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Atirador mata sete alunos 
em escola na Rússia. 
Vinte pessoas estão 
hospitalizadas

Draco prende Batata, 
irmão do miliciano 
Ecko, considerado o 
mais procurado do país.

MUNDO, P. 10

RIO DE JANEIRO, P. 4

Prefeitura informou ontem 
à noite que gestantes serão 
imunizadas apenas com 
Pfizer ou CoronaVac. P.5

Rio retoma 
vacinação 
de grávidas

COVID

PADRE OMAR 
CELEBRA MISSA 
DE SÉTIMO DIA 
PELA MORTE DO 
ATOR PAULO 
GUSTAVO. 
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São chances de trabalho remoto e presencial. Quem mora no Rio pode se candidatar para outros estados.  ECONOMIA, P. 9

PELA INTERNET

UFRJ PASSA POR DIFICULDADES DEVIDO A CORTES NO ORÇAMENTO. P.7 
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Defesa dá mole contra Unión La Calera pela Defesa dá mole contra Unión La Calera pela 
Libertadores, no Chile. Gabigol, de pênalti, e Libertadores, no Chile. Gabigol, de pênalti, e 
Arão marcam os gols do Rubro-Negro.Arão marcam os gols do Rubro-Negro. P. 8 P. 8
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100 mil vagas de empregos
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Cantora Tília 
completa 
18 anos e faz 
show virtual,
 hoje, com
o pai, Dennis DJ. 
P. 15

DANIEL CASTELO BRANCO

AFPAPURAÇÃO

MPRJ cria força-tarefa 
para investigar ação 
policial no Jacarezinho

Grupo formado pelo Ministério Público Estadual vai apurar denúncias de 
execuções na comunidade em operação que resultou em 28 mortos . P. 3

Pelo menos 500 funcionários públicos foram vítimas 
de fraudes que giram em torno de R$ 100 milhões. P.4  

Servidores são alvos 
fáceis de golpistas de 
olho no consignado

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Sobre mudar bula 
da cloroquina: 

‘Sem cabimento’
Ao depor na CPI da Covid, 

diretor-presidente da Anvisa 
confirmou reunião 

para tratar do 
tema. P.6 

Mulher confundida com mãe 
de traficante sofre ameaças.

Secretário diz que ‘criminosos 
atiraram para matar policiais’.

RIO DE JANEIRO, P.3RIO DE JANEIRO, P.3
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Passando pela Avenida Abelardo 
Bueno, eu vejo o Emanuel... Esse 
menino que aparenta ter seus 

seis anos, pendurado nos ombros de 
seu pai.

Um menino muito bem cuidado, mas 
num sol daqueles de rachar o cucuruco.

O pai dele, como mostra a foto, é 
infelizmente mais um desempregado, 
solto por algum canto desse Rio de 
Janeiro...

1 ano e 2 meses sem trabalho! Ou 
seja, desde que a pandemia começou.

O pai preferiu ir pra rua vender balas 
do que aguardar auxílios, programas 
de assistência disso, daquilo, que no 
papel, na teoria são lindos, mas que 
não chegam ao bolso do trabalhador.

Isso é muito Brasil... É a gente achar 
que pode acreditar no “agora vai”, mas 
na hora, não vai!

E enquanto isso, falta arroz e feijão 
na mesa de pessoas como esse pai e 
de Emanuel.

É surreal, desumano saber que diante 
de uma pandemia e do desemprego, o 
povo ainda tenha que passar por isso.

Ninguém percebe que a burocracia 
emperra a vida das pessoas?! A gente 
sabe que os benefícios já foram apro-
vados, mas agora precisa agilizar!

Não adianta lançar um “Supera Rio”, um 
“Auxílio Carioca”, se ele não for pra hoje... 
Pra hoje não, tem que ser pra ontem!

O que enche barriga e tira o povo da 
rua não é notícia! E sim ter o direito de 
poder sacar, comprar e colocar comida 
no prato.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n Todo mundo que trabalha no trânsito sabe bem onde tem um par-

dal por aí doido pra registrar uma multa.. Mas agora, é bom reforçar 
o olhar, hein!

A Secretaria Municipal de Transportes já anunciou a instalação de 
mais 40 pardais, e também anunciou que, se houver maior arrecada-
ção com as multas, os servidores da CET-RIO vão ganhar um bônus.

Ahhh, que máximo né? Enquanto isso, taxistas e motoristas de 
aplicativo seguem com lucro menor com as corridas.

É claro que o radar é importante para pegar quem está acima 
da velocidade, para evitar acidentes... Então, pensando aqui... Não 
seria mais fácil pegar esse dinheiro e investir em segurança para o 
trânsito?

Bora colocar o Pingo no I...
A multa tem que ajudar quem anda dentro da lei... Dar bônus pra 

quem já tem trabalho é mole!

TÁ FEIO!
 n Olha que maravilha o transporte de quali-

dade (só que não) que agora cobra R$ 5,80!
A foto foi feita pelo leitor Mateus Campos, 

que mora em Del Castilho e pega o metrô to-
dos os dias até a estação Cardeal Arcoverde.

“É um serviço péssimo, chega a ser ridí-
culo. Já não basta a quantidade de gente 
amontoada nos vagões, agora tem que 
andar com o teto quase despencando na 
cabeça”, conta Mateus.

É... Aqui no Rio as coisas já saíram dos 
trilhos faz tempo, só não vê quem não quer.

Por isso, se você me perguntou se tá feio 
ou tá bonito... É muito deboche com o povo, 
e tenho dito.

Malabarismo da fome

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Malabarismo 
da fome na 
Avenida 
Abelardo 
Bueno

O agravamento da pandemia do novo coronavírus tor-
nou mais exposta uma crise que envolve profissionais 
que atuam no segmento da enfermagem do Brasil. 

Por isso eles se mobilizaram para um protesto nacional. 
Amanhã, às 9h, os profissionais de enfermagem vão reali-
zar o que chamam de “Grito Nacional da Enfermagem”. O 
ponto de partida será Brasília, quando 300 pessoas estarão 
concentradas. O grupo Gigantes da Enfermagem, a União 
Nacional da Enfermagem e a Escola da Felicidade prome-
tem reunir cerca de 200 mil enfermeiros, técnicos, auxiliares 
e parteiras de todo Brasil. A chegada da manifestação será 
no Congresso Nacional, com uma parada prevista para rece-
ber os parlamentares apoiadores da causa.

MOBILIZAÇÃO
De acordo com um dos líderes do Gigantes da Enfermagem, 
Carlos Kafezinho, os projetos beneficiam os profissionais de 
enfermagem que têm o compromisso de zelar pela recupe-
ração da saúde de todos. “Entre os benefícios para a catego-
ria estão a criação de piso salarial nacional para enfermei-
ros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e 
parteiras. Além da redução de jornada de trabalho para 30 
horas semanais”, explica Kafezinho. Ele completa dizendo 
que a aprovação dos projetos de lei vai contribuir para a 
valorização de mais de 2 milhões de profissionais de enfer-
magem em todo o país. Os profissionais querem mobilizar 
os deputados federais para a votação dos projetos de leis 
trancados no Congresso Nacional PL 2564 /2020, Senado 
Federal; e PL 459/2015, na Câmara dos Deputados. Diferen-
temente da atuação do sindicato, do conselho da classe e 
ABEN (Associação brasileira de Enfermagem), que são en-
tidades de classe, “nós somos um coletivo de profissionais 
de enfermagem que lutam pela aprovação dos projetos de 
nosso interesse”, finaliza Carlos Kafezinho. 

COVID-19

Protesto dos enfermeiros

 n O ex-deputado Miro Tei-
xeira continua firme a fa-
vor da quebra de patentes 
de vacinas de combate ao 
coronavírus. “Há um ano já 
estava claro que as patentes 
das vacinas teriam que ser 
consideradas patrimônio da 
Humanidade. Defendi-a em 
vários debates online. Agora 
chegou o reforço do Biden”.

 n Projeto de lei dos deputa-
dos Luiz Paulo (Cidadania) 
e Lucinha (PSDB) pretende 
instituir cadastro de servi-
dores estaduais de todos os 
poderes que foram infecta-
dos pelo novo coronavírus. 
Segundo a justificativa dos 
parlamentares, a função é 
mapear e informar o núme-
ro de servidores estaduais 
contagiados para controle 
e administração de pessoal. 

CADASTRO DE 
INFECTADOS 
PELA COVID-19

THIAGO LONTRA

QUEBRA DE PATENTES 
PARA VACINAS

As mais lidas
Online

Equipe de Juliette mostra 
despreparo ao fechar 

parceria comercial
FÁBIA OLIVEIRA

Anitta conta quanto 
pagou para fazer 

tatuagem no ânus
DIVERSÃO

Ju Amaral publica última 
foto com Paulo Gustavo 

e desabafa: ‘não deu 
tempo de você tomar a 

vacina, irmão’
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia
DE OLHO NA 
CORRUPÇÃO NO 
SETOR PRIVADO

O FORTE 

LUCRO DOS 

CORREIOS

Tramita na Câma-
ra projeto de lei 
que tipifica crime 
de corrupção no 
setor privado. “É 
preciso entender 
que a corrupção é 
algo muito ruim 
em qualquer am-
biente, seja pú-
blico ou privado”, 
disse o deputado 
Paulo Ganime 
(Novo). 

Associação dos 
Profissionais dos 
Correios informa 
que “nos três últi-
mos balanços, os 
Correios registra-
ram lucros soma-
dos de R$ 930 
milhões. E, em 
2020, é esperado 
um lucro superior 
a R$ 1 bilhão”.

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

Dados do Coletivo Construindo Juntos mostraram os impactos da 
pandemia na Cidade de Deus. Entre eles, o número de pessoas na 
extrema pobreza, com renda per capital igual ou menor a R$ 81 por 
mês, dobrou e apenas 3% teve ajuda governamental. O assunto 
precisa de atenção urgente.

Graças aos atletas brasileiros, o Plano Nacional de Imunização re-
cebeu doação de aproximadamente 12 mil doses de vacinas contra 
a Covid-19. Todos viajarão imunizados para a os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos de Tóquio.  O momento é inoportuno para o evento, 
mas estarei na torcida.

Twittadas do Nuno
@nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Carlos Kafezinho é um dos líderes do movimento da Enfermagem

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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FORÇA-TAREFA NO

JACAREZINHO
Grupo formado por promotores do Ministério Público terá quatro meses para 
investigar ação da polícia em favela, em operação que terminou com 28 mortos

O 
Ministério Público do 
Rio anunciou, ontem, 
a criação de uma for-
ça-tarefa para inves-

tigar a ação da polícia duran-
te a operação no Jacarezinho, 
realizada na última quinta-
-feira, que deixou 28 mortos, 
entre eles um policial civil. A 
força-tarefa, que será coorde-
nada pelo promotor André 
Luis Cardoso, tem prazo de 
quatro meses, podendo ser 
prorrogado. Além de Cardo-
so, também integram o grupo 
os promotores Flávia Maria 
Machado, Jorge Luis Werneck 
e Mateus Pinaud.

O coordenador da força-
-tarefa disse que a investi-
gação está em fase embrio-
nária e que não teve acesso 
aos laudos técnicos da opera-
ção. Cardoso afirmou, ainda, 
que vai apurar as denúncias 
de execução na comunida-
de e detalhou que não tem 
a relação de nomes de po-
liciais que participaram da 
ação. “Requisitei os autos de 
apreensão das armas e os no-
mes das equipes para estu-
dar a necessidade de se reco-
lher as armas. Preciso conhe-
cer as equipes”, revelou. Poli-
ciais poderão ser chamados 
para prestar depoimento.

Sobre a foto em que um 
morto aparece sentado em 
uma cadeira em postura jo-
cosa, o coordenador do gru-
po também afirmou que um 
possível abuso ainda não foi 
investigado. “Se ficar con-
firmado, o policial que fez 
isso vai responder pelo ato”, 
salientou.

André Luis Cardoso tam-
bém informou que foi à co-
munidade após tomar co-
nhecimento de que havia 
então 25 mortos, mas não 
pode entrar porque ainda 
havia focos de tiroteio. “Soli-
citamos ao procurador-geral 
a designação de um perito 
do MP. Foram realizadas 27 
autópsias para apurar o que 
aconteceu de fato”, disse. Ele 
finalizou afirmando que ain-
da não teve acesso ao resul-
tado dos laudos.

O procurador-geral de jus-
tiça, Luciano Mattos, falou, 
ainda, sobre a decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) que proibia operações 
policiais em comunidades do 
Rio durante pandemia, exce-
to em casos excepcionais. Se-
gundo ele, foram realizadas 
mais de 500 operações desde 
então, deste total, 44 resul-
taram em procedimentos de 
investigação criminal. Por 
fim, Luciano Mattos esclare-
ceu o MP não é responsável 
por autorizar, ou não, opera-
ções. No entanto, o órgão se 
comprometeu em acompa-
nhar todos os inquéritos da 
Divisão de Homicídios. 

