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JUSTIÇA DO RIO 
NEGA PEDIDO DO 
MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA 
REDUZIR TARIFA 
DO METRÔ. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

LIXO ZERO 
FÓRUM DISCUTE 
GESTÃO E 
TRATAMENTO 
CONSCIENTE DOS 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS 
INFORME DO DIA, P. 2

Falso médico preso em 
flagrante em Realengo 
Itamberg Oliveira Saldanha, de 31 anos, 

atendia pacientes com covid-19 em UPA da 

Zona Oeste. Segundo a polícia, ele usava ca-

rimbo com dados de outro profissional. P. 7

Na CPI, ex-chanceler Ernesto 
Araújo descarta atraso de 
insumos por razões políticas. P. 10

Estoques da vacina CoronaVac em 
municípios do Rio correm risco de 
acabar ainda esta semana.  P. 6 

Menino de 8 anos sofria diversos tipos de agressões da 

mãe e da avó materna, que foram presas em flagrante. 

Denúncia aos agentes foi feita por vizinhos. P. 7

Policiais libertam 
criança autista que 
era mantida em canil 

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Sexo a três e maconha antes 
de cair da varanda de hotel
Em depoimento de seis horas, a modelo Bianca Domingues revela detalhes da festinha com o funkeiro e um 

amigo. Ela recebeu R$ 2 mil para transar com os dois num quarto do 5º andar do Brisa Barra.  RIO DE JANEIRO, P. 3

PESQUISA APONTA QUE DESLIGAMENTO 
DE CLTS POR MORTE CRESCEU 71,6%. P. 9 

Operação da 
Polícia Civil 
mira rede de 
pedófilos

Na Feira de São Na Feira de São 
Cristóvão, 500 Cristóvão, 500 
lojas estão lojas estão 
fechadas fechadas 

Investigação da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Vítima 
leva à prisão de cinco pessoas em 
ações em 16 estados. P. 4 

Sem clientes, proprietários como Sem clientes, proprietários como 
Ana Claudia e Artidonio buscam Ana Claudia e Artidonio buscam 
outras formas de sustento.outras formas de sustento.  P. 5 P. 5 

ATAQUE

Fred passa em Fred passa em 
branco na derrota branco na derrota 

do Tricolor por 2 do Tricolor por 2 
a 1 para o Junior a 1 para o Junior 

Barranquilla. Barranquilla. 
Vaga nas oitavas Vaga nas oitavas 

da Libertadores da Libertadores 
fica para a última fica para a última 

rodada.rodada. P. 8  P. 8 

FLU PERDE E ADIA  FLU PERDE E ADIA  
CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 
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FLAMENGO PEGA A LDU HOJE NO MARACANÃ PARA 
GARANTIR A VAGA E O PRIMEIRO LUGAR DO GRUPO. P. 8 

CRISE

ENTERRO DO ARTISTA EM SÃO PAULO FOI 
ACOMPANHADO POR PARENTES E FÃS.  P. 3

FUNKEIRO PLANEJAVA LANÇAR MÚSICA  
E GRAVAR CLIPES PARA NOVO ÁLBUM. P. 3

MC KEVIN 
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Luísa Sonza acusa plataforma de vídeos de boicotar o 
clipe de ‘Atenção’ por conter “nudez excessiva”. P. 15 

POLÊMICA RECHEADA DE 
CHOCOLATE NO YOUTUBE 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Drogas, prostituição, festas 
clandestinas e um bando de 
“magistrados da internet” já 

querendo apontar o dedo antes mes-
mo de a polícia dar qualquer resposta 
sobre as investigações do caso...

A morte precoce de Mc Kevin nos 
mostra que é preciso sim trazer à 
tona o modo de vida levado por ele... 
Só que é preciso falar, não julgar!

Como um jovem tão cheio de 
fama, dinheiro e amigos vê seus so-
nhos literalmente despencarem do 
alto de uma varanda de um hotel de 
luxo na Barra da Tijuca?

No plano de fundo da história, a 
ilegalidade por si só... 

O show que não era show, segundo a 

assessoria que não sabia, e que é proi-
bido durante a pandemia, uma festa 
na Vila Valqueire que emendou em 
outra farra, a mulher que o tempo todo 
tentava trazê-lo para realidade...

A morte de Kevin mostra toda a 
clandestinidade do fim de sema-
na! E o quanto ele, infelizmente, se 
perdeu...

Em meio a tanta tristeza para 
essa família, a gente tem que mos-
trar o valor de meninos como ele, 
que vieram da periferia e venceram.

Mas a gente não pode esque-
cer que eles também influenciam 
tantos outros jovens, num mundo 
de internet tão veloz e também tão 
cancelador.

PINGO NO I
 n É bizarro o tamanho do descaso dos governantes em rela-

ção ao transporte público aqui do Rio... Tudo que é ruim aqui, 
sempre pode piorar!

Há 2 semanas, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebas-
tião José, pede uma audiência pública à Comissão de Transporte, 
para discutir os problemas dos ônibus e sequer teve uma resposta.

E enquanto isso o serviço vai ladeira a baixo! Só pra ter no-
ção, nos últimos 5 anos foram 16 empresas fechadas, 21 mil ro-
doviários demitidos e com a pandemia, tudo ficou mais difícil... 
O BRT então nem se fala, né?!

Então, bora colocar o Pingo no I...
É só dar babado num reality que vereador quer vir se meter... Se 

famoso morre, rapidinho eles querem colocar nome de rua! E é só 
alguém falar bonitinho que eles querem dar placa. Faça-me o favor!

Quanta prioridade hein, senhores vereadores?

TÁ FEIO!
 n O problema do pedágio da Linha Amarela 

antes era o valor, agora é como o motorista 
paga por ele!

Sabia que se o motorista esquecer os 4 reais, 
ele é obrigado a voltar, sem poder passar pela 
cancela? Foi o que aconteceu com um motoris-
ta no domingo que estava sem o dinheiro... Não 
teve conversa! Nem máquina de cartão, nem 
ticket para pagar depois, o que outros pedágios 
já fazem, como o da Ponte Rio- Niterói e o da 
Transolímpica.

“Disseram que não tinha como fazer, e se 
eu insistisse poderia ser multado por evasão... 
Agora me diz, quem anda com dinheiro na car-
teira hoje em dia?”, contou o passageiro.

Boa pergunta... 
Em nota, a Lamsa esclareceu que nas cabines 

de cobrança manual de tarifa do pedágio, o pa-
gamento deve ser realizado exclusivamente em 
dinheiro ou que os motoristas também podem 
efetuar o pagamento de forma automática com 
a utilização do aparelho de cobrança automática 
(Tag), que libera a cancela da Pista Expressa. 

