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PAES RECRIA 
CONSELHO DA 
CIDADE PARA 
DEBATER 
ESTRATÉGIAS DE 
CRESCIMENTO. 
RIO DE JANEIRO, P. 9

DIREITOS 
PROJETO DE LEI 
PROPÕE SALÁRIO 
MÍNIMO E FÉRIAS 
PARA MOTORISTAS 
DE APLICATIVOS 
INFORME DO  
DIA, P. 2

ÚLTIMO DIA PARA CONFERIR MAIS DE MIL VAGAS EM FEIRÃO. P. 10

25 MORTOS
EM OPERAÇÃO NO JACAREZINHO

POLÍCIA DIZ QUE OBJETIVO DA AÇÃO 
ERA PRENDER TRAFICANTES QUE 
RECRUTAVAM CRIANÇAS PARA O CRIME

DOIS PASSAGEIROS FORAM FERIDOS 
DENTRO DO METRÔ. AÇÃO POLICIAL É A 
MAIS LETAL DA HISTÓRIA DO RIO. P. 3 E 4

BALEADO NA CABEÇA, AGENTE NÃO 
RESISTIU. OUTRAS 24 VÍTIMAS ERAM 
BANDIDOS, AFIRMA A POLÍCIA CIVIL

FOTOS REGINALDO PIMENTA 

Maior fornecedor 
de armas de facção 
criminosa é preso
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NOS CASAIS 
Apresentadora Adriane 
Galisteu diz que vai se esforçar 
para não se envolver com 
os participantes do ‘Power 
Couple’, da Record. P. 15
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ÚLTIMO ADEUS

Familiares e amigos homenagearam Paulo Gustavo em 
velório usando camisa com foto do rosto dele. Corpo do 
ator foi cremado em cerimônia restrita em Niterói. P. 6
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Segundo a polícia, homem foi capturado no mesmo 
condomínio onde morava o vereador Dr. Jairinho na Barra. 
Bandido levava uma vida de luxo e teria proximidade com 
Marcinho VP, líder do Comando Vermelho. P. 5

MP DENUNCIA 
JAIRINHO E 
MONIQUE POR 
HOMICÍDIO
Vereador e mãe de Henry 
foram indiciados ainda por 
tortura. Promotor pediu 
troca da prisão temporária 
para preventiva. P. 5

COVID: NOVA 
VARIANTE 
JÁ CIRCULA 
NO ESTADO 
Secretaria Estadual de Saúde 
encontrou a cepa em 5,85% 
das amostras estudadas. Se 
é mais letal ou transmissível, 
ainda não se sabe. P. 9

Com gol de Kayky, Tricolor empata em 1 a 1 com o Junior 
Barranquilla, no Equador, pelo grupo D da Liberta. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A simples tentativa de escrever essa 
coluna e a internet cair, o que sempre 
acontece, já me trouxe mais ainda a 

sensação de irritação profunda. 
Em seguida, a fake news que tive que expli-

car no meu WhatsApp pela milionésima vez, 
num grupo de amigos, me deixou exausta.

Coisas que acontecem normalmente, 
rotineiramente, mas que essa semana pare-
ceram estressar mais.

Chegamos ao fim de uma semana em 
que todo mundo parece meio que se per-
guntar: quando vamos poder ler algo ou 
acompanhar uma notícia que não cause 
indignação?

A morte de um artista popular como 
Paulo Gustavo tem o mesmo peso de outras 
que lutaram para sobreviver a esse vírus, 
mas ela representa a luta e a exaustão de 
brasileiros. 

Na mesma semana, ouvimos verdades 
difíceis de engolir na CPI da Covid. 

Poderíamos ter evitado?
Como se tudo não fosse tão pesado, os 

fatos ainda geram brigas, polarizações que 
sugam a energia ainda mais...

Colocaram como rainha do Brasil, mereci-
damente, uma mulher que provou durante 
três meses que é preciso ouvir e dialogar, 

mas o que a gente faz? Só ouve quem pensa 
igual e não “negocia” não dialoga... O extre-
mismo que cega e não avança!

A educação com menos investimento fica 
em segundo plano e ninguém, infelizmente, 
se indignou. 

Esse é o Brasil da hipocrisia, onde é pos-
sível se unir por um reality, mas não para 
achar uma solução.

Todo mundo quer dias melhores, mas 
cansamos. 

CANSAMOS.

PINGO NO I

 n Curiosidade rápida: como a língua portuguesa 
vem mudando e se adaptando à nova realidade... 
Palavras como “maratonar”, “spoiler” e “crush” 
são ditas a todo momento e a gente nem sente! 
Já virou parte do dicionário.

Por um outro lado, ainda bem que outras 
palavras nada legais estão sendo esquecidas: 
“judiação” “denegrir”... Tem uma que não vejo 
a hora de ser esquecida de vez: cancelamento!

São palavras pesadas, preconceituosas e 
arcaicas, ainda em processo de desuso. Mas em 
breve elas serão “canceladas”.

Bora colocar o Pingo no I...
Se você ficou curioso pra evoluir, a gente aqui 

não tem tanto espaço pra explicar, mas dá um 
“google” que você acha.

TÁ BONITO!
 n Dia das mães chegando e ontem eu recebi 

duas meninas que me trouxeram um presente 
bem especial...

As irmãs Carol e Luiza Mota, moradoras do 
Recreio, criaram um livro chamado MCODE, com 
fotos, textos e uma mensagem linda ouvida por 
meio de um QR Code. Cada página tem uma pala-
vra de carinho...

Nessa pandemia, as chamadas de vídeo ajuda-
ram e muito a matar as saudades de quem a gente 
ama, mas tem coisa melhor do que poder pegar um 
livro e ouvir “eu te amo” a hora que você quiser?

“É a união do físico com o digital. Em meio a esse 
período de tantas dificuldades, as boas lembran-
ças e momentos ajudam a encher a vida de ânimo 
e coragem”, conta Carol.

Ficou curioso? É só entrar no Instagram @
mcode.store

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... É código de amor meu povo, e tenho dito.

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

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

REPRODUÇÃO

Carol e Luiza criaram livros com QR Codes

Projeto de lei do senador Randolfe Rodrigues (Rede/AP) 
pretende assegurar direitos trabalhistas para motoris-
tas e entregadores de aplicativos. Segundo o texto, que 

altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), profissio-
nais passarão a ter direito a salário mínimo, férias e descanso 
semanal remunerado, além de piso nacional e remuneração 
calculada por hora trabalhada. Em 2018, existiam no Rio de 
Janeiro 150 mil motoristas de aplicativos. Com aumento do 
desemprego, o número ultrapassou 200 mil profissionais. 
Para o advogado Fábio Pimentel, especialista em regulação 
de modelos de negócio de base tecnológica, iniciativas como 
essa no Congresso são importantes, porém merecem maior 
reflexão sobre a possibilidade de adequação entre novos 
tipos de negócio e as velhas legislações vigentes. “Na Itália, o 
Ministério Público tem atuado duramente para que entrega-
dores de aplicativos tenham seus direitos trabalhistas reco-
nhecidos. É uma questão delicada, claro, mas colocar as len-
tes antigas dos modelos regulatórios tradicionais, como as da 
CLT de 1943 pode não ser o mais adequado. É preciso inspirar 
novas formas de regular; modelos de negócio intermediados 
por plataformas tecnológicas dependem essencialmente de 
um ambiente onde se alcance um equilíbrio capaz de poten-
cializar os negócios, ao invés de minguá-los”.

NOVO OLHAR
Segundo Pimentel, alterações substanciais nas condições 
de mercado podem acabar desmobilizando operações no 
Brasil, prejudicando concorrência, aumentando preços para o 
consumidor e piorando as condições de trabalho dos moto-
ristas: “Se, por um lado, modelos de negócio de base tecno-
lógica precisam de escala para se tornarem rentáveis, já que 
o investimento inicial costuma ser alto, por outro lado sua 
desmobilização também é rápida e determinante a partir do 
momento em que aquele mercado não se torna mais viável”. 

PROJETO DE LEI

Direitos para motoristas

 n Em agenda do presidente 

da República, Jair Bolsona-

ro, no Rio de Janeiro, esta se-

mana, o governador Cláudio 

Castro recebeu também os 

deputados bolsonaristas no 

Palácio Laranjeiras. Entre os 

convidados, todos eufóricos, 

estavam os deputados esta-

duais Alana Passos (PSL), 

Coronel Salema (PSD), Ale-

xandre Knoploch (PSL) e Léo 

Vieira (PSC). Três ministros 

também compareceram.

 n Projeto de lei da deputa-

da Rosane Felix (PSD) quer 

proibir bares e restaurantes 

de rodízio ou bufê de cobrar 

“taxa de desperdício”. “Com 

a taxa de desperdício, o con-

sumidor submete-se a pagar 

o que o estabelecimento co-

bra, mas não tem a liberdade 

de deixar de lado algum tipo 

de alimento que não é de seu 

gosto”, disse a deputada. 

SEM COBRAR 
“TAXA DE 
DESPERDÍCIO” 

DIVULGAÇÃO

DIREITA FLUMINENSE 
MAIS UNIDA AGORA

Em fevereiro, motoristas e entregadores fizeram manifestação reivindicando reajuste.

As mais lidas
Online

Operação no Jacarezinho 
tem pelo menos 25 

mortos
RIO DE JANEIRO

Alerj aprova projeto 
que permite à PM 
realizar blitz em 
qualquer tipo de 

veículo
RIO DE JANEIRO

Noivo de Pocah se ofende 
com edição do ‘BBB’: 

‘Enfiaram o respeito no c*’
BBB

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Para finalizar a semana confiante, o ministério da Saúde ga-
rantiu a entrega de 1,1 milhão de novas doses de vacina contra 
a Covid-19 na segunda-feira (10). Nosso país é imenso, precisa-
mos de um contingente enorme do produto mais disputado do 
mundo, mas estamos caminhando.

Sábia a decisão da prefeitura em de retomar o Conselho da 
Cidade. Planejamento estratégico é fundamental para o Rio 
voltar a prosperar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

É preciso 
inspirar 
novas formas 
de regular 
[trabalho por 
aplicativos]”
FÁBIO PIMENTEL,
Advogado

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

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

Quem não está esgotado,
não está bem informado...
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OPERAÇÃO NO JACAREZINHO

DEIXA 25 MORTOS
Policial civil, baleado na cabeça, não resistiu. Operação comandada pela Delegacia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente foi para prender traficantes que aliciam menores de idade para o crime

O 
dia de confronto no Jacarezi-
nho, Zona Norte da cidade, dei-
xou 25 mortos, cinco pessoas 
baleadas e dez suspeitos presos, 

na operação mais letal na história do 
Rio de Janeiro. Segundo informações da 
Polícia Civil, 24 eram bandidos. O agen-
te André Frias, retirava uma barricada, 
quando foi baleado na cabeça. Socorrido 
para um hospital da região, não resistiu. 
Ele estava na Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD). Entre os feridos estão 
também dois passageiros do MetrôRio, 
baleados dentro de uma composição 
que passava pela estação Triagem.

A Operação Exceptis, da Delegacia 
de Proteção à Criança e ao Adolescente 
(DPCA), foi realizada para prender cri-
minosos que foram identificados em 
investigações que estariam recrutando 
crianças e adolescentes para o mundo 
do crime. Além do tráfico de drogas, os 
criminosos respondem pelos crimes 
de homicídio, formação de quadrilha e 
sequestro de trens. 

Segundo o delegado Felipe Curi, chefe 
do Departamento-Geral de Polícia Espe-
cializada (DGPE), a operação foi plane-
jada com 10 meses de investigação. “A 
investigação não é do tráfico de drogas 
por si só. Investigamos o tráfico, mas no 
bojo da investigação descobrimos uma 
série de crimes. Tais como aliciamento 
de jovens e crianças, sequestro de com-
posições da SuperVia, homicídio de pes-
soas que tem seus corpos sumidos”.

Por volta das 5h50 de ontem, cerca de 
200 agentes da Polícia Civil entraram 
nas ruas do Jacarezinho. Com a chega-
da da polícia, houve intenso confronto. 
A operação contou com apoio de veícu-
los blindados e helicópteros. Segundo 
a assessoria da Polícia Civil, uma equi-
pe de peritos chegou a ficar encurrala-
da na comunidade. Policiais militares 
apoiaram a operação, impedindo a fuga 
de criminosos pela linha férrea. 

Na ação, de 21 mandados de prisão, 
três cumpridos. Foram apreendidas 
16 pistolas, 6 fuzis, uma submetralha-
dora (similar a usada na morte da Ma-
rielle), uma munição ante aérea e 12 
granadas. Até uma espécie de míssil 
foi encontrada pelos agentes no inte-
rior da comunidade.

