alegria da família. “Sem-
pre muito divertida, muito 
alegre, gostava de dançar e 
brincar. Minha sogra está des-
truída, acabou com a família”, 
contou a cunhada da vítima.

Parentes de Eliana querem 
justiça e pedem que o moto-
rista do veículo envolvido no 
acidente se entregue à polícia. 
“Tirou a vida de uma mãe de 
família, uma guerreira. Até 
entendo que possa ter fugido 
com medo do linchamento, 
mas que ele se apresente”.

INVESTIGAÇÃO
Peritos da Polícia Civil esti-
veram no local do acidente e 
periciaram o veículo. A polí-
cia colheu impressões digi-
tais no carro para descobrir 
a identidade de quem estava 
dentro do veículo. Testemu-
nhas contaram que, além do 
motorista, havia uma mulher 
e duas crianças que apenas ti-
veram arranhões. Ainda não 

 > Sobreviventes do aci-
dente relataram que so-
freram traumas físicos 
e psicológicos. A babá 
Ieda Regina, 37 anos, so-
freu uma luxação no joe-
lho esquerdo e no torno-
zelo devido ao peso das 
pessoas que caíram em 
cima dela e foi encami-
nhada ao Hospital Mu-
nicipal Pedro II, em San-
ta Cruz, na Zona Oeste. 
Ela contou que pega to-
dos os dias o transporte 
para ir e voltar do tra-
balho no Recreio, e, na 
quarta-feira, embarcou 
em pé no ônibus devido 
à lotação. “O ônibus es-
tava superlotado como 
sempre. Infelizmente, 
eu estava em pé, pren-
sada na porta, do lado 
ao contrário de onde o 
ônibus virou”, contou.

A jovem Cauané Fer-
reira, 21 anos, estava no 
ônibus indo para casa 
em Guaratiba. Ela sofreu 
uma lesão no músculo 
da perna, após as pes-
soas pisarem nela para 
tentarem sair de dentro 
do veículo. Levada ao 
Hospital Municipal Mi-
guel Couto, no Leblon, já 
teve alta hospitalar.

“Foram questões de 
segundos, mas parece 
agora que foi em câme-
ra lenta. As pessoas não 
respeitam, foi cada um 
por cima do outro. Estou 
sentindo dor de cabeça 
fraca e dor no corpo. Es-
tou andando com ajuda 
do meu marido”, disse.

A manicure Cristia-
ne da Silva, 38, estava 
voltando do trabalho. 
Segundo informações 
da filha, Raissa da Silva, 
Cristiane quebrou o bra-
ço e ainda está internada 
no Hospital Municipal 
Rocha Faria, em Campo 
Grande, onde deve pas-
sar por uma cirurgia.

Traumas dos 
sobreviventes 
da colisão

se sabe se ambas são parentes 
do motorista.

O carro tem placa da cidade 
de Santo André, em São Paulo, 
e foi levado para o pátio da de-
legacia de Guaratiba.

A delegada Márcia Júlião, 
titular da delegacia que inves-
tiga o caso, disse que não tem 
previsão de quando o homem 
irá se apresentar à polícia. 
Contou ainda que o local não 
possui imagens de seguran-
ça, o que dificulta a saber se o 
veículo realmente invadiu a 
pista do BRT.

Segundo a Prefeitura do 
Rio, a pista exclusiva do BRT 
foi liberada às 5h de ontem e o 
funcionamento do transporte 
voltou à normalidade. 

Concessionária 
retomou a operação 
no último dia 5, após 
gestão da prefeitura  
durante cinco meses

Tirou a vida de uma 
mãe de família, 
uma guerreira. 
Entendo que tenha 
fugido por medo de 
linchamento, mas 
que ele se apresente

CUNHADA DE ELIANA 
ALMEIDA

 N O motorista Rodrigo dos 
Santos, que conduzia o BRT no 
momento do acidente, relatou 
que os gritos de desespero den-
tro do coletivo foram intensos. 
Em conversa com o diretor do 
Sindicato dos Motoristas e Co-
bradores de Ônibus do Rio de 
Janeiro (Sintraturb Rio), Ade-
mir Francisco, o motorista de-
talhou o momento da colisão.

Rodrigo estava trafegan-
do na Avenida Dom João VI 
(TransOeste) quando sentiu 
o choque lateral causado pelo 

veículo de passeio. Após a coli-
são, o BRT tombou. “Foi muito 
rápido. Não houve tempo para 
evitar, foi como se fosse ins-
tantâneo o choque, e perdeu o 
controle do articulado. Os gri-
tos de desespero eram intensos 
no momento e, mesmo saindo 
do veículo, conseguiu ajudar 
outros a saírem”, contou o di-
retor do Sindicato após conver-
sa com Rodrigo. Em um vídeo 
enviado aos colegas, minutos 
após o acidente, o motorista 
disse que o susto foi grande. 

MOTORISTA DO BRT

‘Não houve tempo para evitar’

Em nota, a concessioná-
ria informou que aguarda 
a nova decisão. “A empresa 
mantém seu compromisso 
de respeito ao contrato, às 
leis, às decisões judiciais e à 
ordem democrática vigente. 
A Lamsa recorreu à Justiça 
e aguarda decisão. Até lá, 
não retomará a cobrança do 
pedágio no dia 12 e seguirá 
na busca pelo cumprimen-
to do contrato de conces-
são regularmente firmado. 
A concessionária pleiteará 
indenização por todos os da-
nos causados pela medida 
adotada pelo Município”, diz  
um trecho da nota.

Eliana Almeida, 56 anos: vítima 
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Por falta de doses, prefeitura suspende vacinação
Imunização de idosos acima de 75 é interrompida. Paes garante que a segunda dose continuará sendo aplicada normalmente

REGINALDO PIMENTA

Prefeito Eduardo Paes: “Aguardamos mais vacinas para prosseguir”

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, anunciou ontem 
à noite que a vacinação da 
primeira dose em idosos 
acima de 75 anos foi suspen-
sa. No Twitter, Paes explicou 
que a procura pelas doses foi 
maior do que a quantidade 
que a Prefeitura do Rio tem 
em estoque. 

“Infelizmente teremos que 
suspender a vacinação pre-
vista para amanhã e sábado 
para as pessoas de 75 anos. 
Tivemos uma procura acima 

da expectativa e não temos ga-
rantia de que as doses que já 
dispomos sejam suficientes. 
IMPORTANTE: Continua-
remos aplicando a segunda 
dose normalmente. Aguar-
damos mais vacinas para 
prosseguir”, afirmou. 

SECRETÁRIO ADMITE FALHA
O secretário de Saúde, Da-
niel Soranz, admitiu ontem 
que houve falha no cálculo 
de distribuição das vacinas 
no Rio, o que gerou a falta 

de doses em algumas unida-
des de Saúde.

“A gente pede desculpas, 
teve um erro de cálculo em 
algumas unidades. A Secre-
taria Municipal de Saúde se 
desculpa com as pessoas que 
procuraram as unidades e 
não foram vacinadas no dia 
de ontem”, admitiu Soranz. 

Segundo o secretário, a va-
cinação foi interrompida em 
algumas unidades após uma 
alta procura, o que fez o esto-
que se esgotar. A SMS calcu-

lou a distribuição de vacinas 
na expectativa de atender 
dez mil pessoas no período 
da manhã, mas acabou rece-
bendo 19 mil, e muitos fica-
ram sem a vacina.

Na quarta-feira idosos que 
esperavam para serem vaci-
nados relataram terem vol-
tado para casa sem receber a 
2ª dose da vacina, e questio-
naram a declaração do secre-
tário, que teria assegurado a 
todos que não ficariam sem a 
segunda fase da imunização.

Rio escalona horários para conter 
aglomeração no transporte público
Setores abrirão em períodos diferentes. Bares terão funcionamento ampliado. Comércio na orla é liberado

A
s novas medidas res-
tritivas na cidade do 
Rio, publicadas on-
tem no DO, são tenta-

tiva de escalonar os horários 
para evitar aglomerações nos 
transportes públicos, uma das 
principais preocupações do 
município. Bares e restauran-
tes, agora, podem funcionar 
até 21h. No entanto, deverão 
abrir às 10h30. A administra-
ção pública funcionará entre 
9h e 19h. O setor de serviços, 
entre 8h e 17h.  

“Haverá escalonamento. 
Vamos fiscalizar, mas é ten-
tativa de diminuir a pressão 
sobre os transportes públicos. 
São um dos dois principais 
vetores de contaminação, ao 
lado das aglomerações. Nós 
buscamos aqui tentar diluir 
o deslocamento da cidade em 
mais horas durante o dia. Isso 
foi discutido, debatido com di-
ferentes setores de atividade 
econômica”, explicou o prefei-
to Eduardo Paes.

Quiosques e comércios de 
ambulantes, proibidos no pri-
meiro decreto, estão liberados 
até 17h. Essas e outras ativida-
des presenciais devem atender 
com até 40% da capacidade. 
A permanência na rua segue 
proibida entre 23h e 5h.

Paes prometeu rigor na 
fiscalização, inclusive com a 
possibilidade de implementar 
medidas mais duras em áreas 
específicas. “As duas áreas de 
maior transmissão são o trans-
porte público e as aglomera-
ções nos bares. Há uma dispo-
sição no decreto que permite 
a Vigilância Sanitária que, em 
determinados perímetros da 
cidade, possamos estabelecer 
regras diferentes para cada re-
gião”, explicou.

O prefeito pediu à popula-
ção que respeite as orientações 
de distanciamento social e co-
mentou que a covid-19 é a “coi-
sa mais anticarioca que existe”. 
“Com todo respeito às pessoas, 
todos nós cariocas gostamos 
de estar na rua, mas não pode-
mos. Sabemos que há pontos 
de maior aglomeração, como 
Lapa, Olegário Maciel, Dias 
Ferreira, Vista Alegre. Nós po-
demos ter medidas restritivas 
esses lugares”, completou.

O Rio recebeu 18 casos de 
novas variantes da covid-19 na 
última semana. Investigação 
detectou onde as pessoas mo-
ram e possivelmente se conta-
minaram, identificando que 
13 eram moradores do Rio, 23 
de Manaus, três de Rondônia 
e quatro de outros municípios. 
No total, são 43 casos.

