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BANDIDOS VESTEM 
ROUPAS DE 
POLICIAIS EM 
ASSALTO A ÔNIBUS 
NA REGIÃO DOS 
LAGOS. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

AEROPORTO
POLÍTICOS 
QUEREM 
DEVOLVER 
PROTAGONISMO 
AO GALEÃO NO 
ESTADO DO RIO 
INFORME DO DIA, P. 2

ALERJ APROVA USO DE 
MICROCÂMERAS EM 
UNIFORMES DE POLICIAIS  

DISCUSSÕES, XINGAMENTOS 
E ATÉ PEDIDO DE PRISÃO EM 
SESSÃO DA CPI DA COVID 

RIO DE JANEIRO, P. 4 BRASIL, P. 10

Veja as datas de pagamento 
da segunda parcela do auxílio
Caixa começa a depositar os créditos no próximo domingo para os beneficiários nascidos em janeiro.  ECONOMIA, P. 9 

DINHEIRO NA CONTA

Ação da 
prefeitura 
desocupa 

áreas públicas 
invadidas 
na Colônia 

Juliano 
Moreira. P. 6
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DIVULGAÇÃO

Prefeito Eduardo Paes anunciou nas redes 
sociais novo calendário.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

Chefe do tráfico no Jacarezinho, Fred 
ordenou ataque que matou agente.  P. 5 

COVID

CORONAVAC: FALTA A 2ª 
DOSE EM DEZ MUNICÍPIOS 
Governo do estado deve receber hoje novo lote. P. 3 

Procura pela segunda 
dose gerou longas filas e 

aglomeração em Duque de 
Caxias, na Baixada

ESTEFAN RADOVICZ

VACINAÇÃO DE 
CARIOCAS DOS 
59 AOS 18 ANOS 
ATÉ OUTUBRO 

Fred marca e inicia reação do Fluzão, que joga mal mas vence 
o Santa Fe por 2 a 1 e lidera grupo D da Libertadores. P. 8 
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Escapou da 
favela vestido 
de mulher
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Loura rescinde 
contrato por atraso de 
repasses de valores do 

licenciamento. P.  12 
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 N Os vinte mil moradores 
do bairro K 11, em Nova 
Iguaçu, pedem um posto de 
vacinação no bairro. Temos 
quatro locais para servir como 
base de vacinação. Os locais 
disponíveis atualmente são 
muito longe do bairro. Muitos 
moradores são idosos com 
problema de locomoção.

 > Mário Sodré
São Gonçalo

Bairro K 11 quer posto 
de vacinação

Troca de hidrômetro 
faz conta aumentar

 N Realizaram a troca do 
meu hidrômetro no início 
desse ano. Ele funcionava 
perfeitamente. Agora a 
conta, que era no valor de 
R$ 200, veio R$ 500. Quero 
saber quando o valor vai 
normalizar. Gasto o mesmo 
que antes, não entendo ter 
aumentado tanto.

 > Thaís Brás
Rio de Janeiro

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

As mais lidas
Online

Chefe do tráfico do 
Jacarezinho fugiu de ação 
policial vestido de mulher.

RIO DE JANEIRO

Eventos da Marinha 
podem ter causado 

morte de sargento por 
Covid, em São Pedro

SÃO PEDRO DA ALDEIA

EXCLUSIVO - Saiba mais 
sobre a badalada de Anitta 

em Miami
FÁBIA OLIVEIRA

Briga no ‘Pânico’ 
teve pancadaria, 

arma e estresse nos 
bastidores

DIVERSÃO

Galeão, por 
ter pista 
muito maior, 
aumenta 
segurança 
intrínseca 
dos voos         
do Rio”

Cresce o número de políticos empenhados em prestigiar 
o Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) como 
porta de entrada para o Rio de Janeiro. Estes políticos 

entendem que o Rio ganharia muito se mantivesse o equi-
líbrio de voos do Galeão com os que decolam do Santos 
Dumont. O presidente da Alerj, André Ceciliano, o deputado 
Luiz Paulo e os secretários Tutuca e Delmo Pinto são alguns 
dos que compreendem o valor estratégico do aeroporto 
localizado na Ilha do Governador. Ex-presidente da Cedae, 
Wagner Victer, morador da região, é outro que apoia as 
ações que pretendem devolver o protagonismo do lugar.

LUTA PELO GALEÃO
Esta semana, um avião que saiu do Rio para Brasília foi 
obrigado a fazer pouso de emergência no Galeão. Segundo 
a companhia aérea, houve “problemas técnicos”. Para os 
parlamentares, o Galeão, por ter pista muito maior, au-
menta segurança intrínseca dos voos do Rio e reduz o risco 
associado ao elevado número de voos do Santos Dumont. 
Outro fator que precisa ser discutido é a obediência ao de-
creto de emergência sanitária. O Riogaleão ativou plano de 
enfrentamento à covid-19, que incluiu ações de treinamento 
e prevenção com comunidade aeroportuária, empresas de 
serviços auxiliares ao transporte aéreo e demais prestadores 
de serviços. Com a retomada da movimentação no terminal, 
a concessionária colocou em prática medidas para garantir 
a segurança de passageiros e da comunidade aeroportuária.

 N Alerj aprovou projeto de 
lei do deputado Carlos Minc 
que determina instalação de 
câmeras nos uniformes das 
polícias Civil e Militar. Obje-
tivo é proteger cidadão e de-
fender o bom policial de fal-
sas acusações de bandidos.

InformedoDia

 N Sindicato dos Meios de 
Hospedagem do Município 
do Rio de Janeiro (Hotéis-
RIO) conduzirá, a partir 
deste mês, pauta regular de 
aproximação entre hotelaria 
e subprefeituras com objeti-
vo de identificar, comunicar 
e buscar soluções para dife-
rentes demandas que em-
preendimentos hoteleiros 
enfrentam de acordo com 
sua área de operação. 

SOLUÇÕES 
PARA REDE 
HOTELEIRA

DIVULGAÇÃO/INFRAERO

DIGULGAÇÃO

CÂMERAS NOS 
UNIFORMES POLICIAIS

O PESO DO 

BRASIL NO 

EXTERIOR

O campista Mar-

celo Viana Este-

vão de Moraes 

lança o livro “A 

Construção da 

América do Sul - o 

Brasil e a Unasul”, 

que trata da Una-

sul. Brasil desem-

penhou papel de 

liderança na sua 

criação por seu 

peso geopolítico.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Para políticos, Aeroporto do Galeão deveria receber mais voos

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Demandas para hotelaria do Rio

Chegamos quase ao final da semana com um cenário positivo na 
vacinação contra a covid-19. Agora, é continuar avançando. O ha-
bitual comodismo após algo começar a melhorar não pode sequer 
ser cogitado.

Desastrosa a decisão do MEC em reduzir o orçamento para as 
faculdades federais este ano. A Educação deve ser prioridade, e o 
momento escancara isso. Haverá impacto nas bolsas de estudo 
e programas de auxílio estudantil. Se as instituições fecharem as 
portas, o país todo perde.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Gilmar cobra explicações 
sobre leilão da Cedae
Governo do Rio diz que vai se manifestar ao STF dentro do prazo estabelecido

REPRODUÇÃO

O 
ministro do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF) Gilmar 
Mendes decidiu 

na segunda-feira intimar o 
Estado do Rio de Janeiro e 
autoridades responsáveis 
pelo leilão da Cedae no pra-
zo de 10 dias. A decisão foi 
publicada na terça-feira. A 
Advocacia-Geral da União 
e a Procuradoria-Geral da 
República, sucessivamente, 
também deverão ser ouvidas 
pelo STF no prazo de 5 dias. 
O Governo do Rio de Janeiro 
informou em nota que vai se 
manifestar ao STF dentro do 
prazo estabelecido.

A decisão do ministro é 
relativa a uma arguição de 
descumprimento de precei-
to fundamental, proposta 
pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), a ADPF 
841. O partido alega que a 
concessão da Cedae viola 
preceitos fundamentais.

Após a manifestação 
das autoridades, o minis-
tro relator da ADPF orde-
nou que o caso seja julgado 
pelo plenário da Corte.

“Considerando a com-
plexidade e importância da 
matéria em debate, enten-
do necessário ouvir as auto-
ridades responsáveis pelos 
atos questionados, no pra-

Cedae foi leiloada em 30 de abril: venda foi comemorada pelo governador do Rio, Cláudio Castro

zo comum de 10 dias, bem 
como a Advocacia-Geral da 
União e a Procuradoria-Ge-
ral da República, sucessiva-
mente, no prazo de 5 dias. 
Após, voltem os autos con-
clusos, independentemente 
de manifestação, para aná-
lise do plenário, nos termos 
do art. 12 da Lei9868/99”, es-
creveu Gilmar Mendes.

Na ação, o PDT pede a 
suspensão do processo li-

citatório da concessão da 
Cedae até que seja apre-
sentado estudo de impac-
to socioeconômico na rela-
ção com os trabalhadores 
da Cedae, seus prestadores 
de serviços e terceirizados. 
O estudo deve apontar al-
ternativas para a dispensa 
em massa de trabalhadores, 
com a participação do sin-
dicato da Cedae.

A reportagem procurou a 

Cedae sobre a decisão, mas 
não obteve retorno até o fe-
chamento desta edição.

A Cedae foi leiloada no 
dia 30 de abril, em São 
Paulo, por R$ 22,6 bilhões. 
O governador do Rio, Cláu-
dio Castro, comemorou a 
venda da empresa e disse 
que os recursos serão uti-
lizados para a recuperação 
das contas públicas e inves-
timento no estado.

AEROPORTO

Novo olhar 
sobre o 
Galeão

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br



RIO DE JANEIRO

DEZ CIDADES SOFREM

SEM CORONAVAC
População da Região Metropolitana vive drama para completar imunização. Na cidade do Rio,  
prefeitura anuncia início da vacinação para pessoas entre 59 e 18 anos a partir de 31 de maio

D
ez municípios da 
Região Metropoli-
tana do Rio suspen-
deram a aplicação 

da segunda dose da Coro-
naVac devido a falta de uni-
dades, ontem. Na capital, os 
estoques do imunizante es-
tão no limite e a campanha 
pode ser interrompida hoje 
se não houver novas remes-
sas. Apesar do problema, a 
prefeitura do Rio divulgou 
calendários para vacinar 
pessoas entre 59 e 18 anos, 
a partir de 31 de maio.  

Os dez municípios que 
enfrentam o drama são Ni-
terói, São Gonçalo, Nova 
Iguaçu, São João de Meri-
ti, Japeri, Nilópolis, Itabo-
raí, Guapimirim, Mesqui-
ta e Magé. A distribuição 
da primeira dose continua 
sendo feita por todos com a 
AstraZeneca. 

Até que novas unidades 
da CoronaVac cheguem no 
estado, a população vive o 
medo de ter a sua proteção 
atrasada. A recomendação 
é que a segunda dose seja 
aplicada em até 28 dias 
após a primeira.

Luiz Antônio Teixeira, de 
64 anos,  morador de São 
Gonçalo, lamentou a situa-
ção. “Todo dia é a mesma 
coisa, eu mando mensagem 
para prefeitura e recebo 
aquela resposta automáti-
ca explicando que não tem 
doses. Eu me sinto mal, in-
seguro, eu estou dentro do 
grupo de risco, sou diabé-
tico e hipertenso”, afirmou.

Maria do Carmo, tam-
bém de São Gonçalo, passa 
pelo mesmo problema. “Es-
tou muito descrente com 
tudo, muito insatisfeita. Me 
sinto completamente inse-
gura, pois a primeira dose 
garante uma certa imuni-
dade e a segunda completa 
o restante. É uma situação 
complicada”.

O governo estadual, que 
deve receber um novo lote, 
hoje, entregue pelo PNI, 
orienta que a população 
aguarde pela segunda dose 
em seus próprios municí-
pios até que possam receber 
o imunizante. 

NOVOS CALENDÁRIOS
Ontem à noite, o prefeito 
Eduardo Paes anunciou 
que realizará a vacinação 
de pessoas 59 e 18 anos 
até outubro (ver quadros). 
“Pretendemos ao longo 
das próximas semanas 
terminar a vacinação de 
todas pessoas com comor-
bidade e pessoas com defi-
ciência. Depois disso, vol-
taremos a vacinação por 
idade. Não havendo mais 
qualquer atraso na entrega 
das vacinas, pretendemos 
até outubro ter aplicado a 
primeira dose em todos os 
cariocas acima de 18 anos”, 
escreveu o prefeito.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Marta Souza chegou na fila do posto, às 6h, para tentar tomar a Coronavac: ‘Confusão’

 N A p ó s  r e c o m e n d a ç ã o 
divulgada pela Anvisa, a 
imunização com a vacina 
da Oxford/AstraZeneca 
para gestantes e mulheres 
puérperas foi suspensa no 
estado do Rio. Por decisão 
da cúpula do Ministério 
da Saúde, serão aplicadas 
apenas as vacinas Pfizer e 
a CoronaVac.