‘LISURA’

A deputada estadual 
Renata Souza (PSOL) en-
caminhou ofícios à ONU e 
ao Conselho Nacional de Di-
reitos Humanos com pedido 
de missão urgente no Rio, 
para o acompanhamen-
to das investigações sobre 
os mortos no Jacarezinho. 
“Precisamos garantir a lisu-
ra das investigações, pois 
há muitos interesses envol-
vidos nesse caso. E neste 
momento há uma disputa 
em torno de modelos dis-
tintos de segurança pública. 
Precisamos lutar para que 
chacinas como essa não 
mais se repitam. Isso ainda 
acontece porque ainda há 
quem acredite na falsa ideia 
de que matanças promovi-
das pelo Estado poderiam 
garantir mais segurança”, 
criticou Renata.

DENÚNCIAS

Mulheres são ameaçadas após vídeo fake
 > Após serem associadas 

a traficantes do Jacare-
zinho, Rosana Coutas do 
Carmo, 48 anos, e Vera Lú-
cia Coutas, 69, recorreram 
à Delegacia de Repressão 
as Crimes de Informática 
(DRCI). Ambas foram fil-
madas dançando com ar-
mas de air soft na mão e 

as imagens viralizaram. Nas 
mensagens encaminhadas 
junto com o vídeo, Rosana 
Coutas era confundida com 
Adriana Rodrigues, mãe de 
um dos mortos.

“O vídeo é de um chur-
rasco que a Rosana e a Vera 
estavam presentes com os 
netos, jogadores de air soft. 

Estavam com simulacros 
numa brincadeira. Esse 
vídeo acabou vazando e 
a imagem delas foi vei-
culada à mãe de um dos 
mortos”, disse o advogado 
das duas, André Oliveira. 
Rosana e Vera têm sofrido 
ameaças na rua por conta 
da informação falsa. 

Operação na Favela do Jacarezinho foi considerada a mais letal da história do Rio, com 28 mortos

 N Três presos na operação do 
Jacarezinho afirmaram em 
audiência de custódia que so-
freram agressões de policiais, 
após serem detidos. Patrick 
Marcelo da Silva Francisco, 20 
anos, e Max Arthur Vasconcel-
los de Souza, 26, relataram que 
foram agredidos pelos agentes 
com socos, chutes, pisões e gol-
pes de fuzis. O preso Vinicius 
Pereira da Silva, 25, relatou as 
mesmas agressões, exceto os 
golpes de fuzis. Todos disse-
ram que as agressões deixaram 
marcas em seus corpos. 

A Polícia Civil nega a versão 
e diz que o caso será apurado 

na investigação. O exame de 
corpo e delito foi realizado nos 
três presos, todos com ante-
cedentes criminais. Patrick já 
havia sido preso por furto, en-
quanto Max Arthur e Vinicius 
possuem passagens por tráfico 
de drogas. 

A i n d a  n a  a u d i ê n c i a ,  o 
juiz Antônio Luiz Lucchese ne-
gou o pedido de soltura e con-
verteu as prisões em flagrantes 
em prisão preventiva. O ma-
gistrado também pediu uma 
expedição de ofício para apurar 
as agressões. Um novo pedido 
de exames de integridade física 
foi acatado pelo juiz.

Ministério 
Público fez 

coletiva, ontem, 
e informou que 

força-tarefa 
terá quatro 

promotores

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Deputada fala 
com a ONU 

Presos relatam agressões com 
chutes, pisões e golpes de fuzil

 > O Secretário de Polí-
cia Civil, Allan Turno-
wski, falou, ontem, so-
bre operação no Jacare-
zinho. De acordo com 
ele, não houve abuso 
por parte dos agentes.

“A reação da polícia 
depende da ação do 
criminoso. Traficantes 
atiravam para matar 
policiais. No início da 
operação, atrás de uma 
seteria, com um tiro 
de fuzil, balearam um 
policial na cabeça. Nós 
conseguimos penetrar 
dentro do Jacarezinho 
auxiliados pelas ima-
gens tanto da TV quan-
to dos nossos equipa-
mentos aéreos e isso 
levou ao encontro dos 
traficantes e ali o con-
fronto se intensificou. 
Tem dois pontos onde 
os confrontos se inten-
sificam com o tráfico. 
Então, quem determi-
na o desfecho da opera-
ção é o traficante”, afir-
mou Turnowski, ao 
‘RJ1’. O secretário disse, 
ainda, que a polícia vai 
colaborar com o MP.

‘Atiravam 
para matar 
policiais’

 > Na operação do Jacare-
zinho, pelo menos 26 dos 
27 homens mortos já fo-
ram encaminhados sem 
vida a hospitais. Segundo 
a Secretaria Municipal de 
Saúde, 20 corpos chega-
ram sem vida no Hospital 
Municipal Souza Aguiar e, 
em seguida, foram leva-
dos para o IML. Outro 
paciente recebeu alta no 
mesmo dia.

No Hospital Municipal 
Salgado Filho, deram en-
trada quatro pacientes. 
De acordo com a SMS, um 

chegou já morto; o poli-
cial André Frias morreu 
no atendimento; e os ou-
tros dois deixaram a uni-
dade. A CER Ilha também 
informou que cinco cor-
pos chegaram e foram le-
vados ao IML.

O procurador de Di-
reitos Humanos da OAB 
Rio, Rodrigo Mondego, 
comentou o caso, em en-
trevista ao ‘RJ1’: “Existiu 
troca de tiros, mas há in-
dicativos também que, 
além dessa troca, houve 
execuções sumárias.”

Maioria foi levada já sem 
vida a hospitais do Rio
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Civil indicia 31 acusados 
de golpes em servidores 
Quadrilha que oferecia empréstimo consignado deu prejuízo de R$ 100 milhões 

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Delegada Raíssa Celles deu detalhes sobre golpe ‘margem consignada’, que fez ao menos 500 vítimas

A 
Polícia Civil indiciou 
31 pessoas envolvi-
das em um esquema 
de empresas finan-

ceiras que aplicaram golpes 
contra servidores públicos. 
Cerca de 500 pessoas foram 
vítimas dos golpistas que rou-
baram uma quantia estimada 
em R$ 100 milhões.

O esquema envolve 20 em-
presas financeiras que ofere-
ciam empréstimo consigna-
do com a promessa de fazer 
aplicações que renderiam 
bastante lucro às vítimas. 
A delegada Raíssa Celles, ti-
tular da 79ª DP (Jurujuba), 
explicou como os golpes da 
margem consignada (deno-
minação dada a essas frau-
des) eram aplicados. 

“Nós identificamos um 
golpe bem rebuscado que 
atingiu em especial servi-
dores públicos, oferecendo 
crédito consignado ao ser-
vidor. 10% ficava com a víti-
ma e os outro 90% a vítima 
repassava para a empresa 
que se encarregaria de fazer 
aplicações com a promessa 
de um grande lucro e, além 
de pagar todas parcelas do 
empréstimo, elas ainda de 
tempos em tempos dariam 
parte desse lucro para a víti-
ma. Só que em determinado 
momento ela (a empresa) pa-
rava de fazer esse pagamento 
e sumia com o dinheiro da 
vítima”, revelou a delegada.

O inquérito que investiga 

os golpes foi concluído por 
equipes da Polícia Civil e en-
viado ao Ministério Público 
Federal. “Foi enviado ao Mi-
nistério Público por ter crime 
federal envolvido. Nosso tra-
balho foi finalizado e agora o 
MP vai dar prosseguimento”, 
disse o chefe de investigação, 
delegado Daniel Viana.

ORIENTAÇÕES
A delegada Raíssa Celles 
alertou que alguns sinais do 
golpe podem ser facilmente 

identificados. Promessas de 
lucros altos e de forma fácil 
devem levantar suspeitas, 
por exemplo. Além disso, é 
importante pesquisar so-
bre o histórico da empresa 
escolhida.

“Desconfie de excelentes 
oportunidades. Se certifi-
que da confiabilidade de 
uma empresa. Isso pode ser 
feito na própria internet. E 
caso você identifique que 
caiu em um golpe, procure 
a delegacia mais próxima 

da sua residência, pois isso 
ajuda a polícia a identificar 
e prender esses criminosos, 
além de evitar que outras 
vítimas caiam no golpe”, 
afirmou. 

Os envolvidos foram in-
diciados por associação 
criminosa, crimes contra 
a paz pública, crimes con-
tra as relações de consumo, 
“lavagem” ou ocultação de 
bens, crimes contra a admi-
nistração em geral e contra 
a economia popular.

Filha de mulher morta em São Gonçalo 
enquanto voltava da igreja faz desabafo

‘A gente não pode 
mais ir na esquina’

REPRODUÇÃO

Atendente Janaína Duarte, 39 anos, foi enterrada segunda-feira

“A gente não tem mais o 
direito de ir e vir”. Esse 
é o desabafo de Maria-
na Duarte, filha de Ja-
naína Duarte Oliveira 
Peres, que morreu após 
ser atingida por um tiro 
na cabeça, no último do-
mingo, no Dia das Mães. 
A atendente de loteria, 
de 39 anos, foi baleada 
quando voltava da igre-
ja, em São Gonçalo, na 
Região Metropolitana.

“A gente não pode mais 
transitar. A gente não tem 
mais o direito de ir e vir. 
A gente não pode mais ir 
na esquina da nossa casa, 
que a gente não sabe se vai 
voltar. É uma tristeza mui-
to grande”, contou Maria-
na, em entrevista ao ‘Bom 
Dia Rio’, da TV Globo.

Janaina estava com o 
filho caçula, de 13 anos, 
quando foi atingida. Ma-
riana também contou 
que a mãe e o irmão es-
tavam voltando da igreja 
de moto quando ouviram 
os tiros. O menino chegou 

a avisar: “Mãe, é tiro!”. “Ele 
sentiu a moto levantar e ela 
cair para trás”, revelou.

A atendente de loteria 
foi sepultada segunda-feira 
(10). Nas redes sociais, Ma-
riana agradeceu presença 
de familiares e amigos no 
enterro. “Quero agradecer a 
todos que foram ao sepulta-
mento da minha mãe. Saber 
o quanto ela era amada nos 
traz um alívio”, escreveu ela.

A filha também publicou 
uma homenagem para a 
mãe. “O seu sorriso jamais 
eu irei esquecer. A vida é 
um sopro, e Jesus é o dono 
dela... Eu te amo pra sem-
pre, sei que a senhora não 
poderia ler mais isso, mas 
aqui eu deixou minha eter-
na gratidão por ter me dado 
a vida. Essa dor não tem fim”, 
afirmou.

Segundo a Polícia Civil, o 
disparo partiu de traficantes 
que estavam manuseando o 
armamento. A Delegacia de 
Homicídios de Niterói, São 
Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) 
está investigando o caso. 

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Operação contra milícia prende sete suspeitos
Policiais da DHC apreendem três pistolas, celulares, munição e anotações de organização criminosa no Rio e na Baixada

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Ação, que contou com 150 agentes, apreendeu armas e munições

rança nas regiões de Saracu-
runa, em Duque de Caxias, 
e na comunidade Fernão 
Cardim, em Del Castilho, na 
Zona Norte do Rio. 

Durante a operação de-
flagrada ontem, além da 
retirada de equipamentos 
de ‘gatonets’ dos postes, os 
agentes também se encar-
regaram de retirar câmeras 
utilizadas por integrantes da 
milícia para fazer o monito-
ramento do interior de uma 
das favelas de Del Castilho, a 
Comunidade do Guarda. Se-
gundo a polícia, as imagens 
serviam para controlar a en-
trada e a saída de moradores 
da comunidade.

Uma grande operação da 
Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC), realiza-
da, ontem, contra suspeitos 
de envolvimento com a mi-
lícia, prendeu pelo menos 
sete pessoas no bairro de 
Del Castilho, na Zona Nor-
te. Durante a ação, três pis-
tolas, munições, celulares e 
anotações da organização 
criminosa foram apreen-
didas, de acordo com a Po-
lícia Civil. A quadrilha na 
comunidade é chefiada pelo 
miliciano Marcos Antônio 
Figueiredo Martins, conhe-
cido pelo apelido de ‘Mar-
quinho Catiri’.

Cerca de 150 agentes fo-

ram mobilizados para cum-
prir quatro mandados de pri-
são preventiva e 21 de busca 
e apreensão em diversos en-
dereços da Zona Norte e da 
cidade de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. 

“Todo esse material será 
levado à análise pela pe-
rícia. Ele será importante 
para novas investigações e 
identificação de comparsas 
desses criminosos”, expli-
cou o delegado Moises San-
tana, da Delegacia de Ho-
micídios da Capital.

As investigações come-
çaram após a abertura de 
um inquérito que apurava 
o homicídio do miliciano 

Guilherme Bahia dos San-
tos, cometido em Duque de 
Caxias, no mês de  janeiro de 
2020. Os agentes percebe-
ram que os indiciados pelo 
assassinato brutal forma-
vam uma organização cri-
minosa estruturalmente or-
denada e caracterizada pela 
divisão de tarefas para ob-
ter, direta ou indiretamente, 
lucro através da prática de 
diversos crimes.

Ainda de acordo com in-
formações de investigadores 
da Polícia Civil, o grupo atua 
por meio de extorsão, amea-
ça, prestação e exploração de 
serviços de ‘gatonet’, além de 
mototáxi e serviços de segu-

Niterói: três suspeitos flagrados
Criminosos comandavam roubo de cargas na Região Metropolitana, segundo a polícia

DIVULGAÇÃO

Suspeitos foram interceptados no bairro Barreto, em Niterói

Uma quadrilha especializa-
da em roubos de cargas foi 
presa, ontem, no Fonseca, em 
Niterói. A ação foi realizada 
por policiais da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC), da 73ª DP (Neves) e 
de militares do Comando de 
Polícia Pacificadora. 

