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MILICIANOS  DA MILICIANOS  DA 
MUZEMA  NA MUZEMA  NA 

MIRA DA CIVIL MIRA DA CIVIL 

RUMO À VAGA RUMO À VAGA 
NAS  OITAVASNAS  OITAVAS

REALITY DE REALITY DE 
AÇÃO COMAÇÃO COM

EX-BBBSEX-BBBS

MP DO RIO EXPLICA SUPOSTO 
VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES 
DA AÇÃO POLICIAL. P. 5

FAMILIARES DOS 27 MORTOS 
RECEBEM ATENDIMENTO DA 
DEFENSORIA PÚBLICA. P. 5

JACAREZINHO

Apenas quatro 
mortos eram 
alvo da operação
Relatório da polícia mostra ainda que, entre as 27 vítimas, 12 tinham 
anotações por tráfico e três não possuíam ficha criminal.  RIO DE JANEIRO, P. 5 

DANIEL CASTELO BRANCO

André Marques 
comanda nova 
temporada de 

‘No Limite’, 
que estreia 

hoje. P. 17

Polícia realizou operação Polícia realizou operação 
de combate à exploração de combate à exploração 
de construção, venda e de construção, venda e 
aluguel de imóveis na aluguel de imóveis na 
Zona Oeste do Rio.Zona Oeste do Rio. P. 9 P. 9

Mengão de 
Gabigol pega 

hoje o La Calera 
para selar 

classificação 
na Liberta. P. 10

O DIA D

Pix: usuário poderá fazer saques em lojas
Novo serviço proposto pelo Banco Central permitirá que sejam feitas quatro retiradas gratuitas por mês, com limite de R$ 500 por dia. P. 12 

Tarifa sobe hoje para R$ 5,80. Cariocas se queixam 
do reajuste, que representa 16% de alta. P. 3 

Apesar de a população de Niterói aprovar o nome 
de Paulo Gustavo, troca não é tão simples. P. 5 

Aumento do Metrô pesa 
no bolso do passageiro

Lei proíbe mudança de nome 
em rua para homenagear ator  

NOVA FASE DA 
VACINAÇÃO PARA 
IDOSOS NO RIO

Campanha contra a gripe começa a imunizar pessoas 
a partir de 90 anos. Prefeitura divulga calendário para 
vacinar profissionais da Saúde contra a covid. P. 4 

Manifestação de moradores e grupos 
contra as mortes no Jacarezinho
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As mais lidas

Online

MP esclarece suposto 
vazamento de operação 

no Jacarezinho
RIO DE JANEIRO, P. 5

Sarah Andrade 
esclarece suposto 

affair com Rodolffo e 
comenta sobre beijo 

na boca pós-BBB
FÁBIA OLIVEIRA 

Peixão fecha parceria com 
traficantes do PCC para 
fornecimento de drogas 

no Complexo de Israel
RIO DE JANEIRO

MUDANÇAS À VISTA 
EM COMANDO DA PM

 N O governador Cláudio 
Castro pensa em mexer no 
comando da Polícia Militar, 
onde se estuda a ida do co-
ronel reformado da PM Luiz 
Henrique Marinho para o 
lugar atualmente ocupado 
pelo coronel Figueredo. Ma-
rinho seria indicação do se-
nador Flávio Bolsonaro, que 
por sua vez teria recebido a 
sugestão do ex-interventor 
do Rio, coronel Braga Netto. 

Forças políticas dentro do PSOL do Rio de Janeiro es-
tão agitadas. Um grupo, aparentemente majoritário, 
é a favor de construir frente ampla que atraia o centro 

democrático para derrotar o bolsonarismo no estado. Outro 
grupo, psolista mais radical, é contra esta “frente” e defen-
de chapa puro-sangue. A primeira corrente, que considera 
natural uma aliança com o PT no Rio - e possível apoio a Lula 
no plano nacional -, tem o deputado Marcelo Freixo como 
principal líder. O outro grupo traz como cabeça o deputado 
federal Glauber Braga. Ele dá como certo o apoio de Luciana 
Genro, Vivi Reis e David Miranda. Todos pertencem à corrente 
do PSOL chamada Movimento Esquerda Socialista (MES).

SETEMBRO
O MES não aceita diálogo com os moderados. Um dos do-
cumentos recentes do grupo explica a posição. “Diante da 
catástrofe, urge responder aqui e agora. A necessidade de 
enfrentar Bolsonaro é imediata. Não podemos esperar 2022. 
Portanto, o centro de nossa tática e agitação é o enfrenta-
mento ao governo de todas as formas possíveis”. A verdade é 
que as discussões mais acaloradas vão continuar até setem-
bro quando acontecerá o congresso do partido que definirá 
qual rumo seguir. Procurado para saber como reage à pressão 
contra sua candidatura ao governo do Estado, Marcelo Freixo 
responde com tranquilidade: “Vejo com naturalidade. Todo 
militante tem direito de se colocar como pré-candidato. Cabe 
ao partido fazer o debate democrático”, disse Freixo.

ELEIÇÃO 2022

PSOL pega 
fogo nos 
bastidores

 N O estado ganhou mais 
de 68 mil novos microem-
preendedores individuais 
no 1º trimestre deste ano; 
um aumento de 9% em com-
paração ao mesmo período 
de 2020. Alimentação fora 
do lar foi o segmento com 
mais abertura de empresas. 
Na sequência vem logística e 
transporte, construção civil, 
moda e beleza. Levantamen-
to é do Sebrae Rio.

PABLO VALADARES/CÂMARA

EMPREENDEDORISMO 
NO RIO DE JANEIRO

Todo 
militante 
tem direito 
de se colocar 
como pré-
candidato”
MARCELO FREIXO
Deputado do PSOL

REGINALDO PIMENTA

Um absurdo a possibilidade do crime organizado conseguir infor-
mações previamente de operações policiais, como pode ter acon-
tecido com a ação no Jacarezinho. O ocorrido precisa ser muito 
bem explicado, e os culpados punidos.

O novo contrato da Petrobrás para construção da P-78, sétima uni-
dade a ser instalada no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de 
Santos, é uma luz para o mercado. Empregos gerados, investimen-
tos e aquecimento da economia local. É o que o país precisa.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Cláudio Castro

Grupo dentro do PSOL quer Glauber Braga candidato à presidência em 2022.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Rio inicia a semana com mais de 
480 vagas de trabalho disponíveis
Chances fazem parte de programa da Prefeitura  e da Comunidade Católica Gerando Vidas

REPRODUÇÃO/INTERNET

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda (SMTE) 
ampliou a captação de vagas e 
disponibiliza 356 oportunida-
des de trabalho, como anun-
ciado na sexta-feira. Além dis-
so, a Comunidade Católica Ge-
rando Vidas informou ontem 
a disponibilidade de 133 pos-
tos de trabalho. As vagas são 
direcionadas a diversas áreas 
de atuação e a diferentes níveis 
de escolaridade e somam, ao 
todo, 489 oportunidades aber-
tas no estado do Rio. 

Para concorrer às vagas da 
SMTE, é preciso estar cadas-
trado no banco de dados da Se-
cretaria. Para fazer o cadastro, 

é preciso enviar currículo para 
o vagas.smte@gmail.com. No 
caso dos candidatos às vagas 
para PCD, o e-mail é o vagasp-
cd.smte@gmail.com. O enca-

minhamento é feito de acordo 
com o perfil das vagas e as exi-
gências feitas pelas empresas. 

E para participar das 
ações de empregos da Comu-

As vagas são 
voltadas a diversas 
áreas de atuação e a 
diferentes níveis de 
escolaridade

Ao todo, são 489 oportunidades abertas no estado do Rio 

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

CONFIRA A SEGUIR AS OPORTUNIDADES:

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE TRABALHO E RENDA 
(SMTE)

Fundamental Completo
 N Padeiro
 N Açougueiro
 N Motociclista
 N Atendente de Padaria
 N Auxiliar de Cozinha
 N Atendente de Lanchonete
 N Sushiman
 N Peixeiro
 N Auxiliar de Peixaria
 N Repositor
 N Auxiliar de Cozinha
 N Frentista
 N Auxiliar de Serviços Gerais

Médio Completo
 N Operador de Caixa

Superior
 N Farmacêutico (Farmácia)

VAGAS PARA PCD

Não exige escolaridade
 N Atendente de Restaurante

Fundamental Incompleto
 N A u x i l i a r  d e  P r o d u ç ã o 

(Reciclagem)
 N Ajudante de Almoxarifado
 N Auxiliar de Limpeza

Fundamental Completo
 N Auxiliar de Manutenção
 N Auxiliar de Estoque
 N Ajudante de Caminhão
 N Auxiliar Operacional de Limpeza

Médio Incompleto

 N Controlador de Acesso 
- Mercados

 N Atendente de Balcão 
- Mercado

 N Açougueiro
 N Atendente de Loja
 N Estágio Para Estudantes 

do Ensino Médio
 N Operador de Depósito
 N Auxil iar  de Produção 

- Alimentos
 N Auxil iar  de Produção 

- Cosméticos
 N Cabeleireiro
 N Manicure
 N As exigências de cada 

vaga da Comunidade Ca-
tólica Gerando Vidas po-
d e m  s e r  co n fe r i d a s  n o 
site www.trabalhobrasil.
com.br.

 N Operador de Carga e Descarga
 N Auxiliar Logístico I
 N Empacotador

Médio Completo
 N Atendente
 N Auxiliar Administrativo
 N Operador de Telemarketing
 N Té c n i c o  d e  S e g u r a n ç a  d o 

Trabalho
 N Auxiliar Administrativo
 N A u x i l i a r  A d m i n i s t r a t i v o 

Operacional

S u p e r i o r  C o m p l e t o 
( T I ,  A d m i n i s t r a ç ã o , 
Contabilidade)

 N Analista Administrativo
 N Superior Completo (TI)
 N Arquiteto de Soluções
 N Analista de Infraestrutura

 N Analista de Desenvolvedor Net 
e Net Pleno

 N Analista de Desenvolvedor Java
 N Designer
 N Web Designer
 N Analista de BI

COMUNIDADE CATÓLICA 
GERANDO VIDAS

 N Analista de Recursos Humanos
 N Técnico em Enfermagem
 N Té c n i co  e m  S e g u ra n ç a  d o 

Trabalho
 N Vendedor Interno
 N Porteiro
 N Vigia Noturno
 N Faxineiro Predial
 N Auxiliar de Vendas
 N Auxiliar de Limpeza e Apoio
 N Auxiliar de Serviços Gerais 

- Hospitalar

nidade Católica Gerando Vi-
das, é necessário que o can-
didato faça o agendamento 
prévio. Os encaminhamen-
tos serão enviados por e-mail 
aos candidatos selecionados, 
assim que completarem o to-
tal de vagas oferecidas, con-
tendo o endereço, o horário 
de comparecimento, para 
qual empresa o candidato 
foi encaminhado e qual do-
cumentação a ser apresen-
tada. Para se inscrever, a 
pessoa deve acessar o Face-
book do Gerando Vidas para 
encontrar os links para ca-
dastro www.facebook.com/
sougerandovidas.



RIO DE JANEIRO

O
s usuários do metrô 
devem preparar o 
bolso e separar espa-
ço a mais na cartei-

ra para moedas. A partir de 
hoje, o valor da tarifa do Me-
trôRio sobe para R$ 5,80, um 
aumento de 16% em relação 
aos R$ 5 anteriores. O reajus-
te anual será menor do que os 
R$ 6,30, previstos no contrato 
e homologados pela Agência 
Reguladora de Serviços Públi-
cos Concedidos de Transpor-
tes Aquaviários, Ferroviários e 
Metroviários e de Rodovias do 
Rio (Agetransp). Ainda assim, 
passageiros afirmam que o 
aumento de R$ 0,80 fará dife-
rença no bolso, especialmente 
em plena crise econômica por 
conta da pandemia.