“Nós devemos seguir as 
especificações técnicas, da-
das pela bula de cada fa-
bricante (...) Então, a nossa 
obrigação é seguir a especi-
ficação da bula e a bula da 
AstraZeneca, ela não tem 
indicação para gestante 
e mulheres no pós-parto, 
porque os estudos de grupo 
não contemplaram essa po-
pulação”, explicou Roberta 
França, médica geriatra.

Grávidas em 
alerta total

Está uma confusão. 
Muitas pessoas 
falam que não 
tem mais a vacina, 
outras que ainda 
estão oferecendo

MARTA SOUZA, de Caxias

 > A  p o p u l a ç ã o  d e 
Caxias enfrentou difi-
culdades, ontem, para 
se vacinar. A prefeitu-
ra ofereceu a primei-
ra dose da Oxford/As-
traZeneca e a segunda 
dose da CoronaVac em 
pontos diferentes, que 
provocou aglomera-
ções e filas. 

Marta Souza foi uma 
das pessoas expostas à 
aglomeração na bus-
ca pela segunda dose 
da CoronaVac. A idosa 
contou ter compare-
cido na segunda-fei-
ra (10) para receber o 
imunizante, sem su-
cesso. “Estou na fila 
desde às 6h para to-
mar a segunda dose 
da CoronaVac e está 
uma confusão. Mui-
tas pessoas falam que 
não tem mais a vacina, 
outras que ainda estão 
oferecendo”, contou.

Em nota, a Prefeitu-
ra afirmou que as filas 
foram provocadas de-
vido ao comparecimen-
to de pessoas que não 
cumpriam critérios. O 
município disse pos-
suir estoque limitado 
para a segunda dose.

Filas e 
aglomerações 
em Caxias

Secretaria revisa casos antigos e números disparam
 > O secretário de Saúde do 

Rio, Daniel Soranz, explicou 
ontem o aumento súbito de 
casos de covid-19 registra-
dos no estado. Segundo ele, 
a pasta que dirige fez mu-
tirão para classificar casos 
antigos que não foram regis-
trados como covid e que de 
fato eram. Na última sema-
na, apenas no dia 7, o Painel 

Covid Rio, mostrou 8,2 mil 
casos da doença. No dia se-
guinte, foram 5,8 mil novos 
registros e na última terça-
-feira, outros 5.316, alta de 
81% em relação às duas se-
manas anteriores.

Apesar dos números as-
sustarem, Soranz diz que 
haveria diminuição no nú-
mero na cidade, assim como 

de óbitos. “Quando a gente 
olha os casos pela data da 
divulgação parece que tem 
esse aumento. O que acon-
teceu foi que a SMS fez um 
mutirão para classificar no-
vos casos, ou que tinham sido 
investigados ano passado e 
também do início desse ano 
que, não tinham sido classi-
ficados como covid e de fato 

eram. A gente fez na última 
semana uma atualização por 
isso, aumentou a média de 
casos na data de divulgação 
e não na data de ocorrência 
de casos”, disse.

Segundo o secretário, ape-
sar da queda nos casos e nos 
óbitos, a média móvel ainda 
é muito alta. “São 1.300 pes-
soas internadas na cidade”.

ESTEFAN RADOVICZ

Estado do Rio deve 
receber, hoje, novo 
lote de doses, 
entregue pelo 
Ministério da Saúde 
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Eventos militares teriam 
causado morte por covid
Antes de ser intubado, sargento afirmou que suspeitava ter sido 
infectado dentro de base da Marinha em São Pedro da Aldeia

REPRODUÇÃO

U
m sargento da Mari-
nha, lotado na base 
aeronaval de São 
Pedro da Aldeia, na 

Região dos Lagos, morreu na 
última segunda-feira (10), ví-
tima da covid-19. O sargento 
Telles, que servia no Esqua-
drão de Manutenção, estava 
há uma semana intubado na 
UTI do Hospital Naval Mar-
cílio Dias, no Lins, Zona Nor-
te do Rio, para onde foi en-
viado com a piora do quadro.

Segundo pessoas próxi-
mas, Telles acreditava ter 
sido infectado em um even-
to na base da Marinha, onde 
fica o Comando da Força 
Aeronaval.

De acordo com denúncias 
feitas ao Dia, no dia 14 de 
abril, foi servido um coque-
tel aos Oficiais do Esquadrão 
de Manutenção na base. O 
cardápio contou com salmão 

ao molho de camarão, filé 
mignon ao molho de cham-
pignon, uísque 12 anos, Pro-
secco e cerveja importada. A 
confraternização foi regis-
trada por um dos militares, 
e o sargento trabalhou neste 
coquetel como garçom. Ain-
da segundo informações, no 
mesmo evento havia um ofi-
cial que dizia estar com Co-
vid, mas que não estava sen-
tindo “nada”, então resolveu 
participar, para piorar, sem 
máscara. Pessoas próximas 
afirmam que Telles chegou a 

comentar que esperava que 
a declaração fosse uma brin-
cadeira “de mau gosto” da 
parte do superior.

Como resultado, em me-
nos de uma semana, no dia 

20 de abril, o sargento Telles 
já sentia os sintomas e acre-
ditava ter sido contaminado 
nesse evento. Em 10 dias ele 
já aguardava por uma vaga 
na UTI do Hospital Marcílio 

Dias. Depois de uma semana 
intubado, ele foi a óbito.

Muito querido entre os 
colegas, Telles recebeu um 
cortejo e foi enterrado ter-
ça-feira (11). 

Sargento Telles servia no Esquadrão de Manutenção da base 

RESPOSTA 

‘Diversas medidas preventivas 
foram adotadas e são cumpridas’

 N Ainda de acordo com denún-
cias feitas com exclusividade 
ao O Dia, a Base nunca deixou 
de fazer festas e eventos desde 
que a pandemia começou. O 
comandante que organiza os 
encontros das quartas-feiras 
também contraiu a Covid-19 e 
está afastado.

Por causa dessas denúncias, 
que também foram feitas ao 
Ministério Público Militar, os 
militares foram proibidos de 
usar celular dentro do quartel.

A reportagem entrou em 
contato com o Ministério Pú-
blico Militar e com a Base, que 
emitiu a seguinte nota (a ín-

tegra está disponível no Dia 

Online). “A Base Aérea Naval 
de São Pedro da Aldeia, bem 
como todas as Organizações 
Militares do Complexo Aero-
naval, adotou protocolos de 
prevenção e contenção, de 
modo a fazer frente às ne-
cessidades sanitárias, sem, 
contudo, inviabilizar o cum-
primento de sua missão cons-
titucional, mantendo a mobi-
lização plena de seus meios 
para o pronto emprego. For-
maturas e cerimônias obede-
cem a todos os critérios de dis-
tanciamento. Assim, diversas 
medidas preventivas foram 
adotadas e são cumpridas 
desde o início da pandemia 

(...) No mesmo sentido, des-
tacam-se as seguintes medi-
das de contenção: todos os 
militares e servidores civis são 
orientados a se afastarem das 
suas atividades laborais e a 
procurarem o serviço médi-
co ao perceberem qualquer 
sintoma; imediata execução 
do protocolo de desinfecção, 
por equipe especializada, na 
área em que o paciente exercia 
suas atividades assim como 
as quais teve contato; acom-
panhamento dos servidores 
lotados próximo a área supos-
tamente infectada, de modo 
a verificar a apresentação de 
sintomas de infecção. Embora 
ocorra todo os esforços para a 
prevenção da propagação do 
vírus dentro das Organizações 
Militares localizadas na Base 
Aérea Naval, cabe ressaltar 
que os militares e servidores 
civis se ausentam das suas 
Organizações Militares após o 
expediente. Reitero que a Base 
Aérea Naval de São Pedro da 
Aldeia encontra-se vigilante 
e alinhada às orientações da 
sua Cadeia de Comando, bem 
como das autoridades sanitá-
ria, mantendo os protocolos 
exigidos, porém sem desmo-
bilizar sua tropa, tendo todo o 
seu pessoal preparado para o 
pronto emprego.”

Governador Cláudio 
Castro tem 15 dias 
para sancionar ou 
vetar projeto de lei 

Uniformes 
de policiais 
terão 
câmeras 

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) aprovou, ontem, a 
instalação de microcâmeras 
nos uniformes dos policiais 
militares e dos policiais civis 
da Coordenadoria de Recur-
sos Especiais (Core). O ob-
jetivo é registrar tudo o que 
policial vê, ouve, fala e faz 
durante o serviço. 

A medida complementa 
a lei, que obriga o Governo 
do Estado a instalar câmeras 
de vídeo e áudio nas viaturas 
automotivas das áreas de Se-
gurança Pública e Defesa Ci-
vil. As microcâmeras devem 
ficar nos equipamentos de 
segurança, como capacetes e 
coletes, dos agentes de Segu-
rança Pública e Defesa Civil 
do estado.

A medida vale para os 
seguintes agentes: poli-
ciais civis da Coordenado-
ria de Recursos Especiais 
(Core); policiais militares 
que atuem no policiamento 
ostensivo; agentes do Pro-
grama Segurança Presente 
e agentes do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do 
Rio (CBMERJ).

O novo projeto também 
obriga que câmeras sejam 
instaladas nas aeronaves 
utilizadas pelas forças de se-
gurança. Imagens e áudios 
devem ser arquivados, por 
ao menos um ano, quando 
os registros envolverem le-
talidade ou por 60 dias nos 
outros casos. 

O texto seguirá para o go-
vernador Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias para san-
cioná-lo ou vetá-lo. A pro-
posta foi aprovada por 34 
votos favoráveis, 16 contrá-
rios e uma abstenção.

Sargento atuou 
como garçom em 
coquetel que tinha 
entre os convidados 
oficial com sintomas

RENATA CRISTIANE
renata.cristiane@odia.com.br

SABRINA SÁ
sabrina.sa@odia.com.br
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Protesto vai lembrar 
o Dia Nacional da 
Denúncia Contra o 
Racismo, hoje 

Ato pede 
fim da 
violência 
no Rio 
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Operação gerou protestos

Integrantes do movimen-
to negro, convocados pela 
ONG ‘Coalização Negra por 
Direitos’, irão promover um 
protesto perto da Candelá-
ria, Centro, hoje, às 17h, em 
forma de repúdio pelas 28 
mortes na comunidade do 
Jacarezinho, há uma sema-
na. Ontem,  o cardeal arce-
bispo Dom Orani Tempesta 
celebrou uma missa na co-
munidade e pediu paz. 

O ato de hoje, chamado ‘13 
de maio de luta’, faz referên-
cia ao Dia Nacional da De-
núncia Contra o Racismo e 
irá reivindicar o fim o geno-
cídio da população negra e 
o controle social da atuação 
das polícias.

“Convocamos os setores 
da sociedade brasileira que 
não aceitam a barbárie e o 
genocídio imposto pelos go-
vernos milicianos que diri-
gem o país e diversos Esta-
dos, para se unir à Coalizão 
Negra Por Direitos, nesta 
quinta-feira, dia 13 de Maio, 
marca histórica da abolição 
inacabada, em manifesta-
ções por todo país”, escreveu 
a ONG na convocação.

A entidade reúne diversos 
movimentos negros através 
do país, e após a convocação 
geral em seu perfil do Insta-
gram, na última segunda-fei-
ra (10), diversos núcleos do 
movimento de cada estado 
se manifestaram, marcando 
o local, dia e hora para que os 
atos sejam concretizados. As 
publicações tiveram grande 
adesão nas redes sociais.

Além do Rio de Janeiro, 
a mobilização se estende 
para Belém, Brasília, Sal-
vador, Porto Alegre, Recife, 
São Paulo, Macapá, Goiânia, 
Teresina, Belo Horizonte, 
Cuiabá, João Pessoa, Forta-
leza, Vitória, Manaus e Rio 
Branco, que também irão 
protestar contra a morte da 
população negra no Brasil.

