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ESTADO DO RIO 
ADERE A NOVO PLANO 
DE RECUPERAÇÃO 
FISCAL 
REGULAMENTADO 
POR BOLSONARO. 
ECONOMIA, P. 10

NA ALERJ 
PROJETO DE  
LEI VISA 
NOTIFICAÇÃO DA 
SAÚDE PARA 
COMBATE AO 
DIABETES 
INFORME DO  
DIA, P. 2

BRT: SINAL VERDE
PARA INVESTIMENTOS 

COVID

Câmara aprova projeto que autoriza a Prefeitura do Rio a utilizar 
recursos próprios para melhorias do sistema de transporte, que 
sofre com superlotação e estações vandalizadas.  RIO DE JANEIRO, P. 5 

Justiça decide mandar para a cadeia preventivamente as duas mulheres acusadas de 
torturar uma menina de 6 anos em Porto Real, no sul do Estado do Rio. De acordo com o juiz, 
a menor está internada correndo risco de morte ou de ficar em estado vegetativo. P. 9

PRISÃO PARA AS AGRESSORAS
LU

CI
A

N
O

 B
EL

FO
RD

Caso Henry: 
decisão sobre 
cassação de 
Jairinho é adiada
Conselho de Ética da Câmara pede 48h para avaliar 
material sobre vereador, acusado de homicídio. P. 9

Eliminado do 
‘BBB 21’, Caio 

faz balanço de 
sua participação 

no jogo. “Tinha 
receio das 

relações lá 
dentro”, diz. P. 15 
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‘BASTIÃO’ 
ADMITE ERROS 

Tricolor volta à 
Libertadores 
oito anos depois 
Comandado pelos veteranos Fred e 
Nenê, Fluminense estreia hoje contra o 
River Plate, no Maracanã, em sua sétima 
participação na competição . P. 8

POUCOS ALUNOS VOLTARAM ÀS AULAS PRESENCIAIS EM ESCOLA DA 
REDE MUNICIPAL NA ZONA SUL DO RIO. RETORNO É FACULTATIVO.  P. 3

ATAQUE
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

REGINALDO PIMENTA
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PRAZO DO GOVERNO 
PARA CONTESTAR 
AUXÍLIO NEGADO ACABA 
HOJE. VEJA COMO FAZER 
ECONOMIA, P. 10

TRAFICANTE DE ARMAS QUE 
HAVIA ESCAPADO DE 
PRESÍDIO COM ALVARÁ 
FALSO É RECAPTURADO 
RIO DE JANEIRO, P. 6

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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 N A Travessa Trinta de Maio, 
Travessa da Lira, Rua Maurício 
de Abreu e Rua José Leonardo, 
entre outras, em São 
Gonçalo, estão repletas de 
buracos. Moradores pedindo 
a presença da prefeitura, 
urgente, para resolver esse 
problema. Precisamos de 
melhorias.

 > Laudelino Siqueira
São Gonçalo

Travessa cheia de 
buracos em S. Gonçalo

Vazamento de esgoto 
em rua do Recreio 

 N Novamente, o esgoto está 
vazando na Rua Presidente 
Nereu Gomes, aqui no Recreio 
dos Bandeirantes. O serviço 
está sendo feito de forma 
muito ruim, pois o esgoto 
sempre volta a vazar depois 
de apenas alguns dias que foi 
consertado. Precisamos que 
isso seja resolvido!

 > Alessandra Freitas
Rio de Janeiro 

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

As mais lidas
Online

‘Ele me traiu com a Tati 
Moreto. Eu tenho provas 

da traição’, revela ex-
mulher de Pastor Lucas

FÁBIA OLIVEIRA

‘Vale taça’: 
planejamento do 

Flamengo é utilizar 
força máxima contra 
o Volta Redonda no 

sábado
ATAQUE 

Especialistas em direito 
e saúde lamentam ação 

do TJRJ de suspender 
restrições no Rio

RIO DE JANEIRO, P. 4

Lei Geral de 
Proteção de 
Dados foi 
criada para 
proporcionar 
ao cidadão 
controle 
maior sobre 
tratamento 
de seus 
dados 
pessoais”A Alerj acolheu projeto de lei do deputado Samuel 

Malafaia (DEM) que estabelece que laboratórios de 
análises clínicas devem ser obrigados a notificar a Se-

cretaria de Estado de Saúde quando detectarem alteração 
da hemoglobina glicada em pacientes. Se aprovado, consis-
te em importante avanço para detecção precoce da diabe-
tes. No entanto, a advogada Diana Rodrigues, especialista 
em Privacidade e Proteção de Dados, alerta para impor-
tância de atentar para legislação já existente que trata dos 
limites da individualidade. A Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) foi criada com objetivo de proporcionar ao cidadão 
um controle maior sobre o tratamento de seus dados pes-
soais. Para isso, a LGPD estabelece princípios e cria regras.

CUIDADOS
O projeto de lei objetiva criar indicador estatístico, através 
das notificações, que poderá ser utilizado para propor po-
líticas públicas de saúde no combate à prevenção e trata-
mento da diabetes. Ocorre que estes dados que laboratórios 
deverão enviar à Secretaria de Saúde são considerados sen-
síveis, e que possuem proteção especial na LGPD. Segundo 
o substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Alerj, seu art. 3º prevê adequação, quando este 
determina que dados a serem repassados ao Estado devam 
respeitar disposições contidas na LGPD. Os legisladores flu-
minenses precisam estar atentos para que seus projetos es-
tejam em conformidade com a LGPD, uma lei geral federal.

 N Deputada Adriana Baltha-
zar (Novo) chegou a 100 dias 
de mandato economizando 
75% dos recursos disponíveis 
para conduzir atividades do 
gabinete, com economia de 
R$ 1 milhão nos três primei-
ros meses na Alerj. 

InformedoDia

 N As prefeituras de Niterói e 
Maricá entraram com ação 
na Justiça contra a Anvisa 
pelo atraso na importação da 
vacina Sputnik V, que foi ad-
quirida pelas duas. Na ação, 
a procuradoria dos dois mu-
nicípios solicita que o juiz 
autorize importação inde-
pendentemente do parecer 
da agência e que seja emitida 
a autorização excepcional de 
uso e importação da vacina. 

IMPORTAÇÃO 
DE VACINAS  
NA JUSTIÇA

PRISCILA RABELLO

AFP

CORTE DOS GASTOS 
EM GABINETE

CRISE NO 

MEIO 

AMBIENTE

Deputado David 

Miranda sobre 

meio ambiente 

e Ricardo Sal-

les:”Ou fica Meio 

Ambiente, ou fica 

Ricardo Salles. 

Os dois não dá! 

Ele foi colocado 

estrategicamen-

te como ministro 

para ‘passar a 

boiada’”.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Deputado Samuel Malafaia é autor de projeto de lei sobre diabetes.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vacina Sputnik V

Ontem perdi mais uma pessoa querida para a Covid-19. Manoel 
Cavalcante Júnior, responsável financeiro do jornal O Dia, ficou 
internado por quase um mês. Trabalhava de casa, fazia o máximo 
para evitar o vírus. Cuide de você, de quem você ama e faça a sua 
parte para contermos a pandemia.

Parabéns para a Polinter, que prendeu ontem, em Niterói, um dos 
maiores traficantes de armas do mundo. Esse é o Brasil que precisa 
ser representado lá fora.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

DIABETES

Novos 
protocolos 
de saúde

Uma das faces mais terríveis da pande-
mia — e que vem se mostrando a um 
número cada vez maior de pessoas — 

surge no momento em que as estatísticas 
frias da doença ganham um nome e o rosto 
de uma pessoa querida. Agora, o amigo 
que nos deixou foi o Diretor Financeiro 
Manoel Cavalcante Júnior. Tinha apenas 
48 anos. Vivia um momento de grandes 
desafios profissionais quando foi infectado 
pelo vírus, precisou ser internado na UTI do 
Hospital Pasteur, no Méier e, na madrugada 
passada, não resistiu.

Uma das características mais evidentes 
de Manoel era o seu comprometimento com 
tudo. Mais do que isso, ele tinha a habilidade 
de lidar com as dificuldades que fazem parte 
da rotina de quem trabalha com o mundo 
árido das finanças. Isso se tornou especial-
mente evidente e foi um trunfo do qual se 
valeu neste momento difícil, de queda das 
receitas e crescimento das despesas.

Ao invés de se desesperar diante do 
cenário difícil, ele reagia com serenidade. E 
não perdia a simpatia dos parceiros mesmo 
quando pedia prazo para realizar um deter-
minado pagamento nem quando cobrava 
uma fatura em atraso.

A habilidade de Manoel para lidar com 
os parceiros se estendia, é claro, aos co-
legas de trabalho. Com 21 anos de casa, 
era um dos profissionais mais antigos e 
queridos da equipe de O Dia — que conse-
guia, mesmo nos momentos mais difíceis, 

Alexandre Rodrigues,  
presidente do DIA

EDITORIAL

Ficamos sem a  

risada de Manoel
ter presença de espírito para tirar o me-
lhor dos colegas e tornar mais leve o clima 
habitualmente sisudo da área financeira 
de qualquer empresa.

Manoel nasceu em São João de Meriti 
e passou por Duque de Caxias antes de 
se casar com América e se fixar no Rio. 
Deixa dois filhos, Heloisa e Lucas. Flamen-
guista, não escondia seu amor pelo rock 
nem pelo contrabaixo, que tocava, e no 
esporte, mesmo com recentes problemas 
no joelho, praticava karatê, como sempre 
comprometido, mas somente os amigos 
mais próximos sabiam disto.

Depois de vários dias na UTI, Manoel foi 
extubado — mas possivelmente sua asma 
que o perseguia impediu uma recupera-
ção completa. Voltaria a receber o trata-
mento intensivo, mas na madrugada de 
ontem, essa doença traiçoeira mostrou 
sua face mais terrível.

Em memória de nosso amigo e colega 
Manoel, e em respeito a sua família, O Dia 
reforça o compromisso assumido desde o 
início da pandemia e insiste na recomenda-
ção de rigor nos procedimentos de preven-
ção. E, além disso, o jornal seguirá cobrando 
das autoridades medidas que acelerem o 
ritmo da vacinação para que mais pessoas 
queridas como ele deixem de ser tiradas de 
nós de forma tão cruel e dolorosa. 

Ele tinha a 

habilidade

de lidar 

com as difi-

culdades de 

quem tra-

balha com 

finanças

ARQUIVO DA FAMÍLIA

Manoel Cavalcante 
Júnior era um dos 
funcionários mais 
queridos do  
Jornal O DIA



RIO DE JANEIRO

TÍMIDO RETORNO
ÀS AULAS PRESENCIAIS 
Nova fase da retomada do ensino no Rio começou ontem com a reabertura de 301 escolas da rede 
municipal para alunos do 3º ao 6° ano. Secretário de Educação destaca que a volta é facultativa

O 
movimento de alu-
nos foi tímido no 
pr imeiro  dia  da 
nova fase de volta 

às aulas presenciais na rede 
municipal do Rio, na manhã 
de ontem. O secretário mu-
nicipal de Educação, Renan 
Ferreirinha, visitou a esco-
la municipal José Linhares, 
em Ipanema, na Zona Sul do 
Rio, para acompanhar o re-
torno dos estudantes e afir-
mou que a nova etapa está 
sendo feita conforme todos 
os protocolos de segurança, 
garantindo a proteção das 
crianças e profissionais da 
educação. A partir de ontem 
foram reabertas 301 unida-
des. Hoje, mais 63 retomam 
as atividades presenciais.

A nova fase da volta às au-
las presenciais contempla 
alunos do 3° até o 6° ano. A 
expectativa era que 33 mil 
alunos voltassem às escolas 
do município no primeiro 
dia, mas o retorno ficará dis-
ponível para até 288 mil es-
tudantes. No total, 783 uni-
dades da rede municipal re-
tornarão às aulas na capital.

De acordo com o secre-
tário Renan Ferreirinha, o 
retorno é optativo e as fa-
mílias terão liberdade para 
escolher se preferem conti-
nuar com o ensino remoto 
ou presencial. “O retorno é 
facultativo às famílias, es-
tamos fazendo o ensino re-
moto com muita aderência. 
Existem três modalidades a 
distância disponíveis: pela 

TV, com 10 horas de progra-
mação; temos o aplicativo 
Rioeduca em casa, que não 
gasta dados dos estudantes. 
E o material impresso para 
os estudantes”, disse.

Para Lindaura Oliveira, 
mãe do pequeno Bernardo, 
de 6 anos, o retorno presen-
cial será uma opção melhor 
para o aprendizado do filho. 
“Na escola é melhor para ele, 
porque em casa é diferente. 
Ele acha que sabe mais e 
não me deixa ensinar. Com 
a professora, ele vai prestar 
atenção e vai gostar mais de 
estudar”, comentou. 

SEGURANÇA

A coordenadora da escola 
municipal José Linhares, Si-
mone Doria, afirmou que a 
escola está seguindo todos 
os protocolos de segurança 
e afirmou estar otimista com 
o retorno. “Quem trabalha 
com educação tem que ter a 
positividade. Sabemos que 
a covid-19 é uma incógnita, 
mas estou feliz. Os pais têm 
vindo à escola e aqui até o 
momento ninguém foi con-
taminado”, disse.