O carioca que usa o metrô 
nos dias úteis - de segunda à 
sexta-feira - na ida e na vol-
ta para casa gastará R$35,20 
a mais por mês. Usuários 
que não recebem vale-
-transporte desembolsarão 
R$255,20 mensais para andar 
de metrô durante a semana, 
valor que representa aproxi-
madamente 23% do salário 
mínimo vigente (R$ 1.100). 
É um aumento que afeta bol-
sos como o de Sônia Souza, 
de 48 anos. Desempregada 
há quatro meses, a moradora 
de Belford Roxo usa o metrô 
para entregar currículos no 
Centro do Rio. “É uma dife-
rença brutal no dia a dia. Não 
pego todo dia, mas para uma 
pessoa que está em busca de 
trabalho há quatro, ou cinco 
meses, como eu, fica apertado 
demais”, reconhece Sônia. 

Colegas de trabalho, os 
administradores Elizeu Fer-
nandes e Adriano Sales são 
usuários de trem e metrô, e 
souberam de véspera do au-
mento da tarifa. “Muito pro-
vavelmente esse reajuste do 
metrô vai demorar para en-
trar no Bilhete Único. Fico 
na torcida para entrar logo, 
porque faz diferença. Fica di-
fícil tirar do bolso”, comenta 

Adriano. “A questão maior é a 
qualidade. A tarifa sobe, mas 
o serviço tem se deteriorado. 
Os horários nos dias de sema-
na não dão vazão, a superlo-
tação é terrível nos horários 
de pico”, questiona Elizeu.

METRÔ ALEGA PREJUÍZOS 

Em nota, o MetrôRio infor-
mou que “apesar das dificul-
dades financeiras, a conces-
sionária, além de manter os 
mesmos intervalos praticados 
no período pré-pandemia nos 
horários de pico, com oferta 
máxima da frota, adotou as 
melhores práticas de higieni-
zação de trens e estações”. A 
concessionária divulgou ain-
da que “a operação segue em 
pleno funcionamento, tanto 
na linha 4 quanto nas linhas 1 
e 2, em horário regular e com 
todas as estações abertas”.

O MetrôRio diz já acu-
mular prejuízos de mais de 
R$650 milhões desde o início 
da pandemia, por conta da 
queda no número de usuário. 
Atualmente, segundo a em-
presa, aproximadamente 390 
mil passageiros circulam por 
dia no metrô. Antes da pan-
demia, eram 900 mil por dia.

ANDAR DE METRÔ 

ESTÁ MAIS CARO
Carioca vai pagar nova tarifa que sobe hoje de R$ 5 para R$ 5,80 após acordo 
do governo do estado com a concessionária. Reajuste representa alta de 16%

YURI EIRAS

FOTOS REGINALDO PIMENTA

É uma diferença 
brutal no dia a dia. 
Não pego todo 
dia, mas para uma 
pessoa que está em 
busca de trabalho, 
vai ficar apertado 
SÔNIA SOUZA, 
desempregada

Especialista diz que aumento  
‘fará falta na alimentação’

 > O economista e pro-
fessor de Finanças Gil-
berto Braga avalia que 
o aumento, apesar de 
parecer pequeno, faz 
diferença na renda de 
parte da população ca-
rioca. “Com um mês de 
dias úteis, representa R$ 
35,20. Não deixa de ser 
um valor que pode fazer 
falta na alimentação, por 
exemplo. Dá para com-
prar, pelo menos, arroz, 
feijão e alguma proteína 
para duas refeições. Do 
ponto de vista de quem 
paga, se for o próprio 
trabalhador isso pesa 
bastante no orçamento. 
Mas também pesa para 
o empregador que vai in-
cluir isso no vale-trans-
porte”, comenta Braga.

O  r e a j u s t e  p a r a 
R$5,80, e não mais para 
R$ 6,30,como homolo-
gado pela Agetransp, foi 
combinado após negocia-
ções entre a concessioná-

ria e o governo do estado. 
Procurados, a Secretaria 
Estadual de Transportes 
e o MetrôRio afirmaram 
que o acordo que evitou 
o aumento da tarifa para 
R$ 6,30 não prevê, neces-
sariamente, que o próxi-
mo reajuste, em 2022, 
seja para este valor. A 
nova tarifa será feita com 
base na variação do Ín-
dice Geral de Preços do 
Mercado (IGP-M).

“O governo vinha uti-
lizando as novas linhas 
para compensar esse 
valor, concedendo mais 
tempo à concessionária, 
mas eles têm um número 
para manter o equilíbrio 
do orçamento. Efetiva-
mente, as perdas devem 
ser verdadeiras e é situa-
ção muito difícil. Não há 
dinheiro público para 
compensar as perdas, e a 
única maneira a se fazer 
isso é o aumento da tari-
fa”, analisou Braga.

TARIFA MAIS CARA ENTRE AS CAPITAIS DO BRASIL

 NO aumento para R$ 5,80 co-
loca o Rio, a partir desta terça-
-feira, no topo do ranking entre 
as tarifas de metrô mais ca-
ras do país, ultrapassando em 
R$0,30 o valor da passagem 
em Brasília. O transporte será 
também o modal mais caro 
na cidade: o trem segue R$ 5, o 
ônibus, BRTs e vans custam R$ 
4,05, e o VLT sai a R$ 3,80.

 N Confira as tarifas de metrô das 
capitais do Brasil:

 N Tarifa de metrô do Rio de Janei-
ro: R$ 5,80

 N Tarifa metrô de Brasília (DF): 
R$ 5,50

 N Tarifa metrô de Belo Horizonte 
(MG): R$ 4,50

 N Tarifa metrô de São Paulo 
(SP): R$ 4,40

 N Tarifa metrô do Recife (PE): 
R$ 4,25

 N Tarifa metrô de Salvador 
(BA): R$ 4,10

 N Tarifa metrô de Fortaleza 
(CE): R$ 3,60

Para quem paga, se for o próprio 
trabalhador, pesa bastante no 
orçamento. Mas pesa para o 
empregador que vai incluir no 
vale-transporte
GILBERTO BRAGA,  
economista e professor de Finanças

Elizeu Fernandes e 
Adriano Sales são 

usuários de trem e 
metrô, e souberam 

de véspera do 
aumento da tarifa

Sonia Souza, que 
está desempregada 
há quatro meses, 
reclama do 
aumento da tarifa 
para R$ 5,80
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Idosos vacinados 
em nova fase 
de campanha 
contra a gripe
Pessoas a partir de 90 anos ou mais começam a 
ser imunizados a partir de hoje no Município do Rio

A imunização contra gripe do grupo de 90 anos ou mais será mantida até a próxima segunda-feira

I
dosos a partir de 90 anos 
ou mais começam a ser 
vacinados contra a gripe 
a partir de hoje no Muni-

cípio do Rio. A imunização 
do grupo será mantida até 
a próxima segunda-feira. A 
campanha foi iniciada em 
abril, mas a prefeitura pos-
tergou a vacinação do seg-
mento para maio para evitar 
conflitos com o recebimen-
to da vacina da covid-19. Já 
receberam a dose da gripe 
trabalhadores da Saúde, 

agentes de segurança e sal-
vamento, forças armadas, 
quilombolas, indígenas, ges-
tantes, puérperas e crianças 
até 5 anos.

A vacinação contra a gripe 
no Rio será segmentada por 
idade até o dia 14 de junho, 
imunizando pessoas de 90 
anos até 60 anos divididos 
por semana. Nesta primeira, 
90 anos, na próxima, 80 e as-
sim por diante.

A imunização contem-
plará outros grupos priori-
tários: pessoas com comor-
bidades, profissionais da 
Educação, caminhoneiros, 
portuários, pessoas com de-
ficiência, população carcerá-

ria, adolescentes sob medi-
das socioeducativas, funcio-
nários do sistema prisional, 
caminhoneiros, rodoviários 
e trabalhadores da Saúde 
ainda não contemplados.

CAMPANHA DA COVID-19
A campanha contra a co-
vid-19 também avança no 
Município do Rio de Janeiro. 
A chegada de uma remessa 
na última sexta-feira da Co-
ronaVac garantirá, segundo 
a prefeitura, a continuida-
de da imunização para ido-
sos acamados e com mais 
de 66 anos que aguardam a 
segunda dose da vacina, até 
amanhã; na quinta-feira, o 
imunizante será destinado 
a pessoas com 65 e 64 anos, 
por fim, na próxima segun-
da, os com 63, 62 e 61 anos.

Para os demais públicos 
não idosos que receberam a 
primeria dose da CoronaVac 
e foram afetados pela inter-
rupção da vacina, a campa-
nha será dividida por data. 
Aqueles imunizados entre 
os dias 5 e 9 de abril recebe-

ram ontem a segunda dose 
da vacina; os vacinados en-
tre os dias 10 e 17 de abril de-
vem comparecer aos postos 
nos dias 17 de maio e o res-
tante seguirá o calendário 
normalmente.

A primeira dose segue 
distribuída exclusivamen-
te para grupos prioritários 
segmentados por gênero. 
Mulheres com 49 anos serão 
vacinadas nesta segunda, 
homens com a mesma idade 
na terça e assim por diante. 
Gestantes, puérperas com 
comorbidades, pessoas com 
síndrome de Down e doença 
renal crônica (dependentes 
de diálise) não têm mais res-
trições de idade para rece-
ber o imunizante contra o 
coronavírus.

 N A Prefeitura do Rio anunciou 
ontem à tarde novo calendário 
para retomar a vacinação con-
tra covid-19 dos profissionais de 
Saúde. Mais cedo, a vacinação 
da 1ª dose havia sido interrom-
pida sem nenhum comunicado 
prévio. A partir de hoje, profis-
sionais de 30 a 34 anos poderão 
procurar as unidades de Saúde 
das 13h às 17h.

O  c r o n o g r a m a  p a r a  1 ª 
dose será segmentado apenas 
por idade: de hoje à sexta-feira 

(14/5) profissionais de 30 a 34 
anos; segunda-feira (17/5) os 
com 30 anos; terça-feira (18/5) 
com 29 anos; quarta-feira (19/5) 
28 anos; quinta-feira (20/5) 27 
anos e sexta-feira (21/5) profis-
sionais com 26 anos ou menos.

Entre as categorias aptas a to-
mar o imunizante, estão: médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupa-
cionais, biólogos, biomédicos, far-
macêuticos, odontólogos, fonoau-
diólogos, psicólogos, assistentes 

sociais, profissionais de educação 
física, médicos veterinários e seus 
respectivos técnicos e auxiliares. 

Já os lotados em hospitais e 
unidades de urgência e emergên-
cia ou que trabalham na campa-
nha deverão se vacinar nas pró-
prios unidades que atuam.

Ontem pela manhã, a vacina-
ção da 1ª dose para esse grupo 
chegou a ser interrompida sem 
nenhuma informação. A Secreta-
ria Municipal de Saúde não escla-
receu os motivos para a decisão, 

que repercutiu de maneira nega-
tiva nas redes sociais. A campa-
nha havia atendido o segmento 
até o último sábado, imunizando 
pessoas com 35 anos.

Os profissionais da Saúde 
foram um dos primeiros a rece-
ber a vacina  junto com idosos 
devido aos riscos e exposição 
à doença. A campanha estava 
mais adiantada em relação aos 
demais prioritários, que também 
recebem a 1ª dose do por escalo-
namento de idade. 

VOLTOU ATRÁS

Após suspender, prefeitura divulga calendário para profissionais da Saúde

A vacinação contra 
a gripe no Rio vai 
ser segmentada por 
idade até o próximo 
dia 14 de junho

 > A Prefeitura do Rio inter-
ditou no domingo à noite 
boate que promovia festa 
clandestina com cerca de 
300 pessoas na Avenida Ar-
mando Lombardi, na Barra 
da Tijuca. Segundo a Secre-
taria Municipal de Ordem 
Pública, havia aglomera-
ção, atendimento de clien-
tes em pé e funcionamento 
de pista de dança. Na sexta-
-feira, o município flexibi-
lizou algumas medidas de 
restrição contra a covid-19, 

mas o funcionamento de 
boates segue suspenso.