Durante a última sema-
na, assim que o balanço da 
operação da Polícia Civil 
no Jacarezinho divulgou o 
número de 28 mortos, mo-
radores da região, na Zona 
Norte, têm promovido atos 
públicos de repúdio e mani-
festações contra as mortes 
ocorridas, além de levanta-
rem pautas sobre a crescente 
violência dentro das comu-
nidades cariocas.

Convocado pelo 
Movimento Negro, 
evento vai se repetir 
em outras capitais

Chefe do tráfico no Jacarezinho 
fugiu usando roupas de mulher
Conhecido como Fred, bandido teria ordenado ataque que terminou na morte do policial civil

DIVULGAÇÃO

Fred, Chico Bento e Sandra Sapatão estão foragidos da Justiça

A 
Polícia Civil abriu in-
quérito para apurar 
se a ordem do ata-
que contra os agen-

tes envolvidos na operação 
do Jacarezinho, na última 
quinta-feira, teria partido 
do traficante Felipe Ferrei-
ra Manoel, o Fred do Jacare-
zinho. Ele teria conseguido 
fugir vestido de mulher. Na 
ocasião, três policiais civis 
foram baleados. A ação é 
apontada como a mais letal 
da história do Rio e termi-
nou com 28 mortos, entre 
eles policial da Delegacia de 
Combate às Drogas (DCOD).

Segundo investigações, o 
traficante escapou do cerco 
da Operação Expertis vestin-
do roupas de mulher. A po-
lícia acredita que ele esteja 
refugiado na comunidade 
do Mandela, vizinha ao Ja-
carezinho. Fontes da polícia 
apontam o traficante como o 
principal suspeito de ter ati-
rado contra os policiais.

Apesar do posto de lide-

rança, Fred não estava entre 
os alvos da operação da se-
mana passada. O inquérito 
final da Delegacia de Prote-
ção à Criança e Adolescente 
(DPCA) concluiu que 21 tra-
ficantes estavam recrutando 
crianças e adolescentes para 
o mundo do crime.

Fred do Jacarezinho, se-
gundo a polícia, é alvo de 
investigação em diversos 

crimes, como tráfico de dro-
gas, roubos, exploração de 
comércio ilegal e homicídios, 
entre eles o assassinato do 
PM Michel Falcão, em 2017, 
durante troca de tiros entre 
traficantes e policiais da UPP 
Jacarezinho.

De acordo com a polícia, 
após a prisão do traficante 
Marcus Vinícius da Silva, o 
Lambari, Fred e o comparsa 

Adriano de Souza Freitas, 
o Chico Bento, assumiram 
o posto de chefia no Jaca-
rezinho. Sandra Helena 
Ferreira, a Sandra Sapa-
tão, também é acusada 
de comandar o tráfico na 
localidade.

Fred, Chico Bento e 
Sandra Sapatão são con-
siderados foragidos da 
Justiça. O Portal dos Pro-
curados, vinculado ao 
Disque-Denuncia, oferece 
recompensa por informa-
ções que acarretem nas 
prisões. No caso de Fred, 
o valor chega a R$ 1.600.

A operação no Jacare-
zinho também está sen-
do investigado por uma 
força-tarefa do Minis-
tério Público. A criação 
do grupo foi anunciada 
na última terça-feira. A 
força-tarefa, que é coor-
denada pelo promotor 
André Luís Cardoso, vai 
apurar a conduta dos 
policiais durante a ação. 
O prazo para conclusão 
dos trabalhos é de qua-
tro meses.

Criminoso é acusado 
de tráfico de drogas, 
roubos, exploração 
de comércio ilegal e 
homicídios

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br
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Ônibus é assaltado 
por homens vestidos 
de policiais civis
De acordo a polícia, 
o veículo teria sido 
parado na segunda-
feira à noite, na 
Rodovia Amaral 
Peixoto, RJ-106
Um ônibus de turismo foi as-
saltado por homens vestidos 
de policiais civis na noite da 
última segunda-feira, em Sa-
quarema, na Região dos La-
gos do Rio. De acordo com a 
polícia, o veículo teria sido 
parado por volta das 20h, 
na Rodovia Amaral Peixoto, 
RJ-106. O coletivo saía de 
Cabo Frio e tinha São Paulo 
como destino final.

Agentes de segurança che-
garam a procurar os crimi-
nosos pela região, mas não 
conseguiram localizá-los. O 
motorista e os passageiros 
do ônibus foram encaminha-

Ação da Secretaria Municipal de Conservação e da Secretaria Municipal de 
Ordem Pública tem o objetivo de desocupar áreas públicas que foram invadidas

Operação para demolir 
construções irregulares

S
ete construções irre-
gulares foram demo-
lidas ontem na Colô-
nia Juliano Moreira, 

em Jacarepaguá, na Zona 
Oeste. A operação, feita 
pela Secretaria Municipal de 
Conservação (Seconserva) 
e pela Secretaria Municipal 
de Ordem Pública (Seop), 
teve o objetivo de desocu-
par áreas públicas que fo-
ram invadidas.

Foram retiradas duas 
construções de prédios co-
merciais, um abrigo de ani-
mais irregular e uma casa de 
dois andares. Todas as edifi-
cações foram feitas em um 
terreno em que será cons-
truída uma praça pública. 
Além disso, a equipe demo-
liu muros que dividiam lo-
teamentos irregulares e re-
tirou duas instalações clan-
destinas de energia.

“A subprefeitura de Jaca-
repaguá não vai deixar que 
caia na normalidade o lotea-
mento de área pública, ven-
da de espaço público e ocu-
pação irregular de praças. 
Hoje (ontem), a gente vai 
fazer uma operação junto 
com a conservação para ti-
rar esse início de loteamento 
em uma área muito grande, 
com mais de dois mil me-
tros quadrados e mais cinco 

edificações construídas em 
cima de uma praça”, afirmou 
a subprefeita de Jacarepa-
guá, Talita Galhardo.

MORADORA PROTESTA

A dona de casa Sônia Regi-
na Araújo, 57 anos, teve a 
casa demolida na operação 
da Prefeitura do Rio. Ela 
conta que comprou o terre-
no para a construção da re-
sidência, que começou em 
outubro de 2020. “Ninguém 
chegou aqui para embarrei-
rar a minha obra. Se não, eu 

dos para a 124ª DP (Saquare-
ma), onde uma investigação 
foi aberta para esclarecer o 
ocorrido. 

De acordo com as teste-
munhas, os quatro crimino-
sos usavam coletes da Polícia 
Civil. Do grupo, apenas três 
deles abordaram o ônibus e 
tomaram os pertences das 
vítimas. Já o outro comparsa 
ficou dentro do carro usado 
pelos bandidos, esperando 
os demais para fugir do local. 
Os suspeitos fugiram levando 
dinheiro, cartões de crédito e 
celulares dos passageiros.

Em nota, a Polícia Civil es-
clareceu que, ‘de acordo com 
a 124ª DP (Saquarema), as 
investigações estão em an-
damento para identificar a 
autoria do crime’. Ainda se-
gundo a corporação, o carro 
utilizado pelos criminosos 
foi apreendido e a perícia foi 
realizada. As investigações 
seguem para elucidar o caso.

Ônibus saía de Cabo Frio e tinha São Paulo como destino final

não tinha feito. Deixaram 
eu construir. Eu tenho pa-
pel de venda, tenho todos os 
comprovantes, de tudo, cada 
centavo”, contou.

O comerciante Ademir Jú-
nior, 39 anos, criticou a de-
molição do galpão que guar-
da materiais de trabalho 
da loja dele: “Nós estamos 
aqui tentando ganhar nos-
sa vida, sobreviver no meio 
dessa pandemia. Há uma 
crise muito forte em cima 
da gente. Nós, comerciantes, 
enfrentamos muita coisa e 

pagamos nossos impos-
tos, que não são poucos”.  

A operação teve a par-
ticipação de cerca de 50 
servidores e contou com 
o apoio da Coordenado-
ria Geral de Operações 
Especiais — CGOE, da 
Guarda Municipal, da Po-
lícia Militar, da Comlurb, 
da RioLuz e da Controla-
doria de Controle Urbano 
(CCU). Para o trabalho, 
a equipe usou uma re-
troescavadeira, três ca-
minhões e oito viaturas.

Sete construções irregulares foram demolidas na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá
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A FORÇA DO 
LEGISLATIVO

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

A Comissão Parlamentar de Inquérito é um im-
portante instrumento do Legislativo, que atua 
com poderes próprios de autoridades judiciais na 

investigação de um fato previamente determinado. É 
um direito da minoria de seus membros e pode ser uma 
maneira relevante não só de fiscalizar, mas também de 
apurar responsabilidades civis e criminais. Ao final, o 
relatório produzido pode ser encaminhado ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. Também compete 
à CPI apresentar sugestões sobre os temas tratados. É 
uma arma poderosa do Poder Legislativo se usada com 
autoridade, autonomia e independência.

Nos últimos anos, com a criminalização da política 
usada como estratégia para enfraquecer o Congresso, em 
muitas situações, o que se viu foi o Legislativo não cor-
responder à altura das responsabilidades de um poder 
essencial para o estado democrático de direito. 

Despiciendo dizer que ninguém está acima da lei, mas, 
quando se usa ilimitadamente a espetacularização das 
investigações criminais e uma superexposição midiáti-
ca, o que ocorre é um arquitetado desgaste da política e 
o surgimento de grupos que se intitulam “não políticos” 
para instrumentalizarem o sistema. O resultado de toda 
essa trama, em regra, é uma crise institucional.

ARTE O DIA

sitos constitucionais pre-
sentes, por uma decisão do 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal. O presidente do 
Senado usou de seu poder 
para não instalar, por moti-
vos que não precisou decli-
nar, até a ordem do Supre-
mo. Outros exemplos para 
reflexão, especialmente dos 
senhores congressistas.

Existem na Câmara dos 
Deputados dezenas de pe-
didos de impeachment. Cer-
tamente, em nenhum outro 
país, em nenhuma outra 
época, o presidente da Re-
pública, de qualquer Repú-
blica, cometeu tantos crimes 
de responsabilidade. Claros. 
Evidentes. Insofismáveis. No 
entanto, o poder imperial 
do presidente da Câmara de 
simplesmente não precisar 
prestar contas sobre a não 
apresentação dos pedidos 
para a deliberação por aque-
la Casa, é uma voz que cala as 
outras 512 vozes. Sem preci-
sar fundamentar. 

O mesmo ocorre do outro 
lado da praça dos Três Pode-
res. Em clara demonstração 
de desprestígio da Câmara 
e do Senado, um juiz da Su-
prema Corte, em decisão mo-
nocrática, impede a vigência 
da lei que instituiu o Juiz de 
Garantias, a maior conquista 
do processo penal brasileiro. 
Uma lei que foi discutida à 
exaustão no Congresso, com 
audiências públicas e deba-
tes, votada por uma esma-
gadora maioria, hoje está no 
limbo há 15 meses por uma 
decisão que se sobrepõe, im-
perialmente, a todo o Con-
gresso Nacional.

A discussão na CPI sobre 
os poderes monocráticos, 
sejam dos presidentes das 
casas legislativas, do procu-
rador-geral da República ou 
de um ministro do Supremo 
Tribunal, sem controle cole-
tivo, se faz urgente. 

Imagine se o relatório fi-
nal da Comissão for incrimi-
nando o presidente da Re-
pública por crime comum, 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

No país do lavajatismo, Ser-
gio Moro e seu bando aju-
daram a eleger o atual pre-
sidente, foram cúmplices 
desse desgoverno e o ex-juiz 
ocupou o principal cargo da 
estrutura de poder. Rompe-
ram, posteriormente, numa 
clara briga de quadrilha na 
guerra pelo comando. E o 
Brasil se afundou no desas-
tre, na catástrofe de uma 
condução criminosa da crise 
sanitária. O mais completo 
descalabro com a politiza-
ção do vírus dá a certeza de 
que não foi apenas negligên-
cia ou imprudência que nos 
levaram ao abismo. Foram 
atos criminosos e delibera-
dos que agora estão sendo 
apurados em uma CPI. 

O resultado das investiga-

ções parece ser, desde logo, 
do conhecimento de todos. O 
que se faz é buscar as provas 
materiais e testemunhais da 
participação do presidente 
da República e seus coman-
dados nos crimes cometidos. 
A CPI começou há pouco, 
mas o presidente exibiu em 
todas as mídias, por meses, 
atitudes clara e objetivamen-
te criminosas. O que se cum-
pre é um rito legal e consti-
tucional, até para permitir o 
devido processo legal, a am-
pla defesa e o contraditório. 
Em um país democrático, 
todos os direitos devem ser 
igualmente respeitados, in-
dependentemente de quem 
esteja sendo investigado. 

