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Rio de Janeiro tem 
queda de 25% em 
homicídios dolosos 
em fevereiro

Advogado do pai do 
menino Henry vai 
solicitar a exumação 
do corpo

RIO DE JANEIRO, P. 7 RIO DE JANEIRO, P. 6

Saiba o que abrirá e o que fechará nas 
duas cidades até o Domingo de Páscoa. P. 3

Preocupação com abastecimento de 
oxigênio e medicamentos chega ao Rio. P. 4

DESCONTENTE, 
GOVERNADOR VAI 
TENTAR DERRUBAR 
DECRETOS MUNICIPAIS 
NA JUSTIÇA. P. 3

ATAQUE

Buscando sua terceira vitória 
seguida no Carioca, Tricolor jogará 
com uma equipe alternativa para 
o confronto, às 18h, em Bacaxá. P. 8

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

32
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Morte de policial militar Luiz Carlos 
Felipe Martins, ligado a Adriano 
da Nóbrega (foto), pode ter sido 
queima de arquivo. P. 5
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A ECONOMIA
CARTA ABERTA 
PEDINDO MEDIDAS 
CONTRA A 
PANDEMIA É UM 
SINAL DE ALERTA 
PARA BOLSONARO 
INFORME DO DIA, P. 2

FECHAMENTO QUASE 
Os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, e de Niterói, Axel Grael,  anunciaram ontem que escolas, bares, restaurantes e outros 
estabelecimentos fecharão na próxima sexta-feira. O objetivo é conter o avanço da covid nas cidades.  RIO DE JANEIRO, P. 3

Carla decepciona fãs ao se voltar para Arthur. P. 15
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As mais lidas

Online

Paes chama posição do 
governo de ‘CastroFolia’ 

e escancara debate sobre 
restrições

RIO DE JANEIRO

Homens armados 
invadem unidade de 

saúde e roubam doses da 
vacina contra a covid-19

BRASIL

BBB: Caio e Sarah se 
queimam com Juliette em 

noite protagonizada por Gil
TÁ NA REDE

PLACAS TURÍSTICAS 
PELO ESTADO DO RIO

 N A TurisRio e o Instituto Es-
tadual de Engenharia e Ar-
quitetura começaram essa 
semana a implantação de 
sinalização turística nas re-
giões do estado. Barra Man-
sa, no Vale do Café, é a pri-
meira região a receber as 
placas, que serão produzidas 
de acordo com as demandas 
de cada município e instala-
das gratuitamente pelos téc-
nicos do IEEA.

A chamada agenda liberal do ministro Paulo Guedes 
sempre foi bem recebida por empresários brasileiros, 
antes mesmo da posse do presidente Jair Bolsonaro. 

A dificuldade de se entregar promessas feitas em campanha 
eleitoral e o agravamento da pandemia cansaram banquei-
ros e economistas. A carta aberta à sociedade pedindo medi-
das de combate à pandemia é o primeiro sinal que a relação 
entre o capital e o Governo Federal pode azedar de vez. O 
manifesto que  circula nas mesas das mentes coroadas do 
Ministério da Economia, no Congresso e entre os ministros do 
Supremo chega num momento em que o presidente Bolso-
naro parece assustado e sem bons resultados vindos da área 
da Saúde do seu governo.

DESCRENÇA
Para piorar, a confiança dos comerciantes caiu de novo. Apu-
rado mensalmente pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo, o Índice de Confiança do Empre-
sário do Comércio apresentou redução mensal de 1,5%, em 
março, e manteve a tendência observada desde o começo do 
ano. A variação foi a mesma de fevereiro e reflete as dificul-
dades motivadas pela demora na imunização da população, 
no pagamento dos benefícios sociais e por conta de a econo-
mia ainda não entrar numa fase de decolagem (take off). “A 
implementação de medidas restritivas e indefinições sobre o 
novo auxílio emergencial respondem por essa desconfiança 
do setor”, avalia o presidente da CNC, José Roberto Tadros.

PREOCUPAÇÃO

Apreensão 
entre os 
economistas

 N A Fecomércio RJ se mos-
trou preocupada com um 
possível lockdown no esta-
do. “Sugerimos, antes da im-
plementação de medidas ex-
tremas que não resguardem 
o sustento de trabalhadores 
e empresários, um controle 
sanitário ainda mais rígido, 
que garanta o exercício da 
atividade econômica, sem 
prejuízo à saúde pública”, diz 
a entidade em nota. 

MARCOS CORRÊA/PR

FECOMÉRCIO E 
LOCKDOWN

Indefinições 
sobre novo 
auxílio 
emergencial 
respondem 
por 
desconfiança 
no setor”

DIVULGAÇÃO

Neste momento em que a tomada de decisões é crucial, o diálogo 
não pode ser cessado. As medidas adotadas até agora para o con-
trole da pandemia nitidamente não surtiram efeito. Não é hora de 
medir forças, e sim de um planejamento eficiente.

A retomada da economia pós-pandemia precisa de atenção. Apro-
vado na semana passada na Câmara, o novo marco do gás atrai 
investimentos bilionários para o país, com geração de milhares 
de empregos ao longo dos anos. Foi para a sanção do presidente. 
Ações eficazes são primordiais.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Barra Mansa
Economistas fizeram carta aberta ao governo federal pedindo combate à pandemia.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

BRT: interventora é nomeada
Ex-presidente da CET-Rio, Cláudia Antunes Secin é a escolhida para o cargo

ALEXANDRE MACIEIRA / RIOTUR / DIVULGAÇÃO

A ex-presidente da CET-
-Rio, Cláudia Antunes Secin, 
de 58 anos, vai assumir a in-
tervenção temporária na 
operação e gestão do BRT. 
A prefeitura do Rio publi-
cou a nomeação, ontem, no 
Diário Oficial do município. 
Ela é arquiteta, analista de 
sistemas e ingressou na 
Companhia de Engenharia 
de Tráfego do município em 
1992, onde ocupou cargos 
de destaque.

O prefeito Eduardo Paes 
(DEM) anunciou, através de 
suas redes sociais, que inicia-
rá o processo de intervenção 
para retirar a concessão dos 
atuais operadores do siste-

ma a partir de hoje. “Amanhã 
(hoje) começaremos o pro-
cesso de intervenção com o 
posterior fim da concessão 
para os operadores atuais. 
Quando deixei a prefeitu-
ra em 2016 eram quase 400 
ônibus de BRT. Hoje são 140. 
Vai levar algum tempo, mas 
vamos ajeitar. Continuem 
cobrando”.

Paes afirmou que a inter-
venção servirá como uma 
transição até que uma nova 
licitação seja concluída e o 
serviço seja assumido por 
uma nova empresa. 

Segundo a prefeitura, o 

principal objetivo é requa-
lificar o sistema BRT e as-
segurar a continuidade da 
prestação do serviço. Logo 
nos primeiros dias da inter-
venção, está previsto um le-
vantamento técnico da con-
dição atual da frota fora de 
circulação e uma avaliação 
dos serviços necessários 
para a manutenção dos ôni-
bus, visando o retorno do 
maior número possível de 
articulados. 

Outras ações programa-
das são a reabertura de es-
tações fechadas, melhorias 
de infraestrutura, reforço da 
segurança nas estações e o 
combate ao calote. Será rea-
lizada ainda uma avaliação 
periódica das estações para o 
planejamento e execução de 
ações conjuntas com outras 
secretarias. 

A nova interventora do 
BRT responde por quatro 
processos na 15ª Vara de 
Fazenda Pública, incluindo 
improbidade administrati-
va. As ações são referentes 
ao período em que Cláudia 
Secin foi presidente da CET-
-Rio, entre 2006 e 2016. 

Questionada sobre os pro-
cessos administrativos da 
nova interventora do BRT, 
a prefeitura informou que 
Cláudia Secin “já prestou os 
esclarecimentos e compro-
vações necessários nos au-
tos do referido processo. E só 
teve seu nome envolvido por, 
na ocasião, ser a presidente 
da CET-Rio, até porque, tais 
contratos já existiam antes 
de sua gestão”.

Paes afirmou que a 
intervenção servirá 
como transição até 
que nova licitação 
seja concluída

Aglomerados, passageiros relatam filas enormes

A manhã foi de caos para os 
trabalhadores cariocas. Pas-
sageiros enfrentaram longas 
filas, ontem, na estação do 
BRT de Santa Cruz, na Zona 
Oeste. A falta dos articulados 
provocou grande aglomera-
ção no local, agravando ainda 
mais os riscos de contágios da 
covid-19. 

Em nota, o BRT informou 
que está trabalhando com a 
capacidade máxima de opera-
ção e seguindo o planejamento 
para o horário de pico. No en-
tanto, o Sindicato dos Rodo-
viários estima que 90 ônibus 
estejam parados na garagem 
aguardando por reparo. 

Na internet, os usuários 

reclamaram do descaso. Segun-
do o presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, Sebastião José, em 
todo esse tempo de sindicalismo 
nunca presenciou uma situação 
tão difícil no transporte público 
urbano na cidade. “Para se ter um 
ideia, mais de 90 articulados se 
encontram na garagem para repa-
ros, o que consequentemente traz 

transtornos para os usuários, 
que são obrigados a aguardar 
várias horas para conseguirem 
chegar ao seu lugar de destino. 
Para piorar, na semana passa-
da cerca de 100 profissionais 
da categoria que trabalham 
no BRT foram dispensados. 
Isso é um verdadeiro absurdo”, 
indignou-se.

Processo de intervenção no BRT começa hoje, conforme anunciou ontem o prefeito Eduardo Paes

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

REPRODUÇÃO WHATSAPP O DIA

Aglomeração na estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste

JESSYCA DAMASO
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A
s medidas de res-
trição mais rígidas 
para tentar conter o 
avanço da covid-19 

no Rio de Janeiro acabou 
em queda de braço entre 
o governador em exercício 
Cláudio Castro e os prefeitos 
Eduardo Paes, do Rio, e Axel 
Grael, de Niterói. Os dois 
municípios anunciaram que 
vão adotar restrições mais 
duras durante o feriadão an-
tecipado de 10 dias, que co-
meça na próxima sexta-feira 
(26) e vai até 4 de abril, quan-
do é Domingo de Páscoa. 

Os dois gestores toma-
ram a decisão após reunião 
com os comitês científicos 
das duas cidades, que reco-
mendaram as medidas para 
conter o avanço da doença. E 
isso desagradou Cláudio Cas-
tro, que defende ações mais 
brandas. O governador em 
exercício vai tentar derrubar 
os decretos municipais via 
Tribunal de Justiça do Rio.

Segundo o prefeito do Rio, 
durante o período do novo 
decreto, as medidas de res-
trição aplicadas nas praias se-
rão as mesmas tomadas na ci-
dade de Niterói, que permite 
apenas a prática de esportes 
individuais nas praias. “Na 
questão das praias, estou me 
equiparando a Niterói”, disse.

As práticas de esportes co-
letivos em praias e parques 
estão proibidas no Rio e em 
Niterói. Com as novas me-
didas, estarão autorizados 
a funcionar apenas serviços 
essenciais. Bares, lanchone-
tes e restaurantes só pode-
rão funcionar no esquema 
drive thru ou entrega. Con-
tudo, a campanha de vacina-
ção contra a doença não será 
interrompida.

“Eu tenho muita con-
vicção que os prefeitos são 
aqueles que estão mais pró-
ximos das pessoas. Ninguém 
aqui é alarmista. Se depen-
desse de determinados seto-
res as praias estariam fecha-
das desde janeiro e se depen-
desse de outros setores não 
fecharíamos nada. E todas 
as nossas medidas são pra 
preservação de vidas. A gen-
te fez de tudo para não tomar 
essas medidas, mas elas são 
necessárias”, afirmou Paes.

“Nossas cidades não são 
ilhas, e elas sofrem da ação e 
da falta de ações de cidades vi-
zinhas”, disse Grael, ao defen-
der os decretos municipais.