Os criminosos atuavam 
nas cidades de Niterói, São 
Gonçalo, Maricá e Itaboraí. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, o grupo seguia para mais 
um roubo, no Fonseca, quan-
do foi interceptado. 

Com os criminosos foram 
apreendidos duas pistolas, 
um revólver, drogas, um blo-
queador de sinais, além de 
um veículo clonado. 

Os bandidos são da co-
munidade Brasília, em Ni-
terói. Entre os presos, está 
Lucas Rodrigues Deolindo 
Barroso, o ‘Soldado’, chefe 
do roubo de cargas no local. 
Nas redes sociais, ele exibia 
um fuzil.

Lucas é ex-soldado do 
21º Grupo de Artilharia do 
Exército e foi cooptado pelo 
tráfico, por conta de seu 
treinamento e conhecimen-
to de táticas militares. Os 
outros presos são Rodrigo 
de Souza da Silva, o’RD’, e 
Vitor Immanuel de Oliveira 
Pereira, o ‘Padeirinho’. Os 
dois já tinham passagem 
pela polícia por crimes da 
lei de drogas. 

Irmão de Ecko é preso 
em Campo Grande
A Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas 
Organizadas e Inquéritos 
Especiais (Draco) pren-
deu, ontem, o irmão de 
Wellington Silva Braga, o 
Ecko, miliciano mais pro-
curado do Brasil. Wallace 
da Silva Braga, conhecido 
como Batata, foi localiza-
do por policiais no bair-
ro de Campo Grande, na 
Zona Oeste. 

Segundo a Polícia Ci-
vil, Wallace resistiu à pri-
são, tentou tomar o fuzil 
de um dos policiais e, ain-
da, ameaçou os agentes 
em nome da organização 
criminosa. Posteriormen-
te, ele foi conduzido à de-

legacia e vai responder pelos 
crimes de coação no curso do 
processo, resistência e orga-
nização criminosa.

Ainda de acordo com a 
Secretaria de Polícia Civil, 
embora tivesse mandado de 
prisão preventiva pelo crime 
de organização criminosa, 
o decreto prisional foi revo-
gado. A Draco, no entanto, 
informou que pedirá ao juiz 
que restabeleça a referida 
decisão judicial.

O Disque-Denúncia ofere-
cia R$ 1 mil pelas informa-
ções que levassem à prisão 
de Wallace. Já para informa-
ções sobre Ecko, que ainda 
está foragido, a recompensa 
é de R$ 10 mil.
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Aulas presenciais voltam em 85% das escolas municipais
Sindicato mostra preocupação e relata que retomada neste momento pode ser perigosa para profissionais, alunos e familiares

Salas de aulas da rede municipal voltam a ser ocupadas por alunos

Apesar disto, Quiroga de-
nuncia que a Prefeitura do Rio 
não disponibilizou “condições 
materiais” para a retomada, 
como a distribuição de Equi-
pamentos de Proteção Indivi-
duais adequados para todos: 
“Vale dizer que os EPIs que 
chegam nas unidades não são 
iguais para todos os profissio-
nais, estão diferenciados pro-
fessores, de agentes da educa-
ção, de merendeiras. Além da 
gente enfrentar a dificuldade 
que as turmas não estão com 
número tão reduzido de crian-
ças assim porque equivale a 
um terço das turmas, mas se 
tem 40, a turma já é bem cheia. 
A gente vê aglomeração na en-
trada e na saída das escolas”.

Mais 266 unidades escolares 
da rede municipal de ensi-
no retomaram as atividades 
presenciais ontem. De acor-
do com a Secretaria Munici-
pal de Educação (SME), ao 
todo, são 1.309 unidades — o 
equivalente a 85% — aten-
dendo presencialmente 140 
mil estudantes do berçário 
ao ensino de jovens e adultos 
matriculados na rede muni-
cipal do Rio. A SME ainda 
não respondeu o número to-
tal de alunos que compare-
ceram às aulas ontem. Ape-
sar de o retorno ser opcional 
para os alunos, a decisão é 
criticada pelo Sindicato Es-
tadual dos Profissionais da 
Educação do Rio (Sepe-RJ). 

Diretora do Sepe, a profes-
sora Duda Quiroga acredita 
que a retomada das aulas 
presenciais é perigosa para 
os profissionais da educação, 
alunos e familiares. 

“A gente entende que os 
profissionais da educação 
precisariam estar vacinados, 
mas também que os índices 
de contaminação precisam 
estar melhores no nosso es-
tado, principalmente na nos-
sa cidade, coisa que não está 
acontecendo. A gente ainda 
tem UTIs lotadas e tudo mais. 
Muitos [profissionais da edu-
cação] estão pegando covid, 
muitos estão morrendo”, 
apontou a professora.

De acordo com a SME, as 

atividades presenciais só serão 
retomadas em unidades edu-
cacionais que têm condições 
de seguir os protocolos sani-
tários estabelecidos. “É con-
siderada apta ao retorno das 
aulas presenciais a Unidade 
Escolar que estiver adequada 
aos itens do checklist sobre in-
sumos e instalações, que esta-
belece pontos diversos como: 
distanciamento de 1,5m entre 
as carteiras; instalações de dis-
pensadores de álcool 70º em 
gel no prédio ou funcionário 
aplicando álcool 70º na mão 
dos alunos, e, entre outras me-
didas, bebedouros adaptados 
com torneira para enchimento 
de copos e garrafas”, afirmou a 
secretaria, em nota. 

Emoção, homenagens e músicas na missa de Paulo Gustavo 
Familiares e amigos exaltam legado do ator durante celebração no Cristo, que foi apagado em memória às vítimas do coronavírus

A missa de sétimo dia de 
Paulo Gustavo foi realizada 
na noite de ontem, no Cristo 
Redentor. Na homenagem, 
amigos e familiares falaram 
sobre a dor da perda. Além 
disso, o humorista foi home-
nageado com ‘Pretty Hurts’, 
música de Beyoncé, artista 
idolatrada pelo ator. Ao final, 
o Cristo foi apagado em me-
mória às vítimas da covid-19. 

Susana Garcia, empre-
sária de Paulo, fez questão 
de dizer que a dor do luto 
de amigos e familiares não 
será em vão. “Tudo dói. 
Por você, em sua honra, se-
remos cada vez mais um 
imenso mar de força contra 
tudo o que nega a vida. Você 
lutou contra o preconceito, Marido do ator, médico Thales Bretas relembrou trajetória do casal

REPRODUÇÃO

o racismo, a homofobia. 
Você é o nosso melhor”.

Muito emocionada, Julia-
na Amaral, irmã de Paulo, re-
zou a oração de Santo Agos-
tinho. “Eu sou eu, vocês são 
vocês. O que eu era pra vo-
cês, eu continuarei sempre. 
Falem comigo como vocês 
sempre fizeram. Vocês conti-
nuam vivendo no mundo das 
criaturas. Eu estou vivendo 
no mundo do criador. Não 
utilize um tom triste, conti-
nue a rir do que nos fazem 
rir. Pensem em mim. Rezem 
por mim. Que meu nome 
seja pronunciado como sem-
pre foi. O fio não foi cortado. 
Estou apenas fora de suas 
vistas. Apenas estou do ou-
tro lado do caminho. A vida 

Grupo receberá doses dos imunizantes da Pfizer ou 
CoronaVac, de acordo com a disponibilidade

REPRODUÇÃO

Infectologista diz que o “ideal seria termos o melhor imunizante que se adaptasse a cada situação”A 
cidade do Rio de Ja-
neiro retoma hoje a 
vacinação contra a co-
vid-19 para gestantes e 

puérperas com comorbidade. 
A Secretaria Municipal de Saú-
de (SMS) informou na noite de 
ontem que, por orientação do 
Ministério da Saúde, esse gru-
po receberá doses das vacinas 
Pfizer ou CoronaVac, de acor-
do com a disponibilidade. 

Na segunda-feira, a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) recomendou 
a suspensão imediata do uso 
da vacina da AstraZeneca em 
gestantes. Para receber o imu-
nizante é necessário apresen-
tar laudo médico detalhado 
justificando a recomendação 
e avaliação da relação risco-
-benefício para a vacinação. 
Também é preciso mostrar o 
termo de esclarecimento, que 
está disponível em www.coro-
navírus.rio/vacina. 

A nota emitida pela Anvisa 
na segunda-feira à noite tam-
bém recomendou ao Progra-
ma Nacional de Imunização 

(PNI) que suspendesse a imu-
nização com a vacina Oxford/
AstraZeneca após a identifica-
ção feita pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Rio de uma 
paciente que teve um possível 
quadro de efeito adverso após 
receber a dose do imunizante 
e faleceu. A vítima, uma ges-

tante, teria desenvolvido uma 
trombose dias após ser vaci-
nada. O Ministério da Saúde 
investiga o caso. 

O Secretário Estadual de 
Saúde, Alexandre Chieppe, 
disse a O DIA que o Rio segue 
estritamente as recomenda-
ções do Ministério da Saúde e 
que aguarda uma posição da 
pasta para retomar a vacina-
ção de gestantes. Além disso, a 
decisão também considerou a 

baixa quantidade de doses da 
CoronaVac e Pfizer. Assim, os 
demais municípios não anun-
ciaram a retomada da vacina-
ção com as grávidas.

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio informou que 
recomenda a suspensão da va-
cinação em gestantes até que o 
PNI divulgue novas recomen-
dações para esse grupo. A pasta 
disse que aguarda orientações 
sobre a segunda dose da vaci-
na Oxford/AstraZeneca para o 
segmento, e que, à princípio, 
neste momento, suspendeu 
a segunda aplicação. A nota 
mencionou que o PNI avalia a 
necessidade de suspensão da 
vacinação em puérperas.

O Ministério da Saúde in-
formou que tomou conheci-
mento sobre o evento adverso 
e realiza investigações. A pas-
ta reforçou que a ocorrência 
desse registro é extremamente 
rara e inferior ao risco apre-
sentado pela covid-19.

OUTROS ESTADOS SUSPENDEM IMUNIZAÇÃO

Gestantes têm poucas opções de vacinação no país

 NAlém do Rio, outros estados 
como São Paulo, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Tocan-
tins suspenderam a vacinação 
de gestantes. Alguns governos 
autorizaram a imunização ape-
nas nas capitais através das do-
ses da Pfizer. São estes: Alagoas, 
Amazonas e Rondônia.

Segundo a infectologista 
e presidente da Sociedade de 
Infectologia do Estado do Rio, 
Tania Vergara, o contexto que 
envolve a medida de suspensão 
da vacina para grávidas passa 
por uma decisão complexa. A es-
pecialista mencionou que o Rio e 
o restante do país possuem pou-
ca oferta de doses da CoronaVac. 
A vacinação com o imunizante 

pode ainda ser afetada devido à fal-
ta de acesso ao Ingrediente Farma-
cêutico Ativo (IFA), vindos da China.

A vacinação com as doses da 
Pfizer também são dificultadas em 
função das condições de tempe-
ratura necessárias para garantir a 
integridade do produto. A infectolo-
gista explicou que só as capitais ou 
grandes cidades do país possuem a 
capacidade exigida para ofertar o 
imunizante. Assim, municípios inte-
rioranos poderiam ser prejudicados. 

Neste momento, a vacina da 
Oxford/AstraZeneca é a única com 
condições de distribuição em mas-
sa no país. A infectologista relem-
brou que as gestantes possuem 
riscos maiores em caso de contrair 
a covid-19, pois existe uma redu-
ção geral da imunidade devido ao 

processo desenvolvimento do 
feto, e ressaltou a necessidade 
de considerar, de maneira pro-
porcional, o risco de possíveis 
efeitos adversos comparado à 
exposição ao coronavírus.

“O ideal seria termos o me-
lhor imunizante que se adap-
tasse a cada situação, mas não 
dispomos dessa possibilidade. 
A decisão que devemos tomar 
é se vamos vacinar com o que 
temos ou não. Deveríamos co-
municar às gestantes todos 
os riscos e contextos, para que 
possam avaliar o risco de expo-
sição à doença e os possíveis 
efeitos relacionados à vacina. 
Com consciência dos fatos, elas 
participariam da decisão de se 
vacinar ou não”. Com reportagem do estagiário Jorge 

Costa, sob supervisão de Cadu Bruno

Uma paciente teve 
possível quadro de 
efeito adverso após 
receber a dose da 
AztraZeneca e faleceu

continua. Linda e bela. Como 
sempre foi”, disse Juliana.