Intenso confronto 
no Jacarezinho, 
na operação 
Exceptis, contou 
com mais de  
200 agentes 

FOTOS REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA 

REPRODUÇÃO

 > Durante coletiva de imprensa, no 
fim da tarde de ontem, a polícia afir-
mou que os 24 mortos são suspeitos 
de integrarem organizações crimi-
nosas que atuam na região. 

“O resultado da operação fala 
por si só, mas deixamos claro que 
não estamos comemorando nada”, 
disse o delegado Rodrigo Oliveira.

De acordo com o delegado Felipe 
Curi, blindados tiveram dificulda-
des na comunidade. “A polícia civil 
é uma garantidora de direitos. Fo-
mos naquela comunidade para ga-
rantir a liberdade da população que 
vive em uma ditadura. Nenhum 
blindado hoje conseguiu entrar na 
primeira tentativa na comunidade 
porque os criminosos aumentaram 
o raio de barricadas”.

O Governo do Estado do Rio de 
Janeiro disse que “lamenta as vidas 
perdidas na operação”. Além dis-
so, citou que “a ação foi pautada e 
orientada por um longo e detalha-
do trabalho de inteligência e inves-
tigação, que demorou dez meses 
para ser concluído. Para garantir a 
transparência e a lisura da opera-
ção, todos os locais de confrontos 
e mortes foram periciados. É lasti-
mável que um território tão vasto 
seja dominado por uma facção cri-
minosa que usa armas de guerra 
para oprimir milhares de famílias”.

‘Não estamos 
comemorando’

Operação da  
Polícia Civil no 
Jacarezinho 
terminou com dois 
passageiros do 
MetrôRio baleados

Policial Civil André 
Frias, 45 anos, foi 

baleado na cabeça, 
quando retirava 

uma barricada, e 
não resistiu

Fomos naquela comunidade 
(Jacarezinho) para garantir 
a liberdade da população 
que vive em uma ditadura. 
FELIPE CURI, delegado

ESTAÇÃO DE TRIAGEM

 N O confronto no Jacarezinho levou de-
sespero para dezenas de passageiros 
do MetrôRio no momento em que duas 
pessoas acabam baleadas dentro da 
composição. Em um vídeo divulgado 
nas redes sociais é possível perceber 
dois homens deitados no chão, sendo 
atendidos pelas pessoas.

De acordo com a assessoria do Me-
trôRio, dois passageiros foram atingidos 
por tiros durante um tiroteio no Jacarezi-
nho. As vítimas receberam os primeiros 
socorros ainda na estação de Triagem 
e, em seguida, foram levadas para os 
hospitais Salgado Filho e Souza Aguiar. 
Ambos estão fora de perigo. 

Em decorrência do tiroteio no Ja-
carezinho, por uma parte da manhã, a 
circulação dos trens da Supervia e do 
MetrôRio ficou suspensa na região. 

Dois passageiros são 
baleados no metrô
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Operação no Jacarezinho foi a mais letal do Rio
Antes o recorde negativo era em uma operação policial no 
Complexo do Alemão, em 2007, e deixado 19 mortos no local

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Drogas e armas foram apreendidas na ação policial

tos; Senador Camará, janei-
ro de 2003, com 15 mortos; 
Vidigal, em julho de 2006, 
com 13 mortos; e Comple-
xo do Alemão, em maio de 
2020, com 12 mortos.
“Em nenhum momento fa-
lamos que estávamos come-
morando. Não há o que come-
morar, primeiro pela morte 
do policial; segundo que fo-
mos cumprir mandados de 
prisão e fomos emboscados. 
Tivemos que reagir. Não ha-
via o que comemorar, até em 
respeito às famílias desses 
bandidos”, disse o Diretor do 
Departamento de Polícia Es-
pecializada, Felipe Curi.

A operação de ontem foi a 
mais letal da história das po-
lícias do Rio. Até então, o re-
corde de mortes era do ano 
de 2007, em uma operação no 
Complexo do Alemão, em que 
19 suspeitos foram mortos em 
confronto. O número de óbi-
tos no Jacarezinho também se 
aproxima do total de mortes 
em ações policiais em todo o 
mês de abril no estado inteiro, 
segundo dados do Instituto 
de Segurança Pública.
Os números de mortes se com-
param às chacinas de Vigário 
Geral (21 mortos, em 1993) e da 
Baixada (29 mortes, em 2005). 
No entanto, ambas ações fo-

ram provocadas por policiais 
em ações clandestinas.
Entre as operações formais, 
ou seja, amparadas pelo Es-
tado, as mais letais foram, 

além das mortes de 2007, fo-
ram: Complexo do Alemão,  
junho de 1994, com 14 mor-
tos; Complexo do Alemão, 
maio de 1995, com 13 mor-

‘Choque foi a quantidade de sangue’
Defensora diz que ficou assustada quando chegou na comunidade do Jacarezinho

Por conta das dezenas de 
denúncias de moradores da 
comunidade do Jacarezinho, 
na Zona Norte, durante a 
operação da Polícia Civil, que 
dividiu opiniões de especia-
listas em Segurança Pública, 
a Comissão de Direitos Hu-
manos e Assistência Judiciá-
ria da OAB RJ e a Defensoria 
Pública do Rio foram ao local 
para conversar com a popu-
lação. Uma das denúncias 
que mais chamou a atenção 
da Comissão foi uma foto 
que mostra o corpo de uma 
pessoa negra colocada em 
uma cadeira, sentado, com 
um dos seus dedos na boca, 
em uma posição de deboche.

Segundo o procurador da 
Comissão, Dr. Rodrigo Mon-
dego, as denúncias são graves. 

Ação de ontem será investigada 

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

letiva, que ficou assustada ao 
chegar na comunidade. “O 
choque foi a quantidade de 
sangue na favela. Chegando 
lá ouvimos muitos relatos de 

violação de domicílio. Vimos 
também muitos muros cra-
vejados de bala”.

A Comissão da OAB RJ 
quer acompanhar o proces-
so de apuração, junto com o 
Instituto Médico Legal. Em 
uma coletiva da Polícia Civil, 
o secretário da instituição, 
Rodrigo Oliveira, susten-
tou que “todos os protoco-
los definidos na decisão do 
STF foram cumpridos, sem 
exceção”. A reportagem en-
trou em contato com o STF 
para falar sobre a operação 
mas até a publicação dessa 
matéria, não obteve retorno. 

“Isso é algo que só um 
psicopata poderia fazer, pe-
gar um cadáver e fazer isso. 
É estarrecedor ver que um 
agente do Estado estaria de-
bochando de um cadáver, 
isso é uma amostra do que 
aconteceu no Jacarezinho 
nesta manhã”, disse Rodrigo.

A Defensoria Pública do 
Rio de Janeiro informou que 
está acompanhando com 
muita atenção os desdobra-
mentos da operação policial. 
“Desde já, manifestamos 
nosso pesar e solidariedade 
aos familiares de todas as ví-
timas de mais essa tragédia a 
acometer nosso estado”.

Maria Julia Miranda, de-
fensora pública do núcleo de 
defesa dos Direitos Huma-
nos disse, em entrevista co-

Cenário revolta os 
moradores da área
Moradores do Jacarezi-
nho, na Zona Norte do Rio, 
relataram que algumas ca-
sas na comunidade esta-
vam com pessoas mortas 
e feridas. “É sangue puro”, 
descreveu um morador da 
região. Familiares de feri-
dos e presos foram para 
porta da Cidade da Polícia 
para colher informações 
de para onde foram leva-
dos os suspeitos. 

“Meu marido estava 
com a cabeça ensanguen-
tada. A última vez que vi, 
estava vivo, em pé. Agora 
fiquei sabendo que está 
morto. Nem sei em qual 
hospital, qual delegacia ir”, 
diz a mulher de um deles.

Nem mesmo quem evi-
tou sair de casa por causa 

dos intensos tiroteios ficou a 
salvo. Em fuga, bandidos co-
meçaram a pular os muros e 
invadir casas de moradores. 
Em uma imagem que circula 
nas redes sociais, um mora-
dor registrou o chão de casa 
repleto de sangue no chão 
após um criminoso ferido 
invadir a sua residência.

Em virtude dos relatos de 
moradores, a ouvidoria da 
Defensoria Pública disse que 
vai até a comunidade para 
ouvir os moradores. Segun-
do eles, há diversas denún-
cias sobre a conduta dos po-
liciais durante a operação. 
A Comissão de Direitos Hu-
manos e Assistência Judiciá-
ria da OABRJ também está 
com vários advogados acom-
panhando a operação.

Mulher consegue 
se casar após o 
intenso tiroteio 
Esposa saiu da comunidade e conseguiu chegar 
10 minutos antes do limite permitido pelo cartório

DIVULGAÇÃO

Michelle, moradora do Jacarezinho, e Inácio Henrique conseguiram chegar no cartório e se casaram

A 
moradora do Jaca-
rezinho e pedagoga, 
Michelle Brandão, 
de 36 anos, conse-

guiu se casar em um cartó-
rio do Méier, na Zona Norte 
do Rio, às 10h30, após viver 
uma situação semelhante a 
um filme de guerra durante 
a manhã de ontem. Desde as 
6h, uma grande operação poli-
cial acontece na comunidade, 
gerando confronto entre os 
agentes e criminosos e impe-
dindo a noiva de sair de casa 
para comparecer ao cartório.

Em casa, preocupada e 
com medo, Michelle ficou pre-
sa durante o tiroteio. Às 8h, 
ela ligou diversas vezes para 
o cartório em busca de tentar 
postergar o horário marcado 
do casamento, pois os dois 
deveriam chegar às 9h, com 
limite até 10h, mas nenhuma 
das chamadas foram atendi-
das. Enquanto a pedagoga 
não conseguia sair de casa, 
o noivo Inácio Henrique, de 
21 anos, estava em Benfica, 
aflito, e se preparava para ir à 
unidade sem saber se tentava 
buscar a noiva ou aguardava 
a situação melhorar.

“Foi muito tenso, nossa, 

teve uma hora que eu achei 
que não ia conseguir. Co-
mecei a chorar em casa e 
respirei fundo, fiz minhas 
orações, até que o conflito 
acalmou e os vizinhos co-
meçaram a falar ‘dá pra sair, 
Michelle’. Então, com calma, 
eu desci da comunidade. An-
dei devagar e com cuidado 
por dez minutos até chegar 
na entrada do Jacarezinho”, 
afirmou Michelle.

Quando conseguiu sair da 
comunidade, Michelle pegou 
um carro de aplicativo e foi 
em direção ao 10° cartório 
de Registro Civil do Méier 

para se encontrar com Iná-
cio, que a aguardava no local. 
Os dois chegaram às 9h50, 
dez minutos antes do limite, 
e finalmente conseguiram o 
tão sonhado matrimônio.

“Graças a Deus nos casa-
mos. Fico preocupada, pois 
tenho parentes que moram 
lá, as minhas coisas também 
estão na casa da minha mãe”, 
disse Michelle.

O esposo, Inácio Henri-
que, disse que foi um mo-
mento de muita aflição e 
preocupação, mas que ele 
ficou aliviado de tudo ter 
terminado bem. 

“Agora eu só estou sentin-
do felicidade, mas quando 
teve aquele momento do ti-
roteio foi muita frustração! 
Eu cheguei a pensar em ir 
buscar ela no meio dos tiros, 
dar um jeito. No final não 
aconteceu nada mais grave 
com a gente”, afirmou. 

Aliviada, Michelle come-
morou o casamento e o fim 
do dia feliz, apesar de todo 
o sufoco: “Foi uma loucura 
mesmo, vamos tentar almo-
çar agora com a nossa família 
e depois vamos tentar curtir o 
nosso momento juntos”.

Foi muito tenso, 
nossa, teve uma 
hora que achei que 
não ia conseguir 
casar. Comecei a 
chorar em casa e 
respirei fundo

MICHELLE, moradora

Incêndio atinge barraco na parte alta do Jacarezinho

 N Um incêndio foi flagrado pelo 
helicóptero da Globo, na tarde 
de ontem, na região que dá 
acesso a parte alta da comuni-
dade do Jacarezinho, na Zona 
Norte do Rio. O fogo que estava 
sem controle atingiu um barra-
co com lixo no entorno.

Próximo às entradas da 
comunidade, moradores do 

Jacarezinho deram início a protes-
tos contra a operação da Polícia 
Civil que resultou em 23 mortos, 
na Avenida dos Democráticos e na 
Dom Helder Câmara, Zona Norte 
do Rio. Os manifestantes espalha-
ram lixeiras e entulho no meio da 
pista. Agentes foram acionados 
para os locais para tentar contro-
lar a situação.

Um morador, que não quis 
se identificar, disse que não há 
proteção por parte dos agentes 
de segurança. “Acho que eles 
pensam que estão no Iraque”. 

Quem mora na região ficou 
preso dentro de casa, com os 
comércios fechados, escolas e 
uma Clínica da Família da re-
gião não funcionaram.