A equipe permaneceu 
até o esvaziamento total 
do lugar, que foi multado e 
interditado pela Vigilância 
Sanitária. Entre o domingo 
e a madrugada de segunda-
-feira, a fiscalização regis-
trou 955 autuações entre 
multas e interdições a es-
tabelecimentos, infrações 
sanitárias, multas de trân-
sito, reboques e apreensões 
de mercadorias.

Evento com 300 pessoas 

 > A Secretaria Municipal 
de Saúde informou ontem 
que enviou nota técnica 
ao Ministério Público Es-
tadual para justificar a im-
portância da vacinação de 
profissionais de Educação, 
Segurança pública, moto-
ristas e cobradores de ôni-
bus, transporte escolar e 
serviços de limpeza urba-
na. A pasta esclareceu que a 
imunização está suspensa, 
conforme decisão do minis-
tro Ricardo Lewandoski, do 
Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a deci-
são de Lewandoski, ape-
nas agentes de Segurança 
que atuam diretamente 
no combate à pandemia 
podem se vacinar. O ma-

gistrado atendeu um pe-
dido da Defensoria Pú-
blica do estado, que con-
testou um decreto do go-
vernador Cláudio Castro, 
que estabelecia os dois 
grupos prioritários.

Dessa forma, o calendá-
rio só vai manter a imu-
nização para os grupos 
prioritários previstos na 
6ª edição do Plano Nacio-
nal de Operacionalização 
da Vacinação contra a 
Covid-19, sendo eles ges-
tantes e puérperas com 
comorbidades, pessoas 
com síndrome de Down 
e doentes renais crônicos 
dependentes de diálise. 
Todos eles devem ter ida-
des a partir dos 18 anos.

STF: condições de vacinar

 > O prefeito Eduardo 
Paes usou as redes so-
ciais para pedir descul-
pas depois de aparecer 
sem máscara e aglome-
rado em roda de samba 
em um bar no Centro 
do Rio, no sábado. Paes 
foi diagnosticado pela 
segunda vez com a co-
vid mês passado. Após 
isolamento, se curou e 
retornou para o traba-
lho na prefeitura. “Errei 
e me desculpo”, postou.

Um dia antes  de 
ser flagrado em públi-
co, divulgou novas me-
didas de proteção con-
tra o avanço do novo 
coronavírus, mas com 
afrouxamento em al-
guns setores. 

O novo decreto libera 
o funcionamento de ba-
res e restaurantes sem 
horário para fechar. Mú-
sica ao vivo até às 23 ho-
ras. Apesar do afrouxa-
mento, as rodas de sam-
ba e eventos de grande 
porte seguem proibidos. 

A assessoria infor-
mou que ele foi gravar 
com dono de alguns res-
taurantes no Rio, o chef 
Pedro Artagão. Após, 
Paes caminhou pelas 
ruas e parou para um 
evento de samba.

Paes se 
desculpa após 
aglomerar 

CONFIRA AS DATAS 

Campanha 
começou em 
abril. Prefeitura 
postergou para 
evitar conflito com 
vacinação da covid

DIVULGAÇÃO
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Homenagem em rua esbarra em lei
Nome de Paulo Gustavo é aprovado pela população, mas decreto pode vetar alteração

ARQUIVO

Rua Coronel Moreira César é uma das mais famosas de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel 
Grael, enviou, ontem, uma 
mensagem executiva para a 
Câmara de Vereadores soli-
citando a alteração no nome 
da Rua Coronel Moreira Cé-
sar para Ator Paulo Gustavo, 
em Icaraí. Apesar da larga 
aprovação e aceitação por 
parte da população, existem, 
no entanto, trâmites que de-
verão ser seguidos. Isso por-
que, para que a conversão 
realmente aconteça, teria 
de haver uma mudança na 
lei Municipal n° 2.160, pro-
mulgada em julho de 2004 
pelo então prefeito Godofre-
do Pinto, que proíbe a mu-
dança dos nomes de ruas que 
tenham mais de 20 anos de 
existência.

A troca não acontece so-
mente através de leis ou 
decretos. A tradição sem-
pre fala mais forte, já que a 
Moreira César é um grande 
centro comercial conhecido 
além de Niterói. Centenas de 
comerciantes e prestadores 
de serviço estabelecidos na 
rua de Icaraí se preocupam 

cente ao coronel homônimo 
conhecido popularmente 
como “corta-cabeças” por 
sua frieza ao matar inimigos 
e familiares. O militar mor-
reu em 1897 durante a Guer-
ra dos Canudos, na Bahia.

As mulheres responderam 
por cerca de 70% dos votos. 
Icaraí, onde fica a Moreira 
César, marcou presença na 
votação, com quase 11 mil vo-
tos. A faixa etária mais parti-
cipativa foi a de 20 a 29 anos 
(34%), seguida da turma de 
30 a 39 anos (24%) e maiores 
de 50 anos (17%).

Hoje, às 18h30, acontece a 
missa de Sétimo Dia do ator 
e humorista Paulo Gustavo. 
A cerimônia será realizada 
no Santuário do Cristo Re-
dentor, restrita à família e 
amigos próximos.

Paulo Gustavo morreu na 
última terça-feira (4), aos 
42 anos, vítima de compli-
cações da Covid-19, deixan-
do marido e dois filhos. Ele 
estava internado desde 13 
de março no Hospital Copa 
Star, na Zona Sul.

Dos 27 mortos, apenas 
12 tinham anotações por 
tráfico, aponta relatório
Documento da polícia revela que outros quatro mortos estavam 
entre os 23 indiciados no inquérito que motivou ação no Jacarezinho

REGINALDO PIMENTA

Megaoperação policial na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte, realizada na última quinta-feira, foi a mais letal da história do Rio

U
m relatório formu-
lado pela Inteligên-
cia da Polícia Civil 
no domingo (9), ao 

qual O DIA teve acesso, re-
laciona os nomes dos mor-
tos na Operação Exceptios 
na Favela do Jacarezinho, na 
última quinta-feira (6), com 
os respectivos antecedentes 
criminais. Dos 27 mortos du-
rante a ação policial na co-
munidade da Zona Norte, a 
mais letal da história do Rio, 
três não tinham passagem 
pela polícia. Doze não pos-
suíam anotações por tráfico, 
mas por outros crimes. 

Apenas quatro mortos 
estavam entre os 23 indicia-
dos no inquérito policial que 
motivou a operação: Richard 
Gabriel da Silva Ferreira, o 
“Kako”; Rômulo Oliveira Lu-
cio, o “Romulunzin”; Isaac 
Pinheiro de Oliveira, o “Per-
turbado”; e Maurício Ferrei-
ra da Silva, o “Magneto”.

Entre os mortos, três não 
tinham anotações crimi-
nais. Diogo Barbosa Gomes, 
chegou a ser notificado em 
um procedimento por de-
sacato a policiais em 2014 
e 2015. Já Natan Oliveira de 
Almeida não tinha nenhuma 
passagem pela polícia. 

Em depoimento, um fami-
liar disse que descobriu que 
Natan estaria trabalhando 
para o tráfico do Jacarezinho 
havia três meses. Já Caio da 
Silva Figueiredo, 17 anos, 
era da cidade de Paracambi, 
na Região Metropolitana, e 
não possuía antecedentes. 
Em outro depoimento, um 
de seus familiares informou 
que ele era usuário de drogas 
e havia se mudado para a co-
munidade há poucos meses.

Outros 12 mortos tinham 
passagens por outros cri-
mes, como furto a transeun-
te, roubo, uso de entorpe-
cente, porte ilegal de armas 
e ameaça. Um dos mortos 
possuía o registro de uma 
passagem por tráfico quan-
do adolescente: Raí Barrei-
ros de Araujo. 

As investigações desta ope-
ração foram iniciadas a partir 
da apreensão de fotografias 
de traficantes por policiais 
da UPP do Jacarezinho, indi-
ca o documento. Na sequên-
cia, foram analisados diversos 
perfis das redes sociais Twit-
ter, Facebook e Instagram, as-
sociadas ao tráfico de drogas.

Entre os mortos na opera-
ção,  está o policial civil An-
dré Leonardo de Mello Frias, 
da Delegacia de Combate às 
Drogas (Dcod). Ele foi enter-
rado no Jardim da Saudade, 
em Sulacap, sexta-feira (7).

 N A Defensoria Pública do Es-
tado do Rio iniciou, ontem, o 
atendimento aos familiares de 
27 homens mortos no Jacarezi-
nho durante operação policial. 
Um policial civil também mor-
reu na ação. Os encontros, que 
são fechados, contam com a 
presença da Comissão de Di-
reitos Humanos da OAB.

Um registro de ocorrência 
sobre a operação da Polícia 

Civil no Jacarezinho mostra 
que 24 dos 27 corpos de sus-
peitos foram removidos da 
comunidade sem perícia. No 
último sábado (8), quatro dos 
seis homens presos no local 
falaram em depoimento que 
foram obrigados a levar corpos 
de suspeitos mortos para den-
tro de blindados. Os suspeitos 
disseram também que foram 
submetidos a agressões.

COM APOIO DA OAB

Defensoria atende familiares

 > O Ministério Público 
esclareceu, ontem, o 
suposto vazamento de 
informações que de-
talhavam a operação 
Expertis. De acordo 
com o MPRJ, a 1ª Pro-
motoria de Justiça de 
Investigação Penal Ter-
ritorial da área Méier 
e Tijuca recebeu o pe-
dido das prisões no dia 
22 de abril. No dia 28 
do mesmo mês foi de-
cretada a prisão dos 
denunciados pelo Juí-
zo da 19ª Vara Criminal 
do Tribunal de Justiça, 
oportunidade em que 
foi suspenso o sigilo 
do processo, tornando 
públicas todas as peças 
processuais.

O MP esclareceu 
ainda, em ofício di-
rigido à Promotoria 
de Justiça, que a De-
legacia de Proteção à 
Criança e ao Adoles-
cente (DCAV) infor-
mou que, em conversa 
informal dos policiais 
civis com um dos de-
nunciados, os agentes 
descobriram que o pri-
mo e também advoga-
do do preso fez consul-
tas em bancos de da-
dos e verificou que ha-
via mandado de prisão 
preventiva pendente 
contra seu cl iente, 
momento em que teve 
acesso ao processo.

Na operação, poli-
ciais apreenderam do-
cumentos com timbre 
do MP dentro de uma 
casa onde criminosos 
foram mortos.

MP esclarece 
suposto 
vazamento 

Violência durante operação na Favela do Jacarezinho motivou protestos no Rio e em diversas cidades

com possíveis prejuízos se 
a mudança de nomenclatu-
ra se concretizar. Os lojistas 
terão que mexer em alvarás, 
registros de CNPJ e outras 
burocracias mais, num tem-
po em que a pandemia con-
tamina seus negócios. 

Mais de 34 mil pessoas 
participaram da consulta 
pública, feita através da pla-
taforma Colab, entre os dias 
5 e 8 de maio. O texto da pes-
quisa lembrava a população 
sobre a origem do nome Co-
ronel Moreira César, perten-

Estudantes de 
Medicina se 
aglomeraram no 
Hospital da Lagoa

Confusão em fila 
para estágio em CTI 

WHATSAPP O DIA

Fila se formou na porta do HFL

Estudantes do curso de 
Medicina fizeram uma 
longa fila e causaram 
aglomeração, na noite de 
domingo (9), na entrada 
do Hospital Federal da 
Lagoa (HFL), na Zona Sul, 
para realizar a inscrição 
no processo seletivo de 
vagas de estágio no CTI 
da unidade de saúde. A 
fila só dispersou, na ma-
nhã de ontem, após uma 
funcionária do Centro de 
Estudos do HFL coletar o 
nome das pessoas que es-
tavam aguardando.

De acordo com in-
formações do edital do 
concurso, a inscrição 
abria ontem, de forma 
presencial, e terminaria 
sexta-feira (14). A prova 
acontece nos dias 4 e 11 de 

junho e será limitada aos 80 
primeiros inscritos.