Thales Bretas, marido de 
Paulo, relembrou a trajetó-
ria do casal. “Durante esses 
últimos 7 dias revisitei os 7 
anos que vivemos juntos. Vá-
rios dias coloridos da minha 
vida coloriram o meu luto. 
O amor é transformador e o 
nosso não só me evoluiu para 
sempre como alcançou mi-
lhares de famílias com exem-
plo de tolerância, respeito e 
união. Que sorte a minha vi-
ver um amor tão lindo, mes-
mo que por tão pouco tem-
po. Tínhamos tantos planos, 
acho que é para além dessa 
encarnação. Depois da soma 
veio a multiplicação, com as 
duas maiores alegrias das 

nossas vidas, Gael e Romeu, 
que prometo cuidar para 
sempre e transmitir o que 
aprender com papai Paulo. 
Valores que são seu maior le-
gado. Você tinha pressa em 
viver. Te amei demais, te amo 
e te amarei para sempre”.

Mãe de Paulo Gustavo, 
dona Déa Lúcia cantou ‘Fas-
cinação’, sucesso do repertó-
rio de Elis Regina. “A minha 
força está em Deus. Eu peço 
todo os dias para ele me aju-
dar. Creio e aceito a partida 
do meu filho, mas peço aju-
da. Me coloco de joelho por 
todas as mães que perderam 
seus filhos para essa maldita 
doença. Cada morte eu sofro. 
Filho não deveria ir embora 
antes da mãe”. 

ESTEFAN RADOVICZ

Vacinação 
para grávidas 
é retomada na 
cidade do Rio
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CPI: Queiroga pode 
ser reconvocado
O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid no Sena-
do, Omar Aziz (PSD-AM), 
comentou, na manhã de 
ontem, sobre a possibili-
dade de reconvocação do 
ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, à CPI. 

“Em relação à recon-
vocação dele (Queiroga), 
são as contradições que o 
próprio governo tem feito 
ele passar. E tem aconteci-
do isso, ele defende uma 
coisa, e parte do governo 
federal defende outra to-
talmente o contrário do 
que ele falou aqui”, disse, 
afirmando ser necessário 

analisar “no momento opor-
tuno” a reconvocação do mi-
nistro. Aziz deu a declaração 
pouco antes do início do de-
poimento do presidente da 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa), Anto-
nio Barra Torres.

Para agilizar os trabalhos 
da CPI da Covid, os senadores 
que integram a comissão acor-
daram que, a partir de hoje, 
as sessões começarão a partir 
das 9h, para que os integran-
tes possam votar questões 
internas. Dessa forma, os de-
poimentos poderão começar 
mais pontualmente, às 10h.

Cloroquina: tentativa de 
mudar bula é confirmada
Ao ouvir proposta, presidente da Anvisa diz que sua reação foi um “pouco deseducada”

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Presidente da Anvisa, 

Antonio Barra Torres 

depôs na CPI da Covid E
m depoimento à CPI 
da Covid ontem, o 
presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, 

confirmou e deu mais detalhes 
sobre a realização de uma re-
união no Palácio do Planalto 
em que se discutiu um decreto 
que incluiria na bula da cloro-
quina a recomendação para 
tratar covid-19. Barra Torres 
relatou que, ao ouvir a propos-
ta, sua reação foi até um “pou-
co deseducada” já que não ha-
veria cabimento na sugestão 
de alteração da bula.

O presidente da Anvisa 
disse que não saberia dizer 
quem foi o autor original da 
proposta, mas que percebeu 
uma “mobilização” por parte 
da imunologista Nise Yama-
guchi, presente no encontro. 
“Documento foi comentado 
pela Nise, o que provocou rea-
ção até pouco deseducada, de 
falar que aquilo não poderia 
ser, só quem pode modifi-
car bula de medicamento é a 
agência, mas desde que solici-
tado pelo detentor do registro 
do medicamento”, comentou 
Barra Torres.

Ele destacou que, para se 
alterar uma bula de medica-
mento, é necessário um “pesa-
do dossiê” por parte da fabri-
cante de que a nova indicação 
tem comprovação científica: 
“Então, quando houve propos-
ta de pessoa física de fazer isso 
causou reação mais brusca. 
Não pode, não tem cabimento”.

Barra Torres narrou que, 

depois dessa sugestão ser co-
mentada durante a reunião, 
no 4º andar do Palácio do Pla-
nalto, o encontro não “durou 
muito”. “Depois dessa propos-
ta, Mandetta (ex-ministro da 
Saúde) se retirou, e logo depois 
eu saí, não tenho informação 
de quem foi o autor. A doutora 
Nise perguntou da possibilida-
de e pareceu estar mobilizada 
com essa possibilidade”.

Segundo Barra Torres, além 
de Nise Yamaguchi, estavam 
presentes na reunião Walter 
Braga Netto e Luiz Henrique 
Mandetta. “E realmente não 
tenho na minha memória um 
registro da presença do minis-
tro Jorge Oliveira e do minis-
tro Ramos”, finalizou.

 N Em depoimento à CPI da Co-
vid, o presidente da Anvisa, 
Antonio Barra Torres, afirmou 
que as posições do presidente 
Jair Bolsonaro antivacina vão 
“contra tudo” o que o órgão 
tem preconizado. A declaração 
foi dada ontem em resposta 
ao relator da CPI, Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), que listou 
uma série de atitudes de Bol-
sonaro que tinham como alvo 
os imunizantes, em especial 
as críticas que dirigiu à chinesa 
Coronavac.

Para Barra Torres, a popu-
lação “não deva se orientar 

por condutas” que vão nesse 
sentido. “Ela deve se orientar 
por aquilo que está sendo pre-
conizado principalmente pelos 
órgãos que estão em linha de 
frente do enfrentamento da 
doença”, disse o presidente 
da Anvisa. Barra Torres tam-
bém afirmou que, apesar de 
sua “amizade” com Bolsonaro, 
a conduta adotada pelo presi-
dente difere da sua. “Manifes-
tações que faço têm sido todas 
no sentido do que a saúde de-
termina”, disse.

POSIÇÕES DE BOLSONARO

‘Contra tudo’ que a Agência orienta

Sputnik V: Anvisa 
informa pendências
A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvi-
sa) encaminhou na noite 
de segunda-feira ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF) informações sobre 
documentos pendentes 
para a análise de novo 
pedido de autorização de 
importação e distribuição 
da vacina russa Sputnik V.

Ao Supremo, a Agên-
cia reforçou que os pedi-
dos de importação ainda 
não atenderam “a exi-
gência da apresentação 
do relatório técnico de 
análise da autoridade sa-
nitária estrangeira, con-
forme disposto no § 3º do 

Art. 16 da Lei 14.124/2021”.
As informações foram 

prestadas no mesmo dia em 
que o ministro Ricardo Le-
wandowski deu prazo de 48h 
para que a Anvisa detalhasse 
ao Supremo quais documen-
tos faltam para análise defini-
tiva do pedido de importação 
e distribuição do imunizante, 
que é produzido pelo Institu-
to Gamaleya, na Rússia. 

Lewandowski havia aten-
dido a pedido do estado do 
Maranhão, que, em conjunto 
com outros estados, aguarda 
autorização da Anvisa para 
aplicação dos imunizantes.

Por  Agência Brasil

Por Estadão Conteúdo

Por Estadão Conteúdo

Por  Estadão Conteúdo
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Ex-governador 
perdeu o cargo e 
passará cinco anos 
inelegível

STJ remete 
ações contra 
Witzel à 
Justiça Federal

LU
CI

A
N

O
 B
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FO

RD

Witzel está inelegível

Ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), Bene-
dito Gonçalves reconheceu 
a perda da competência da 
corte para cinco ações pe-
nais e dois inquéritos envol-
vendo o ex-governador Wil-
son Witzel e determinou a 
remessa dos processos para 
a 7ª Vara Federal Criminal 
da Seção Judiciária do Rio.

O ministro argumentou 
que não existe autoridade com 
foro por prerrogativa de fun-
ção no STJ. A determinação 
ocorreu após o ex-governador 
ter sofrido a perda do cargo 
pelo Tribunal Especial Misto, 
no dia 30. Segundo a decisão 
do STJ, a 7ª Vara Federal Cri-
minal do Rio será responsável 
por examinar a existência ou 
não de lesão a bens, interesses 
ou serviços da União, ou de cri-
mes contra o sistema financei-
ro e a ordem econômica. 

O STJ esclareceu que even-
tuais infrações penais atribuí-
das a Cláudio Castro, governa-
dor empossado, teriam sido 
cometidas na condição de vice, 
o que não atrai a competência 
originária do STJ prevista na 
Constituição Federal.

‘Situação de precariedade extrema’
É o que afirma a reitora da UFRJ, Denise Pires de Carvalho, sobre a situação da instituição 

LUCIANO BELFORD

Hospital universitário: aluna diz que é preciso enxergar os diversos impactos do trabalho da UFRJ 

A 
Universidade Fe-
deral do Rio de Ja-
neiro (UFRJ) pode 
fechar as portas a 

partir de julho por não con-
seguir arcar com as despe-
sas dos setores de seguran-
ça, limpeza, eletricidade 
e água. As dificuldades fi-
nanceiras foram relatadas 
pela reitora da instituição, 
Denise Pires de Carvalho. 
Segundo ela, a cobertura 
no setor de segurança está 
no limite, colocando em 
risco a integridade do pa-
trimônio da instituição.

“Os cortes sofridos no 
orçamento deste ano tor-
nam a situação de preca-
riedade extrema, dada a 
impossibilidade de reduzir 
ainda mais a segurança e a 
limpeza, mesmo estando 
com o fluxo de pessoas re-
duzido por conta da pan-
demia”, disse Denise em 
entrevista a O DIA.

A reitora explica que, a 
Pró-Reitoria de Planeja-
mento, Desenvolvimento e 
Finanças da UFRJ enviou 
um planejamento orça-
mentário ao Conselho Uni-
versitário, órgão máximo 

da UFRJ, responsável pelo 
pagamento de todos os 
contratos já estabelecidos, 
além da assistência estu-
dantil, bolsas acadêmicas 
e repasses para os 9 hospi-
tais e unidades de saúde da 
Universidade. No entanto, 
segundo ela, a UFRJ já so-
fre com um investimento 
abaixo do ideal desde 2016, 
o que acabou por inviabili-
zar medidas básicas de ma-
nutenção. Denise também 
destaca que todos os con-
tratos vêm sendo revisados 

e que atividades essenciais 
ao funcionamento da insti-
tuição precisarão ser corta-
dos, além da impossibilida-
de da retomada das aulas 
presenciais. Atualmente, 
as aulas são realizadas a 
distância como medida de 
proteção contra a dissemi-
nação do covid-19.

“Analisaremos aquelas 
atividades que poderemos 
descontinuar com o menor 
prejuízo possível às ativida-
des acadêmicas. Algumas 

instalações hospitalares po-
derão ter que ser fechadas 
por falta de pagamento de 
contas básicas. A falta de re-
cursos impede o retorno de 
aulas práticas e trabalhos 
de campo em condições de 
segurança sanitária, impac-
ta os insumos para pesqui-
sa. Pode paralisar ativida-
des de extensão. Nesta me-
dida, a formação dos nossos 
estudantes é impactada por 
não poderem desfrutar de 
todo potencial que a UFRJ 
oferece habitualmente aos 
seus alunos”, explica. Ainda 
segundo a reitora, a propos-
ta de orçamento para a Uni-
versidade é de mais de R$ 
383 milhões. Denise detalha 
que, cerca de R$ 4 milhões 
e 500 mil de investimentos 
foram vetados na última 
proposta da instituição.

A UFRJ é a maior uni-
versidade federal do Bra-
sil, já teve sua presença 
registrada nas 15 melhores 
posições dos mais diver-
sos rankings acadêmicos 
na América Latina e conta 
hoje com 172 cursos presen-
ciais de graduação, quatro 
de graduação a distância, 
315 de especialização, 224 
programas de pós-gradua-
ção (mestrado, doutorado 
e pós-doutorado) e mais de 
1,7 mil ações de extensão. 

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

RACHEL SISTON
rachel.siston@odia.com.br

Segundo a reitora, 
a UFRJ já sofre com 
um investimento 
abaixo do ideal 
desde 2016 FRUSTRAÇÃO

Clima de medo e insegurança entre os alunos

 N A universitária Camila Car-
valho, do Centro de Ciências 
da Saúde da Instituição, diz 
que o clima entre os alunos é 
de medo e insegurança e lem-
bra outros momentos em que 
a UFRJ passou por problemas 
com verba para manter suas 
portas abertas.

“É frustrante ver isso acon-
tecendo de novo, ainda mais a 

UFRJ sendo tão fundamental no 
combate à pandemia, tanto na pes-
quisa, quanto na extensão. Além dos 
trabalhos de relevância mundial so-
bre o vírus, diversos projetos atende-
ram a população informando sobre 
a prevenção do doença, foi criado 
um centro de testagem no bloco N, 
distribuição de álcool em gel para 
hospitais”, desabafa a estudante.