Ou seja, ou você tem dinheiro, algo raro 
atualmente, ou fica refém de um serviço que 
você paga, a passagem automática...

Bela alternativa, hein Dona Lamsa?
Por isso, se você me perguntou se tá feio 

ou tá bonito... Tá na hora de modernizar, e 
tenho dito.

A tragédia que escancara a realidade

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

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

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Hotel na Barra da Tijuca onde MC Kevin estava hospedado

A Câmara Municipal do Rio e a Alerj promovem ama-
nhã o Fórum Municipal Cidades Lixo Zero, em parceria 
com Instituto Lixo Zero Brasil, para discutir gestão e 

tratamento consciente dos resíduos sólidos. “O tema de ci-
dades lixo zero é amplamente debatido no mundo inteiro e, 
no Rio, precisamos fomentar a integração das cidades, com 
o compartilhamento das boas práticas”, destaca o vereador 
Vitor Hugo (MDB). Para o oceanógrafo David Zee, “o papel 
do Legislativo é fundamental. Sem leis e regulamentações 
específicas não é possível haver controle e penalizar os in-
fratores gerando maior eficácia de resultados”. A população, 
no entanto, também tem seu papel. “A sociedade precisa 
ser capaz de identificar as carências e deficiências do servi-
ço de lixo que ela paga e não tem os resultados que espera. 
Além disso, propor soluções e acompanhar a qualidade 
dos serviços urbanos. Os órgãos públicos têm o dever de 
informar e orientar a sociedade bem como abrir canais de 
comunicação como ouvidorias diligentes e operantes. Uma 
vez ciente dos problemas, ter quadros técnicos capacitados 
para propor soluções exequíveis e céleres, apresentando os 
resultados para a sociedade”, complementou David.

CATADORES
Para o ambientalista Sérgio Ricardo, “estamos muito longe 
de ter uma cidade lixo zero”. Convidado durante a CPI do 
Lixo na Alerj há duas legislaturas, ele conta que nesse perío-
do nada foi feito. O ambientalista exemplificou com os cata-
dores de material reciclável, categoria que viu a situação 
piorar na pandemia. “Eles não têm apoio, política pública. 
Na região metropolitana, são produzidas 17 mil toneladas 
de lixo por dia, sendo 10 mil só na capital. Desse montante, 
apenas 1% é reciclado, graças aos catadores. Chega menos 
material reciclável do que antes da pandemia, o que signifi-
ca menos renda. Os catadores estão mais empobrecidos”.

PRIORIDADE

Melhor destino para o lixo

 n Projeto de lei do deputado 
federal Pedro Augusto (PSD) 
foi protocolado na Câmara 
visando à utilização de fon-
tes de energia renováveis em 
prédios públicos e privados. 
“O sistema de geração de 
energia solar é importante 
por não agredir o meio am-
biente e preservar os recur-
sos naturais”, disse. 

 n Vice-presidente da Comis-
são dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência da Câmara, 
Lindbergh Farias (PT) ajui-
zou ação popular com pedi-
do de liminar para fazer com 
que a Prefeitura do Rio cum-
pra a lei estadual de autoria 
do deputado Rodrigo Amo-
rim (PSL), que inclui pais e 
cuidadores da pessoas com 
deficiência intelectual na lis-
ta prioritária de vacinação.

VACINAÇÃO 
PARA PAIS E 
CUIDADORES

RÔMULLO ESPÍNDOLA

ENERGIA RENOVÁVEL 
EM PRÉDIOS

As mais lidas
Online

Modelo diz que estava 
fazendo sexo com MC 
Kevin antes do artista 

cair de varanda de hotel
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO Juliette 
volta atrás e nega ser 
‘morena’ do clipe de 

Luan Santana
FÁBIA OLIVEIRA

Mulher que disse estar 
com MC Kevin tenta fugir 

dos fotógrafos após 
depoimento
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

REFORMA 
POLÍTICA PARA 
AS ELEIÇÕES

APOIO À 
REDE SUS   
NA  BR-040

Escola do Legis-

lativo do Estado 

do Rio de Janeiro 

está com inscri-

ções gratuitas 

para palestra 

“Reforma Política 

para as Eleições 

de 2022”. Evento 

terá participação 

dos professores 

Carlos Frota, Már-

cio Alvim e Eduar-

do Damian. 

Além dos aciden-

tados, concessio-

nária teve 992 

atendimentos 

de saúde gratui-

tos entre abril 

2020/2021. Em 

cada 10 assistên-

cias, 6,4 foram 

para situações 

fora da operação 

da rodovia.

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

A revisão do PIB para cima é esperançosa. A vacinação andando, a 
redução das medidas restritivas, e investimentos bilionários na agri-
cultura brasileira são alguns fatores que contribuem para o otimis-
mo. A expectativa é que isso contribua para a geração de empregos.

Falando em empregos, o setor de tecnologia e inovação abre vagas 
e, muitas vezes, não consegue candidatos. Como insisto, um plano a 
longo prazo pode mudar a realidade do país. Remodelar o currículo e 
capacitar os alunos da rede pública poderia mudar a vida dos jovens.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Catadores de material reciclável viram renda cair com pandemia.

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Em depoimento, mulher diz que recebeu R$ 2 mil 
para transar com dois homens, em hotel na Barra 

O
s últimos momentos 
de MC Kevin foram 
ao lado de uma mo-
delo e de um amigo, 

fazendo sexo a três, beben-
do Gin, Whisky, usando ma-
conha e droga sintética. As 
revelações constam no de-
poimento de Bianca Domin-
gues, 25 anos, que recebeu 
R$ 2 mil para transar com os 
dois homens, em um quarto 
de hotel na Barra da Tijuca. 

De acordo com Bianca, ela 
reconheceu Kevin, que estava 
sentado com amigos em um 
quiosque na Barra. Kevin, en-
tão, puxou assunto dizendo 
“Não vai dizer um oi? Só por-
que sou casado?”. Ainda se-
gundo a modelo, Kevin consu-
mia com os amigos diferentes 
bebidas alcoólicas. E, um dos 
seus amigos, o MC Vitor, disse 
que ele e Kevin haviam con-
sumido a droga sintética MD, 
além de fumarem maconha.

Bianca foi convidada para 
transar com Kevin, por R$ 1 
mil. Mas, ao entrar no quar-
to, o artista ofereceu outros 
R$ 1 mil para a moça reali-
zar sexo com ele e seu amigo. 
Ela topou, no entanto, não 
tinham camisinha.