O Secretário de Saúde do 
Rio, Daniel Soranz, informou 
que as medidas adotadas têm 
o objetivo de salvar vidas. “A 
gente tem quase 670 pessoas 
esperando na fila de um lei-
to. A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI está próximo de 
100%. A gente sabe que são 
medidas muito duras, mas 
são medidas essenciais para 
salvar a vida das pessoas”.

SAEM AS RESTRIÇÕES
PARA O ‘FERIADÃO’
Cidades do Rio e Niterói só vão autorizar funcionamento de serviços essenciais. Bares, lanchonetes 
e restaurantes têm que adotar drive thru ou entrega. Castro discorda e quer derrubar decretos

Os prefeitos do Rio, 
Eduardo Paes, e de 
Niterói, Axel Grael, 
anunciaram as medidas

DANIEL CASTELO BRANCO

Alerj vota hoje PL do estado
 > A Assembleia Legis-

lativa do Rio de Janei-
ro (Alerj) vota hoje, em 
discussão única, a partir 
e 14h05, o projeto de lei 
3.906/21, de autoria do 
governo estadual, que an-
tecipa os feriados do mês. 
A proposta tem como ob-
jetivo diminuir a circula-
ção de pessoas nas ruas 
em meio ao avanço da 
pandemia da covid-19.

Na justificativa, o go-
vernador em exercício 
Cláudio Castro (PSC) so-

licita ainda que o texto 
tramite em regime de ur-
gência. Castro, inclusive, 
esteve há pouco com o 
presidente da Alerj, An-
dré Ceciliano (PT), para 
entregar o projeto. 

Se aprovado, deve ser 
sancionado pelo chefe do 
Executivo ainda hoje de-
pendendo das modificações 
que forem feitas no texto 
pelo Legislativo. É possível 
que a sanção saia publicada 
em sessão extraordinária 
do Diário Oficial.
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Castro defende medidas restritivas mais flexíveis

 NA divergência de estratégia 
entre prefeitura e governo do 
estado ganhou contornos ainda 
mais tensos ontem. Via Twitter, 
o prefeito do Rio, Eduardo Paes, 
se referiu às medidas sugeridas 
pelo governador em exercício, 
Cláudio Castro, como ‘Castro-
Folia’. Os dois travam um deba-
te desde o fim da semana pas-
sada: Paes, ao lado do prefeito 
de Niterói, Axel Grael, é a favor 
de restrições mais duras, como o 
fechamento do comércio não es-
sencial. Castro, no entanto, pre-
fere medidas mais brandas.

“CastroFolia! A micareta do 
governador! Definitivamente ele 
não entendeu nada do objetivo 

de certas medidas”, escreveu 
o prefeito no Twitter, ao com-
partilhar uma matéria sobre a 
sugestão do governo do estado 
de manter bares e restaurantes 
abertos, mas decretar um feria-
dão de dez dias.

Do outro lado, Cláudio Castro 
tem apostado incessantemente 
em publicações sobre distribui-
ção de vacinas - o estado repas-
sou 759 mil doses aos municí-
pios. Com frases como “o traba-
lho não pode parar”, “é hora de 
ter esperança” e “a vacinação é o 
caminho que temos que trilhar”, 
o governador em exercício acena 
para a manutenção das medidas 
que já vigoram no estado. 

TROCA DE FARPAS

Paes e Castro em lados opostos

Paes adverte que os 
dez dias de feriado 
não são para ganhar 
a rua. Praias ficarão 
‘fechadas’

Colaborou  estagiária Karen Rodrigues 
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Rede privada pode ter 
falta de medicamento 
para intubação 
Estoque de anestésicos, bloqueadores e drogas para manutenção 
do coma induzido pode se esgotar ainda nesta semana

Abastecimento 
de oxigênio, por 
enquanto, está 
garantido no Rio

O 
Rio de Janeiro tam-
bém começa a se 
preocupar com o 
abastecimento de 

oxigênio e medicamentos 
para o tratamento de covid-19 
que já afligia outros estados. 
Segundo o diretor da Associa-
ção dos Hospitais do Rio de 
Janeiro (Aherj), Graccho Al-
vim, há preocupação de que 
medicamentos como anes-
tésicos, bloqueadores neu-
romusculares e drogas para 
manutenção do coma indu-
zido se esgotem ainda nesta 
semana.

“Temos um problema sé-
rio na entrega de oxigênio e 
medicamentos. Medicamen-
to pode faltar essa semana. 
A Associação Nacional de 
Hospitais Privados (Anap) 
mandou uma carta dizendo 
que os estoques de alguns 
medicamentos só dariam até 
amanhã (hoje). A gente pre-
cisa que chegue anestésico 
para pacientes de covid-19. O 
oxigênio tem um problema 
de logística de entrega, mas 
no Rio de Janeiro o consumo 
não está tão alto, ainda temos 
como abrir novos leitos”, dis-
se Alvim.

Neste mês a rede privada 
do Rio absorveu demandas 
de moradores de outros esta-
dos que buscariam hospitais 
de excelência em São Paulo, 
no Rio Grande do Sul, Brasí-
lia, e em Minas Gerais, que 
estão com suas redes de Saú-

de saturadas. “A cada semana 
estamos observando aumen-
to na ocupação dos leitos de 
covid, tanto de UTI, quanto 
de enfermaria, tanto na cida-
de, quanto em todo o Estado”, 
afirma o diretor da Aherj.

Algumas cidades peque-
nas já sofrem com ocupação 
total de leitos. “Várias cida-
des das Região dos Lagos, da 
Região Serrana e Volta Re-
donda, que acaba recebendo 
pacientes de São Paulo”, cita.

A capital do Rio está com 
88% da rede privada para 
covid-19 ocupada. “O Rio de 
Janeiro está recebendo pa-
cientes de outras regiões do 
Estado e do país. A população 
de classe A e B que tem convê-
nio, vem para o Rio”, explica. 
Segundo Alvim, os municí-
pios de Niterói e São Gonçalo 
são os que estão com a rede 
privada menos saturadas do 
Estado.

Na rede SUS da cidade do 
Rio, os leitos de UTI estão 
com 93% de ocupação, já os 
de enfermaria covid-19 estão 
com 84%.

FISCALIZAÇÃO

 N O governo do Rio de Ja-
neiro identificou mais de 40 
leitos de Unidades de Tera-
pia Intensiva (UTI) oculta-
dos por alguns municípios 
da Central Estadual de Re-
gulação (CER). O estado 
começou a fiscalização na 
quinta-feira (18) e já inspe-
cionou unidades de saúde 
de oito cidades.

Os números exatos de 
leitos de UTI que não es-
tavam à disposição da Se-
cretaria Estadual da Saúde 
devem ser divulgados nos 
próximos dias, segundo o 
secretário da Saúde, Carlos 
Chaves. “Essa fiscalização 
será contínua e não tem 
previsão para acabar. Pre-
cisamos de todos os leitos 
disponíveis para população 
fluminense”, afirmou.

Leitos ocultos 
na regulação

Rio atinge o maior número de internados em leitos de UTI
 > A cidade do Rio alcan-

çou, ontem, o maior nú-
mero de pessoas interna-
das simultaneamente em 
um leito de UTI por co-
vid-19. O secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel 
Soranz, publicou nas suas 
redes sociais um gráfico 
que mostra o aumento 

dos, 580.583 pacientes se 
recuperaram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pas-
ta, a taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para a covid-19 é 
de 84,6%. Já a taxa de ocu-
pação dos leitos de enfer-
maria é de 65,9%.

 > O Brasil teve a se-
mana mais letal desde 
o início da pandemia. 
Entre a segunda-fei-
ra (dia 15) e o último 
domingo (21), o país 
registrou aumento de 
23% nas mortes por co-
vid-19, com 15.813 víti-
mas da doença. Para 
efeito de comparação, 
na semana passada, 
nos sete dias, entre 8 
e 14 de março, foram 
sido registrados 12.818 
óbitos.

Ainda de acordo com 
dados do Ministério da 
Saúde, esse também foi 
o pior fim de semana em 
número de mortes no 
país, com 3.728 vítimas 
em 48 horas. Ao todo, já 
são 294.042 mortos em 
decorrência da doença e 
11.998.233 casos de pes-
soas infectadas. 

A covid-19 também 
foi a doença que mais 
matou brasileiros em 
2021. Entre 1º de ja-
neiro e 18 de março, 
foram 92 mil óbitos, 
segundo levantamen-
to feito pela CNN, com 
base em dados do Por-
tal da Transparência 
de Registro Civil da As-
sociação Nacional dos 
Registradores de Pes-
soas Naturais (Arpen). 
O número corresponde 
a 28% do total das mor-
tes no ano.

Em meio ao pior mo-
mento da pandemia, o 
Estado de São Paulo 
registra diariamente 
mais de 3 mil novas in-
ternações desde 17 de 
março. São cinco dias 
que mais de três mil 
pessoas dão entrada no 
sistema público de saú-
de, para serem interna-
das em um leito de en-
fermaria ou de UTI.

Em apenas 7 
dias, 15,8 mil 
óbitos

Brasil teve 
a semana 
mais letal 
entre o dia 
15 e o último 
domingo

FOTOS AFP

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

de solicitações e afirmou: 
“Nunca tivemos tantas so-
licitações de internação em 
um único dia”, escreveu ele.

De acordo com a última 
atualização dos dados da Se-
cretaria Estadual de Saúde do 
Rio, 493 pessoas aguardam 
uma vaga para UTI por causa 
da covid-19.

1,4 MIL NOVOS CASOS EM 24H
A Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio (SES) informou 
que registrou, até ontem, 
623.460 casos confirmados 
e 35.131 óbitos por coronaví-
rus no estado. Nas últimas 24 
horas, foram contabilizados 
1.469 novos casos e 49 mortes.

Entre os casos confirma-

Neste mês a rede 
absorveu pacientes 
de outros estados, 
o que sobrecarregou 
o sistema 
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Morte de policial em 
Realengo pode ter sido 
queima de arquivo
PM Luiz Carlos Martins era um dos alvos da Operação Gárgula, para 
prender envolvidos com a milícia. Promotor suspeita de execução 

DIVULGAÇÃO

Assassinato do sargento 
da PM Luiz Carlos Felipe 
Martins ocorreu sábado em 
Realengo, Zona Oeste do Rio

A 
morte do 2º sargen-
to da Polícia Militar 
Luiz Carlos Felipe 
Martins, no último 

sábado, pode ter ocorrido 
por queima de arquivo. Para 
o promotor Bruno Gango-
ni, coordenador do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Pú-
blico do Rio, tudo leva a crer 
que a execução tenha sido 
planejada. 

“A característica na exe-
cução parece ser queima 
de arquivo. Não tem como 
afirmar, mas às vésperas de 
uma operação como essa 
acontece uma coisa assim, 
é desconfiável. Tudo leva a 
crer que pode, sim, ter sido 
uma queima de arquivo”, 
comentou. 

Luiz Carlos, que estava 
há mais de 20 anos na Polí-
cia Militar, era um dos alvos 
da Operação Gárgula, rea-
lizada ontem, para prender 
um grupo ligado ao mili-
ciano e ex-capitão do Bope 

Adriano da Nóbrega, morto 
em fevereiro do ano passado 
na Bahia.

Segundo o MP, o bando 
que agora é liderado pela 
viúva do ex-policial é res-
ponsável pela lavagem do di-
nheiro de Adriano da Nóbre-
ga. Julia Emilia Mello Lotufo 
aparece nos documentos do 
Ministério Público como a 
responsável pelas finanças 
do marido. Ela e Daniel Ha-
ddad Bittencourt Fernan-
des Leal, um dos laranjas 
do miliciano, ainda estão 
foragidos. 