A aluna afirma que é preciso 

enxergar os diversos campos 
e impactos gerados pelo tra-
balho da Universidade quan-
do em atividade. “Fechar as 
portas da UFRJ não são só os 
seus centros de ensino, mas é 
também fechar os museus, la-
boratórios, e hospitais, que vejo 
como mais grave neste mo-
mento de crise sanitária. Seria 
desastroso!”, disse Camila.
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a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

MAIOR QUE TUDO

LIMPEZA GERAL 
NO GLORIOSO

PEDALADAS

 N O Botafogo enfrenta a 
mais séria crise da sua glo-
riosa história, mergulha-
do em dívidas impagáveis. 
Queda de arrecadação em 
virtude do rebaixamento 
para a Série B do Campeo-
nato Brasileiro, fuga de pa-
trocinadores, de sócios tor-
cedores e ainda sem bilhe-
teria, obrigaram a diretoria 
a tomar medidas drásticas, 
como montar uma equipe 
de futebol modesta e aca-
bar ou terceirizar esportes 
que não se sustentem sozi-
nhos. A torcida alvinegra 
precisa entender e ajudar 
nesta difícil reconstrução 
do clube.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NO campeonato do Rio ca-
minha para o fim e, conside-
rando as dificuldades impos-
tas pela necessidade de ade-
quar formato e programa-
ção ao calendário nacional 
e internacional, achatados 
pela pandemia, agradou por 
proporcionar aos clubes um 
mínimo de onze jogos, todos 
com as mesmas chances. 
Serviu também para subs-
tituir a pré-temporada, e os 
técnicos podendo rodar os 
elencos, observando as rea-
ções de jovens jogadores em 
competição. Vasco e Botafo-

go farão mais dois jogos em 
disputa da Taça Rio, afinan-
do as cordas para a dureza da 
Segundona. O título estadual 
será decidido em dois jogos 
por Flamengo e Fluminense, 
nada mais nobre para fechar 
um campeonato. Que os téc-
nicos Rogério Ceni (foto) e 
Roger Machado entendam 
que essa decisão é um evento 
nacional. O Brasil estará liga-
do e quer o espetáculo com-
pleto, com força máxima. Nos 
próximos dois sábados, nada 
no planeta será mais impor-
tante que o Fla-Flu.

 N Tite vai convocar a se-
leção brasileira para as 
Eliminatórias da Copa 
do Mundo de 2022 e para 
a Copa América, e paira 
no ar a ameaça de desfal-
ques para os clubes até 10 
de julho. Se chamar dois 
do Flamengo, o técnico 

Rogério Ceni perderá quatro, 
pois Arrascaeta é nome certo 
para a seleção do Uruguai, as-
sim como Isla para a do Chile. 

 N Dudu pode voltar para o 
Palmeiras. Tudo porque, o Al 
Duhail, do Catar, tem até sá-
bado para pagar 6 milhões de 
dólares e ficar com o jogador.  

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N  Matheuzinho vem ga-
nhando espaço no Fla-
mengo. Jovem, veloz, in-
teligente, o lateral está 
progredindo e impressio-
nando pela regularidade. 
Isla já o vê no retrovisor.

 NCriticam a CBF por acei-
tar vacinação oferecida 
pela Conmebol e aplau-
dem o Comitê Olímpico 
por vacinar atletas brasi-
leiros que irão a Tóquio. Vá 
tentar entender.

CITY FATURA O CAMPEONATO INGLÊS
Com a derrota por 2 a 1 do Manchester United para o Leicester, o Manchester City 
conquistou o Campeonato Inglês com três rodadas de antecedência. É o sétimo 

título do City na competição e o terceiro sob comando de Pep Guardiola

FLAMENGO

Mengão empata com o La Calera: 2 a 2
Em noite de falhas de Bruno Viana e Willian Arão, Rubro-Negro adia a classificação às oitavas de final da Libertadores

C
om 100% de aproveita-
mento, o Flamengo não 
foi ao Chile a passeio. 
Na liderança do Grupo 

G, pretendia voltar para o Rio 
com a classificação antecipa-
da para as oitavas da Liberta-
dores. O apagão defensivo, no 
entanto, comprometeu a mis-
são no empate em 2 a 2 com o 
Unión La Calera, na noite de 
ontem. Com participação bi-
sonha de Bruno Viana, Martí-
nez e Arão (contra) marcaram 
para os chilenos. Gabigol, de 
pênalti, e Arão, novamente e a 
favor dessa vez, fizeram os gols 
rubro-negros.

Gabriel Batista e João Go-
mes foram eleitos os substitu-
tos de Diego Alves e Gerson, 
machucados. Após mostrar 
serviço na boa defesa na fina-
lização de Cavalleri, Gabriel 
Batista tentou corrigir a tra-
palhada de Bruno Viana na 
intervenção parcial da tenta-
tiva de Vargas, mas, no rebote, 

Martínez abriu o placar, aos 
sete. Uma nova falha, mes-
mo involuntária, aumentou 
a pressão depois do gol contra 
de Arão, aos 26. O drama só 
não foi maior graças ao pênal-
ti sofrido por Everton Ribeiro 
e convertido por Gabigol, aos 
30 minutos. 

O Flamengo tinha o con-
trole na volta do intervalo e 
tentou aumentar a intensi-
dade ofensiva com a entrada 
de Pedro no lugar do volante 
João Gomes. O aguardado 
gol aconteceu aos 31 minu-
tos, com Willian Arão, dessa 
vez a favor, após a cobrança 
de escanteio.

Ceni gerou questiona-
mentos do torcedor com a 
entrada do lateral-esquerdo 
Ramon no lugar do zagueiro 
Bruno Viana, que foi muito 
mal no Chile, e deslocou Fi-
lipe Luís para a zaga. Numa 
noite de apagões, o Rubro-
-Negro chegou a dez pontos e 
abriu seis de vantagem sobre 
a LDU, segunda do grupo.

FLUMINENSE

Maratona decisiva na Libertadores

Em meio a uma maratona 
de jogos desde abril, o Flu-
minense terá nos próximos 
14 dias cinco partidas deci-
sivas que podem levá-lo ao 
céu ou ao inferno. Com dis-
puta de título do Campeona-
to Carioca e busca por vaga 
na Libertadores, o duelo de 
hoje diante do Independien-
te Santa Fé, às 21h, no Mara-
canã, acaba ganhando uma 
importância maior. Afinal, se 
o Tricolor vencer os colom-
bianos, pode encaminhar a 
classificação no Grupo D.

Líder com cinco pontos, o 
Fluminense, dependendo do 
resultado entre Junior Bar-
ranquilla e River Plate, pode 
precisar de apenas um empa-
te nas últimas duas rodadas 

Fred é esperança de gols no Flu

LUCAS MERCON

caso vença o Santa Fé no Ma-
racanã. Assim, o Tricolor até 
poupar alguns titulares mais 
desgastados na Libertadores.

Por outro lado, um trope-
ço diante dos colombianos 
pode dificultar a vida trico-

lor na competição sul-ameri-
cana e obrigar a buscar pon-
tos contra River Plate na Ar-
gentina, três dias depois da 
segunda partida da final do 
Carioca contra o Flamengo.

Por isso, um bom resultado 
contra o Santa Fé é conside-
rado importante não apenas 
para a busca pela vaga nas oi-
tavas, como para melhor ad-
ministração do elenco duran-
te esta maratona decisiva. O 
objetivo é chegar à Argentina 
já garantido e, de preferência, 
com o título do Carioca.

Para isso, o Fluminense 
deve ir a campo nesta quarta 
com: Marcos Felipe, Calega-
ri, Nino, Luccas Claro e Egí-
dio; Martinelli, Yago e Nenê; 
Kayky, Luiz Henrique e Fred.

Além de definir sua vida na competição, Tricolor joga final do Carioca

VASCO BOTAFOGO

Justiça determina a 
volta de funcionários

DIVULGAÇÃO

Jorge Salgado, presidente do Vasco

A Justiça do Rio de Janeiro 
determinou na manhã on-
tem que o Vasco reintegre 
em até cinco dias úteis os 
186 funcionários que haviam 
sido demitidos no início da 
gestão do presidente Jorge 
Salgado, em março. As infor-
mações são do portal “Espor-
te News Mundo”.

De acordo com o site, o 
juiz Robert de Assunção 
Aguiar, da 60ª Vara do Tra-
balho do Rio do Tribunal 
Regional do Trabalho da Pri-
meira Região (TRT-1), enten-
deu que há probabilidade do 
direito e o perigo de dano aos 
trabalhadores. A decisão do 
magistrado é de que os tra-
balhadores deverão ser rein-
tegrados na mesma função e 
com as mesmas atribuições.

O Ministério Público do 
Trabalho (MPT) ainda pe-

diu o ressarcimento integral 
do período que eles estavam 
afastados, mas por ora, o pe-
dido foi indeferido pelo juiz.

Para cortar gastos, o Vasco 
anunciou a demissão destes 
funcionários no começo de 
março. As demissões significa-
ram uma redução de R$ 40 mi-
lhões no ano em salários e um 
corte de 35% do orçamento.

Presidente 

desmente 

rumores

O presidente do Botafogo, 
Durcesio Mello, negou a 
possibilidade de dois fun-
dos estrangeiros estarem 
interessados na compra 
do Glorioso. O clube ca-
rioca trabalha com a pos-
sibilidade de se transfor-
mar em S/A, no entanto, 
o mandatário desmentiu 
os rumores.

“Só pode ser brinca-
deira, né? Pede para esses 
fundos então entrarem em 
contato que estou à dispo-
sição para encontrar os 
representantes. Estamos 
trabalhando com muita 
seriedade nisso e esse tipo 
de noticia só atrapalha”, 
declarou Durcesio em par-
ticipação no “Boletim do 
C.E”, do portal “FogãoNet”.

 N A Ferj publicou ontem 
uma resolução na qual afir-
ma não opor a presença de 
público na final do Carioca, 
entre Flamengo e Flumi-
nense. Segundo a entidade, 
não há medida restritiva 
vigente para impedir.

Com a posição da Ferj, 
caberia aos clubes chega-
rem a um consenso. O Fla-
mengo, conforme O DIA re-
velou com exclusividade, é 
a favor da presença de 30% 
da capacidade, enquanto o 
Fluminense é contrário.

No entanto, em contato 
com o site “GE”, a Secreta-
ria de Saúde da Prefeitura 
do Rio e Governo do Esta-
do reforçam que jogos com 
torcedores estão proibidos.

FERJ E FLA
QUEREM FINAL
COM PÚBLICO

Gabigol, mais uma vez, deixou sua marca pela Liberta: o atacante fez de pênalti o 6º gol na competição

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 > La Calera, Chile
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ECONOMIA

Empregos: mais de 100 mil vagas
Feira virtual tem chances de trabalho remoto e presencial. Quem mora no Rio pode se candidatar para outro estado

REPRODUÇÃO

No evento virtual será possível conhecer as carreiras em evidência

P
ara quem procura 
chance para ingres-
sar ou retornar ao 
mercado de traba-

lho, a tradicional Feira Vir-
tual de Estágios e Empregos 
da Estácio vai ocorrer neste 
mês, na sua quinta edição. 
Entre os dias 25 e 27 de maio 
serão oferecidas mais de 100 
mil vagas em empresas de 
todo o Brasil. Com oportuni-
dades presenciais e remotas, 
moradores do Rio têm como 
se inscrever para vagas em 
outros estados. 

Segundo a Estácio, pode-
rão participar alunos, ex-
-alunos, estudantes de ou-
tras instituições e também 
profissionais que buscam 
recolocação. Para acessar o 
conteúdo, interessados de-
vem fazer pré-cadastro no 
link: https://acesse.estacio.
br/feiravirtual. 

Ao acessar o portal, o in-
teressado deve cadastrar 
nome, e-mail e matrícula. 
Mas caso a pessoa não seja 
aluna da universidade, a 
Estácio indica que campo 
poderá ser preenchido com 
“000”. Depois precisará co-
locar se é aluno, ex-aluno ou 
não aluno.

Durante o evento, será 
possível conhecer as carrei-
ras que estão em evidência, 
ficar por dentro das tendên-

cias em processo seletivo 
online e conferir empregos 
em empresas como a pla-
taforma de oportunidades 
profissionais, Infojobs, Itaú, 
Amazon, McDonald’s, Globo, 
Amil, Positivo, Ambev, Cia de 
Talentos, entre outras.

CONTATO COM RH DE EMPRESAS
Além da possibilidade de 
se candidatar para oportu-
nidades de estágios e em-
pregos efetivos, a 5ª Feira 
Virtual também vai ofere-
cer aos estudantes a chance 
de conversar com profissio-
nais das áreas de Recursos 
Humanos das empresas 
que vão participar do even-
to. No bate-papo, será pos-
sível conhecer mais deta-
lhes das empresas, como a 

cultura e os desafios para os 
próximos anos.

Também durante a feira, 
em parceria com o progra-
ma ‘Jornada para o Futuro 
da Cia de Talentos’, a univer-
sidade oferecerá de forma 

gratuita e exclusiva 12 lives 
com temas para os partici-
pantes como diversidade, 
desenvolvimento, conexão, 
além de tecnologia. 

“O mercado nacional ain-
da está em um momento 
muito delicado no que diz 
respeito à renda e empregos. 
A feira virtual será um exce-
lente momento para quem 
quer conquistar uma vaga de 
estágio ou trabalho. A inicia-
tiva fará com que cada par-
ticipante aumente seu net-
work com as grandes organi-
zações – companhias nacio-
nais e multinacionais - e que 
possa conferir novidades e 

inovações em suas áreas de 
atuação”, afirmou Pílade Mo-
raes, diretor de Parcerias, 
Carreiras e Sustentabilida-
de da universidade.

Durante a feira virtual de 
estágios e empregos deste 
ano, a Estácio que fechou 
uma parceria com a Magalu, 
vai ofertar um prêmio para 
os participantes – Chrome-
cast 3 Streaming Device Full 
HD Conexão HDMI. 