Um segundo amigo de 
Kevin, de nome Jhonathas, 
entra, então, no quarto, com 
uma camisinha e entrega a Vi-
tor, o que desagrada o artista. 
Ele, pede para Jhonathas sair.

Os três continuam fazen-
do sexo, e Vitor chega ao clí-
max. Neste momento, Kevin 
fica chateado por não ter 
mais camisinha e, com isso, 
não chegar ao prazer.

Segundo trecho do depoi-
mento, Jonathas retorna ao 
quarto e diz: “estão vindo aí” 
“vai moiá”; QUE VITOR dis-
se pra KEVIN sair fora pois 
ia “moiá”; QUE KEVIN recla-
mou, pois ele que estava pa-
gando e não tinha transado 
com a declarante”.

Nesse momento, Kevin vai 
até a varanda e diz para Bian-
ca: “vem cá, bebê, quero ficar 
com você”. A modelo diz que 
foi até a varanda, mas, por ter 
consumido drogas, não lem-
bra o que a fez voltar os olhos 
para dentro do quarto.

E, quando olha novamente 
para Kevin, ele está colocando 
a perna para fora do parapeito. 
Ela relembrou o momento aos 
policias: (Bianca) afirma que 
tudo foi em questão de pou-
quíssimos segundos e ficou 
sem reação;  (...) Kevin caiu; 
que, neste momento, ao olhar 
para o lado, viu que Victor já 
estava na varanda; que a de-
clarante começou a gritar para 
chamar uma ambulância”. 

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

EM CHOQUE

 N Bianca Domingues reve-
lou ao Balanço Geral, da 
RecordTV, ontem, que está 
muito abalada com a tragé-
dia que vitimou MC Kevin.

“Eu nunca quis mídia em 
cima de ninguém. Eu fui fa-
zer o meu trabalho, ape-
nas, e voltaria para o meu 
hotel. Combinamos dois 
mil reais. Eles me aborda-
ram, não atrás de ninguém. 
Também sou uma pessoa, 
estou traumatizada com o 
que eu vi. Não consigo fa-
lar mais do que isso no mo-
mento”, declarou Bianca ao 
programa. A modelo con-
tou à Polícia Civil que fazia 
sexo com o MC Kevin, na 
varanda, antes do ocorrido.

Além da mensagem en-
viada ao programa, Bianca 
também se manifestou em 
suas redes sociais e que foi 
um choque muito grande. 

NO AUGE

Aglomeração e emoção na 
despedida para MC Kevin

 > O corpo de MC Kevin 
foi sepultado no Cemité-
rio Parque dos Pinheiros, 
no Tremembé, Zona Norte 
de São Paulo, por volta das 
11h30 de ontem. O enterro 
do artista foi acompanha-
do por familiares e fãs do 
funkeiro, que cantaram 
hinos de louvor e músicas 
do próprio MC Kevin du-
rante a despedida.

O  jogador  do  PSG 
Neymar enviou uma coroa 
de flores, que foi colocada 
aos pés da sepultura. Val-
quiria Nascimento, mãe 
de MC Kevin, não conse-
guiu ficar no local até o 
fim do sepultamento. Ela 
saiu acompanhada por fa-
miliares após passar mal 
antes do fim da cerimônia 
da despedida do filho. 

O velório de MC Kevin 
aconteceu na quadra da 
escola de samba Unidos 
de Vila Maria, na comuni-
dade Parque Novo Mun-
do, na Zona Norte de São 
Paulo. Famosos como Yudi 
Tamashiro, Jojo Todynho, 

MC Brinquedo, MC Livi-
nho, entre outros, foram 
se despedir do cantor.

A despedida de MC 
Kevin contou com muita 
aglomeração. Uma grande 
multidão se formou no lo-
cal para dar o último adeus 
ao funkeiro. O corpo de MC 
Kevin foi recebido na qua-
dra com fogos de artifício. 
A mulher de MC Kevin, 
Deolane Bezerra, foi uma 
das primeiras a chegar ao 
local. A mãe do cantor, Val-
quiria Nascimento, não 
saiu do lado do corpo du-
rante todo o velório.

A quadra da escola de 
samba foi escolhida para o 
velório porque MC Kevin 
frequentava o local desde 
os 12 anos de idade e tinha 
uma relação estreita com 
a agremiação. 

Uma multidão tam-
bém se aglomerou, antes 
do velório, na porta da 
casa onde o artista nas-
ceu, na Rua Astrapeia, na 
Vila Medeiros, também na 
Zona Norte de São Paulo. 

Modelo Bianca Domingues revelou detalhes da noite com MC Kevin e seus amigos na Barra da Tijuca

 N MC Kevin pretendia lançar 
uma canção na próxima sex-
ta-feira, chamada Passado 
e Presente. Em seus planos, 
o músico, que morreu no do-
mingo, dia 16, aos 23 anos, pre-
tendia também gravar clipes 
para divulgar as músicas do 
novo álbum. Kevin investia na 
própria gravadora, a Revolução 
Records, fundada há algumas 
semanas depois que ele deixou 
a produtora de funk GR6.

Segundo a assessoria do 
cantor, MC Kevin gravou ainda 
faixas que ficaram fora do novo 
disco e que serviriam para fu-
turos lançamentos. Não está 
confirmada ainda a data des-
ses lançamentos.

Nascido em São Paulo, Ke-
vin Nascimento Bueno, o MC 
Kevin, morreu após cair do 5º 
andar de um hotel na Barra da 
Tijuca, na zona oeste do Rio. 
Investigações apontam que 
ele tentou passar da sacada de 
um apartamento para outra. 
O velório do corpo acontece 
nesta terça-feira, 18, no parque 
Novo Mundo (zona norte de 
São Paulo) e é aberto aos fãs.

Grande sucesso no funk de 
São Paulo, MC Kevin foi ins-
piração para milhões de fãs 
que viam em seu repertório a 
representação da superação. 
Seu primeiro hit veio em 2014, 
Prepara Novinha, em parceria 
com MC Pedrinho. 