Lucas Gonçalves vende água, refrigerante e cerveja. Ele acredita que a maior parte das aglomerações acontecem nos quiosque e à noite

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

 > Atuando irregularmente, 
já que até ontem, as medi-
das proibiam ambulantes 
de trabalharem, os vende-
dores estão aliviados com a 
permissão para voltar à ati-
va hoje até 17h. Jany Neves, 
26, que há três anos vende 
drinques e açaí na praia de 
Copacabana conta que en-
controu brecha na fiscaliza-
ção e continuou as vendas 
no período de restrição. “Te-
nho uma filha de 6 anos para 
sustentar, pago aluguel e 
contas vencendo, não tenho 
como parar. Mesmo com a 
proibição, trabalhei. Ainda 

bem que amanhã (hoje) es-
tamos oficialmente de volta”.

Lucas Gonçalves, 19, ven-
dedor de água, refrigerante e 
cerveja, acredita que a maior 
parte das aglomerações 
acontecem nos quiosque e 
à noite. “Daqui que tiro meu 
sustento. Se não trabalhar, 
não pago o aluguel. O camelô 
não causa aglomeração, bas-
ta restringir horário como 
vai ser amanhã (hoje). Car-
los Andrade, 23, que vende 
drinques no Arpoador, diz a 
necessidade falou mais alto. 
“A gente dá jeito e trabalha 
mesmo não podendo”.

Ambulantes aliviados

 > As regras mudam também 
hoje para bares e quiosques 
que ao invés de 17h poderão 
funcionar até 21h. Mas ainda 
não é a ideal para empresá-
rios. “Melhora, mas ainda é 
longe do ideal porque conti-
nua não ajudando para pa-
gar nossas despesas. O mais 
razoável seria até 23h. Não 
entendemos qual o critério 
para esta decisão”, afirmou 
Gabriel Fonseca, 37, proprie-
tário de bar no Leblon. 

Donos dos quiosques es-
tão mais satisfeitos. “É bom 

começo, vai aliviar prejuízos 
que tivemos nesta última se-
mana. Mesmo sem funcio-
nar, tive que deixar o freezer 
ligado para manter bebidas 
e alimentos na validade. O 
gasto de luz foi mantido mas 
não faturamos. Além disso, 
perdi muitos alimentos que 
não tinha como guardar. É 
correr atrás e trabalhar. Mas 
ainda não vai dar pra recon-
tratar funcionários”, relatou 
Thadeu de Lima, proprietá-
rio do quiosque do Naná, na 
Barra da Tijuca.

Bares não acham ideal

AO DESCUMPIR

 N Estabelecimentos que 
descumprirem as medi-
das restritivas anunciadas 
ontem podem ser interdi-
tados por 15 dias ou mais. 
Os casos reincidentes que 
forem enquadrados em ‘in-
fração gravíssima’ correm 
o risco de multa que vai de 
R$ 14 mil a R$ 56 mil. A Vi-
gilância Sanitária, guar-
das municipais e agentes 
de inspeção de controle 
“poderão determinar a in-
terdição cautelar imediata 
de estabelecimentos nos 
casos de descumprimen-
to”. Nova infração pode 
terminar com a cassação 
dos alvarás.

O secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
garantiu que a fiscalização 
será rígida. “Não vai ser tole-
rado nenhum tipo de aglo-
meração, afirmou.

Fechamento 
por 15 dias 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

PAULO ESPER
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BRASIL

João Doria lamentou retirada de nome

das, atividades que sejam real-
mente necessário”, disse o secre-
tário da Educação, Rossieli Soa-
res. As semanas de recesso de 
abril e outubro estão antecipa-
das e ocorrerão entre 15 e 28 de 
março. As escolas particulares 
e municipais terão autonomia 
para fechar ou não. As partidas 
do Paulistão do fim de semana 
estão mantidas. A suspensão é 
a partir da segunda-feira.

O secretário da Saúde, 
Jean Gorinchteyn, destacou 
que “vários” hospitais estão 
“comprometidos” e lotados. 
“Mais jovens estão sendo 
comprometidos”. 

São Paulo amplia restrições
‘Fase emergencial’ começa na próxima segunda-feira e se estende até 30 de março

DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SP

O 
governador João Do-
ria determinou que 
todo o estado de São 
Paulo estará em “fase 

emergencial” entre a próxima 
segunda-feira e 30 de março. A 
nova classificação prevê restri-
ções a 14 atividades, o que deve 
restringir a circulação de qua-
tro milhões de pessoas diaria-
mente. Estará vetado o funcio-
namento presencial de lojas 
de construção, celebrações re-
ligiosas, atividades esportivas 
coletivas e serviços de retirada 
de compras (“take away”). O 
home office será obrigatório 
em atividades administrati-
vas “não essenciais” de órgãos 
públicos e escritórios. Foi de-
terminado toque de recolher 
entre as 20h e as 5h, todos os 
dias. O Campeonato Paulista 
de futebol será suspenso.

Praias e parques deverão 
ser fechados. Os serviços de 
drive-thru poderão funcionar 
de 5h às 20h, mas delivery é 
permitido em qualquer horá-
rio. O objetivo é ter isolamento 
social em índice de 50%. Fo-
ram recomendados escalona-
mentos de horário para redu-
zir aglomerações no transpor-
te coletivo. A indicação é que 
trabalhadores da indústria 
entrem entre as 5h e as 7h, en-
quanto de serviços das 7h às 
9h e, por fim, do comércio das 
9h às 11 horas.

As escolas estaduais estarão 
abertas para alimentação e dis-
tribuição de materiais e chips 
mediante agendamento prévio. 
“Nós recomendamos para to-
dos os municípios e redes priva-

Doria faz críticas ao governador do Rio
 > João Doria criticou o go-

vernador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro (PSC), 
por flexibilizar medidas de 
contenção da dissemina-
ção da covida-19. Castro é 
um dos cinco governado-
res que retiraram o nome 
de carta assinada em con-
junto, o “Pacto Nacional em 
Defesa da Vida e da Saúde”. 
Retiraram os governadores 
do Amazonas, Rondônia, 

Paraná e Santa Catarina.
“Lamento que o Rio, onde 

vivi parte da minha vida e 
conheci a minha esposa e te-
nho tantos e tantos amigos, 
ao invés de ter medidas que 
restrinjam - e com isso prote-
jam a sua população - façam 
exatamente o caminho opos-
to. Mas não cabe a mim fazer 
esse juízo. Esse juízo deve ser 
da população do Rio”, disse.

Cláudio Castro usou as re-

des sociais para rebater. Ele 
mandou Doria “tomar chá 
de camomila”. “Respeito 
o governador de SP. Reco-
nheço sua liderança, mas 
acho que está fora do tom. 
Espero que sua atitude não 
seja reflexo do novo cenário 
eleitoral, e sim por conta do 
aumento de casos da covid. 
Recomendo a ele chá de ca-
momila e que cuide de SP, 
porque, do Rio, cuido eu”.

Filho de 
presidente 
desbocado 

O deputado federal Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), 
um dos filhos do presiden-
te Bolsonaro, mostrou fal-
ta de educação e irritação 
com as críticas à comiti-
va que viajou a Israel. Ele 
era um dos integrantes 
do grupo que foi conhe-
cer spray nasal ainda sem 
comprovação para com-
bater a covid-19. Durante 
live transmitida em suas 
redes sociais, o deputado 
disparou contra a impren-
sa, tentou reforçar o traba-
lho feito na viagem.

A falta de máscaras e 
equipamento de proteção 
foi uma das principais crí-
ticas à comitiva e não ficou 
sem a reação de Eduardo, 
que esbravejou: “Acho uma 
pena, essa imprensa me-
quetrefe que a gente tem 
aqui no Brasil, fique dando 
conta de cobrir apenas a 
máscara. ‘Ah, a máscara, tá 
com máscara, tá sem más-
cara’. Enfia no rabo, gente”, 
demostrando baixo nível.

Preocupado em mostrar 
o que foi feito, comparti-
lhou a rotina de trabalho na 
viagem: “Sabe o que é pegar 
aqui… ‘Ai voou, foi pra Is-
rael’. Chegamos em Israel 
cinco horas a mais que no 
Brasil, voo de três escalas. 
Chega lá você nem toma 
banho, às vezes, vai direto 
para os compromissos”, ten-
tou justificar.

Até a política de vaci-
nação, que vinha sendo 
alvo de críticas de seu pai, 
foi pauta em suas falas na 
transmissão. 

 > São Paulo e Rio EM 24 HORAS

 N O país vem mantendo o 
patamar de mortes em alta. 
Ontem, o Brasil registrou 
mais de duas mil mortes por 
covid-19 em 24 horas pelo 
segundo dia consecutivo. 
Foram um total de 2.233 
novos óbitos e 75.412 no-
vos casos de acordo com o 
levantamento do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). Com os da-
dos atualizados do país, ao 
todo, já são 272.889 mortes 
pela doença.

O recorde anterior de 
mortes por covid-19 foi re-
gistrado na última quarta-
-feira, quando 2.286 víti-
mas entraram na contagem 
de pessoas mortas. 

Brasil registra 
2.233 mortes

ESTEFAN RADOVICZ

Cláudio Castro recomendou chá de camomila a Dória
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Grande Rio teve mil tiroteios em 2021
Do total registrado pelo Fogo Cruzado, em 33% dos casos houve participação de agentes de segurança

ESTEFAN RADOVICZ

Cotidiano carioca: usuários dos trens da Supervia convivem com tiroteios durante suas viagens

A 
Região Metropolita-
na do Rio de Janeiro 
atingiu ontem pela 
manhã uma marca 

que não merece ser comemo-
rada: a área do estado regis-
tou mil tiroteios em 2021. Na 
ocasião, houve registro de 
disparos no Morro da Qui-
tanda, no Complexo da Pe-
dreira, na Zona Norte do Rio, 
às 6h33. Até o fechamento 
desta edição não houvia re-
latos de vítimas.

Do total de tiroteios regis-
trados pelo Fogo Cruzado 
neste período, em 331 deles 
(33%) houve presença de 
agentes de segurança. 

O Rio de Janeiro, com 570 
registros, concentrou mais 
da metade dos tiroteios 

durante esse período, lide-
rando o ranking de municí-
pios. Em seguida vieram São 
Gonçalo (144), Belford Roxo 
(69), Duque de Caxias (65) e 
Niterói (39).

Ao todo, 480 pessoas fo-
ram baleadas na Região Me-
tropolitana do Rio de Janei-
ro: 244 delas morreram e 
236 ficaram feridas.

Segundo os dados coleta-
dos pelo Fogo Cruzado, so-

mente no início deste ano, 
foram 11 pessoas mortas e 
13 feridas por bala perdida. 
Crianças também entram na 
contagem, cinco delas foram 
baleadas e duas morreram. 
Já o número de adolescentes 
atingidos chega a dez, destes, 
5 foram mortos.