Além disso, os estudantes 
também poderão concorrer 
a 50 licenças do Soft Skills 
Game, importante ferramen-
ta de autoconhecimento e de-
senvolvimento profissional.

FIQUE LIGADO 

CONHECIMENTO
 NNo dia 25, o primeiro encontro 

será sobre a importância do au-
toconhecimento para a carreira 
e processos seletivos, com Ta-
tiana Pina, consultora Head do 
Programa Jornada para o Futu-
ro, da Cia de Talentos, às 11. Já às 
13h, workshop sobre desenvol-
vimento da atitude e destaque 
profissional, com Luiza Maciel 
de Oliveira Araújo Nery, espe-
cialista de Recrutamento e Se-
leção na Ambev, e, às 17h, “Você 
conhece o Nube? Integrador que 
emprega jovens em todo Brasil”, 
com Bruno Brasiliense, coorde-
nador de Eventos da Nube.

CAPACITAÇÃO
 NÀs 19h, encontro com Itaú 

sobre as 600 vagas do banco 
e como entender que a capaci-
tação é a palavra-chave, com 
Laura Silva, coordenadora de 
aprendizagem e desenvolvi-
mento do Itaú. 

DIVERSIDADE
 NDia 26, às 11h, workshop sobre 

diversidade com Adriana Nasci-
mento, líder de serviços em Block-
chain da IBM, às 13h encontro 
com Alexandre Braga, aquisição 
de talento da Vale e às 17h Cam-
mila Yochabell, intraempreen-
dedora no RH de importantes 

multinacionais, ensina como se 
destacar em processos online. 

MAIS DE 50 ANOS
 NÀs 19h, workshop sobre con-

tratação de pessoas com mais 
de 50 anos de idade: “Oportu-
nidades e desafios”, com Fabi 
Granzotti, gestora de projetos 
D&I e Especialista em Diversida-
de Etária da Maturi. 

LINKEDIN
 N Dia, 27, às 11h, workshop sobre 

“LinkedIn te ajuda no match 
perfeito: Vaga e Perfil”, com Vi-
tor Fuzato, gerente de sucesso 
do cliente do LinkedIn e às 13h 
será sobre networking ser im-
portante e para todo mundo, 
com Ana Carolina, analista da 
prática de digital no McKinsey.

SUA VAGA
 N Nas 17h, “Encontre sua Vaga: 

Conheça o portal exclusivo da 
sua instituição”, com Jhonatan 
Modesto da área de Carreiras 
Estácio e Marcelo Carvalho, 
professor e coordenador de 
cursos de Pós e Graduação na 
Estácio.  fim, às 19h, games e 
processo seletivo, com dicas 
de como de sair bem, com Isa-
bela Moura, coordenadora de 
Recursos Humanos na B2W 
(Empresa B2W).  

Confira a programação das lives

Interessados 
devem fazer pré-
cadastro no link: 
https://acesse.
estacio.br/
feiravirtual

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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Economista critica segredos 
do orçamento de Bolsonaro
Gil Castello Branco conta que o caso já é chamado de ‘tratoraço’ entre especialistas

AFP

Bolsonaro reagiu com ironia em relação ao ‘orçamento secreto’

P
ara o economista e 
fundador da Associa-
ção Contas Abertas, 
Gil Castello Branco, o 

orçamento secreto do gover-
no Jair Bolsonaro, revelado 
no domingo, dia 9, pelo Esta-
dão, é formado por emendas 
escondidas, colocadas numa 
espécie de “caixa-preta” im-
possível de ser rastreada 
ou acompanhada de forma 
transparente. Em entrevista 
ao poscast Estadão Notícias, 
o especialista em orçamen-
to público afirma que o caso 
— já chamado de “tratoraço” 
— é mais um exemplo da re-
lação promíscua existente há 
muitos anos e vários gover-
nos entre os poderes Execu-
tivo e Legislativo.

“O Estadão conseguiu 
comprovar isso por meio de 
ofícios, numa reportagem 
excelente. Caso contrário, fi-
caria escondido. Isso porque, 
ao contrário do que acontece 
com as emendas individuais 
e de bancadas, que nós conse-
guimos monitorar, essas são 
colocadas no chamado RP-9, 

que é uma espécie de caixa-
-preta, que, teoricamente, re-
presenta as emendas do re-
lator. Mas, neste caso, não se 
sabe quem fez (a indicação), 
qual o valor, se foram ou não 
pagos”, explicou.

Documentos obtidos pelo 
jornal revelaram que o go-
verno liberou a indicação de 
cerca de R$ 3 bilhões para 
deputados e senadores do 
Centrão atenderem deman-

das em seus redutos eleito-
rais. O senador Ciro Nigueira 
(PP-PI), por exemplo, que faz 
parte da tropa de choque do 
Planalto na CPI da Covid, in-
dicou sozinho R$ 50 milhões 
em contratos de asfaltamen-
to em seu Estado.

Para Castello Branco, o es-
quema atual remete aos es-
cândalos dos Anões do Or-
çamento. “Essa relação entre 
o Executivo e o Legislativo é 

promíscua há vários anos e, 
em muitos governos, e o ins-
trumento dessa promiscui-
dade são em geral as emen-
das parlamentares. Esses ca-
sos, desde a época dos Anões 
do Orçamento, na década de 
1980, já aconteciam”, disse.

REAÇÃO COM IRONIA
Em uma conversa com 
apoiadores no Palácio do 
Alvorada, ontem, Jair Bolso-
naro fez mais um ataque à 
imprensa, ironizou as críti-
cas ao esquema e negou que 
exista o orçamento secreto 
de R$ 3 bilhões.

“Inventaram que eu tenho 
um orçamento secreto ago-
ra. Tenho um reservatório de 
leite condensado, 3 milhões 
de latas. Eles não têm o que 
falar. Como um orçamento 
foi aprovado, discutido por 
meses e agora apareceu R$ 
3 bilhões? Só os canalhas do 
Estado de S. Paulo para es-
crever isso aí”, afirmou o pre-
sidente aos apoiadores.

 > Kazan, Rússia

Agência Estadão Conteúdo

Pelo menos sete pessoas morreram na 
ação e cerca de 20 foram hospitalizadas

Atirador deixa mortos 
em escola na Rússia

Ao menos sete alunos 
morreram ontem durante 
tiroteio em uma escola de 
Kazan, cidade na região 
central da Rússia, onde as 
forças de segurança pren-
deram um jovem de 19 
anos apontado como o ati-
rador. Outras 20 pessoas, 
18 crianças e dois adultos, 
foram hospitalizadas, in-
formaram as autoridades 
regionais à AFP. 

“Seis menores de idade 
se encontram em estado 
grave e na UTI”, disse o 
porta-voz do governo lo-
cal, Lazat Jaydarov.

Imagens divulgadas por 
testemunhas nas redes so-
ciais mostram crianças e 
adolescentes pulando pe-
las janelas do edifício de 
três andares para fugir do 
tiroteio. Outras imagens 
mostram pessoas ensan-
guentadas recebendo 
atendimento médico.

O número de vítimas fa-
tais oscila entre sete e 11, de 
acordo com as fontes. O Co-
mitê Nacional Antiterroris-
ta anunciou sete mortes e a 
prefeitura de Kazan mencio-
nou oito óbitos. Os serviços 
de emergência, citados pelas 
agências TASS e Ria Novos-
ti, afirmaram que 11 pessoas 
morreram — nove alunos — 
e 32 ficaram feridas.

“O agressor foi detido e sua 
identidade foi estabelecida. 
É um morador local, nascido 
em 2001”, afirmou o Comitê 
de Investigação da Rússia 
em um comunicado. A nota 
também informa que uma 
investigação foi iniciada por 
assassinato e as autoridades 
descartam uma motivação de 
natureza terrorista.

O presidente russo, Vladi-
mir Putin, expressou pêsa-
mes às famílias das vítimas 
e ordenou uma revisão às 
regras de porte de armas no 
país, disse o porta-voz Dmi-
tri Peskov. 
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UMA CASA PARA CHAMAR DE DELA
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Ex-participante do ‘BBB 12’, Jakeline Leal atualmente 
vem tirando seu sustento do trabalho como influencia-
dora digital do segmento de viagens e esportes radicais. 
Mais recentemente, ela virou paraquedista e, no último 
fim de semana, completou seu currículo aventureiro 
com um curso de mergulho com cilindro. O lado aven-
tura de Jaque fez com que ela fosse chamada para a 
seleção do reality ‘No Limite’, mas a participação dela 
acabou vetada por conta de uma alergia. “Eu ia morrer 
de fome. Olho de cabra e espaguete de minhoca não 
desceria”, admite a influencer, que vem fazendo um 
diário de suas aventuras pelo Brasil.
“Estou viajando o Brasil todo e fazendo um diário da 
viagem para mostrar como o Brasil é rico e o quanto de-
vemos valorizar o turismo aqui no nosso país. Em breve 
vou ter um programa de TV mostrando essas aventuras 
e os melhores destinos brasileiros”, afirma a ex-sister.

EX-BBB VETADA  

DE ‘NO LIMITE’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Atriz e cantora Cleo se submeteu a um 
tratamento especial com laser para remoção 
de melasma. Há alguns anos, a artista revelou 
que sofre com esse problema de pele que 
provoca manchas escuras na face, causadas 
pela exposição crônica ao sol e é influenciado 
por componentes genéticos e hormonais. 
“Lembro que quando descobri o melasma foi 
complicado pra mim, mas comecei a fazer o 
tratamento e fiquei contente, pois tenho visto 
muita melhora nas regiões. Hoje, ao entender 
melhor o que é o melasma e como que ele 
reage na minha pele, tenho lidado de uma 
forma mais tranquila”, diz Cleo. 

Para um tratamento completo e eficaz, são 
recomendadas, em média, de três a seis 
sessões, feitas com de 15 a 30 dias de intervalo. 
“Melasma ainda não tem cura definitiva, mas 
finalmente temos tratamentos efetivos. 
Dentre os procedimentos mais realizados, o 
meu preferido de todos é a novidade recente 
do laser Fotona Starwalker, procedimento 
mais efetivo para tratar manchas - além de 
melhorar a qualidade da pele - e que pode ser 
feito inclusive na estação mais quente do 
ano”, revela o Dr. Fernando Macedo, 
responsável pelo tratamento de Cleo. 

TRATAMENTO 

CONTRA O 

MELASMA

Saiba mais sobre a 
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PASSANDO O BASTÃO 

EM ‘GÊNESIS’

A atriz Thaís Melchior passa o bastão para Giselle Tigre, que na 

sexta fase de ‘Gênesis’, da Record TV, assume o papel de Ra-

quel, mulher de Jacó (Miguel Coelho) e mãe de José do Egito 

(Juliano Laham). 
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M
orando atualmente em Miami, nos 
Estados Unidos, para investir ainda 
mais em sua carreira internacional, 

Anitta comprou uma casa pra chamar de sua e 
o imóvel passou por uma senhora reforma. A 
casa, avaliada em R$ 7,9 milhões com a atual 
cotação do dólar, não tinha um preço exorbi-
tante, se comparada aos imóveis gigantescos 
adquiridos por celebridades americanas, mas a 
cantora precisou gastar mesmo foi com a refor-
ma da propriedade, que foi construída em 1940. 
Para se ter uma ideia, até o chão do local, que 
conta com três quartos e dois banheiros, estava 
cedendo em determinados cômodos. 

Antes de entrar para morar, Anitta fez obras 
na cozinha, colocou porta de correr e fez um dos 
quartos de closet. Além disso, o quarto maior 
ficou pra ela e o terceiro quarto ficou para rece-
ber os hóspedes. Falando em hóspedes, o 
cachorro de Isabela Grutman, amiga da funkei-
ra, está passando uma temporada na casa de 
Anitta, já que ela não levou os cachorros dela 

do Brasil e costuma dormir com um bichano 
quando não está na companhia do namorado, 
o empresário e herdeiro bilionário Michael 
Chetrit. Isabela é brasileira e atualmente casa-
da com o empresário David Grutman, que é 
personalidade forte em Miami. Ele é dono de 

alguns dos locais mais 
bem frequentados por 
celebridades que mais 
bombam na região. 

E assim como acon-
tecia no Brasil, Anitta já 
está com a casa cheia 
de visitas, entre elas, a 
empresária Marina 

Morena, o dançarino Justin Neto e mais alguns 
agregados que vez ou outra aparecem por lá. 
Falando no Justin, ele é o hospede que todo 
mundo gostaria de ter em casa: ajuda a Anitta 
nas arrumações do closet, quando necessário, 
ajuda na organização dos recebidos e até das 
roupas. Prestativo é ele!