Corpo de 
MC Kevin foi 

sepultado no 
Cemitério Parque 
dos Pinheiros, na 

Zona Norte de 
São Paulo

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Modelo diz 
estar abalada

Kevin lançaria nova música na sexta

SEXO E 

BEBIDAS 

NOS ÚLTIMOS 
MOMENTOS 
DE MC KEVIN

Eles me abordaram. 
Combinamos dois mil reais. 
Também sou uma pessoa, estou 
traumatizada com o que eu vi

BIANCA DOMINGUES, modelo
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Operação contra rede de pedofilia
No Estado do Rio, a Dcav cumpriu nove mandados, com apoio de outras delegacias especializadas

A
pós um ano de inves-
tigação, o delegado 
Adriano França, titu-
lar da Dcav (Delega-

cia da Criança e Adolescente 
Vítima), deflagrou, na manhã 
de ontem, uma operação que 
visava cumprir quase 70 man-
dados de busca e apreensão, 
em diferentes estados, contra 
uma rede de pedófilos. Até o 
momento, cinco pessoas fo-
ram presas. A ação, chamada 
de Lótus, ocorreu no Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e 
à Exploração Sexual de Crian-
ças e Adolescentes.

No Estado do Rio, a pró-
pria Dcav cumpriu nove 
mandados, com apoio de 
outras delegacias especia-
lizadas, em Macaé, Campos, 
Niterói e Duque de Caxias. 
Na capital, os alvos tinham 
endereços em Jacarepaguá 
e Guaratiba. 

A investigação apontou 
outros 16 estados em que 
pedófilos se comunicavam 
através de grupos pela inter-
net. Esses mandados serão 
cumpridos pelas respectivas 
polícias de cada localidade.

A Polícia conseguiu detec-
tar que esses pedófilos fre-
quentemente mudavam de 
grupos  em redes sociais para 
manter o contato e trocas de 
vídeos e fotos dos menores. 
Alguns, somente trocavam 
imagens; outros as produ-
ziam. Segundo a polícia, as 
vítimas têm diferentes ida-
des, inclusive bebês. “Isso 
foi o que mais me chocou 
na investigação: as imagens 
de bebês, de crianças de me-
ses. Qualquer crime contra 
criança choca, mas essas 
imagens foram muito impac-
tantes”, disse França.

Mesmo com a experiência 
de 28 anos na Polícia Civil, 
15 como inspetor e 13 como 
delegado, as imagens choca-
ram o investigador. 

Os pedófilos tinham códi-
gos específicos para a troca 
de mensagens e imagens. 
Algumas crianças, além de 
abusadas, eram torturadas. 
A localização dos alvos ocor-
reu após trabalho de peritos 
da Polícia Civil, com autori-
zação judicial para a quebra 
dos sigilos telefônicos.

Até o ano de 2019, no Dis-
que 100, 86 mil denúncias 
foram registradas, sendo 17 
mil de abusos sexuais, ou 
seja, 11% dos crimes. Segun-
do a polícia, há indicadores 
de que na pandemia houve 
aumento de casos.

 > As investigações da 
Delegacia da Criança 
e Adolescente Vítima 
(DCAV) demonstraram 
que imagens de bebês, 
de apenas três meses de 
idade, sendo abusados 
sexualmente estavam 
sendo compartilhadas 
na deep web por pe-
dófilos. No Estado do 
Rio, nove homens que 
repassam conteúdo de 
crianças e adolescentes 
sendo estupradas fo-
ram alvo de mandado 
de busca e apreensão, 
durante a Operação Ló-
tus, deflagrada, na ma-
nhã de ontem. 

Segundo o delega-
do Adriano França, 
titular da Dcav, quan-
to menor a idade da 
criança, maior o feti-
che desses pedófilos. 

“São fotos de criança 
e adolescente na efetiva 
prática de sexo explíci-
to, pornográfico. São 
cenas estarrecedoras, 
proibidas até de imagi-
nar”, disse o delegado.

‘Fetiche era 
com crianças’, 
diz delegado

São cenas 
estarrecedoras, 
crianças de meses, 
bebês. O fetiche 
eram com crianças 
de tenra idade
ADRIANO FRANÇA, 
delegado titular da Dcav 

DIVULGAÇÃO

Mais de mil notificações contra violência infantil no Rio
Segundo os dados levantados pela Secretaria de Saúde, os responsáveis pelas crianças são os principais autores das agressões

Psicóloga diz que as crianças dão sinais de algum tipo de violência

Os dados contra violência in-
fantil ainda são altos e mos-
tram uma triste realidade. 
Um levantamento realizado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde do município do Rio 
(SMS) mostra que, no ano de 
2020, foram feitas 1.494 no-
tificações de violência con-
tra crianças entre 0 e 9 anos 
residentes na capital. Os da-
dos também apontam que na 
maioria dos casos, a violên-
cia partiu de algum membro 
da família.

De acordo com o levanta-
mento, a residências dessas 
crianças, na maior parte dos 
casos, é um lugar inseguro. 
Em 72% dos casos, a violên-
cia acontece dentro da pró-
pria casa. E os principais 
autores das agressões são 
os próprios pais, a mãe é a 
principal autora das agres-
sões em 55%, em seguida, o 
pai, em 37% das notificações.

Os dados divulgados pela 
pasta, mostram que as me-
ninas são os principais alvos 
para as violências, com 58,3% 
dos casos. Os dados de raça/
cor apontam que 66% das 
crianças são pretas ou pardas. 

Em entrevista ao DIA, a 
psicóloga e perita em crimes 
de pedofilia, Claudia Melo, 
aponta que as crianças dão 
sinais de algum tipo de vio-
lência e é necessário ficar 
alerta. “A criança é muito 
transparente, dificilmente 
ela consegue esconder que 
tem algo acontecendo. O seu 
comportamento, sua lingua-
gem, forma de se comportar 
com o outro muda. A gente 
percebe algumas mudanças 
visíveis. Fazem que a gente 
entenda que algo acontece”.

Claudia ressalta que essas 
violências causam diversos 
traumas e constantemente 
são refletidos na vida adulta. 

DIVULGAÇÃO

REGISTRO

86 MIL
Denúncias foram 

registradas no Disque 100, 

sendo 17 mil de abusos 

sexuais, ou seja, 11% dos 

crimes, até o ano de 2019

 > De acordo com o de-
legado, a Operação Ló-
tus é apenas uma das 
fases das investiga-
ções, que irá continuar. 
“Hoje a gente está com 
pessoas que armaze-
nam esses vídeos, mas 
a investigação não para 
em uma operação, pelo 
contrário, ela abre um 
leque para que mais 
operações ocorram, in-
clusive prendendo os 
participantes do vídeo 
(pedófilos)”, informou.

França finalizou pe-
dindo o apoio da popu-
lação para denunciar 
abuso sexual, armaze-
namento e comparti-
lhamento desses cri-
mes contra crianças e 
adolescentes. 