Sala com poucos 
alunos na escola 
municipal José 
Linhares, em 
Ipanema

Funcionária da 
escola mede a 

temperatura da 
aluna. Ao fundo, 

o secretário de 
Educação, Renan 

Ferreirinha, 
observa

 > Após a decisão de re-
torno das aulas presen-
ciais pela Secretaria 
Municipal de Educação 
(SME), o Sindicato Esta-
dual dos Profissionais de 
Educação do Rio (Sepe) 
anunciou que mantém 
a orientação de greve a 
todos os profissionais 
da rede de ensino que 
tenham voltado ao an-
tigo modelo de aprendi-
zagem até que os traba-
lhadores do segmento 
estejam vacinados.

Na segunda-feira, o 
sindicato divulgou um 
relatório de profissio-
nais da educação que 
foram contaminados 
por covid-19 e proble-
mas na infraestrutura 
de 62 unidades escola-
res do município.

De acordo com Duda 
Quiroga, que atua na 
Secretaria de Assuntos 
Educacionais (SAE) do 
sindicato, é preciso que 
haja um controle das ta-
xas de transmissão da 
cidade para que o retor-
no seja feito de manei-
ra segura. Ela também 
apontou que existem 
riscos a alunos e traba-
lhadores por influência 
das lotações no trans-
porte público.

O coordenador geral 
do Sepe, Gustavo Miran-
da, também afirmou que 
a vacinação da categoria 
deveria ser feita como 
uma medida anterior ao 
retorno das aulas. 

Sepe mantém 
orientação 
de greve 

FOTOS DE LUCIANO BELFORD

‘Protocolo sanitário dá segurança para voltar’ 
 > Perguntado pelo DIA 

sobre o relatório divul-
gado pelo Sindicato Esta-
dual dos Profissionais de 
Educação do Rio (Sepe), 
com denúncias de proble-
mas nas estruturas e ca-
sos suspeitos de covid-19 
em escolas, Renan Ferrei-
rinha disse que mantém 
um diálogo construtivo 
com diferentes grupos e 
que a decisão de retorno 
foi feita a partir de crité-
rios científicos.

O secretário reforçou 
que em casos de proble-
mas nas unidades, denún-
cias podem ser feitas para 

a SME pelo número 1746.
“Desde o começo da nos-

sa gestão temos um diálo-
go com diferentes grupos, 
diálogos, conselhos, temos 
inúmeras convergências e 
divergências, o protocolo 
sanitário tem respaldo e dá 
total segurança ao retorno 
presencial. Se tivermos que 
fechar as escolas faremos 
isso, mas temos uma priori-
dade, a educação deve ser a 
última fechada e a primeira 
a ser aberta”, concluiu.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação disse 
que não há comprovação 
de caso de contágio de ne-

nhum aluno ou profissional 
de educação dentro de uni-
dades escolares municipais. 

O órgão também men-
cionou que as escolas se-
lecionadas para o retorno 
ao ensino presencial não 
possuem problemas estru-
turais, e que, para receber 
os alunos, as unidades pre-
cisaram cumprir os itens 
do protocolo sanitário que 
estabelece diversos pontos 
como: marcação do piso; 
distanciamento de 1,5m en-
tre as carteiras; instalações 
de torres ou dispensadores 
de álcool 70º em gel no pré-
dio ou funcionário aplican-

do álcool 70º na mão dos 
alunos; estoque de más-
caras para eventual repo-
sição; lixeiras sem tampa 
ou por acionamento por 
pedal; sistema de ventila-
ção nas salas de aula que 
serão utilizadas ( janelas 
ou portas abertas prefe-
rencialmente); sanitá-
rios e torneiras que serão 
utilizados em condições 
adequadas; dispensa-
dores de papel toalha e 
sabonete líquido; bebe-
douros adaptados com 
torneira para enchimen-
to de copos e garrafas, en-
tre outros.Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Yuri Eiras

“Quem trabalha 
com educação 
tem que ter 
positividade”, diz 
a coordenadora 
Simone Doria
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Medidas restritivas irão 
continuar na cidade
Apesar da suspensão realizada pelo TJ, Prefeitura do Rio ainda não foi notificada

REGINALDO PIMENTA

Serviços nas praias e na orla marítima só aconteceriam até 17h

A 
Prefeitura do Rio 
ainda não foi notifi-
cada sobre a decisão 
do Tribunal de Justi-

ça do Rio (TJRJ) de suspen-
der os decretos municipais 
que estabelecem medidas 
restritivas para reduzir a dis-
seminação da covid-19 e in-
formou que a legislação mu-
nicipal segue vigente. Segun-
do a Procuradoria Geral do 
Município, quando for con-
firmado o teor da decisão, vai 
recorrer à justiça. 

“Com relação aos decre-
tos, a PGM não vai se pro-
nunciar em relação à ques-
tão, uma vez que desconhece 
o teor da decisão. Qualquer 
tipo de análise só poderá ser 
realizada após a devida noti-
ficação”, informou a procura-
doria, em nota.

‘LIBERDADE’

A decisão de suspender as 
medidas de restrição é da 
juíza Regina Chuquer, da 6ª 
Vara da Fazenda Pública. A 
magistrada argumenta que 
mesmo com a pandemia, o 
possível aumento de casos 

o 48.604; 48.641; 48.644 e 
48.706. No entanto, a decisão 
não cita o decreto de núme-
ro 48.761, que prorrogou as 
medidas restritivas na cidade 
até a próxima terça-feira (27).

O decreto 48.604 prorro-
gou até 22 de março a proi-
bição da permanência nas 
vias, áreas e praças públicas 

da cidade entre 23h e 5h. 
Também proibiu eventos, 
festas e atividades transitó-
rias, além do funcionamento 
de boates e casas de espetá-
culos e shows.

DRIVE THRU

A decisão ainda restringiu o 
horário de funcionamento 
do setor de serviço para 8h 
às 17h, do comércio em geral 
das 10h30 às 21h e da admi-
nistração pública, das 9h às 
19h. A determinação ainda 
definiu que os bares, restau-
rantes, quiosques e congêne-
res só podiam funcionar até 
as 21h e após esse horário, 
apenas nas modalidades de-
livery, drive thru e take away.

Os serviços nas praias e na 
orla marítima, incluindo o 
comércio ambulante fixo e 
itinerante só poderia funcio-
nar até às 17h. As atividades 
econômicas com atendimen-
to presencial deveriam fun-
cionar com limite de 40% da 
capacidade do público. O de-
creto também proibiu a ven-
da de bebida alcoólica em 
bancas de jornais e revistas.

Especialistas em direito e saúde 
lamentam ação judicial contra restrições

‘A vida é o direito
mais fundamental’

Preservação da vida é ‘imprescindível’ para gozar outros direitos

Após a decisão do Tribunal 
de Justiça do Rio (TJRJ) de 
suspender os decretos mu-
nicipais que determinam 
as medidas de restrição 
no Rio, especialistas em 
direito público e em saúde 
criticaram e lamentaram a 
ação judicial.

O advogado e especialis-
ta em direito público Lean-
dro Souza, afirma que o di-
reito à vida deve ser prio-
ridade neste momento de 
pandemia.

“A juíza deixa esquecer 
que o primeiro e maior di-
reito fundamental previs-
to no artigo Art. 5º da CF 
é o da vida, imprescindí-

vel para se gozar os demais 
direitos que são amparados 
integralmente pela ciência 
jurídica, como a da liberdade 
individual”, disse.

Para a pesquisadora em 
saúde do Centro de Estudos 
em Gestão de Serviços de 
Saúde do COPPEAD/UFRJ 
e Membro do Comitê de 
Combate ao Coronavírus da 
UFRJ, Chrystina Barros, “é 
lamentável” o caso de judi-
cialização de uma questão 
de saúde pública. “Todo o 
mundo civilizado lançou 
mão de lockdown, de bar-
reiras sanitárias. É a preser-
vação da vida, que é o direito 
mais fundamental”.

Casa de shows 
afirmou que evento 
foi ‘um coquetel 
para convidados’

Público 
aglomera 
em bar na 
Piedade
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Lugar funciona em ‘modo bar’

A reinauguração de uma 
casa de shows em Piedade, 
Zona Norte do Rio, causou 
aglomeração na madrugada 
de terça para quarta. A aber-
tura da Fábrica 40º, que vol-
tou em ‘modo bar’, segundo 
os organizadores, teve sho-
ws e apresentação de DJs. 
Vídeos publicados nas redes 
sociais mostram uma aglo-
meração no local. Em nota, 
a casa afirmou que o evento 
ocorreu das 17h às 21h, e que 
foi um “coquetel para convi-
dados selecionados”. “Além 
do que haveria a verificação 
de temperatura e álcool em 
gel”, afirmaram.

Dias antes da reinaugu-
ração, a Fábrica 40 Graus 
anunciou nas redes sociais 
a sua volta “em modo bar”, 
“atendendo todas as reco-
mendações, com entrada de 
clientes até às 21h”. Mas re-
latos nas redes dão conta de 
que o evento descumpriu 
tanto o decreto estadual, 
que suspende as atividades 
em boates e casas de show, 
quanto o municipal, que 
proíbe o funcionamento de 
bares após 21h. Nas redes so-
ciais, frequentadores publi-
caram fotos e vídeos.

do novo coronavírus e a falta 
de vagas em hospitais, não 
se justifica o “cerceamento 
da liberdade individual” da 
população.

A juíza também afirma 
que a determinação retira a 
“força obrigatória e a coer-
citividade” das medidas. 
Os decretos suspensos são 

LUCIANO BELFORD
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Câmara aprova 
investimento da 
prefeitura no BRT
Projeto, encaminhado pelo prefeito Eduardo 
Paes, foi aprovado em segunda discussão

REGINALDO PIMENTA

A 
Câmara Municipal 
do Rio aprovou na 
terça, em segunda 
discussão, o projeto 

que autoriza a prefeitura a in-
vestir recursos próprios para 
melhorias do BRT. O projeto 
deve ser sancionado pelo pre-
feito Eduardo Paes, já que foi 
ele próprio quem enviou ao 
legislativo municipal. Com 
problemas crônicos há anos, 
como superlotação e estações 
vandalizadas, o BRT está sob 
intervenção do município até 
setembro, quando o processo 
de nova concessão deve ser ini-
ciado. Estão previstos inves-
timentos de R$ 133 milhões 
para melhorias no modal.

RECURSOS PRÓPRIOS
O projeto de lei aprovado 
na Câmara dá à prefeitura 
o poder de investir recursos 

próprios durante a interven-
ção, com a condição do va-
lor ser ressarcido no futuro 
pelo Consórcio BRT, atual 
administrador. O investi-
mento será na recuperação 
de estações fechadas - são 
46 atualmente, e a prefeitu-

ra planeja, numa primeira 
etapa, reabrir 15 delas. Para 
a reabertura estão previstos 
gastos de R$ 56 milhões.

Além disso, o município 
também vai investir no au-
mento de ônibus em circu-
lação, com meta de subir de 

120 para 241 até setembro. 
A intervenção do BRT criou 
na semana passada os ‘dire-
tões’, ônibus convencionais 
que circulam nos corredo-
res exclusivos do BRT para 
desafogar a superlotação em 
horários de pico.

EMENDAS
Os vereadores incluíram 
outras emendas ao projeto. 
Uma delas autoriza a doação 
de recursos e bens por parte 
de empresas privadas, sem 
contrapartida. A Câmara adi-
cionou ao texto o projeto que 
cria o ‘BRT Presente’, progra-
ma de policiamento nos mes-
mos moldes do ‘Segurança 
Presente’ que atua nos bair-
ros do Rio. Devem ser gastos 
cerca de R$ 76 milhões no 
investimento em patrulha-
mento e recuperação. Movimentação no transporte BRT, na Zona Oeste do Rio: movimentação na estação BRT Magarça

Com problemas 
crônicos, o BRT está 
sob intervenção 
do município até 
setembro

Estudo confirma 
predominância da 
variante P1 na 
terceira onda

Nova cepa 
presente 
no estado 
do Rio

A
F

P

Estudo segue em produção

Um novo estudo financiado 
pela Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio 
(Faperj), com participação da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
confirma a predominância 
da variante P1, identificada 
primeiro em Manaus, como 
a principal cepa na terceira 
onda da pandemia no Rio.

A pesquisa de sequencia-
mento genético tenta verificar 
o tamanho da circulação das 
novas variantes no estado. A 
primeira etapa foi realizada 
com 90 amostras, e nos pró-
ximos seis meses serão anali-
sadas outras 4.800 amostras. 
Nos resultados iniciais, obti-
dos entre 24 e 28 de março, 
houve confirmação da circula-
ção das variantes P1, P2 e B117. 

O estudo colheu dados em 
17 municípios de diferentes 
regiões do Rio. A linhagem 
que mais apareceu foi a P1, 
identificada em 94,44% das 
amostras, e em todas as re-
giões do estado. Nas regiões 
Metropolitana, Centro e Nor-
te, a prevalência foi de 100%. 
A variante P2 foi observada 
nas regiões Sul Fluminense e 
Região dos Lagos, e a B.1.1.7, 
nas regiões Médio Paraíba e 
Noroeste do estado.
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MP faz nova operação no Rio contra quadrilha
Quatro pessoas são presas acusadas de envolvimento com bando responsável por vários homicídios em Minas Gerais

DIVULGAÇÃO/MPRJ

Na operação, quatro homens foram  presos em hotel no Centro do Rio

rais prenderam 30 pessoas 
em megaoperação que levou 
para a cadeia Roger Pereira 
Moizinho, vulgo Macarrão. 