Já o PM Rodrigo Biten-
court Fernandes Pereira do 
Rego, foi preso durante a 
operação. Ele é citado nas 
investigações como laranja 
de Adriano. Para o MP, o po-
licial atua à frente das em-
presas fantasmas que em-
prestam dinheiro com juros 
abusivos. Umas dessas em-
presas é a Cred Tech Negó-

A característica na 
execução parece 
ser queima de 
arquivo. Às vésperas 
de uma operação 
acontece uma coisa 
assim, é desconfiável 
BRUNO GANGONI, promotor

 > De acordo com a de-
núncia do Ministério 
Público, o 2º sargen-
to Luiz Carlos Felipe 
Martins, assassinado 
no último sábado, apa-
rece como responsável 
por auxiliar a adminis-
tração dos valores que 
seriam colocados para 
empréstimo na Cred 
Tech Negócios Finan-
ceiros LTDA, coman-
dada pelo PM Rodrigo 
Bitencourt, que entre 
1º de agosto de 2019 
e 28 de abril de 2020 
movimentou R$ 3,6 
milhões.

Além de homem de 
confiança do miliciano, 
Luiz Carlos era respon-
sável por levar dinheiro 
a familiares e prestado-
res de serviços de Adria-
no da Nóbrega e pelo 
pagamento das despe-
sas pessoais do patrão 
com aluguel, carros e 
cartões de crédito.

Durante a Operação 
Gárgula, uma mulher 
também foi detida. 
Carla Chaves Fontan 
está entre os denun-
ciados no documento 
do Ministério Públi-
co. Na casa dela foram 
apreendidos R$ 75 mil 
em dinheiro. Ela não 
soube explicar a proce-
dência do valor encon-
trado em seu imóvel.

A Justiça do Rio 
determinou o seques-
tro do Haras Fazenda 
Modelo, automóveis 
e bloqueio de bens de 
R$ 8,4 milhões, cor-
respondentes ao valor 
mínimo constatado em 
movimentações pelos 
criminosos.

Pagava as 
despesas do 
miliciano

cios Financeiros LTDA, na 
qual Rodrigo é sócio. 

AMIZADE E CRIMES

Adriano da Nóbrega e Luiz 
Carlos Felipe Martins atua-
ram juntos no Grupamento 
de Ações Táticas (GAT) do 
16º BPM (Olaria). A equi-
pe em que trabalhavam fi-
cou conhecida como a ‘guar-
nição do mal’. Os dois ami-
gos foram presos em 2004 
pela morte de um guardador 
de carros que teria denun-
ciado a atuação da milícia 

de Adriano no dia anterior. 
Em 2005, o ex-capitão e 

o amigo foram homena-
geados na Alerj pelo então 
deputado estadual Flávio 
Bolsonaro. Mesmo presos 
pela acusação de homicídio, 
Nóbrega e Martins recebe-
ram a mais alta honraria da 
casa legislativa, a Medalha 
Tiradentes. 

Apontado como chefe da 
milícia na Muzema e Rio das 
Pedras, Adriano da Nóbrega 
foi morto pela polícia em fe-
vereiro de 2020, escondido 

no sítio de um vereador do 
PSL na Bahia. Ele também 
é acusado de comandar um 
grupo de extermínio que fi-
cou conhecido como ‘Escri-
tório do Crime’, que recebia 
dinheiro para matar. 

Já o 2º sargento Luiz Car-
los Felipe Martins foi mor-
to um ano depois do amigo. 
Martins conversava com ou-
tro policial militar na porta 
de casa, em Realengo, quan-
do homens armados para-
ram um carro e efetuaram 
vários disparos contra ele.

Luiz Carlos era 
amigo de Adriano da 
Nóbrega, apontado 
como chefe da 
milícia da Muzema

DINHEIRO SUJO

R$ 3,6 milhões
Valor movimentado pela Cred 

Tech Negócios Financeiros 

LTDA, que fazia empréstimos 

com juros abusivos

ANDERSON JUSTINO 
anderson.justino@odia.com.br
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Operação contra a 
pornografia infantil
A Polícia Civil realizou on-
tem, em Niterói, operação 
para cumprir cinco man-
dados de busca e apreensão 
em endereços ligados a sus-
peitos de armazenar e dis-
tribuir material contendo 
conteúdo pornográfico 
infantil. Pela manhã, duas 
pessoas haviam sido presas 
em flagrante, em Icaraí. 

A operação ‘Revelação’ 

foi realizada por agentes da  
Delegacia de Proteção à Crian-
ça e ao Adolescente de Niterói, 
após meses de investigação. 
Segundo a polícia, os inves-
tigados são responsáveis por 
efetuar o download de cente-
nas de materiais digitais, tais 
como vídeos e fotos, contendo 
pornografia infantil. Essa foi 
a quinta fase de investigações 
do mesmo tipo de crime.

Marcelo Rennan 
estava foragido 
há dois anos 

Vascaíno é preso por 
matar flamenguista

Policiais da Delegacia de 
Atendimento à Mulher 
(Deam) de São Gonçalo 
prenderam, ontem, um 
integrante da Força Jo-
vem do Vasco acusado de 
envolvimento na morte 
de Carlos Afonso Olivei-
ra Leite, torcedor do Fla-
mengo. O crime aconte-
ceu no dia 28 de outubro 
de 2017, em Niterói.

Marcelo Rennan de 
Oliveira, o Ryu, estava 
foragido há mais de dois 

anos e foi localizado na casa 
da namorada, no bairro Co-
vanca, em São Gonçalo, após 
monitoramento e um traba-
lho de inteligência. Contra 
ele foi cumprido mandado 
de prisão por homicídio e 
tentativa de homicídio.

Segundo as investiga-
ções, o autor e outros com-
parsas atiraram contra in-
tegrantes da Torcida Jovem 
do Flamengo. Carlos Afonso 
Oliveira Leite foi baleado e 
morreu dias depois. Na oca-
sião, outras duas pessoas fo-
ram feridas pelos disparos.

O acusado foi encami-
nhado ao sistema prisio-
nal e fica à disposição da 
Justiça.

Advogado quer exumação 
do corpo do menino Henry
Laudo do IML aponta que garoto de 4 anos morreu com diversas lesões pelo corpo 

REPRODUÇÃO

Henry, de 4 anos: mãe e padrasto dizem tê-lo encontrado desmaiado

E
m entrevista ao ‘Fan-
tástico’, da TV Globo, 
no último domingo, 
o advogado do pai de 

Henry, afirmou que estuda 
pedir a exumação do corpo 
da criança. O menino mor-
reu no último dia 8, após ser 
deixado na casa da mãe, Mo-
nique Medeiros, pelo pai da 
criança, Leniel Borel. Pai e 
filho tinham passado o fim 
de semana juntos e duran-
te a madrugada, a mãe e o 
padrasto, o vereador Dou-
tor Jairinho, encontraram a 
criança desmaiada no chão 
do quarto do casal. Ele foi le-
vado a um hospital na Barra 
da Tijuca, onde teve a morte 
constatada.

“O nosso papel como defe-
sa do pai não é incriminar A 
ou B, é saber a verdade. Por 
que o menino morreu daque-
le jeito? Daquela forma?”, dis-
se Leonardo Barreto.

O laudo do Instituto Mé-
dico Legal (IML) apontou 
diversas lesões pelo corpo 
da criança, infiltrações he-
morrágicas nas partes fron-
tal, lateral e posterior da ca-
beça, contusões no rim, no 
pulmão e no fígado. A causa 
da morte seria “hemorragia 
interna causada pelo rompi-

mento do fígado”.
A equipe de investigação 

do caso analisou as imagens 
de câmeras de segurança do 
condomínio para entender 
o que aconteceu desde que 
Henry chegou à casa da mãe 
até o momento em que foi 
socorrido pelo casal. Um 
laudo constatou lesões e he-
morragia no corpo da crian-
ça que teriam sido causadas 
por “ação contundente”.

MENSAGENS

Nas mensagens trocadas 
entre Monique e o pai do 
menino Leniel Borel, a mãe 
da criança se mostra preo-
cupada com o choro do fi-
lho ao precisar voltar para 
casa. O engenheiro tenta 
acalmá-la. 

Segundo relatos dados 
pelo padrasto a mãe da 
criança no hospital, eles 
teriam ouvido um barulho 
e corrido para socorrer a 
criança, que não estaria res-
pirando. Nas imagens das 
câmeras de segurança co-
lhidas pela equipe de inves-
tigação da 16ª DP (Barra da 
Tijuca), Henry chega bem 
ao condomínio onde mora 
com a mãe. O caso segue em 
investigação.

O nosso papel como defesa do pai não é 
incriminar A ou B, é saber a verdade. Por 
que o menino morreu daquele jeito? 

LEONARDO BARRETO, advogado do pai de Henry

6   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 23.3.2021  I  O DIA



Flamengo nega 
a versão do 
funcionário sobre 
tragédia no Ninho

Segurança 
diz que 
extintores 
falharam
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Mais de dois anos após o in-
cêndio no Ninho do Urubu 
que matou dez atletas da 
base do Flamengo, o segu-
rança que presenciou o ocor-
rido no CT, Benedito Ferrei-
ra, afirmou, em entrevista 
ao programa “Fantástico”, 
da Rede Globo, que tentou 
apagar as chamas com três 
extintores, mas que nenhum 
deles funcionou. Emociona-
do, o profissional disse que 
o ocorrido tem consequên-
cias emocionais na sua vida. 
“No início eu usei um extin-
tor de pó químico, mas não 
funcionou. Um garoto que 
estava ao meu lado, tentou 
usar, mas também não fun-
cionou. Tentei usar outro ex-
tintor, mas não funcionou. 
Tentei um terceiro extintor, 
mas também não funcio-
nou”, afirmou o segurança.

Em nota, o Flamengo ne-
gou a versão do funcionário 
e afirmou que “os pontos le-
vantados na entrevista nar-
ram uma visão pessoal dele, 
que não encontra amparo 
nos fatos, na lei e muito me-
nos no inquérito criminal”.  

ISP: Rio registra queda de 25% em 
homicídios dolosos em fevereiro 
Estudo do Instituto de Segurança Pública mostra que valor é o menor do período nos últimos 30 anos 

Número de homicídios dolosos foram retratados no estudo do ISP

O 
estado do Rio de 
Janeiro registrou, 
no mês de feverei-
ro, uma queda de 

25% nos casos de homicí-
dios dolosos quando com-
parado com o mesmo mês 
do ano passado, segundo os 
estudos do Instituto de Se-
gurança Pública (ISP). Ain-
da segundo o ISP, esse foi o 
menor valor para o período 
nos últimos 30 anos. 

Foram 246 vítimas em 
fevereiro de 2021. Em re-
lação a janeiro deste ano, 
a redução foi de 32%, e no 
acumulado do ano ( janeiro 

e fevereiro) de 11%. 
Outro destaque é a que-

da no indicador letalidade 
violenta — que é a soma de 
homicídio doloso, roubo se-
guido de morte, lesão corpo-
ral seguida de morte e morte 

por intervenção de agente 
do estado. Em fevereiro, o 
indicador registrou o menor 
valor para o mês desde 1991: 
409 em 2021 e 502 em 2020, 
uma diminuição de 10%.

Nos dois primeiros meses 
do ano, as polícias Civil e Mi-
litar retiraram de circulação 
cerca de 22 armas de fogo 
por dia no estado, contabi-
lizando um total de 1.272 ar-
mas. Destas, 93 eram fuzis.

Os crimes contra o patri-
mônio também apresenta-
ram resultados significativos 
nos dois primeiros meses do 
ano. Os roubos de rua (roubo 

a transeunte, roubo em cole-
tivo e roubo de aparelho ce-
lular), de carga e de veículo 
reduziram, respectivamente, 
32%, 27% e 28% em 2021.

Um estudo divulgado 
pelo ISP, em outubro, mos-
trou que a queda nos rou-
bos de carga não tem corre-
lação estatística com o iso-
lamento social por conta do 
coronavírus. Para elaborar 
o relatório, os analistas do 
Instituto cruzaram dados 
dos usuários do Google com 
os registros de ocorrência 
da Secretaria de Estado de 
Polícia Civil.