Delegado 
pede apoio 
da população

ONG Rio de Paz estendeu uma faixa de 10 metros relembrando a morte do menino João Pedro Mattos

REGINALDO PIMENTA

Ação da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) ontem cumpriu mandados de prisão em diversos pontos do Rio de Janeiro

 N Um ato da ONG Rio de Paz, 
realizado ontem, na Lagoa, 
Zona Sul do Rio, estendeu uma 
faixa de 10 metros relembran-
do a morte do menino João 
Pedro Mattos Pinto, de 14 anos. 
“Um ano sem respostas para 
um crime praticado pelo Esta-
do. João Pedro, 14 anos”, dizia 
a faixa, criada em uma parce-
ria entre a ONG com a Change.
org, plataforma de petições 
online. João foi morto em uma 
operação conjunta das Polícias 
Militar e Civil, no Complexo do 
Salgueiro, em São Gonçalo. O 
caso estava paralisado, mas 
voltará a ser investigado após 
decisão do Ministério Público 

Federal (MPF). 
A faixa foi colocada ao lado 

do painel que a ONG mantém 
na Lagoa, com nomes de crian-
ças e adolescentes mortos por 
balas perdidas no estado do 
Rio. Desde 2007, a Rio de Paz 
contabiliza esses casos. Até o 
momento, são 82 crianças e 
adolescentes vítimas de armas 
de fogo, em sua maioria por 
balas perdidas. O caso de João 
Pedro é o de número 71. Após 
ele, mais 11 crianças já foram 
assassinadas a tiros. Somente 
neste ano já foram quatro.

Populares também partici-
param da manifestação ‘Ama-
nhecer por João Pedro’. 

JUSTIÇA

ONG cobra respostas após um ano 
da morte do menino João Pedro
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Governo discute como será a futura licitação das barcas
Há possibilidade de que a disputa possa prever mais de uma empresa para operar as vias. Ampliação do transporte aquaviário é debatida 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

nicipalização do modal para 
atender as populações da Ilha 
do Governador e Paquetá, com 
a transferência da gestão do 
governo do estado para a Pre-
feitura do Rio; e a retomada da 
integração intermodal barcas-

Uma das alternativas para 
diminuir os problemas do 
transporte público na Região 
Metropolitana do Rio é a ex-
pansão do sistema aquaviá-
rio nas cidades banhadas pela 
Baía de Guanabara. A Secreta-
ria de Transportes do Estado 
apresentou novas propostas 
ao governo do estado e muni-
cípio do Rio na última sema-
na, que foram debatidas em 
conjunto pela Associação de 
Moradores da Ilha de Paque-
tá (MORENA) e o movimento 
Baía Viva. O ponto positivo é 
que, segundo o representante 
Guto Pires, as organizações fo-
ram ouvidas desta vez.

Em 2023, o governo deve 
realizar uma nova licitação 
para concessão das linhas que 
estão sob responsabilidade da 
CCR Barcas neste momento. 
“O governo do Rio está dis-
cutindo se a futura licitação 
será como é agora — um mo-

nopólio de empresa que ope-
ra as barcas e estações — ou a 
possibilidade de adotar a al-
ternativa de blocos de linhas 
com companhias diferentes, 
estimulando a competição. Só 
esses aspectos são coisas rele-
vantes para quem usa o trans-
porte aquaviário, e pode deter-
minar um rumo positivo a um 
modelo novo”, afirmou Guto 

Pires, diretor da Associação de 
Moradores de Paquetá.

O movimento Baía Viva de-
fende medidas fundamentais 
para a ampliação do transpor-
te público aquaviário, dentre 
elas: a construção de uma 

Estação de Barcas na Ilha do 
Fundão, que desde 2009 foi 
aprovada pelo conselho da 
UFRJ e é uma alternativa de 
transportes prevista no Pla-
no Diretor da UFRJ de 2020, 
mas nunca saiu do papel; mu-

No dia 11, a 
concessionária 
anunciou o reajuste 
e o valor passou de 
R$ 5 para R$ 5,80

A Justiça do Rio negou on-
tem um pedido do Ministé-
rio Público do Rio (MPRJ) 
para que o preço da passa-
gem do MetrôRio fosse re-
duzido para R$ 5,20. No dia O MPRJ havia pedido a redução da tarifa, sob pena de multa diária 

DIVULGAÇÃO

a função social da ré e a ge-
ração de riqueza”.

Ainda de acordo com Car-
valho Alves, o parquet flu-
minense não pode desconsi-
derar a atual crise econômi-
ca no país. “Há de se atentar 
para o princípio da preser-
vação da empresa e a crise 
econômica que já se enfren-
ta no país (...) Seria inviável 
concluir, como pretende o 
autor, que o reajuste da ta-
rifa preserva a remuneração 
do concessionário e o custo 
do serviço público presta-

do”, concluiu o magistrado.
O pedido pela redução da 

tarifa foi apresentado em 
ação civil proposta pela 5ª 
Promotoria de Tutela Cole-
tiva e Defesa do Consumi-
dor na sexta-feira. O MPRJ 
pediu a redução da tarifa, 
sob pena de multa diária de 
R$ 50 mil. E que a conces-
sionária seja condenada a 
indenizar, “da forma mais 
ampla e completa possível, 
os danos materiais e morais 
de que tenham padecido os 
consumidores, individual-
mente considerados, e tam-
bém considerados em senti-
do coletivo”, no valor míni-
mo de R$ 1 milhão, que de-
verá ser revertido ao Fundo 
de Reconstituição de Bens 
Lesados.

11, a concessionária anun-
ciou o reajuste e o valor pas-
sou de R$ 5 para R$ 5,80, se 
tornando a passagem mais 
cara do Brasil. 

Na decisão, o juiz Luiz 
Alberto Carvalho Alves, da 
3ª Vara Empresarial da Ca-
pital, informou que “é evi-
dente que pretende o autor 
(MPRJ) uma maior prote-
ção ao consumidor”. Contu-
do, o magistrado conside-
rou que o órgão deixou de 
“observar o custo necessário 
para a prestação do serviço, 

Em meio à crise, 
lojistas buscam 
alternativas
Cerca de 500 estabelecimentos baixaram as 
portas no pavilhão durante a pandemia da covid

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Mauro Guerra encerrou temporariamente as atividades do seu restaurante e trabalha em outro espaço

C
omerciante no Centro 
Luiz Gonzaga de Tradi-
ções Nordestinas, Ana 
Cláudia Sales, de 41 

anos, no momento busca ren-
da em outra feira. Enquanto 
os negócios não vão bem no 
pavilhão de São Cristóvão, ela 
retira os itens da loja ‘Vida 
Presente’ e os expõem a cer-
ca de oito quilômetros dali, 
em Bonsucesso, na Praça das 
Nações. Em meio a dívidas e 
processos que dificultam a 
gestão do espaço, mostradas 
desde segunda-feira na série 
de reportagens ‘Alvoroço na 
Feira’, os donos de loja do pavi-
lhão buscam alternativas para 
manter o sustento. Durante a 
pandemia, cerca de 500 lojas 
baixaram as portas no local. 