As quadrilhas, além do 
tráfico e de homicídios, são 
acusadas pela força-tarefa 
de terem envolvimento com 
posse e porte ilegal de armas, 
lavagem de dinheiro e outros 
crimes. De acordo com o MP, 
os chefes das organizações 
estavam no Rio, enquanto o 
restante dos integrantes fi-
cavam nos municípios mi-
neiros. Macarrão é apontado 
como líder da organização e 
seria responsável por mais 
de 30 homicídios.

O Ministério Público do Rio 
(MPRJ) fez operação para 
dar continuidade à deflagra-
da no último dia 10, no Mor-
ro da Providência, no Cen-
tro do Rio, que resultou na 
prisão do líder da facção cri-
minosa Comando Vermelho 
Roger Moizinho, o Macar-
rão. Quatro homens foram 
presos ontem e um continua 
foragido, segundo o MPRJ.

A quadrilha é acusada 
de ser responsável por mais 
de 30 homicídios nos últi-
mos 26 meses, cometidos 
em Minas Gerais. O objeti-
vo era cumprir mandados 
de prisão temporária e de 

busca e apreensão contra 
cinco foragidos da organi-
zação criminosa.

Foram presos Adriel da 
Silva, o Pezão, Bruno Ferrei-
ra de Souza Matos, Ismael 
Ramos Campos e Tiago Soa-
res Ananais Fernandes. Eles 
estavam hospedados em um 
hotel no Centro do Rio, pró-
ximo ao Morro da Providên-
cia. Os acusados estavam 
foragidos desde o dia dia 10, 
quando foram deflagradas, 
em Minas Gerais e no Rio de 
Janeiro, as operações ‘Start 
Over’ e ‘Hands On’, que pren-
deram 30 integrantes de uma 
organização criminosa res-

ponsável por dezenas de ho-
micídios em Minas Gerais.

A operação de ontem 
foi realizada por agentes 
do Grupo de Atuação Espe-
cial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco/MPRJ) 
e da Coordenadoria de Se-
gurança e Inteligência (CSI/
MPRJ), além do Comando 
de Operações Especiais 
(COE-PMERJ), por meio 
do Batalhão de Operações 
Especiais (BOPE/PMERJ), 
a pedido do Gaeco da Zona 
da Mata Mineira, com sede 
em Juiz de Fora.

No começo deste mês, po-
liciais do Rio e de Minas Ge-

Defesa de Flordelis denuncia relator
Advogados da parlamentar criticam a participação do deputado Alexandre Leite em live

A defesa da deputada federal 
Flordelis dos Santos (PSD) 
foi à Câmara dos Deputados 
denunciar por quebra da im-
parcialidade o deputado Ale-
xandre Leite (DEM), relator do 
processo contra a parlamen-
tar. O processo disciplinar em 
andamento pode levar à perda 
do mandato e à prisão da de-
putada, acusada de ser a man-
dante da morte do marido, o 
pastor Anderson do Carmo, 
assassinado em junho de 2019.

Em nota nas redes sociais 
de Flordelis, a defesa alega 
que o relator apresentou com-
portamento anti-ético e ilegal 
ao participar de uma live no 
Youtube “com blogueiros sen-
sacionalistas” que há um ano 
opinam sobre o caso Flordelis 
nas redes sociais.

“O relator violou o papel de 

Flordelis: risco de cassação

ESTEFAN RADOVICZ

suas conclusões, mas sim o ma-
terial que recolhe na Internet, 
a partir de um ‘monitoramen-
to’ que montou sobre a depu-
tada”, criticou a defesa na nota. 
Além da representação, a defe-
sa solicitou uma reunião com 

o presidente da Comissão de 
Ética para falar sobre os posi-
cionamentos do relator sobre o 
caso. “Se esse processo se cons-
tituir em uma farsa montada 
para punir a deputada será 
uma perda, não somente para 
a deputada Flordelis, mas para 
todo o Parlamento e para a de-
fesa deste”, informou.

Na segunda-feira, o rela-
tor interrogou o filho adotivo 
da deputada federal Florde-
lis, Lucas Cezar dos Santos 
de Souza. Em depoimento ao 
Conselho de Ética e Decoro da 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília, ele disse que a mãe 
tentou persuadi-lo a assumir 
a autoria do assassinato do 
pastor Anderson do Carmo. 
Procurada, a Câmara dos De-
putados ainda não se pronun-
ciou sobre o episódio.

agir como mediador da instru-
ção probatória, se reuniu em 
uma live com blogueiros sen-
sacionalistas que, há cerca de 
um ano e meio, vêm expondo 
e desconstruindo a imagem 
da deputada nas redes sociais, 
muitas vezes mudando de for-
ma irresponsável a realidade 
dos fatos divulgados”, escreveu 
a defesa em um trecho da nota.

Os advogados criticaram 
também uma das falas dAle-
xandre Leite. Segundo eles, o 
relator não estaria levando em 
consideração as oitivas para to-
mar a decisão. “A Defesa iden-
tificou nas palavras que o rela-
tor utilizou nesta live que seus 
encaminhamentos formais na 
Comissão de Ética são na ver-
dade uma tática diversionista, 
ele declarou que não preten-
de usar as oitivas para formar 

São Jorge: barricadas 
são obstáculos em SG
Assim como em 2020, de-
votos de São Jorge que 
moram em São Gonçalo 
terão dificuldades para 
acessar a capela do Santo 
Guerreiro no bairro Lindo 
Parque, nas comemorações 
deste ano. Engana-se quem 
pensa que o problema este-
ja relacionado à pandemia, 
já que a programação para 
amanhã segue mantida, 
respeitando as ordens das 
autoridades de saúde. Os 
obstáculos são as barrica-
das instaladas por trafican-
tes que controlam a venda 
de drogas no bairro. 

Segundo moradores, 
dezenas de ruas estão blo-
queadas e as pessoas são 
impedidas de passar de car-
ro. “Eles fazem isso porque 
querem impedir a entrada 

da polícia aqui nessa área. Mas 
esquecem que as pessoas pre-
cisam ter o direito de ir e vir. 
Isso é um desrespeito total. 
Ainda mais para quem preci-
sa exercer a fé”, reclama uma 
mulher que mora no bairro há 
mais de 30 anos. 

O acesso à capela de São 
Jorge é feito pelas ruas Guru-
pá, Quitéria de Jesus e Alexan-
dre Brunete, mas todas estão 
bloqueadas com barricadas. 
Quem quer exercer sua fé pre-
cisa fazer o trajeto a pé. 

O DIA tentou contato 
com a direção da Capela de 
São Jorge, mas até a publi-
cação da matéria não hou-
ve retorno. Procurada, a PM 
informou que a corporação 
promove ações para a retira-
da de obstáculos nas vias ur-
banas de maneira frequente.

Traficante 
de armas é 
recapturado
Barbieri fugira em novembro pela porta da frente  
de presídio de Bangu usando alvará falsificado

REGINALDO PIMENTA

João Felipe Barbieri foi preso em Niterói: ele é enteado de Frederick Barbieri, o ‘Senhor das Armas’

A 
Divisão de Capturas da 
Polícia Interestadual 
(Polinter) prendeu, na 
manhã de ontem, João 

Filipe Barbieri. Ele estava fora-
gido do sistema penitenciário 
desde novembro do ano pas-
sado, quando saiu pela porta 
da frente do Complexo de Pre-
sídios em Bangu por meio de 
um esquema de alvarás falsos. 
Barbieri é condenado a 27 anos 
de prisão por associação para o 
tráfico e tráfico internacional 
de armas e é enteado de Frede-
rick Barbieri, conhecido como 
o ‘Senhor das Armas’ e que está 
preso nos Estados Unidos.

Segundo o diretor do De-
partamento Geral de Polícia 
Especializada, delegado Feli-
pe Curi, a prisão do criminoso 
conclui com “100% de apro-
veitamento” operação que co-
meçou há cerca de dois meses 
e investigava a quadrilha res-
ponsável pelos alvarás falsifi-
cados. Além disso, ele também 
aponta a prisão do traficante 
como um desfecho para outra 
investigação que revelou uma 
organização criminosa mun-
dial de tráfico de armas. 

“A prisão de hoje (ontem) 
é  muito importante porque 

conclui um trabalho feito pela 
Polícia Civil em 2017 que iden-
tificou essa organização crimi-
nosa de traficantes mundiais 
de armas de fogo (...) Foi uma 
resposta rápida dada pelo esta-
do, pela Polícia Civil, através da 
Polinter, com a ajuda da Seap. 
É um trabalho que foi feito de 
ponta a ponta”, disse.

Barbieri é apontado como 
um dos maiores traficantes 
de armas do mundo e era um 
dos principais integrantes da 
quadrilha do padrasto. O ban-
do foi responsável por enviar 
milhares de fuzis para o Brasil, 
que seriam distribuídos para 

as maiores facções crimino-
sas do Rio. As armas eram es-
condidas em aquecedores de 
piscina. Barbieri estava preso 
desde 2017 e saiu da cadeia em 
18 de novembro de 2020, se-
gundo as investigações. 

DEPOIMENTOS
O Núcleo de Controle Externo 
da Atividade Policial do Minis-
tério Público Federal (MPF) e a 
Polícia Federal (PF) vão ouvir, 
além de João Filipe Barbieri, 
João Victor Silva Roza, preso 
na segunda-feira, em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense. 

Em fevereiro deste ano, o 
MPF instaurou investigação 
para apurar a soltura de pre-
sos com o uso de alvarás falsos. 
“A recaptura desses dois presos 
federais revela-se de extrema 
importância. Além de contri-
buir em muito para o prestígio 
e efetividade das execuções pe-
nais (federais e estaduais) no 
Estado do Rio de Janeiro, abre 
novas possibilidades para as 
investigações federais acerca 
do tráfico de armas e conse-
quente abastecimento bélico 
do crime organizado”, desta-
ca o procurador da República 
Eduardo Benones.

A prisão é muito 
importante porque 
conclui um trabalho 
feito pela Polícia 
Civil em 2017 que 
identificou essa 
organização”
FELIPE CURI, delegado

Volta ao Rio para cobrar dívida de R$ 500 mil de facção

 N O motivo do retorno de Bar-
bieri ao Rio foi a cobrança de 
uma dívida de R$ 500 mil de li-
deranças do Comando Verme-
lho (CV) que não tinham pago 
por armas compradas com ele, 
de acordo com a Polícia Civil.  
Segundo o delegado titular da 
Polinter, Mauro César da Silva 
Júnior, responsável pela prisão, 

Barbieri circulou entre quatro es-
tados na tentativa de despistar a 
polícia, até ser encontrado ontem 
na casa da mãe, na comunidade 
do Jacaré, em Piratininga, Região 
Oceânica de Niterói. 

“A gente presume que a dívida 
gire em torno de R$ 500 mil e seja 
de comunidades do Comando 
Vermelho. As cobranças que ele 

começou a fazer para se reca-
pitalizar e se reestruturar no 
esquema do tráfico de armas 
foram feitas aqui no Rio”, ex-
plicou o delegado Mauro César. 
A Polícia Civil informou que, 
entre 2014 e 2017, Barbieri e a 
quadrilha foram responsáveis 
pela entrada de 1.100 fuzis em 
favelas do Rio de Janeiro.
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cutindo judicialmente a guar-
da do seu único filho numa 
audiência que se dará numa 
sexta-feira. Na quinta-feira, 
você descobre mensagens 
que deixam claro que o juiz 
se uniu ao advogado da outra 
parte, combinando entre eles 
a tese a ser levada aos autos 
para que a guarda possa ser 
concedida à outra parte. 

Ou ainda, se você descobre 
que o juiz mandou grampear o 
telefone do seu advogado para, 
juntamente com o membro do 
Ministério Público, descobrir 
qual será a defesa a ser levada 
aos autos. Esse é o pano de fun-

do da parciali-
dade: a falta 
de caráter, a 
dissimulação, 
a canalhice, a 
desonestidade 
intelectual. 

A questão 
da incompe-
tência da 13ª 
vara Federal 
de Curitiba e, 
por tabela, do 
ex-juiz Sérgio 
Moro foi reco-

nhecida, primeiramente, por 
decisão monocrática do Mi-
nistro Fachin, posteriormente 
confirmada por 8 votos contra 
3, pelo Plenário do Supremo. 
Os processos do ex-Presidente 
Lula foram anulados e serão 
remetidos a outro foro. Assun-
to definido e acabado.

A discussão que o Presi-
dente do Supremo pretende 
reabrir, no plenário da Corte, 

baia estavam sendo julga-
dos em Curitiba... 

Na verdade, o nefasto ex-
-juiz Moro, desonrando a toga, 
atraía para si todos os casos 
nos quais tinha interesse po-
lítico, ou até escuso, e queria 
que fossem investigados. Para 
esses casos, ele já tinha uma 
decisão pronta, definida.

A questão é extremamente 
grave e relevante. O juiz que 
instrumentalizou o Judiciá-
rio para satisfazer interesses 
pessoais, burlando a distribui-
ção de processos, não merece 
o respeito, pois não se dava o 
respeito. A consequência natu-
ral é a nulida-
de de todos os 
atos do ex-juiz 
incompetente. 

A intr in-
cada questão 
sobre a par-
cial idade é 
ainda mais 
grave. Se um 
juiz, malicio-
sa ou até cri-
minosamen-
te,  resolve, 
por motivos 
inconfessáveis, julgar de ma-
neira parcial uma pessoa, ele 
deve ser declarado suspeito. 
E a suspeição importa em nu-
lidade, devendo ainda serem 
investigados os motivos da 
parcialidade, que pode ter ori-
gem criminosa. 

É melhor tirar o Lula do 
exemplo para facilitar a 
compreensão.