O desdém com a vida e o 
sadismo com que essas au-

toridades trataram a pan-
demia não podem passar 
impunes. A cena do presi-
dente da República simu-
lando uma pessoa com falta 
de ar é a prova cabal da de-
sumanidade com que esse 
governo trata os amigos, os 
familiares e os conhecidos 
dos mais de 420 mil mor-
tos. Enquanto brasileiros se 
amontoam nas filas de hos-
pitais, ou sofrem na solidão 
dos leitos das UTIs, ou mes-
mo nos enterros coletivos, 
onde sequer o ritual de des-
pedida pode ser cumprido, o 
chefe da nação tripudia com 
o sentimento de perda e de 
dor. A falta de ar que levou 
milhares de pessoas a terem 
uma morte angustiante pa-
rece ter lesado o cultor da 

morte e responsável direto 
pela nossa tragédia. 

A CPI terá o papel de con-
seguir provas para mostrar 
a barbárie que foi institucio-
nalizada. Esse é o principal 
papel dos senadores que tra-
balham sob os olhos do país 
inteiro e do mundo. Mas há, 
e é bom refletirmos, a neces-
sidade de a Comissão apre-
sentar algumas propostas de 
mudanças legislativas. Essa 
é outra face das CPIs, afasta-
da daquela investigativa, e é 
de extrema relevância.

Ainda nos dias de hoje, 
percebemos que o Brasil 
é uma República imatura 
e possuída, dominada por 
feudos imperiais. A própria 
comissão só foi instalada, 
mesmo com todos os requi-

cometido na vigência do car-
go. O resultado será encami-
nhado ao procurador-geral 
da República. E, mais uma 
vez, a decisão estará à mer-
cê da voz do príncipe. Como 
dominus litis, o procurador-
-geral poderá sobrepor sua 
vontade a todo o trabalho da 
CPI e determinar o arquiva-
mento do relatório.

E, se o relatório final apon-
tar crime de responsabilida-
de, a voz do presidente da 
Câmara é que decidirá sobre 
o encaminhamento ao ple-
nário da Casa do Povo sobre 
o pedido de impeachment. 

Por mais que eu respeite, e 
no caso concreto tenho, pes-
soalmente, fortes motivos 
para respeitar e admirar as 
pessoas que ocupam esses re-
levantes cargos, não é disso 
que se trata. Tenho a firme ex-
pectativa e esperança de que 
os presidentes Arthur Lira e 
Rodrigo Pacheco compreen-
dem a importância do tema e 
não faltarão ao país. É a mes-
ma expectativa que deposito 
no PGR, Dr. Augusto Aras. É 
hora de o legislativo ocupar o 
papel de destaque e relevân-
cia que nos dá a segurança 
do necessário equilíbrio dos 
poderes. A saída é legislar e 
usar os princípios republi-
canos. Estabelecer prazos e 
julgamentos colegiados para 
todas as hipóteses. Seja atra-
vés de comissões preestabele-
cidas nas casas legislativas e 
na Procuradoria-Geral da Re-
pública, seja através da mani-
festação plenária, no prazo de 
20 dias, da Suprema Corte. 

A necessidade de uma de-
cisão colegiada pode, num 
primeiro momento, parecer 
que diminui a importância 
dos cargos. Mas, sob uma 
perspectiva acurada, perce-
be-se que isso valoriza os po-
deres pela estabilidade e pelo 
que nos remete a um senti-
mento de República. Nunca é 
demais lembrar Platão:

“Muitos odeiam a tirania 
apenas para que possam es-
tabelecer a sua”.
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FLUMINENSE FLAMENGO

De virada, Tricolor vence 
Santa Fe pela Liberta
Com gols de Fred e Caio Paulista, time de Roger Machado leva a melhor no Maraca

SERGIO MORAES / POOL / AFP

Caio Paulista festeja o gol da vitória tricolor sobre o Santa Fe

E
m um jogo abaixo do 
esperado no ponto de 
vista técnico, a raça 
sobressaiu, e o Flumi-

nense bateu o Santa Fe, de vi-
rada, por 2 a 1, no Maracanã, 
e lidera o grupo D da Liber-
tadores. O time colombiano 
saiu na frente, aos 12 minutos 
do segundo tempo, com Gon-
zález. Aos 14, Fred empatou e, 
aos 31, Caio Paulista fez o gol 
da vitória tricolor em noite de 
muita chuva no Rio. 

O primeiro lance de peri-
go foi do Santa Fé, aos qua-
tro minutos. Arias desviou de 
cabeça, e a bola chegou lim-
pa para González na lateral 
da área. Ele arriscou o chute, 
mas mandou para fora. Aos 
11, Nenê deu um bolão para 
Luiz Henrique na área, mas 
ele deixou a bola quicar, e o 
goleiro Castellano chegou 
primeiro. Depois, o jogo caiu 

de nível, e as duas equipes 
não mostravam muita von-
tade de mexer no placar. 

O segundo tempo come-
çou agitado. Aos 12, o San-
ta Fe abriu o placar. O Flu-
minense perdeu a bola no 

ataque e armou o contra-a-
taque adversário. Porras viu 
González se infiltrando entre 
Luccas Claro e Nino, deu um 
bolão por cobertura, e Gon-
zález marcou um lindo gol.

Mas os colombianos não 

tiveram muito tempo para 
comemorar. Aos 14, Kayky 
fez bela jogada e tocou para 
Fred dominar na área e bater 
no cantinho de Castellanos 
para deixar tudo igual. Mes-
mo não tendo a melhor das 
atuações, o Fluminense virou, 
aos 31. Cazares fez lindo lan-
çamento, deixou Caio Paulis-
ta cara a cara com Castella-
nos. O atacante, que iniciou a 
jogada na defesa, bateu com 
categoria na saída do goleiro 
e marcou um golaço.

Depois de virar o marca-
dor. Roger Machado fez alte-
rações, tirando Martinelli e 
Fred e colocando Wellington 
e Bobadilla, respectivamen-
te. O Santa Fe, necessitando 
do empate, foi ao ataque de 
forma desesperada, em bus-
ca do segundo gol, mas foi 
em vão, e o Fluminense con-
seguiu a vitória em casa.

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br
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 n O Flamengo tem insistido 
com a Ferj para que as finais 
do Campeonato Carioca, 
nos dois próximos sábados, 
tenham público. A posição 
do Fluminense é totalmen-
te contrária, e essa briga já 
acontece desde quando a 
volta do futebol foi discuti-
da. Lógico que a pandemia 
da covid-19 é o grande fator 
para essa oposição. Mas tudo 
isso não será decidido sem o 
aval da Prefeitura do Rio, que 
segue colocando o veto como 
melhor opção. Imbróglio...

FLAMENGO QUER; 
FLUMINENSE NÃO

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

TEM QUE ABRIR O OLHO

O 
Vasco de Marcelo Cabo tem feito grandes 
jogos na temporada e anima o torcedor do 
Gigante da Colina para a Série B em 2021. 

Mas um problema atormenta o time e os vascaí-
nos: a bola aérea. Nos 15 jogos que disputou na 
temporada, a equipe levou gol em todos, apesar 
de Cabo só ter perdido uma vez. Foram 19 gols 
sofridos, 12 de bola aérea ou parada. Em contra-
partida, o time tem mostrado uma veia ofensiva 
interessante. São 26 gols feitos e é nisso que Mar-
celo Cabo tem se apoiado para justificar a alta 
quantidade de bolas nas redes sofridas, como 
ele explicou na última entrevista coletiva. “Se fi-
zermos um gol e tomarmos quatro, se tomarmos 
um gol e fizermos três, é porque nosso time tem 
o DNA ofensivo. É claro que temos trabalhado 
bastante. Treinamos muito no dia a dia”. Agora, 
com mais três dias de treino e a possível volta 
de Ernando, se espera um desempenho melhor, 
principalmente porque o Botafogo vai explorar 
essa deficiência. É abrir o olho e seguir evoluindo 
como o Vasco tem feito em 2021.

O Vasco de 

Marcelo Cabo 

tem mostrado 

uma veia 

ofensiva

 nO empate não foi o ideal, 
mas passou longe de ser 
ruim para o Flamengo no 
Chile, contra o La Calera, 
pela Libertadores. Apesar 
da atuação abaixo do espe-
rado, o time teve o dedo de 
Rogério Ceni. Tanto é que 
jogou sem volantes e com 
Filipe Luís de zagueiro. To-
talmente ofensivo e bus-
cando a vitória a qualquer 
custo. Em muitos jogos não 
vejo o dedo de Ceni no time, 
mas nesse teve. E é assim 
que deve ser.

TEVE O DEDO

NAVARRO E PEDRO CASTRO: ESPERANÇAS

 n O Botafogo não faz uma boa temporada, e isso não é 
novidade para ninguém. Mas dois jogadores têm sido 
as grandes esperanças de gols e vitórias do Alvinegro e 
devem estar juntos no clássico diante do Vasco: Pedro 
Castro e Rafael Navarro. A dupla tem sido a responsável 
pelas bolas nas redes e têm tudo para se firmar como os 
pilares ofensivos do Alvinegro.
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Rubro-Negro ficou no empate contra o 
time chileno, fora de casa, na terça-feira

Rogério Ceni lamenta 
erros defensivos 
contra o La Calera

O Flamengo encerrou no 
Chile, contra o Unión La 
Calera, a sua sequência de 
partidas fora de casa na 
Libertadores. Com uma 
atuação bem irregular, o 
Rubro-Negro buscou o 
empate após estar per-
dendo por dois gols de 
diferença. O técnico Ro-
gério Ceni lamentou os 
vacilos da equipe, mas 
ressaltou o poder de rea-
ção na partida.

“A concentração tem 
que partir desde o come-
ço da partida. Comete-
mos alguns erros que po-
deriam ter sido evitados. 
Mas temos que destacar 
o poder de reação, de sair 
de um 0 x 2 para buscar o 
empate e tentar a vitória 
até o final. Logicamen-
te, temos que trabalhar a 
concentração da equipe 

até a final. Tivemos um gol 
contra e outro de uma bola 
que poderíamos sair jogan-
do tranquilamente e tivemos 
oportunidade mais de uma 
vez”, afirmou.

Um dos inimigos projeta-
dos antes da partida da últi-
ma terça-feira havia sido o 
gramado sintético do está-
dio em que a equipe chilena 
manda os seus jogos. Apesar 
do tropeço, o técnico Rogé-
rio Ceni evitou utilizar essa 
questão como um dificulta-
dor para o time rubro-negro 
no duelo no Chile.

“A grama artificial não 
atrapalhou tanto, o que atra-
palhou é que não molharam. 
Claro que não é como a na-
tural, mas quando ela não é 
molhada prende o jogo um 
pouco mais e não dá veloci-
dade no passe. Faltou mo-
lhar”, afirmou o treinador.

VASCO

BOTAFOGO

Clube muda programação
Elenco fará de manhã os últimos dois treinos antes do clássico

Pela primeira vez na tempora-
da 2021, o Vasco jogará às 11h. 
O duelo de domingo, contra o 
Botafogo, pelo primeiro jogo 
da final da Taça Rio, obrigou 
a comissão técnica vascaína 
a mudar a programação que 
vinha sendo seguida nas últi-
mas semanas e dois treinos fo-
ram marcados para a parte da 
manhã, na sexta e no sábado, 
no mesmo horário do clássico.

O diretor médico do Vasco, 
Gustavo Caldeira, explicou 
que o principal motivo para 
os dois treinos às 11h é mais 
para os jogadores regularem 
o sono e diminuírem o impac-
to da mudança de horário.

“Nós achamos por bem co-
locar os dois últimos treina-
mentos no mesmo horário do 

Elenco se adapta ao horário

 RAFAEL RIBEIRO/VASCO

jogo. Não esperamos tornar 
a rotina dele completamente 
adaptável a treinar e jogar de 
manhã, até porque sabemos 
que isso leva tempo. A nossa 
ideia é que o atleta regule o 

seu sono, passando a dormir 
mais cedo para acordar mais 
cedo, saindo da rotina de um 
dia normal, quando a maioria 
acorda meio-dia. Isso mini-
miza aquela sensação de fa-
diga pela manhã”, explicou o 
médico ao site oficial do Vas-
co, contando outro motivo 
para a mudança.