NÚMERO

1.272 

Armas de fogo foram 
retiradas de circulação no 
estado nos dois primeiros 
meses do ano pelas polícias 
Civil e Militar
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FLUMINENSE FLAMENGO

Tricolor busca terceira 
vitória seguida no Carioca
Time do técnico Roger Machado encara o Boavista, hoje, às 18h, em Bacaxá

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Samuel Xavier pode fazer estreia hoje pelo Fluminense

A
pós vencer o Bangu no 
sábado, o Fluminen-
se voltará aos grama-
dos hoje. O adversário 

será o Boavista, às 18h. O due-
lo será o primeiro do Tricolor 
fora da cidade do Rio pelo Es-
tadual. O Tricolor, que jogou 
três vezes no Maracanã e uma 
em São Januário, agora vai 
atuar em Bacaxá.

Roger Machado deverá es-
calar novamente uma equipe 
alternativa para o confronto 
desta terça-feira. A novidade 
deve ficar por conta de Sa-
muel Xavier, que não foi rela-
cionado contra o Bangu, mas 
pode ter uma oportunidade 
contra o Boavista.

A equipe das Laranjeiras 
deverá ser escalada com: Mar-
cos Felipe, Igor Julião, Frazan, 
Matheus Ferraz, Danilo Bar-
cellos; Yuri, André, Michel 
Araújo, Ganso, Gabriel Teixei-

ra e Caio Paulista.
Com cinco pontos, o Boa-

vista tentará se reabilitar 
contra o Fluminense da der-
rota na última rodada para 
o Nova Iguaçu. A equipe de 
Saquarema não vence desde 

a segunda rodada quando 
derrotou o Bangu, em casa.

WELLINGTON FESTEJA CHEGADA
Um dos reforços para a tem-
porada de 2021, o volante 
Wellington estreou contra 

o Flamengo e foi titular na 
partida contra o Bangu. Nos 
dois jogos, o Fluminense 
conseguiu vitórias, mas não 
convenceu os torcedores. Em 
sua primeira coletiva como 
jogador do clube das Laran-
jeiras, o volante, de 30 anos, 
falou sobre as sua caracterís-
ticas dentro de campo e tam-
bém sobre a sua experiência 
na disputa da Libertadores. 

“Parte da torcida aprovou 
a minha vinda. Sou um atleta 
que não aparece muito para 
a torcida, mas que ajuda bas-
tante o time. Aquele chama-
do “trabalho sujo”. Fico feliz 
de voltar ao Rio, de dispu-
tar a Libertadores, é minha 
nona Libertadores. Fico feliz 
de ter começado com a vitó-
ria, depois conseguir outra 
vitória e sempre vestir a ca-
misa do Fluminense buscan-
do vitórias”, afirmou.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n E no meio da crise dentro 
do Rio de Janeiro, a Federa-
ção Paulista de Futebol, que 
havia acatado a paralisação 
do Campeonato Paulista, 
volta a cogitar trazer jogos 
da competição para Volta 
Redonda, mais precisamen-
te para o Estádio Raulino 
de Oliveira. Mirassol x Co-
rinthians e São Bento x Pal-
meiras são as partidas atra-
sadas e que poderiam ser 
realizadas hoje, inclusive. 
Que confusão...

AINDA TEM ESSA...
DANIEL CASTELO BRANCO

DIFÍCIL DECISÃO

A 
partir de sexta-feira, o prefeito do Rio, 

Eduardo Paes, decretou dez dias de isola-

mento mais rígido. O Carioca não poderá 

ser disputado no Maracanã, em São Januário 

e no Nilton Santos. Niterói também adotou as 

medidas. E a incógnita sobre a continuação do 

Carioca é o assunto do momento. Os clubes estu-

dam maneiras para não paralisar a competição. 

A Ferj já havia dito que não queria a desconti-

nuação e que os protocolos são seguros. Mas a 

única coisa que resta à Federação é abrir as par-

tidas em cidades como Volta Redonda, no Sul 

Fluminense, e Saquarema, na Região dos Lagos, 

onde, até o momento, não há nenhum decreto 

sobre a realização do futebol, o que não impede 

de acontecer um alinhamento com a prefeitura 

do Rio futuramente. Os clubes não eram a favor 

da paralisação, mas, visto a logística, o pano-

rama pode mudar. São 10 dias que significam 

três rodadas de Carioca: 18 jogos teriam que ser 

remarcados e/ou realocados. O ideal seria tirar 

datas das semifinais e ajustar depois. A decisão 

é difícil e o momento não ajuda...

Maracanã sem público no Campeonato Carioca de 2020

 nMuito se fala sobre o novo 
posicionamento de Ganso: 
perto da área. Até brinca-
ram que ele seria um novo 
camisa nove, mas não con-
cordo. Ele está mais próxi-
mo do gol e apareceu muito 
bem após a assistência de 
Igor Julião no gol da vitória 
contra o Bangu. Pisou na 
área, se posicionou e cravou 
para dar o segundo triunfo 
seguido do Fluminense no 
Carioca. Avisei que o Roger 
Machado estava exploran-
do melhor as posições do 
elenco. Teremos um Ganso 
mais participativo em 2021. 

PODE DAR CERTO?

AS MENINAS DE XERÉM PARA O BRASIL

 nO Fluminense conquistou o título brasileiro da categoria 
sub-18 do futebol feminino. As meninas de Xerém vence-
ram o Internacional nos pênaltis e levantaram o troféu 
mais importante da categoria em território nacional. Aliás, 
elas foram recebidas nas Laranjeiras com uma cerimônia 
belíssima e de comemoração com o troféu. As Guerreiras 
do Fluzão estão marcadas na história. Grande fase!
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Jogador volta a negar impasse 
financeiro com o clube rubro-negro

‘Nem eu sabia quanto 
iria receber’, afirma o 
lateral Rafinha

A repercussão da desistên-
cia do Flamengo de contra-
tar o lateral-direito Rafinha 
continua. Em entrevista ao 
SporTV, o jogador, de 35 
anos, afirmou novamente 
que a parte financeira não 
foi problema. Rafinha disse 
que estava aguardando re-
ceber uma proposta do clu-
be carioca e que iria aceitar 
o valor oferecido.

“Não seria, de jeito ne-
nhum, o valor que ganhei 
na primeira passagem. 
Não tem comparação. 
Afinal, abri mão disso 
também, porque sei da si-
tuação, sei como é. O va-
lor seria muito menor do 
que ganhei na primeira 
passagem. Todo mundo 
falando de dinheiro e lu-
vas, o torcedor não sabe a 
realidade. Eu iria receber 
bem menos. Eu nem sabia 

quanto iria receber, porque 
estava esperando o Flamen-
go fazer uma proposta. O 
Flamengo sabe meu valor, o 
jogador que sou, o que repre-
sento. Esperei o Flamengo fa-
zer proposta e claramente eu 
iria aceitar”, afirmou.

Rafinha afirmou que a ques-
tão política foi decisiva para 
que o seu retorno ao Flamen-
go não acontecesse. O jogador 
deixou o clube carioca no meio 
da temporada de 2020 e acer-
tou com o Olympiacos.

“O treinador me queria, o 
departamento de futebol todo 
me queria. Os torcedores me 
queriam. A parte financeira 
já deixei claro que não era o 
problema. Vou repetir: flexi-
bilizei o máximo que poderia 
para receber meu salário em 
2022. Claro que eu fui vítima 
de uma guerra política. Não 
tenho culpa disso”, disse.

VASCO

BOTAFOGO

Cruzmaltino amarga pior início 
de temporada desde 2011
Ainda sem ganhar, clube da Colina quer se recuperar no Estadual

O empate no fim do clássico 
diante do Botafogo, em São 
Januário, evitou a derrota, 
mas não a marca negati-
va. Após cinco partidas, o 
Vasco segue sem vencer na 
temporada e agora possui o 
pior início desde 2011.

Naquele ano, o Cruz-
maltino também amargou 
cinco partidas oficiais sem 
vencer — teve um triunfo 
em amistoso com o Cerro 
Porteño, do Paraguai —, 
mas o desempenho foi in-
ferior ao de 2021. Na ver-
dade, há 10 anos, o Vasco 
alcançou o seu pior início 
de Campeonato Carioca da 
história, com quatro derro-
tas seguidas (para Resen-
de, Nova Iguaçu, Boavista e Carlinhos: busca pela vitória

RAFAEL RIBEIRO/ VASCO

Flamengo) e depois empa-
tou com o Volta Redonda, 
só vencendo na sexta parti-
da: 3 a 0 sobre o Americano.

Na temporada atual, a 
equipe de Marcelo Cabo não 
venceu em quatro rodadas 
do Campeonato Carioca e 
nem na estreia da Copa do 
Brasil. Mas perdeu menos 
do que em 2011: duas vezes, 
para Portuguesa e Volta Re-
donda, quando utilizou uma 
equipe de jovens. 

Com a equipe principal, 
o Cruzmaltino vem de três 
empates seguidos com Nova 
Iguaçu, Caldense-MG e Bo-
tafogo. Amanhã, o Vasco en-
frentará o Macaé, às 18h, 
para enfim tentar vencer 
pela primeira vez.

Chamusca lamenta empate

O Botafogo deixou escapar 
no fim da partida a vitória no 
clássico diante do Vasco, em 
São Januário. O treinador da 
equipe carioca, Marcelo Cha-
musca lamentou o resultado, 
mas fez elogios ao rendimen-
to da sua equipe no confron-
to do último domingo.

“A gente fez um segundo 
tempo muito bom no aspec-
to de construção de jogadas, 
neutralizamos muito bem o 
Vasco até um determinado 
momento e tivemos muitas 
possibilidades em transição 
e contra-ataque. (Empate no 
fim) deixa a gente frustrado, 
porque nosso sentimento é 
pelo tanto que a gente pro-
duziu no segundo tempo. 

DESFALQUE NO BASQUETE
LeBron James, do Los Angeles Lakers, 

desfalcará a equipe por um bom tempo 

após sofrer torção no tornozelo direito.

Técnico diz que time alvinegro jogou para vencer o Vasco

Tivemos muitas chances de 
matar o jogo, ficamos com 
o sentimento de frustração 

porque tivemos ambição e 
jogamos para vencer”, afir-
mou Chamusca.

O técnico falou também so-
bre a ambição do Botafogo no 
Campeonato Carioca. Apesar 
de admitir que o a competição 
serve como preparação para 
um objetivo maior que é a Sé-
rie B, o comandante afirmou 
que o objetivo é estar entre os 
quatro mais bem colocados. 

“Carioca é importante pra 
nós e queremos estar entre 
os quatro no final da primei-
ra fase. Temos que ser coe-
rentes e ter tranquilidade 
para analisar jogo a jogo, es-
tamos construindo um time. 
Foi a primeira semana cheia 
de treinos que eu tive”, disse.

Chamusca: empate frustrante

DANIEL CASTELO BRANCO
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Impacto do atraso na vacinação é estimado 
Banqueiros, economistas e empresários projetam um custo de R$ 131,4 bilhões ao país e cobram medidas

DIVULGAÇÃO

Setor pede vacinação acelerada

Em uma carta aberta, ban-
queiros, economistas e em-
presários projetam que “o 
atraso na vacinação irá cus-
tar em termos de produto ou 
renda não gerada nada menos 
do que estimados R$ 131,4 bi-
lhões em 2021, supondo uma 
recuperação retardatária em 
dois trimestres”. O manifesto, 
que cobra medidas efetivas de 
combate à pandemia, será en-
viado nesta semana ao presi-
dente Jair Bolsonaro (sem par-
tido), ao presidente do Supre-
mo Tribunal Federal, Luiz Fux, 
e aos presidentes do Senado, 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 

e da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL).