Cantora comprou 
e reformou uma 
casa para morar  
e já recebe 
hospedes em sua 
nova propriedade

badalada vida de 

Anitta em Miami
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E PEDE R$ 400 MIL DE INDENIZAÇÃO

EDU GUEDES ACIONA MARCO CAMARGO 

REPRODUÇÃO INSTAGRAMUm imóvel comprado por Edu Guedes vem fa-
zendo o apresentador passar noites sem dormir. 
A coluna explica: ele descobriu recentemente 
que o bem havia sido penhorado, após ser 
adquirido do ex-jurado do programa Ídolos, 
Marco Camargo e da mulher do produtor mu-
sical, Fernanda Boscolo de Camargo.
Marco Camargo e Fernanda venderam, em 
outubro de 2016, um terreno no Alphaville 
Residencial 4, em Santana de Parnaíba, São 
Paulo. De acordo com Guedes, por mante-
rem uma relação de amizade e confiança e 
por serem colegas de trabalho na televisão, 
jamais poderia suspeitar que o imóvel ven-
dido pelo casal estivesse sendo objeto de 
uma ação de execução.
Segundo Edu conta no processo, foram fei-
tas inúmeras tentativas de contato com o casal, mas todas sem sucesso. Para 
não perder o imóvel, o apresentador se viu obrigado a quitar os valores. A dívida foi paga em 
novembro de 2020, e agora ele pede uma indenização de R$ 440 mil ao casal.
Logo depois, ele notificou Marco e Fernanda para que o casal fizesse o ressarcimento do valor, 
mas as tentativas amigáveis foram em vão. Por conta disso, o advogado de Edu optou pela 
cobrança regressiva. Na ação, ele conta que Marco e Fernanda teriam declarado no contrato de 
compra e venda, em 2016, que o imóvel não sofria restrições de qualquer natureza, inexistindo 
ônus real, pessoal, judicial ou extrajudicial. Edu Guedes  narra ainda que sobreveio a informação, 
de que a aquisição originária entre os antigos proprietários e Marco Camargo e sua mulher, foi 
mantida sob fraude de execução.

VETERANO DO CARNAVAL 
PASSA POR CIRURGIA 
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O ator e cantor Douglas Sampaio, que mudou seu 
nome artístico recentemente para ‘Doug’, chamou 
atenção com a temática de seu clipe inspirado em 
‘Alice no país das maravilhas’. Outro fator que im-
pressionou foi a semelhança do cantor com o ator 
Jhonny depp, intérprete do chapeleiro no filme 
original. A caracterização feita pela maquiadora 
Clara Gifoni ficou idêntica a do longa. “A música  é 
uma crítica social que faz uma alusão comparando 
as pessoas da vida real com personagens fictícios. 
Quando me refiro a país das maravilhas, também 
faço comparação ao Brasil. Daqui a duas semanas 
o clipe já vai estar disponível. Fiquei muito feliz com 
a resposta imediata da caracterização, estou tão 
ansioso quanto quem viu as fotos dos bastidores”, 
disse o artista.

Após virar um dos assuntos mais comentados no Twitter por 

conta das mudanças em seu rosto, a cantora e ex-BBB Gabi Mar-

tins resolveu rebater as críticas do público à sua harmonização 

facial. “Ninguém nunca está satisfeito. Te julgam pela falta, pelo 

excesso. Mas, se você faz pra agradar a si mesma, é o que importa. 

Se você faz por você e pra você, deixe que falem. Seja leve e feliz. 

Se eleve. O mundo já está pesado demais”, desabafou a cantora 

no Instagram.

Diferente de quando entrou no ‘BBB 20’, Gabi Martins agora está 

morena e ostenta um rosto mais desenhado e com lábios mais 

grossos. A mudança no visual da cantora ficou tão evidente em 

uma publicação realizada no Instagram, que os comentários 

sobre o novo rosto da cantora foram inevitáveis.

CRÍTICAS NA INTERNET

NOVO CLIPE
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POR AÍ
 n A psicóloga 

Fabiana Fuchs, 
criadora do mé-
todo Autoges-
tão Emocional 
(Age), realiza 
nos dias 18, 19 
e 20, às 21h15, 
a Jornada da 
Autoestima. O 
evento acon-
tece online e é 
gratuito.

Ex-intérprete oficial das escolas de samba Imperatriz e Estácio de Sá, 
do Rio, Dominguinhos da Costa Ferreira, o Dominguinhos do Estácio, 
foi internado às pressas na madrugada de ontem, em um hospital de 
Niterói, na Região Metropolitana do Rio, com quadro de hemorragia 
cerebral. Ele precisou passar por uma cirurgia de emergência. O proce-
dimento foi considerado um sucesso, de acordo com boletim médico 
do paciente. Amigos e familiares de Dominguinhos agora aguardam 
o intérprete reagir ao pós-operatório e pedem orações e energias 
positivas para que tudo corra bem com o cantor. 

DIVULGAÇÃO 

Luísa Sonza surpreendeu 
ao compartilhar, ontem, 
uma foto nua com o 
bumbum coberto por 
chocolate. A imagem faz 
parte da divulgação da 
nova música da cantora, 
‘Atenção’, em parceria 
com o DJ Pedro Sampaio, 
que será lançada 
amanhã. Na última 
segunda-feira, Luísa 
Sonza virou assunto nas 
redes sociais, após 
rebater um seguidor que 
a havia acusado de ter 
traído seu ex-marido, 
Whindersson Nunes. 
Whindersson, por sua 
vez, negou traição da 
parte da cantora e ainda 
revelou que a decisão de 
terminar o 
relacionamento veio 
dele. Ontem, Luísa 
afirmou que não tocaria 
mais neste assunto. 
“Como já sei que minha 
voz não vale nada 
mesmo, ninguém nunca 
escutou e nem quis 
escutar, vou continuar 
quieta e vocês só vão  
me ouvir por meio da 
música”, escreveu.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O programa ‘Bem Juntinhos’, do GNT, mostrou um fato curioso sobre o casal 
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. A atração divulgou um vídeo do momento 
em que os dois comeram a placenta da filha mais nova, Maria Manoela, após 
o parto da pequena, que aconteceu em outubro de 2019. Eita!

COMEDORES DE PLACENTA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

OUSADA
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INFOGRAFISTAS
Francisco Silva e Paulo Márcio Esper

 N Lula da Silva está telefonando para empresários ami-
gos do eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte para retomar 
o diálogo com o PIB nacional. Tarefa que ele deu para si 
mesmo. Os diálogos visam encontrar um vice para sua 
chapa presidencial. Numa frente, trabalha no institu-
to que leva seu nome em São Paulo. Em outra frente, 
pessoalmente ou através de aliados, articula num QG 
montado em Brasília na residência de um parlamentar.

Voltou 
 N A coisa foi longe nesse 

governo Bolsonaro. Rena-
to Naegele, ex-marquetei-
ro do governo de Fernan-
do Henrique Cardoso e de 
parte de Lula da Silva na 
primeira gestão, será o vi-
ce-presidente de Agro Ne-
gócios do Banco do Brasil. 

Memóri 
 N O publicitário não foi 

citado no escândalo, mas 
era próximo da turma que 
se enrolou no com o men-
salão do PT e dava as car-
tas dentro do banco como 
diretor de marketing.

O de sempre 
 N Após a crise da Saúde no 

Ministério em Brasília – 
se é que terá fim – a pasta 
vai para a conta do MDB. 
O discurso está pronto, é 
pela governabilidade.

Logo ali 
 N Segue a novela no novo 

governo da Bolívia, de 
Luiz Arce. Boa parte dos 
políticos da alta cúpula 
envolvida na deposição 
de Evo Morales está pre-
sa em La Paz. Quem não 
está, fugiu para o Brasil e 
pediu refúgio, como reve-
lou a coluna.

Fuga
 N “Pelo menos quatro ex-

-ministros do governo da 
então presidente Jeanine 
Áñez se encontram hoje 
no Brasil, com pedidos de 
refúgio. É fundamental 
que o nosso governo re-
conheça o status de presa 
política da ex-presidente, 
na esteira do que fez o Par-
lamento Europeu”, emen-
da Tibúrcio, que em 2017 
foi condecorado pelo pre-
sidente Michel Temer com 
a Ordem do Rio Branco, 
em razão do papel que de-
sempenhou no episódio 

da fuga do senador boli-
viano Roger Pinto Molina.

Da praça 
 N Segundo o estudo da 

QuiteJá, que ouviu cerca 
de 1.030 usuários da pla-
taforma com idades en-
tre 18 e 60 anos, de todos 
os estados brasileiros, as 
preocupações econômicas 
e sanitárias impactam di-
retamente na expectativa 
de compras dos brasilei-
ros: 25,6% dos entrevis-
tados disseram que não 
iriam comprar presentes 
para o Dia das Mães. 

LULA E O VICE

PERSEGUIÇÃO 

 N “Há uma perseguição sistemática de opositores como resul-
tado do endurecimento do atual regime na Bolívia, a ponto da 
Igreja Católica estar sendo acusada de tramar a queda de Evo 
Morales”, comenta Fernando Tibúrcio, advogado brasileiro que 
defende ex-ministros bolivianos. 

É direito dos empregados a redu-
ção dos riscos inerentes ao tra-
balho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança, estando o 
empregador obrigado a indenizar em 
caso de acidente de trabalho quando 
incorrer em dolo ou culpa. A saúde é 
direito social fundamental, corolário do 
direito à vida, incumbindo ao Estado e 
ao empregador o dever de preservá-la, 
segundo os artigos 6º e 196 da Consti-
tuição e o 2º, §2º, da Lei 8080/90. O aci-
dente do trabalho ocorre pelo exercício 
de labor em benefício de outrem, pro-
vocando lesão, perturbação funcional 
que cause a morte, perda ou a redução 
permanente ou temporária da capaci-
dade para a ocupação.

Equipara-se ao acidente de trabalho, 
as doenças ocupacionais, gênero que 
abrange as enfermidades profissionais, 
cujo desencadeamento se deu pelo 
exercício do labor peculiar a determi-
nada atividade, bem como as doenças 

As pesquisas sobre o desempe-
nho da Economia no primeiro 
ano da pandemia, em que o PIB 

caiu mais de 4% no país, constataram 
que aproximadamente metade dessa 
queda se deveu ao encolhimento do 
setor de serviços. O isolamento social, 
indispensável para o combate à pan-
demia do coronavírus, limitou a mo-
bilidade dos consumidores, afetando 
o comércio com o abre e fecha; e, em 
maior medida, os prestadores de ser-
viços e seus clientes. 

Essa situação é ainda mais grave no 
caso Rio de Janeiro, em que a depen-
dência econômica do setor de comér-
cio e serviços é muito maior. Somos 
um estado com a terceira maior po-
pulação do Brasil, mas cujo parque 
industrial responde apenas por 11% 
da produção nacional (2018) e que en-
colheu mais de 10% entre 2008 e 2018. 

Nossa agricultura também é fraca, 
mais de 70% de tudo o que comemos 
vem de outros estados. Com o avan-
ço da ocupação de sítios de lazer nas 
áreas rurais, que já teve o seu período 
áureo na época ciclo do café, perdemos 
toda a pujança agrícola. 

Se considerarmos que a sede da Pe-
trobras é no Rio de Janeiro e que sua 
principal área de extração se localiza 
na Bacia de Campos, se entende a razão 
da indústria fluminense ter no petróleo 
e derivados não apenas o seu grande 
representante, como também a expli-
cação para a grande cadeia de presta-
dores de serviços que o setor requer. 

Quando se pensa na recuperação 
do Estado do Rio, constata-se o quão 
difícil e distante essa meta está, ante 
a falta de uma política geral de articu-
lação entre o governo do estado e as 
prefeituras. Basta observar a bagunça 
da vacinação na Baixada Fluminense, 
em que sequer um calendário unifi-

Haverá retomada econômica pós-covid?

A covid 19 como doença ocupacional

Laura Tostes 
asses. desembarg 
TRT3 e prof Fac Di-
reito Milton Campos

Gilberto Braga 
economista do Ibmec 
e professor da Funda-
ção Dom Cabral

do trabalho, manifestadas em função 
de condições especiais em que o mes-
mo é realizado e com se relacione dire-
tamente, conforme os artigos 19 e 20, 
incisos I e II da Lei nº 8213/91. Mencio-
na-se que o artigo 20, §1º, alínea d, da 
Lei 8213/91, estabelece que as doenças 
endêmicas não são consideradas como 
moléstias laborais, exceto se houver 
comprovação de que resultam de ex-
posição ou contato direto determinado 
pela natureza do trabalho.

O governo federal editou a MP 927 – 
vigente de 22 de março a 19 de julho de 
2020–, que, no artigo 29, estabelecia que 
os casos de contaminação pelo corona-
vírus não serão considerados ocupacio-
nais, exceto mediante comprovação de 
nexo causal. O referido dispositivo teve 
a eficácia suspensa pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) em razão de inconsti-
tucionalidade. Imputar ao trabalhador, 
principalmente àqueles que atuam em 
atividades essenciais e expostos a maior 
risco de contaminação, o ônus de provar 
que a doença foi contraída no local de 
trabalho ou em função deste, é incum-
bir-lhe da produção de prova diabólica 
e negar-lhe o amplo acesso à justiça, se-
gundo o artigo 5º, LXXVIII, da CR.

cado conseguiu-se organizar, com co-
municação caótica e mudando a regra 
a cada dia, expondo o cidadão flumi-
nense à humilhação nas filas e sem a 
garantia do imunizante.