 > Participaram da cobertura  

Anderson Justino, Adriano Araújo,  

Beatriz Perez, Bruna Fantti, Carolina Freitas,  

Jessyca Damaso, Jorge Costa,  

Lucas Cardoso, Yuri Eiras e Thalita Queiroz.

‘Fomos cumprir 
mandados de 
prisão e fomos 
emboscados’, disse o 
delegado Felipe Curi

Parentes de uma das vitimas se desesperam
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Promotor pede conversão da prisão de 
Jairinho e Monique para preventiva 

MP denuncia casal 
por homicídio e 
tortura de Henry 

FOTOS: REPRODUÇÃO

Jairinho e Monique são acusados de matar o pequeno Henry Borel

O vereador Dr. Jairinho e 
a mãe do menino Henry 
Borel, a professora Mo-
nique Medeiros, foram 
denunciados pelo Minis-
tério Público do Rio de Ja-
neiro (MPRJ) por tortura 
qualificada e homicídio 
triplamente qualificado 
contra o menino de ape-
nas 4 anos. O crime acon-
teceu em 8 de março.

No documento, o pro-
motor Marcos Kac pediu 
conversão da prisão tem-
porária do casal em pre-
ventiva, alegando que o 
casal cometeu coação as 
testemunhas e fraude 
processual ao longo do 
processo.

Na última segunda-
-feira, a Polícia Civil con-
cluiu inquérito e indiciou 
Jairinho e Monique por 
homicídio duplamente 
qualificado. O vereador 
foi denunciado ainda por 
tortura nos dias 2 e 12 de 
fevereiro, enquanto a mãe 
da criança por omissão 
quanto à tortura do dia 

12. Com o inquérito finaliza-
do, a mãe perdeu a chance 
de ser ouvida novamente, já 
que no primeiro depoimen-
to ela sustentou a versão de 
que Henry sofreu um aciden-
te doméstico. 

Henry Borel morreu na 
madrugada do dia 8 de mar-
ço na emergência do Hospi-
tal Barra D’Or, na Barra.

A causa da morte de Hen-
ry foi por “hemorragia in-
terna e laceração hepática 
- danos no fígado - causada 
por uma ação contundente”. 
No entanto, o que chamou a 
atenção da polícia foram as 
anotações feitas pelo legista 
Leonardo Huber Tauil.

Segundo o documen-
to assinado pelo perito, 
a criança tinha múltiplos 
hematomas no abdômen e 
nos membros superiores, 
infiltração hemorrágica na 
parte frontal, lateral e pos-
terior da cabeça, apontou 
grande quantidade de san-
gue no abdômen, contusão 
no rim e trauma com contu-
são pulmonar.

Mulher é baleada dentro 
do Hospital Mário Kroeff
Pacientes e funcionários de unidade de saúde, referência em tratamentos contra 
câncer, ficam no meio de tiroteio entre bandidos em fuga e policiais militares

REPRODUÇÃO

Porta do hospital, que fica na Penha Circular, teve uma grande movimentação de policiais militares

U
ma mulher foi balea-
da dentro do Hospi-
tal Mário Kroeff, na 
Penha Circular, na 

Zona Norte, após criminosos 
invadirem o local e trocarem 
tiros com policiais milita-
res na manhã de ontem. De 
acordo com o relato de uma 
testemunha, duas pessoas 
ficaram feridas. No entanto, 
a direção do Hospital Mário 
Kroeff confirmou, por meio 
de nota oficial, somente uma 
mulher atingida na coxa es-
querda, “sem lesões graves”, 
que foi “prontamente aten-
dida na unidade”. Em segui-
da, ela foi encaminhada ao 
Hospital Estadual Getúlio 
Vargas, na Penha, dono da 
maior emergência da região.

Ainda segundo informa-
ções de testemunhas, os ban-
didos fugiram da polícia em 
dois carros roubados e entra-
ram na Rua Magé, que não 
tem saída, sendo limitada 
pelo hospital. Encurralados, 
os criminosos bateram con-
tra a cabine de cobrança do 
estacionamento do hospital, 
por volta das 11h, e desceram 
dos veículos, entrando na 
unidade de saúde em segui-
da. Houve bastante pânico 
entre pacientes e acompa-
nhantes, o que causou mui-
ta correria na recepção e nos 
corredores.

A filha de uma paciente 
da unidade, que é uma das 
maiores referências para 
tratamentos de câncer no 
Rio de Janeiro, deu detalhes 
dos momentos de pânico 
e tensão que viveu. “Eu es-

tava dentro do consultório 
com a minha mãe e o médi-
co atendia ela. De repente, a 
gente começou a ouvir uma 
gritaria e um ‘corre-corre’. O 
médico saiu para ver o que 
estava acontecendo e falou 
que estava tendo tiroteio 
dentro do hospital”, contou 
a a mulher, que preferiu não 
se identificar.

Após policiais fazerem 
uma grande varredura no 
hospital e em suas proximi-
dades e se certificarem de 
que não havia mais perigo, 
o Mário Kroeff decidiu reto-

mar os atendimentos.
Em nota, a assessoria da 

Polícia Militar informou que 
equipes do 16º BPM (Olaria) 
foram atacadas por crimi-
nosos armados nas imedia-
ções do Viaduto da Penha 
Circular. Houve confronto e 
os marginais fugiram, dei-
xando para trás dois carros 
roubados e também uma 
granada.

O nome da mulher balea-
da não foi divulgado. Até o 
fechamento desta edição, 
não havia informações sobre 
o estado de saúde da vítima. 

Eu estava com 
minha mãe o 
médico. A gente 
começou a ouvir uma 
gritaria e um corre-
corre. O médico saiu 
e falou que estava 
tendo tiroteio

Fornecedor de armas é preso no 
mesmo condomínio de vereador
Flagrado no local onde mora Dr. Jairinho, bandido tinha Mercedes de R$ 150 mil

DIVULGAÇÃO

Suspeito ficou na carceragem da DHNSG e, depois, foi para presídio

Um homem, não identifi-
cado, apontado pela polícia 
como principal fornecedor 
de armas da organização cri-
minosa Comando Vermelho 
foi preso, ontem, no condo-
mínio Majestic, na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste. A área 
residencial é a mesma em 
que o vereador Dr. Jairinho 
foi preso, suspeito da morte 
do menino Henry Borel, na 
época com 5 anos. 

Segundo a polícia, o forne-
cedor teria proximidade com 
Márcio dos Santos Nepomu-
ceno, o Marcinho VP, líder da 
facção, que está atualmente 

em um presídio, no Paraná.
Ainda de acordo com in-

formações da Polícia Civil, 
o homem, que possui exten-
so histórico criminal, tinha 
uma vida de muito luxo, se 
passando por um latifundiá-
rio e negociador de cavalos 
para hipismo clássico, além 
ostentar carros valiosos. No 
momento de sua prisão, o 
acusado estava a bordo de 
um veículo Mercedes-Benz, 
modelo CLA180, avaliado em 
mais de R$ 150 mil.

Investigações da Delega-
cia de Homicídios de São 
Gonçalo e Niterói (DHNSG) 

dão conta de que o veículo 
pertence à cunhada de Mar-
cinho VP, e foi emprestado 
ao fornecedor. Os dados cole-
tados pela distrital também 

apontaram que o criminoso 
articulava a compra de mu-
nição nos Estados Unidos. O 
material seria enviado para 

as comunidades domina-
das pela facção. O bandido 
também já foi autuado pe-
los crimes de tráfico de dro-
gas, associação com o trá-
fico, estelionato, recepção, 
posse ilegal de arma e roubo 
qualificado.

Além do cumprimento do 
mandado de prisão penden-
te, ele também foi preso por 
posse ilegal de arma. Com o 
criminoso foram encontra-
das duas armas e munição. 
Ele foi levado para a carce-
ragem da DHNSG, e, em se-
guida, transferido para o sis-
tema prisional.

Comunidades das zonas Norte e Oeste 
são alvos de operações da polícia 
Na Vila Kennedy, 
policiais militares 
prenderam suspeito 
e acharam pistola

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA MILITAR

Pistola 9mm foi apreendida

Um criminoso foi encon-
trado ferido por estilha-
ço depois de um confronto 
com policiais militares do 
14ºBPM (Bangu), na manhã 
de ontem. A troca de tiros 
ocorreu na Rua Santo Antô-
nio de Pádua, na comunida-

de de Vila Kennedy, na Zona 
Oeste, e assustou moradores. 

Segundo informações da 
Polícia Militar, a equipe foi 
atacada durante um patru-
lhamento na região. 

O bandido foi socorrido ao 
Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, em Realengo, 
também na Zona Oeste. Ain-
da de acordo com a PM, o cri-
minoso portava uma pistola 
9mm, que foi apreendida. A 
ocorrência foi encaminhada 
para a 34ªDP (Bangu).  

Já na Zona Norte, mora-

dores das comunidades do 
Cajueiro e da Congonha, em 
Madureira, Faz Quem Quer, 
em Turiaçu, e Terço, em Ro-
cha Miranda, acordaram 
com intensos tiroteios. De 
acordo com a PM, agentes 
do 9ºBPM (Rocha Miranda), 
fizeram operação nas locali-
dades com apoio de equipes 
de unidades do 2º Coman-
do de Policiamento de Área 
(CPA ). Não foram divulga-
das informações sobre pos-
síveis prisões de suspeitos 
nem apreensões de armas.

Principais clientes 
do suspeito eram 
bandidos do 
Comando Vermelho, 
segundo a polícia

Mãe que torturou 
filho seguirá presa
Em audiência de custó-
dia realizada na tarde de 
quarta-feira, a juíza Mo-
nique Correa Brandão 
dos Santos Moreira con-
verteu a prisão em fla-
grante em preventiva de 
Isabele de Sousa da Silva. 
Ela é acusada de torturar 
e agredir o filho de ape-
nas 3 anos. Com ferimen-
tos no rosto, mãos e cos-
tas, a criança precisou ser 
hospitalizada.

D e  a c o r d o  c o m  o 
TJRJ, Isabele negou ter 

causado as lesões na criança 
e alegou que o filho tem pro-
blemas dermatológicos. No 
entanto, ela foi denunciada 
pelo próprio irmão, um poli-
cial militar, que desconfiou 
das agressões, além de ter 
notado a aparência subnu-
trida do sobrinho. 

O irmão também contou 
que Isabele já havia agredi-
do a criança e a própria mãe, 
anteriormente. 

Isabele foi presa em fla-
grante, na última terça, em 
sua casa, no Morro do Urubu. 
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Amigos e familiares homenagearam 
humorista usando camisa com seu rosto

Corpo cremado em 
cerimônia reservada

AG. NEWS

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, foi ao velório do ator

O corpo do ator Paulo Gus-
tavo foi cremado ontem à 
tarde, em Niterói, sua ci-
dade. O humorista morreu 
aos 42 anos, na última ter-
ça-feira, vítima de compli-
cações da covid-19. O corpo 
chegou às 8h44 para ser ve-
lado no Cemitério Parque 
da Colina. A cerimônia, 
restrita à família e amigos 
mais próximos, foi realiza-
da pelo reitor do Cristo Re-
dentor Padre Omar. 

Thales Bretas, dona Déa 
Lúcia e Ju Amaral, o mari-
do, a mãe a irmão do humo-
rista, participaram do ve-
lório, junto de familiares e 
amigos famosos, como Tatá 
Werneck, Mônica Martelli e 
Preta Gil. Após a cerimônia, 
eles homenagearam o ator. 
Os presentes usam camisa 
estampada com seu rosto. 
Houve salva de palmas.

Em comunicado à im-
prensa, a assessoria de Pau-
lo Gustavo informou que o 
velório e a cremação seriam 
cerimônias restritas a ami-

gos íntimos e familiares “para 
evitar aglomerações”. 

O Theatro Municipal do 
Rio chegou a oferecer o espa-
ço para a realização do veló-
rio, mas a família optou por 
uma despedida mais restrita.

Mônica Martelli, atriz e 
amiga de Paulo, voltou a falar 
dele nas redes sociais. Ela de-
sabafou sobre a dor que sen-
te pela perda do amigo, mas 
sobre o apoio e o suporte que 
encontrou na irmã, também 
grande amiga de Paulo, que 
além de diretora é médica.

Paulo Gustavo morreu aos 
42 anos, vítima de complica-
ções da covid-19. O ator foi in-
ternado no hospital Copa Star, 
na Zona Sul do Rio, no dia 13 
de março e passou mais de 50 
dias lutando contra a doença. 

Na noite de quarta-feira, 
Paulo Gustavo e outras víti-
mas da covid-19 receberam 
aplausos, nas janelas, como 
forma de homenagem em vá-
rios cidades, principalmente 
em Niterói, que decretou luto 
por três dias.