Imagine que você está dis-

DIGNIDADE 
CONSPURCADA

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

N
um país em que uma das principais questões que 
mobilizam o noticiário é a pauta do Judiciário e em que, 
nas mesas de botecos — nosso lugar de aconchego —, 

o assunto mais candente é tal ou qual julgamento, é melhor 
você ter por perto um personal avocat. 

ARTE PAULO MÁRCIO

sobre parcialidade, rigorosa-
mente também é uma questão 
decidida pelo STF na 2ª Turma. 
Não deveria sequer ser apre-
goado o julgamento, em res-
peito à segurança jurídica. 

O Supremo Tribunal Fe-
deral decidiu, de maneira 
definitiva, que Sérgio Moro, 
coordenando ilegalmente um 
bando de procuradores da tal 
Força Tarefa, agiu de maneira 
parcial e criminosa, em clara 
perseguição ao ex-Presidente 
Lula. Essa decisão é grave e, 
na minha visão, expõe a urgen-
te necessidade de investigar 
a conduta dos envolvidos na 
verdadeira corrupção do sis-
tema de justiça. A trama cri-
minosa perpetrada pela Re-
pública de Curitiba mudou a 
história recente do Brasil. 

Não podemos deixar de 
registrar que esse governo 
genocida, que hoje pratica 
uma política de culto à morte, 
cujo Presidente acaba de ser 
representado criminalmente 
por ser responsável pela mor-
te de milhares de brasileiros, 
elegeu-se tendo como princi-
pais votantes os integrantes 
do grupo golpista. 

O chefe deles, o ex-juiz, che-
gou a ser Ministro da Justiça 
desse governo assassino, ten-
do saído somente por causa de 
uma briga de quadrilha.

Daí ser fundamental acom-
panhar cada decisão do Judi-
ciário que tem impacto direto 
no nosso dia a dia. E quando 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

Empresas ligadas a facção querem 
o mercado de combustíveis do RJ
Companhias Copape e Aster negociam a compra da distribuidora Terrana, uma das maiores do Sudeste

AGÊNCIA BRASIL

Segundo fontes, que pediram para não se identificar, “preços praticados pela empresa estão abaixo do custo de mercado com margem negativa”

C
onhecidas por driblar a 
fiscalização de órgãos 
reguladores, sonegar 
milhões em impostos 

no mercado de combustíveis e 
pela proximidade com a prin-
cipal facção criminosa de São 
Paulo, o PCC, a distribuidora 
Aster e a formuladora Copape 
estão prontas para invadir o 
mercado de combustíveis do 
Rio de Janeiro. A jogada passa 
pela aquisição da distribuido-
ra fluminense Terrana, uma 
das maiores da região Sudes-
te e controlada pelo grupo 
norte americano World Fuel 
Services (WFS). As negocia-
ções, que estão avançadas, 
chamaram a atenção de au-
toridades, preocupadas com 
o modo fraudulento de ope-
ração das duas empresas e 
pelo impacto que pode trazer 
sobre os cofres do estado do 
Rio de Janeiro.

Segundo fontes do merca-
do, a Copape e a Aster monta-
ram um esquema engenhoso 
de importação e distribui-
ção de produtos que garante 
vantagem indevida frente a 
outros competidores. Tudo 
começa pela importação, or-
ganizada por outra empresa 
ligada ao grupo. A Terra Nova 
Trading traz a gasolina A im-
portada dos Estados Unidos, 
por meio de sua filial no esta-
do do Tocantins (TO). Lá paga 
alíquota reduzida de ICMS de 
1% graças a uma lei estadual.

Em seguida, o produto é 
formulado pela Copape e se-
gue para a Aster, que realiza 

a distribuição para outras 
distribuidoras ou direta-
mente para postos revende-
dores de varejo. Nos estados 
onde o produto é consumi-
do, como São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina, ocorre a per-
da de arrecadação do ICMS.

Reportagens publicadas 
por O DIA nos últimos me-
ses destrincharam como as 
empresas sonegavam impos-
tos e até a descoberta da ins-
tauração de inquérito pela 

Polícia Civil de São Paulo por 
adulteração de etanol anidro 
encontrado em tanque da 
Copape em Guarulhos.

QUARTA MAIOR DISTRIBUIDORA

Desde meados de 2020, a 
Copape é administrada por 
Renato Steinle de Camargo 
e Luiz Ernesto Franco Mone-
gatto. Steinle também apa-
rece como administrador da 
Aster Petróleo, que figura 
como a quarta maior distri-

buidora de combustível do 
país. Os números operacio-
nais da Copape também cha-
mam a atenção do mercado. 
Segundo dados da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), 
entre agosto e dezembro de 
2020, a Copape vendeu cerca 
de 536 milhões de litros de 
gasolina C, o que representa 
9% do mercado de gasolina 
do país, número que coloca 
a empresa como segunda 
maior fornecedora desse 

combustível no período.
De acordo com fontes do 

mercado, que pediram para 
não se identificar, “os preços 
praticados pela empresa es-
tão abaixo do custo de mer-
cado com margem negativa 
que pode chegar a R$ 0,20 
por litro”. Ainda conforme 
essas fontes, somando-se a 
isso, “constata-se uma po-
tencial evasão de tributos 
federais, com base nos vo-
lumes comercializados em 

dezembro, que variam entre 
R$ 1,1 e 1,5 bilhão por ano. 
As notas fiscais de novembro 
de 2020 já indicam poten-
cial lavagem e evasão, pois 
evidenciam que, embora os 
preços médios praticados na 
venda do produto formulado 
da Copape para a Aster te-
nham sido de R$ 5,50, os pre-
ços praticados pela Aster na 
venda do produto recebido 
para outras distribuidoras 
teria sido de apenas R$ 4,20”.

Em dezembro do ano pas-
sado, a ANP autorizou a Ter-
ra Nova importar 1,5 bilhão 
de litros para os meses de 
janeiro e fevereiro de 2021. 
Este volume corresponde a 
quase totalidade da deman-
da brasileira de abasteci-
mento em gasolina A do país 
por um mês inteiro. “É im-
portante ressaltar que, caso 
a importação tenha sido de 
fato realizada, a operação 
deveria gerar cerca de R$ 1,3 
bilhão em tributos. Será que 
esse dinheiro chegou mesmo 
aos cofres públicos?”, provo-
ca uma das fontes.

Segundo relatos, o procu-
rador dessas empresas, que 
consta em alguns processos 
por elas enfrentados, é tam-
bém o advogado da rede de 
postos Mohamed, suspeita 
de ter dentre seus sócios in-
tegrantes da facção crimino-
sa. Outra ligação com a fac-
ção é o mentor intelectual da 
operação das empresas Aster 
e Copape, conhecido como 
“Beto Louco”.

Alguém que faça você assimi-
lar, dispensado de ouvir lon-
gos votos de 3 horas, o que está 
sendo discutido, sem precisar 
de um curso para entender o 
que, às vezes, parece ter sido 
feito para confundir. 

Hoje, algumas questões 
estão sendo debatidas, in-
cansavelmente, em todos os 
programas e com aqueles co-
mentaristas que parecem fa-
zer questão de não explicar, 
talvez até porque não enten-
dem nada mesmo. 

Nesta semana, duas ques-
tões jurídicas ocuparam o 
imaginário popular, marte-
lado por opiniões represen-
tativas de interesses, as quais 
são frequentemente exaradas 
sem fundamento jurídico e 
são, por vezes, sustentadas 
por verdadeiros torcedores, 
como se fosse um jogo. A par 
disso, centenas de entrevis-
tas, artigos, debates de espe-
cialistas. Um drama. Vamos 
pincelar, de maneira direta e 
simples, os pontos que ganha-
ram a atenção: 

1- Incompetência do juízo; 
2- Parcialidade do juiz.
Atrevo-me a enfrentar, sin-

gelamente, esses pontos, pois 
são decisões jurídicas cujos 
resultados têm efeito real, e 
até imediato, na vida de cada 
um. Influenciam e, de certo 
modo, decidem questões que 
mudam nossas vidas. 

Sobre a decisão acerca da 
competência ou incompe-
tência do juízo, vale dizer que 
cada um de nós tem o direi-
to de ser julgado por um juiz 
natural. Um magistrado que, 
antes de o fato ocorrer, já está 
definido por lei para examiná-
-lo. Não podemos esperar, caso 
haja dúvida sobre a existência 
ou não de um pênalti contra o 
Cruzeiro, que o juiz escolhido 
para definir a questão seja um 
sofredor da máfia azul. Me-
nos ainda, que o juiz possa ter 
a pretensão de ter jurisdição 
nacional e escolher as causas 
que tem interesse em julgar. 

Como exemplo, basta 
perguntar por que o triplex 
do Guarujá e o sítio de Ati-

olharmos a catástrofe brasi-
leira no trato da crise sanitária, 
quando contarmos os quase 
400 mil mortos, quando sen-
tirmos raiva e vergonha do 
desprezo desse governo fas-
cista pela dor dos brasileiros, 
quando a falta de oxigênio dei-
xar faltar ar nos pulmões de 
pessoas que amamos, quando 
a solidão, a única companhei-
ra para a pessoa sozinha nas 
UTIs, for também nossa com-
panheira nas noites insones, 
não podemos ter dúvida de 
olhar para os que, inescrupu-
losamente, foram os grandes 
responsáveis pela tragédia que 
se abate sobre o país.

O resgate da verdade tra-
zida nesses julgamentos me-
rece ser acompanhado pelo 
cidadão que foi vítima da ins-
trumentalização desonesta 
e criminosa do Poder Judi-
ciário. A nuvem densa de fu-
maça, que nos oprime e que 
vem da falta de transparência 
da união macabra que levou 
esse grupo à presidência, é 
alimentada pelo gás tóxico 
que exala do que existe de 
mais podre na política e que 
não se furtou de corromper o 
sistema de justiça para assu-
mir o poder. É hora de devol-
ver a dignidade conspurcada. 
Remeto-me a Torquato Neto, 
no Poema do Aviso Final:

“É preciso que haja algum 
respeito, ao menos um esbo-
ço ou a dignidade humana se 
afirmará a machadadas.”
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DESDE A FINAL EM 2008... VASCO

No retorno à Liberta, Flu 
reencontra o Maracanã
Tricolor, que não joga no estádio pelo torneio há 13 anos, recebe hoje o River Plate

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fred e Nenê: muita experiência a serviço do Tricolor na Libertadores

C
hegou o dia de o torce-
dor matar a saudade. 
Sem disputar a Liber-
tadores desde 2013, 

o Fluminense está de volta 
à busca pelo sonho do título 
em sua sétima participação. 
E também terá um reencon-
tro com o Maracanã, palco do 
difícil duelo de estreia contra 
os argentinos do River Plate, 
os favoritos do Grupo D, hoje, 
às 19h. A última vez em que 
o Tricolor jogou no estádio 
pela principal competição 
continental foi em 2008, na 
fatídica final contra a LDU, 
perdida nos pênaltis. “O sen-
timento é de muita respon-
sabilidade porque sabemos 
o peso nas nossas costas para 
buscar esse título tão espera-
do. Temos que passar às oita-
vas. Se conseguirmos, vamos 
de igual com todo mundo”, 
disse Fred.

Desde aquela linda festa 
com mais de 86 mil pessoas 
no antigo Maracanã e que ter-
minou em trauma, o Flumi-
nense disputou outras três Li-
bertadores (2011, 2012 e 2013) 
sem o estádio, fechado para 
reforma para a Copa de 2014. 

O Engenhão recebeu 11 jogos 
(cinco vitórias, quatro em-
pates e duas derrotas) e São 
Januário, três (duas vitórias 
e um empate, todos em 2013).

Um desempenho bom, mas 
muito longe daquele Flumi-
nense de 2008 com o Mara-

canã, com 100% de aprovei-
tamento em sete jogos. Desta 
vez, em função da pandemia, 
as lindas festas da torcida de 
13 anos atrás não serão pos-
síveis. Ainda assim, o estádio 
pode ser um importante trun-
fo do time tricolor na campa-
nha de 2021, principalmente 
contra os estrangeiros.

Afinal, desde aquela deci-
são contra a LDU, o Flumi-
nense jogou 14 vezes no Ma-
racanã contra adversários 
de outros países pela Copa 
Sul-Americana. E está invic-
to no estádio, com 11 vitórias 
e apenas três empates. Para 
manter esse bom retrospec-
to na estreia na Libertadores 
de 2021, o técnico Roger Ma-
chado deve mandar a cam-
po: Marcos Felipe, Calegari, 
Nino, Luccas Claro e Egí-
dio; Wellington, Martinelli 
e Yago; Kayky, Fred e Nenê.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Na quarta-feira não temos 
coluna por aqui. Mas São Ja-
nuário, que já foi o maior es-
tádio da América do Sul, com-
pletou 94 anos. A história do 
Brasil e da Colina se mistu-
ram até nas leis trabalhistas 
sancionadas por Getúlio Var-
gas. Carnaval, seleção brasi-
leira, títulos, craques e tudo 
isso foi construído com o suor 
dos torcedores do Vasco. Não 
poderíamos, de jeito algum, 
deixar essa data tão especial 
passar em branco. Parabéns, 
São Januário!