MAIS DETALHES 

Veja mais detalhes da marca 
de mil tiroteios no Grande 
Rio: 37 agentes de seguran-
ça foram baleados, destes, 16 
morreram; cinco idosos fo-
ram baleados, um deles mor-
reu; dois animais foram ba-
leados, um morreu; e ainda 
houve 16 chacinas, ao todo, 
e 67 pessoas foram mortas 
nestas circunstâncias.

Garotos estão sumidos há quase três meses. 
Polícia afirma que continua investigação

MP acha filmagem de 
meninos desaparecidos

REPRODUÇÃO

Os meninos aparecem no vídeo andando em rua de bairro vizinho

O Ministério Público do Rio 
encontrou uma imagem que 
pode ajudar na investigação 
sobre o desaparecimento dos 
meninos Fernando Henrique, 
11, Alexandre Silva, 10, e Lucas 
Matheus, 8, em Belford Roxo, 
na Baixada. Os três sumiram 
em 27 de dezembro, e os inves-
tigadores da Polícia Civil tra-
balham com a hipótese de que 
tenham sido capturadas nessa 
região da cidade. No registro, 
eles aparecem na rua Malopia, 
em um bairro vizinho. 

O registro da câmera de se-
gurança que filmou o momen-
to tinha sido apreendido pela 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense durante 
as investigações. Contudo, os 
policiais não encontraram a 
parte do vídeo em que os me-
ninos aparecem. O MP pediu o 
material pouco tempo depois 
e conseguiu encontrar as ima-
gens dos jovens. 

Em nota, a Polícia Civil in-

formou que as investigações 
do caso estão em andamen-
to e o caminho já constava 
nas linhas de investigação 
da unidade. Mencionou ain-
da que todos os trajetos que 
saem da comunidade foram 
diligenciados e a gravação 
agora visualizada não traz 
prejuízo para investigação. 

Segundo relatos das famí-
lias, Alexandre, Lucas e Fer-
nando estavam brincando em 
um campo de futebol perto da 
casa deles, em Jardim Dimas 
Filho, em Belford Roxo, e de-
pois foram tomar café na casa 
de Alexandre. Amigos próxi-
mos afirmam que, depois do 
lanche, os três avisaram que 
estavam indo para a Feira de 
Areia Branca, que fica a cerca 
de 2 km do local, e desapare-
ceram. Em seguida, os paren-
tes procuraram por diferentes 
locais, como hospitais, IML e 
delegacias, mas até hoje não 
houve sinal deles.

A 28ª Vara Criminal da Capital 
do TJ-RJ aceitou a denúncia do 
Ministério Público contra Ra-
fael Henrique Del Giudice Fer-
reira, Rodrigo Lima Pereira, Luis 
Claudio Balbino dos Santos, Luiz 
Eduardo dos Santos Salgueiro, 
Ester Mendes de Araujo e Rafael 

Martins Presta. A partir de agora, 
eles são réus no processo pela 
agressão à médica Ticyana Fer-
reira D’Azambuja Ramos, em 
maio de 2020, no Grajaú. Ela foi 
espancada após reclamar do 
som alto de festa clandestina 
no período de isolamento social.

DIA A DIA

DENÚNCIA CONTRA AGRESSORES

Somente no início 
deste ano, foram 11 
pessoas mortas e 
outras 13 feridas por 
bala perdida
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ECONOMIA

PEC Emergencial: Bolsonaro 
comemora a aprovação
Texto destrava novo auxílio e cria medidas de contenção de gastos para futuras crises

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Segundo Bolsonaro, a aprovação da PEC “soma para que a nossa população tenha dias melhores”

O 
pres idente  Ja i r 
Bo lsonaro  ( sem 
partido) comemo-
rou a aprovação 

do texto-base da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) Emergencial em se-
gundo turno na Câmara. O 
texto destrava o novo auxí-
lio emergencial e cria medi-
das de contenção de gastos 
para futuras crises.

O chefe do Planalto agiu 
para desidratar a PEC, 
abrindo negociação para li-
berar promoções e progres-
sões de funcionários públi-
cos quando houver conge-
lamento de despesas em pe-
ríodos de emergência fiscal. 
Bolsonaro comparou a apro-
vação da PEC a uma partida 
de futebol: nem sempre é 
por 5 a 0, mas o placar de 2 
a 1 também é vitória.

“Foi uma vitória que ti-
vemos hoje (ontem), que 
soma para que a nossa 
população tenha dias me-
lhores”, afirmou Bolsona-
ro durante reunião remo-
ta da Frente Parlamentar 
Mista das Micro e Peque-

OPOSIÇÃO ACUSA LIRA
O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), foi acusa-
do de agir como “projeto de 
coronel” ao tratorar a oposi-
ção na votação da Proposta 
de Emenda Constitucional 
(PEC) Emergencial. Na dis-
cussão dos últimos desta-
ques, Lira chegou a desligar 
o microfone dos parlamen-

tares que participavam da 
votação remota e foi compa-
rado ao ex-presidente da Câ-
mara Eduardo Cunha (MDB-
-RJ), preso desde outubro de 
2016 e, desde março do ano 
passado, cumprindo regime 
domiciliar em razão da pan-
demia de covid-19.

nas Empresas, do Congres-
so Nacional. O chefe do 
Executivo confirmou que 
o governo reservou R$ 44 
bilhões para pagar mais 
quatro parcelas de auxílio 
emergencial. O recurso, 
de acordo com a PEC, será 
pago fora do teto de gastos, 
da meta de resultado pri-
mário e da regra de ouro.

Ministro fala em 
novas ações para 
ajudar a economia 
na pandemia

Guedes cita criação 
de ‘seguro-emprego’

EDU ANDRADE/ASCOM/ME

Guedes: novas medidas

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, disse on-
tem que o governo que vai 
retomar o programa que 
permitiu às empresas cor-
tarem salários e jornada 
dos funcionários ou sus-
penderem contratos. Ele 
sinalizou que parte do be-
nefício de complementa-
ção de renda paga pelo go-
verno aos trabalhadores 
nessas condições vai ser 
pago como antecipação 
do seguro-desemprego.

De acordo com o minis-
tro, o Benefício Emergen-
cial (BEm), programa que 
permitiu a suspensão dos 
contratos e a redução dos 
salários no ano passado, 
segundo o governo, ajudou 
a preservar 11 milhões de 
empregos.

Ontem, Guedes falou 
da criação de um “seguro-
-emprego”. Segundo ele, 
ao invés de dar R$ 1 mil 
para pessoas que ficaram 
desempregadas no segu-
ro-desemprego por quatro 

meses, o governo pode dar 
R$ 500 para segurar o em-
prego por até 11 meses.

Como mostrou o Estadão, 
o governo quer permitir um 
novo período de até quatro 
meses de redução de jorna-
da e salário ou suspensão de 
contrato de trabalhadores 
para evitar alta no desem-
prego em meio às medidas 
restritivas contra a covid-19, 
mas o pagamento do bene-
fício que compensa a perda 
salarial deve ter um desenho 
distinto. A intenção é garan-
tir dois meses do BEm, pago 
pelo governo, e outros dois 
meses seriam de antecipação 
do seguro-desemprego a que 
teria direito se demitido.

Com Estadão Conteúdo Com Estadão Conteúdo
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FLAMENGO BOTAFOGO

Rodrigo Muniz: negociações 
por renovação avançam 
Um novo empréstimo do atacante rubro-negro também não é descartado

Rodrigo Muniz: joia rubro-negra

O 
Flamengo tem uma 
pendência para fina-
lizar o processo de 
valorização de des-

taques do sub-20 promovi-
dos recentemente ao elenco 
profissional: Rodrigo Muniz. 
Mas a diretoria já trabalha 
nessa demanda e terá reu-
niões nos próximos dias com 
os empresários do atacante, 
segundo uma fonte da direto-
ria rubro-negra.

Como Rodrigo Muniz já faz 
parte do elenco profissional, 
mas está com “salário de sub-
20”, a ideia da diretoria é dar 
uma valorização ao atacan-
te e estender o contrato por 

mais uma temporada. O atual 
compromisso vai até abril de 
2024, ou seja, o novo iria até 
2025. O processo é o mesmo 
que foi feito com Hugo Souza, 
Matheuzinho, Natan, Ramon 
e João Gomes, que tiveram os 
respectivos vínculos renova-
dos, mas com aumento nos 
vencimentos.

Mas um novo empréstimo 
(Rodrigo Muniz chegou a ser 
cedido ao Coritiba, em 2020) 
não está descartado para que 
o atacante ganhe rodagem, já 
que Gabigol e Pedro são os que 
mais jogam no setor ofensivo. 
Segundo apurou a reporta-
gem, Atlético-GO, Fortaleza, 
Sport e Ceará, clubes da Sé-
rie A, Ponte Preta, Guarani e 
Goiás, times da Série B, de-
monstraram interesse.

Quem está mais próximo 
de conseguir a contratação 
de Rodrigo Muniz desta 
vez é o Atlético-GO. Adson 

Batista, presidente do time 
goiano, não escondeu a von-
tade de ter o centroavante. 
“Quero muito”. Quem corre 
por fora e usa o bom relacio-
namento com Rogério Ceni 
é o Fortaleza. O presidente 
do clube, Marcelo Paz, con-
firmou que gosta do jogador. 
“Acho um bom nome”.

VITINHO
O Flamengo contou com uma 
novidade no treino de ontem 
no Ninho do Urubu. O atacan-
te Vitinho, que estava libera-
do pela diretoria do Flamengo 
para curtir folga até o dia 15, 
voltou a treinar com o grupo 
rubro-negro no CT do clube.

O jogador, no entanto, 
não deverá estar à disposi-
ção contra o Fluminense, no 
domingo, pelo Carioca. O 
Flamengo, sob o comando 
de Mauricio Souza, venceu 
o Nova Iguaçu e o Resende.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense se movimen-
tou para que erros como o 
contrato de Marcos Paulo 
não aconteçam mais. Vaci-
nada, a diretoria do Tricolor 
acertou as renovações de 
Gabriel Teixeira, meia de 19 
anos, e Wallace, da mesma 
posição e idade, até 2024. O 
Flu se protege de possível 
perda das revelações sem que 
uma compensação financei-
ra decente e ideal seja feita 
ao clube. A proposta, por en-
quanto, é essa: formar, apro-
veitar e vender para recupe-
rar a instituição.