‘Mudança de nome será 
emblemática na história’
Para especialista, troca de Moreira Cesar por Paulo Gustavo faz justiça à trajetória do país

IMAGEM ARQUIVO

Moradores de Niterói podem votar até amanhã, via internet, pela troca do nome da rua para Paulo Gustavo

C
aso a população de Ni-
terói decida trocar o 
nome da Rua Coronel 
Moreira César, em Ica-

raí, Niterói, para Rua Paulo 
Gustavo, como propõe a pre-
feitura, o historiador Milton 
Teixeira acredita que se fará 
justiça de forma emblemática. 
Os moradores podem opinar, 
até amanhã, sobre a mudança 
como forma de homenagear o 
ator e comediante, morto na 
última terça-feira, por compli-
cações da covid-19. A votação 
é pela internet, no site consul-
tas.colab.re/PauloGustavo.

“Coronel Moreira César é 
conhecido como o corta-ca-
beças: o apelido que recebeu 
por reprimir com extrema vio-
lência as rebeliões que se in-
surgiram contra a ditadura de 
Marechal Floriano Peixoto, no 
final do século 19. Ele era um 
monstro. Já era para o nome 
dele ter sumido da cidade de 
Niterói há muito tempo. Acho 
muito oportuna a mudança, 
pois ele era machista, metido 
a valentão e será ótimo que te-
nha o nome substituído pelo 
do ator Paulo Gustavo, que 
era assumidamente gay. Mo-
reira César dará um giro no 
inferno”, diz Milton Teixeira, 
às gargalhadas.

O também historiador 
Luiz Antônio Simas explica 
que a prática de Moreira Cé-
sar de degolar seus oposito-

res, o que lhe rendeu o ape-
lido de “corta-cabeças”, era 
justificada pelo militar pela 
frase: “A degola é uma manei-
ra de economizar munição”.

“Ele se destacou por re-
primir rebeliões na primeira 
década da República sempre 
agindo com violência extre-
mada. Promoveu verdadei-
ros massacres. O apelido foi 
cunhado após um dos maio-
res dele, na cidade de Dester-
ro, quando foi enviado para 
combater a Revolta Federalis-
ta (1893 a 1895), que contesta-
va a República e o governo de 
Floriano Peixoto. Após o mas-
sacre, a cidade passou a se cha-
mar Florianópolis”, explica.

 NMoreira César foi enviado para 
reprimir a comunidade que se 
formou no Arraial de Canudos, 
movimento liderado por Antônio 
Conselheiro, no sertão da Bahia, 
entre 1896 e 1897. O militar che-
fiou a terceira expedição com ob-
jetivo de exterminar Conselheiro 
e seus seguidores, camponeses 
pobres que lutavam por terra e 
pelo fim de pesados impostos. 
Moreira César acabou morto pe-
los rebeldes, em 1897.

Teixeira conta que, após a 

morte, “que foi comemorada 
por muita gente”, a Rua do Ou-
vidor, no Centro do Rio, recebeu 
o nome de Moreira César. Por 
pouco tempo: “A população se 
revoltou e a rua acabou ficando 
com o nome de Rua do Ouvidor. 

Já Simas lembra que, em 
2014, membros da Comissão da 
Verdade, que apurava os crimes 
da ditadura militar (1964-1985), 
propuseram a mudança para 
Rua Vinicius de Moraes, mas mas 
a ideia não foi à frente. 

CORONEL ‘CORTA CABEÇAS’

À frente do massacre em Canudos

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br
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O fornecimento de insumos 
para a fabricação de vacinas 
no Brasil depende de um bom 
relacionamento internacio-
nal. Os produtos chineses, por 
exemplo, representam 95% do 
total recebido pelo Brasil e são 
suficientes para cobrir 60% 
dos grupos de prioridade na 
fase emergencial.

A hipocrisia, a arrogância, 
e a ignorância são todas con-
selheiras nefastas e, como di-
ria Heródoto, podem cegar o 
entendimento e levar os ho-
mens para sua própria ruína. 
Esses defeitos nos governan-
tes produzem um processo de 

SEM PRESTÍGIO

A 
necropolítica pode ser considerada um crime contra a 
humanidade e interpretada como um sinal de isola-
mento político do Brasil desgastando ainda mais a 

nossa combalida imagem internacional. Autoridades que 
fizeram campanhas de desinformação podem ser processa-
das e levadas à Justiça. 

A recuperação do prestígio brasileiro afigura-se difícil, mas 
não impossível com uma revisão da atividade diplomática 
nos próximos 20 meses. Os ataques repetidos contra China, 
Rússia, EUA, União Europeia, Mercosul e organismos interna-
cionais danificam as parcerias bilaterais e multilaterais. 

COMO A PANDEMIA 
AFETA A POLÍTICA 
EXTERNA?

receberam grande volume de 
recursos públicos para desen-
volver as vacinas nos Estados 
Unidos e na Europa.

A dimensão Brics da políti-
ca externa brasileira sempre 
foi positiva para a defesa dos 
interesses nacionais. E anta-
gonismo com a África do Sul, 
Índia, China e Rússia pare-
cem um contrassenso para 
país fundador e fomentador 
do Brics como o Brasil. 

Em represália ao Brasil, a 
Índia atrasou as entregas dan-
do prioridade à vacinação in-
terna e ao fornecimento a paí-
ses vizinhos. Recentemente, 
tivemos problemas na área do 
combate à pandemia, igual-
mente com a China e a Rússia. 
Quem sabe recuperar o prota-
gonismo perdido no Brics não 
corresponde aos melhores in-
teresses brasileiros? 

A pandemia pode ser um 
motivo para resgatar essa 
antiga política com os mem-
bros do grupo, uma vez que a 
Índia suspendeu a venda de 
vacina em meados de abril 
último, com a explosão da 
doença no país. Declarações 
desastrosas como “a China 
inventou o vírus e agora quer 
tirar partido com a venda de 
insumos e equipamentos” só 
contribuem para acirrar os 
ânimos com os nossos impor-
tantes parceiros Brics.

De nada adiantarão os es-
forços do Itamaraty se outras 
autoridades persistirem com 
grosserias em relação aos 

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

coluna-do-embaixadorembaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata
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Coluna publicada às sextas-feiras

maiores parceiros do Bra-
sil como os Estados Unidos, 
Europa e Brics. O titular da 
Economia não pode ignorar 
a contribuição dos chineses 
na pauta de exportações, nos 
investimentos, e na coopera-
ção tecnológica.

A volta da diplomacia, do 
“soft power” no Itamaraty 
pode ser insuficiente para mu-
dar a imagem negativa, caso 
outras autoridades sabotem 
esses esforços para a recupe-
ração da credibilidade e res-
peitabilidade internacionais.

As políticas de favoreci-
mento da expansão ilegal da 
agropecuária em detrimento 
da conservação florestal de-
vem parar, já que quatro mi-
lhões de hectares foram perdi-
dos, ou seja, 30% a mais do que 
em 2015, e quase quatro vezes 
mais do que em 2017 e 2018.

A destruição do patrimô-
nio ambiental brasileiro é 
um crime de lesa-pátria. O 
governo enfraqueceu a pro-
teção à Amazônia e ao Pan-
tanal como prioridade po-
lítica. Os insultos repetidos 
a tantos países detonam os 
esforços de pacificação em-
preendidos pelo Itamaraty 
e afetam negativamente os 
esforços da diplomacia bra-
sileira na área da Saúde.

No momento em que o Ita-
maraty se recupera lentamen-
te de um processo de devasta-
ção sistêmica a diplomacia da 
Saúde pode ajudar a resgatar 
a honorabilidade perdida.

falhas sistêmicas que, soma-
das à mentira e desconheci-
mento dos temas, inviabili-
zam os esforços diplomáticos 
e ferem os mais altos interes-
ses nacionais.

Em 2022, o Brasil estará 
com desemprego alto, infla-
ção elevada e sério problema 
fiscal exigindo uma melhor re-
lação com os nossos principais 
parceiros em vez de agressões 
diárias. Países, como a França, 
pressionam a União Europeia 
para não concluir o acordo 
com o Mercosul, em razão do 
desmatamento na Amazônia 
e no Pantanal.

A rejeição às críticas feitas 
ao Brasil pela devastação flo-
restal impede a melhoria da 
cooperação internacional. Só 
uma mudança radical nesse 
discurso negacionista pode 
melhorar as relações com a 
comunidade global.

A solidariedade entre os po-
vos sempre foi base da nossa 
lição diplomática e pode ser 
revivida a exemplo da colabo-

ração entre a China e a Índia. 
Em outubro último, o Brasil 
se indispôs com a Índia ao 
votar contra a quebra das pa-
tentes para as vacinas dentro 
do grupo do Brics. A proposta 
foi apresentada pela África do 
Sul e pela Índia. Nesse caso, 
fizemos oposição aos países 
que mais fabricam vacinas 
para apoiar os contratos das 
farmacêuticas privadas que 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO presidente Jorge Salgado e 
sua diretoria completaram, no 
dia 3 de maio, 100 dias à frente 
do Vasco. A nova gestão reali-
zou coisas importantes, como 
o pagamento de cinco folhas 
salariais, inclusive duas sen-
do da gestão anterior, além de 
uma aproximação maior com 
o torcedores e sócios. A profis-
sionalização do futebol foi o 
mais importante com Alexan-
dre Pássaro, mas a prestação 
de contas limpas, em um ce-
nário ruim, é para se destacar. 
Hora de se reconstruir.

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O PRINCIPAL MEDO

A 
pandemia do coronavírus segue atingindo 
todas as esferas do Brasil: política, finan-
ceira, familiar e, obviamente, esportiva. O 

futebol segue com o calendário apertado e isso 
se agrava quando falamos de times que dispu-
tam várias competições, casos de Flamengo e 
Palmeiras, os dois grandes campeões do Brasil 
na temporada passada. E isso continua refletindo 
na questão física dos atletas. Rodrigo Caio ainda 
não conseguiu voltar a jogar com frequência e é 
um problema para o Flamengo desde o ano pas-
sado. Diego Alves é outro que atuou menos do 
que o esperado em 2020 e, vivendo ótima fase em 
2021, teve uma nova lesão muscular. Renê sentiu 
um desconforto e não deve enfrentar o Volta Re-
donda. Gérson e Gabigol já tiveram problemas 
na temporada. O que fica na cabeça do torcedor 
rubro-negro é o medo que esses problemas per-
durem e prejudiquem a ótima temporada que o 
Flamengo vem fazendo. Apesar do elenco, todo 
time do mundo sofre com desfalques e a gente 
espera que não seja o caso do Rubro-Negro em 
um ano tão complicado e cheio.

 nÉverton Ribeiro não es-
tava fazendo uma grande 
temporada em 2021. Mas 
poucos repararam foi que 
a função do meia, princi-
palmente na parte tática, 
mudou bastante com a 
alteração de Arão. Agora 
o volante está atuando na 
zaga, o que faz o craque 
do Flamengo ter mais res-
ponsabilidades defensivas. 
Contra a LDU, jogou mais 
solto e desempenhou tudo 
aquilo que estamos acostu-
mados. Mas a entrega dele 
nunca mudou.

POUCOS NOTAM  
A ENTREGA

FEZ CERTO OU DEVERIA VENDER?

 nMatheus Nascimento sempre foi promessa da base do 
Botafogo. Pela escassez de atletas no Alvinegro, ele ganha 
cada vez mais espaço aos 17 anos. Agora, com o CEO falan-
do que, se fosse uma empresa, o Botafogo já teria acabado, 
é possível recusar uma proposta de mais de R$ 150 milhões 
por um atleta que nem se formou? Prefiro não acreditar 
nisso. Se a diretoria tomou essa decisão, errou muito.
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LIGA EUROPA: FINAL DEFINIDA
O Manchester United perdeu por 3 a 2 pela Roma, mas, como havia goleado por 

6 a 2 no primeiro jogo, avançou à final. A decisão será contra o Villarreal, que 

empatou sem gols com o Arsenal em Londres, após vencer na ida por 2 a 1.

FLUMINENSE

Tricolor empata 
com o Barranquilla, 
mas segue líder 
Time carioca foi prejudicado pelo pênalti inexistente marcado 
pelo árbitro chileno, mas Kayky deixou tudo igual pela Liberta

D
epois de uma ver-
dadeira maratona, 
o Fluminense su-
perou o desgaste, 

o cansaço e manteve a lide-
rança do Grupo D, com cin-
co pontos, após o empate 
em 1 a 1 com o Junior Bar-
ranquilla, ontem, no Estádio 
Monumental, no Equador. 
O equivocado pênalti mar-
cado pelo árbitro Julio Bas-
cuñan poderia ter garantido 
uma folga maior ao Tricolor, 
seguido pelo River Plate, da 
Argentina, também com cin-
co, e com ótimas chances de 

influenciado o rendimen-
to das duas equipes, que fi-
zeram um primeiro tempo 
muito disputado, mas pouco 
atrativo tecnicamente. Que 
o diga o árbitro chileno Ju-
lio Bascuñan que marcou um 
inexistente pênalti de Kayky 
sobre Fuentes depois de uma 
disputa pela bola. Borja, ex-
-Palmeiras, descolocou o go-
leiro Marcos Felipe para abrir 
o placar, aos dez minutos.