A carta explicita que, para 
os seus apoiadores, não exis-
te a dicotomia entre abrir a 
economia ou priorizar a saú-
de: sem vacinação rápida e 
outras medidas de comba-
te efetivo à pandemia, não 
haverá recuperação econô-
mica — empresas fecharão e 
mais empregos serão elimi-
nados. Uma das medidas su-
geridas é que seja estudado 
o lockdown.

Entre os signatários, estão 
os ex-ministros da Fazenda Pe-
dro Malan, Marcílio Marques 

Moreira, Maílson da Nóbre-
ga e Ruben Ricupero; e os ex-
-presidentes do BC Armínio 
Fraga, Gustavo Loyola, Persio 
Arida, Ilan Goldfajn e Affonso 
Celso Pastore. Também apa-
recem os banqueiros Roberto 
Setubal e Pedro Moreira Salles 
(co-presidentes do conselho 
do Itaú Unibanco) e o presi-
dente do Credit Suisse no País, 
José Olympio Pereira. Empre-
sários como Pedro Passos, da 
Natura, e Horacio Lafer Piva, 
da Klabin, aderiram ao texto, 
e nomes do mundo financeiro 
como Fersen Lambranho, da 
GP Investments, e Luís Stuhl-

berger, da Verde Asset.
Ao classificar a situação so-

cial como “desoladora”, eles 
alertam para a perspectiva de 
agravamento das condições 
econômicas do país. E deta-
lham alternativas: aceleração 
do ritmo de vacinação; incen-
tivo ao uso e distribuição de 
máscaras; implementação de 
medidas de distanciamento 
social locais com coordena-
ção nacional; e criação de me-
canismo de coordenação do 
combate à pandemia em âm-
bito nacional.

Trabalho 
temporário: 
crescimento
O crescimento de contra-
tações temporárias em 
janeiro e fevereiro foi de 
25% em comparação com 
o mesmo período de 2020 
no Brasil, segundo levan-
tamento da Employer. Em 
janeiro, foram mais de 176 
mil contratações temporá-
rias, enquanto em feverei-
ro mais de 300 mil. 

No ano passado, foram 
cerca de 130 mil contrata-
ções no primeiro mês do 
ano e 255 mil em fevereiro 
por todo o país. 

A diretora de serviços 
de RH da Employer, Vânia 
Montenegro, explica que o 
aumento de contratações 
na modalidade temporá-
ria está relacionado à pan-
demia: “O trabalho tem-
porário é uma das princi-
pais alternativas para di-
versos setores que estão 
em busca de contratação 
rápida e flexível. Além dis-
so, é excelente opção para 
o trabalhador que busca 
por empregabilidade com 
registro em carteira du-
rante a crise”.

O levantamento aponta 
que a maioria dos tempo-
rários contratados no iní-
cio de 2021 tem entre 20 e 
50 anos. 

A Employer aponta no le-
vantamento que a indústria 
é a o principal setor que está 
contratando temporários, 
em especial as alimentícias 
e linha branca. “A contra-
tação temporária permite 
que as empresas adequem 
sua produção às oscilações 
de consumo no mercado, 
atendendo com agilidade 
as demandas mais urgen-
tes”, comenta Vânia.

Rio pode perder 14 mil empregos
Conselho da Agenersa reduziu margem de distribuição em 13% para a Ceg e em 84% para a Ceg Rio

GUILHERME LAPORACE

A decisão não teria considerado análises de consultorias e informações técnicas da distribuidora de gás natural do Rio

A 
Agenersa - Agência Re-
guladora de Energia e 
Saneamento Básico do 
Rio de Janeiro, em ses-

são regulatória pública on-line, 
realizada no dia 10 de março, 
decidiu as novas tarifas de gás 
canalizado no Rio de Janeiro, a 
quarta revisão quinquenal ta-
rifária das concessionárias Ceg 
e Ceg Rio. Na ocasião, O Conse-
lho Diretor da agência decidiu 
por reduzir a margem de distri-
buição em 13% para a Ceg e em 
84% para a Ceg Rio.

Segundo especialistas do 
setor, a decisão da Agenersa 
significa um grave risco para a 
continuidade das operações de 
distribuição no Rio de Janeiro 
por falta de caixa e capacidade 
de pagamento de fornecedores 
e afetará toda a cadeia de valor 
do gás canalizado. Ainda pre-
judicará a imagem do país e do 
Estado do Rio para atrair novos 
investidores. No fim de abril 
está prevista a privatização da 
Cedae, e esse tipo de inseguran-
ça jurídica reduz atratividade e 
valor dos ativos.

A decisão da agência não 
teria considerado os estudos 
de consultorias especializa-
das e as informações técnicas 
apresentadas pela distribui-
dora de gás natural do Rio de 
Janeiro, e nem mesmo consi-
derado grande parte do rela-
tório técnico da Universidade 
Federal Fluminense (UFF), 
contratada pela própria agên-
cia. Especialistas apontaram 
equívocos de metodologia e 
até erros matemáticos na de-
cisão do grupo de trabalho da 
Agenersa. Ainda cabe recurso 
administrativo.

A Naturgy previa investir 
R$1 bilhão até 2023 em refor-
ço e expansão da rede de gás a 
novas localidades. Segundo es-
pecialistas, com essa nova tari-
fa será impossível manter esses 
níveis de investimentos por fal-
ta de caixa, especialmente no 
interior do estado, onde a em-
presa abastece 85 indústrias, 
mais de 1.600 comércios, cerca 
de 83 mil clientes residenciais 
e 128 postos de GNV.

“Em plena pandemia, em 
um momento econômico tão 
difícil, a situação pode trazer 
prejuízos irreversíveis para o 
Rio de Janeiro e afetar toda a 
cadeia produtiva que funciona 

e é bem avaliada pela popula-
ção, com perda de milhares de 
empregos. A conta de gás é em 
geral a mais barata e o serviço, 
de melhor qualidade. O Sin-
distal vê com grande preocu-
pação as consequências des-
sa decisão. Muitas empresas 
compraram equipamentos e 
investiram recentemente para 
fazer frente às novas obras da 
Naturgy e poderão fechar as 
portas e ainda não ter como 
pagar suas dívidas”, diz Evan-
dro Junior, presidente do Sin-
distal (Sindicato das Indús-
trias de Instalações Elétricas, 
Gás, Hidráulicas e Sanitárias 
do Estado do Rio de Janeiro).

A Naturgy está há 24 anos 
no estado e gera cerca de 14 mil 
empregos totais. Nesse tempo, 
já foram investidos mais de R$ 
7,8 bilhões no Rio de Janeiro, 
com a ampliação do número 
de municípios atendidos, o 
aumento de três vezes do ta-
manho da rede e a moderni-
zação de toda a infraestrutura 
de abastecimento.

INVESTIMENTOS PODEM SER 

PARALISADOS

A decisão da agência regula-
dora põe em risco os investi-
mentos que a Naturgy já havia 
anunciado para os próximos 
anos. Até 2023, a previsão da 

empresa era que mais R$ 1 
bilhão fosse investido no es-
tado para reforço e expansão 
da rede de gás para novas lo-
calidades. Mesmo com a pan-
demia, só no ano passado a 
empresa conectou 15 novas 
indústrias, 800 comércios, 40 
mil novos clientes residenciais 
e fez 140 km de modernização 
ou novas redes.

Com a decisão da Agenersa, 
os investimentos terão que ser 
reavaliados. Entre eles, estão 
obras para a expansão da rede 
nos municípios de Cabo Frio, 
Angra dos Reis, Itaguaí e Man-
garatiba, além do abastecimen-
to de importantes indústrias 

Com informações do Estadão Conteúdo

em Seropédica, projeto com a 
previsão de cerca de R$11,5 mi-
lhões a serem investidos.

Procurada, a Naturgy infor-
mou que “aguarda a publica-
ção dos votos e das respectivas 
deliberações da Agenersa no 
Diário Oficial do Estado do Rio 
de Janeiro para tomar as me-
didas cabíveis a fim de reverter 
a situação. A prioridade da em-
presa é que a prestação de um 
serviço de qualidade à popu-
lação não seja interrompida”.

Por outro lado, a Agenersa 
esclarece que as deliberações 
que determinam redução das 
tarifas da Ceg e Ceg Rio - em-
presas Naturgy - não impac-
tam na ausência de investi-
mentos das concessionárias 
pois eles também foram apro-
vados na mesma decisão e es-
tão sendo remunerados nas 
tarifas. A margem das con-
cessionárias caíram porque 
os custos não batem com os 
custos anteriores, além disso, 
a Ceg e Ceg Rio deixaram de 
realizar alguns investimentos 
que estavam previstos e foram 
remunerados no último ciclo. 
Ou seja, as empresas recebe-
ram, por meio da remunera-
ção das tarifas, valores para 
realizar investimentos que 
não foram feitos, por isso pre-
cisam devolver dinheiro.

A agência completa dizen-
do que as duas deliberações 
foram tomadas com base em 
critérios técnicos, que teve 
consultoria externa da Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF). As deliberações entram 
em vigor na data da publica-
ção no Diário Oficial do Estado 
e ainda cabe recurso.
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Pressão e pandemia 
podem adiar reforma

DIVULGAÇÃO

Ato da UPB ocorreu em Brasília (foto) e em diversos estados do país

A
s articulações que 
servidores públi-
cos já iniciaram no 
Congresso Nacional 

somadas ao atual cenário de 
agravamento da pandemia 
da covid-19 podem mudar o 
curso da reforma adminis-
trativa (PEC 32) na Câmara 
dos Deputados. O presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), já sinalizou algu-
mas vezes ao mercado que 
a votação da proposta deve 
ser concluída em dois meses. 
No entanto, nos bastidores, a 
avaliação é outra.

Fontes indicam que a 
pressão das carreiras, so-
bretudo das forças de segu-
rança de todo o país, deve 
surtir efeitos no Parlamen-
to, pelo menos, neste mo-
mento. Com isso, nessa vi-
são, a análise do texto pode 
atrasar e não seguir o cro-
nograma previsto por Lira.

Isso porque deputados 
temem mais desgastes com 
policiais e os demais agen-
tes após a aprovação da PEC 
Emergencial, que permite o 
congelamento de salários e 
concursos. 

De acordo com cálculos 
apontados pelas entidades, 
a proibição a reajuste poderá 
valer por 15 anos, levando em 
conta já 2021 (as reposições 
salariais já estão vetadas).

FUNCIONALISMO DO PAÍS

 n O clima em Brasília começa a 
se refletir em solo fluminense. 
As articulações lideradas pelo 
funcionalismo federal para 
barrar a reforma no Congres-
so prometem ter adesão dos 
servidores estaduais e munici-
pais. Inclusive, categorias das 
cidades do Rio e do estado se 

organizam para reforçar o mo-
vimento nacional. Além disso, 
muitos parlamentares consi-
deram que, após aprovação da 
PEC Emergencial, não haverá 
clima suficiente para avançar 
com mais medidas impopula-
res, como as previstas na PEC 
da reforma administrativa. 

Categorias reforçam mobilização

 nApós carreata do Centro ao 
Largo do Machado, ontem de 
manhã, uma comissão formada 
por integrantes do Fórum Per-
manente dos Servidores Públicos 
do Rio (Fosperj) e funcionários 
da Cedae foi recebida no Palácio 
Guanabara pelo subsecretário 
de Relações Institucionais do 
governo, Adilson Faria. 

Os profissionais protoco-
laram ofício e encaminharam 
pedido de reunião, presencial 

ou virtual, com o governador 
em exercício Cláudio Castro.

O objetivo é tratar da pauta 
salarial (para recomposição 
das perdas inflacionárias) e 
da suspensão do leilão de con-
cessão da companhia. No do-
cumento, o fórum reforçou o 
pedido de vacinação de toda a 
população e de cumprimento 
do PCCS da Saúde.

A comissão aguarda, agora, 
o agendamento do encontro.