O FUTURO É AGORA
VITOR SILVA/BOTAFOGO

O BAILE DO FOGÃO

É 
verdade que a torcida do Botafogo não tem 
motivos para comemorar há um bom tem-
po. Rebaixado para a Série B do Brasileiro, 

a nova diretoria busca o óbvio: reestruturar o 
clube de dentro para fora. Isso passa diretamen-
te pelos garotos da base e os resultados em cam-
po. Sei que a goleada foi contra o modesto Moto 
Club, mas são R$ 2,5 milhões nos cofres do clube 
por conta da classificação da Copa do Brasil e é 
um 5 a 0 de dar alguma esperança no coração 
de cada alvinegro. Ver nomes da base aliados 
aos contratados, como Wesley, Ênio, Matheus 
Frizzo, Kanu e Benevenuto, é uma boa ideia de 
como será o time de General Severiano na Série 
B: aguerrido, com pés no chão e apostando na 
leveza dos garotos. A vitória leva confiança ao 
trabalho de Marcelo Chamusca, conhecedor 
de clubes com dificuldades e que, há tempos, 
faz bons trabalhos nessas condições. Gostei do 
que vi e espero que o “baile” se torne rotina no 
Botafogo porque qualidade para isso, em 2021, 
acredito que tenha. Grande fase!

Botafogo goleou o Moto Club por 5 a 0 pela Copa do Brasil

 n Minhas palavras são 
para Yago Pikachu. E as 
digo em nome de muitos 
torcedores do Vasco que 
converso. O lateral/ponta 
direita não vai fazer fal-
ta no elenco atual, mas já 
fez muito pelo Gigante da 
Colina quando poucos fa-
ziam. Pikachu se despede 
do Cruzmaltino após seis 
anos vestindo a camisa do 
time de São Januário e tem 
uma história a ser respei-
tada. Que seja feliz no For-
taleza, seu novo destino.

NÃO FARÁ FALTA, 
MAS OBRIGADO

PAULISTÃO NO RIO?

 nO governador João Doria, do estado de São Paulo, pa-
ralisou o Paulista de futebol por conta da grave fase do 
coronavírus. E a Federação Paulista, contrária à decisão, 
já procura novo local para seguir a competição e evitar 
prejuízos. Pela proximidade, o Rio é o destino mais falado 
e parece que o sinal verde foi dado. Como vão estruturar 
isso, ainda mais com o Carioca  acontecendo, não sei... 
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Atacante marcou o primeiro gol como 
profissional contra o Moto Club

Herói improvável, Ênio 
pode seguir como 
titular contra o Bangu

Não se deixe enganar pela 
estatura de Ênio. Com um 
1,68cm, o franzino e liso 
atacante ganhou impor-
tantes pontos com o téc-
nico Marcelo Chamusca 
na goleada por 5 a 0 sobre 
o Moto Club, na estreia do 
Botafogo na Copa do Bra-
sil. Herói inesperado em 
São Luís, Ênio saiu do ban-
co para substituir Ronald, 
com dores musculares, e 
deixou o gramado do Cas-
telão com o saldo de uma 
assistência e o primeiro 
e marcante primeiro gol 
como profissional. 

“A gente teve um desem-
penho muito bom. Quero 
agradecer a Deus, à mi-
nha mãe, à minha família. 
Todos que me apoiaram. 
Fiz meu primeiro gol, e o 
Botafogo conseguiu um 
resultado importante. To-

dos foram bem, quem entrou 
também. Vamos virar a cha-
ve para o Carioca. No sábado 
(amanhã), já tem jogo contra 
o Bangu e queremos mais uma 
vitória”, disse Ênio.

Joia da base alvinegra, Ênio 
chamou a atenção do torcedor 
pelas atuações nas duas últi-
mas edições da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior. A oportuni-
dade de repetir as atuações na 
equipe principal foi proporcio-
nada pela promoção em 2020. 

Substituído no início do 
jogo em São Luís, Ronald, que 
se queixou de dores muscula-
res nas duas pernas, será rea-
valiado pelo departamento 
médico. Caso seja vetado, é 
provável que o atacante, que 
mostrou bom entrosamento 
com Warley, ganhe mais uma 
chance no time amanhã, con-
tra o Bangu, pela terceira roda-
da da Taça Guanabara. 

FLUMINENSE

VASCO

Tricolor quer quebrar escrita
Sem pontuar no Campeo-
nato Carioca, o Fluminense 
vai enfrentar o Flamengo no 
domingo, de olho em mais 
uma escrita. Desde 2014, o 
Tricolor não vence o maior 
rival duas vezes seguidas. A 
última partida entre as equi-
pes terminou em 2 a 1 para 
o clube das Laranjeiras, no 
último dia 6 de janeiro, pelo 
Campeonato Brasileiro. 

A última vez que o Tricolor 
venceu o Rubro-Negro por 
duas vezes consecutivas foi na 
temporada de 2014. No Cam-
peonato Carioca, o Fluminen-
se bateu o Flamengo por 3 a 
0, no Maracanã. O último gol 
tricolor foi marcado por Wal-

ter, que comemorou deitando 
e rolando, ironizando o rival. 
Depois, as equipes se enfren-
taram novamente no primei-
ro turno do Brasileiro daquele 
ano. No Maracanã, o Tricolor 
venceu novamente, desta vez, 
por 2 a 0, com gols de Fred e 
Chiquinho.

De lá para cá foram 33 par-
tidas entre as duas equipes, 
com ampla superioridade do 
Flamengo. O Rubro-Negro 
levou a melhor em 16 jogos, 
foram 11 empates e apenas 
seis vitórias do Fluminense. 
As duas equipes decidiram 
nesse período duas finais 
de Campeonatos Cariocas 
e uma vaga na semifinal da 

Yago Pikachu acerta rescisão
Yago Pikachu acertou ontem 
a sua saída do Vasco. O ad-
vogado Daniel Rodrigues se 
reuniu no início da tarde com 
o diretor de futebol cruzmal-
tino, Alexandre Pássaro, e 
definiu os moldes da resci-
são entre as partes. O desti-
no do lateral é o Fortaleza. A 
informação é do site “Globo 
Esporte”.

Pikachu tinha contrato 
com o Vasco até dezembro. 

O Cruzmaltino devia salá-
rios ao atleta, e acredita que 
economizará cerca de R$ 3 
milhões com o acordo. Uma 
porcentagem do atleta foi 
mantida. Em São Januário 
desde 2016, Yago Pikachu 
disputou 253 jogos pelo Vas-
co e marcou 40 gols. 

O Vascou quitou ontem 
uma parte dos salários de 
funcionários que estavam 
atrasados. O depósito foi re-

ferente à folha de dezembro 
e ao 13º salário. A informa-
ção é do “Globo Esporte”.

Ainda há um débito com 
os funcionários em relação 
ao mês de janeiro. Fevereiro 
venceu no último dia 5, mas 
houve um acordo para pror-
rogar o vencimento para o 
dia 20. Já com os jogadores, 
a dívida é maior. O clube deve 
as folhas de dezembro e ja-
neiro, além do 13º salário. 

NEM MESSI NEM CR7
Em entrevista ao programa ‘Che tempo fa’, da 
emissora italiana RAI, Ibrahimovic disse que o 
ex-volante Gattuso é o preferido do filho.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Sul-Americana. O Flamengo 
levou a melhor em todos os 
confrontos eliminatórios.

Para vencer o maior rival 
e finalmente desencantar 
no Carioca, o Fluminense 
terá alguns “reforços” para 
o clássico. O técnico Roger 
Machado fará sua estreia 
no comando do Tricolor e 
contará com alguns joga-
dores do elenco principal. 
Além dele, o recém-contra-
tado Wellington, assim como 
Marcos Felipe, Matheus Fer-
raz, Danilo Barcelos, Igor 
Julião, Yuri, Michel Araújo, 
Caio Paulista e Fernando Pa-
checo devem participar do 
clássico no Maracanã.
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Polícia Federal adia concurso que oferecia 1,5 mil vagas
Provas que aconteceriam no dia 21 serão feitas em maio, informa a PF em comunicado. A nova data será divulgada no site do Cebraspe

O concurso que abriu 1,5 mil 
vagas para escrivão, agente, 
delegado e papiloscopista 
na Polícia Federal foi adiado 
por causa da pandemia de 
covid-19. Os exames estavam 
previstos para 21 de março. A 
informação foi divulgada on-
tem pela banca organizadora 
do certame, o Centro Brasi-
leiro de Pesquisa em Avalia-
ção e Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe). 

O comunicado diz que a 
nova data provável para a 
realização das provas é de 

23 de maio de 2021. A data 
será publicado no Diário 
Oficial da União e divulga-
da na internet, no site do 
Cebraspe. 

“Torna público que na 
data provável, de 14 de maio 
de 2021, será publicado no 
Diário Oficial da União e 
divulgado na internet, no 
endereço eletrônico http://
www.cebraspe.org.br/con-
cursos/pf_21, edital que in-
formará a disponibilização 
da consulta aos locais e aos 
horários de realização da 

prova objetiva e da prova 
discursiva, que serão aplica-
das na data provável de 23 
de maio de 2021. As demais 
datas do concurso serão di-
vulgadas oportunamente”.

VAGAS
C o m  s a l á r i o s  q u e  v a -
riam de R$ 12.522,50 a R$ 
23.692,74, com exceção do 
posto de delegado, que exi-
ge graduação em direito, 
podem concorrer às vagas 
candidatos com nível supe-
rior em qualquer área.

Diferença de alíquotas do ICMS sobre a 
gasolina impulsiona fraude no RJ e MG
Situação reforça tese do governo de que é necessária a criação de percentual único para todo o país

O 
preço crescente da 
gasolina nos últimos 
meses ressuscitou 
prática fraudulenta 

que prejudica os cofres dos 
estados, em especial do Rio de 
Janeiro. Grandes empresas do 
segmento de distribuição de 
combustíveis simulam a ven-
da do produto para postos no 
Estado de Minas onde a alí-
quota do ICMS é de 25%, mas, 
de fato, vendem a gasolina no 
Rio de Janeiro mesmo, onde a 
alíquota é de 31%.

Dessa forma, as empresas 
participantes da fraude obtêm 
vantagem indevida quando 
vendem o produto, suposta-
mente comprado por esta-
belecimentos mineiros, para 
postos localizados em terras 
fluminenses a preços meno-
res. Segundo fontes do mer-
cado, há cerca de 100 postos 
no esquema e funcionários 
abraçaram a prática irregular 
para bater metas. Situações 
como essa reforçam a inten-
ção do governo federal de 
criar alíquota única do ICMS 
para todo o país para banir o 
esquema.