“Além disso, temos tam-
bém o ponto de vista nutri-
cional. O atleta precisa testar 
o corpo dele, até para saber 
o que pode ou não comer 
pela manhã antes de fazer 
uma atividade física inten-
sa. Cada atleta reage de uma 
forma diferente. Então, se 
não testarmos antes do jogo, 
corremos o risco de algum 
problema acontecer”.

Em busca de mais três reforços
Com a negociação com An-
selmo Ramon caminhando 
para um desfecho positivo, 
o Botafogo irá buscar ain-
da mais três reforços para 
a montagem do elenco para 
a Série B. Segundo o portal 
“globoesporte.com”, o Glo-
rioso planeja contratar mais 
um atacante, um volante e 
um lateral-direito em 2021.

Em relação à negociação 
com o atacante da Chape-
coense, o Glorioso está mais 
otimista com uma liberação Anselmo Ramon: a caminho

MÁRCIO CUNHA/ACF

do clube catarinense. Ansel-
mo Ramon tem uma multa 
de R$ 1 milhão, mas a Chape 
já admite a possibilidade de 
rescindir com o jogador. Há 
um débito do clube com o 
atleta, que deverá abrir mão 
para acertar com o Botafogo.

Revelado pelo Cruzeiro, 
Anselmo Ramon defendeu 
clubes importantes do fu-
tebol brasileiro como Vitó-
ria e Guarani. Ele também 
teve uma passagem pelo 
futebol chinês. 

TÓQUIO: PSG NÃO DEVE LIBERAR NEYMAR
Segundo o jornal “Le Parisien”, o PSG não deve liberar Neymar para defender a 

seleção brasileira nos Jogos de Tóquio. O argumento usado pelo clube francês é 

que a Olimpíada não faz parte da data Fifa.
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ECONOMIA

No domingo, o dinheiro da segunda parcela deve 
ser creditado nas contas dos nascidos em janeiro

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

E
stá previsto para come-
çar o pagamento da se-
gunda parcela do au-
xílio emergencial. No 

próximo domingo, dia 16 de 
maio, o dinheiro deve ser cre-
ditado nas contas dos benefi-
ciários nascidos em janeiro. 
Assim como na primeira par-
cela, o saque não é permitido 
no primeiro momento, estan-
do disponível para esse grupo 
a partir do dia 8 de junho. Vale 
lembrar que o calendário para 
cadastrados no Bolsa Família 
é diferente e segue as datas de 
pagamento do programa, de 
acordo com o número do NIS. 

Ainda nesta semana, dois 
grupos de beneficiários do 
auxílio emergencial poderão 
sacar ou transferir os valores 
da primeira parcela em uma 

agência da Caixa, nas loté-
ricas ou em nos correspon-
dentes Caixa Aqui. Hoje, os 
aniversariantes de outubro 
poderão retirar o valor em 
espécie. Em seguida, ama-

Assim como na primeira, o saque da segunda parcela não é permitido no primeiro momento

Entenda se 
vale a pena 
investir na 
poupança

A poupança, investimento 
favorito dos brasileiros, com-
pletou mais um mês com a 
rentabilidade em queda. Em 
abril, o poupador teve perda 
de 4,80%, o que representa a 
oitava diminuição consecutiva 
mensal. O investidor vem ten-
do perdas de poder aquisitivo 
acumuladas há 12 meses, des-
de o mês de setembro de 2020. 
Os dados são de um levanta-
mento feito pela Economatica. 

Na avaliação do economista 
Alessandro Azzoni, para ne-
nhum dos cenários a poupan-
ça está valendo a pena, porque 
não cobre a inflação. Segundo 
o especialista, a poupança te-
ria que remunerar pelo menos 
0,5% acima da inflação para 
poder gerar lucratividade. Ou 
seja, significa que o valor depo-
sitado na caderneta perdeu o 
poder de compra, já que a ren-
tabilidade da poupança está 
abaixo da inflação.

Enquanto a taxa de juros 
da economia brasileira (Selic) 
estiver em baixa, conforme Fe-
lipe Nogueira, especialista em 
finanças e planejador finan-
ceiro da Impacto Consultoria, 
os investidores devem procu-
rar a diversificação do capital. 
Ele avalia que os rendimentos 
em renda fixa serão de pouca 
rentabilidade neste momen-
to. “Porém, as opções ainda 
existem. Vale analisar outros 
produtos em renda fixa como, 
CDB e Títulos públicos do Te-
souro Direto”, conclui.

Marlon Glaciano, especia-
lista em finanças e planeja-
dor financeiro, sugere que o 
poupador substitua a pou-
pança por um investimento 
que tenha liquidez diária e 
pague, ao menos, 100% do 
CDI (Certificado de Depósi-
to Interbancário) - taxa que 
rege as aplicações. 

Auxílio emergencial: 
veja datas de saque 
e pagamento

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

saque, os recursos ainda 
podem ser movimentados 
pelo aplicativo Caixa Tem e 
na Rede Lotérica de todo o 
país. Conforme informou o 
banco, as agências funcio-
nam de segunda à sexta, de 
8h às 13h. “Não é preciso ma-
drugar ou chegar antes do 
horário de abertura. Todas 
as pessoas que procurarem 
atendimento durante o horá-
rio de funcionamento serão 
atendidas”, afirmou a Caixa.

SAQUE EM DINHEIRO
Para realizar o saque em di-
nheiro, é preciso fazer o lo-
gin no aplicativo Caixa Tem, 

selecionar a opção “saque 
sem cartão” e “gerar código 
de saque”. Depois, o traba-
lhador deve inserir a senha 
para visualizar o código de 
saque na tela do celular, 
com validade de uma hora. 
O código deve ser utilizado 
para saque em dinheiro nas 
agências, nas unidades loté-
ricas ou nos corresponden-
tes Caixa Aqui.

Continua disponível aos 
beneficiários a opção de uti-
lização dos recursos credi-
tados na Poupança Social 
Digital para a realização de 
compras, por meio do car-
tão de débito virtual e QR 

Code, pagamento de bole-
tos, contas de água, luz, te-
lefone, entre outros servi-
ços. Com o aplicativo Caixa 
Tem, também está disponí-
vel a funcionalidade para 
pagamentos sem cartão nas 
cerca de 13 mil unidades lo-
téricas do banco.

ATENDIMENTO AO CIDADÃO
A central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda 
a domingo, das 7h às 22h, 
e está pronta para atender 
os beneficiários do Auxílio 
Emergencial. Além disso, o 
banco disponibiliza, ainda, o 
site auxilio.caixa.gov.br.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO COMPLETO:
Nascidos em janeiro  16 de maio
Nascidos em fevereiro   19 de maio
Nascidos em março   23 de maio
Nascidos em abril   26 de maio
Nascidos em maio   28 de maio
Nascidos em junho   30 de maio
Nascidos em junho  2 de junho
Nascidos em agosto  6 de junho
Nascidos em setembro  9 de junho
Nascidos em outubro  11 de junho
Nascidos em novembro  13 de junho
Nascidos em dezembro  16 de junho

SEGUNDA PARCELA

nhã, nascidos em novembro 
vão poder fazer o saque. Já 
na próxima segunda, dia 17 
de maio, chega a vez dos ani-
versariantes de dezembro. 

Apesar da liberação do 
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Fabio Wajngarten recebe voz de 
prisão durante sessão de CPI
Depoimento chegou a ser suspenso após Flávio Bolsonaro chamar Renan Calheiros de ‘vagabundo’

O 
depoimento do ex-
-secretário de Co-
municação da Pre-
sidência, Fabio Wa-

jngarten, à CPI da Covid-19, 
ontem, foi marcado por mui-
tas discussões acaloradas e 
até um pedido de prisão.

Após um intenso bate-bo-
ca entre membros da CPI, 
o presidente da comissão, 
senador Omar Aziz (PSD-
-AM), suspendeu a reunião 
por volta das 17h10. O en-
cerramento aconteceu após 
o senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos-RJ) chamar 
o relator, Renan Calheiros 
(MDB-AL), de “vagabundo”. 

O filho do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) não 
é integrante da CPI, mas pe-
diu para se pronunciar na 
comissão. Ao comentar so-
bre Renan ter pedido a pri-
são Wajngarten, Flávio se 
exaltou e ofendeu o relator. 

“Há senadores que que-
rem usar isso aqui de pa-
lanque. Que a CPI busque 
colaborar com a vacina no 
braço do brasileiro, salvar 
vidas. Não fazer de palan-
que como senador Renan 
Calheiros tenta fazer a todo 
o momento. Imagina um ci-
dadão honesto ser preso por 
um vagabundo como Renan 
Calheiros”, disse ele.

Em seguida, Calheiros 
levantou e rebateu. “Vaga-
bundo é você que roubou 
dinheiro do pessoal do seu 

gabinete”, disse. “Quer apa-
recer, rapá. Quer aparecer, 
rapá. Se foder”, respondeu 
Flávio Bolsonaro. 

O ex-secretário de Comu-
nicação prestou depoimento 
na condição de testemunha, 
com a pessoa se comprome-
tendo a dizer a verdade. Na 
reunião, senadores enten-
deram que o Wajngarten 
mentiu diversas vezes, de 
forma “descarada”, causan-
do “desrespeito”. 

Por conta disso, Renan Ca-
lheiros pediu a prisão de Wa-
jngarten, assim como o pe-
dido também foi feito pelo 
senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES).

“Ele está em estado fla-
grancial, senhor presiden-
te. A Constituição Federal é 
clara. Qualquer um do povo 
pode, a autoridade policial e 
seus agentes devem prender 
quem quer que se encontre 
em flagrante delito”, disse 
Contarato. “Eu rspero que 
a CPI não mostre que só vai 
preso pobre, afrodescen-
dente e analfabeto”, com-
plementou o senador pelo 
Espírito Santo.

Morta 
após 
estupro 
coletivo

Uma adolescente de 15 
anos morreu e sua família 
foi até a delegacia denun-
ciar que ela havia sido es-
tuprada em Ananindeua, 
no Pará, na última segun-
da-feira (10). As informa-
ções são do site  Metrópo-
les, de Brasília.

Conforme relatos de 
familiares da jovem, ela 
teria sido vítima de estu-
pro coletivo na casa de um 
adolescente, que suposta-
mente seria o principal 
suspeito do crime. O jo-
vem alegou que a menina 
se machucou, porém, se-
gundo os exames médicos 
há indícios de estupro no 
corpo da vítima.

De acordo com jornais 
locais, o suspeito ainda te-
ria ligado para a família 
da jovem para dizer que 
ela estava tendo uma con-
vulsão, caiu e bateu com a 
cabeça no chão.

“O médico disse que 
ela nunca havia tido uma 
convulsão e não tinham 
marcas de baque na cabe-
ça. Então, tudo indica que 
ela foi estuprada de forma 
violenta e morta”, contou 
Estér Reis, de 34 anos, tia 
da jovem, em entrevista 
ao jornal ‘O Liberal’.  

O suspeito de cometer o 
crime bárbaro foi apreen-
dido pelas autoridades lo-
cais na última terça-feira, 
informou a polícia.

Senadores 

entenderam que 

depoente mentiu 

diversas vezes, de 

forma ‘descarada’

Ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten prestou depoimento à CPI e quase acabou preso 

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

POLÊMICA

Carta da Pfizer confirma demora do governo federal

 N O senador Omar Aziz não quis 
prender Wajngarten. “Tenho 
tomado decisões aqui muito 
equilibradas até o momen-
to, mas eu ser carcereiro de al-
guém, não. Sou democrata. 
Se ele mentiu, temos como 
pedir indiciamento dele, man-
dar para o Ministério Público 
para ele ser preso, mas não por 
mim”, afirmou.

O depoimento revelou que o 

governo sabia desde 12 de setem-
bro que a Pfizer estava oferecendo 
vacina para o Brasil. Wajngarten 
foi convocado para explicar a de-
claração dada à “Veja” na qual 
disse que a “incompetência” do 
Ministério da Saúde causou atra-
sos. “A carta foi enviada em 12 de 
setembro. O dono do veículo de 
comunicação me avisa em 9 de 
novembro que a carta não havia 
sido respondida. Nesse momento, 

eu mando e-mail ao presidente 
da Pfizer, que consta na carta. 
Respondi no dia em que eu re-
cebi, 15 minutos depois”, disse 
Wajngarten.