“Durante a semana não 
aparece mais ninguém na fei-
ra. Aos sábados e domingos, 
abrimos. Meu marido fica 
na loja enquanto faço a feira 
em Bonsucesso. Nesse nosso 

trecho da feira estamos pra-
ticamente sozinhos”, diz Ana 
Cláudia, que teve que dispen-
sar duas funcionárias. 

Perto da loja dela, um dos 
comércios que encerraram as 
atividades temporariamente é 
o restaurante ‘Xodó da Feira’, 
de Mauro Guerra, de 53 anos. 
Oito funcionários foram demi-
tidos. A alternativa encontra-
da foi trabalhar em outro espa-
ço da feira, a ‘Barraca Caruaru’, 
que vende queijos. “Mas pre-
tendo reabrir meu restaurante 
assim que o movimento me-
lhorar e a vacinação contra a 
covid avançar na cidade. Mas, 
por enquanto, é inviável. Na 
loja de queijos, vende pingado, 
mas não para. Como o dono 
é idoso e tem ficado em casa, 
me dispus a ajudá-lo. Fizemos 
uma parceria”, conta Mauro.

A realidade na feira, à exce-
ção dos fins de semana, quan-
do o movimento vem sendo 
retomado progressivamente, 
é de ruas vazias. Na frente de 
algumas lojas, é possível ver o 
mato crescendo, como na ‘Bar-

raca do Beto’. O restaurante, 
especializado na carne de sol, 
fechou temporariamente em 
abril. “Não compensava ficar 
aberto. Tínhamos cerca de 500 
clientes por dia no fim de se-
mana. Antes de fecharmos, o 
número caiu para 20, 30 pes-
soas”, diz Thiago Farias, de 33 
anos, que administra o negó-
cio com mais três irmãos. 

Uma das lojas que não bai-
xaram as portas é a ‘Barraca 
do Guarabira’, de Edvando de 
Freitas, de 40 anos, o Vando 
Guarabira. Mesmo durante o 
período em que a feira ficou 
fechada por determinação do 
poder público, entre março e 
setembro de 2020, as vendas 
prosseguiram por delivery. A 
queda de receita que, segun-
do ele, chegou a 80%, hoje está 
em cerca de 60%. 

“Mesmo com a loja aber-
ta tive que pegar emprésti-
mo para manter o negócio. 
Toda a gordura que tínhamos 
foi queimada”, diz Guarabi-
ra, que teve que demitir 16 
funcionários.

OBSTÁCULOS PARA OS NEGÓCIOS

Fornecimento irregular de luz e água prejudica comércio

 N Além da pandemia da co-
vid-19, o fornecimento irregular 
de energia elétrica e de água no 
pavilhão tem sido um obstácu-
lo para os negócios. 

Como mostrado nas repor-
tagens anteriores desta série, 
a Feira de São Cristóvão acu-
mula cerca de R$ 40 milhões 
em dívidas. Ente os credores 
estão a Light e a Cedae, que 
interromperam os serviços no 

espaço em 2017 por falta de pa-
gamento. A feira tem sido abas-
tecida por carros-pipa e geradores 
de energia.

“Chega por volta de 18h temos 
que fechar as portas. Quem não 
tem gerador próprio, não conse-
gue trabalhar”, diz Ana Cláudia. 
“Mesmo com a nossa cota-parte 
em dia, ficamos prejudicados”, 
acrescenta Artidonio Bezerra, de 
67 anos, marido de Ana Cláudia, 

referindo-se à mensalidade 
que os feirantes devem pagar 
para custeio de serviços de ma-
nutenção e conservação.

A comissão que adminis-
tra a feira disse que, devido 
à pandemia, que gerou que-
da de público e aumento da 
inadimplência da cota-parte 
pelos feirantes, as despesas 
estão maiores que as receitas 
no pavilhão. 

-ônibus na estação do Cocotá, 
na Ilha do Governador.

Para o diretor da MORENA, 
Guto Pires, o diálogo entre o 
poder público e os usuários é 
fundamental, pois não é pos-
sível construir um modelo de 

transportes mais eficiente sem 
ouvir quem utiliza o sistema.

O movimento Baía Viva se 
reuniu com a prefeitura na 
última segunda. Uma outra 
reunião foi realizada com o 
Governo do Estado em con-
junto com a Associação de 
Moradores de Paquetá no dia 
13. A Secretaria Municipal de 
Transportes do Rio disse que 
as discussões estão em aná-
lise, e que qualquer projeto 
relacionado às propostas de-
fendidas pelas entidades só 
deve ser anunciado após estu-
dos aprofundados. A Secreta-
ria de Transportes do Estado 
informou que duas reuniões 
foram feitas com a finalidade 
de dar transparência às ações 
que vêm sendo tomadas pelo 
órgão referentes ao transporte 
aquaviário. 

Em 2023, o governo 
deverá realizar uma 
nova licitação para 
concessão 
das linhas

ALVOROÇO NA FEIRA

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br 

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de  Thiago Antunes

Pedido do MPRJ para reduzir 
passagem do MetrôRio é negado
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Cidade é a que mais salvou vidas 
durante a pandemia da covid na região

Búzios tem mais curados 

na Baixada Litorânea

O município de Armação 
dos Búzios na Região dos 
Lagos do Rio de Janeiro, 
um dos destinos preferidos 
dos turistas do Brasil e do 
mundo, lidera o ranking 
da cidade que mais salvou 
vidas durante a pandemia 
da covid-19 na Baixada 
Litorânea. 

Com 4.507 pessoas cura-
das, Búzios é a cidade da 
Região dos Lagos com me-
nor taxa de letalidade ao co-
ronavírus por ter investido, 
desde o início da pandemia, 
em políticas públicas volta-
das à saúde e uma boa ges-
tão dos recursos públicos, 
incluindo a abertura de no-
vos leitos e a troca de uma 

tenda de triagem, instalada no 
município, para um Hospital 
de Campanha exclusivo para 
atendimentos de pacientes 
com suspeita da doença. 

O balneário apresenta a 
menor taxa de letalidade da 
Baixada Litorânea com o ín-
dice de 0,012%. Em segundo 
lugar está Iguaba Grande com 
0,024%, seguido de Casemiro 
de Abreu com 0,025%. O mu-
nicípio de Araruama aparece 
com 0,031%, Rio das Ostras 
figura com 0,035%, seguido 
de São Pedro da Aldeia com 
0,042%, acompanhado de 
Arraial do Cabo com 0,051%. 
Cabo Frio e Saquarema apa-
recem em última posicão no 
ranking com 0,053%. 