A fraude não é nova. Ela 
havia sido esquadrinhada nos 
anos 2000. A investigação da 
Agência Nacional do Petróleo 
(ANP), Polícia Federal, Minis-
tério Público Federal resultou 
numa operação denominada 
“Mineirinha”. O esquema de 
sonegação de impostos foi de-
tectado após o Ministério Pú-
blico analisar notas fiscais que 

indicavam a comercialização 
de grande volume de combus-
tível para poucos postos mi-
neiros, postos estes que não ti-
nham condição de armazenar 
os volumes declarados ou até 
mesmo já estavam fechados.

Durante a investigação, 
foram analisadas mais de 
8000 notas fiscais emitidas 
pelas distribuidoras Ale, Ello, 
Esso e Ipiranga, entre julho e 
setembro de 2006. Segundo 
dados levantados à época, a 

instalou uma comissão para 
fiscalizar o assunto e as dis-
tribuidoras Ale, Ello, Esso e 
Ipiranga, alvos da operação 
Mineirinha. Uma das medi-
das da comissão foi convidar 
o ex-presidente da ANP Ha-
roldo Lima para detalhar o es-
quema numa audiência públi-
ca. “Em Minas, alguns postos 
são tão decadentes que não ti-
nham condições de comprar 
o combustível declarado nas 
notas fiscais”, afirmou Lima. 
Na ocasião, Lima sugeriu que 
o Congresso aprovasse com 
rapidez a reforma tributária, 
que unifica as alíquotas de 
ICMS dos estados, para impe-
dir a sonegação em diversos 
setores.

Só que a sugestão de Lima 
não foi levada adiante e a fis-
calização proposta pela Câ-
mara fracassou. O deputado 

federal Édio Lopes (PL-RR) 
apresentou requerimento 
para encerrar e arquivar os 
trabalhos da proposta de fis-
calização porque, segundo ele, 
os motivos que “ensejaram a 
proposta foram dissipados”.

Passados 14 anos do epi-
sódio, o esquema irregular 
volta com força total e, salvo 
a criação da alíquota única 
do ICMS, tem chances de du-
rar por longo tempo. Ainda 
segundo relatos de fontes do 
mercado, funcionários das 
empresas de petróleo – que se 
submetem a regras de com-
pliance mais rígidas - utilizam 
atualmente essa prática para 
baterem metas de vendas.

Há anos, o sindicato que 
representa as distribuidoras 
tenta combater a fraude e 
apoia o projeto de unificação 
de alíquotas de ICMS.

Gasolina tem tido preços crescentes nos últimos meses

DIVULGAÇÃO

sonegação provocou prejuízos 
ao erário público de cerca de 
R$ 1 bilhão.

INVESTIGAÇÃO SEM PUNIÇÃO
O assunto chegou até a Câ-
mara dos Deputados, que 

Concurso 
premia até 
R$ 10 mil
Instituições de ensino, pro-
fessores e estudantes de 
todo o país têm até o dia 26 
de março para se inscrever 
no 50º Concurso Interna-
cional de Redação de Car-
tas, promovido pela União 
Postal Universal (UPU/
ONU) e realizado no Brasil 
pelos Correios. O colégio e 
alunos vencedores podem 
ganhar prêmios de até R$ 
10,5 mil e R$ 10 mil, respec-
tivamente. Será escolhida 
uma de cada estado.

Para participar, esco-
las públicas e privadas de-
vem selecionar, entre as 
redações de seus alunos, 
até duas cartas para repre-
sentá-las na fase estadual. 
Mais informações em ht-
tps://www.correios.com.br/
concursocartas.

O DIA I SEXTA-FEIRA, 12.3.2021 ECONOMIA   9



10   ECONOMIA SEXTA-FEIRA, 12.3.2021  I  O DIA

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

Câmara cumpre acordo 
e libera progressões

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputados federais analisaram destaques na sessão de ontem

A
 Câmara dos De-
putados  mante -
ve acordo feito na 
quarta-feira (após 

sinalização do governo) 
e retirou do texto da PEC 
Emergencial (186/19) o dis-
positivo que proibia pro-
moções e progressões fun-
cionais de servidores civis 
e militares, além de empre-
gados públicos.

O destaque do bloco PS-
L-PL-PP foi aprovado por 
444 votos a 18. Com isso, o 
funcionalismo dos estados e 
municípios poderão ascen-
der na carreira mesmo em 
períodos de calamidade. 

O destaque foi apresen-
tado em meio à pressão das 
categorias da Segurança 
Pública. E também foi a saí-
da do governo para evitar 
que passasse uma emenda 
supressiva, de autoria do 
PT, que acabaria com todos 
os gatilhos de contenção 
de gastos, como o congela-
mento salarial.

AUXÍLIO
A proposta abre espaço no 
orçamento de 2021 para o 
Executivo federal pagar uma 
nova rodada de auxílio emer-
gencial à população mais 
vulnerável, com o limite de 
R$ 44 bilhões por fora do 
teto de gastos.

 nA Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro começa a discutir na 
próxima semana os projetos 
do governo Paes que afetam 
o funcionalismo carioca: o de 
capitalização do Funprevi (que 
aumenta a contribuição de ser-
vidores para 14% e a patronal 
para 28%) e o que cria previ-
dência complementar. 

A iniciativa é da Comissão 
de Administração e Assuntos 
ligados ao Servidor Público, 
presidida por Jorge Felippe 
(DEM), que receberá integran-
tes do Executivo em audiência 
agendada para o dia 18, às 10h.

O colegiado aguarda a pre-
sença do secretário municipal 
de Fazenda e Planejamento, 

Pedro Paulo, e da presidente 
do Instituto de Previdência e 
Assistência do Município (Pre-
vi-Rio), Melissa Garrido. 

Nas mensagens envia-
das ao Legislativo, o prefeito 
Eduardo Paes (DEM) justificou 
que as medidas cumprem re-
gras previstas na Constituição 
Federal, estabelecidas a par-
tir da Reforma da Previdência 
nacional (EC 103/19). Além 
disso, ressaltou a necessidade 
de equacionamento do déficit 
atuarial do fundo previdenciá-
rio, calculado em R$ 38 bilhões. 

A reunião será no plenário da 
Casa, de forma híbrida, e será 
transmitida ao vivo pelo canal 
da Rio TV Câmara no YouTube.

LEGISLATIVO CARIOCA

Reforma previdenciária em pauta

Policiais 
cogitam 
ofensiva

 > Delegados de Polícia 
Federal se reuniram 
ontem para discutir es-
tratégias que revertam 
o arrocho previsto na 
PEC. A carreira e os po-
liciais em geral fizeram 
um pronunciamento 
na quarta-feira para 
demonstrar o descon-
tentamento com a pro-
posta. E estudam agora 
uma ofensiva.

Presidente da Fe-
deração Nacional dos 
Delegados de Polícia 
Federal (Fenadepol), 
Tânia Prado disse à co-
luna que apenas a reti-
rada do dispositivo que 
proibia promoções não 
soluciona o problema: 
“Esse texto constitui 
verdadeiro apagão do 
serviço público, porque 
está sendo colocada 
uma norma na Cons-
tituição que engessa 
o funcionamento do 
próprio Poder Executi-
vo e da administração 
pública”.

Medidas previstas no texto buscam capitalizar a previdência

DANIEL CASTELO BRANCO

CONFIRA

186/19 R$ 44 BI
A proposta de emenda 
constitucional 186, ou PEC 
Emergencial, foi aprovada pelo 
Senado na semana passada e 
pela Câmara esta semana

O texto autoriza a União a 
pagar uma nova rodada de 
auxílio emergencial aos mais 
vulneráveis, limitando o 
desembolso em R$ 44 bilhões
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Thay Magalhães é a nova rainha de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti. A nova 
majestade posou para um ensaio carnavalesco com figurinos do renomado estilista 
Henrique Filho. 

FábiaOliveira

RAINHA DO TUIUTI

ELA É A NOVA 

NO SEGUNDO SEMESTRE

Jojo vai começar faculdade 

de psicologia: ‘Quero ser a 

dra. Jordana Gleise’

Nos últimos dias, Carla Diaz virou assunto nacional. 
Todo mundo de olho na participação da atriz no ‘BBB 
21’ por conta das críticas dos brothers, que acusam a 
mocinha de falsidade e ‘atuação’ polêmica no jogo. 
Pois bem. O diretor dos filmes ‘A Menina que Matou os 
Pais’ e ‘O Menino que Matou Meus Pais’, baseado no 
assassinato do casal Richthofen, em 2002, Mauricio 
Eça saiu em defesa da protagonista das suas duas 
produções, que devem estrear este ano.
 “Convidamos algumas atrizes, conhecidas e desco-
nhecidas, para um teste. No teste da Carla, já tive a 
sensação de que era ela. Ela personificou muito rápi-
do, colocou a alma e fez como eu imaginava a Suzane 
von Richthofen e estava emocionalmente preparada. 
A alegria dela tirava um pouco da densidade dos bas-
tidores, mas em frente à câmera parecia possuída. 
Carla é muito intuitiva também”, explicou.

DIRETOR DE FILME 
DEFENDE CARLA 
DIAZ :’É CORAÇÃO’

REPRODUÇÃO / 
TV G

LO
BO

O segundo semestre deste ano promete 
ser agitado para a campeã de ‘A Fazen-
da’, Jojo Todynho. É que a funkeira vai 

começar sua faculdade de psicologia, um dos 
sonhos que ela ainda faltava realizar. A coluna 
conversou com Jojo sobre a nova empreitada. 
Ela garante que quer seguir futuramente na 
carreira de psicóloga. “Eu quero sim, quero ser 
chamada de doutora Jordana Gleise”, afirma a 
cantora.

Jojo ainda acredita que os estudos na psico-
logia a ajudem a lidar melhor e entender mais 
sobre o tão temido tribunal da internet. “A 
psicologia não só vai me ajudar a entender o 
tribunal da internet, mas também um pouqui-
nho dos sentimentos das pessoas, porque a 
gente costuma lidar com vidas a todo momen-
to. Então, às vezes ficamos sem entender certos 
comportamentos que despertam certos gati-
lhos na gente e que a gente acaba não tendo 

DANILLO FERNANDES/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

essa noção e por isso não sabe lidar. Eu acho 
que uma das minhas maiores experiências em 
relação a isso foi dentro da ‘Fazenda’, que foi 
quando eu me solidarizei e entendi que o pro-
blema da Raissa não era brincadeira e nem 
cena. É isso que falta nas pessoas que, às vezes, 
por serem um pouco mais leigas, não conse-
guem ter a noção das pessoas que moram 
dentro da própria casa delas e acabam não 
sabendo lidar com certos tipos de aconteci-
mentos por conta de problemas emocionais”, 
afirma a artista.