A resposta tricolor veio 
pelo alto. No 50º jogo com a 
camisa do Fluminense, Luc-
cas Claro desviou o escanteio 
cobrado por Nenê e o esperto 
Kayky empatou quase na pe-

FLAMENGO

Diego Alves está fora da semi

O Flamengo não poderá con-
tar com Diego Alves no se-
gundo jogo da semifinal do 
Campeonato Carioca, ama-
nhã, contra o Volta Redonda. 
O goleiro sofreu uma lesão 
muscular na coxa direita. 
Ele também preocupa para 
o jogo contra o Unión La Ca-
lera, pela Libertadores, na 
próxima terça-feira.

Diego passará por exames 
hoje para saber a gravida-
de da lesão, mas a situação 
preocupa o departamento Diego Alves fará exames hoje

médico. O local da lesão é 
o mesmo da última sofrida 
pelo goleiro, no dia 1º de fe-
vereiro, que o deixou fora de 
combate por algum tempo.

Como feito no caso de Ro-
drigo Caio, o Flamengo con-
vocou um médico especialis-
ta para avaliar Diego Alves. 
Alexandre Galeno analisará 
o problema muscular do go-
leiro hoje e dará um parecer 
ao departamento médico 
rubro-negro, que está mo-
vimentado neste início de 
temporada.

Além de Diego, Gerson 
também está em recupera-
ção no departamento mé-
dico. Renê é outro que deve 
fazer exames e também 
preocupa.

Goleiro sofreu lesão muscular no mesmo local da última contusão

VASCO BOTAFOGO

Bruno César tem 
futuro indefinido

Bruno César: perto do retorno

O meia Bruno César está perto 
de retornar ao Vasco após em-
préstimo com o futebol portu-
guês. No entanto, o seu futuro 
segue indefinido no clube ca-
rioca. Com contrato de mais 
um ano, a sua situação está 
sendo avaliada pela cúpula de 
futebol cruzmaltina e nenhu-
ma possibilidade foi descar-
tada. As informações são do 
portal “globoesporte.com”.

O jogador tem um salá-
rio considerado alto demais 
para os padrões do Vasco. 
Para permanecer na equi-
pe, Bruno César teria que 
aceitar uma redução. Exis-
te a possibilidade de o atleta 
ser emprestado novamente 
ao Penafiel ou a qualquer ou-
tro clube até maio de 2022, 
quando acaba seu contrato 
com Vasco. No entanto, tam-
bém existe a possibilidade 

de um acordo para encerra-
mento do vínculo.

Neste último caso, o Cruz-
maltino teria que quitar al-
gumas dívidas com Bruno 
César. Além de uma dívida 
antiga, avaliada em R$ 4 
milhões antes do acordo no 
ano passado, o jogador não 
recebe os 70% de seu salário 
que cabem ao Vasco desde 
dezembro do ano passado.

Alvinegro 
recusa 
oferta
Considerado uma grande 
promessa da base do Bo-
tafogo, o atacante Matheus 
Nascimento recebeu uma 
proposta para deixar o 
Glorioso. Segundo o por-
tal “globoesporte.com”, o 
valor havia sido de 23 mi-
lhões de euros (cerca de R$ 
149 milhões), mas a equipe 
carioca acabou recusando.

Segundo o portal, o en-
tendimento do Glorioso é 
de que o jogador de 17 anos 
pode render mais em um 
futuro breve. O jogador só 
poderá se transferir para o 
exterior quando comple-
tar 18 anos, a partir de 3 de 
março de 2022. Ele foi inte-
grado ao elenco profissio-
nal no ano passado, ainda 
com 16 anos. 

quena área, aos 19. Faltoso, o 
jogo ficou muito disputado e 
o árbitro chileno distribuiu 
seis cartões para acalmar os 
ânimos em campo. 

Na base da conversa, Ro-
ger buscou as correções no 
intervalo e, logo no início 
do segundo tempo, Fred, em 

duas cabeçadas, quase colo-
cou o Tricolor na frente, mas 
o goleiro Vieira impediu com 
duas boas defesas. Com Pa-
joy e Borja, os colombianos 
tiveram a chance de recupe-
rar a vantagem. Foi a deixa 
para o técnico gaúcho reno-
var o fôlego com a entrada 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

de Cazares, Caio Paulista, 
Gabriel Teixeira e Bobadilla.

O jogo continuou aber-
to, com boas chances para 
os dois lados. Pelo do man-
dante, Pajoy voltou a assus-
tar. De cabeça, Nino obrigou 
Vieira a fazer outra boa defe-
sa, mas foi só.

Rodrigo Caio ainda 

não conseguiu 

voltar a jogar com 

frequência 

classificação para as oitavas 
da Libertadores.

Não foi nada fácil a jornada 
tricolor para defender a lide-
rança. É verdade que a delega-
ção embarcou para a Colômbia 
na terça-feira com o clima de 
incerteza devido aos protestos, 
cada vez mais violentos, em re-
púdio à reforma tributária no 
país. Adiado pela Conmebol, o 
confronto com o Barranquilla 
foi remarcado para Guayaquil, 
no Equador, onde os jogadores 
do Fluminense chegaram na 
madrugada de ontem, pouco 
depois da meia-noite.

Coincidência ou não, a des-
gastante logística parece ter 

O jovem Kayky, de apenas 17 anos, comemora gol que empatou o jogo contra o Junior Barranquila

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

 > Guayaquil 
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RIO DE JANEIRO

Nova variante do vírus 
está em circulação no 
estado, diz Secretaria
Estudo que investiga as 
modificações sofridas 
pelo SARS-CoV-2 confir-
mou, ontem, que há uma 
nova variante do vírus da 
covid-19 em circulação o 
estado do Rio de Janeiro. 

A cepa recebeu o nome 
de P.1.2, por se tratar de 
uma mutação ocorrida 
na linhagem P1, que per-
manece em maior fre-
quência, cerca de 91,49%. 
A P.1.2 foi identificada em 
5,85% das 376 amostras 
submetidas à segunda 
etapa do sequenciamen-
to feito por equipes da Se-
cretaria Estadual de Saú-
de (SES). Também foram 
identificadas, em meno-
res proporções, as linha-
gens B.1.1.7, em 2,13%, e 

P2, em 0,53%. Ainda não há 
informações conclusivas se 
a P.1.2 é mais letal ou mais 
transmissível. 

“A nova variante foi en-
contrada principalmente na 
Região Norte, mas também 
em amostras nas regiões Me-
tropolitana, Centro e Baixa-
da Litorânea. A partir deste 
resultado, o monitoramento 
segue aprofundando os efei-
tos que poderão ser apresen-
tados, ou seja, o comporta-
mento epidemiológico da 
variante. Até o momento, 
não se pode avaliar se é mais 
transmissível e/ou letal”, 
afirma a subsecretária de 
Vigilância em Saúde da Se-
cretaria Estadual de Saúde 
e idealizadora da pesquisa, 
Cláudia Mello.

Paes: ‘A gente tem que 
voltar a pensar grande’
Prefeito recria Conselho da Cidade e pede ajuda para mobilizar cariocas

LUCAS MENEZES

Paes: ‘Reconstrução é possível’

O 
prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, anun-
ciou, ontem, a recria-
ção do Conselho da 

Cidade, formado por cerca de 
300 representantes de dife-
rentes forças econômicas e 
políticas do Rio, entre empre-
sários, secretários, pesquisa-
dores e produtores culturais. 
O objetivo do grupo é discutir 
estratégias para o desenvolvi-
mento da capital, por meio de 
ferramentas de participação 
como enquetes populares. 

Na cerimônia, realizada 
no Palácio da Cidade, Paes 
relembrou marcos da pri-
meira gestão, citou o gover-

no Lula e pediu “consenso 
mínimo” entre as forças po-
líticas do Rio, em mais um 
aceno por uma frente am-
pla que aglutine o centro e 
a centro-esquerda para as 
eleições estaduais de 2022. 
Paes, que discute sua saída 
do Democratas, tem no atual 
presidente da OAB, Felipe 
Santa Cruz, seu nome favo-
rito para o pleito do ano que 
vem. Marcelo Freixo (PSOL) 
é outro nome forte.

“Nosso principal objetivo 
é provocar os atores da cida-
de para que eles possam não 
só nos inspirar, mas também 
fazer com que cada ator so-

cial que participa desse con-
selho possa, nas suas dife-
rentes áreas de atuação, nos 
ajudar a mobilizar a cidade”, 
disse o prefeito.

Paes também baseou o 
discurso em obras da pri-
meira gestão e afirmou que 
o Rio precisa voltar a “pen-
sar grande”. “É uma recons-
trução possível, que precisa 
ser feita e que só vai ser feita. 
Ou não há uma mobilização 
da sociedade civil, dos atores 
econômicos, ou a gente não 
consegue fazer esse proces-
so de virada importante. A 
gente tem que voltar a pen-
sar grande”.

Indefinição na tarifa do metrô continua
O reajuste na tarifa do me-
trô, previsto para entrar em 
vigor hoje, continua sem de-
finição. Após ser adiado pela 
segunda vez, para que repre-
sentantes do governo do Es-
tado e da concessionária Me-
trôRio pudessem finalizar a 

celebração de um novo Ter-
mo Aditivo ao Contrato de 
Concessão, a pauta continua 
em discussão.

De acordo com o reajus-
te previsto anualmente no 
contrato e homologado pela 
Agetransp, a passagem pas-

saria dos atuais R$ 5 para R$ 
6,30. As negociações consi-
deram o atual cenário so-
cioeconômico, fortemente 
atingido pela pandemia, e 
têm como objetivo diminuir 
o ônus para o usuário e ga-
rantir o equilíbrio econômi-

co-financeiro do contrato de 
concessão.

A assessoria do MetrôRio 
informou que o novo valor 
da passagem está vigente 
desde 2 de abril, no entanto, 
sua cobrança foi adiada ini-
cialmente por 30 dias.  
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Há chances para o 
primeiro emprego 
e pessoas com 
deficiência

Feira online 
de vagas 
termina 
hoje
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Há vagas de jovem aprendiz

Quem busca vaga no mer-
cado pode tentar a tão so-
nhada recolocação na 1ª 
Feira Virtual de Empre-
go da Secretaria Estadual 
de Trabalho e Renda. São 
mais de mil oportunidades 
oferecidas. Em maio, o go-
verno do Rio, por meio da 
secretaria, promoverá vá-
rias diversas ações para me-
lhorar a empregabilidade 
no estado. Mas é bom ficar 
ligado. As vagas estarão dis-
poníveis somente até hoje.

“Em tempos de pande-
mia, o ambiente online fa-
cilita o acesso da população 
às oportunidades, evitando 
custos com o deslocamen-
to”, disse o secretário Capi-
tão Paulo Teixeira.

Os interessados em con-
correr a uma das vagas da 
feira devem fazer um ca-
dastro no link (n8qhg.app.
goo.gl/UruJ) e identificar 
qual oportunidade se en-
caixa no seu perfil. A equi-
pe especializada da Secre-
taria de Trabalho analisa as 
informações e encaminha 
para as oportunidades dis-
poníveis. Entre as empresas 
participantes estão Ambev, 
McDonald’s e Sinaf.

A Feira Virtual oferece 
vagas para o primeiro em-
prego, pessoas com defi-
ciência e programa Jovem 
Aprendiz, além daquelas 
de ampla concorrência. 
Mais de 9.500 pessoas fi-
zeram inscrições para as 
vagas no primeiro dia.

Último dia para renegociar
Cadastro em mutirão do Procon RJ para quitar contas de luz atrasada termina hoje

DANIEL CASTELO BRANCO

Mais de 1.500 consumidores já 
se inscreveram para negociar

A 
pandemia deixou 
muitos brasileiros 
com dificuldades fi-
nanceiras, sem di-

nheiro inclusive para pagar 
várias contas, entre elas a de 
luz, que é um serviço essencial. 
Para ajudar estes consumido-
res a quitar os débitos, o Pro-
con Estadual do Rio de Janeiro 
promove um mutirão virtual 
junto com a concessionária 
de energia Light. Os interes-
sados precisam ficar atentos. 
Hoje, terminam as inscrições 
para participar do mutirão de 
negociação de dívidas com a 
empresa. Mais de 1.500 con-
sumidores já se inscreveram.

Entre os dias 10 deste mês 
e 10 de junho, o Procon-RJ 
fará a negociação em aten-
dimento online. Aqueles 
que estão com as contas 
atrasadas há mais de 90 
dias, estarão aptos a se ins-
creverem. Os consumidores 
nessa situação podem pagar 
dívidas de forma parcelada, 
sem entrada, multa e juros. 
Dependendo do caso, será 
possível ainda parcelar em 
até 24 vezes sem juros. 