NÃO PODE PASSAR 
EM BRANCO

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

O GRANDE DIA

O
ito anos foi o tempo que a torcida do 
Fluminense ficou sem ver o time jogar 
a Libertadores. Período complicado em 

que foi preciso muito trabalho para superar os 
obstáculos. Muitos não acreditavam na classi-
ficação, muito menos de forma direta à fase de 
grupos. Mas o presidente Mário Bittencourt, a 
diretoria e os jogadores transformaram a an-
gústia da torcida em felicidade. Hoje, às 19h, 
a bola rola no Maracanã para que o Tricolor 
vá para cima do River Plate. Não precisamos 
falar sobre a história dos argentinos, mas eles 
precisam também respeitar a do time das La-
ranjeiras. A torcida não estará lá apoiando, 
mas os milhões de apaixonados pelo Flu terão 
o gostinho de ver seu time disputar a maior 
competição do continente mais uma vez. Não 
é só um jogo. É o marco de uma nova fase de 
alegrias para este clube. Uma grande fase!

Presidente Mário Bittencourt: Flu volta à Liberta após oito anos

 nÉ nítido que o Botafogo 
ainda não conseguiu engre-
nar. O trabalho de Marcelo 
Chamusca (foto) vem sendo 
constantemente contesta-
do por conta dos resultados 
de uma equipe que só con-
seguiu três vitórias sob o co-
mando do técnico. E agora 
a diretoria procura quatro 
reforços para as seguintes 
posições: lateral-direito, vo-
lante, meia e centroavante. 
Está precisando mesmo. 
O Botafogo não pode nem 
pensar em ficar na Série B!

QUATRO NA LISTA 
DE CHAMUSCA

UM ESPETÁCULO

 nFlamengo e Vélez fizeram uma partida espetacular pela 
Libertadores. Para quem dizia que ele não fazia a diferença, 
Arrascaeta resolveu para o time de Rogério Ceni, que ven-
ceu por 3 a 2. Golaço que tira parte da pressão do técnico e 
faz o Rubro-Negro começar com o pé direito na competi-
ção tão almejada. A torcida viu dois títulos brasileiros nos 
últimos dois anos. Agora quer também o tri da América...
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Fora das semifinais do Carioca, clube 
‘paga’ férias atrasadas a alguns atletas

Com folga extra  
para nove jogadores, 
elenco se reapresenta 

Eliminado na Taça Gua-
nabara, o Vasco retomou 
as atividades ontem à tar-
de no CT do Almirante, 
na Cidade de Deus, após 
dois dias de folga. Nove 
jogadores, no entanto, 
ganharam um descanso 
extra da comissão técnica 
e são cartas fora do bara-
lho na despedida do turno 
contra o Resende, sábado, 
em São Januário: Lucão, 
Cayo Tenório, Miranda, 
Ulisses, Juninho, Galarza, 
Caio Lopes, Tiago Reis e 
Gabriel Pec, artilheiro da 
equipe no Campeonato 
Carioca, com cinco gols.

A folga prolongada é 
uma compensação pe-
las férias não gozadas por 
conta da extensão do Cam-
peonato Brasileiro de 2020, 
encerrado somente em fe-
vereiro deste ano. Como o 

Cruzmaltino não tem mais 
chances de classificação para 
as semifinais da competição, a 
comissão técnica decidiu libe-
rar os jogadores.

Do grupo, apenas Galarza 
e Gabriel Pec são titulares. 
Mesmo com os desfalques, o 
técnico Marcelo Cabo conta 
com Bruno Gomes, Rômulo 
e Carlinhos como opções no 
meio de campo. No ataque, 
Figueiredo, Léo Jabá e Vi-
nícius estarão à disposição 
contra o Resende.

Inaugurado em 21 de abril 
de 1927, o Estádio de São Ja-
nuário, símbolo histórico do 
clube, completou 94 anos de 
uma forma diferente: longe 
de quem o ergueu — os vas-
caínos —, as tradicionais ar-
quibancadas se mantêm for-
tes para renascer no clube a 
força tão necessária em um 
ano de reformulações. 

FLAMENGO

BOTAFOGO

Braz pede paciência a Arrascaeta
Dirigente diz que logo negociações para a renovação vão avançar

Após a vitória de virada por 3 
a 2 sobre o Vélez Sarsfield, na 
estreia na Libertadores, o Fla-
mengo desembarcou no Rio já 
pensando no futuro. Além da 
possibilidade de conquistar o 
título da Taça Guanabara, sá-
bado, com vitória sobre o Volta 
Redonda, no Maracanã, o clu-
be também precisa definir a si-
tuação de Arrascaeta, incomo-
dado com a demora no acerto 
na renovação de contrato.

Com o golaço na Argentina 
e mais uma boa atuação, o uru-
guaio coloca mais pressão na 
diretoria. Entretanto, o vice de 
futebol do Flamengo, Marcos 
Braz, minimizou a insatisfação 
do jogador e pediu um pouco 
mais de calma para um acerto: 
“Não muda nada do que pen-
samos sobre o Arrascaeta. Fez 

Arrascaeta: vários elogios de Braz

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

mais um golaço, como mui-
tos outros, e fez mais um jogo 
acima da média, como sem-
pre fez. Tenho certeza de que 
na hora certa vamos chegar a 
um denominador comum. E 
essa história, que é muito mais 

espuma do que outro tipo de 
problema, vai acabar”, disse 
Braz no desembarque.

Com contrato até o fim de 
2023, Arrascaeta viu muitos 
companheiros acertarem re-
novações com aumento sa-
larial. Porém, devido à pan-
demia, o Flamengo precisou 
reavaliar todo o planejamento 
financeiro, o que vem travan-
do as negociações com o uru-
guaio, que, além de valoriza-
ção no salário, deseja a compra 
de parte dos direitos econômi-
cos junto ao Defensor. “Evi-
dente que é um jogador com 
uma importância enorme no 
elenco, mas tem que esperar 
mais um pouquinho. É ques-
tão de dinheiro e situações que 
precisamos esperar para avan-
çar”, completou Braz.

Acordo para salários em dia
Justiça concorda em priorizar verbas para o pagamento da folha

Pelo menos um alívio para os 
funcionários do Botafogo. A 
75ª Vara do Trabalho do Rio 
aprovou a renovação do acor-
do judicial que garante a pre-
ferência pelo pagamento dos 
salários em dia até o fim do 
ano, segundo informação do 
site ‘GE’. Com a decisão, qual-
quer futura penhora de cre-
dores do Botafogo não pode 
impedir que o dinheiro em 
caixa seja bloqueado para pa-
gar os salários dos funcioná-
rios. O limite da penhora é de 
R$ 39.543.262,09. O acordo 
foi costurado há um mês.

A diretoria do Botafogo 
aprova a decisão, já que mui-
to dos atrasos nos últimos 
anos deveu-se a penhoras 
na Justiça, que impediram 
o pagamento aos funcioná-

Freeland está em busca reforços

VITOR SILVA/BOTAFOGO

rios. Entretanto, a missão de 
manter os salários em dia até 
o fim do ano continuará sen-
do um desafio.

Isso porque a diretoria al-
vinegra conta com dinheiro 
em caixa apenas até maio ou, 

no máximo, junho. Para o se-
gundo semestre, o Botafogo 
precisa encontrar alterna-
tivas para conseguir novas 
receitas, seja com a venda de 
jogadores, empréstimos ou 
novas parcerias.

Em relação a reforços para 
disputa do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, a diretoria 
busca jogadores para quatro 
posições: um lateral-direi-
to, um volante, um meia de 
criação e um centroavante. 
Os nomes não foram reve-
lados, mas o diretor Eduar-
do Freeland tem o aval para 
investir nas contratações. 
Alguns jogadores ganham 
força como Alef Manga, do 
Volta Redonda, Chay, da Por-
tuguesa, e Anselmo Ramon, 
da Chapecoense. 

TIAGO NUNES NO GRÊMIO
Treinador vai substituir Renato Gaúcho. 

Contrato será até o fim de 2022. O último 

clube de Tiago Nunes foi o Corinthians
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RIO DE JANEIRO / BRASIL

Decisão sobre cassação 
de Dr. Jairinho é adiada
Integrantes do Conselho de Ética pediram mais 48 horas para analisar material

RENAN OLAZ/CMRJ

Dr. Jairinho foi expulso do Partido Solidariedade após sua prisão por envolvimento no caso Henry

O 
Conselho de Ética da 
Câmara Municipal do 
Rio adiou para a pró-
xima segunda a deci-

são sobre o inquérito que pede 
a cassação do vereador Jairo 
Souza Santos Junior, o Dr. Jai-
rinho (sem partido). Em ses-
são realizada nesta quarta-fei-
ra, os vereadores que integram 
o grupo pediram mais 48 ho-
ras para analisar a documen-
tação enviada pelo delegado 
da Polícia Civil responsável. 

Com o pedido de prazo, 
a decisão sobre a cassação 
do político fica adiada para 
a próxima segunda-feira. O 
parlamentar, expulso do 
Solidariedade, é investiga-
do pela morte do menino 
Henry Borel, de 4 anos. Ele 
e a namorada, Monique Me-
deiros, mãe da criança, es-
tão presos desde o último 
dia 8 de abril.

Com a prisão, a Comissão 
de Justiça e Redação, consi-
derada a mais importante 
da Casa, decidiu pelo des-
ligamento do parlamentar 
que era um dos membros. O 

TOMOGRAFIA

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
informou que Monique 
Medeiros, mãe do menino  
Henry Borel, de 4 anos, que 
morreu no dia 8 de março, 
na Barra da Tijuca, fez um 
exame de tomografia com-

putadorizada do tórax, no 
Hospital Albert Schweit-
zer, em Realengo, na Zona 
Oeste do Rio, e está com 
5% do pulmão comprome-
tido pela covid. Suspeita da 
morte do filho, a professora 
está presa com o namora-
do, o Dr. Jairinho.

Crivella vai 
ser julgado  
na Justiça 
Federal
Ex-prefeito do Rio, Marce-
lo Crivella será julgado pela 
Justiça Eleitoral, por deter-
minação do ministro do Su-
perior Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes. De acordo 
com o ministro, a 1ª Vara Cri-
minal Especializada da Capi-
tal do Rio de Janeiro, onde o 
processo tramita atualmen-
te, não teria competência 
para o julgamento. Crivella é 
acusado de comandar um es-
quema de liberação de paga-
mentos a credores do Execu-
tivo municipal e direcionar 
licitações em troca de propi-
na, caso que ficou conhecido 
como o ‘QG da Propina’.

Outras 25 pessoas, além 
de Crivella, viraram réus no 
processo. O ex-prefeito e os 
outros acusados respondem 
pelos crimes de organização 
criminosa, lavagem de di-
nheiro e corrupção passiva 
e ativa. Segundo a Justiça do 
Rio, as mensagens trocadas 
entre integrantes do grupo 
deixam explícitas partilhas 
de propinas e a exigência, 
junto ao então prefeito, de 
obtenção de retorno finan-
ceiro do investimento que 
nele havia sido feito. Tam-
bém foram considerados no 
processo planilhas, cheques, 
fotografias e prints de telas 
de computadores obtidos ao 
longo das investigações.

ato foi publicado no Diário 
Oficial da Câmara na última 
segunda-feira.

Jairinho também foi ex-
pulso do partido Solidarie-
dade. A decisão foi a Execu-
tiva Nacional, em conjunto 
com a estadual, horas após 
a prisão do casal.

Elas confessaram 
agredir menina de 
6 anos, internada 
em estado grave

Mãe e companheira 
têm prisão decretada

REPRODUÇÃO

Brena Luane: antecedentes

O Tribunal de Justiça de-
cretou a prisão preven-
tiva das duas mulheres 
acusadas de agredir uma 
menina de seis anos em 
Porto Real, no sul do es-
tado. Contra Gilmara 
Oliveira de Farias, de 28 
anos, mãe da criança, e a 
companheira, Brena Lua-
ne Barbosa Nunes, de 25 
anos, pesou a gravidade 
das lesões. A decisão foi 
proferida pelo juiz Marco 
Aurélio da Silva Adania, 
durante audiência reali-
zada na Casa de Custódia 
de Volta Redonda.

De acordo com o juiz, 
além da sessão de tortura 
de que a menina foi vítima 
no último fim de semana, 
ela também “vinha sendo 
privada de alimentação 
há meses e que, por conta 
das agressões, encontra-
-se internada em estado 
grave, apresentando he-
morragia intracraniana 
inoperável e sério risco 

de vir a óbito ou permanecer 
em estado vegetativo”.

Ele destacou que as duas 
mulheres confessaram o 
crime na 100ª Delegacia 
Policial de Porto Real, afir-
mando que estavam desde a 
última sexta-feira agredin-
do a criança, só chamando 
socorro na segunda-feira, 
quando a menina já estava 
gravemente ferida.

Outro ponto levantado na 
audiência foi que Brena Lua-
ne já tem antecedentes por 
crimes como lesão corporal. 
“Casos como este  merecem 
uma resposta rigorosa do Po-
der Judiciário, a fim de coibir 
a violência praticada contra 
crianças de tenra idade”, re-
forçou o magistrado.

O DIA I QUINTA-FEIRA, 22.4.2021    9



ECONOMIA

Encerra hoje prazo para 
contestar auxílio negado
Quem entender que cumpre os critérios de elegibilidade, pode solicitar revisão

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O sistema do Auxílio irá aceitar apenas os casos onde é possível atualizar o cadastro da Dataprev

T
ermina hoje o pra-
zo para beneficiários 
contestarem o Auxílio 
Emergencial negado. 