“Eu respondi para Nova 
York. O presidente da Pfizer do 
Brasil, que virá aqui, me liga: 
‘Fabio, muito obrigado pelo seu 
retorno’, no dia 9 de novembro, 
e foi o primeiro contato com 
ele”, afirmou Wajngarten.
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

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

 

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

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

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

COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confec-
ção de cortinas, salário 
R$1.300,00+ produtividade 
+passagem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaguá. 
Enviar contato whatsapp 
96488-8201
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Conhecimento em projetos 
de quarto, cozinha, banheiro. 
Fabricar/ Colocar, com bom 
acabamento MDF e fórmica. 
Serviço temporário Tratar  
98685-6256
 

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

 

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

 
ESPÍRITA VIDENTE 
30 anos experiência, resol-
vendo problemas magia ne-
gra, vodu, feitiçaria. Trago 
pessoa amada, imediato!  
Tel.: (21) 98435-6140. aten-
dimento online e presencial.
 
MILAGRES 
Eu acredito  em milagres, 
Menino Jesus de Praga, Nos-
sa Senhora da Penha, Nossa 
Sra. da Aparecida. 
Ana Lucia Pires Ferreira.
 

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

Empresa não quer indenizar Ana 

Hickmann por descumprir contrato

S
em receber algumas parcelas 
mensais em torno de R$ 13 mil, 
decorrentes de um contrato de 

licenciamento moda praia, além de 
ter decidido rescindir o contrato,  Ana 
Hickmann agora enfrenta uma briga 
judicial com a marca La Playa. A apre-
sentadora assinou, em outubro de 
2017, um contrato de licenciamento de 
direito autoral, no qual concedia o 
direito de uso da marca, Ana 
Hickmann, para a La Playa, empresa 
de confecções. Com o prazo do licen-
ciamento previsto até 29 de outubro 
de 2022, a La Playa se comprometia a 
pagar a apresentadora R$ 744 mil, em 
60 parcelas, sendo a última prevista 
para abril de 2023.

Durante algum tempo, as parcelas 
que tiveram início em maio de 2018 e 
que até então giravam em torno de R$ 
10 mil, foram normalmente deposita-
das. Mas Ana começou a constatar 
inúmeros atrasos nos repasses, notifi-
cando três vezes a La Playa, sendo 
que a última foi uma notificação de 
rescisão do contrato pelo 
inadimplemento.

Tendo Hickmann rescindido o con-

trato unilateralmente através de 
notificação, o empresário Luiz Ranea 
Orlando, sócio da La Playa, entrou na 
justiça pedindo a rescisão contratual 
de modo que não lhe gere nenhuma 
obrigação de indenizar, se desobrigan-
do da responsabilidade, por conta dos 
efeitos da pandemia nos negócios.

A La Playa alega que foi surpreendi-
da por Ana, ficando impedida de 
utilizar a imagem e marca da apresen-
tadora, sendo que além de ter exigido 
as parcelas em atraso, também teria 
exigido através da notificação o paga-
mento de R$ 481 mil, ou seja, valor 
que corresponde a todas as parcelas 
vincendas, como condição para conti-
nuar com o contrato.

Ana Hickmann já se manifestou 
apresentando uma planilha com os 
valores e datas dos repasses fora dos 
prazos pactuados, tendo desta forma 
como comprovar que o inadimple-
mento da La Playa existia antes mes-
mo da pandemia atingir a situação 
financeira da empresa. Com isso, a 
apresentadora considera que apre-
sentou um motivo justo para rescindir 
com a empresa de moda praia.

EMOCIONA APÓS VENCER A COVID-19

IRMÃ DE SABRINA SATO SE 
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Irmã de Sabrina Sato, Karina Sato publicou um vídeo emocionante em seu Instagram, na noite 
da última terça-feira. A empresária, de 41 anos, teve alta após ser internada com Covid-19 e se 
emocionou ao reencontrar os filhos, Felipe e Manu. 
“Ainda preciso de repouso para me recuperar, mas preciso agradecer a Deus, aos meus médi-
cos @zeballos59 @vaniaassaly e todo time de profissionais que estiveram comigo durante 
minha internação. Minha família (de sangue e de vida) que esteve ao meu lado o tempo todo, 
vocês foram fundamentais. Uma nova visão da vida, no meio de tanta dor e perdas. Parecia 
que não ia ter fim, a insegurança, a incerteza, os picos da doença, que se alternavam com a 
fé e o amor...”, revelou Karina.

Estreia no teatro

O ator e diretor Thiago Roderich estreia no dia 14 de maio, às 20h, 
no Teatro João Caetano, no Centro do Rio, seu primeiro texto ‘Meu 
Outro Eu’, um monólogo estrelado por Caio Godard. O ator e cantor 
já tem seu nome registrado nos palcos em vários músicais como, 
‘Kinky Boots’, ‘Rapsódia’ e ‘Beatles num céu de diamantes’, além 
de ter duas músicas autorais em plataformas digitas, 
contabilizando mais de 35 mil players nos singles.  

DIVULGAÇÃO

Novo apresentador

O designer curitibano Gustavo Krelling vai estrear na TV como 
apresentador. O programa, em negociação com canais de 
streaming, vai se chamar ‘O Fantástico Ateliê do Gu’ e tem como 
objetivo levar ao espectador um pouco da história da arte universal. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM
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ENTRA EM ‘GÊNESIS’

CRISTIANO GARCIA 

DIVULGAÇÃO 

GRACIELE NEGA 
PROCEDIMENTO CARDÍACO
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Solange Couto esteve ontem na 41ª Delegacia, locali-

zada no Tanque, Zona Oeste do Rio, para registrar um 

boletim de ocorrência contra hackers. A atriz teve seu 

perfil no Instagram hackeado e teme que os crimino-

sos comecem a se passar por ela para pedir dinheiro. 

Os hackers já fingem ser ela ao entrar em contato 

com amigos dela, via mensagem privada, para dizer 

que a conta está supostamente recuperada, quando 

não é verdade. “Eles cancelaram meu email, que era 

o email da conta e me mandaram uma mensagem no 

WhatsApp em inglês falando ‘hello @solangecouto’, 

mas não me pediram nada ainda. Só que a partir do 

momento que eles estão começando a apagar mi-

nhas fotos e publicaram uma foto minha, eu acho que 

eles vão começar a pedir dinheiro para as pessoas. Eu 

preciso que me ajudem divulgando para todos sabe-

rem que a minha conta está hackeada”.

Juliette Freire falou sobre a possível conversa para acertar os ponteiros 

com Sarah Andrade, sua ex-amiga no confinamento do ‘BBB 21’. Segundo 

a advogada, apesar de ainda não ter conseguido ver tudo que rolou no 

programa, ela não vê problema em dialogar com a consultora de marke-

ting. Em entrevista à coluna, Sarah já havia demonstrado interesse em 

acertar as questões que ficaram pendentes entre as duas ainda dentro 

do confinamento.

“Não tenho problema em conversar. Estou aberta, não tenho nenhum pro-

blema. Não vi tudo, estou escutando muita coisa. Alguns falam ‘Sariette’, 

outros dizem ‘não fale com ela’. Então cada um diz uma coisa. Eu não vi 

mas, de toda forma eu agradeço o carinho de quem torce por Sariette. 

Toda forma de amor pra mim é linda, então se vocês amam, pra mim 

está tudo bem”, disse a paraibana em entrevista à Revista Marie Claire.

ABERTA AO DIÁLOGO

HACKEADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Com livre inspi-

ração no clássico 
‘A Noviça Rebel-
de’, o espetáculo 
‘Ao Som Dó Ré Mi’, 
da Fazart Produ-
ções Artísticas, 
estreia neste 
sábado (15), às 
19h, no Teatro Dos 
Grandes Atores - 
Shopping Barra 
Square, na Barra 
da Tijuca - Zona 
Oeste do Rio de 
Janeiro.

Gracyanne Barbosa 
renovou recentemente seu 
contrato com o Multishow 
para iniciar as gravações 
da 5ª temporada do 
programa ‘Tô de graça’. A 
atração é um humoristico 
que tem ainda Rodrigo 
Sant’Anna no elenco como 
protagonista. As filmagens 
já começaram cumprindo 
rigorosamente os 
protocolos de saúde no 
combate à Covid-19.

Gracyanne está sumida 
dos holofotes desde o 
escândalo da prisão de seu 
marido, Belo, por ter se 
apresentado em um baile 
funk de uma comunidade 
carioca no auge da 
pandemia de Covid-19. 
Desde então, a modelo, 
que já não vinha dando 
muitas entrevistas ou 
marcado presença em 
programas de TV, por 
conta da quarentena, tem 
estado mais off. 

Ao contrário do que vem sendo noticiado, Graciele Lacerda, mulher de Zezé 

di Camargo, negou que o cantor tenha se submetido a um procedimento 

cardíaco de emergência, neste fim de semana, no Hospital Sírio Libanês, em 

São Paulo. De acordo com a informação que vem circulando, o sertanejo teria 

passado por um cateterismo para a colocação de um stent.

“Tem muita gente ligando e mandando mensagem. Resolvemos falar que 

está tudo bem. Foi exame de rotina, não foi nada grave, não teve cirurgia, não 

teve stent, não teve nada. O mô sentiu uma pequena dorzinha no peito e teve 

que fazer uns exames”, conta a jornalista. 

Cristiano Garcia dá início a um novo ciclo em 2021. O ator estava prestes a ir embora 
do Brasil quando a novela ‘Gênesis’, da Record TV, veio para resgatar a sua 
esperança por dias melhores. Aos 40 anos, o artista dará vida ao neto de 
Abimeleque na trama, o personagem Nader, herdeiro do trono. Natural de Alvorada, 
no Rio Grande do Sul, Cristiano é formado em administração e pós-graduado em 
controladoria. Porém, o talento artístico corre em suas veias desde os 16 anos e, por 
isso, vem buscando conhecimento para crescer cada vez mais no meio da arte, que é 
considerada por ele uma das profissões mais lindas do universo.

GRACYANNE BARBOSA  

RENOVA 5ª TEMPORADA DE SEU 

PROGRAMA NO MULTISHOW
REPRODUÇÃO

Arlindo Paixão, o compositor ‘Mongol’, morreu na última terça-feira, devido a complicações  
da Covid-19. O artista, de 64 anos, tomava o coquetel de ‘prevenção’ do coronavírus, indicado por 
Jair Bolsonaro, há cerca de um ano e estava internado no Hospital da Fiocruz desde o dia 5  
de maio. O compositor chegou a tomar a primeira dose da vacina contra a doença em abril.

VÍTIMA DA COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

O DIA I QUINTA-FEIRA, 13.5.2021    13



14    QUINTA-FEIRA, 13.5.2021  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

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

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

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

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

PRESIDENTE
Alexandre Rodrigues

EDITOR-EXECUTIVO
Bruno Ferreira
 
JORNALISTA RESPONSÁVEL
Paulo Ricardo Moreira

EDITORES-ASSISTENTES 
Max Leone e Ana Carla Gomes
 
DESIGNERS
Amaro Prado, Amaro Prado Junior, Celso Reis,  
Marcela Musse e Thiago Ladeira

INFOGRAFISTAS
Francisco Silva e Paulo Márcio Esper

 N Milhares de brasileiros com residência na Flórida e 
outros estados norte-americanos já foram vacinados lá, 
de diferentes idades – desde adolescentes até idosos. Al-
guns deles possuem o green card e viajaram recentemen-
te para Estados Unidos e foram vacinados com as doses 
da Pfizer e da Jansen, dois laboratórios renomados do 
país. Outros empresários preparam a viagem em família. 
Os grupos aproveitam para passar temporada em férias 
ou em home office. E multinacionais norte-americanas 
passaram a pagar viagens para centenas de funcionários 
estrangeiros residentes no Brasil, para se vacinarem nos 
EUA. A coluna apurou que fundos de private equity pa-
gam a viagem de funcionários como “prêmio”. 

Mandarim na praça 
 N Por falar em estrangei-

ros no Brasil, os chineses 
já controlam todo o mer-
cado popular da Saara no 
Centro do Rio de Janeiro.  

Festa na floresta 
 N É notório e complacen-

te o silêncio do Ministério 
das Comunicações sobre 
a entrada da tecnologia 
chinesa em detrimento 
da nacional (mais barata) 
no Programa Amazônia 
Conectada. 

Regra é regra 
 N Lembram da senhora 

‘esquecida’ que apareceu 
após o prazo de resgate da 
Caixa com o bilhete pre-
miado da Mega da Vira-
da? Perdeu mesmo o prê-
mio de R$ 162 milhões. 

Ganho & retorno 
 N Por falar em loterias da 

Caixa, elas arrecadaram 
R$ 3,8 bilhões apenas no 
1º trimestre deste ano – e 
repassaram R$ 1,9 bilhão 
aos programas sociais.   