Segundo um estudante 
que estava na fila, mas não 
quis ser identificado, por 
volta das 22h de domingo, já 
tinham mais de 100 pessoas 
aguardando para inscrição.

O edital, no momento, 
está ameaçado de ser fe-
chado, colocando em risco 
a inscrição já realizada por 
alguns dos candidatos que 
estavam na fila.

A assessoria do Ministé-
rio da Saúde não informou 
como vai encaminhar a 
questão.

ESTEFAN RADOVICZ
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Grupo é acusado de explorar construção, venda e aluguel de imóveis irregulares na região
DANIEL CASTELO BRANCO

Operação Caixa de Areia: agentes cumprem, logo pela manhã, oito mandados de busca e apreensão em diferentes pontos da cidade 

A 
Polícia Civil realizou 
na manhã de ontem 
a operação Caixa 
de Areia contra um 

grupo de milicianos acusa-
do de explorar construção, 
venda e aluguel de imóveis 
irregulares na Muzema, na 
Zona Oeste do Rio. Os agen-
tes cumpriram oito manda-
dos de busca e apreensão em 
diferentes pontos da cidade. 
Foram apreendidos mais de 
40 celulares e dois carros de 
luxo, avaliados em quase R$ 
500 mil. 

Após meses de investiga-
ções, a Força-Tarefa da Po-
lícia Civil, por meio Depar-
tamento Geral de Combate 
à Corrupção, ao Crime Or-
ganizado e à Lavagem de Di-
nheiro (DGCOR-LD), pediu 
à Justiça o bloqueio de con-
tas bancárias de pessoas que 
atuavam na exploração de 
imóveis na região da Muze-
ma e de empresas utilizadas 
para lavagem de dinheiro. O 
pedido foi acatado, e a Justi-
ça determinou o bloqueio de 
quase R$ 12,5 milhões.

De acordo com o delegado 
Leonardo, titular da Delega-
cia de Combate às Organiza-
ções Criminosas e à Lavagem 
de Dinheiro (Dcoc), a fase 
da operação foi importante 
para desestabilizar os braços 
financeiros da quadrilha. 

“Além desses bloqueios, 
conseguimos identificar pe-
ças importantes para seguir 
nas investigações. A Força-
-Tarefa contra a milícia vem 
atuando de forma constan-
te”, enfatizou o delegado, 
explicando que o inquérito 
segue em sigilo. 

Os mandados foram expe-
didos pela 1ª Vara Criminal 

 > Em abril de 2019, 
dois prédios, construí-
dos de foram ilegal pela 
milícia, desabaram na 
Muzema, na Zona Oes-
te do Rio. Cada edifício 
tinha cerca de cinco an-
dares. Ao todo, 24 pes-
soas morreram e sete 
ficaram feridas.

Nos escombros, os 
sonhos da casa pró-
pria foram deixados 
para trás. Na ocasião, 
a Prefeitura do Rio dis-
se que os prédios já ti-
nham sido interditados 
em ocasiões anteriores, 
mas os antigos mora-
dores retornaram.

Segundo as investi-
gações da Polícia Civil, 
o major da Polícia Mili-
tar Ronald Paulo Alves 
Pereira, preso no início 
de 2019 na operação 
“Os Intocáveis”, é quem 
comanda a milícia na 
Muzema.

Além de dominar a 
venda de imóveis irre-
gulares na região, o mi-
litar também é acusado 
por crimes como agio-
tagem e venda ilegal de 
serviços como luz, gás e 
TV a cabo.

Ronald Paulo tam-
bém é investigado por 
envolvimento no Escri-
tório do Crime, como é 
chamado o grupo de 
matadores profissio-
nais suspeito de exe-
cutar várias pessoas no 
Rio de Janeiro.

Em 2019, 
tragédia teve 
24 mortos

Especializada e a investiga-
ção apura a lavagem de di-
nheiro de pessoas que atua-
vam como “empresários” 
do ramo imobiliário ilegal 
na região da Muzema. Foi 
constatado ao longo de seis 
meses de investigação que os 

suspeitos movimentaram re-
cursos incompatíveis com a 
capacidade financeira decla-
rada, com ingresso de gran-
de quantidade de dinheiro 
vivo em contas bancárias, 
bem como o uso de empre-
sas de fachada.

Também foram 
apreendidos na 
operação de ontem 
dois carros de luxo, 
avaliados em quase 
R$ 500 mil

Operação cumpre mandados contra 
milicianos que atuam na Muzema

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

NÚMERO

40

Celulares foram 
aprendidos na operação de 
ontem pela manhã
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 nFaço questão de destacar as 
campanhas de Volta Redonda 
e Portuguesa. Num campeo-
nato de pontos corridos, que 
entendo como mais difícil do 
que de grupos, pois sua equi-
pe enfrenta todas as outras, o 
Voltaço e a Portuguesa foram 
consistentes e surpreenderam 
muita gente com belas campa-
nhas. Perder para Flamengo e 
Fluminense, as duas melhores 
equipes do Rio, é normal. Pa-
rabéns aos envolvidos e que, a 
cada ano, os clubes menores se 
fortaleçam mais!

PARABÉNS, VOLTAÇO 
E PORTUGUESA!

LUCAS MERCON

O QUE SE ESPERAVA

A
s finais que a maioria esperava vão acon-
tecer. E, para ser bem sincero, vão ani-
mar, sim. É claro que Flamengo e Flu-

minense vão receber os grandes holofotes na 
final do Carioca, enquanto Vasco e Botafogo 
vão brigar pelo “consolo” que se tornou a Taça 
Rio. Mas envolver os grandes clubes do Rio em 
finais e dias diferentes era tudo o que se espera-
va também. Podemos detalhar a discrepância e 
a divisão clara entre o Rubro Negro, o Tricolor, 
o Cruzmaltino e o Alvinegro. Enquanto os dois 
primeiros estão na Série A e na Libertadores, 
os dois últimos vão disputar a Série B, e o Cario-
cão refletiu exatamente isso com os resultados 
finais. Porém, cada um está na sua caminhada 
e, como sempre digo, o futebol carioca precisa 
se fortalecer. Os Brasileiros das Séries A e B já 
começam no fim de maio, e as duas partidas 
pelas decisões vão ser perfeitas para entender 
qual é a temperatura de cada equipe para as 
competições nacionais. Grandes fases e, neste 
momento, quem ganha somos nós.

O Fluminense passou pela Portuguesa para avançar à final

 nÉ impressionante o faro 
de gol desse argentino. Tão 
impressionante que ele já 
se tornou o maior artilhei-
ro estrangeiro do Vasco no 
século e tem uma média de 
gols de 0,50 por partida des-
de que chegou ao Gigante 
da Colina. São 30 bolas nas 
redes e agora ele já virou o 
artilheiro do time no ano, 
com seis marcados. Desde 
Nenê, não me recordo de 
uma contratação tão efeti-
va do time de São Januário. 
Crava muito!

30 VEZES 
GERMÁN CANO

GUARDIOLA NÃO SE DECEPCIONARÁ

 nMais uma vez, Kayky decidiu para o Fluminense na tem-
porada 2021. Aos 17 anos e com talento invejável, está de 
malas prontas para a Inglaterra. Contra a Lusa, deu uma 
assistência e fez um gol. Esses lances chegam ao seu futuro 
técnico Guardiola, considerado por muitos o melhor do 
mundo. Se no Brasil ele já está “deitando” assim, imagina 
quando o espanhol passar o seu conhecimento para ele...
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VISITA ADIADA
O COI anunciou que o seu presidente, o alemão Thomas Bach, teve sua visita neste 

mês ao Japão, país-sede dos Jogos Olímpicos, adiada devido ao aumento no número 

de casos de covid-19. A viagem de Bach estava prevista para os próximos dias 17 e 18.

FLAMENGO

Mengão busca a 
classificação em 
solo chileno
Rubro-Negro pega o La Calera, em partida que pode garantir 
a vaga às oitavas ou até o mesmo o primeiro lugar no grupo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O meia Diego defende o Flamengo em mais um duelo pela Libertadores, de olho na vaga às oitavasE
m território chileno 
desde a noite de do-
mingo, quando che-
gou à cidade de San-

tiago, o Flamengo enfrenta 
o Unión La Calera hoje, às 
21h30 (de Brasília), em par-
tida que pode selar a classifi-
cação e até mesmo o primei-
ro lugar do grupo da Liberta-
dores para os cariocas.

O Rubro-Negro terá al-
guns desfalques para o con-
fronto. Diego Alves, Rodri-
go Caio, Renê, Gérson e Mi-
chael não poderão participar 
da partida. Os jogadores fi-
caram no Rio de Janeiro em 
tratamento, visando a dispu-

ta do primeiro jogo da final 
do Campeonato Carioca con-
tra o Fluminense, no sábado.

A partida contra o La Ca-
lera acontece na cidade de 

Viña del Mar. A delegação 
do Flamengo se desloca de 
ônibus para o palco do con-
fronto. O jogo será disputado 
em um gramado sintético, 
que tem sido motivo de al-
guma preocupação para os 
rubro-negros.

O Flamengo precisa de 
uma vitória simples contra o 
La Calera para alcançar ma-
tematicamente a classifica-
ção para as oitavas de final 
da Libertadores. No entanto, 
o Rubro-Negro pode confir-
mar até mesmo a primeira 
colocação caso vença e Vélez 
Sarsfield e LDU empatem, na 
quinta-feira, na Argentina.

FLUMINENSE

Ansioso por ligação de Guardiola

O atacante Kayke, de apenas 
17 anos, é a grande sensação 
do Fluminense neste começo 
de temporada. Já vendido ao 
Manchester City, o jovem irá 
defender o Tricolor até o fim 
da temporada. Ao abordar 
o acerto com o clube inglês, 
o jogador afirmou que está 
ansioso por uma ligação de 
Guardiola, mas falou que sua 
prioridade é o clube carioca.

“É um momento único na 
minha vida. Estou vivendo 
um momento que todos os 
garotos da minha idade so-
nham. Tento separar as duas 
coisas, porque tenho que ter 
a cabeça no Fluminense pri-
meiro, tem a temporada in-
teira. Não posso pensar no 

Kayky: sensação no Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

futuro. Lógico que a gen-
te fica imaginando, acom-
panhando, vendo jogos da 
Champions, mas tem que fo-
car porque tem uma tempo-
rada muito importante. Ad-

miro muito o Guardiola, é 
um dos melhores treinado-
res. Fico ansioso, sim (pela 
ligação)”, afirmou.

Enquanto Kayky é um 
dos jovens do atual elenco 
do Fluminense, do outro 
lado, o grupo tricolor conta 
com figurões como Nenê, de 
39 anos, e Fred, de 37 anos. 
Kayky falou da importância 
dos jogadores para o elenco 
do clube carioca: “A impor-
tância deles (Fred e o Nenê) 
é grande demais, porque 
são os dois jogadores mais 
experientes do Fluminen-
se. Você ver seus dois ídolos 
te apoiando, acho que isso 
dá mais tranquilidade para 
você fazer o que fazia antes”.

Atacante Kayky, de 17 anos, vai jogar no Manchester City em 2022

VASCO BOTAFOGO

Vanderlei destaca 
tradição na Colina 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Vanderlei: estudioso do esporte

Aos 37 anos, os jogadores de 
futebol costumam estar nos 
últimos momentos da carrei-
ra e, muitas das vezes, só dese-
jam um local confortável para 
viver os seus últimos dias na 
profissão. Este não é o caso de 
Vanderlei. Contratado pelo 
Vasco nesta temporada, o go-
leiro deseja fazer história no 
Cruzmaltino. Estudioso da 
história do esporte e também 
da sua posição, o jogador sabe 
do peso que é vestir a camisa 
do clube de São Januário.