Segundo a Light, mais de 
525 mil consumidores no es-
tado estão com contas atrasa-

importância do evento. “Será 
oportunidade única para os 
consumidores que passaram 
por dificuldades financeiras 
e não puderam pagar a conta 
de energia. Conseguimos que 
os parcelamentos fossem sem 
multa, juros e entrada, condi-
ções que nunca aconteceram 
antes. Tenho certeza que o 
mutirão irá ajudar muitos ci-
dadãos fluminenses”, afirmou.

“Infelizmente uma gran-
de parcela da população está 
enfrentando dificuldades fi-
nanceiras e não está conse-
guindo honrar com a conta 

de energia. E a política do 
Procon-RJ inicialmente é 
procurar uma conciliação, 
o que foi bem recebido pela 
Light através de um proje-
to em parceria com a autar-
quia. A finalidade foi buscar 
uma maneira de ajudar es-
ses consumidores e fomos 
prontamente atendidos pela 
empresa. Será uma oportu-
nidade única, para aqueles 
que estão inadimplente, re-
negociarem os seus débitos 
de uma forma jamais vista”, 
complementou o presidente 
do Procon-RJ. 

A Elizabeth, moradora do 
Leme, ficou desempregada 
e acabou acumulando três 
contas de energia sem pa-
gar. Em situação parecida 
estão a Kathia de Mesquita 
e o Alexander de Nova Igua-
çu, que também perderam o 
emprego e não conseguiram 
pagar as faturas, ela acumu-
lou seis e ele quatro em atra-
so. Já o Lucas, residente em 
Duque de Caxias, relatou 
que está com oito contas em 
aberto, pois após ocorrer a 
troca do relógio sem a sua 
autorização, não conseguiu 
arcar com as mesmas que 
vieram altíssimas.

COMO PARTICIPAR

O evento será online e, para 
participar, basta o cliente 
preencher o formulário cli-
cando no link: https://forms.
gle/fdeAU8zJkZfqPTfZ9. A 
fim de evitar aglomeração e 
propagação do coronavírus, 
a negociação entre as par-
tes será virtual com a em-
presa por intermédio de um 
servidor da autarquia que 
acompanhará como media-
dor, observando o direito do 
consumidor e as condições 
do acordo proposto.

Mais de 525 mil 
consumidores estão 
em atraso há pelo 
menos 120 dias

CARTILHA

 N A secretaria também lan-
çou esta semana a cartilha 
Geração Prateada, elabora-
da para incentivar a inser-
ção de pessoas com mais de 
60 anos de idade no merca-
do de trabalho. O material 
é destinado tanto a idosos 
em busca de emprego como 
a empresários interessados 
em abrir vagas a profissio-
nais mais experientes.

O  m a t e r i a l  p o d e 
se r  a ce s s a d o  p e lo  l i n k 
( h t t p : // w w w . r j . g o v .
br/secretaria/Default .
aspx?sec=TRABALHO).

A rede de atendimento do 
Sistema Nacional de Empre-
go (Sine) foi ampliada com 
a reabertura de um posto no 
Centro do Rio. Gerida pela 
Setrab e localizada no prédio 
do Ministério da Economia 
(Avenida Presidente Antônio 
Carlos, 251), a unidade ofere-
ce serviços de intermediação 
de mão de obra, solicitação 
de seguro-desemprego e 
orientação sobre Carteira de 
Trabalho Digital.

Incentivo aos 
maiores de 60

das há pelo menos 120 dias. Os 
clientes de qualquer um dos 31 
municípios em que a conces-
sionária atua poderão partici-
par. As inscrições para o mu-
tirão começaram na quarta e 
vão até hoje.

O presidente do Procon-
-RJ, Cássio Coelho, ressalta a 
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FLAMENGO R$400.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial

 

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.
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.
 

PORTEIRO V/TEXTO
Masculino, experiência por-
taria de condomínio, 2º grau 
completo, trabalhar 13:00h 
às 22:00h, salário acima pi-
so. Enviar currículo: 
scasaes125@gmail.com

 

PODÓLOGO V/TEXTO
Salão em Bangu aluga sala 
para Podólogo
com experiência. Tel: 3332-
3470/ 3331-3266/ 3336-
9468.
 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

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

 

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

 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp 
96419-8521. Vitor.

 



A atriz Natália Rosa, que ficou conhecida pela série Magnífica 70, da HBO, e o ex-BBB, 
Kaysar Dadour, integram o elenco da série ‘Galera FC’, que estreia na próxima segunda-
feira, às 21h30, na TNT. Na comédia, ela interpreta a afetada Sara Jane, musa fitness, 
influencer e namorada do protagonista da história, o jogador de futebol Elton Jr (Maicon 
Rodrigues). Porém, no decorrer da trama, se se envolve com Malak (kaysar Dadour), um 
preparador físico gringo e ‘espião’, que chega ao Rio com a missão de manter o craque na 
linha, mas relaxa a vigilância ao conhecer o amor verdadeiro ao lado de Sara Jane.

FábiaOliveira

PAR ROMÂNTICO EM NOVA SÉRIE DA TNT

CELEBRANDO O AMOR

Sasha Meneghel e João Figueiredo 

se casam em cerimônia íntima

A cantora Tília, que iniciou no mercado musical 

há nove meses e já acumula mais de 4 milhões 

de plays nas plataformas digitais, lança seu novo 

single intitulado ‘Match’ em parceria com Kawe. O 

artista é o rapper brasileiro mais ouvido atualmen-

te, com mais de 4,5 milhões de ouvintes mensais 

no Spotify. A mistura de funk, rap e trap fazem da 

faixa produzida por Dennis DJ - pai de Tília - a mais 

nova grande aposta dos cantores. Com lançamen-

to oficial no dia 14 de maio, ‘Match’ marcará o ter-

ceiro lançamento de Tília em 2021, que tem como 

meta finalizar o ano com 10 músicas divulgadas. 

Nesta semana, os dois artistas foram flagrados em 

clima de romance em um aeroporto de São Paulo. 

E, sim, vai ter cena de beijo no clipe de ‘Match’. 

TÍLIA FIALHO E KAWE 
LANÇAM ‘MATCH

DIV
ULG

AÇÃO 

E
sta coluna de apenas seis leitores descobriu que 
Sasha Meneghel , de 22 anos, se casa no fim deste 
mês com o noivo, João Figueiredo, de 21. O enlace, 

que será completamente intimista - para cerca de 20 
pessoas apenas - será realizado em Angra dos Reis, na 
Costa Verde do Rio, na casa de Xuxa. A ideia, segundo 
apuramos, é que o evento seja no maior estilo pés na 
areia. Como Sasha fez faculdade de moda nos Estados 
Unidos e é sempre antenada neste meio, a própria dese-
nhou seu vestido da noiva.

Sasha Meneghel deve morar junto com João em São 
Paulo, onde atualmente está decorando um imóvel que 
receberá o casal em breve. O noivado foi divulgado pelos 
pombinhos no início de fevereiro, após a modelo ter 
compartilhado o pedido de João Figueiredo, que acon-
teceu dia 7 de novembro do ano passado. O casal ainda 
publicou fotos românticas nas redes sociais e, nas legen-
das, fizeram juras de amor. “Ela disse ‘sim’ 07/11/20. 
Prometo te fazer feliz pra sempre, meu amor Sasha 
Meneghel”, declarou João. E a filha de Xuxa retribuiu: “Eu 
vou te dizer sim para o resto da minha vida. Te amo, meu 
melhor amigo e amor da minha vida”.

GUGA_MILLET

REPRODUÇÃO
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CONKÁ FALA MAL DO 
PROGRAMA DE RAFA 

REPRODUÇÃO INTERNET 

Na noite da última quarta-feira, Mc Kekel estava 

pistola nos stories de seu Instagram. O cantor deixou 

uma indireta daquelas de deixar qualquer um curioso 

para saber sobre quem se tratava. Mas, tudo leva a 

crer que se trata de alguém da gestão da carreira dele. 

“Minha correria pode acabar, mas não vou ser mais ca-

pacho dos outros. Acredita no preto também, porque 

uma hora suas estrelinhas podem não conseguir atin-

gir o mesmo número. Cansei de ser segunda opção. 

Agora é o ponto final. Fod*-s*! Vim como porteiro e 

não me envergonho de voltar a ser de novo. Reconhe-

cer o talento nem sempre é só dinheiro”, desabafou o 

cantor, que em seguida ainda publicou a figurinha de 

uma cobra. Mas depois ele voltou atrás e apagou as 

duas publições polêmicas. Vish! 

Amigos inseparáveis no ‘BBB 21’, Gilberto e Sarah Andrade 

estão cogitando a possibilidade de morar juntos. “Estamos 

pensando em morar juntos em São Paulo. Sarah me falou 

que o esquema é mudar para São Paulo para trabalhar 

bastante. Ela me convidou e eu estou lembrando ela aqui”, 

contou o pernambucano em entrevista durante a entrega 

do ‘Prêmio Rede BBB’. 

Sarah, por sua vez, ressaltou que deseja manter com Gil, 

aqui do lado de fora do confinamento, o mesmo vínculo 

que tinha com o economista dentro do reality. “Eu amo 

esse menino, é para o resto da vida”, declarou a consul-

tora de marketing.

INSEPARÁVEIS

REVOLTADO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n O grupo 22 Mi-

nutos lança hoje 
o clipe da música 
‘Danadinha’ em 
todas as platafor-
mas digitais e no 
canal do grupo no 
YouTube (Gru-
po22MinutosOfi-
cial). O single faz 
parte do EP com 
05 canções, que 
será lançado até 
dezembro. 

Latino foi convocado a comparecer à Delegacia de 
Crimes Raciais e Delitos de Intolerância - DECRADI, 
na tarde de ontem, para prestar depoimento após 
ser alvo de uma queixa-crime por intolerância 
religiosa. O cantor esteve na delegacia dando 
esclarecimentos sobe a denúncia feita pela 
Secretaria Municipal de Cidadania, por conta de suas 
declarações sobre a morte de seu famoso macaco, 
Twelves. 
 Em entrevista a um podcast, realizada no dia 14 de 
abril, o artista acusou adeptos de religiões de 
matrizes africana pela morte de seu animal de 
estimação. “Dizem que foi macumba, né. Os caras 
falaram que foi macumba. Fizeram um trabalho pra 
mim que o macaco foi no meu lugar. Quem conhece o 
mundo espiritual pode dizer melhor”, afirmou o 
cantor, que alegou ainda que a informação veio de 
uma médium e de um profeta.  
 Outra fala do cantor sobre o tema foi reproduzida 
no ofício enviado à delegacia. “Nessa parada de 
centro espírita, nesse bagulho de macumba, os caras 
fazem trabalhos pesados pra infernizar a vida do 
outro. E aí fizeram um trabalho, sei lá, de ebó… Sei lá 
que porra que chama essa merda de ‘macumbaria’. 
Eu não acredito nessa porra. Ficar falando da vida 
alheia. A gente vê muito no meio artístico”. 
 Intolerância religiosa é crime. O código penal 
estabelece, no artigo 208, aplicação de multa e 
detenção de um mês a um ano para quem 
escarnecer de alguém publicamente, por motivo de 
crença ou função religiosa. 

LATINO PRESTA DEPOIMENTO 
POR INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

Na noite desta quarta-feira (5), a e-BBB Kerline fez um story para 

mostrar seu look e toda sua produção de beleza. Até aí, tudo certo. O 

problema é que se ouve, ao fundo, a voz de Karol Conká dizendo: “Me 

chamou de vazia, mas quem que tá com o programa vazio?”. Rimando 

lé com cré, os internautas logo mataram a charada: Karol estava falan-

do de Rafa Kalimann. No dia 3 de fevereiro, a apresentadora da Globo 

fez o seguinte comentário no Twitter ao criticar a postura da rapper no 

jogo: “Karol Conka é VAZIA”. 

 Mas pouco antes de falar de Rafa, Karol disse, entrevista à Rede 

BBB, que está se tratando e que a soberba não combina mais com o 

look dela. “Sim, estou me tratando, estou buscando ser uma pessoa 

melhor. A soberba já não combina mais com meu look. Não visto mais 

esse look”, disse a cantora. Pelo jeito, a nova fase paz e amor de Karol 

Concá teve o prazo de validade expirado...

Um look inusitado
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Ex-Miss Bumbum, a modelo Suzy Cortez posou usando um figurino pra lá de 
inusitado: máscaras cirúrgicas. O objetivo da modelo, que é sucesso 
absoluto do OnlyFans (plataforma de conteúdo adulto), é incentivar o uso 
das máscaras de proteção no combate à contaminação pela Covid-19. “Fiz 
esse ensaio pra detonar quem sai na rua sem máscara. Hoje, usar máscara é 
um ato de amor e respeito à vida do próximo”, afirmou a modelo.