Estoques de CoronaVac 
preocupam os municípios
A Secretaria de 
Estado de Saúde 
distribui as 
336.400 doses 
entregues pelo 
Ministério da Saúde 

MAURICIO BAZILIO/ GOVERNO DO ESTADO DO RIO

Vacinação: desde ontem, cidade do Rio faz a campanha com a chamada de duas faixas etárias por dia

A
pós uma semana tur-
bulenta com a sus-
pensão das doses da 
CoronaVac em dez 

municípios da Região Me-
tropolitana, a campanha de 
vacinação com o imunizante 
foi retomada e a distribuição 
da segunda aplicação seguiu 
normalmente ontem, mas os 
estoques das prefeituras cor-
rem o risco de acabar nesta 
semana. 

Ontem, a Secretaria de Es-
tado de Saúde (SES) come-
çou a distribuir as 336.400 
doses de vacina entregues 
pelo Ministério da Saúde. 
Os imunizantes serão dividi-
dos entre os 92 municípios, 
de acordo com o calendário 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) e con-
templando a segunda dose. 
O Rio recebeu 174 mil doses 
da CoronaVac, que servirão 
apenas para cobrir as doses 
pendentes. A remessa será 
enviada a 56 municípios, 
que assinalaram a falta do 
imunizante. O estado tam-
bém recebeu 162.400 doses 
da Oxford/Astrazeneca, que 
também serão enviadas para 
segunda dose.  

Ontem à tarde, os municí-

pios Rio de Janeiro, Niterói, 
São Gonçalo e Maricá retira-
ram as doses na Central Ge-
ral de Armazenagem (CGA) 
do governo do estado, em Ni-
terói. Já Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu irão receber as 
remessas hoje. Para os outros 
86 municípios, a entrega dos 
lotes está prevista para ser 
realizada nesta quarta-feira, 
por helicópteros, de acordo 
com as condições climáticas.

No Rio de Janeiro, a cam-
panha contra a covid-19 

EDITAL DE CENSURA PÚBLICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº 3268/57, tendo
em vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético-Profissional nº
11.532-028/2014, julgado na Câmara Especial nº 03 do Tribunal Superior de
Ética Médica do Conselho Federal de Medicina, vem tornar pública a aplicação
da penalidade de prevista
na alínea do artigo 22 da mencionada Lei, ao médico Ricardo Gomes de
Sousa Caniato CRM/SP 137.987 e CRM/RJ 52 87549-0, por infração aos
artigos 58 e 69 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/09), cujos
fatos também estão previstos nos artigos 58 e 69 do atual Código de Ética
Médica (Resolução CFM nº 2217/18).

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA

Presidente do CREMERJ

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

EDITAL DE REVOGAÇÃO DA INTERDIÇÃO CAUTELAR
APLICADA AO MÉDICO SILVIO PEREIRA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, vem tornar pública a REVOGAÇÃO
DA INTERDIÇÃO CAUTELAR APLICADA AO MÉDICO SILVIO PEREIRA
CRM/RJ 52 18464-9, denunciado nos autos do Processo Ético-Profissional n°
2819/2020, pelo decurso do prazo.

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2021.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA

Presidente do CREMERJ

Duas faixas etárias por dia
A Prefeitura do Rio come-
çou ontem a vacinação 
contra a covid-19 de duas 
faixas etárias por dia. Na 
atual fase, a vacinação é 
voltada para pessoas com 
comorbidades (lista do 
PNI) ou com deficiência 
permanente, trabalhado-
res da saúde e guardas 
municipais envolvidos 
diretamente nas ações de 
combate à covid-19 e ações 
de vigilância das medidas 
de distanciamento social. 

Os profissionais de 
saúde devem procurar os 
postos de saúde de acordo 
com a idade, preferencial-

mente à tarde.
Veja calendário da primei-

ra dose para esta semana: 
hoje: 42 anos pela manhã e 
41 à tarde; amanhã: 40 anos 
pela manhã e 39 à tarde; sex-
ta-feira: 38 pela manhã e 37 
à tarde; sábado: 36 pela ma-
nhã e 35 à tarde.

Também serão atendidas 
nesta etapa pessoas com sín-
drome de Down e com doen-
ça renal crônica (em diálise) 
a partir de 18 anos, sem esca-
lonamento etário. 

Gestantes e puérperas 
com comorbidades, a partir 
de 18 anos, também podem 
se vacinar.

é feita com a chamada de 
duas faixas etárias por dia 
a partir de ontem. Homens 
e mulheres de 44 anos dos 
grupos prioritários foram 
imunizados durante a ma-
nhã e, à tarde, quem tem 43 
anos pôde comparecer para 
receber a vacina. A partir de 
hoje, pessoas de 42 e 41 anos 
serão imunizadas. 

Procurada, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
não havia informado a quan-
tidade de estoques de vacinas. 
Apesar da retomada da vaci-
nação, as reservas da Corona-
Vac continuam pequenas. A 
baixa entrega do imunizante 
foi provocada pela falta do In-
grediente Farmacêutico Ativo 
(IFA), proveniente da China. O 
Instituto Butantan confirmou 

para a próxima quarta, dia 26, 
a chegada de 4 mil litros do 
IFA, capazes de gerar a produ-
ção de 7 milhões de doses da 
CoronaVac. 

A Fiocruz também infor-
mou que deve receber uma 
nova remessa do IFA no sá-
bado, assegurando a con-
tinuidade da produção da 
vacina Oxford/AstraZeneca 
para as próximas semanas, 
com a fabricação de 12 mi-
lhões de unidades. Entre 
sexta-feira e sábado, o estado 
distribuiu 307 mil doses de 
vacinas contra covid-19 no 
total. Desta quantidade, 90 
mil doses de CoronaVac e 217 
mil da Oxford/AstraZeneca.

Rio, Niterói, São 
Gonçalo e Maricá 
retiraram as doses 
na Central Geral de 
Armazenagem 
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Profissional teria 
realizado mais de 3 
mil em pacientes 
com covid-19

Falso 
médico é 
preso em 
flagrante 
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Homem foi preso em Realengo

A Polícia Civil prendeu em 
flagrante, ontem, um falso 
médico que atendia na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) de Realengo, na Zona 
Oeste. Segundo os investiga-
dores, o homem atuava na 
sala amarela, na ala destina-
da a pacientes com covid-19 
da unidade, quando foi abor-
dado pelos agentes da 12ª DP 
(Copacabana). Itamberg Oli-
veira Saldanha, de 31 anos, 
chegou a receber a vacina 
contra o vírus após mentir 
ser profissional de saúde.