“Sou muito ligado em histó-
ria do futebol. O Barbosa teve 
uma história gigantesca no 
Vasco. Um cara espetacular, 
que não teve uma história só 
no Vasco, mas no futebol bra-
sileiro e mundial. Mas o Vas-
co teve muitos goleiros que 
marcaram, o próprio Carlos 
Germano, Hélton, Fernando 

Prass, Martin Silva... E me des-
culpa se esqueci alguém, mas 
esses foram goleiros gigantes, 
que marcaram no Vasco. Essa 
camisa é pesada, e a responsa-
bilidade é muito grande. Espe-
ro fazer só um pouquinho do 
que esses caras fizeram e dei-
xar a minha história marcada 
no clube”, afirmou, em entre-
vista ao “Esporte Espetacular”.

Chamusca 
admite 
dificuldades
Com dificuldades, o Bo-
tafogo derrotou o Nova 
Iguaçu por 1 a 0 e avan-
çou à final da Taça Rio. Ao 
abordar a partida, Marce-
lo Chamusca afirmou que 
sua equipe teve dificulda-
des pela maneira como o 
adversário se comportou.

“A dificuldade em cons-
truir as jogadas passa 
pela postura do adversá-
rio, que jogou com bloco 
baixo e por uma bola. É 
difícil isso. No segundo 
tempo, eles finalizaram 
cinco vezes sempre por 
lateral ou escanteio. É o 
terceiro jogo que não so-
fremos gol. O objetivo era 
vazar o adversário e clas-
sificar. O objetivo foi al-
cançado”, afirmou.

Diego Alves, Rodrigo 
Caio, Renê, Gérson e 
Michael estão fora 
do jogo de hoje: eles 
ficaram no Rio em 
tratamento

 n O Flamengo anunciou on-
tem que chegou a um acordo 
de patrocínio com a Havan. A 
empresa do setor varejista irá 
estampar a manga da camisa 
rubro-negra até o fim de 2021. 
O valor que o Rubro-Negro re-
ceberá é de R$ 6,3 milhões por 

sete meses e meio de contrato. 
Isso quer dizer que, se fosse um 
ano de vínculo, renderia cerca de 
R$ 10 milhões.

A manga da camisa era um dos 
únicos espaços vagos na camisa do 
Flamengo. Recentemente, o clube 
fechou com o Mercado Livre para 
as costas. O valor do patrocínio da 
Havan não foi divulgado até o mo-
mento, mas no orçamento previsto 

para 2021, a ideia era receber R$ 
12 milhões pela manga.

Nas redes sociais, o Fla-
mengo trocou mensagens 
com a Havan para anunciar a 
nova parceria. 

Após o anúncio, alguns tor-
cedores criticaram o acordo pelo 
fato de a empresa e seu presi-
dente, Luciano Hang, apoiarem 
o governo de Jair Bolsonaro.

CLUBE FECHA PATROCÍNIO COM A HAVAN PARA A MANGA
VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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RIO DE JANEIRO

Levados por ladrão 
em Botafogo, pets 
foram localizados 
em São Cristóvão

Polícia 
encontra 
cachorros 
roubados

Final feliz para os cachorri-
nhos Momoa e Lud, ambos 
da raça lulu da pomerânia, 
que haviam sido roubados 
no sábado (8), em Botafogo, 
na Zona Sul. Segundo a dona 
dos animais, Ingrid Meneses, 
policiais da 10ª DP (Botafo-
go) localizaram a dupla na 
tarde de ontem, na Quinta 
da Boa Vista. Apenas Momoa 
foi para casa e Lud precisou 
ficar internado após suspeita 
de envenenamento.

Ingrid tinha saído de uma 
pet shop e precisou parar o 
carro na Rua Paulinho Fer-
nandes para ajeitar a colei-
ra dos bichinhos. No local, 
ela foi abordada por um as-
saltante que levou o carro e 
os cães. “Parei o carro para 
desembolar a coleira deles, 
arrumei os cachorros e ai um 
senhor de mais ou menos 60, 
58 anos me abordou”, contou 
Ingrid em um vídeo nas re-
des sociais.

Imagens de câmeras de 
segurança da região estão 
sendo analisadas para iden-
tificar o autor do crime.

Operação cerca quadrilha 
de clonagem de cartões
Polícia apreende fortuna em carros, jóias, celulares, computadores e bolsas 

DIVULGAÇÃO

Parte do material encontrado durante ação da Civil e do MP: prejuízo pode chegar a R$ 2 milhões

A
gentes da Polícia 
Civil e membros do 
Ministério Públi-
co realizaram uma 

operação, ontem, contra um 
esquema de fraudes com 
cartões de crédito roubados. 
Na ação, agentes cumpri-
ram 11 mandados de busca 
e apreensão em endereços 
ligados a uma organização 
criminosa no Rio e em São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana, e em Nova Iguaçu, 
na Baixada. O prejuízo cau-
sado pela quadrilha pode 
chegar a R$ 2 milhões.

Foram apreendidos cin-
co veículos - no valor total 
superior a R$ 1,4 milhão -, 
joias, celulares, máquinas 
de cartão, computadores, 
além de um televisor lacra-
do, relógios, bolsas de grife, 
roupas diversas e R$ 18,5 mil 
em espécie.

Segundo informações da 
polícia, os fraudadores iam 
às lojas e compravam itens 
de baixo valor, com o obje-
tivo de obter informações 
como o nome da loja, o CNPJ 

do lugar e a “marca” da má-
quina do cartão. Logo após, 
um dos integrantes da qua-
drilhava ligava para a opera-
dora de cartões e se passava 
pelo dono da loja e habilita-
va a função “compra por di-

gitação” para as máquinas, 
assim a inserção do cartão 
pode ser dispensada.

Depois da habilitação, os 
criminosos voltavam à loja 
que eles tinham habilitado a 
função para os pagamento e 

com dados roubados de víti-
mas e um cartão qualquer, a 
quadrilha despistava os cai-
xas na hora do pagamento e 
digitava os números inter-
ceptados, sem passar o car-
tão na máquina.

Atendente de 
loteria que ia para 
igreja é vítima de 
bala perdida

Mulher morre ao ser 
atingida na cabeça

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Janaína tinha apenas 39 anos

Uma mulher de 39 anos 
morreu depois de ter sido 
atingida por uma bala 
perdida na cabeça, na 
noite do Dia da Mães, em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana. 

A atendente de loteria 
Janaína dos Santos Duar-
te Oliveira Peres estava a 
caminho da igreja, quan-
do foi baleada no meio do 
caminho, de acordo com 
testemunhas.

Após ser levada para 
uma unidade de pronto-
-atendimento no Bairro 
Pacheco, ela ainda chegou 
a ser transferida para o 
Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), no entanto, 
não resistiu.

As investigações estão 
a cargo de equipes da 75ª 
DP (Rio do Ouro). Segun-
do informações da Polícia 
Civil, o disparo partiu de 
traficantes da região que 
estavam manuseando o 
armamento. A polícia ago-

ra tenta identificar o autor 
do tiro. 

Nas redes sociais, fami-
liares e amigos da vítima 
lamentaram a morte trági-
ca da atendente de loteria. 
Filha de Janaína, Mariana 
Duarte, publicou uma ho-
menagem para a mãe em 
seu perfil no Facebook. “O 
seu sorriso jamais eu irei es-
quecer. A vida é um sopro, e 
Jesus é o dono dela... Eu te 
amo pra sempre, sei que a se-
nhora não poderia ler mais 
isso, mas aqui eu deixou mi-
nha eterna gratidão por ter 
me dado a vida. Essa dor não 
tem fim”, afirmou. 

O corpo de Janaína dos 
Santos foi sepultado, ontem, 
às 17h, no Cemitério Parque 
da Paz, no bairro Pacheco, 
em São Gonçalo.  
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ECONOMIA

Proposta permite saques 
em lojas por meio do Pix
Novo serviço permitirá que cada usuário faça quatro retiradas gratuitas por mês

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Quem ultrapassar os limites no uso dos novos serviços do Pix terá que pagar tarifas para os bancos

V
em novidades em re-
lação ao Pix. O Ban-
co Central colocou 
ontem em consulta 

pública a proposta de cria-
ção de dois novos serviços 
relacionados ao sistema de 
pagamento e transferências 
bancárias: o Pix Saque e o Pix 
Troco. Os dois vão possibili-
tar que os usuários retirem 
recursos em espécie nos es-
tabelecimentos parceiros. A 
diferença entre os dois é que 
o Pix Saque é uma transação 
exclusivamente para saque, 
enquanto o Pix Troco está 
associado a uma compra ou 
prestação de serviço. O BC, 
no entanto, propõe limita-
ções na utilização dos novos 
serviços. Quem ultrapassar 
os parâmetros terá que pa-
gar tarifa aos bancos.

Na prática, a experiência 
do usuário é idêntica à de 
um pagamento via Pix: fará 
a leitura de um QR Code, au-
tenticará o pagamento e co-
mandará a transferência. A 
diferença é que, ao invés de 
receber um produto ou ser-
viço em contrapartida, rece-
berá o correspondente valor 
em dinheiro em espécie. To-
das as pessoas que tiverem 
conta em uma das institui-
ções participantes do Pix po-
derão usar os serviços. 

Pela proposta colocada em 
consulta pública, os usuários 
terão quatro saques gratui-
tos por mês, seja com Pix Sa-
que ou Pix Troco. A partir da 
quinta transação, as institui-
ções financeiras ou de paga-

mentos detentoras da conta 
do sacador poderão cobrar 
uma tarifa pela transação. 
Os sacadores não poderão 
ser cobrados diretamente 
pelos agentes de saque.

Os serviços poderão ser 
disponibilizados por agentes 
de saque por meio de contra-
to com um participante do 
Pix – instituição financeira 
ou instituição de pagamen-
to. Os agentes de saque po-
dem ser estabelecimentos 
comerciais ou empresas dos 
mais diversos tipos ou, ain-
da, instituições especializa-
das na oferta de serviço de 
saque, a exemplo das entida-
des que provêm os serviços 
dos caixas 24h. O Pix Saque 
poderá, ainda, ser oferecido 
por instituições financeiras 
em geral, em suas redes pró-
prias de ATMs.

Senado discute 14º 
para aposentados
O Senado analisa projeto 
de Lei para instituir o 14º 
salário a aposentados e 
pensionistas do Regime 
Geral da Previdência So-
cial. A iniciativa do sena-
dor Paulo Paim (PT-RS), 
ganhou força nos bastido-
res do parlamento, após a 
sanção do governo à ante-
cipação o 13º do INSS.

Na prática, segundo o 
PL, os beneficiários seriam 
segurados e dependentes 
do INSS que recebem apo-
sentadoria, auxílio-doença, 
auxílio-acidente, reclusão 
ou pensão por morte. O 
projeto aponta que 85 mil 
pessoas devem ser benefi-
ciadas e R$ 42 bilhões inje-
tados na Economia.

“Estamos falando de um 
dinheiro novo no comércio 
local, gerando emprego e 
renda, impostos, melho-
rando a qualidade de vida 
e movimentando a econo-
mia local. Teremos mais 

emprego para colaborar com 
a retomada do crescimento 
do país”, diz Paim, na justifi-
cativa do projeto.

Na próxima semana deve 
ocorrer audiência pública 
para discutir o tema. O se-
nador pressiona a mesa di-
retora da Casa para colocar 
a matéria em regime de ur-
gência, mas não há previsão 
para apreciação do plenário.

O decreto de antecipação 
do 13º dos aposentados foi 
assinado em 4 de maio. O pa-
gamento será feito em duas 
parcelas: a primeira entre 25 
de maio e 8 de junho e a se-
gunda entre 24 de junho e 8 de 
julho. A expectativa do gover-
no é que a antecipação ajude 
a movimentar a economia e 
diminua os efeitos negativos 
provocados pela pandemia de 
covid-19. De acordo com o Pla-
nalto, é esperado que sejam 
injetados R$ 52,7 bilhões na 
Economia com a antecipação 
do abono de Natal.

Diesel sobe 5% e 
GNV avança 16,8% 
O preço do diesel subiu 5% 
na semana passada em re-
lação a anterior, chegando 
a ultrapassar os R$ 6 o litro 
no Norte do país, após o 
fim da isenção de impostos 
federais. Na média, o com-
bustível foi comercializado 
nos postos de abastecimen-
to a R$ 4,405 o litro, sendo o 
preço mais baixo registrado 
no Sudeste (R$ 3,385/litro), 
segundo dados a ANP.