Com a pandemia, Jojo acredita que deve 
começar o curso de forma remota, caso as 
aulas que costumam ser somente presenciais 
passem a ser também online: “Tudo se encami-
nha para que seja online, mas a psicologia é um 
curso que ainda não tem online, só presencial. 
Mas foi feito um pedido para que passasse a ser 
à distância por conta da pandemia”.

12    SEXTA-FEIRA, 12.3.2021  I  O DIA



MC SE CASA ‘SOZINHO’, MAS 
MANTÉM HOMENAGEM AO EX
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Por conta de novos rumos na carreira, o ator Douglas 
Sampaio investe numa mudança de visual radical 
com dreads e olhos verdes. Nessa mudança, que vai 
causar burburinho, Douglas aposta em cores no cabe-
lo que traz uma nova temática e garante que vai ser 
algo diferente de tudo que já fez. É um Dread sintético 
misturado ao cabelo muito próximo ao que é o Dread 
com cabelo natural. O procedimento de mudança 
durou oito horas.
 “Me sinto mais eu do que aquele Douglas que as 
pessoas conhecem. É como se o Douglas que as pes-
soas viam tivesse morrido. Isso me dá a liberdade de 
ser quem eu sou e falar o que penso. Meu intuito é des-
pertar o melhor que cada pessoa tem dentro de uma 
viagem. Tudo foi muito bem pensado, desde o cabelo, 
as cores dos olhos e etc”, conta o ator, que teve seus 
dreads feitos pela profissional Pamela Ferreira Beauty. 

Desde que assumiu com exclusividade para a coluna ser o 

dono de um perfil no Instagram, José Mayer tem recebido vá-

rias mensagens de fãs e até ex-colegas de trabalho e um deles 

chamou a atenção pela resposta. Convidado para participar 

de uma live com a  atriz Maria Zilda Bethlem, o ator declinou 

o convite. “Zilda querida, parceira de tantos momentos 

lindos! Estou fora da ciranda maluca dessa ‘vida célebre’, 

minha amiga. Minha assessoria criou esse perfil para tentar 

eliminar a quantidade de perfis e notícias fakes sobre mim 

e para lembrar os meus 50 anos como ator”, respondeu já 

agradecendo a oportunidade.

 Afastado da TV desde que foi acusado de assédio sexual 

pela figurinista Susllem Tonani, em abril de 2017, Zé Mayer 

tem vivido no anonimato em Itaipava, Região Serrana, e  

aos poucos vai voltando a aparecer para o grande público. 

O perfil @josemayerarte foi criado pela assessoria do ator, 

que acompanha de perto todas as publicações! A conta de 

Zé Mayer no Instagram não é verificada e tinha um pouco 

mais de 42 mil seguidores há uma semana. Ontem, já ha-

via passado de 100 mil fãs.

RECUSOU O CONVITE

RADICALIZOU

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 A atriz e hu-

morista Bruna 
Louise mostra a 
sua força com o 
segundo espetá-
culo solo ‘Deslo-
cada’ na próxima 
quarta-feira (17), 
às 18h30, no Tea-
tro Multiplan, 
no shopping 
VillageMall. 

Durante a festa do líder Rodolffo, 
Arthur chegou a dizer que tem um 
grande amor fora do confinamento. A 
coluna descobriu a identidade da 
moça: ela se chama Luana Vargas e é 
de uma cidade próxima a de Arthur, no 
Espírito Santo.  Arthur e Luana 
começaram a namorar em 2013, 
ficaram juntos por 2 anos e, mesmo 
depois do término, eles ficavam 
sempre que ambos estavam solteiros. 
Os dois não se seguem no Instagram 
porque Luana tinha um namorado até 
pouco tempo antes de Arthur ser 
confinado. A moça tem 23 anos, é 
engenheira civil e dona de uma loja 
fitness. 
 Na madrugada de ontem, Arthur, 
Fiuk e Caio cantavam um trecho da 
canção ‘Recairei’, que tocava na festa 
do líder Rodolffo. Caio brincou com a 
letra da música: “Eu superei, não. 
Viu?”. O crossfiteiro acrescentou: 
“Nunca supera”. O cantor, então, 
alfineta o capixaba: “Você não supera 
mesmo. Você tem problema em 
superar. Tem seis semanas que você 
não me supera”.Arthur logo responde: 
“Tem seis anos que eu estou 
apaixonado. Eu estou falando do amor 
da minha vida”.

SAIBA QUEM É O AMOR DA VIDA 
DE ARTHUR PICOLI

Mc Maylon, que recentemente acusou de estupro o cantor Anderson 
Leonardo, do grupo Molejo, surpreendeu a todos ao compartilhar que 
fez uma festa de casamento em um salão de festas no Rio, para se ca-
sar sozinho. Mas esta coluna não pôde deixar de notar um fato curioso: 
‘o rapaz subiu sozinho ao altar para dizer ‘sim’ a si mesmo ainda com a 
tatuagem que fez em homenagem ao vocalista do Molejo. 
Maylon usou um vestido de noiva sem mangas que deixou em evidên-
cia o rosto do artista que está tatuado em um de seus braços. Maylon 
chegou a dizer que iria retirar o desenho mas, pelo visto, isso ficou para 
depois. 
 Em sua acusação contra Anderson Leonardo, Maylon afirma ter sido 
estuprado pelo cantor em um motel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Ele afirma que na ocasião era virgem e aguardava seu tão sonhado 
casamento para perder a virgindade. Anderson Leonardo, por sua vez, 
confirmou que manteve relação sexual com o rapaz em um motel, mas 
garantiu ter sido de fora consensual. 

Bella Falconi pronta para desafio
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A influenciadora Bella Falconi está contando os dias para a sua estreia como 
apresentadora de TV. A partir do dia 20 de março, ela vai comandar o programa ‘Agora 
é Show’ nas tardes de sábados na RedeTV! ao lado de Gui Moreira. “É a realização de 
um sonho: apresentar um programa. Estou num misto de sentimento de gratidão e 
ansiedade! Gui e eu estamos contando os segundos para a estreia e para mostrar ao 
público tudo que preparamos com tanto amor, dedicação e profissionalismo. 
Queremos fazer a diferença na televisão’’, conta Bella à coluna. 

JULGAMENTOS’, DIZ EX-SISTER

‘VIVI MOMENTOS SEM MEDO DE 
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ARQUIVO PESSOAL

Jaquelline Grohalski, além de ex-participante 
do ‘BBB 18’, também é expectadora do reality. 
Para ela, as duas últimas edições ganharam 
muito mais visibilidade por conta da pande-
mia e da necessidade do público da atração 
de permanecer em casa. Ela também lembrou 
que na época de sua participação era ‘mais 
leve’ viver a experiência proporcionada pelo 
programa, uma vez que o temido ‘cancela-
mento’ ainda não existia. 
 “As duas últimas edições ganharam mais 
visibilidade, por conta da pandemia. Muita 
gente precisou ficar mais tempo em casa, o 
público se envolveu muito e a forma de jul-
gar também. De 3 anos para cá, muita coisa 
mudou. Na época da minha edição ainda 
não existia o ‘cancelamento’, nem pessoas 
conhecidas na casa. Éramos todos anôni-
mos, por isso vivi os momentos sem tanto 
medo de julgamentos e sem pensar como 
seria depois que saísse do programa. Eu 
amei a experiência e super toparia partici-
par de outro, me abriu portas e me fez evo-
luir muito como pessoa”, conta Jaque, que 
hoje em dia se dedica à carreira musical. 

Morreu na tarde de ontem, Lauro Braga, o irmão mais velho de Roberto 
Carlos. Lauro estava internado há pouco mais de quatro meses em um 
hospital da zona sul do Rio. Lauro, que tinha 90 anos, teve meningite e 
depois um AVC. A coluna deseja forças ao Rei.

MORRE IRMÃO DO REI

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Há uma preocupação velada – e plausível – dentro 
do governo federal sobre a entrega das vacinas enco-
mendadas dos laboratórios que já tiveram autorização 
da Anvisa para negociar com o Ministério da Saúde. 
Ocorre que o governo brasileiro entrou por último na 
fila das compras, diante dos impasses variados – até o 
negacionismo do presidente da República e a sua no-
tória desconfiança sobre o produto. Países da Europa 
que lideram os pedidos mal receberam metade das 
encomendas. O ministério divulga que comprou mais 
de uma centena de milhão de doses, mas não garante 
quando chegarão. É o maior mico da História da pasta. 
Não há confirmação da segunda dose suficiente.

 Milhões no bolso
 N  Enquanto isso, lobistas 

dos laboratórios estran-
geiros que transitam no 
ministério estão faturan-
do US$ 0,50 (cerca de R$ 
2,80) com a dupla dose 
negociada. 

 O time todo
 N  Pelo menos 11 funcioná-

rios da Comunicação (As-
sessoria, Marketing, Ceri-
monial) do Ministério dos 

Direitos Humanos estão 
com covid-19. Todos fo-
ram para casa. A ministra 
Damares Alves mandou 
fechar os andares para 
limpeza ontem e hoje.

 $pray
 N  O senador Humberto 

Costa (PT-PE), ex-minis-
tro da Saúde, pediu ao 
MPF uma investigação so-
bre os gastos da comitiva 
do Spray a Israel. 

Oi colega 
 N Aliás, Jefferson segue no 

esforço de convencer Bol-
sonaro a se filiar ao PTB 
para disputar a presidên-
cia ano que vem. O presi-
dente iniciou sua carrei-
ra política há mais de 30 
anos na legenda, no Rio de 
Janeiro. 

Mário, Pelé, Zico... 
 N Diretoria e conselhei-

ros do Flamengo, clube 
que administra o estádio 
do Maracanã, não con-
cordam com PL da As-
sembleia Legislativa do 
Rio que altera o nome da 
arena de Jornalista Mário 
Filho para Rei Pelé. Para 
eles, o rei do ‘Maraca’ é 
Zico. 

Garoto propaganda 
 N Sabem quem é um dos 

garotos-propagandas 
dos perfumes da Jequiti 
nos comerciais veicula-
dos pelo SBT? O ministro 
das Comunicações, Fá-
bio Faria, genro do dono 
da emissora. Ele aparece 
abraçando a esposa, Patrí-
cia Abravanel. 

Cadeado no freezer 
 N O prefeito de Araripi-

na, a 682 km do Recife, na 
luta para manter o povo 
em casa diante da pande-
mia, baixou um decreto 
que proíbe a comercializa-

ção de bebidas alcoólicas 
em qualquer estabeleci-
mento da cidade, do últi-
mo dia 10 até dia 18. Quem 
desobedecer, pagará mul-
ta de R$ 20 mil, e o esta-
belecimento será fechado.  