A recuperação econômica da capital 
passa pela revitalização do Centro, no 
que a Prefeitura do Rio deve ter papel 
essencial. Trata-se da região com as 
melhores alternativas de modais de 
transporte da cidade, com conexões 
para as principais zonas urbanas e ou-
tros municípios. Nesse sentido, é inevi-
tável uma revisão dos valores do IPTU, 
da destinação do uso dos imóveis e 
perdão de dívidas, incentivando tam-
bém a moradia e o entretenimento. 

Para o comércio em geral é impres-
cindível um programa de isenção e 
parcelamento de ICMS pelo governo 
do estado, em troca de não demissão 
de empregados, reabertura das portas 
e geração de novas vagas de emprego; 
mirando mais arrecadação no futuro 
com o crescimento econômico. 

A imunidade vacinal no Rio já co-
meçou a estabilizar o ritmo de contá-
gio, mas em patamares ainda muito 
altos. No segundo semestre, deverá 
provocar uma queda da infecção a 
níveis que a medicina considera su-
portáveis, permitindo uma libera-
ção completa das atividades sociais 
e econômicas, com os devidos cuida-
dos sanitários. 

Nesse momento, não voltaremos 
ao que era antes, pois muitos faliram 
e empregos foram perdidos definitiva-
mente. Será necessário que as políti-
cas de retomada econômica, com o di-
recionamento dos governantes, sejam 
postas em práticas imediatamente. 
Entretanto, infelizmente, a sociedade 
fluminense não tem conhecimento de 
nenhuma nova política nesse sentido 
até agora. Precisamos ir além da ajuda 
financeira. Ainda dá tempo se formos 
rápidos, para depois não ficarmos dis-
cutindo e reclamando o que podería-
mos ter feito e não fizemos.

Portanto, a covid-19 pode ser enqua-
drada como doença ocupacional. Nos 
casos em que o trabalhador está exposto 
a maior risco de contaminação, o nexo 
técnico é presumido – trabalhadores do 
setor da saúde, por exemplo –, sendo 
considerada doença profissional. Nas 
demais situações, incumbirá ao empre-
gado o ônus de provar que a doença foi 
contraída em razão das condições em 
que o trabalho foi realizado. Cabe ao em-
pregador o encargo de provar que ado-
tou todas as medidas para a proteção da 
saúde dos trabalhadores, a fim de evitar 
a exposição desprotegida ao vírus.

Admite-se o reconhecimento do nexo 
de concausalidade entre a covid-19 e o 
trabalho, sendo esta uma hipótese em 
que o labor pode ter contribuído para 
o surgimento da doença, conforme o 
artigo 21, I, da Lei nº 8213/91. Uma vez 
considerada a covid-19 como doença 
ocupacional, o referido enquadramen-
to implica no direito do trabalhador à 
garantia provisória de emprego – Arti-
go 118 da Lei 8213/91 e súmula 378 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) –, 
além da responsabilização do emprega-
dor, nos casos em que tenha agido com 
culpa ou dolo.
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Bombando nas 
plataformas 

digitais, cantora 
Tília completa  

18 anos e faz show 
virtual, hoje, com 

o pai, Dennis DJ

Novelas

o
d

ia
d

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

MALHAÇÃO

 n Gael obriga Karina e Pedro 
a limparem a academia. Lo-
bão leva Cobra para uma luta 
clandestina. Jade não atende o 
telefonema de Cobra, e o rapaz 
aceita a ajuda de Karina. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 nJúlia chama Ana para conhe-
cer sua casa. Vitória se irrita ao 
descobrir que Bárbara deixou de 
fazer o dever porque Marcos não a 
ajudou. Celina e Artur conversam 
depois da consulta de João Pedro.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Renatinha segue Kyra. Alexia 
e Rafael preparam o ambiente 
para a sessão espiritual, e Rena-
tinha chega decidida a acabar 
com a farsa. Helena pensa que 
Luna está manipulando Téo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol chama a atenção dos chi-
quititos mais uma vez e diz que 
as aulas de reforço no Raio de 
Luz são fundamentais para eles 
recuperarem as notas na escola.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta explica a presença 
de Cristina na mansão para José 
Alfredo. Danielle descobre que o 
empreiteiro abandonou a obra 
de seu apartamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n O comportamento de Abrão 
faz Deus reprovar. Agar fica desi-
ludida com Abrão. Em Sodoma, 
desembarca a comitiva de Ló. Na 
cidade, o rei Bera recepciona Ló. 
Lúcifer abala Agar com o que diz.

21h | RECORD | 12 anos 
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C
ompletar 18 anos é sempre 
um momento marcante na 
vida de um jovem. E, para 
Tília, filha de Dennis DJ e da 

empresária Kamilla Fialho, o mo-
mento vai ser ainda mais especial. 
Para celebrar a data, a cantora irá 
fazer uma live, em seu canal no You-
Tube, hoje, às 20h, marcando seu 
primeiro show profissional. Além 
disso, na sexta-feira (14), Tília irá 
lançar ‘Match’, em parceria com 
Kawe. Com apenas nove meses 
de carreira musical, a artista já 
acumula mais de quatro milhões 
de plays nas plataformas digitais 
e mostra que a veia musical e o ta-
lento são de família.

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@odia.com.br

Na live, Tília promete muito mais 
que música. Além de cantar seus sin-
gles, a cantora também irá conversar 
sobre temas que acredita serem im-
portantes para sua formação. 

“Vocês podem esperar muita mú-
sica boa, muito hit. Acho que vocês 
serão surpreendidos em alguns mo-
mentos e em algumas coisas que não 
são óbvias. Eu abordo assuntos impor-
tantes pra mim, como o preconceito 
que o funk sofre, o feminismo, como 
lutar pelos seus sonhos... Tem muita 
coisa boa nessa live. Vou dar até um 
spoiler: eu faço um set como DJ na 
minha live, vou tocar também. Vai ser 
um show. Vai ter uma super surpresa 
na hora do set DJ. Algo que eu acho 
que ninguém espera e que vocês vão 
gostar muito também”, adianta.

O show virtual não poderia dei-
xar te contar com a presença do pai, 
Dennis DJ, que será um dos convi-
dados de Tília para marcar o mo-

mento. “Ele é uma das participações 
especiais. É uma delícia trabalhar 
com meu pai, porque eu tenho umas 
ideias assim, no meio do nada, e ele 
é uma pessoa que consegue captar e 
entender minhas ideias muito bem. 
Eu falei pra ele que queria abordar 
alguns temas no meu show, eu fui 
pro estúdio dele, escrevi o texto, a 
gente gravava ali na hora, ele fazia 

uma trilha. É uma pessoa que real-
mente entende as minhas loucuras”.

MÚSICA NOVA
Para os fãs mais ansiosos, tem novi-
dade, também. Na live de hoje, Tília 
fará uma apresentação, ao lado de 
Kawe, de ‘Match’. A música, com lan-
çamento oficial previsto para sexta-
-feira, mostra a provocação do casal 
enquanto evidenciam seus diferen-
tes tipos de humor. A faixa também 
teve dedo do pai da cantora. A mis-
tura dos estilos musicais funk, pop 
e trap é a tônica da faixa produzida 
por Dennis DJ e Mc Delano.

“Essa música é uma delícia. Eu es-
tou muito animada para todo mun-
do escutar e se divertir comigo e com 
o meu parceiro da música. Tem EP 
vindo também, muitos clipes, mui-
tas estratégias, muito marketing, 
muita história. Vai ter muita coisa 
esse ano ainda”, garante Tília.

O consagrado 
Dennis DJ posa com 
a filha, a jovem Tília. 
No alto, a capa do 
single ‘Match’, com 
Kawe e a cantora
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Tem EP vindo também, 
muitos clipes, muitas 
estratégias, muito 
marketing, muita história

TÍLIA, cantora

FOTOS DIVULGAÇÃO



Horóscopo

Você pode ter gastos com a sua casa. Evite fazer 
negócios com amigos. Pode se dar bem em 
entrevistas de emprego. Na vida a dois, faça planos. 
Cor: amarelo.

A Lua pode causar alguns desafios para você  
no trabalho. Tenha força e determinação que vai 
arrasar. No romance, fuja de discussões.  
Cor: verde-folha.

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: acirrar, alegrar, alergia, arco, árido, asco, cair, calar, caro, circo, 
clero, coco, corra, coral, criar, gelar, geral, iodo, lacre, macio, ócio, ódio, orar, 
orgia, orla, palácio, palco, pêra, período, ralar.

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

Pode quitar uma dívida hoje. Vai encontrar soluções 
lucrativas para faturar uma grana. Vai ser muito 
criativa. O diálogo vai animar a vida a dois.  
Cor: azul-claro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você pode ter alguns problemas com as suas 
amizades. Respire e não se irrite demais. Pode se isolar 
um pouco. A vida amorosa vai estar perfeita.  
Cor: marrom.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Carreira será a sua prioridade e você vai se destacar.  
Só tome cuidado para não exagerar na ambição. 
Aproveite a estabilidade da vida a dois.  
Cor: lavanda.

LEÃO
23/7 a 22/8

Busque se concentrar no trabalho. Faça um esforço a 
mais para concluir suas metas e depois relaxe. Uma 
amizade pode se transformar numa paixão.  
Cor: nude.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A Lua te incentiva a fazer as mudanças que deseja. 
Você pode tomar decisões importantes hoje. No 
campo amoroso, a sintonia aumenta.  
Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Aprenda com pessoas mais experientes. Trabalhe 
bastante em equipe para somar forças com os 
colegas. Use e abuse do seu poder de sedução.  
Cor: lavanda.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Grande momento para mudar de cargo no trabalho. 
Altas chances de garantir uma grana extra para o seu 
bolso. Com o par, a harmonia vai surgir.  
Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A sua energia vai estar em alta. Isso pode contagiar as 
pessoas que convivem com você. Cuide da sua saúde e 
beleza. Ótimos estímulos ao romance.  
Cor: azul-petróleo.

Você pode tomar uma decisão importante hoje. A sua 
criatividade e seu carisma te ajudam com os seus 
objetivos. Possibilidade da família aumentar.  
Cor: azul-anil.

Contatos importantes vão surgir. Explore parcerias 
para crescer profissionalmente. Na união, fase perfeita 
para atividades bem românticas.  
Cor: terracota.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Juliette está 
‘morando’ 
na mansão 
de Anitta

Juliette, campeã do “BBB 21”, sur-
preendeu os fãs, ontem, ao revelar 
que está “morando” com a mãe, 
dona Fátima, na casa da cantora 
Anitta, no Rio. A advogada contou 
a novidade no Instagram, após 
postar stories em que aparecia na 
mansão de Anitta. Em seguida, 
ela agradeceu a hospitalidade da 
artista e de sua família. 

“Estou sabendo que vocês estão 
com saudades de mim, mas eu es-
tou tendo que dar atenção para 
mainha, que está manhosa. Tive 
reuniões, estou muito chique! Es-
tou empresária, poderosa e milio-
nária”, brincou a campeã do rea-
lity. Em outra postagem, ela deu 
mais detalhes. “Vocês sabem que a 
minha maior preocupação dentro 
da casa era a saúde da minha mãe. 
E ela foi extremamente acolhida 
aqui no Rio. Não só ela, mas to-
dos os meus amigos... por uma fa-
mília lá da Paraíba, de Guarabira, 
que entende muito desse negócio 
muito louco. Tiveram o maior ca-
rinho do mundo, se apaixonaram 
por mim e ofereceram a mão, não 
soltaram a minha mão, me convi-
daram para ficar aqui, quietinha. 
Zerei a vida”, disse Juliette. 

Anitta, cujos avós maternos, 
Pedro Júnior e Maria Glorete, são 
da Paraíba, ainda não esteve com 
Juliette, porque está nos EUA, di-
vulgando o álbum ‘Girl From Rio’. 
A artista, no entanto, mandou um 
recado para a hóspede. “Bem-vi-
da, Juliette. Cuide dos cachorros 
enquanto estou longe”, pediu a 
cantora, que tem a mesma asses-
soria de imprensa da ex-BBB. 

TATUAGEM NO ÂNUS
Mesmo fora do Brasil, Anitta não 
sai do noticiário. Agora, ela contou 
quanto pagou para fazer a “famosa” 
tatuagem no ânus: R$ 300. A reve-
lação foi durante uma pegadinha 
do humorista Maurício Meirelles 
no programa “Foi Mau’, da RedeTV!. 
Meirelles pegou o celular de David 
Brazil, fingiu ser o promoter e man-
dou mensagem para a cantora, di-
zendo que gostaria de tatuar o ânus. 

“Não ri, é presente de um ami-
go”, escreveu o humorista, passan-
do-se por David. “Dói pra caram-
ba, tu lembra, né?”, perguntou a 
cantora. “Eu estava lá com ela no 
dia, ela suava e gritava”, disse Da-
vid, em seguida, para Meirelles. 

O promoter falou, ainda das fa-
mosas festas de Annita. “Tem de 
tudo! Amigos da favela, bilionário 
de Miami, Nelson Motta, a Vera 
Fischer caindo nos peitos da Jojo 
Todynho bêbada...”, disse.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Campeã do ‘BBB 21’ 
está hospedada com a 
mãe e amigos na casa 
da cantora: ‘Zerei a vida’

Juliette postou na casa de Anitta 

Estrela está nos EUA, 
mas mandou recado: 
‘Cuide dos cachorros 
enquanto estou longe’
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