COM VT DO ‘BBB’

POCAH FICA CONSTRANGIDA 
DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Depois de Ronan Souza, noivo de Pocah, reclamar do VT 

que foi ao ar na final do ‘BBB 21’, no qual um áudio da 

cantora foi tirado de contexto e acabou parecendo que 

se tratava de um momento íntimo entre a participante 

e seu amigo de confinamento, Arthur Picoli, agora foi a 

vez da própria Pocah se queixar do episódio. No Twitter, 

a funkeira fez seu desabafo sobre a brincadeira de mau 

gosto dos editores do reality.

“Conversei com uma das diretoras do programa e me 

queixei do áudio fora do contexto na edição. Fiquei ex-

tremamente constrangida. No momento em que ouvi 

a primeira vez, um dos produtores estava comigo e ele 

me viu em choque! Amo e respeito muito o programa, 

mas isso não foi legal”, afirmou a morena. 

Ronan, por sua vez, não pegou leve ao tecer sua crítica 

publicamente. “Vi o VT da Globo agora. Falta de senso 

passou longe, ridículo demais! Enfiaram o respeito no 

c*”, escreveu o empresário, que se mostrou indignado 

com os editores da atração.

O áudio em questão, que foi tirado de um momento em 

que Pocah e Arthur faziam dupla em uma das provas 

do programa, sugeria que Pocah chamava por Arthur 

Picoli enquanto gemia, dando a entender que os dois 

estariam em algum momento de intimidade enquanto 

outros brothers ficavam chocados ao apenas ouvir o 

diálogo entre eles. 

Adriana Bombom e o marido, Adrien Cunha, foram desclassificados do ‘Power Couple Brasil’, ainda duran-
te o pré-confinamento do reality, após Adrien ficar doente e precisar passar por um procedimento médico. 
A ginasta Daniele Hypolito e o coreógrafo Fábio Castro irão substituir os dois. O programa estreia no pró-
ximo domingo com 13 casais disputando o prêmio, que pode chegar até R$ 1,5 milhão. 

DESCLASSIFICADOS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NA investigação pedida pelo ministro do STF Alexandre 
de Moraes ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre as 
verbas partidárias e do fundo eleitoral ao PTB, caso tenha 
capivaras nesse matagal político, pode levar até à cassa-
ção do registro do partido e tirar a legenda da disputa de 
2022. Como publicamos ontem, o pedido de investigação 
do ministro surge após seguidos ataques de Roberto Jef-
ferson, presidente do PTB, aos ministros do Supremo, em 
entrevistas à mídia e nas redes sociais do político.

Passou perto
 N Por um voto apenas, o 

STF se livrou de um cerco 
legislativo à Corte. Por 33 
a 32, a Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câ-
mara dos Deputados bar-
rou o PL 4.754/2016.

Entre Poderes
 N De autoria do deputa-

do Sóstenes Cavalcanti 
(DEM-RJ), o PL daria po-
deres ao Congresso para 
barrar supostas usurpa-
ções de Poderes do Supre-
mo em liminares e deci-
sões do plenário sobre te-
mas que competiriam ao 
Congresso Nacional.

Ajudinha
 N O PL teve parecer fa-

vorável da relatora de-
putada Cris Tonieto. O 
Progressistas, de Ciro 
Nogueira – principal pa-
drinho do novo ministro 
Nunes Marques – ajudou 
a derrubar.

Tradição... 
 N O ex-governador de Per-

nambuco Eduardo Cam-
pos era profundamente 
supersticioso. Passar de-

baixo de uma escada, nem 
pensar. Indicar um candi-
dato ao governo que não 
passasse pela Secretaria 
da Fazenda estava fora 
dos seus planos. Miguel 
Arraes foi secretário de 
Cid Sampaio; Eduardo 
Campos, de Arraes; Paulo 
Câmara, de Eduardo. 

...no forno 
 N E agora a família Cam-

pos manterá a tradição. 
Surgiu um novo nome 
para disputar em 2022 
o governo do estado: o 
atual secretário de Fa-
zenda, Décio Padilha da 
Cruz. 

Sina 
 N Se a superstição for 

mantida, o ex-prefeito do 
Recife Geraldo Julio (PSB) 
está fora do páreo para 
2022. Décio é funcionário 
de carreira da Fazenda e 
já está sendo preparado 
pelos marqueteiros de 
Renata Campos, viúva de 
Eduardo. Ele foi comu-
nicado pessoalmente do 
projeto eleitoral. Gostou 
da ideia e já informou à 
sua família.

Nem venham
 N Por mais que o governo 

federal tenha dinheiro 
para comprar vacina e in-
sumos, se o Politburo qui-
ser, barra novo envio para 
a produção da ButanVac, 
por exemplo. O mercado 
todo sabe como é um ne-
gócio com a China, menos 
o presidente do Brasil. 

Bom combate
 NMorreu na Guatemala, 

na terça-feira, o blogueiro 
evangélico e pró-vida brasi-
leiro Júlio Severo. Polêmi-
co e combativo, Severo foi 
vítima de infarto, de acor-
do com informações de 
parentes. Ele morava com 
a mulher e seis filhos. Era 
adepto do homeschooling.

Justiça
 N A Justiça Federal do DF 

determinou que a Polícia 
Federal arquive o inqué-
rito aberto, a pedido da 
Funai, contra a líder in-
dígena Sônia Guajajara, 
por denúncias contra o 
presidente Jair Bolsona-
ro. Ela já fora intimada a 
esclarecer supostas difa-
mações com foco na web-
série ‘Maracá’.

MERCADO

Detalhe$
 N O clube Cruzeiro, de 

Belo Horizonte, vendeu 
sua sede administrativa 
por R$ 30 milhões para o 
Ministério Público. A sede 
do antigo Hotel Othon, 
no Centro e muito maior, 
saiu por R$ 30 milhões 
num leilão. Alô, MP? Será 
que o MP pode passar 
uma lupa no MP?

CERCO OFICIAL

CHINESES

 N Os chineses levam os negócios muito a sério. E não gostam de ser 
provocados gratuitamente. Ao insinuar que a China criou o corona-
vírus, o presidente Bolsonaro deu um tiro no pé – do Brasil. A China 
é a maior exportadora de insumos para a fabricação da CoronaVac. 

A n o v a  L e i  d e  L i c i t a ç õ e s 
(14.133/2021) buscará primar por 
soluções que ultimem a seguran-

ça jurídica, a ética e um permanente 
diálogo nas contratações governamen-
tais. Contudo, não será fácil. As altera-
ções foram tímidas, perpetuando-se 
velhas práticas em novo ordenamento 
jurídico. Os anseios atuais e as inquietu-
des, tais como: 1) a formalidade jurídica 
das licitações e contratos administra-
tivos, garantindo-lhes transparência e 
legítima confiança na Administração 
Pública; 2) os mecanismos de preven-
ção às fraudes, sobrepreço e superfatu-
ramento dos objetos contratados; 3) o 
respeito aos contratos administrativos, 
visando a conclusão satisfatória do ob-
jeto, continuam a nos assolar.

A fusão dos ritos – concorrência, pre-
gão e RDC - e procedimentos antigos 
criou um modelo novo que poderá pro-

Como retomar o desenvolvi-
mento econômico do Rio de 
Janeiro, melhorando o padrão 

de vida de todos? Essa tem sido uma 
pergunta norteadora do meu traba-
lho à frente da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SECTI) por-
que é fundamental que o poder públi-
co crie caminhos para a recuperação 
do estado, sobretudo neste contexto 
de pandemia. Para aqueles que per-
deram seus empregos ou fecharam 
seus negócios, o investimento públi-
co é a esperança de dias melhores.

Nas conversas com o governador 
Cláudio Castro, ele sempre reforça a 
importância de trabalharmos para 
viabilizar a vacinação o mais rápido 
possível, porque é assim também que 
vamos retomar a geração de emprego 
e renda para as famílias. 

Nesse sentido, cabe destacar o pa-
pel da Fundação Carlos Chagas Filho 
de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (Faperj), vinculada à 
SECTI, no financiamento de pesqui-
sas e projetos relacionados à covid. 
Investir na Ciência tem sido uma das 
prioridades desse governo. 

Outro projeto central da SECTI é a 
criação de Centros Tecnológicos espa-
lhados pelo estado. Mais do que um 
prédio sustentável que ofereça capaci-
tação aos jovens, o local vai sediar cur-
sos na área de inovação e tecnologia, 
propiciando o diálogo entre o setor 
produtivo e investidores. Os centros 
serão precursores da implantação de 
melhorias para as cidades em sinto-
nia com o conceito de smart city, que 
busca integrar as cidades por meio 
da tecnologia. A primeira etapa desse 
projeto é o wifi gratuito nas praças. A 
pandemia nos mostrou que ampliar as 
conexões via internet é fundamental e 
democratizar seu acesso vai beneficiar 
grande parte da população.

Outro importante projeto é a inicia-

Para o estado voltar a crescer

Nova lei de licitações

Alfredo E. Schwartz 
pres-exec Associação 
das Empresas de En-
genharia do Rio

Dr. Serginho 
sec est de Ciência, 
Tecnologia e 
Inovação

porcionar uma maior competitividade, 
todavia, não garantirá a escolha da me-
lhor proposta. Velhas práticas se man-
terão no novo modelo. Mas, nem tudo 
é tenebroso. Identificam-se alterações 
substanciais, como a criação do diálogo 
competitivo, o fortalecimento do progra-
ma de integridade e maior objetividade 
nos critérios de seleção.

No que tange aos mecanismos de 
proteção e à segurança jurídica das 
contratações governamentais, a nova 
lei é muito mais rigorosa. Os preceitos 
secundários dos crimes contra as con-
tratações governamentais foram majo-
rados, permitindo-se, em muitos casos, 
o seu cumprimento em regime fechado. 
Outrora, essa situação era impossível se 
não fosse acumulada com outras con-
dutas. A obrigatoriedade da adoção do 
sistema de integridade em contratos de 
grande vulto. As sanções mais rigorosas. 
A imputação da responsabilidade so-
lidária dos fornecedores nas hipóteses 
de contratação direta irregular. Enfim, 
os sistemas de controle interno das em-
presas deverão ser mais eficazes e, por 
que não dizer, existentes de fato.

ção científica para alunos da rede públi-
ca. Vamos viabilizar laboratórios para 
que os alunos tenham acesso à prática 
científica desde cedo. Por meio de uma 
educação interdisciplinar, os estudan-
tes vão desenvolver habilidades cogni-
tivas essenciais para sua formação. 

Para garantir um ensino profissio-
nalizante de qualidade, a SECTI tem 
investido na ampliação da Faetec pelo 
estado, com ênfase em cursos que res-
peitem a vocação econômica dos mu-
nicípios e gerem emprego. Também 
vale a pena ressaltar a importância da 
interiorização, garantindo oportuni-
dades fora dos grandes centros. Quan-
tos jovens não precisam sair de suas 
cidades em busca de melhores con-
dições? Investir na qualificação pro-
fissional deles é fortalecer o interior.

Incentivar novos modelos de ne-
gócios, por meio do nosso programa 
StartupRio, também tem sido uma 

das marcas da nossa gestão. É com 
enorme orgulho que vejo empresas 
saindo do papel, amadurecendo e ge-
rando empregos. Não é exagero dizer 
que a SECTI está contribuindo para 
a realização de sonhos, por meio de 
empreendimentos com um impacto 
social positivo incrível.

Em todo o mundo, os setores de 
tecnologia, ciência e inovação têm 
alavancado a retomada do cresci-
mento. E o papel da SECTI não vai 
ser diferente: o fomento à pesquisa, 
a ampliação dos cursos profissionais 
e o investimento em tecnologia são 
essenciais para recolocar o Rio de Ja-
neiro no protagonismo que sempre 
teve. Certamente, a pandemia tor-
nou o cenário muito mais desafiador, 
mas com muito trabalho é possível 
devolver a esperança de dias melho-
res. Vamos em frente que o Rio de 
Janeiro tem pressa.

Por derradeiro, o maior anseio da so-
ciedade ao lado do combate às fraudes 
é o respeito às cláusulas contratuais. 
Isso mesmo, o Estado – aquele a quem 
transferimos nosso direito de legítima 
defesa – não cumpre com suas obriga-
ções contratuais e fomenta uma ina-
dimplência que gera inúmeros prejuí-
zos aos seus fornecedores e, sobretudo, 
à própria sociedade. Os riscos finan-
ceiros, a desaceleração produtiva, as 
demissões, o desemprego e, até mesmo, 
os preços de mercado são potencializa-
dos em razão do descaso dos agentes 
públicos mal-intencionados com a le-
galidade, moralidade e eficiência.