Saúde dos deputados 
 N Depois que o MP Esta-

dual concedeu auxílio-
-saúde de até R$ 2 mil a to-
dos os seus funcionários, 
conforme divulgamos, a 
benesse ganhou as mesas 
da Assembleia Legislativa 
de Pernambuco. Deputa-
dos querem aumentar em 
5% o subsídio usando esse 
artifício. Se passar, serão 
mais R$ 1.845 mensais na 
conta. 

Fonte da juventude 
 N Em Itaperuna (RJ), 112 

anciãos com 120 anos se 
vacinaram em poucos 
dias. Depois o povo acusa 
as autoridades de inépcia 
na Saúde. Mas o MP e a 
Polícia já investigam isso. 

Fogo na reserva 
 N Dezenas de hectares já 

foram queimados num 
incêndio iniciado há uma 
semana na reserva indíge-
na de 100 hectares da Al-
deia Velha, no distrito de 
Arraial D’Ajuda, em Por-
to Seguro. Os fortes ven-
tos de março contribuem 
para o avanço das chamas.

VACINAS

CHANCE PARA MEI

 N O presidente Jair Bolsonaro consultou o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sobre ampliar o piso de R$ 80 mil para R$ 160 
mil de faturamento para o cadastro dos pequenos como Micro 
Empreendedores Individuais (MEI). A proposta foi levada pelo 
presidente do PTB, Roberto Jefferson, que o visitou no Palácio 
do Planalto.

Há dois anos, Luiz Fernando 
Santos Reis, presidente-exe-
cutivo da Associação das Em-

presas de Engenharia do Rio de Janei-
ro  assinava a coluna Infraestrutura 
e Negócios em O DIA. Escreveu deze-
nas de artigos em que apontou erros 
de governos, elogiou iniciativas, rea-
firmou a obrigatoriedade da ética no 
setor e criticou a falta de planejamen-
to na conservação do Rio. Ele preten-
dia escrever um livro reunindo as pu-
blicações. No último dia 4 de março, 
contudo, sua voz foi silenciada.

A AEERJ, que seguirá no caminho pa-
vimentado por Luiz Fernando, pede licen-
ça neste espaço para lembrar um pouco  
da trajetória. Em seus mais de 60 anos 
de atuação como engenheiro, executivo 
de empresas de construção e líder seto-
rial, Luiz Fernando viveu intensamente e 
transformou os lugares por onde passou. 
Se especializou em engenharia de portos 

Em 25 de fevereiro, o chefe do 
Executivo federal afirmou ter 
lido que o uso das máscaras, 

recomendado pelas autoridades de 
Saúde para reduzir a exposição a par-
tículas que propagam o vírus, poderia 
causar “irritabilidade, dor de cabeça, 
dificuldade de concentração, dimi-
nuição da percepção de felicidade, re-
cusa a ir para escola ou creche, desâ-
nimo, vertigem e fadiga” em crianças.

O presidente, seus assessores e pes-
soas do alto escalão do governo, nunca 
usaram, no cotidiano, máscaras. Em 
10 março, após o discurso de um ex-
-presidente, ele apareceu em um ato 
de assinatura de projetos, na sua ne-
cessidade narcisista e psicopata elei-
toral, usando máscara. Neste mesmo 
dia, seu filho, um deputado federal, em 
rede social, disse para as pessoas “en-
fiarem a máscara no rabo”. Vivemos o 
Teatro do Absurdo. 

O governo federal, eleito para gerir 
os negócios públicos, cria uma bata-
lha antecipada eleitoral e abandona a 
população no meio da maior crise sa-
nitária mundial. O Brasil é governado 
de forma irresponsável, negacionista e 
sem qualquer ação para apoiar as me-
didas de prevenção sanitária, nos faz 
verdadeiros cobaias da morte.

Já são 270 mil famílias destroça-
das pelo vírus, sem ao menos poder se 
despedir de seus entes familiares. E o 
que faz o governo? Abre a campanha 
eleitoral, que será realizada apenas 
em 2022, com uma pandemia ainda 
com muito tempo longe de acabar. As 
mortes do povo são resultado da de-
fesa política interna da burguesia e 
da política ultraliberal e, ao mesmo 
tempo, populista. 

Este governo, eleito a partir de um 
processo de massificação da desinfor-

Isolamento institucional ...  
O Brasil morreu!!!

Legado do ‘empreiteiro’

AEERJ
Em nome aa Assoc Empresas de 
Engenharia do Rio

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

e viajou pelo país gerenciando projetos 
durante anos. Foi diretor da Christiani-
-Nielsen e da Carioca Engenharia.

Foi presidente do Sindicado Nacional 
da Indústria da Construção (Sinicon), 
onde liderou campanhas pela infraes-
trutura e defendeu empresas e empre-
gos durante duas décadas e se tornou o 
primeiro presidente-executivo profis-
sional da Associação das Empresas de 
Engenharia do Rio de Janeiro (AEERJ). 
Foi responsável pela reformulação da 
entidade. Deu relevância à AEERJ com 
seu incansável empenho em melhorar o 
ambiente de negócios, qualificando as 
partes interessadas, por vezes denun-
ciando problemas da infraestrutura do 
Rio de Janeiro na mídia. Criou, implan-
tou e treinou uma Política de Complian-
ce, um Código de Ética e um Canal de 
Denúncias na Associação. O primeiro 
de uma entidade de classe do Brasil no 
segmento, que se tem notícias.

Luiz Fernando era um homem de sua 
época, mas com uma inteligência pri-
vilegiada e pensamento moderno, que 
nunca deixou de querer aprender e par-

mação por meio das redes sociais e de 
grupos da mídia corporativa e, dessa 
forma, apesar da toda incompetência 
e inaptidão do presidente para o car-
go, ele vai se mantendo, ainda, como 
opção dessa burguesia.

Vivemos a atmosfera de desolação, 
solidão e total falta de confiança nas 
redes de comunicabilidade do homem 
moderno.

Temos na gestão alguém incapaz, 
egoísta e obscuro, que usa a hostilida-
de e ignorância, para tentar perpetuar 
suas crenças e atitudes pouco cidadãs. 
Não quer mudar ou ouvir as opiniões 
dos outros, e aterroriza com seu com-
portamento arrogante e sem qualquer 
piedade. É um fanático, limitado na 
sua ilusão, irresponsável, com ausên-
cia de remorso, e total indiferença. 

Ataca, ofende, mostra falta de em-
patia, ou seja, a condição de se preo-
cupar com outro ou de se colocar no 
lugar desse outro. Consegue imitar 

emoções, não sente remorso ou mes-
mo pena. Dissimula e muda de postura 
quando é para tentar conquistar as 
pessoas e assim alcançar seus objeti-
vos. Ou seja, ainda por cima, é covarde. 
As suas atitudes são com uma estrei-
teza moral; intolerância ética; falta 
de sensibilidade e estupidez dialética. 

A limitação do atual quadro po-
lítico nos leva a uma compreensão 
superficial das coisas, servindo como 
fonte de obstinação, estupidez e fal-
ta de vontade em mudar dos eleitos 
representantes do povo. Precisamos 
mudar, buscando uma via política 
que respeite a educação, tenha co-
nhecimentos da real condição econô-
mica, tenha projetos de desenvolvi-
mento social e modifique o status do 
atual quadro político, ou continua-
remos escravos dos “intocáveis e so-
beranos comandantes” por décadas 
destas terras, ainda tratadas como 
Capitanias Hereditárias.

ticipar do que acontecia com o país e com 
o Rio de Janeiro. Um líder setorial que 
fazia questão de estimular o debate e a 
troca de ideias e experiências. Se apre-
sentava como “O empreiteiro”. Mesmo 
em tempos de crise de credibilidade do 
setor, reconhecia erros, mas sempre ex-
ternou orgulho desta casta que, segundo 
o próprio, construiu o Brasil.

No início de 2020, se sentindo no de-
ver de colaborar quando tudo fechou por 
conta da covid-19, mobilizou a associação 
e outras entidades com o objetivo de reu-
nir doações e, assim, ajudar os que mais 
sofriam com os efeitos econômicos da 
proliferação do vírus. Muitas vezes ficava 
triste e irritado com governantes, com 
a situação do Rio e do país, com o em-
pobrecimento geral e da infraestrutura.

Não se conformava com críticas ou 
julgamentos injustos sobre o setor de 
construção e não desistia. Trabalhava in-
cansavelmente. Chegava cedo e não pa-
rava de pensar, articular e agir. A AEERJ 
perde muito com sua partida. A Enge-
nharia Nacional e o Setor de Infraestru-
tura perdem importante representante.

AFP

ESPLANADEIRA

 N Americanas  promove “A Maior Páscoa do Mundo”, e lojas já vendem 
ovos. 

 N Frazão Leilões  vai leiloar, dia 18, dez imóveis do Banco Votorantim. 

 N TIM  pretende ampliar compromisso com os princípios de ESG (sigla 
em inglês para sustentabilidade e governança). 

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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MALHAÇÃO

 n Lucrécia humilha Jade. Mari diz 
para Jeff que pode estar grá-
vida. Dalva conta para Duca e 
Bianca que Karina e Pedro são 
apaixonados. Mari faz este de 
gravidez e pede ajuda de Jeff.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana se esforça no treino de tê-
nis. Alice fica revoltada quando 
Vitória diz que não quer que ela 
conheça sua família. Ana se irrita 
ao saber que Eva colocou Júlia 
em uma creche. 

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Beto diz a Apolo que ele deve-
ria se casar com Tancinha. Tan-
cinha sofre pensando em Apolo. 
Camila estranha o sumiço de 
Giovanni. Giovanni descobre que 
foi sequestrado por Bruna.

 n Sharur revela a verdade para 
Sarai sobre seu verdadeiro pai. 
Terá aplica um castigo severo em 
Naor. Morabi e Oguedi tramam 
um plano contra Kissare. Abrão 
descobre quem é o pai de Sarai.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Janu trocar o creme de cabelo 
das Chiquititas por gel cola. Cris 
passa o gel cola e seu cabelo 
fica todo armado. Cris disfarça o 
cabelo e entra no palco.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Zeca se afoga no rio, e Ruy ten-
ta salvá-lo.  Bibi é solta e prome-
te recomeçar. Jeiza quase perde 
a luta, mas Zeca a apoia. Bibi 
lança livro e reencontra Caio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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DIVULGAÇÃO

MODO DE 
ESPERA

A 
quarentena fez o mundo pisar 
no freio. Mas, para quem está 
acostumada a batalhar muito 
para correr atrás dos sonhos e 

“colocar a cara no sol” sem medo, ficar 
um ano sem shows foi só mais um desa-
fio na vida de Pabllo Vittar. Em 2020, a 
drag queen mais seguida no mundo no 

Instagram (mais de 11 milhões) pre-
senteou os fãs com o lançamento 

dos álbuns ‘111’ e ‘111 Deluxe’ e 
hoje, ainda colhendo os lou-
ros dos trabalhos, se prepara 
para o lançamento do próxi-
mo projeto que define como 
“diferente de tudo o que já 
fez”.