A volta 2.0 
 N Renato Naegele, novo 

diretor de agronegócio 
do BB, que já foi do mar-
keting do banco nas Eras 
PSDB e PT (no meio do 
mensalão), foi apadri-
nhado por um consórcio 
de políticos ruralistas su-
prapartidários. O publici-
tário era próximo da tur-

ma que se enrolou no com 
o mensalão. 

Yankee sem-vergonha 
 N Por essa nem a União es-

perava. A AGU conseguiu 
derrubar na Justiça dos 
Estados Unidos (Comarca 
de Columbia, em Washin-
gton) uma ação de um ci-
dadão norte-americano 
preso por tráfico e extra-
ditado do Rio de Janeiro 
para lá em 1992. Ele que-
ria, acreditem, US$ 300 
bilhões em indenização 
por danos morais e físicos. 

What?!
 N O sujeito alegou, sem 

provas no processo, que 
foi torturado pela polícia 
aqui e que implataram-lhe 
– acredite, também – um 
chip na cabeça para moni-
torar seus pensamentos.  
Tortura e extorsão con-
tra presos no Brasil, não 
se pode duvidar mesmo. 
Mas ele perdeu a razão ao 
falar do chip. Nem a NASA 
tem isso.  

Risco e dever 
 NCausou surpresa entre 

autoridades de Segurança 
do Rio a posição da Defen-
soria Pública Geral do Rio 
de Janeiro, que recomenda 
suspensão de uma opera-
ção em caso de morte de 
policial. A ideia é humani-
tária. Mas para a PM e PC, 
o bandido, nesta interpre-
tação, vai para o confronto. 

Bolso do cidadão
 NO consumo em restau-

rantes, bares, lanchonetes 
e padarias registrou que-
da de 34,2% em março de 
2021, em comparação com 
o mesmo período de 2019, 
apontam os índices da Fipe 
em parceria com a Alelo. 
Enquanto os supermerca-
dos continuam apresentan-

do números positivos, com 
aumento de 7,3% no valor 
gasto do consumidor.   

Brasil-Caribe 
 N Brasília ganhou a Câma-

ra de Comércio Brasil & 
República Dominicana, 
presidida pelo advogado e 
empreendedor João Pau-
lo Todde. 

VACINA NOS EUA

CONSELHEIRO  

 N Um dos principais assessores e conselheiros da ministra 
Damares Alves (MDH), o advogado Paulo Fernando Melo foi 
exonerado e volta à Câmara dos Deputados como assessor do 
PTB em posto estratégico para auxiliar nas pautas governsitas. 

Em primeiro lugar, o que é taxa 
Selic? Em todos os países o Ban-
co Central define a taxa refe-

rência para a sua Economia. No Bra-
sil, essa taxa se chama Selic. O Banco 
Central do Brasil se reúne a cada 45 
dias e define, de forma independente, 
a Selic meta, visando manter a inflação 
sob controle. No momento a taxa Selic 
Meta está a 3,5% ao ano. 

O que isso importa na sua vida? Essa 
taxa referência é a base das aplicações 
financeiras e dos empréstimos e finan-
ciamentos bancários. Por exemplo, a 
poupança rende 70% da Selic meta. Nes-
te momento a caderneta está rendendo 
2,45% ao ano (ou seja, 0,2019% ao mês). 
Toda vez que a Taxa Selic sobe, suas apli-
cações financeiras vão render mais.

Assim, empréstimos ficam mais caros. 
No Brasil, os empréstimos livres (sem 
garantia) são caríssimos. A taxa da Eco-
nomia está 3,5% ao ano e os bancos co-
bram mais de 3,5% ao mês (como é juro 
composto, mais de 51,11% ao anos)

Qual a tendência dessa taxa? A expec-
tativa é de a taxa Selic chegar ao final do 
ano a 5,5% ao ano, conforme a média da 
expectativa de mercado, divulgada no 
Relatório Focus da última segunda-fei-
ra pelo Banco Central. Este aumento é 

O Brasil é o país, fora do conti-
nente africano, que concentra 
a maior população negra do 

mundo. Dos 211,8 milhões de habi-
tantes totais, 56,2% se declaram ne-
gros, o que equivale a 118,6 milhões 
de pessoas, segundo o IBGE. Mesmo 
assim, a realidade e os fatos mostram 
que os que mais sofrem, morrem e 
são excluídos das mínimas condições 
sociais e de cidadania é esse povo. 
Assinaram papéis em 13 de maio de 
1888. Mas não romperam as correntes 
e mantiveram os açoites do chicote.

A escravidão de ontem é o martírio 
cotidiano de hoje, da humilhação e do 
descaso, do prato vazio, do “não” rece-
bido a uma resposta de emprego, da 
falta de Educação, da violência e do 
ódio, das mães que se ajoelham e cho-
ram o assassinato do filho. O sangue 
jorra nas ruas e vielas de comunida-
des carentes, no asfalto, no ônibus, no 
supermercado, na escola, no vil ato de 
abordar uma pessoa se utilizando das 
práticas mais desumanas e infames 
que um ser humano pode receber.

As pesquisas e as estatísticas con-
firmam a tragédia. Segundo dados do 
Atlas da Violência 2020, os homicí-
dios de pessoas negras tiveram um 
crescimento 11,5% em 11 anos; o dos 
demais caiu 13%. Para estar na mira 
basta ser pobre e negro. Em nosso 
país, 71% dos mortos por assassinato 
são pessoas negras e 76% dos mortos 
em ações policiais são negros.

Algo está muito errado. É só lembrar 
o recente massacre no Jacarezinho, no 

Sobre 13 de Maio

A Selic subiu! O que muda na sua vida?

Myrian Lund 
economista e 
professora dos 
MBAs da FGV

Paulo Paim 
senador do PT/RS

necessário para segurar a inflação que, 
neste momento, está em 6,76% nos últi-
mos 12 meses, sacrificando a qualidade 
de vida do brasileiro com o aumento de 
preços nos diferentes setores da Econo-
mia, principalmente nos alimentos.

Como posso me proteger se preciso 
pegar empréstimo?

1.Evitar, ao máximo, o uso do cheque 
especial. Cancele o cheque especial ou 
deixe um valor bem baixo, somente para 
emergências. O cheque especial tem, em 
geral, uma taxa de 8% ao mês (151,82% 
ao ano). Se utilizar frequentemente, em 
breve direcionará todo o seu salário para 
pagar juros.

2.Cuidado com o cartão de crédito. 
O cartão não é o vilão, mas a taxa, para 
quem não paga a fatura integral, causará 
um estrago de longo prazo na sua vida. E 
o parcelamento que banco oferece é de, 
no mínimo, 5% ao mês (79,59% ao ano).

3.Não existe dinheiro fácil no mercado 
financeiro. Portanto, crédito pré-apro-
vado no aplicativo, ou créditos que são 
oferecidos nos terminais eletrônicos, 
sempre têm uma taxa elevada. Evite!

4.Se realmente precisa fazer um em-
préstimo, procure o banco com uma se-
mana de antecedência e solicite ao seu 
gerente uma linha de crédito e pergun-
te o que ele tem de mais barato. Se você 
sempre cumpriu com suas obrigações, 
não tem nome no Serasa, é possível pe-
gar um empréstimo abaixo de 3,5% ao 
mês (de preferência próximo a 2% ao 
mês). Mas sua operação precisará de 

Rio, e os assassinatos do Beto, no Car-
refour, em Porto Alegre, e do Bruno e 
do Yan no Atakarejo, em Salvador.

O Ipea adverte que um homem ne-
gro tem oito vezes mais chances de ser 
vítima de homicídio do que um ho-
mem branco. A cada 23 minutos, um 
jovem negro é morto. As mulheres ne-
gras sofrem ainda mais. Elas têm 64% 
mais risco de serem assassinadas do 
que brancas. Duas em três vítimas de 
feminicídio são negras.

A professora Zélia Amador de Deus, 
da Universidade Federal do Pará, ana-
lisa da seguinte forma: “Ela está so-
frendo assédio pelo fato de ser mulher 
e negra. No primeiro caso é o gênero, 
no segundo, racismo e ainda por ser 
pobre, que é o terceiro caso, classismo. 
Ela sofre a partir desses três pilares”.

O analfabetismo para a população 
negra é de 11,8% - maior que a média 
de toda população brasileira (8,7%). 
Dos jovens entre 15 e 29 anos que não 
estudam nem trabalham, 62,9% são 

negros, de acordo com o IBGE. Levan-
tamento da Sociedade Brasileira de 
Medicina de Família e Comunidade 
aponta que 67% dos brasileiros que de-
pendem do SUS são negros. Eles tam-
bém são a maioria dos pacientes. São 
pessoas com diabetes, tuberculose, hi-
pertensão e doenças renais crônicas.

A pandemia está mostrando que o 
povo negro é refém das desigualdades 
sociais, das injustiças e da violência. O 
racismo é estrutural no Brasil. Uma das 
formas de combatê-lo é por meio da 
ação legislativa. O Congresso precisa 
aprovar o PL 5.231/2020, que trata da 
abordagem dos agentes de segurança 
públicos e privados e o PL 4.373/2020, 
que tipifica o crime de injúria racial 
como crime de racismo, entre outros. 

Nosso canto há de girar o país in-
teiro com o enredo que não sai das 
nossas mentes e faz da esperança o 
nosso grito de resistência: “Oh pátria 
amada, por onde andarás? Seus filhos 
já não aguentam mais!”.

aprovação especial do comitê de crédito 
e a resposta final pode levar até uma se-
mana. Organize-se para negociar.

5.Cuidado com empréstimos consig-
nados, pois muitas vezes são um tiro no 
pé, pois a atração pela taxa mais baixa, 
pode levar você a pegar o dinheiro sem 
fazer um planejamento para os próximos 
meses e, então, faltar dinheiro para pa-
gar contas essenciais.

6.Cuidado com empréstimos com ga-
rantia de imóvel. Têm uma taxa mais bai-
xa, mas verifique se conseguirá pagar a 
prestação nos próximos meses, para não 
correr o risco de perder a sua casa.

Que banco escolher para fazer o 
empréstimo? Tem diferença entre 
eles? Hoje o mercado de Institui-
ções Financeiras que oferece crédito 
cresce sem parar. Além dos grandes 
bancos, toda cidade tem uma Coo-
perativa de Crédito, que considero 
uma alternativa excelente. São fisca-
lizadas pelo Banco Central do Brasil, 
têm garantia do Fundo Garantidor 
de Crédito Cooperativo até R$ 250 
mil para conta corrente, poupança 
e aplicações em Recibo de Depósito 
Cooperativo. E lá você é sócio e clien-
te ao mesmo tempo. A cooperativa de 
crédito não visa lucro, o que permite 
a aplicação de taxas de empréstimo 
mais em conta para os associados.

Além disso, temos os bancos digitais e 
as fintechs de crédito também oferecem 
alternativas, mas a pesquisa deve ser fei-
ta pela internet.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL 

ESPLANADEIRA

 N # Encontro  Búzios Love acontece presencial amanhã, com protocolos 
de segurança, no Rio de Janeiro. # Paulo Bretas lança livro ‘Meditações’, 
dia 15, no 1º Salon International du Livre et de la Culture de Geneve, na Suí-
ça. # MeetUp#5, da École Intuit Lab, sobre design gráfico, acontece hoje 
online, com participação do escritor Leopoldo Leal.  # Abrig realiza hoje 
webinar sobre atuação das mulheres nas áreas de RIG e de compliance 
no Brasil. # A Zestt, de softwares de gestão com desenvolvedores no 
Brasil e Vale do Silício, lança este mês o Zestt Clinic. 
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Terceira temporada do ‘Mestre 
do Sabor’ valoriza a gastronomia 
nacional e a técnica dos 
participantes. Claude Troisgros  
e mentores falam dos desafios  
da competição

A
pós a fase de seleção dos 18 chefs, a tercei-
ra temporada de ‘Mestre do Sabor’, reality 
show culinário da Globo, entra hoje em uma 
saborosa disputa, que valoriza a gastrono-

mia brasileira reunindo receitas criativas a partir de 
ingredientes simples e diferentes técnicas. Os parti-
cipantes vão mostrar suas habilidades em sete fases: 
Prato de Entrada; Na Pressão; Duelos; Repescagem; 
Na Peneira; Semifinal; e Final.

Os 18 selecionados estão divididos em três times, 
comandados pelos mestres Kátia Barbosa, Leo Pai-
xão e Rafa Costa e Silva. Quatro finalistas participa-
rão da final ao vivo, prevista para julho, e o grande 
vencedor receberá o prêmio de R$ 250 mil, além do 
título de Mestre do Sabor.