O advento do novo marco das contra-
tações governamentais possui o objetivo 
de fomentar as boas práticas. No entan-
to, independentemente de qual norma 
for – a antiga ou a nova – esse propósito 
pode ser alcançado pelo efetivo cumpri-
mento da lei e o respeito aos contratos, 
garantindo-se, assim, um sistema justo 
e juridicamente seguro.

*Este artigo foi escrito com a colabo-

ração de Gilmar Brunizio, advogado e 

mestre em Direito Público.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Instituto  de Gestão e Tecnologia da Informação está com inscrições 
abertas, até dia 13, para 7 mil bolsas de estudo para Programa de Boot-
camps. # Rede Louvre Hotels Group - Brazil lança campanha ‘Promoção 
Dia das Mães 2021’. # Marco Tulio Duarte Rodriguez, ex-gerente de enge-
nharia da OTZ, assume gerencia geral da Radix. # Instituto Esporte & 
Educação lança, em formato digital, Projeto Rede de Parceiros Multiplica-
dores de Esporte Educacional. # Projeto Múltiplas Vozes, Diversas Pers-
pectivas realiza live hoje, às 17h, pelo canal do Youtube Comissões OAB/MG. 

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

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

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

ARTE PAULO MÁRCIO
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MALHAÇÃO

 n Pedro encontra Karina, João 
e Bianca. Duca leva Nat à Pedra 
do Índio. Roberta exige muito 
de Marcelo na aula. Heideguer 
mostra para Lobão as fotos que 
Cobra lhe enviou. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela e Ana não se enten-
dem. Alice fotografa com Rena-
to. Manuela fala com Júlia que 
ela vai visitar Ana na companhia 
de Iná. Lourenço encoraja Rodri-
go a conversar com Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Renzo fica perturbado ao co-
nhecer Alexia. Dominique amea-
ça Lúcia. Renzo fica intrigado 
com a semelhança entre Josima-
ra e Alexia. Lúcia tenta convencer 
Renzo de que Alexia está morta.

 n A caravana de Abrão retorna 
ao acampamento. Agar fala mal 
de Sarai para Abrão. A presença 
de Massá incomoda a todos no 
acampamento. Ló decide partir 
para Sodoma.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

IMPÉRIO

 n Magnólia dá a Isis um chá que 
ajuda a engravidar. Cristina dá 
início às obras do camelódromo. 
Du incentiva João Lucas a assu-
mir o comando da empresa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Cada dia, na quinta temporada do 
‘Power Couple Brasil’, será destinado a 
uma atividade específica. O programa, 
que vai ao ar de segunda a sábado, já 
liberou o calendário para que o público 
possa acompanhar. Confira!

SEGUNDA-FEIRA: prova dos homens 
(na semana seguinte, ocorre a prova das 
mulheres)

TERÇA-FEIRA: prova das mulheres (na 
semana seguinte, ocorre a prova dos 
homens)

QUARTA-FEIRA: exibição da prova dos 
casais + formação da DR ao vivo

QUINTA-FEIRA: eliminação ao vivo (vo-
tação do público)

SEXTA-FEIRA: pós-DR (repercussão)

SÁBADO: atividades e eventos

Dinâmica semanal

1 - Filipe Duarte, cantor e compositor, e Nina 

Cachoeira, modelo e influenciadora digital

Conheça os casais

O 
‘Power Couple Brasil’ está de volta às telas da Record e reestreia 
neste domingo, após o ‘Domingo Espetacular’. Nesta quinta tem-
porada, 13 casais disputam pelo prêmio que pode chegar a até R$ 
1,5 milhão. No comando do reality, Adriane Galisteu conta que foi 

convidada ainda em 2019 para apresentar a atração, mas os planos ficaram suspen-
sos por conta da pandemia.

“Foi bom porque rolou um namoro gostoso e agora a gente já pode falar de casamento. 
A gente namorou um ano e pouco e agora a gente casa”, brinca a apresentadora, que não 

poderia estar mais animada para a estreia. “Eu sou muito fã de ‘Power Couple’. Eu sou fã 
de reality show desde quando eles não estavam na moda, desde quando não era esse sucesso todo. Eu s o u 

aquela que fica acompanhando com marido e filho. É divertido, é emocionante, é intrigante”, revela. 

MUDANÇA DE ROTINA
Morando em São Paulo, Adriane promete se jogar de corpo e alma no novo projeto. Para conseguir 
estar de segunda a sexta na mansão onde os participantes ficam confinados, em Itapecerica da Serra, 
ela cogita até se mudar de casa. “Estou pensando nisso. Pelo menos para algum lugar no meio do 
caminho. Porque só para sair de São Paulo, com o trânsito, são duas horas”, pondera. 
Outro desafio a ser encarado pela apresentadora diz respeito à dinâmica do jogo. Acostumada 

a acompanhar o reality como espectadora, Adriane revela que vai precisar se esforçar para não se 
envolver com os participantes. “É tão diferente assistir de estar lá. Acho que a minha maior difi-
culdade vai ser não me apegar, porque quando eu estou em casa, me apego, escolho os casais que 
eu gosto, vejo os casais que eu vou ter ranço… Mas como apresentadora, tenho que ficar absolu-

tamente neutra, sem puxar sardinha para um ou para outro. Tenho que me acalmar e abaixar meu 
facho”, brinca a loura, que promete ficar ligada em tudo que acontecer na casa.

“Hoje, eu tenho certeza absoluta de que as grandes estrelas desse programa são os participantes, eles que 
dão pra gente tudo que a gente precisa: o conteúdo, a alegria, as tristezas, as angústias. Nosso grande patrão 

é o público, eu estou ali só para contar a história. Eu vou estar acompanhando cada detalhe, vou assistir o 
máximo de tempo possível, para saber de cada confusão, cada tretinha, cada beijo na boca, 
cada namorada, para contar o público. Não quero nem saber”, declara.

LEGADO E RESPONSABILIDADE
Primeira mulher a apresentar um reality show de grandes proporções na TV aberta, 

Galisteu comemora a representatividade feminina. “Somos nós mulheres con-
quistando nossos espaços. O domingo sempre foi um dia muito masculino e os 

realities, por algum motivo, também sempre foram dominados por homens. 
O esporte sempre teve muito mais homem que mulher... Mas hoje em dia 
essas coisas estão mudando. Chegou nossa vez, graças a Deus. Demorou 

foi muito! Estou feliz por poder representar mais essa 
conquista no nosso país e na nossa televisão”.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MUITA DR À VISTAMUITA DR À VISTA

De volta à Record, 
Adriane Galisteu 

estreia, neste domingo, 
o ‘Power Couple Brasil’, 
que dará prêmio de até 

R$ 1,5 milhão

2 - Pimpolho, artista, e Bibi Paolillo, professora e compositora

3 - Daniele Hypolito, ginasta, e Fábio 

Castro, coreógrafo

4 - Deborah Albuquerque, apresentadora e atriz, e Bruno Salomão, médico

5 - Márcia Fellipe, cantora, e Rod Bala, 

produtor musical e baterista

 6 - DJ Claytão, DJ, e Medrado, cantora e compositora

7 - Li Martins, atriz e cantora, e JP Manto-

vani, apresentador e influenciador digital

 8 - Matheus Yurley, influenciador digital e empresário, e Mari Matarazzo, influen-ciadora digital

9 - Mirella, cantora, e Dynho Alves, cantor

10 - Jonathan (JonJon), DJ e comunicador, e Carolina Santos, empresária

11 - Thiago Bertoldo, cantor, e Geórgia 

Fröhlich, atriz

12 - Renata Domíngues, atriz e apresenta-dora, e Leandro Gléria, relações públicas

13 - Mirela Janis, dançarina e influenciadora 

digital, e Yugnir, empresário

FOTO EDU MORAES

CHIQUITITAS

 n Todas as meninas encontram 
o dinheiro de Ana debaixo da 
cama de própria garota. Bia 
havia acusado Marian de tentar 
mais uma maldade.

20h50 | SBT | 10 anos 



Horóscopo

A concentração vai te ajudar com os seus 
compromissos, inclusive financeiros. Invista em 
melhorias para a sua vida. Na união, o diálogo ajuda a 
relação. Cor: vermelho. 

Aproveite os ensinamentos de pessoas experientes no 
trabalho, aprenda com elas. Curta bastante o seu lar. 
Na vida a dois, o diálogo e a cumplicidade vão surgir. 
Cor: coral.

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: adulta, alado, apelo, atual, atum, culpado, culta, deputado, 
dual, duelo, dupla, ideal, lado, lapela, leal, lidar, lira, lupa, mira, mula, 
multa, pauta, pedal, pudim, pulo, puma, rima, talo, talude, úmida.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Você terá que resolver algumas preocupações no dia 
de hoje. A Lua favorece as amizades. Boa sintonia e 
muito carinho com o par romântico, aproveite 
bastante. Cor: branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Unir-se a colegas pode gerar grandes frutos nos 
estudos e negócios. Boa fase para criar um 
empreendimento. Planeje o futuro com o 
companheiro. Cor: ciano.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua indica boas oportunidades para a sua carreira. 
Cursos e treinamentos vão te ajudar a progredir no 
trabalho. Dê uma força e atenção para o seu parceiro. 
Cor: bege.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai desenvolver afinidades e viver novas 
experiências no trabalho. Só tome cuidado com 
discussões. Na união, a intimidade promete pegar 
fogo. Cor: ciano.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Algumas notícias importantes podem pintar. A sua 
saúde pode ser aprimorada. Há chance de romance 
com alguém do trabalho ou de outra cidade, jogue-se. 
Cor: verde-limão.

LIBRA
23/9 a 22/10

Explore a sua comunicação para se entender bem com 
os chefes. Aposte numa boa alimentação,  mais 
balanceada. Ótimas ideias para esquentar a vida a 
dois. Cor: verde-limão.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje você pode faturar uma grana extra. Busque 
adotar uma postura inovadora. A intuição pode te 
ajudar em sorteios. Namore muito com o parceiro. Cor: 
preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A sua simpatia vai encantar as pessoas que estarão à 
sua volta. A convivência com a família vai ser um 
sucesso. Na união, bom dia para um programa caseiro. 
Cor: pink.

Grande momento para cuidar melhor do seu dinheiro. 
Pode quitar algumas dívidas. A sua comunicação vai 
render em negociações. A paquera vai estar em baixa. 
Cor: amarelo-ouro.

O desejo de encontrar com amigos será enorme. Mas 
cuide da saúde. Dicas de parentes podem ajudar nas 
finanças. Relembre grandes momentos no amor. 
Cor: prata.

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

Tiago revela 
detalhes 
sobre reunião 
dos ‘BBBs’: 
‘Ninguém 
pipocou’
A volta dos que não foram. O ‘BBB 
21’ chegou ao fim mas, na quar-
ta-feira, todo o elenco - menos 
Arcrebiano que já está confinado 
para o ‘No Limite’ - se reuniu na 
casa do reality para a tradicional 
lavagem de roupa suja. O progra-
ma, que vai ao ar amanhã, prome-
te surpreender os telespectadores. 

Pelas redes sociais, Tiago Lei-
fert deu alguns spoilers sobre 
esse dia 101, como foi chamado 
o programa especial. “Ninguém 
pipocou, pela primeira vez. Foi o 
momento de reunir toda a gale-
ra, para eles poderem conversar, 
aparar as arestas que estavam 
faltando, reunir todo mundo na 
sala — menos o ‘Microbiano’, que 
está no ‘No Limite’. Eles puderam 
falar tudo que estavam sentin-
do, olhando para trás, revendo o 
programa”, adiantou o apresen-
tador que se emocionou com o 
reencontro.

“E, mais uma vez, o apresen-
tador passou a maior vergonha, 
chorei pra caramba. Eles achando 
que eu estava fingindo, mas estava 
chorando, real, mesmo”.

Alexandre 
Garcia pode 
deixar CNN 
Brasil depois 
de ‘climão’
O ‘CNN Novo Dia’ deu o que falar 
ontem. Confrontado pelo apre-
sentador Rafael Colombo no 
quadro ‘Liberdade de Opinião’, o 
comentarista Alexandre Garcia 
mostrou-se incomodado e deu a 
entender que se demitiria da CNN 
Brasil, afirmando não saber se vol-
taria ao ar hoje.

A saia justa aconteceu após Ale-
xandre defender o presidente Jair 
Bolsonaro por preparar um decre-
to para vetar lockdowns no Brasil. 
Colombo, por sua vez, questionou. 
“Mas a Constituição tem o direito 
à vida, Alexandre. Os governado-
res e os prefeitos não estão tentan-
do garantir o direito à vida?”.

Após a pergunta, o veterano fi-
cou em silêncio e não falou mais 
nada. Colombo tentou encerrar 
o quadro, acreditando que havia 
uma falha de comunicação. Foi 
quando Alexandre Garcia repli-
cou. “Estou sendo entrevistado. 
Não sei se a gente volta”. 

REPRODUÇÃO/CNN BRASIL

REPRODUÇÃO TV GLOBO
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