Já o GNV deu um salto 
de 16,8%, refletindo o au-
mento de 39% anunciado 
pela Petrobras aos distri-
buidores a partir de 1º de 
maio. O preço médio na 
semana de 2 a 8 deste mês 

foi de R$ 3,791 o metro cúbi-
co, contra R$ 3,243 na semana 
anterior (25/4 a 1/5).

O último reajuste do diesel 
nas refinarias da Petrobras 
ocorreu em 30 de abril, queda 
de cerca de 2% motivada pela 
estabilidade dos preços do pe-
tróleo no mercado internacio-
nal. Na semana passada, regis-
trou sucessivas altas, chegan-
do próximo aos U$ 70 o barril.

Já a gasolina subiu 0,9% 
na mesma comparação, cus-
tando em média R$ 5,515 o 
litro nos postos de abasteci-
mento. O preço do gás de co-
zinha manteve-se em pata-
mar alto, sendo o maior pre-
ço (R$ 120) na região Norte.

DIÁRIOS

 NO BC definirá o limite de valor 
máximo que o usuário poderá 
sacar por dia, a princípio esti-
pulado em R$ 500. Respeitado 
esse patamar, as instituições 
participantes do Pix e os agentes 
de saque definirão em contrato 
as condições para a prestação 
do serviço. Os estabelecimentos 
comerciais e demais agentes de 
saque terão liberdade de definir 
se querem ofertar Pix Saque, Pix 
Troco ou ambos; os dias e perío-
dos que pretendem disponibili-
zar o serviço; informações sobre 
os valores (exemplo, múltiplos 
de R$ 10), entre outros.

“As duas inovações trarão 
mais conveniência aos usuários, 

ampliando a capilaridade do 
serviço de saque e o aumento 
da competição ao proporcionar 
melhores condições de oferta 
e de precificação dos serviços 
de saques, principalmente pe-
las instituições digitais e todas 
as demais instituições que não 
contam com rede própria de 
agências ou de ATMs”, afirmou 
a instituição em nota.

A previsão é que o Pix Saque 
e o Pix Troco possam ser usados 
pelos consumidores no segundo 
semestre deste ano. Os interes-
sados participar da consulta 
pública poderão encaminhar 
propostas e sugestões pela pá-
gina do BC até 9 de junho.

Saques serão limitados a R$ 500
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BRASIL

‘Brasil virou cemitério e 
isso não ficará impune’
Renan Calheiros rebate declarações do Planalto e afirma que ‘fatos falam por si’

REPRODUÇÃO/TV SENADO

Senadores Omar Aziz e Renan Calheiros comandam a CPI da Covid

O 
senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), 
relator da CPI da 
Covid, declarou, 

ontem, que se “houver pro-
vas sobre os morticínios”, 
autoridades serão punidas 
e responsabilizadas pela cri-
se sanitária acarretada pela 
pandemia, que deixou mais 
de 400 mil mortes no Brasil.

“Os fatos falam por si (…) 
O Brasil virou o cemitério 
do mundo. O fato de terem 
transformado o Brasil nis-
so não ficará impune. Seria 
a desmoralização de todos 
nós da CPI”, afirma.

O responsável pela rela-
toria da Comissão rebateu 
supostas declarações do Pa-
lácio do Planalto que acre-
ditam que as investigações 
“não vão dar em nada”: “Se 
houver provas sobre os mor-

ticínios, haverá, sim, respon-
sabilização”, diz. “A CPI não é 
uma briga de governo e opo-
sição. Nem de grupos ideo-
lógicos. Ela quer mostrar a 
verdade. E vai mostrar o que 
aconteceu e o que fizeram 
para salvar, ou não salvar, 
vidas”, completou Renan.

Durante transmissão, ao 
vivo, na última semana, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) classificou a 
CPI da Covid como “xaro-

pada” e criticou membros. 
“Tem uns quatro (senadores) 
ali que pelo Amor de Deus, 
sabem tudo. São os mesmos 
de sempre”, disse.

Contudo, Calheiros decla-
rou que pesquisas indicam 
que 70% da população está 
apoiando os trabalhos da Co-
missão, que segundo ele, já 
está gerando impactos po-
sitivos, com a aceleração do 
governo federal em busca de 
mais vacinas.

DIVULGAÇÃO

Alerta é do diretor Dimas Covas

Butantan diz que pode 
faltar IFA em junho
A indefinição para o go-
verno da China liberar 
a exportação do Insumo 
Farmacêutico Ativo (IFA), 
necessário para a produ-
ção da Coronavac, pode 
afetar o cronograma de 
vacinação contra a co-
vid-19 a partir de junho, 
afirmou, ontem, o diretor 
do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. Há a expec-
tativa de que o insumo 
seja liberado até próxima 
quinta-feira e, assim, che-
garia até o dia 18, mas o 
envio ainda não foi confir-
mado. O anúncio foi feito 
durante a entrega de 2 mi-
lhões de doses da vacina 
para o Programa Nacional 
de Imunizações (PNI).

“Para maio, temos a 
entrega desta semana, 
2 milhões no dia de hoje 
(ontem), mais 1 milhão 
na quarta-feira e 1 mi-
lhão e 100 na sexta. E, a 
partir daí, não teremos 
mais vacinas, porque não 
recebemos o IFA. Então, 

aguardamos a chegada desse 
material para que isso possa 
ser processado. Situação pa-
recida com essa também é 
enfrentada pela Fiocruz, que 
a informação que eu tenho é 
que não teve o seu IFA libera-
do. Preocupa muito, porque 
o cronograma de vacinação, 
não neste momento, mas a 
partir de junho, poderá so-
frer algum impacto.”

Segundo Covas, a libera-
ção aguardada é de 4 mil li-
tros do insumo.

MAIS VACINAS

 N Nesta semana, a CPI fará 
audiências sobre a chega-
da de vacinas ao Brasil. A 
comissão ouvirá a Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), responsável 
pela autorização para uso 
de imunizantes no país, e a 
cúpula da Pfizer.

Hoje, a comissão recebe 
Antônio Barra Torres, dire-
tor-presidente da Anvisa. 
Já na quinta-feira, a CPI, que 
é composta por senadores, 
vai receber Marta Díez, pre-
sidente da subsidiária brasi-
leira da Pfizer. 

Anvisa e 

Pfizer na mira
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O brasileiro André Lamoglia, que foi confirmado como um dos protagonistas da quinta 
temporada do fenômeno mundial ‘Élite’, série espanhola que está entre as mais 
assistidas da Netflix, posou para o fotografo Andrés García Luján. Morando em Madri, na 
Espanha, desde fevereiro deste ano, o ator se diz encantado com a cidade. “Conhecer 
novas culturas é enriquecedor, como pessoa e ator. É um dos maiores privilégios que meu 
trabalho me proporciona. E Madri é um lugar muito vasto culturalmente e com pessoas 
muito acolhedoras”.

FábiaOliveira

ENSAIO NAS RUAS DE MADRI

ANDRÉ LAMOGLIA FAZ 

NO 0800

Equipe de Juliette mostra 

despreparo ao fechar 

parceria comercial

Em entrevista ao Flow Podcast, no Youtube, Felipe Prior 
contou ter achado injusto ele ter vencido uma das provas 
de resistência do ‘BBB 20’ e ter conquistado uma lideran-
ça, mas não ter recebido nenhuma premiação do reality. 
“A prova do líder que eu ganhei lá, eu fiquei com a mão no 
botão 8 horas. Durante a prova eu pensei: ‘cara, eu trabalho 
pra caramba na obra, a Above (patrocinadora da prova) vai 
me pagar pelo menos uns R$ 20 mil pra eu ficar aí’. Eu ficava 
fazendo as contas. Fui lá, ganhei, comemorei... Chegou no 
dia seguinte, o Tiago Leifert chegou na sala e falou: ‘bom, 
pessoal, o novo líder é o Felipe Prior. Você tem cinco pulseiras 
do vip, pode dar pra quem você quiser’. E aí eu peguei e dei só 
pro Babu e mandei todo mundo pra xepa. Terminou a prova 
e o Tiago disse: ‘então curtam a festa’. Aí eu pensei: ‘O Tiago 
só falou isso? Acho que ele deve voltar e falar o prêmio da 
prova’. E nada. Abriu a porta e fui curtir a festa. Depois fiquei 
pensando: ‘fiquei 9 horas ali, não ganhei um real, a prova do 
anjo que eu nunca participava todo mundo voltando com 
prêmio. Fiquei put*”, reclamou o arquiteto.

PRIOR RECLAMA DE 
PROVA DO LÍDER

Juliette mal saiu do ‘BBB 21’ e a equipe 
que cuida da parte comercial da carrei-
ra dela já deu a primeira mancada 

antes mesmo que a sister estivesse a par 
de tudo. Que a advogada paraibana é um 
fenômeno, ninguém pode negar. Especula-
-se que uma marca que queira se associar 
ao nome de Juliette não poderá investir 
menos de R$ 300 mil.

Mas Deborah, a amiga que ficou aqui 
fora cuidando das coisas da maquiadora  e 
tinha uma procuração da atual campeã do 
reality em mãos, autorizou o uso do nome e 
associação da imagem de Juliette a um 
prato em uma famosa e refinada rede de 
restaurantes. Mas adivinhem quanto 
Juliette ganhou por isso? Zero reais, isso 
mesmo Brasil, zero, nada, niente, nem uma 
cocada e nem uma mariola foi negociada.

É sabido pelo mercado e comentado por 
algumas marcas que já tiveram contato 
que tanto Deborah, quanto seu marido, 
Huayna Tejo - que se apresenta como 

empresário da advogada - não têm experiên-
cia nenhuma na área comercial e transpare-
cem isso nas conversas que tiveram com 
algumas empresas. E agora com essa man-
cada concretizam ainda mais esses relatos.

Esta humilde coluna paga um sorvete para 
quem adivinhar o que levou Deborah a fechar 
a parceria 0800 com a tal rede de restauran-
tes... Segundo palavras da própria, as quais 
esta colunista teve acesso em uma conversa, 
Deborah é fã do tal restaurante e, quando 
autorizou o uso da imagem de Juliette de 
forma gratuita, disse ter autonomia para 
tomar essas decisões pela amiga.

Agora fica aqui uma dúvida: Quer dizer que 
Juliette fechou as portas para outras redes de 
restaurantes que queiram se associar à ela? 
Segundo fontes no mercado, dificilmente 
uma marca do mesmo segmento vai querer 
pagar sabendo que um concorrente anda 
faturando bem em cima do nome dela de 
forma gratuita.

É aquela coisa, o barato sai caro e, nesse 
caso, quem paga a conta é a própria Juliette, 
porque a parceria com o restaurante já foi 
anunciada por todo Brasil. Esta jornalista que 
vos escreve, inclusive, recebeu o release sobre 
a novidade na última semana.

Equipe por 
trás da sister 
fechou 
parceria 
comercial 
gratuita para 
associar o 
nome de 
Juliette a um 
prato de uma 
famosa rede 
de 
restaurantes 

ANDRÉS GARCÍA LUJÁN

JOÃO COTTA / TV GLOBO
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DARLIN, MÃE DE 
LEXA, ESTÁ SOLTEIRA 
DE NOVO
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MC Dread lançou ‘Gil do Vigor, o rei da cachorrada’, 

uma homenagem a Gilberto Nogueira, participante 

que marcou sua passagem pelo ‘BBB 21’ com sua for-

ça e posicionamento. No ritmo do bregafunk, um dos 

fenômenos da música nordestina, o artista traduziu a 

essência de Gil do Vigor com o estado do economista, 

Pernambuco.

“Acreditamos que ‘O Rei da Cachorrada’ é um tí-

tulo mais que especial, por se tratar da diversão que 

a música traduz e que o Gil representa como pessoa. 