Comandando a apresentação do reality desde a 
primeira temporada, Claude Troisgros afirma que, 
a cada edição, a disputa fica ainda mais acirrada 
por conta da qualidade técnica dos participantes. 
“Quando falamos de terceira temporada, significa 
que os competidores que estão entrando no ‘Mes-
tre do Sabor’ já viram as duas edições anteriores e 
se preparam, de alguma maneira, considerando o 
perfil do programa. Eles entram com muita força, 
sabedoria e treinamento”, avalia.

Batista, fiel escudeiro de Claude, reforça o valor 
dos ingredientes presentes na competição e a habili-
dade dos participantes em usá-los de diferentes for-
mas na preparação dos pratos. “O programa permite 
mostrar para o público que é possível cozinhar e 
fazer grandes receitas com ingredientes do dia a dia 
do brasileiro. Acho que isso vem encantando as pes-
soas e essa temporada tem participantes de muitas 
regiões querendo mostrar o que cada uma delas tem 
de melhor”, aposta. Para Batista, o ‘Mestre do Sabor’ 
é especial por “valorizar a cozinha brasileira com 
sofisticação e, ao mesmo tempo, de forma simples”. 

MÃEZONA
A chef Kátia Barbosa aposta no equilíbrio entre emo-
ção e competição para aconselhar os participantes. 
“Para mim, é muito fácil. Nas observações que faço 
aos participantes, eu falo como se estivesse falando 
com as minhas filhas. Quero o bem deles. O que eu 
sempre digo é que meu papel nesse trabalho está 
muito definido: não é ganhar, exatamente, mas le-
vá-los até a final. Eu dou uns puxõezinhos de orelha. 
É como o puxão de orelha para um filho que deixa 
armário desorganizado. Mas, no final, fica bem 
claro isso, porque ao mesmo tempo que a gente 
dá o puxão de orelha, a gente abraça, dá cari-
nho, dá aquele apoio para o cara seguir em 
frente com coragem. O público vai ver a Kátia 
de sempre, a mãezona que briga, que vibra. 
Não é a pessoa mais competitiva do mundo, 
mas é a pessoa que quer que esses chefs se 
deem bem”, explica Kátia, que exalta o com-
panheirismo com os outros chefs. 

“Por incrível que pareça, a gente se 
ajuda. Estamos ali buscando cada um 
o melhor para o seu time, mas a gente 
troca muito. O Claude é aquele paizão, 
maravilhoso. Batista é pessoa mais doce 
que alguém pode ter por perto. É uma 
troca muito boa. Somos muito amigos, 
construímos uma amizade. A gente está 
ali, cada um com sua equipe, mas o que 
a gente quer de fato é que a gastronomia 
vença. É maravilhoso, eu costumo dizer 
que quem ganha mesmo é a comida bra-
sileira, é a cultura da gastronomia”. 

QUE VENÇA O MELHOR
Em sua segunda temporada no programa, o 
chef Rafa Costa e Silva está ainda mais anima-
do com a competição. “Eu adoro o programa e 
adorei a experiência do ano passado. Essa será 
minha segunda temporada como Mestre, e agora 
eu já conheço bem como funciona o programa, co-
nheço meus colegas e vou com tudo. Quem sabe este 
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MALHAÇÃO

 n Bianca e Duca começam a se 
entender. Gael afirma a Heide-
guer que descobrirá quem estava 
com Duca na foto. Gael tenta se 
desculpar com Dandara. Heide-
guer e Lobão se enfrentam. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Júlia entrega o desenho para 
Ana, que se emociona. Alice fala 
com orgulho sobre as fotos de 
Renato e Suzana se impressiona. 
Júlia pede para Ana deitar em 
sua cama.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Bia entra para a equipe de 
Isaac, e Dionice não gosta. Os 
filhos de Alan zombam da atua-
ção de Petra na novela. Helena 
incentiva Micaela a viver a pai-
xão que sente por Bruno.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As chiquititas tentam vender 
bolinhos sem açúcar na porta 
do orfanato. As vendas são um 
sucesso. No orfanato, Duda con-
versa com Pata.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Danielle diz a José Pedro que 
não se intimidará com a chegada 
de Amanda. Maria Marta fala 
para Salviano suas reais inten-
ções com a volta de Amanda.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Agar encontra o anjo Gabriel no 
deserto. Depois de alguns meses, 
ela dá à luz Ismael. Sarai fica 
decepcionada com o compor-
tamento de Agar. Oito anos se 
passam.

21h | RECORD | 12 anos 
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ano o vencedor não venha do meu time? Vou traba-
lhar focado para que o participante mais preparado 
vença, independentemente de ser do meu time ou 
não. Sou competitivo, mas sempre torço para que a 
pessoa mais preparada vença e possa deslanchar na 
carreira”, garante.

Para Rafa, a perfeição é impossível, mas é impor-
tante buscar sempre o melhor. “Como cozinheiros, 
estamos sempre buscando a perfeição, mas chegar 
ao prato perfeito ou ao time perfeito nós sabemos 
que é impossível, nunca estamos satisfeitos. Partici-
par de um programa nacional, em que você dá visibi-
lidade para seu trabalho, realmente é um desafio que 
mexe com as pessoas. Então, ajudar os participantes 
a lidar com a emoção e focar no profissional para ex-
trair seu melhor e aperfeiçoar suas técnicas, em tão 
pouco tempo, com certeza é nosso maior desafio. Eu 
sempre foco no sabor, nunca na estratégia”.

DIVERSÃO
O chef Leo Paixão faz um trocadilho para explicar 
sua relação com a gastronomia. “Gosto de brincar 
que não é amor, é paixão pela culinária, um troca-
dilho com meu nome”, brinca. “Sou muito entusias-
mado com a cozinha do ‘Mestre do Sabor’, me divir-
to muito, principalmente quando estou dentro da 
cozinha com a minha equipe, solto, com um monte 
de gente tendo ideias diferentes, e eu tentando ‘ar-
rebanhar’ as ideias, dando as minhas também para 
poder direcioná-los a algum caminho. Como mentor 
de uma equipe, tento fazer com que eles compreen-
dam o jogo”, diz.

O chef ressalta que o ambiente de competição é 
diferente da realidade de uma cozinha profissional. 
“É muito diferente o ambiente da competição e a 
realidade de uma cozinha. Em ‘Mestre do Sabor, a 
gente sempre trabalha contra o relógio e muitos pro-
cessos culinários mais sofisticados precisam de mui-
to tempo. Fico muito entusiasmado com o tanto de 
coisa legal que tem no programa. Tem muito senti-
mento, muita emoção, muita história envolvida com 
a gastronomia brasileira, com a história de vida de 
cada um. A gente sempre dá uma choradinha, tam-
bém, com os convidados que vêm apresentar alguma 
coisa. É sempre muito bonito, muito emocionante, 
totalmente envolvente. Durante as gravações, isso 
aqui passa a ser nossa vida, e a gente só respira, só 
vive e só fala sobre isso enquanto (a gente) está aqui”. 

TÁBATA UCHOA  |  tabata.uchoa@odia.com.br

 
CLAUDE 

TROISGROS:

“Participantes 

entram com muita 
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Horóscopo

Muita sorte, proteção e boas energias no dia de hoje. 
Pode ganhar uma renda e também eliminar dívidas. 
Papos leves e animados ajudarão no relacionamento. 
Cor: azul-anil.

O campo astral anuncia um grande momento para 
amizades. Pode ser apresentado a ótimos aliados 
profissionais. Você vai atrair quem quiser na conquista. 
Cor: sépia.

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: ajuda, amêndoa, ametal, árdua, astral, campo, casta, coala, 
cometa, copa, escala, estrada, janela, jarda, judia, lenda, maleta, 
melado, metro, naja, oral, pastel, poste, roda, senador, tenda, seta, taco, 
tardia, trema.

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

O seu lado mais confiante vai ficar em evidência. Por 
isso, aposte na sua carreira e tome decisões 
importantes. No amor, converse mais sobre o futuro. 
Cor: abóbora.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É um bom momento para investir nos estudos. A Lua 
traz inspiração para resolver seus problemas. Uma 
atração proibida se fortalece em sua vida, cuidado. 
Cor: coral.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você vai ficar muito emotiva hoje. Contudo, se 
controle e aposte nos seus objetivos de vida Pode 
conhecer gente nova e dar uma animada na paquera. 
Cor: púrpura. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Fase positiva para você Eeseus relacionamentos. Você 
vai se aproximar de pessoas que sejam parecidas com 
você. Um namoro duradouro pode se iniciar hoje, 
aproveite. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Mudanças no trabalhos podem ocorrer. O campo 
astral anuncia uma fase de muita prosperidade para 
você na profissão. Explore a sensualidade no amor. 
Cor: dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua envia boas vibrações para uma mudança de 
casa. Muita sorte e criatividade também vão aparecer 
para você. No romance, a união seguirá firme e forte. 
Cor: cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Una-se aos colegas e invista em conversas produtivas 
no emprego. Dedique-se mais e melhor a sua família. 
Há chance de assumir um compromisso bem sério. 
Cor: mostarda.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você pode encontrar novas formas de ganhar dinheiro 
hoje. Ótimas vibrações para o sua vida financeira. As 
conversas e o romantismo se destacam na vida a dois. 
Cor: terracota.

Algo lucrativo para fazer dentro de casa pode ser 
descoberto por você. Fase de sorte para os jogos e 
apostas. Arrisque uns palpites. Namore muito hoje. 
Cor: terracota. 

O campo astral acentua a sua generosidade. Cuide 
melhor de quem mais ama. Programas caseiros farão 
muito bem ao casal e prometem um bom 
divertimento. Cor: índigo.

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

Eliminado, 
Mahmoud 
compara  
‘No Limite’ 
com ‘BBB’
Logo na estreia de ‘No Limite’, na 
última terça-feira, Mahmoud foi o 
primeiro eliminado da edição que 
conta com elenco formado apenas 
por ex-’BBBs’. Ontem, o sexólo-
go participou do ‘Encontro com 
Fátima Bernardes’, onde compa-
rou as interações entre os partici-
pantes com as experiências vividas 
no ‘BBB’.

“Eu acho que é a mesma coisa. 
No ‘BBB’ você consegue se sepa-
rar, ficar sozinho. Já no ‘No Limite’ 
todo mundo tem que ficar junto, 
só pode sair sozinho para ir no ba-
nheiro ou para pegar água, para 
qualquer outra coisa só sai a tribo 
inteira”, explicou. Integrante da 
tribo Calango, Mahmoud ainda 
teve por perto os colegas de con-
finamento Kaysar Dadour e Gleici 
Damasceno.

“Acho que facilita, sim (ter pes-
soas da edição na tribo). Inclusi-
ve, no meu grupo tinha o Kaysar e 
a Gleici, que são meus amigos da 
edição e me aproximei mais deles. 
Mas no final é uma competição de 
sobrevivência que é muito diferen-
te do ‘BBB’, vai vencer quem estiver 
mais resistente, mais forte”, com-
pletou Mahmoud.

O ex-BBB participou do progra-
ma por apenas três dias e brinca 
que viajou para o Ceará, onde o rea-
lity está sendo gravado, à passeio. 
“Foram férias maravilhosas. Faltou 
da minha parte ser um pouco mais 
incisivo, de pedir para participar. 
Mas também fiquei com medo de 
insistir e dar errado na prova e me 
culparem. Acho que aconteceu o 
que tinha que acontecer”, avaliou.

Alessandra 
Negrini 
sensualiza  
em treino 
Alessandra Negrini compartilhou 
com os seguidores como tem fei-
to para manter a saúde durante a 
pandemia. No Instagram, a atriz, 
de 50 anos, publicou algumas fo-
tos pós-treino em casa. “Cuidar da 
alma, do corpo e da mente. Uma 
quarta-feira cheia de amor pra 
vocês”, escreveu Alessandra na le-
genda das imagens.

Recentemente, a atriz respon-
deu a algumas perguntas dos se-
guidores nas redes sociais. Um fã 
quis saber se a atriz fumava ma-
conha, e ela não fugiu da respos-
ta. “Não, eu não fumo. Eu tenho 
um jeitinho assim... talvez as pes-
soas achem eu meio diferente, mas 
não. Eu não fumo”, comentou ela.

A atriz, no entanto, fez mistério 
ao ser perguntada se estava sol-
teira. “Pergunta muito indiscreta 
mesmo, e eu não vou responder”.
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