CARREATA NO RIO

Pedido de reunião com Castro

Servidores estaduais protocolaram ofício no Palácio Guanabara

DIVULGAÇÃO

 > Policiais federais e de-
mais agentes de Segu-
rança Pública da União 
e dos estados aderiram 
ontem à mobilização 
nacional organizada 
pela União dos Poli-
ciais do Brasil (UPB). 
O ato foi em protesto às 
mudanças previstas na 
reforma administrativa 
(PEC 32) e ocorreu en-
tre 15h e 16h, em frente 
a cada uma das unida-
des de trabalho esta-
duais e federais. 

À coluna, a presi-
dente da Federação 
Nacional dos Delega-
dos de Polícia Fede-
ral, Tania Prado, dis-
se que o momento é 
inoportuno para fazer 
qualquer mudança na 
Constituição. 

“O parlamentares 
deveriam concentrar 
esforços para resolver 
problemas de vacina-
ção no país e buscar 
formas de controlar a 
pandemia”, declarou.

Movimento 
da UPB tem 
adesões 

CONFIRA

PEC 32 15 ANOS

Reforma administrativa foi 
entregue em setembro de 
2020 pelo governo federal. 
Texto já está na Comissão de 
Constituição e Justiça

Gatilho previsto na EC 
Emergencial (derivada da PEC 
Emergencial) pode levar a 15 
anos de congelamento 
salarial na União. 
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Dona de um dos corpos mais esculpidos do mundo das celebridades, Denise Dias fez um 
alerta nas redes sociais sobre o uso de anabolizantes, geralmente uma opção para quem 
deseja resultados rápidos. “Há cerca de sete anos, cheguei a usar anabolizantes durante uns 
dois meses e tive uma péssima experiência. Minha médica relacionou o uso ao aparecimento 
de miomas no meu útero. Depois do susto, eu fiz a minha escolha definitiva por manter 
minha boa forma física com alimentação balanceada, tratamentos e muito treino. Tudo com 
muita responsabilidade e consciência, aderindo a hábitos de vida saudável”, alerta a atriz.

FábiaOliveira

ALERTA IMPORTANTE

A CULPA É DE QUEM?

Antônia Fontenelle 

aciona revista na 

Justiça, mas acaba 

processando réu errado

Quem pensa que Milton Cunha é o único artista em sua 
família está enganado. Marcelo de César, irmão do carna-
valesco, tem a arte enraizada na ponta dos dedos. Talen-
toso que só, ele faz sucesso com suas obras expostas para 
serem vendidas em diferentes feiras do Rio de Janeiro. 
Pintor aquarelista, ele trabalha com o realismo misturado 
com cores. Esta coluna, inclusive, ficou encantada com 
a arte de Marcelo. Mas antes de finalizar esta nota, aqui 
vai uma curiosidade sobre ele: o artista detesta ter seu 
trabalho associado ao nome do irmão famoso. Ele gosta 
de ter seu reconhecimento por mérito próprio. Além disso, 
prefere o anonimato e que seu reconhecimento venha 
somente através de seu trabalho por ser muito discreto e 
não gostar de holofotes. Por outro lado, quem o conhece 
garante que ele é a humildade em pessoa.

IRMÃO DE MILTON É 
SUCESSO NAS RUAS DO RIO

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

A influenciadora digital Antônia 
Fontenelle resolveu entrar com 
uma ação judicial contra o a 

Editora Caras e também contra o dire-
tor de redação do portal, Marcelo Bar-
tolomei, após alegar ter sofrido ata-
ques contra sua honra em uma das 
publicações do site sobre uma denún-
cia de um ativista contra Antônia e 
Netinho de Paula por racismo. Só que, 
por conta de um erro, no mínimo ama-
dor, a ex-mulher de Marcos Paulo 
acabou processando a pessoa errada.

Sim, caro leitor, você não leu errado. E 
não, não se trata de um engano por 
conta de um homônimo. É que na hora 
de ser citado como réu, o nome de 

Marcelo Bartolomei, diretor do veículo, foi 
escrito com H no meio e um U ao final. Para 
se defender, a pessoa errada, Marcelo 
Bartholomeu, que por coincidência é advo-
gado, lembra a juíza que Antônia quer 
processar Marcelo Bartolomei, diretor de 
redação de ‘Caras’, e ainda pede que Antô-
nia seja condenada a pagar seus honorá-
rios advocatícios.

Conforme os autos do processo nº 
1011560.73-2020.8.26.0016, Bartholomeu 
informa a Justiça que “atualmente, as 

únicas semelhanças que há entre a pessoa 
descrita nos autos e ele são a calvície e 
sobrenomes próximos”. Ele ainda pediu sua 
exclusão do processo por ilegitimidade 
passiva.

Ainda não ficou claro na ação se o erro foi 
dos advogados de Antônia ou do cartório 
responsável pela intimação das partes. 
Agora, o juiz Daniel Torres dos Reis, da 2ª 
Vara do Juizado Especial Civil de São Paulo, 
deu 15 dias para a resposta de Antônia 
Fontenelle.

A pessoa que 

foi processada 

erroneamente 

cobra de 

Antônia os 

honorários 

advocatícios

PUPIN E DELEU

REPRODUÇÃO
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JUNTAS E EMPODERADAS 
LANÇANDO MÚSICA
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O rapper Oik foi reverenciado pela cantora Cardi B, 
depois do sucesso de ‘Surtada’. A canção, que foi uma 
parceria entre ele, MC Tati Zaqui e Dadá Boladão, 
contou com mais de 265 milhões de visualizações 
no YouTube e chamou a atenção da artista interna-
cional, que revelou a vontade de fazer uma versão 
em espanhol da música. A norte-americana expôs 
que estava ouvindo a música e confessou no Twitter: 
“Quero regravar essa canção em espanhol. Eu amo”. 
 E o brasileiro reagiu à fala da cantora. “Estou pre-
parando, hein! Tô felizão com essa repercussão. Aí te 
pergunto: será que fica maneiro o pai cantando em 
espanhol?”, questionou Oik, que contou viver um mo-
mento muito importante da sua caminhada, já que 
está com um novo trabalho nas plataformas digitais 
e no casting de uma grande produtora.
Cardi B sempre enaltece os ritmos brasileiros. Ela 
já gravou com Anitta e tocou um remix do DJ Pedro 
Sampaio na sua última apresentação no Grammy. 

Novo reality da Record, ‘A Ilha’ mal fechou o elenco de 
participantes e já precisou ter suas datas adiadas por 
causa da pandemia de covid-19. A quarentena dos parti-
cipantes, que inicialmente estava prevista para começar 
em abril, foi adiada para a segunda semana de maio. Já 
estreia que seria em junho passou para julho. Além dis-
so houve uma mudança (para melhor) nos cachês dos 
futuros confinados: de R$ 60 mil passou para R$ 70 mil. 
A emissora anunciou Sabrina Sato para comandar ‘A 
Ilha’ e antecipou também que serão 13 celebridades em 
busca de aventuras e prêmios.

MUDANÇAS

TÁ PODENDO!

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Começa hoje, 

às 20h, a tem-
porada online 
de ‘Pandora’, 
peça dirigida por 
Leona Cavalli e 
estrelada por Ja-
queline Roversi e 
Jordana Korich, 
que conta a his-
tória do reen-
contro de duas 
irmãs dois anos 
após a morte da 
mãe. Apresenta-
ções sempre às 
terças, até 13 de 
abril. Ingressos a 
partir de R$ 10, à 
venda no site da 
Sympla.

Andressa Urach 
surpreendeu seus 
seguidores do Instagram 
ao aparecer em uma foto 
ao lado do marido 
tomando uma 
mamadeira. A coluna 
então procurou a atual 
sócia do concurso ‘Miss 
Bumbum’ para entender 
esse hábito inusitado 
dela.  
 “É um hábito que eu 
tenho desde criança. 
Mamei até os 8 anos e 
depois voltei (com a 
mamadeira) há alguns 
anos, mas quando eu 
casei com o pai do meu 
filho, ele não aceitou a minha mamadeira, na época. Ele tirou a minha 
mamadeira e do meu filho, porque eu tinha o hábito de mamar e também dava para o Arthur. E 
como ele não aceitava, eu fiquei todos esses anos sem tomar mamadeira”, afirma.  
 “Agora, quando me casei novamente, com o Thiago Lopes, ele sabendo que gosto muito de 
mamar leite quente com achocolatado antes de dormir, como uma forma de carinho, de 
denguinho e de amor, ele faz o meu mamá. Ele esquenta o leite antes de dormir e eu deito no colo 
dele como um neném mesmo e tomo um mamazinho”, conta Andressa, que garante não ter 
vergonha de seu hábito inusitado.  
 “Não tenho vergonha, porque é algo que eu vejo como uma forma de carinho, de amor, de 
cuidado que o meu esposo tem comigo. Meu filho hoje não mama mais, está com 15 anos e ele 
não quer. Na verdade, eu acho que gosto desse hábito porque me traz aconchego, porque eu me 
sinto cuidada, amada e protegida”.

‘ME TRAZ ACONCHEGO’, DIZ URACH 

SOBRE LEITE NA MAMADEIRA

A cantora Simaria se uniu a Giulia 
Be e Malía para lançar o hit ‘Te 
Sigo Somando’, que está no topo 
das paradas musicais das rádios 
de todo o país. A irmã de Simone 
está toda, toda com o encontro e 
com o novo trabalho: “Pra mim 
é uma experiência super nova. É 
um trabalho super ousado, que eu 
adoro, uma coisa que tem muito 
a minha cara. Embora, talvez a 
gente (dupla) não consiga mos-
trar isso, mas esse lado eu amo 
fazer, sempre fui apaixonada por 
música pop, reggaeton, estilos 
mais modernos. Sempre achei o 
máximo, então pra mim tá sendo 
incrível”, confessa Simaria. 
Sobre a força do feminismo, a 
morena também solta o verbo: 
“Sem a mulher não existe nada, 

é a mulher que gera o filho, né? 
Quantas mulheres a gente conhe-
ce que arregaçam as mangas, vão 
pra luta e conseguem se tornar 
grandes exemplos de mulheres. 
Não só como donas do lar, mas 
como grandes mulheres que hoje 
levam empresas e fazem coisas 
incríveis”. 
Questionada sobre o que costu-
ma fazer quando quer se achar 
mais empoderada, para mostrar 
como faz, Simaria complementa: 
“quando eu quero me achar mais 
empoderada, eu me arrumo, né? 
Coloco aquela roupa, batom, en-
tro no carro e ‘Amiga, aumenta 
o som!’ Coloco a minha melhor 
roupa, minha melhor maquiagem, 
meu amor, meu melhor acessório 
e vou pra luta!”.

Rebuliço nos bastidores 

Um rebuliço tomou conta dos bastidores de 
‘Gênesis’, na semana passada, após o ator mirim 
Gianlucca Mauad, que interpreta o personagem 
Gerson na trama bíblica, ter testado positivo para a 
covid-19 antes do início das gravações da última 
quarta-feira. Após o diagnóstico, o ator foi 
imediatamente afastado e liberado para fazer 
quarentena em casa. O pequeno está bem, sem 

qualquer sintoma, e deve passar por uma 
contraprova do exame em breve. 
 A mãe dele, que é quem costuma levá-lo ao set, não 
testou positivo para a doença. Com o afastamento de 
Gianlucca, as cenas e falas dele na produção foram 
transferidas para outras crianças. Com isso, o 
personagem dele vai passar um tempinho ‘de castigo’ 
sem aparecer em alguns capítulos. 