“Gosto muito de traba-
lhar surpreendendo meus 
fãs e do fim do ano para 
cá estou a mil produzin-

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.com

do essa coletânea. Infelizmente, por 
conta da atual situação no país, a 
ideia é adiar um pouco o lançamen-
to. Estamos num momento muito 
delicado da pandemia e preferi es-
perar mais um pouquinho. Espero 
que em breve tudo melhore, minha 
preocupação maior é a saúde de to-
dos nesse momento”, garante Pabllo, 
que completa: “Será um álbum com 

uma vibe única e com mui-
tas surpresas. Serão can-
ções animadas, solares e 

que você terá que dançar 
para não ficar de fora”.
Há cinco anos com o lan-

çamento de ‘Open Bar’, uma 
releitura de ‘Lean On’, de Major 

Lazer, e, em seguida, com o es-
touro de ‘Todo Dia’, Pabllo mos-

trou ao Brasil a que veio. Com um 
som muito próprio, a cantora de 25 
anos mistura referências do que es-

cuta mas, também, de onde 
veio. Nascida no Mara-
nhão, Pabllo pega um pou-
co de tudo o que viveu e, 
como resultado, deixa sua 
marca nas canções. 

“São inspirações que fize-
ram e fazem parte da minha 
história, da minha criação, 
dos lugares que morei e de 

pessoas que conheci. São gê-
neros que ouço desde criança e 

que de alguma maneira me fizeram 
evoluir como artista. Então é uma 
mistura que flui muito natural pra 
mim. Minhas principais referências 
em questão de gênero atualmente 
são: pop, forró, brega, K-pop e música 
eletrônica”.

E se, em meio a um ano pandêmi-
co, Pabllo conseguiu ser eleita uma 
das personalidades LGBTQIA+ pela 
revista ‘Time’, ser eleito o “Homem 
do Ano”, pela GQ, e ainda indicada 
ao GLAAD Media Awards, na catego-
ria Melhor Artista Musical com seu 
álbum ‘111’ ao lado de nomes como 
Lady Gaga, Miley Cyrus, Halsey, Sam 
Smith, Ricky Martin, Adam Lambert, 
imagina o que 2021 reserva para a 
cantora.

PARCERIAS
Recentemente, Pabllo fez parte do 

remix da música ‘Lento’, de Lauren 
Jauregui, além disso, uma parce-
ria na música ‘Man’s World’, com 
Marina tomou conta das plata-
formas digitais no mês passado. 
Além delas, Pabllo já cantou ao 

lado de ícones da música mundial, 
como Thalía e Charli XCX. No Brasil, 
Anitta, Ivete Sangalo, Psirico já fo-
ram alguns dos nomes que marcaram 
feats com a drag. Mas, para fazer par-
ceria com Pabllo, não tem que rolar 
algo além da música boa. 

“Decido a partir de artistas que 
admiro muito como pessoas e como 
profissionais. Gosto de criar liga com 
cantores que reflitam o que penso e o 
que prezo”, pontua.

E para quem já cantou em portu-
guês, inglês e espanhol, por que não 
aumentar um pouco mais o espaço 
no globo? “Queria muito fazer algu-
ma parceria com as meninas corea-
nas, como Blackpink e AESPA!”.

Pabllo Vittar fala Pabllo Vittar fala 
sobre o adiamento sobre o adiamento 
do lançamento do do lançamento do 

próximo álbum, por próximo álbum, por 
conta da pandemia, conta da pandemia, 

e comenta suas e comenta suas 
referências musicais referências musicais 



Horóscopo

Controle um pouco o seu entusiasmo. Repense os seus 
planos. Há chance de ganhar um dinheiro. O 
relacionamento com o par pode ficar tenso. Fuja dos 
momentos de tensão. Cor: verde-oliva.

Alimente seus novos sonhos. Amizades estarão mais 
ativas e podem ajudar na paquera. Depois de cuidar 
das obrigações, permita-se divertir. Não vale a pena 
brigar e desarmonizar as estruturas. Cor: vinho

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: abrir, alto, asilar, bile, bisar, borla, bota, brisa, eira, fora, íleo, íris, 
leal, libra, lisa, obra, olear, orla, pelo, polar, pote, prol, rabi, rale, rato, real, 
reator, relato, reto, riba.

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

A ambição estará em alta. Esforce-se um pouco mais 
para atingir os seus objetivos. Deixe sua mente 
aguçada e não se preocupe com as dificuldades. O 
romance não vai trazer grandes novidades. Cor: preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Restabeleça o contato com as pessoas queridas. 
Invista em maneiras alternativas para matar a 
saudade. Tome uma atitude e não se acomode. Mude 
completamente sua postura. Cor: verde.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua vai estimular as mudanças. Aprimore a saúde e 
o visual. Evite perder a concentração nas suas tarefas 
e assuma as suas responsabilidades. A sensualidade 
deve animar a paquera. Cor: verde-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Fase de boas notícias. Os relacionamentos estarão em 
foco. Firme uma sociedade no mercado profissional. 
Com o parceiro, um programa diferente pode animar o 
dia. Cor: castanho.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você está em sua melhor fase. O astral indica cuidar 
da saúde e abrir mão de velhos hábitos. Curta os 
momentos de lazer. O ciúme pode abalar o 
relacionamento amoroso. Cor: pink. 

LIBRA
23/9 a 22/10

O dia vai trazer muita animação. Trabalhe mais pelo 
que você quer. Concentre-se e se divirta depois. 
Participe de sorteios. Momentos românticos 
melhoram a vida a dois. Cor: lavanda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Conte com o apoio dos familiares e resolva pendências 
do lar. Uma oportunidade profissional pode pintar 
hoje. Um programa caseiro pode animar o romance. 
Esse é o momento de evoluir. Cor: pink.        

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A comunicação recebe as melhores energias. Expanda 
os seus contatos e organize reuniões. O astral promete 
novidades na paquera. Cuidado com a maneira como 
se posiciona. Cor: pink.

Organize o orçamento e os seus gastos. Compre algo 
valioso ou faça uma reforma na casa. Não busque 
motivos para criar conflitos. Uma conquista conjunta 
pode surgir no relacionamento. Cor: púrpura.

 Você é naturalmente persistente, nada pode te parar. 
Hoje você vai resolver alguns assuntos pessoais em 
ordem. Ajudar alguém vai te fazer bem. O seu jeito 
descontraído vai atrair a paquera. Cor: caramelo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’: Carla 
volta à casa, 
beija Arthur e 
decepciona 
web
Carla Diaz fez sua volta triunfal à 
casa do ‘BBB 21’ ontem. Vestida de 
dummy, a atriz deixou o quarto se-
creto e chegou à casa para surpreen-
der seus colegas de confinamento. 
Sem dizer uma palavra, Carla bateu 
na porta de todos os quartos para 
acordar os participantes. 

Quando todos foram para a área 
externa, ela retirou a máscara, sur-
preendendo a todos. Camilla de 
Lucas, Pocah, Juliette e João Luiz 
correram para abraçá-la. Depois de 
tirar a máscara, Carla se ajoelhou e 
praticamente pediu Arthur em na-
moro. “Você aceita ser meu parceiro 
no amor e no jogo?”, perguntou.

A atitude da atriz causou decep-
ção em famosos e internautas. “Que 
mico, Carla”, disse uma internauta. 
“Já pode eliminar, Brasil”, comentou 
outra pessoa. “Ah Carla, tava indo 
tão bem”, lamentou Wesley Safadão 
ao ver o beijo. “Tô assistindo Carla e 
Arhur com uma música na cabeça... 
OH no, oh no, oh no no no no no”, 
brincou Mumuzinho. 

Fiuk foi um dos primeiros a pro-
curar a atriz para se explicar. “Eu 
duvidei muito de você”, disse. “Eu 
acolho, eu abraço, eu dou carinho, 
mas eu brinco também. Eu acho que 
você me interpretou de uma manei-
ra bem equivocada. Só repensa. Eu 
estou de coração aberto”, respondeu 
a atriz.

Posteriormente, na academia, em 
conversa com Camilla e João, Car-
la falou sobre sua volta. “Agora, as 
pessoas estão ali na sala com cara 
de bunda, por causa de tanta merd* 
que falaram”.

RELEMBRE
Carla Diaz foi indicada ao paredão 
pelo líder Rodolffo, que a acusou de 
ser incoerente e desleal. Também 
estavam no paredão falso João Luiz, 
indicado pelo líder; Arthur, que foi o 
mais votado pela casa; e Caio, que foi 
o contragolpe de Carla Diaz. A atriz 
ganhou a votação popular para ir ao 
quarto secreto e foi falsamente eli-
minada na terça-feira. Ela também 
tem o poder de vetar uma decisão 
do anjo, válido por duas semanas. 

Rodolffo, que mandou duas pes-
soas ao paredão mas na verdade 
não tirou ninguém do jogo, tem 
mais uma semana de imunidade. 
Arthur, que foi o menos votado no 
paredão falso, terá voto com peso 
dois no confessionário no próximo 
domingo. João e Caio não poderão 
ser vetados da prova do líder.  

Viih dá bronca 
em Fiuk por 
causa de Thaís
Viih Tube cansou de ver a amiga 
Thaís sempre correndo atrás de 
Fiuk e decidiu falar umas verdades 
para o ator durante a festa do líder 
Rodolffo, na noite de quarta-feira, 
no ‘BBB 21’. A youtuber disse para 
Fiuk que “mulher não é idiota” para 
cair nas conversas dele. Tudo come-
çou depois que Viih escutou Thaís 
dizendo que pensa em sair com 
Fiuk fora do reality. 

“Você que não está valorizando 
o rolê”, disse Viih Tube. “Se não va-
lorizasse, não estaria trocando essa 
ideia brava”, respondeu Fiuk, que 
voltou a dizer que não consegue vi-
ver um romance em frente às câme-
ras. “Uma coisa é ser brother e viver 
aqui. Outra coisa é intimidade. Isso 
de dormir junto, acordar junto é in-
timidade”, disse. 

REPRODUÇÃO INTERNET
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