Aqueles que receberam a ne-
gativa do governo após o dia 
10 de abril e entendem que 
cumprem os critérios para 
receber a ajuda ainda podem 
pedir uma revisão. A contes-
tação deve ser solicitada pelo 
site https://consultaauxilio.
cidadania.gov.br//consulta/. 
Veja como fazer:

Caso o cidadão entenda 
que cumpre critérios de elegi-
bilidade, ele deve enviar um 
pedido de contestação pelo 
portal do Dataprev. Ao aces-
sar o portal (consultaauxilio.
cidadania.gov.br/consulta) in-
forme CPF, nome completo, 
data de nascimento e nome 
da mãe. Caso apareça “inele-
gível”, clique em “Contestar” e 
siga os passos informados na 
tela. Segundo o ministério, o 
sistema aceitará apenas casos 
onde é possível atualizar o ca-
dastro da Dataprev, onde são 
processados os auxílios.

QUEM PODE RECEBER?

O Auxílio Emergencial 2021 
é limitado a uma pessoa por 
família e é concedido auto-
maticamente ao trabalhador 
que estava recebendo, em 
dezembro de 2020, o Auxílio 
Emergencial e sua Extensão, 

sal total de até três salários mí-
nimos. Trabalhadores formais 
continuam impedidos de soli-
citar o recurso.

Além disso, cidadãos que 
recebam benefício previ-
denciário, assistencial ou 
trabalhista ou de programa 
de transferência de renda fe-
deral, com exceção do Bolsa 
Família e do PIS/PASEP, não 
fazem parte do público que re-
ceberá as parcelas de R$ 250.

Em 2020, o Governo Fede-
ral investiu R$ 295 bilhões no 

pagamento do Auxílio Emer-
gencial e sua Extensão. O be-
nefício chegou diretamente 
a 68 milhões de pessoas. O 
Auxílio Emergencial instituí-
do pela Lei nº 13.982, de 2 de 
abril de 2020, foi pago em cin-
co parcelas de R$ 600 ou R$ 
1.200 para mulheres provedo-
ras de família monoparental, 
enquanto a Extensão do Auxí-
lio Emergencial (MP nº 1000 
- MIL) teve até quatro parcelas 
de R$ 300 para o público geral 
e de R$ 600 para a cota dupla.

Novo pedido é baseado no decreto do 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido)

Estado adere a plano 
de recuperação fiscal

ARQUIVO O DIA

Decreto do presidente foi publicado em edição extra do Diário Oficial

O Estado do Rio vai apre-
sentar ao governo federal 
a proposta de um novo 
plano de recuperação fis-
cal. O novo pedido para 
o Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF) é baseado no 
decreto do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
que foi publicado em uma 
edição extra do Diário 
Oficial da União de ter-
ça-feira, dia 20. A  norma 
estabelece novas medidas 
para os estados ajustarem 
suas contas.

Segundo o regime, a 
norma prevê a suspensão 
do pagamento da dívida 
do estado com a União 
no primeiro ano e a re-
tomada dessa obrigação 
em parcelas suaves nos 
anos seguintes, de forma 
gradual. De acordo com 
a Secretaria Estadual de 
Fazenda do Rio de Janei-

ro (Sefaz), a adesão ao novo 
regime poderá proporcionar 
um alívio no caixa do estado 
superior a R$ 4,553 bilhões 
só este ano. Isso porque, com 
o regime atual, o Rio preci-
sa pagar um valor que ultra-
passa os R$ 5 bilhões neste 
ano. Caso o novo plano seja 
adotado, o estado arcaria 
apenas com o pagamento à 
União que já vem sendo ado-
tad desde setembro de 2020, 
com desembolso total de R$ 
1,204 bilhão até maio. 

Para 2022, estavam pre-
vistos R$ 13,185 bilhões, e 
R$ 24,779 bilhões em 2023. 
Com a adesão ao novo RRF, 
a despesa com o pagamen-
to do serviço da dívida, até 
2023, cairá para R$ 10,7 bi-
lhões. Isso significa um alon-
gamento no pagamento de 
quase R$ 50 bilhões relativos 
a compromissos com o go-
verno federal.

desde que cumpra as novas 
regras de elegibilidade. O pa-
gamento é feito por meio de 
conta poupança social digital, 
aberta automaticamente pela 
Caixa em nome do trabalha-
dor elegível.

Os critérios de elegibilida-
de para o Auxílio Emergen-
cial 2021 foram aprimorados, 
atendendo recomendações 
de órgãos de controle. O be-
nefício é pago a famílias com 
renda per capita de até meio 
salário mínimo e renda men-
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

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

 



FábiaOliveira

CANTORA ALEGA QUE SAIU PERDENDO NA SEPARAÇÃO

Joelma sofre derrota parcial em 

disputa pelos bens conquistados 

com Ximbinha

A 
partilha de bens entre Joelma e seu 
ex-marido, Ximbinha, ainda não termi-
nou. A cantora luta na Justiça para ter 

direito aos bens que construiu ao longo da 
união com o músico. Joelma ainda pede que 
a promotoria investigue o ex por inúmeras 
transações fraudulentas cometidas por 
Ximbinha, por considerar ter direito sobre os 
valiosos bens desviados, como imóveis, por 
exemplo. A ex-Calypso não tem dúvidas que 
Ximbinha se utilizou de seu estado civil de 
solteiro para registrar imóveis e, assim, não 
dividir a metade com a cantora. Joelma 
relata que temia muito por sua vida, dado o 
comportamento agressivo do músico e as 
traições que era obrigada a enfrentar. 

Em fevereiro, a Justiça do Estado de Per-
nambuco deferiu a favor de Joelma o direito 
a partilha de alguns bens, como um terreno 
residencial de dois pavimentos, localizado na 
Praça Carneiro da Rocha, parte de um terreno 
urbano localizado em Ananindeua -PA, duas 
áreas de terra qual identificadas como Fa-
zenda Ouro Verde, com área total de 1.489 
hectares, situada às margens da Rodovia PA 
242, a qual foi incorporada a Fazenda Santa 
Ana, além da posse de um lote na Alameda 

Morea, em Tamboré, e de 
outras três fazendas: Minha 
Princesa, Graças a Deus e 
Campo Verde. Joelma tam-
bém teve direito a obras de 
arte e automóveis. 

No entanto, foi indeferida a 
partilha de bens como um 
apartamento duplex, locali-

zado em um edifício no bairro Aflitos, em 
Recife, um apartamento localizado em outro 
condomínio do mesmo bairro, um imóvel na 
Ilha do Retiro, também em Recife, além de 
outros cinco apartamentos e um imóvel inscri-
to no Cartório de Imóveis de Nova Timboteua.

Há ainda outros imóveis que a Justiça 
aguarda respostas e por isso ainda não entra-
ram na partilha, como uma propriedade  no 
Condomínio Alphaville Pernambuco 2, em 
Pernambuco, comprado em 2011 por Ximbi-
nha, quando ainda casado com Joelma. Para 
este imóvel, por exemplo, são necessárias 
algumas medidas para que seja investigada a 
situação do mesmo.  A cantora ainda pediu 
ao Ministério Público para que investigue 
Ximbinha e seja realizada a quebra de sigilo 
fiscal e bancário do músico.

GÁSTRICO APÓS PERDER 14 QUILOS

JOJO TODYNHO RETIRA O BALÃO 
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Jojo Todynho retirou o balão 

gástrico que estava usan-

do desde o final de março, 

ontem. O tratamento foi o 

recurso que os médicos da 

cantora sugeriram para aju-

dá-la no emagrecimento 

após o ganho de peso du-

rante ‘A Fazenda’. A campeã 

do reality da Record saiu do 

hospital e  assumiu que o ins-

trumento estava causando 

um desconforto, mas que 

conseguiu perder 14 quilos 

com o procedimento. “Reti-

rei o balão gástrico porque 

ele estava me causando um 

desconforto e eu o usei em 

menos de 25 dias. Perdi 14 

quilos e agora é hora de to-

mar vergonha cara. Hora de 

me cuidar, cuidar da saúde. 

Estou em paz e com a sensa-

ção de liberdade. O balão foi 

ótimo, mas deu o que tinha 

que dar”, assumiu a cantora.

O talk-show de Rafa Kalimann

Rafa Kalimann está com um frio gostoso na barriga. Na próxima 
quarta-feira (28), ela estreia o seu talk-show no GloboPlay, o ‘Casa 
Kalimann’. A primeira edição já foi toda gravada e terá 13 episódios. 
A cada da programa, a apresentadora recebe um convidado 
especial que será desafiado a testar suas habilidades mais 
improváveis. Vice-campeã do ‘BBB 20’, a influencer estava tendo 
aulas de interpretação para atuar em uma das produções da Globo, 
mas o diretor de Gênero de Variedades da Globo, Boninho, a 
convidou para apresentar um programa a princípio na plataforma 
streaming do canal. Rafa é a nova aposta da casa. 

DIVULGAÇÃO/GLOBO

FOTOS REPRODUÇÃO
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NOSSA ANGELINA JOLIE

YES, NÓS TEMOS A 

DIVULGAÇÃO/AIDI PICTURES

MARINA RUY BARBOSA PASSA 
TEMPORADA NA FAZENDA DO 
ATUAL NAMORADO
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Um flyer de uma festa de arromba marcada para este 

sábado (24) está circulando nas redes sociais e nas 

trocas de mensagens entre as pessoas, que não estão 

nem aí para a pandemia do novo coronavírus. A bala-

da, chamada Deep Feelings, terá as participações de 

vários DJs da cena carioca eletrônica e, espertamen-

te, os produtores não anunciam antecipadamente o 

local para evitarem a fiscalização e a polícia. Só para 

lembrar que os eventos e festas continuam proibidos 

na grande maioria das cidades brasileiras por conta 

do alto número de mortos pela Covid-19 no país, que 

já chegam perto dos 400 mil.

Esta humilde colunista, que tem amigos em tudo quanto é lugar, 

descobriu o motivo do fim do casamento de Gabriela Pugliesi e 

Erasmo Viana. Durante uma viagem para Salvador, sua terra na-

tal, o modelo participou de uma festa fechada e íntima com várias 

meninas e uma turma de amigos, que a youtuber já não ia muito 

com a cara. Pois bem. Na volta para casa em São Paulo, Erasmo ‘es-

queceu’ de contar sobre a noitada. Fuxicando o celular do compa-

nheiro, porque Pugliesi é dessas, ela descobriu a diversão em uma 

conversa no fechado grupo dos amigos e rodou a baiana. Gabriela 

se sentiu traída pelo companheiro e como a relação já não andava 

às mil maravilhas, a influencer não pensou duas vezes e mandou 

um ‘tchau, querido!’.

‘TCHAU, QUERIDO!’

FESTA DE ARROMBA

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

infantil ‘Uma 
Aventura na 
Neve 2’ é uma 
boa pedida para 
o fim de semana. 
A peça está em 
cartaz no Teatro 
das Artes, que 
fica no Shopping 
da Gávea, aos sá-
bados e domin-
gos, às 16h.

 n  O projeto ‘O 
que te Enegre-
ce te Enaltece’ 
comemora três 
anos como uma 
live show neste 
sábado (24), 
às 18h, no canal 
da Sociedade 
Cultos Afros Kere 
Ahoçu-ho Lefan.

A influenciadora digital 
Tati Minerato e Sylvia 
Regina Minerato, mãe da 
modelo, são rés em um 
processo criminal 
movido pelo cirurgião 
plástico Felipe Shigueo 
Passos Tozaki. Na última 
segunda-feira (19), Tati 
Minerato e a mãe, 
compareceram a uma 
audiência virtual de 
conciliação, na 14ª Vara 
Criminal da Barra Funda, 
em São Paulo. Contudo, 
elas não quiseram fazer 
acordo com o médico que operou Tati em 
2020 e agora move uma queixa-crime contra 
a modelo. 
 O médico Felipe Shigueo Tozaki, que é 
cirurgião plástico e teria realizado um 
procedimento estético na influenciadora, 
entrou com o processo no dia 22 de fevereiro, 
alegando que Tati e a mãe, teriam ofendido 
a honra subjetiva dele. De acordo com os 
autos, o médico narra que atendeu Tati 
Minerato em 2018, tendo realizado um 
procedimento de rinosseptoplastia, e que o 
bom resultado foi comemorado pela 
modelo. Assim, já sabia da qualidade do 
profissional e não poderia alegar que ele não 
era qualificado. Tati Minerato teria procurado 
o médico novamente em 2020, dessa vez, 
para realizar a troca de próteses mamarias, e 
que não foi colocado por ele. O médico conta, 
também, que a modelo teria negociado a 
retirada de uma quantidade de hidrogel da 

região inguinal, que 
também não foi aplicado 
no corpo da influenciadora 
pelo profissional. 
 A defesa do cirurgião 
conclui dizendo que a 
modelo, ao apresentar um 
quadro de infecção nos 
glúteos, uma área que o 
médico não teria mexido, 
recomendou que Tati se 
internasse, mas ela não 
quis por não possuir plano 
de saúde. O médico acusa 
as clientes de tentarem 
extorquir a quantia de R$ 

200 mil para não tornar público o caso, 
sendo que ao negar entregar o valor, ambas 
teriam procurado a imprensa para difamar o 
cirurgião. 
 Na audiência virtual de segunda-feira, Tati 
Minerato compareceu representada por 
advogados, que contou com a presença do 
promotor de Justiça Matheus Jacobi Fialdini. 
A modelo não se intimidou com a queixa-
crime e por ser ré no processo, tendo se 
recusado a fazer acordo. Sua defesa rebateu 
o médico. Na defesa técnica, além da 
influenciadora rebater a tese do médico, 
juntou um laudo, listando todos os diversos 
procedimentos que já realizou, nos hospitais 
Ruben Berta, Saint Peter e Ipiranga, 
objetivando comprovar os supostos erros do 
médico. Se o médico usa como prova um 
boletim de ocorrência por extorsão, por outro 
lado, a modelo apresenta um boletim de 
ocorrência por ameaça contra o cirurgião.