DE JOGADOR DE FUTEBOL

JENNY MIRANDA SE SEPARA 

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Acabou o casamento de Jenny Miranda 
e o jogador Artur Jesus, zagueiro do Boa 
Esporte. A filha da cantora Gretchen foi 
quem anunciou a separação nas redes 
sociais, ontem, e contou que o casal re-
solveu colocar um ponto final na relação 
há três meses. “Acabou. Ele agora vive a 
vida dele e eu a minha. Estamos bem e 
continuamos sendo os pais dos nossos 
filhos e isso é o mais importante para nós 
dois”, comentou Jenny que ressaltou que 
o término foi amigável. Só que a coluna 
soube que não foi bem assim. Vizinhos 
do condomínio em que ela mora em 
Santa Cruz contaram que aconteceu 
uma confusão no apartamento do 
casal. “Foi um quebra-quebra e muitos 
xingamentos. O Arthur saiu de casa, 
hoje (ontem) mesmo, ela correu para 
as redes sociais”, entregou uma mora-
dora. A coluna entrou em contato com 
Arthur Jesus, mas não obteve resposta 
até o fechamento da matéria.

Celso Zucatelli deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, ontem, para tratar da co-
vid-19. O apresentador da Record já tinha testado positivo para doença e vinha tratando em casa 
desde a semana passada, mas os médicos optaram pela internação para monitorar e acompa-
nhar melhor o tratamento. Apesar da febre e de um pouco de tontura, Zucatelli passa bem.

TRATANDO A COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NUm balanço da Associação Brasileira de Shopping Cen-
ters (ABRASCE) de ontem, ao qual a coluna teve acesso, 
mostra uma radiografia de como o Brasil não segue um 
padrão de combate ao coronavírus, diante de diferentes 
decretos de prefeitos e governadores. Hoje, dos filiados à 
ABRASCE, há 382 shoppings fechados no país; 194 aber-
tos com restrições e 25 shoppings abertos sem restrições 
(com movimentação livre de cidadãos). A maior parte dos 
shoppings fechados está no Estado de São Paulo, com 188 
unidades. Já no Estado do Rio de Janeiro há 67 abertos 
com restrições. Em Brasília, os shoppings continuam de 
portas bloqueadas.

Fiquei
 NEsse é o motivo da demo-

ra da saída do Ministério 
da Saúde, a despeito de o 
presidente Jair Bolsonaro 
já ter anunciado o médico 
Marcelo Queiroga. Pazuello 
quer foro.

E o patrão?
 NEmpresários criticam go-

vernadores pelo lockdown 
em especial pelo fato de as-
sinarem decreto fechando 
o comércio, mas sem qual-
quer plano de ajuda finan-
ceira ao patronato.

Brasil rachado
 NUma interessante sonda-

gem da Paraná Pesquisas 
mostra o perfil da militân-
cia: dos 2.100 entrevista-
dos em 200 cidades, 27,6% 
se dizem ‘bolsonaristas’, e 
22,3% se declaram ‘lulistas’. 
A maioria (46,3%) disseram 
nem um, nem outro. E se-
gue o Fla x Flu pré-eleitoral.

Século 21
 NUma ex-funcionária de 

empresa de gestão de pro-
cessos será indenizada em 
R$ 8 mil pelo ex-empre-
gador, em Belo Horizonte, 
por sofrer assédio moral. 
No pior caso, foi chamada 
de ‘feia’ e ‘esquisita’ pelo 
gerente.

Aborto, de novo
 NO PL 168/21 na Câmara 

de Vereadores de São Paulo 
autoriza o aborto assistido 
na rede hospitalar munici-
pal. Foi apresentado pela 
bancada do PSOL. É o que 
chamam de ‘Programa de 
Atenção Humanizada ao 
Aborto Legal e Juridica-
mente Autorizado’.

Na fila
 NO general Paulo Cha-

gas, militar da reserva que 
foi candidato em 2018 ao 
Governo do DF, enviou a 
grupos do Whatsapp uma 
carta-manifesto titulada 
“Renovar é preciso!”. O con-
teúdo foi interpretado, por 
muitos que o conhecem de 
perto, como indicativo de 

que pode ser candidato a 
presidente da República 
ano que vem.

Memória
 NPaulo Chagas está sem 

partido. Ele era filiado ao 
PRP, que se fundiu ao Pa-
triota ano passado, mas an-
tes da fusão ele pediu desfi-
liação. Aliado de primeira 
hora do presidente Bolso-
naro, Chagas passou a ser 
um crítico dele e do governo 
ano passado.

Policiais x Covid
 NApós a morte de um coro-

nel do BOPE, vazaram em 
grupos de Whatsapp áudios 
do ex-deputado federal Al-
berto Fraga (DEM), do DF, 
e a resposta do presidente 
Bolsonaro. Fraga pede ao 
presidente para incluir os 
policiais como grupo prio-
ritário na vacina contra a 
covid-19. Bolsonaro diz que 
fará o possível, mas alega 
barreiras legislativas.

No front
 NO secretário de Saúde do 

DF, Osnei Okumoto, incluiu 
os farmacêuticos e outras 
13 categorias que atuam na 
praça como grupos priori-
tários para a vacinação. On-
tem, a coluna publicou que 
17 farmacêuticos já morre-
ram no DF e entorno víti-
mas do vírus.

Encontro marcado
 N O chanceler  Ernes-

to Araújo tem encontro 
(virtual) marcado com o 
deputado federal Aécio 
Neves, novo presidente 
da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Na-
cional da Câmara, ama-
nhã de manhã. Araújo, 
o polêmico ministro do 
MRE, só esteve na Câma-
ra duas vezes desde que 
tomou posse em 2018.

Mais um
 NFaleceu ontem em Curi-

tiba, vítima de covid-19, o 
ex-senador e fundador da 
construtora CR Almeida 
Henrique do Rego Almeida.

UM PAÍS, VÁRIAS LEIS

ATRÁS DA MESA

 N O general Eduar-
do Pazuello está com 
medo. Ele assina to-
d os  os  b i l i o n á r i os 
contratos, e é o seu 
CPF em todos eles. 
Sem foro privilegiado, 
pode até ter pedido 
de prisão na rua. 

A pandemia da covid-19 impôs 
diversos desafios a serem su-
perados. No comércio não foi 

diferente e os vendedores buscaram 
na internet uma alternativa para ex-
pandir seus negócios e se aproximar 
de seus clientes. Até agosto de 2020, 
o mercado brasileiro on-line já ha-
via atingido R$ 41,92 bi em vendas, 
de acordo com a Associação Brasi-
leira de Comércio Eletrônico (AB-
Comm), número este 56,8% maior 
do que o alcançado no mesmo pe-
ríodo em 2020.

De acordo com a Ebit/Nielsen, 78% 
do faturamento do comércio online 
brasileiro se deu em marketplaces, que 
são sites que oferecem espaços para 
que vendedores ofertem seus produ-
tos de forma simplificada, bem como 
permitem a compra de produtos de 
múltiplos vendedores em um mesmo 
carrinho. Esta expansão também foi 
observada no mercado de produtos 
contrafeitos, ou “piratas”. De acordo 

A locomoção segura se tornou 
um grande desafio por conta 
da pandemia da covid-19. A lo-

tação nos transportes públicos ofe-
rece riscos reais de contaminação da 
doença, e por isso muitos brasileiros 
têm recorrido a meios alternativos. 
Segundo estudo do Itaú Unibanco, o 
faturamento das empresas que fabri-
cam e vendem bicicletas aumentou 
54% no ano passado, reforçando que 
precisamos investir mais e mais em 
políticas públicas para fomentar esse 
tipo de transporte.

Quando vereador em Niterói, criei o 
Estatuto da Bicicleta para estimular o 
uso seguro das bikes como transporte, 
incluindo as elétricas. Esse ano come-
moramos uma década desta lei ino-
vadora no país, que serviu de modelo 
para outros municípios. A lei previu 
até a ampliação da malha ciclo viária 
na cidade, com sinalização e regula-
mentação de estacionamento, o que 
ainda não ocorreu. E isso quando nem 
se tinha a cultura da bicicleta como 
transporte. Um projeto diferenciado 
em um dos segmentos prioritários na 
minha trajetória política: smart cities.

Outro bom exemplo de incentivo às 
bicicletas vem da Prefeitura de Mari-
cá, que neste mês de março passou a 
disponibilizar bikes para o transpor-
te da população. Basta se cadastrar 
na Empresa Pública de Transporte, já 
com cinco estações na região central 
da cidade para a retirada gratuita.

Entre as inúmeras vantagens, a bi-
cicleta não provoca danos ao meio am-
biente e nesse período de pandemia 
tem sido muito eficaz. Além de alter-
nativa de transporte, ela serve para 
que as pessoas se exercitem e façam 
atividades ao ar livre, em um contexto 
de restrições sociais necessárias para 

Mais incentivos ao uso das bicicletas

Pirataria online: como lidar com seu crescimento?

Natalia Gigante
advogada e mestre 
em Propriedade Inte-
lectual e Inovação.  

Felipe Peixoto
deputado estadual 
pelo PSD 
 

com a Associação Brasileira de Com-
bate à Falsificação (ABCF), apontou 
que o comércio ilegal online atingiu 
crescimento de 200% em alguns pe-
ríodos de 2020. 

A repressão à pirataria é necessária, 
pois gera danos em diversos aspectos. 
Enquanto o titular é prejudicado por 
ver sua marca associada a produto so-
bre a qual qualidade desconhece e so-
frer prejuízos decorrentes do desvio 
de clientela, o consumidor também é 
lesado ao ser enganado sobre a origem 
do produto ou ainda adquirir produto 
de baixa qualidade, fabricado em de-
satenção às regras de segurança e até 
mesmo a partir do uso de materiais no-
civos. A concorrência também é preju-
dicada, pois o vendedor pirata aufere 
vantagem indevida ao se beneficiar do 
uso de marca famosa, se colocando à 
frente de seus concorrentes.

Ressalta-se ainda que o mercado ile-
gal geralmente é pautado pela ausên-
cia do recolhimento de impostos. De 
acordo com o Fórum Nacional Contra 
a Pirataria e a Ilegalidade - FNCP, o 
montante deixado de arrecadar pelo 
país nos últimos anos alcançam cen-
tenas de bilhões de reais, número bas-
tante expressivo. 

diminuir o contágio da covid-19, muito 
contribuindo até para a saúde men-
tal. E assim a bike vai assumindo cada 
vez mais um lugar de protagonista 
diante dos desafios enfrentados com 
a pandemia.

Vale destacar ainda os benefícios 
econômicos: a bicicleta é um meio de 
transporte gratuito e de custo quase 
zero, apenas com manutenção. No mo-
mento em que o combustível já sofreu 
seis aumentos em menos de três me-
ses, brasileiros recorrem cada vez mais 
às bikes para economizar. É mesmo 
um alívio para o bolso...

Agora, como deputado estadual, 

reafirmo o meu compromisso de se-
guir na defesa desse meio de trans-
porte, com ações de incentivo ao seu 
uso e a adoção de medidas de prote-
ção ao ciclismo e aos ciclistas. Afinal, 
embora seja um veículo comum no 
nosso país, ainda há carência de in-
vestimentos e projetos, como a cria-
ção e manutenção das ciclovias e ci-
clo faixas e o estímulo ao respeito por 
parte dos condutores. Juntos, cida-
dãos e autoridades, podemos reverter 
esse quadro e tornar o nosso Estado 
amigável à prática do ciclismo como 
alternativa de transporte, esporte, 
competição e no dia a dia em geral...

A pirataria online impõe desafios 
adicionais na sua repressão, pois pro-
move maior dispersão dos produtos, 
que podem ser adquiridos por um pú-
blico maior e por dificultar o rastrea-
mento de vendedores e a identificação 
de produtos originais. Aos titulares, 
orienta-se pro-atividade no monito-
ramento da rede e na apresentação de 
denúncias. Para tal, a tecnologia, mais 
uma vez, se coloca como aliada, pois é 
possível alinhar a expertise jurídica 
às ferramentas digitais que tornam o 
monitoramento mais ágil e simples. 
Assim, permite-se o desenvolvimento 
de estratégias de repressão, afastando 
o interesse dos piratas na exploração 
da marca monitorada.