Também é uma referência ao momento econômico 

que o país vive, afinal, se ‘o Brasil tá lascado’, como 

fala em alto e bom som o nosso homenageado, a arte 

mais do que nunca foi fundamental nesse momento 

difícil, por manter a esperança nos corações Brasilei-

ros. Nós pudemos ver isso no Gil, na TV, e agora em 

homenagem a ele, uma música que esperamos que 

todos curtam conosco”, disse o cantor à coluna.

REI DA CACHORRADA

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

para a tercei-
ra temporada 
do reality ‘Top 
Chef’, da Re-
cord TV, já estão 
abertas no por-
tal R7. Coman-
dado por Felipe 
Bronze, o progra-
ma de gastrono-
mia estreia em 
setembro deste 
ano.

O cantor  Anderson Leonardo assinou contrato com a produtora Tamanduá Produções para participar 
do filme ‘Contravenção’, que será exibido e distribuído pelo canal NOW. Na trama, o vocalista do  grupo 
Molejo encara o personagem de um traficante festeiro do Rio de Janeiro. O vocalista do Molejo viverá 
‘bundinha’, que tem como seu fiel escudeiro o personagem ‘Geleia’, um aspirante a bandido e ‘X-9’, 
interpretado por Betoh Cascardo. A dupla promete tirar boas gargalhadas do público com essa parceria.

O longa começa a ser rodado neste mês de maio, com estreia prevista para agosto. O filme tem tudo 
para se tornar uma série e já está sendo disputado por outras quatro plataformas de streaming.

No elenco também estão Tito Júnior, Peter Brandão, Rogerinho do Quero, Mc Smith, entre outros. 

ANDERSON LEONARDO 
VIVERÁ TRAFICANTE EM FILME

Chegou ao fim o namoro da empresária Darlin Ferrat-

try, mãe da cantora Lexa, com o presidente de escola 

de samba mirim, Gabriel Azevedo. Segundo a coluna 

apurou, o casal decidiu colocar um ponto final de forma 

amigável, após dois anos de relacionamento.

No início do ano passado, Darlin chegou a ganhar de 

Gabriel um anel de compromisso. Na ocasião, ela mos-

trou a joia e pareceu bem emocionada com o presente. 

Os dois, inclusive, tinham planos de se casar, mas no fim 

das contas acabaram tomando rumos diferentes. Além 

de Lexa, Darlin também é mãe de Isaac Leandro, de 21 

anos, e Wenny Isa, de 10.

Marina adota cão
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Marina Ruy Barbosa adotou um cão da raça Dalmata, ontem. A atriz 
compartilhou um registro ao lado do bichano e pediu aos seguidores 
sugestões de nomes para ele. A atriz precisou pedir a ajuda de uma 
amiga para ir buscar o cão, que é de porte grande e não poderia vir 
sozinho no banco de trás do carro.

COM FÃ E DEIXA DE SEGUIR O EX

LUÍSA SONZA FICA PISTOLA 
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DIVULGAÇÃO 

Luísa Sonza ficou pistola na tarde 

de ontem, após um de seus segui-

dores sugerir, mais uma vez, que ela 

teria traído o ex-marido, Whindersson 

Nunes, de quem ela se separou em 

abril do ano passado. “Enfia no teu 

c* essa resposta de merd*. Eu não 

traí ninguém. Nunca. Eu nunca nem 

sequer larguei alguém, pra início de 

conversa. Vocês não sabem de porr* 

nenhuma do que realmente acon-

teceu. Inventam uma novela para 

esta história e eu já estou cansada de 

ouvir também”, disse a cantora, que 

deu a entender que não foi dela a 

decisão de se divorciar do humorista, 

que hoje está casado com Maria Lina. 

A moça está grávida do primeiro filho 

do casal.

Em meio ao seu desabafo, Luísa dei-

xou de seguir Whindersson no Insta-

gram e apagou todas as fotos que 

tinha com ele em seu perfil. E o Whin-

dersson, por sua vez, finalmente re-

solveu falar publicamente sobre a 

separação, após o rompimento voltar 

a ser assunto nas redes sociais. “Opa, 

rapaziada. Ok, vamos lá! Eu que ter-

minei e não foi por traição. Desculpa 

a demora, tava comprando coisas pro 

baby sair do hospital quando nascer”, 

escreveu o youtuber. 

Vice-campeã do ‘BBB 21’, Camilla de Lucas compartilhou um presente inusitado de um fã: “Mano, um 
seguidor mandou R$ 25 mil pra mim pelo PicPay e tô aqui devolvendo. Galera, parem de mandar grana 
pra participante de BBB, aqui fora a gente trabalha. Tem uma galera que de fato tá precisando de vaki-
nha porque passa fome”, disse a influenciadora digital.

PRESENTÃO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Os chineses estão vencendo o lobby na Esplanada 
para emplacar seus produtos no milionário programa 
da Amazônia Conectada, hoje sob o bojo do Ministério 
da Defesa, e que vai alcançar em julho 1,8 mil km de 
cabeamento óptico submerso na bacia amazônica para 
conectar ribeirinhos e diferentes órgãos. O Ministério 
da Comunicação, a mando do ministro Fábio Faria, 
criou o programa Norte Conectado, e abraçou a causa 
puxando para si todo o programa pioneiro da Defesa, 
empreendido com tecnologia nacional – com exceção 
dos cabos, noruegueses. Agora, os chineses devem for-
necer boa parte do equipamento tecnológico, em de-
trimento de fornecedores brasileiros. 

Êpa, êpa 
 N Quem acompanha a en-

trada dos chineses na co-
nexão política grita que o 
custo vai triplicar. A Ana-
tel já quer saber detalhes 
dessa operação generosa 
do MC. 

Panda na moita 
 N Na mesma linha, o Tri-

bunal de Contas da União 
e até procuradores do Mi-
nistério Público Federal 
entraram de braçada nes-
se rio de negócios para 
passar a lupa.

Provocações 
 N Junior do MP3, ex-can-

didato a vereador pelo PT 
em Teresina, bancou um 

outdoor com foto sua sen-
do vacinado por uma ima-
gem de Cristo. E ao lado, 
imagem de diabo entrega 
uma hóstia de cloroquina 
ao presidente Bolsonaro, 
exibido numa foto. 

Só no marketing  
 N É ledo engano pensar 

que o presidente Bolso-
naro está louco com seu 
perfil provocador e às ve-
zes soberbo. Usa o mar-
keting da loucura para 
tentar desviar a atenção 
da mídia e da população 
para si, dividindo espaço 
nas redes sociais e no noti-
ciário com a CPI da Covid, 
que pode acertar em cheio 
sua gestão. 

Doria no paredão 
 N Com a iminente polari-

zação entre Bolsonaro e 
Lula da Silva, aliados do 
governador tentam con-
vencer João Dória Jr a 
manter o foco na reeleição 
para governador de São 
Paulo. Está difícil, diante 
do impasse dentro do pró-
prio partido, o PSDB. 

Tá feia a coisa 
 N Estão presos na Bolí-

via, acusados de golpe de 
Estado contra o ex-presi-
dente Evo Morales, vários 
políticos como a ex-presi-
dente Janine Añez e um 
diretor da TV estatal na 
gestão dela, o jornalista 
Eddy Luis Franco. 

Jogo político 
 N O candidato a governa-

dor em 2022 na Paraíba 
pelo MDB será o senador 
Veneziano, presidente do 
diretório estadual. Ele 
vem repetindo que vai 
apoiar o atual governa-
dor João Azevedo (Cida-
dania), acalentando o seu 
sonho de reeleição. Mas 
é blefe. 

Rifada 
 N A deputada federal Ma-

rília Arraes (PT-PE) com-

prou briga com o ex-pre-
sidente Lula quando de-
cidiu, por conta própria, 
dividir o PT na disputa da 
2ª secretaria da Câmara. 
Foi eleita com 192 votos, 
mas perdeu a confiança 
dos caciques petistas que 
estão a cada dia mais pró-
ximos do PSB. Lula man-
dou dispensá-la no estilo 
‘paz e no amor’. 

O retorno 
 N O ex-prefeito do Recife 

João Paulo vai voltar para 
o PT, num projeto eleito-
ral para ser vice do futu-
ro candidato do PSB ao 
governo de Pernambuco. 
Já Marília Arraes pode se 
filiar ao PDT e dividir os 
votos com o neófito depu-
tado Túlio Gadelha. 

 

Sobre mãe$
 N Pesquisa da Zoox com 

residentes em 15 estados 
mostra que 69% dos en-
trevistados disseram que 
presenteariam as mães 
no domingo. O valor má-
ximo para o presente foi 
de R$ 100, em média, e 
69% disseram que sai-
riam de casa, apesar das 
restrições.

PANDA AMAZÔNICO

SCRIPT PESSOAL 

 N É simples, Bolsonaro ousa criar um fato diário – até no fim 
de semana, por exemplo, com passeio de motocicletas em 
homenagem às mães, sem uma mulher em destaque sequer 
sobre duas rodas. E segue assim escrevendo capítulos de sua 
novela da vida real. 

“De repente a peste passou. 
E então ninguém pensou 
mais nos mortos, enter-

rados nas valas, uns por cima dos 
outros (...) Muitos caíam, rente ao 
meio-fio, com a cara enfiada no ralo. 
E ficavam lá, estendidos, como se 
fossem não mortos, mas bêbados”. 
As linhas acima foram extraídas de 
uma crônica de Nelson Rodrigues, 
publicada em fevereiro de 1971. Refe-
ria-se à peste que no início do século 
passado (1918) causara triste e mo-
numental estrago no Rio de Janeiro, 
no Brasil e no mundo, a afamada e 
malfada gripe espanhola.

O grande cronista tinha então 
seis anos de idade. Morto em 1980, 
não viu a peste se repetir no século 
21, começando em 2020, invadindo 
ano seguinte e sabe a Deus até onde 
vai. Também deixou marcas profun-

Conceituar “ensino híbrido, ou 
blended learning”, como uma 
das maiores perspectivas de 

metodologias pedagógicas da Edu-
cação do século XXI é relacionar os 
contextos das informações escolares 
permeados numa combinação entre 
a aprendizagem presencial e a pro-
posta online, integrando a Educação 
à tecnologia, que já adentraram aos 
aspectos da vida do estudante, do 
educador, das famílias e da escola. 
Diante desta constatação apresenta-
da, prefiro assumir a nomenclatura 
dessa modalidade educacional na 
Língua Portuguesa, como, “aprendi-
zagem combinada”, pois, possibilita 
aos educadores um melhor entendi-
mento da função dessa abordagem 
metodológica.

Na nova perspectiva escolar, a Edu-
cação Acadêmica assume uma função 
de promover uma pedagogia em prol 
do protagonismo do estudante à auto-
nomia da aprendizagem combinada, 
assim, a sala de aula torna-se um es-
paço de investigações e curiosidades 
diante das informações oferecidas 
nas plataformas digitais, onde pode-
rão encontrar efetivas possibilida-
des e riquezas de conhecimentos para 
comporem seus saberes.

A aprendizagem na modalidade 
híbrida, jamais substituirá o profes-
sor, muito ao contrário, este passará 
a assumir uma função muito maior 
de orientador, a fim de despertar o 
interesse dos seus estudantes. A pa-
lavra “híbrido” é um termo usado na 
Biologia, especificamente na Genéti-
ca que significa produto da fusão de 
coisas distintas, e vem sendo atual-
mente contemplado na pedagogia 
contemporânea, onde o instrumento 
principal para o exercício pedagógico 
presencial e online de uma atividade 
em modalidade híbrida ou combina-
da é a linguagem digital.

Uma aprendizagem combinada

Esta e outras epidemias

Luís Pimentel 

jornalista e escritor

Marta Relvas 

doutora honoris 
causa em Educação e 
psicopedagoga

das na população carioca, brasileira, 
mundial. Marcas tristes, duras, feias. 
A doença terrível chegou ao país exa-
tamente num momento em que vi-
víamos grave desacerto na Saúde, na 
Educação, na Cultura, na Ciência e 
Tecnologia. A pandemia do autori-
tarismo estava entre nós, eleita e já 
muito bem instalada.