Parece que Marina Ruy Barbosa não pode reclamar de saudade da fazenda 

Conforto da família de seu ex, Xandinho Negrão, a qual costumava frequentar 

até o ano passado em Nova Crixás, Goiás. A ruiva, que vive um namoro com o 

deputado Guilherme Mussi, se encontra atualmente na fazenda da família de 

seu atual, que se localiza pela região de Itu, interior de São Paulo. Marininha 

já postou até algumas fotos sem identificar o local.

Será que precisa mais do que isso para chamar a relação de namoro fixo e 

consumado? Essa coluna está curiosa é para ver a casa que o novo casal está 

construindo juntos.

Caroline Correa, conhecida como a Angelina Jolie brasileira por sua semelhança 
com a atriz americana, é uma das estrelas do filme ‘Love in Quarantine’, com 
estreia prevista para o primeiro semestre do ano nas plataformas como Google 
Play, Net Now, Apple TV, entre outras. ‘Love in Quarantine’ é um filme com 
promessa de identificação imediata em tempos de pandemia de Covid-19. 
Dirigido por Miguel Rodrigues, a comédia romântica aborda com leveza as 
situações proporcionadas pelo confinamento, trazendo para a tela o 
relacionamento homoafetivo e um temido triângulo amoroso.

TATI MINERATO RECUSA 
CONCILIAÇÃO E PERMANECE RÉ 
EM QUEIXA-CRIME

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Viih Tube foi chamada de ‘esperta’ pelo diretor do ‘BBB 21’, Boninho. Ele opinou sobre o com-
portamento da sister durante a última prova do líder. “A única voz que eu queria hoje era do 
Boninho falando: ‘Gil, acorda e indica a Viih Tube’, brincou uma a fã. O poderoso chefão da 
Globo, então, respondeu: ‘Kkk ela foi esperta. Errou de propósito olhando na cara do Gil”. 

VIIH TUBE É CHAMADA DE ‘ESPERTA’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

O DIA I QUINTA-FEIRA, 22.4.2021    13



14    QUINTA-FEIRA, 22.4.2021  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
164 Benfica. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias 
úteis) e R$ 3 (domingos). Distrito Federal:  
R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 (domingos).  
Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 (domingos) 
Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais 
localidades: preço de capa + postagem.  
Mais informações : Tels: (21) 2222-8086/2222-8136 - Central 
de Promoções - Av. Dom Hélder Câmara 164 Benfica, (Parque 
Gráfico O DIA) - das 9h às 17h. 

São Paulo: Avenida Iraí 300 - Sala 306 - Indianópolis. CEP: 
04082-000. Tels: 11 94704-2393 / 11 99623-7645 / 11 99973-
8313. Brasília: Tel: (61) 9920-91891. 
 
Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
2ª a 5ª das 9 às 18h e 6ª das 9h às 19h. Todos os cadernos de 
classificados somente circulam na cidade do Rio e no Grande Rio.
Anúncios de Noticiário: 2222-8191 / 2222-8631 / 2222-
8388. Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações 
com agência: 2222-8388. 
Outros estados: 2222-8279- De 2ª a 6ª, das 10h às 18h. 
Atendimento ao jornaleiro: 3891-6012 - De 2ª a 6ª, das 
8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
 
Editora O DIA LTDA. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Benfica - 
Rio de Janeiro - RJ.  
O DIA é filiado ao Instituto Verificador de Circulação (IVC). 

DISQUE REDAÇÃO: 2222-8069 E 98921-1888          ASSINATURA E ATENDIMENTO AO LEITOR: 2222-8600/2222-8650/2222-8651

PRESIDENTE
Alexandre Donizeti

SUBCURADORES
Max Leone, Ana Carla Gomes e Paulo Ricardo Moreira

EDITOR-ASSISTENTE DE ARTE
Alessandro Matheus

DESIGNERS
Amaro Prado, Amaro Prado Junior, Celso Reis,  
Marcela Musse e Thiago Ladeira

INFOGRAFISTAS
Francisco Silva e Paulo Márcio Esper

Sargento Gurgel 
dep fed (PSL-RJ) 
coord bancada do 
Rio no Congresso

 N Com a recente decisão no STF de anulação das con-
denações do então juiz Sérgio Moro contra o ex-pre-
sidente Lula da Silva, muito se discute nas grandes 
bancas criminalistas a oportunidade de outros presos 
da operação Lava Jato, no âmbito da 13ª Vara Crimi-
nal, conseguirem o benefício na alta Corte com vistas a 
recuperar multas milionárias pagas mediante delação 
premiada, ou devolução de dinheiro bloqueado oriun-
do de suposta propina. Em alguns casos, são centenas 
de milhões de reais na conta do Tesouro. Mas por ou-
tro lado há um fator preocupante no Judiciário que 
envolve a Polícia Federal, que pode entrar na mira dos 
presos. Em eventual abolvição de outros sentenciados, 
estes podem impetrar ações na Justiça federal contra 
a atuação da PF e pedir indenização por danos morais 
com a exposição das prisões.

Precedente
 N O então  deputado fe-

deral Nilson Leitão (PS-
DB-MT) foi preso em 
2014 pela PF acusado 
de fazer “boca de urna” 
numa entrevista. O cons-
trangimento na frente 
dos filhos rendeu pro-
cesso de indenização, 
vencido por ele.

Ele avisou
 N Aliás, Lula disse que 

todos os que o acusaram 
iriam pagar um dia. To-
dos, e citou a PF e Sérgio 
Moro. Foi durante a sua 
prisão no episódio que 
parou o País. 

TransFAB
 N Chegou ao STJ o pro-

cesso mais polêmico en-
volvendo os quadros da 
Força Aérea Brasileira. 
A Corte vai decidir a pa-
tente da aposentadoria 
de Maria Luiza da Silva, a 
primeira transsexual da 
FAB, afastada da carreira 
após a cirurgia.

De tubarões..
 NNo mesmo dia em que o 

ministro do STF Alexandre 
de Moraes anulou a decisão 
do juiz Marcelo Bretas que 
transformou em réus o ex-
-presidente Michel Temer 
e o ex-ministro Moreira 
Franco, a ministra Cármen 
Lúcia absolveu um casal 
morador de rua de roubo.

..a lambaris
 NCármen aplicou o princí-

pio da insignificância para 
absolver da sentença de 4 
meses de prisão casal mo-
rador de rua de Joinvile (SC) 
que roubou produtos de 
mercado. Foram R$ 155,88 
em macarrão, creme dental, 
sabonete e outros produtos 
de necessidade básica

Em campanha
 N Ciro Gomes (PDT) está 

disposto a ser a alternati-
va a Lula e Bolsonaro na 
disputa presidencial. Via-
ja o País para conversar 
com caciques. Encontrou 
ACM Neto (DEM).

Sincericídio
 N Com perfil de NOVO e 

sincerão do Governo de 
Minas Gerais, diferente 
dos mais discretos ex-go-
vernadores, Romeu Zema 
enterrou o restante da sua 
governabilidade ao cha-
mar de mercenários os de-
putados estaduais. Oposi-
tores e até aliados recla-
mam, entre portas, que 
ele poderia ter evitado o 
termo infeliz. 

No aquecimento
 N O maior adversário para 

a reeleição de Zema, o pre-
feito da capital, Alexandre 
Kalil (PSD) – cartola do 
Atlético que tem votos de 

milhares de cruzeirenses 
– até hoje não entrou em 
bola dividida com a Câma-
ra de Vereadores. 

Profissão difícil
 N Não é novidade para os 

jornalistas. Mas foi pre-
ciso que uma renomada 
ONG internacional, a Re-
pórteres Sem Fronteira, 
divulgasse relatório para 
chamar a atenção. O Bra-
sil caiu quatro posições 
e passou à 111ª colocação 
entre 180 países no ran-
king de liberdade de im-
prensa global. O País en-
trou na lista vermelha que 
aponta a atividade como 
“difícil” por aqui.

A INVERSÃO

‘COMUNISTAZINHO’ 

 N ACM Neto, centro-direita e liberal desde o berço, foi chamado 
de ‘comunista’ e ‘comunistazinho’ por bolsonaristas no Aeropor-
to de Brasília há dias. Quem diria..?

Parece ser consenso que o mun-
do está diante de um grande 
dilema e um paradoxo para o 

enfrentamento da atual pandemia e 
de novas crises sanitárias que sabida-
mente poderão (e deverão) surgir em 
um futuro qualquer. Os mais de três 
milhões de mortos em todo o mundo 
decorrentes da covid19 nos obriga a 
um repensar sobre nossos sistemas de 
controle sanitário em todo o planeta.

Tomando como exemplo os Esta-
dos Unidos, onde o governo, com seu 
excesso de doses de imunizantes, tem 
afirmado que os braços americanos 
serão os primeiros a serem vacinados 
com “nossas” vacinas, não cremos que 
o mundo conseguirá sustentar essa 
tese de forma definitiva, se todos os 
países ricos passarem a exercer essa 
mesma regra, sob essa mesma lógica. 
Mas a cruel realidade é que somente 
dez países dos 193 existentes no mun-
do, adquiriram 75% da produção de 
vacinas de 2021.

Opinião unânime entre aqueles 
que sonham ver o Rio de Janei-
ro retomar o seu protagonismo 

econômico é a de que precisamos dei-
xar de lado as divergências políticas 
para reverter barreiras que atrasam o 
futuro do nosso Estado. É hora de bus-
car soluções sem amarras ideológicas 
ou boicotes gerados pelo ego de não se 
ganhar um debate. Precisamos definir 
prioridades e unir lideranças políticas 
em torno de um plano estratégico. E 
essa é, atualmente, uma das minhas 
lutas junto à bancada fluminense no 
Congresso Nacional.

Antes mesmo de todos os reflexos 
negativos gerados pela pandemia, o 
Rio de Janeiro já vivia uma grave crise 
fiscal e econômica. Segundo a Federa-
ção das Indústrias do Estado (Firjan), 
o Rio apresentava queda na projeção 
do PIB no primeiro trimestre de 2020, 
e o recuo de toda a produção do Esta-
do foi de 1,9% em relação ao último 
trimestre de 2019. Com as medidas de 
isolamento social, o impacto na ge-
ração de emprego e renda gerou um 
cenário catastrófico, ampliando ainda 
mais a desigualdade social.

Segundo dados da Caged, do Mi-
nistério da Economia, entre janeiro 
de 2017 e agosto de 2020, enquanto 
o emprego com carteira assinada no 
país cresceu 1,3%, no Rio de Janeiro, 
houve uma queda de 9,5%, com perda 
de mais de 324 mil postos de trabalho 
formais. Contribuem para esse cená-
rio empresas que deixaram a capital 
e fixaram suas sedes em outras cida-
des, como São Paulo, ou regiões do 
interior, que cobram menos impostos 
dos empresários.

Apesar dessa guerra fiscal, ainda as-
sim abrigamos duas das maiores em-
presas do país, a Petrobras e a Vale. 
Mas é pouco pela visibilidade do Rio, 

O futuro do Rio se faz no presente

Dilemas, desafios e paradoxos da covid-19

Josier Marques Vilar*  
e Hans Fernando**  
*médico **médico e pesquisador

O fato de os países ricos, por possuí-
rem recursos financeiros, poderem ad-
quirir pelas leis de mercado, volumes 
grandes de vacinas antes dos demais, 
revela-se um dilema e um paradoxo sa-
nitariamente insustentável. Esses países 
não ficam necessariamente protegidos, 
pois os agentes virais circulando sem 
qualquer restrição no resto do mundo, 
principalmente em sua parcela mais 
pobre, leva às inevitáveis mutações do 
vírus, colocando em risco toda a huma-
nidade, independentemente de seu sta-
tus de riqueza ou de pobreza.

Este paradoxo obrigará a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) a rever sua 
atuação e exercer um novo e importante 
papel na governança da saúde mundial. 
Construir uma agenda para uma nova 
ordem sanitária mundial de forma co-
laborativa, será o papel que a OMS terá 
de assumir para enfrentar o atual (e fu-
turo) dramático momento que estamos 
vivendo. Será necessária que a agência 
passe a exercer a liderança e coordena-
ção global no enfrentamento a futuros 
ataques microbiológicos que teremos 
inexoravelmente pela frente. 

Daqui em diante, não será mais pos-
sível que o mundo, diante dos riscos 

por isso lutar pela transferência das 
sedes de grandes estatais de Brasília 
para o Rio de Janeiro seria uma forma 
de estimular a vocação da cidade para 
os serviços financeiros, ativando negó-
cios, dinamizando o mercado imobi-
liário e fomentando serviços. Isso sem 
contar a maior atração de investidores 
para o Estado, que se sentiriam mais 
confiantes diante desta contrapartida 
do governo federal.

Um plano estratégico para o Rio de 
Janeiro passa ainda por investimentos 
no ensino profissionalizante de quali-
dade. Sem deixar de lado a tradicional 
vocação para o turismo, é importante 
atrair empresas de tecnologia, graças 
à inovação gerada pela presença de 
universidades e centros tecnológicos. 
Temos ainda uma localização privile-
giada, com rodovias, ferrovias, portos 
e aeroportos que colocam os setores de 

infraestrutura e logística como pontos 
cruciais para a nossa competitividade.