Aos consumidores, orienta-se cui-
dados no momento da compra, como 
a busca por vendedores e lojas oficiais. 
Além disso, é importante desconfiar 
de vendedores que ofereçam preços 
muito abaixo dos praticados e que te-
nham baixa reputação. 

Com o alinhamento de esforços, é 
possível tornar a rede um ambiente 
mais seguro, valorizando quem atua 
formalmente e investe em produtos 
com identidade própria, sem pegar 
carona no sucesso de outras empresas.ESPLANADEIRA

 N Housi  patrocina primeiro mês de locação para quem programar sua 
mudança para os meses de lançamento de uma das três novas flagships.

 N INTEC Brasil  anuncia crescimento de 14% no faturamento do ano 
passado e 52% em número de clientes.

 N Aspen Pharma  compensou mais de 231 toneladas de plástico e au-
mentou em 15% a renda adicional para as centrais de triagem parceiras.

 N Russell Bedford Brasil  promove gratuitamente evento ‘COMEX: 
Entendendo os regimes especiais para empresas de Óleo e Gás’.

 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
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D
ois meses após sua estreia, a 21ª edi-
ção do ‘Big Brother Brasil’ tem seu 
primeiro paredão verdadeiramente 
disputado. Com Carla Diaz, Fiuk e 

Rodolffo na berlinda, o público se divide 
para escolher o eliminado da semana. Além 
da intensa manifestação das torcidas nas 
redes sociais, o acirramento da disputa pode 
ser visto também em uma enquete aberta no 
site do DIA logo após a formação desse séti-
mo paredão. Na simulação, Rodolffo aparece 
com 48,6% das intenções de voto, Carla com 
44,6% e Fiuk com apenas 6,8%.

Apesar de ser um coadjuvante na elimi-
nação desta noite, Fiuk é peça fundamental 
para entender a formação deste paredão. Ao 
pedir para deixar a prova do líder, na última 
quinta-feira, o cantor foi responsável pela 
ida dele e de sua dupla, Carla Diaz, para a 
berlinda. Além disso, Rodolffo, que comple-
ta o trio emparedado, só virou indicação do 
líder Gil após uma conversa do economista 
com Fiuk.

VIRADA DE CHAVE
Tudo começou com alguns comentários fei-
tos pelo sertanejo, que debochou do jeito, do 
estilo de roupa e até do corte de cabelo de 
Fiuk. Enquanto se arrumavam para a festa 
do último sábado, Rodolffo comentou so-
bre a escolha da produção em dar um vesti-
do para o rapaz. O cantor, que mostrou não 
gostar da brincadeira, pegou suas coisas, 
saiu do quarto, mas Rodolffo continuou a 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MALHAÇÃO

 N Karina despeja um balde de 
água em Pedro. Rute diz pra Jeff 
participar de clipe. Jade tenta 
impedir Cobra de prejudicar 
Bárbara. Dandara comemora o 
retorno de Mari à Ribalta.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 N Manuela explica a Rodrigo 
tudo o que Ana passou para ficar 
com Júlia. Nanda apoia o irmão, 
e diz que vai cuidar de sua filha. 
Iná tranquiliza Manuela e diz que 
ela não vai se separar de Júlia.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 N Luna trabalha no resort em 
Cancún e descobre que uma 
tempestade se aproxima. Alexia 
faz o teste para a novela e con-
segue o papel. Rafael pede Kyra 
em casamento.

 N Dnin-Sim diz a verdade sobre 
Shakia para o rei. O príncipe 
alerta Ibbi-Sim sobre o ataque 
dos elamitas. Terá desdenha do 
próprio filho. Shakia trai Chetiça 
e depois foge.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Junior tenta achar uma ma-
neira para levar Valentina para 
a mansão Almeida Campos. 
Simão mostra quem é Sônia, a 
mulher que Fernando conversa. 

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 N Nuno se atrapalha quando 
descobre sobre a época em que 
Danilo era criança. Álvaro se jun-
ta a Lucas para voltar à presidên-
cia da empresa. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Carla Diaz
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Do lado de fora da casa, nas redes sociais, 
grande parte do público comprou a briga 
de Fiuk e demonstrou insatisfação com os 
comentários de Rodolffo, que foram consi-
derados machistas e homofóbicos. Além do 
apoio incondicional dos fãs, o ponto forte do 
sertanejo para sua permanência é a aliança 
com Caio, que conquistou o carinho dos 
telespectadores.

ARREPENDIMENTO
E, na outra ponta do paredão, lá está Carla 
Diaz. A atriz também não está conseguin-
do mobilizar uma torcida muito grande 
em prol de sua permanência. Ao voltar a se 
envolver com Arthur, Carla decepcionou o 
público que tinha lhe dado uma segunda 
chance ao escolhê-la para o Quarto Secre-

to, no Paredão Falso. 
Ao voltar do confinamento alterna-

tivo, no entanto, Carla não movimen-
tou tanto o jogo quanto era esperado. 
Apesar de receber informações im-
portantes para suas decisões, a atriz 

não chegou a promover grandes 
embates ou se posicionar de 
maneira mais contundente com 
os demais participantes. 

A favor de Carla estão os fãs 
que acreditam que ela pode-
ria estar melhor no jogo se 
não fosse o envolvimento com 

Arthur. Os que votam pela per-
manência da atriz acreditam que 
a relação da sister com Juliette, 

Pocah, Camilla e João pode for-
talecê-la nas próximas semanas.

alfinetar Fiuk. “Me diz, Sarah, como 
leva esse menino de vestido para as 
boates lá em Goiânia?”, debochou.

Durante a festa, portanto, Fiuk de-
monstrou chateação com o ocorri-
do e decidiu desabafar com Gil. 
“O que que tem a ver a minha 
roupa com o meu caráter? O 
que que tem a ver o que eu 
visto com quem eu sou? Che-
ga, já deu. Já passei por isso 
no trabalho, já passei por 
isso em casa, já deu. Passar 
por isso aqui não dá”, disse o 
cantor, contribuindo para que Gil 
trocasse Arthur por Rodolffo em 
sua opção de voto. 

Carla Diaz ou 

Rodolffo? Escolha 

do eliminado da 

semana no ‘BBB 21’ 

é a mais acirrada 

da edição. Também 

na berlinda, Fiuk é 

coadjuvante 

Rodolffo

Fiuk



Horóscopo

A relação com a família pode ficar tensa. Aposte na 
diplomacia para evitar brigas. Dedique-se para 
concluir os seus objetivos. Alto astral na vida a dois. 
Cor: preto.

Utilize as energias positivas a seu favor. Escolha as 
palavras com bastante cuidado. Reforce a atenção no 
trabalho. O afeto vai animar o romance. Cor: 
chocolate. 

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: calor, cancela, câncer, cedo, cela, certo, coar, corcel, correto, 
craca, emplacar, lado, lona, medo, melado, paca, parcelado, placa, polca, 
preto, proa, real, reto, teclado, tela, templo, têmpora, terra, toda, trela.

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

Você vai mostrar o seu lado mais determinado. Pode 
pintar um bom negócio. Os gastos precisam ser 
revistos. Vão surgir oportunidades de paquera. Cor: 
verde-claro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Aposte em um plano mais ousado. Nos 
relacionamentos, pode ser necessário um pouco mais 
de flexibilidade. O ciúme pode afastar a conquista. 
Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua destaca a sua intuição. Busque não perder 
muito a paciência. A saúde pode precisar de cuidados. 
Capriche no romantismo em seu relacionamento. Cor: 
pink.

LEÃO
23/7 a 22/8

Cuide melhor dos seus interesses pessoais. Um amigo 
pode precisar de conselhos. Cresce o desejo de se 
recolher. Confie em seu sexto sentido no namoro. Cor: 
laranja.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A convivência com a família reserva momentos 
complicados. Mantenha a calma para não criticar 
todo mundo. Aposte no bom humor na conquista. Cor: 
prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai ter onda de muita energia. Foque no trabalho 
para se dar bem. Busque não se distrair. Uma 
oportunidade de formalizar uma relação pode surgir. 
Cor: púrpura.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Assuntos antigos também podem vir à tona. A falta 
de grana pode gerar desentendimentos. Vai sobrar 
disposição para preparar algo especial com o mozão. 
Cor: cinza.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O bom astral vai expandir os seus contatos. Não deixe 
de lado os cuidados com a saúde. Você vai sensualizar 
e pode surpreender bastante seu parceiro. Cor: 
amarelo.

Chances boas de ganhos hoje. Será necessário 
dedicação nos serviços. Busque a companhia das 
pessoas próximas. Cuidado pra não assustar a 
paquera. Cor: azul-celeste.

O clima será favorável para você fazer alguns bons 
contatos profissionais. A criatividade e carisma não 
devem faltar. Um flerte tem tudo para evoluir. Cor: 
lilás.

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

Thales Bretas, 
marido de 
Paulo Gustavo, 
fala sobre 
intubação do 
humorista
O médico Thales Bretas, marido 
do ator Paulo Gustavo, falou so-
bre o estado de saúde do humo-
rista no Instagram, na madru-
gada de ontem. Paulo Gustavo 
tem 42 anos e foi internado com 
covid-19. No último domingo, ele 
foi sedado e intubado. 

“Hoje, o amor a minha vida @
paulogustavo31 tomou mais um 
passo na cura da infecção pela 
covid-19. Foi sedado e intubado 
para que a cura consiga se esta-
belecer nos seus pulmões sem 
cansá-lo tanto com a falta de ar 
que o incomodava. Estou cal-
mo, confiante e tenho certeza de 
que será um passo importante 
pra melhora completa do nos-
so guerreiro!!! Ele que é jovem, 
saudável, sem comorbidades e 
super cuidadoso, está passando 
por isso”, escreveu Thales.

O médico pediu que as pessoas 
se cuidem e respeitem a doença. 
“Peço por favor que tomem mui-
to cuidado, redobrem as medidas 
de segurança, porque essa infec-
ção é uma loteria e mais pessoas 
não merecem sofrer. Peço que 
continuem as correntes de ora-
ção e energia, que com certeza 
estamos recebendo! Tenho muita 
fé e sei que já já ele estará ale-
grando a minha vida e a de muita 
gente por aí novamente”. 

O marido de Paulo Gustavo 
finalizou a mensagem dizendo 
que a covid-19 nunca foi uma 
“gripezinha”. “Não consigo res-
ponder a todos os amigos que, 
tenho certeza, só têm mensagens 
de carinho, afeto e torcida! Mas 
agradeço aqui a todos e peço que 
continuem orando, que a cura 
tá chegando!! E orem por todos 
com covid, que essa doença não é 
nem nunca foi uma gripezinha”.

Arthur Aguiar 
e Mayra Cardi 
se reconciliam 
Arthur Aguiar compartilhou duas 
fotos de Mayra Cardi no Insta-
gram e deixou os fãs alvoroçados. 
Após receber várias perguntas so-
bre uma possível reconciliação, 
o ator confirmou que os dois es-
tão juntos novamente. “Só não vê 
quem não quer”, disse Arthur. 

“Nem tudo precisa ser dito com 
todas as letras e palavras. Está aí 
pra quem quiser ver. Só não vê 
quem não quer. Não esperem que 
tudo seja dito com todas as pala-
vras... Isso não irá acontecer. A 
vida está aí pra gente viver, e ela 
está sendo vivida. Agora se você 
não entendeu, não há nada que 
eu possa fazer. E pra quem torceu 
e torce, minha gratidão profunda. 
Com certeza a sua energia positiva 
chegou aqui”, escreveu.

Arthur Aguiar e Mayra Cardi 
têm sido vistos juntos frequente-
mente. Os dois fizeram uma via-
gem recentemente com a filha 
do casal, Sofia, de 2 anos. Mayra 
e Arthur tiveram uma separação 
conturbada no ano passado. Ao 
terminar o casamento, a musa 
fitness disse ter sido traída com 
mais de 30 mulheres e que vivia 
um relacionamento abusivo. 
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