A peste brota dos intestinos da ter-
ra, dos resquícios da guerra, do in-
ferno provisório. Pode ser criada em 
laboratório, gestada, plantada, re-
feita. Machuca quando abre a boca. 
Assusta com sua voz rouca. Que não 
é das ruas, mas dos esgotos. A pes-
te cospe sobre nós os perdigotos. É 
áspera, é dura, betume, cimento. E 
causa tanto sofrimento.

Quando a peste passou por aqui, 
longos dias por aqui ficou. Sabemos 
que a desgraça no mundo inteiro se 
instalou. E o que menos importa é 
saber onde começou: na China? Na 
Cochinchina? Em Singapura? Talvez 
nas entranhas da ditadura. Não há 
mal que sempre dure, nem bem que 
nunca se acabe; mas assim se elegeu 

Engana-se quem pensa que basta 
colocar computadores na escola ou 
em casa e deixar os estudantes ali sem 
qualquer orientação, pois demanda 
uma abordagem de atividades sín-
cronas e assíncronas no processo da 
aprendizagem. Na prática, pode-se di-
zer que o espaço da sala de aula, torna-
-se um laboratório de ideias

e experimentações. O ensino híbri-
do, tem como metodologia prioritária 
a “mão na massa”, e afirmo, não basta 
apenas colocar a “mão na massa” para 
aprendizagem significativa, mas sim, 
disponibilizar “mais amor na massa” 

para poder atuar de maneira diferen-
ciada, singular com objetivo a atender 
as necessidades de cada envolvido no 
ato de aprender.

Desejamos um dia a democratiza-
ção das linguagens digitais e presen-
ciais com investimentos e políticas 
públicas que viabilizem a Educação 
para uma escola mais humanizadora 
e inclusiva, em que nenhum estudan-
te fique sem informações acadêmicas 
pertinentes para o seu desenvolvimen-
to intelectual, cognitivo, emocional e 
social diante da sociedade, da pesqui-
sa, da Ciência e do trabalho.

a parte que nos cabe.
Morremos, ninguém socorre. Mor-

remos em cada amigo que hoje morre. 
Morremos também de tristeza, do pão 
que não chega à mesa, da esperança 
regrada. E a peste quer fazer do limão 
a limonada. Abre o curral e libera sua 
boiada, para gritar nas ruas, infiéis 
levando arrocho e suadouro: são bois 
a caminho do matadouro.

A esperança é a última que morre, 
embora a maioria dos esperançosos 
morra antes. Mas vamos botar fé na 
fé do Navegante, que a História pode-
rá ser recontada. E rezar para a peste 
ser afastada, para a vida retomar o 
seu caminho, para o amor imperar 
frente ao espinho, a noite abrir as 
asas para o sol, a coragem falar mais 
alto nesta hora, afastando o medo 
que tanto apavora, redobrando as 
forças para lutar.

Que juntamente com as pandemias 
seja varrida a arrogância, a petulân-
cia, a intolerância e todas as megalo-
manias. Pois aqui a peste se instalou 
dobrada: uma que ninguém pediu; 
outra que foi encomendada.

AFP

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
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Fora do ar desde 

2009, ‘No Limite’ 

estreia nova 

temporada hoje, 

na Globo, sob 

comando de 

André Marques 

e com 16 

participantes, 

todos ex-’BBB’s

DESAFIO DESAFIO 

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

MALHAÇÃO

 n Nat não consegue acompanhar 
o vulto que a observava. Dan-
dara decide que René perma-
necerá em sua casa, e João fica 
inconformado. Bianca e Karina 
tentam consolar Gael. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Manuela se abraçam. 
Josias comenta com Lorena que 
Wilson acredita que Iná seja sua 
admiradora secreta. Rodrigo 
pensa em Ana e acaba não con-
seguindo  dormir.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Verônica diz a Gael que sabo-
tou a distribuição dos convites 
do restaurante de Micaela a 
mando de Hugo. ela se revolta 
ao ver o restaurante repleto de 
celebridades.

 n Ló se despede de todos no 
acampamento e parte com a 
família para Sodoma. Bera e Ja-
luzi retornam ao palácio. Lúcifer 
tenta impedir, mas Deus realiza 
sua aliança com Abrão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Transmissão de jogo da Copa 
Libertadores da América. Não 
haverá exibição do capítulo.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Maria Isis chora com a descon-
fiança de José Alfredo. Maria 
Marta cobra Helena. Du não gos-
ta de ouvir João Lucas Falando 
de Maria Isis. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 > André (‘BBB 13’) - “Gosto de 
me desafiar. São nesses momen-
tos de superação que a gente 
acaba se conhecendo cada vez 
mais. No ‘BBB’, o foco maior é na 
convivência, já aqui teremos que 
montar acampamento, ir atrás 
de comida e água, além das difi-
culdades com o clima. Podem es-
perar um jogador, mas também 
uma pessoa alegre e divertida”

Angélica (‘BBB 15’) - “Esse é 
um momento das pessoas conhe-
cerem uma outra versão da An-
gélica. A leitura que as pessoas 
fizeram de mim foi totalmente 
diferente de como eu me vejo. 
Então, elas me viam com uma 
personalidade muito forte, mui-
to brava, muito mandona. Eu saí 
de lá com a fama de barraqueira”

Arcrebiano (‘BBB 21’) - 
“Agora não vai depender da sor-
te, vai depender apenas de mim. 
E isso é muito bacana, ainda 
mais porque já pratico ativida-
de física há muito tempo. Mas sei 
que terei algumas surpresas que 
não vão me agradar tanto, como 
as comidas”

Ariadna (‘BBB 11’) - “Entrar 
em um novo reality é algo que as 
pessoas sempre me cobravam, 
justamente porque não tiveram 
tempo de me conhecer. Nas redes 

sociais, todos me veem de unha 
e cabelos feitos e não conhecem 
esse meu lado mais rústico. Sou 
uma pessoa que já foi do ‘luxo ao 
lixo’, então quem acha que vou 
ter ‘nojinho’ vai se decepcionar”

Carol Peixinho (‘BBB 19’) 
- “Era uma menina não muito 
competitiva, sem filtros e verda-
deira. Agora estou indo de peito 
aberto para viver o que tiver de 
viver e vou ser muito transparen-
te e natural”

Elana (‘BBB 19’) - “Na casa, 
eu pequei por não expressar 
mais a minha opinião e espero 
não pecar por isso novamente. 
Algo que me tira do sério é sen-
tir fome, fico estressada e perco 
o equilíbrio. Mas eu não podia 
recusar essa oportunidade!”

Gleici (‘BBB 18’) - “Eu falei 
para minha mãe que ia viver 
tudo com alegria, intensidade 
e vou jogar muito. Quero parti-
cipar do ‘No Limite’ para tentar 
melhorar minha vida em todos 
os sentidos”

Gui Napolitano (‘BBB 20’) - 
“Podem esperar muita luta, mui-
ta entrega e força de vontade, 
vou querer ganhar a qualquer 
custo e vou encarar cada prova 
como se fosse a última. Mas tam-
bém sou muito parceiro. Quando 

alguém precisar de mim, estarei 
lá para ajudar ou incentivar”

Íris Stefanelli (‘BBB 7’) - “A 
fome muda o comportamento 
das pessoas, então acho que será 
bem difícil. Eu sou uma pessoa 
generosa e compreensiva, mas 
não fica de implicância comigo. 
Não consigo ser puxa-saco só 
para não levar voto”

Jéssica (‘BBB 18’) - “Estou 
louca para fazer uma prova de 
resistência. Eu tenho um lado 
meio individualista que pode 
me atrapalhar ali no começo na 
parte em grupo. O público pode 
esperar uma Jéssica mais ma-
dura e determinada para dar o 
melhor e ganhar o prêmio”

Kaysar (‘BBB 18’) - “Eu te-
nho resistência, pensamento 
positivo e força de vontade. O 
público pode esperar muita su-
peração, diversão, trabalho em 
equipe e alto-astral”

Lucas Chumbo (‘BBB 20’) - 
“Tenho muita força, perseveran-
ça, foco, fé e vontade. Mas não 
consigo ficar enclausurado, sou 
um pouco sentimental, a sau-
dade é algo forte na minha ca-
beça, principalmente da minha 
família e namorada. Isso pode 
me deixar mais fragilizado. Amo 
estar em uma competição”

Mahmoud (‘BBB 20’) - “As 
provas vão exigir muito esforço 
físico, mas creio que a gente tam-
bém consiga se divertir um pou-
co. Até porque tem praia, né? No 
‘BBB’, era o público quem deci-
dia, mas ‘No Limite’ não é assim 
e, às vezes, vale a pena você não 
se estressar para conseguir ficar 
mais uma semana na disputa”

Marcelo Zulu (‘BBB 4’) - 
“Aprendi a tirar o máximo que o 
meu corpo pode oferecer. Acre-
dito que depois de tanto tempo 
trabalhando com isso, eu tenha 
mais experiência e consiga lidar 
melhor com as pressões do jogo”

Paula Amorim (‘BBB 18’) - 
“Sou boa de trabalhar em equipe 
e tenho muita raça. O ‘BBB’ me 
ensinou muita coisa, sobre auto-
conhecimento e controle emo-
cional. Quero mostrar a força 
da mulher, disputando de igual 
para igual com todo mundo e me 
dedicando ao máximo”

Viegas (‘BBB 18’) - “Tenho 
facilidade de me enturmar. O 
convívio com a galera é o meu 
ponto forte, tenho facilidade em 
ouvir as pessoas e consigo me 
posicionar de uma forma muito 
respeitosa. Nem sempre consigo 
pensar só no jogo, o meu coração 
fala muito forte”. 

Saiba a expectativa de cada participante

EXTREMOEXTREMO
André Marques 

diz que era fã 
do programa: 

“Teremos muitas 
novidades”, avisa

FOTOS DE GLOBO/DIVULGAÇÃO

N
inguém vai ficar ór-
fão de reality show na 
TV aberta. Após a vol-
ta do ‘Power Couple 

Brasil’, na Record, e do ‘Mes-
tre do Sabor’, na Globo, estreia 
hoje a nova temporada de ‘No 
Limite’. Criado no ano 2000, o 
programa foi o primeiro rea-
lity show de sucesso na Globo. 
Fora do ar desde 2009, o ‘No 
Limite’ volta em uma versão 
repaginada, com André Mar-
ques no comando e, claro, com 
R$ 500 mil em jogo.

“É uma grande responsa-
bilidade, um superconvite, e 
estou muito honrado de ter 
sido escolhido para comandar 
o ‘No Limite’, porque amo de-
mais o que eu faço. Agradeço 
a confiança e esse presentão 

que recebi. Acompanhei e era 
muito fã do programa, então 
sei bem o tamanho desse desa-
fio. Vi a animação do público 
com o anúncio e posso dizer 
que estamos igualmente ani-
mados com a nova temporada. 
E aviso: teremos muitas novi-
dades pela frente”, celebra o 
apresentador. 

Já confinados em uma ilha 
deserta, os 16 participantes 
vão ter que viver sem confor-
to e serão desafiados em tes-
tes de força, resistência e co-
ragem para chegar à grande 
final. Novidade desta edição, 
os escolhidos para a disputa 
já entram com uma pequena 
vantagem: uma torcida fiel. 
Isso acontece porque todos 
eles ficaram conhecidos por 
boa parte do público quando 
participaram de edições do 
‘Big Brother Brasil’. 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

BOTAFOGO TEL:98824-1010
Praia Botafogo 316, mobilia-
do, contrato livre, pequeno 
depósito. Entrega imediata, 
garagem, excelente ponto. 
Sem burocracias, 22m�, re-
sidencial/ comercial, Edifício 
Coral.
 

ANTIGUIDADES 
Vendo em leilões, dias 11 a 
15 de Maio a partir das 14h. 
Rua das Laranjeiras 540 Fun-
dos Laranjeiras
www.meloleiloeiro.com.br
 

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.
 