Sem esquecer os investimentos na 
Saúde, prioritários diante da atual 
crise sanitária, é primordial um olhar 
estratégico em relação à Segurança 
Pública. Não há ambiente econômico 
favorável que resista a um cenário de 
guerra cotidiana, com facções crimi-
nosas, milícias, policiais assassinados 
e o tráfico de drogas impondo suas 
próprias leis às comunidades.

Mesmo conhecendo as mazelas, 
sem união e vontade política não ire-
mos a lugar algum. Por mais estraté-
gico e bem elaborado, nenhum plano 
sairá do papel se nós, agentes públi-
cos, não nos unirmos. Afinal, fazer 
política nada mais é do que articular 
e viabilizar o progresso. Pelo bem do 
nosso Rio de Janeiro, não há outro 
caminho viável.

permanentes de novas pandemias e 
do surgimento de desconhecidos agen-
tes virais, acredite que protegeremos 
nossas fronteiras com detectores de 
metais nos aeroportos ou deixando que 
o país onde tenha surgido uma nova 
doença resolva sozinho seu problema. 
As questões sanitárias são globais e 
não existem limites geográficos para 
esses invasores.

A globalização adotada pelo mundo 
rompeu as barreiras econômicas, mas 
levou junto as barreiras sanitárias, e para 
estas não existem leis protecionistas ou 
de mercado. O planeta, do ponto de vista 
sanitário, não tem fronteiras ou barrei-
ras. Não dá mais para ficarmos indife-
rentes à desgraça sanitária alheia. Ou to-
dos os países colaboram uns com outros, 
independentemente de suas ideologias e 
governos, ou estaremos sempre expostos 
a novos ataques destrutivos por micro-
-organismos que sequer conhecemos.

A construção conjunta por todos 
os países, tendo como líder uma nova 
OMS, de uma nova ordem sanitária 
mundial é urgente e a melhor alterna-
tiva para o enfrentamento das futuras 
crises sanitárias que teremos inexora-
velmente de enfrentar.
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Eliminado do ‘BBB 

21’, Caio fez análise da 

trajetória no jogo e 

relembra pontos altos e 

baixos da temporada

V
em pra cá, bastião! 
Com 70,22% dos vo-
tos, Caio foi o 11º eli-
minado do ‘BBB 21’. 

Com uma trajetória intensa, 
que teve muita fofoca, ami-
zade e até pé quebrado, o fa-
zendeiro comemora a opor-
tunidade de ter participado 
do reality. “Foi muito bacana 
eu ter conseguido entrar. Co-
meti erros lá dentro, mas eu 
me permiti errar nesse jogo 
porque é um jogo que eu nun-
ca joguei. É uma experiência 
que traz muitas emoções e eu 
sou movido por elas. Fico feliz 
em saber que foi uma partici-
pação legal e que eu fui bem”, 
destaca o bastião, que não ga-
nhou R$1,5 milhão, mas reali-
zou o sonho de conhecer seu 
ídolo do sertanejo.

“Eu tinha receio das relações 
e me perguntava como eu fa-
ria lá dentro, com quem eu iria 
conversar, se iriam gostar de 
mim ou não. Então, deu muito 
certo com o Rodolffo por ser-
mos muito parecidos. Foi um 
prazer imenso para mim divi-
dir esses momentos com ele, 
ver tudo o que ele fez por mim, 
o tanto que ele me ajudou... 
Pelo lado fã, foi uma emoção 
muito grande. Foi uma surpre-
sa boa demais. Foi muito grati-
ficante ter vivido isso lá dentro, 
com ele participando dos meus 
quase 100% do programa”, se 
emociona o goiano. 

FAMA DE FOFOQUEIRO
Derrotado por Gil e Fiuk no 
paredão, Caio acredita que 

suas falhas podem 
ter sido determi-
nantes para sua 
saída da casa. 
“Eu encarei duas 

torcidas, mas não 
acredito que tenha 
sido somente isso. 
Acho que eu pos-
so ter cometido 
alguns erros de 

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Duca enfrenta Gael e afirma 
que não falará com Bianca. 
Roberta elogia Gael para Indira. 
Edgard resolve dar sua aula em 
frente ao Perfeitão para provo-
car  Lincoln.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Marcos e Dora conversam e 
marcam um encontro com as 
filhas. sem sucesso, Tiago tenta 
dormir com os pais. Olívia e Sofia 
não lembram uma da outra e 
Marcos e Dora ficam tristes.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Bel pede desculpas a Alexia. 
Tammy faz Bia acreditar que 
Tarantino espalhou para os ami-
gos que ela o acusou de assédio. 
Alexia pede ajuda a Zezinho para 
deixar o Programa de Proteção. 

 n Massá luta com Bakari e sur-
preende o general egípcio. Em 
Sodoma, o rei Bera decide en-
frentar o rei Quedorlaomer. Ayla 
convence Ló a deixar a caravana 
de Abrão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n O motorista leva Dani até o 
hospital, pois com o susto a pe-
quena caiu no chão e machucou 
o joelho. Fernando diz que Bruno 
precisa cuidar melhor da filha.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cristina conta para José Alfre-
do que é filha de Eliane. Ela en-
trega a carta de Eliane para o pai. 
Maria Marta a acusa de tentar 
dar um golpe em seu marido.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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JOÃO COTTA/GLOBO

‘ME PERMITI 
ERRAR’

 n Mas o jogo que terminou para Caio 
segue quentíssimo para os demais par-
ticipantes. Logo após a eliminação do 
fazendeiro, um novo paredão foi for-
mado, e Arthur, João e Pocah estão na 
berlinda. A decisão, que acontece na 
noite desta quinta-feira, já tem se de-
senhado de uma forma surpreendente 
nas redes sociais. Antes alvo do público, 
Arthur caiu nas graças da torcida por sua 
mudança de postura e não corre risco 
de sair da casa de acordo uma com a 

enquete publicada no site do DIA. 
A surpresa vem no embate entre 

João e Pocah. Após a briga com Juliette, 
favorita da edição, Pocah ficou na mira 
de milhares de torcedores, mas mesmo 
assim, ao que tudo indica, é João quem 
deve deixar a casa hoje. Nas redes so-
ciais, o professor é visto como omisso e, 
claro, a amizade com Viih Tube tem de-
sagradado até os fãs. No site, João tem 
53,5% das intenções de voto, enquanto 
Pocah acumula 25,8% e Arthur, 20,7%.

Mais um paredão
jogo. Só que é muito compli-
cado quando você não está 
vendo tudo e vai tendo infor-
mações pontuais, que chegam 
atravessadas. No calor do mo-
mento, você vai ficando doido. 
Errei com algumas coisas sim 
e essa junção de fatores me le-
varam à eliminação”, justifica 
o fazendeiro, que reconhece 
a fama de fofoqueiro, mas se 
defende sobre o estigma da 
falsidade. 

“Às vezes, eu mantinha al-
gumas relações superficiais ou 
até tranquilas, porém ponde-
radas, sempre visando o jogo. 
Não que eu fosse falso. Eu res-
peitava, mantinha uma boa 
convivência por uma questão 
de jogo. Se fosse aqui fora mes-
mo, talvez eu não conviveria. 
Mas, como eu era obrigado a 
conviver com as pessoas den-
tro da casa, eu tinha um sen-
timento positivo”, explica o 
fazendeiro.

TORCIDA GARANTIDA
Com o astral lá em cima e fo-
cando nos aprendizados do 
jogo, Caio revela que já tem 
seus favoritos para ganhar a 
edição, mas também destaca 
o poder de Juliette com o pú-
blico. “Eu acho que o Gil tem 
grandes chances. Pelo que eu 
já vi aqui fora, a Juliette tam-
bém. E eu queria muito que o 
Arthur chegasse pelo menos 
perto. Ele é uma pessoa que 
ficou junto comigo, conheci 
a história dele e tive conver-
sas boas”, pondera o goiano, 
que pretende manter amizade 
com boa parte dos colegas de 
confinamento. 

“Eu quero muito manter 
a amizade com o Gil. O João 
também é alguém que eu gos-
tei muito, tivemos muitas con-
versas legais. Saindo do jogo, 
eu não levo nada de ruim de 
ninguém. Gosto de ver as qua-
lidades e o que há de bom ne-
les. O Arthur também é, incon-
testavelmente, uma pessoa 
com quem eu quero ter ami-
zade”, destaca.

ARTHUR

JOÃO POCAH



Horóscopo

Você terá grandes ideias no período da manhã. Nos 
estudos, vai ser ágil com as leituras. Não vai poupar 
gastos na hora de se cuida e vai arrasar na conquista. 
Cor: prata.

Você pode se dar bem na área do empreendedorismo. 
A Lua te deixa mais detalhista e também mais 
prudente. Vai resolver pendências e se divertir no 
romance. Cor: branco.

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: área, arte, artéria, ater, dedo, dieta, doida, feio, fenda, fera, 
feriado, fiado, fraternidade, iate, idade, idéia, neta, pata, paternidade, 
pêra, perda, períneo, prenda, preta, rata, reatar, renda, reta, tédio, tênia.

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

Troque bastante ideias e mande mensagens hoje. Vai 
estar autoconfiante na comunicação e pode colher 
frutos. Você e o amor vão fortalecer a união. Cor: 
amarelo-claro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A sua coragem vai te ajudar a agir neste dia. Chances 
de faturar um bom dinheiro. A fase é positiva para 
você expressar os sentimentos no romance. Cor: 
castanho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua facilita o surgimento de grandes amizades. Vai 
ter muita energia nesse dia. O seu lado trabalhador se 
destaca. Pode conquistar um colega de profissão. Cor: 
terracota. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Exerça a sua profissão com garra e iniciativa. Tome 
cuidado com a rispidez nas palavras. Na paquera, 
chance de se envolver com alguém de outra cidade. 
Cor: amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sua empolgação vai te fazer perseguir suas metas 
de forma mais efetiva. Pode se isolar no trabalho com 
seu jeito reservado. O sexo apimenta a relação a dois. 
Cor: púrpura.

LIBRA
23/9 a 22/10

Excelente momento no mundo dos negócios e afins. A 
Lua gera cautela e senso crítico nas amizades. Deve 
rolar um papo esclarecedor com o seu amor. Cor: 
marfim.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Abra mais os seus horizontes. Pode se aproximar de 
pessoas com quem tenha maiores afinidades e ter 
harmonia com o par. Nos estudos, vai evoluir. Cor: 
púrpura.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Faça um esforço extra no trabalho. Aproveite a saúde 
que estará firme. Invista um tempo para se divertir. 
Exponha o que sente no relacionamento. Cor: azul-
marinho.

Você tende a fazer contatos com muita facilidade. 
Arrisque em jogos e aposte na sorte. Busque um amor 
leve e solto na paquera, um par positivo te animará. 
Cor: rosa.

Muita coragem para empreender no ambiente 
profissional. Vai ter energia extra se trabalhar de casa. 
A Lua avisa que a emoção vai marcar a vida a dois. Cor: 
terracota. 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Anitta e 
Ricardo 
Salles batem 
boca na web
Anitta participou da onda de fa-
mosos e políticos pedindo a saída 
de Ricardo Salles, ministério do 
Meio Ambiente do governo Bolso-
naro, e acabou sendo notada on-
tem pelo alvo no Twitter. “#FORA-
SALLES desserviço para o meio 
ambiente”, escreveu Anitta. “Fica 
na sua ai, ô Teletubbie ! #FicaSal-
les”, escreveu Salles em resposta à 
postagem de Anitta.

Anitta retrucou. “Que resposta 
madura. Quantos anos você tem? 
12? Então é melhor sair do minis-
tério anyway”, replicou. Ele voltou 
a responder. “Se você conseguir 
demonstrar, sem ajuda de outra 
pessoa, que sabe quais são as ca-
pitais do Brasil ou pelo menos os 
nomes dos seis biomas brasileiros 
a gente começa conversar...”, retru-
cou Salles.

‘Da Cor do 
Pecado’ ganha 
aviso no Viva
Em sua terceira reprise na televi-
são brasileira, a novela ‘Da Cor do 
Pecado’ foi complementada com 
um alerta no fim da exibição de 
seu primeiro capítulo, na última 
segunda. “Esta obra reproduz 
comportamentos e costumes da 
época em que foi realizada”, dizia 
o aviso incluído pelo canal Viva.

A novela exibida originalmente 
pela TV Globo, em 2004, carrega 
assuntos controversos, a partir 
de seu próprio título. A expressão 
“da cor do pecado” traz um sig-
nificado que, em primeiro lugar, 
remete à sexualização de mulhe-
res negras. Além disso, o termo é 
racista por sua raiz no período da 
escravidão.

‘Assinar o 
divórcio que é 
bom, nada’
A modelo Duda Castro, ex-espo-
sa do cantor Biel, utilizou as re-
des sociais para alfinetar o ex na 
terça, sobre o divórcio dos dois. 
“Paga de bem resolvido na inter-
net mas assinar o divórcio que 
é bom nada. Seguimos na luta”, 
escreveu a influenciadora em seu 
Twitter. Biel e Castro estão sepa-
rados desde 2018.

Um seguidor chegou a ques-
tionar a veracidade da história e 
Duda respondeu: “Só pesquisar 
no site da corte de Los Angeles! 
Isso é informação pública. Além 
disso ali também mostra todas as 
tentativas de contato com ele”, diz.

GIANNE CARVALHO/TV GLOBO

DIVULGAÇÃO

16    QUINTA-FEIRA, 22.4.2021  I  O DIA