Segundo a investigação da 
delegacia, Itamberg usava 
desde janeiro o carimbo com 
os dados do médico Álvaro 
Pereira de Carvalho. O falso 
médico teria atendido cerca 
de 3 mil pacientes e recebido 
salários da ordem de cerca de 
R$ 100 mil. Na Zona Oeste, 
ele chegava a atender 70 pa-
cientes por dia e chegou a as-
sinar um atestado de óbito. 
Pelos crimes, o falso médico 
deve responder pelos crimes 
de tentativa de estelionato, 
falsidade ideológica e exercí-
cio ilegal da profissão médica.

Criança autista mantida em canil
Menino, de 8 anos, sofria maus-tratos da mãe e da avó materna, que foram presas em flagrante 

DIVULGAÇÃO

De acordo com os relatos, a vítima foi encontrada trancada em um canil. Mãe e avó da criança foram encaminhadas ao sistema prisional 

U
ma criança autista, 
de 8 anos, foi liber-
tada ontem por po-
liciais civis da 54ª 

DP (Belford Roxo), em ação 
conjunta com o Conselho 
Tutelar de Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense. Ela era 
mantida em cárcere privado 
em um canil e sofria diver-
sos tipos de agressões. A mãe 
e a avó materna do menino 
eram responsáveis pelas 
maus-tratos. 

As duas foram presas em 
flagrante. Segundo a Polícia 
Civil, os agentes receberam 
denúncias de vizinhos in-
formando que a criança era 
mantida em cárcere privado. 

A equipe da 54ª DP (Bel-
ford Roxo) e o Conselho Tu-
telar da região montaram 
uma ação para resgatar o 
menino do local, em Belford 
Roxo, em que estava preso.

De acordo com o relatos 
dos agentes, no local, a víti-
ma foi encontrada trancada 
em um canil, com diversos fe-
rimentos no corpo, desidra-
tada e desnutrida. A criança 
foi encaminhada a tratamen-
to multidisciplinar e está in-
ternada devido ao seu estado 
de saúde debilitado.

As duas mulheres foram 
encaminhadas ao sistema 
prisional e ficarão à disposi-
ção da Justiça.

PARA ROCINHA

 NPoliciais civis da 11ª DP 
(Rocinha) descobriram duas 
estufas que cultivavam ma-
conha e seria distribuída na 
comunidade da Rocinha. Na 
casa, localizada em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense, os agentes também 
apreenderam grande quan-
tidade da droga, que tem 
grande poder alucinógeno e 
seria vendida para consumi-
dores de alto poder aquisiti-
vo, chegando a custar cerca 
de R$300 o grama.

As estufas foram encon-
tradas após investigações da 
11ª DP relacionadas ao tráfi-
co na Rocinha. A maconha, 
segundo as investigações, 
seria comercializada.

De acordo com os agen-
tes, a droga cultivada no lo-
cal é uma espécie rara no país 
e possui alta concentração 
da substância THC, princi-
pal componente psicoativo 
contido na planta de maco-
nha. As investigações pros-
seguem para identificar e 
prender os responsáveis pelo 
cultivo da droga.

Cultivo de 

maconha
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VASCO

Contrato de Henrique é rescindido
O Vasco acertou a rescisão de 
contrato com Henrique. O la-
teral de 27 anos, revelado pela 
divisão de base vascaína, deve 
ir para o Lyon, da França, a pe-
dido do diretor esportivo Ju-
ninho Pernambucano. 

Segundo jogador da base 
com mais jogos pelo Vasco no 
século XXI (192 partidas, com 

um gol, 11 assistências e dois 
títulos estaduais), Henrique 
tinha contrato apenas até 2 de 
agosto e não estava nos pla-
nos, o que facilitou o acordo. 
O lateral, que estreou em 2013, 
nunca caiu nas graças do tor-
cedor e não se firmou. Ele esta-
va afastado do grupo principal 
desde o início da temporada.

Em nota oficial, o Vasco 
agradeceu a Henrique “por ter 
honrado a camisa cruzmalti-
na durante 16 anos” e desejou 
sorte no novo clube, que será 
o Lyon. Além do lateral, o Vas-
co também acertou a rescisão 
com Carlinhos, outro que esta-
va fora dos planos, mas tinha 
contrato até o fim de 2022. 

FLUMINENSE FLAMENGO

Barranquilla surpreende 
e vence o Tricolor por 2 a 1
Fluzão corre o risco de perder a liderança caso o River Plate derrote o Santa Fé

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo joga em casa

N
a liderança do Grupo 
D, e até então invicto, 
o Fluminense rece-
beu a visita do Junior 

Barranquilla para carimbar 
antecipadamente o passapor-
te para as oitavas da Liberta-
dores. A inesperada derrota 
por 2 a 1 para os colombianos 
foi fruto da falta de capricho 
quando teve chances claras 
de abrir o placar e da frouxa 
marcação na noite de ontem, 
no Maracanã. 

O tropeço, além de colocar 
o Barranquilla na briga, pode 
custar a ponta do grupo, pois 
o River Plate, com seis pontos, 
enfrenta amanhã o Santa Fé, 
no Monumental de Nuñez. 
Com oito pontos, o Tricolor 
terá os argentinos como ad-
versário na última rodada, dia 
25, em Buenos Aires.

A confirmação de Caza-

res no lugar de Nenê foi uma 
surpresa. Mas a facilidade e 
espaço que o Junior Barran-
quilla teve para atacar reve-
laria um crônico problema 
de marcação para o Tricolor 
ao longo do jogo. Aos 34 mi-
nutos, Valencia não perdoou. 

Após o bom cruzamento de 
Cetré, o atacante, de 36 anos, 
subiu entre Fred e Luccas 
Claro para abrir o placar. 

O papo no vestiário, du-
rante o intervalo, não foi sufi-
ciente para corrigir os proble-
mas na marcação. Aos quatro 

Rubro-Negro pode 
se classificar e 
garantir o primeiro 
lugar do grupo

De olho na vaga, 
Mengão pega a LDU

Após conseguir bons resul-
tados fora de casa, o Fla-
mengo volta a jogar no Ma-
racanã pela Libertadores 
para sacramentar a classifi-
cação e também o primeiro 
lugar do grupo na compe-
tição. Contra a LDU, hoje, 
às 21h, uma vitória simples 
fará com que o Rubro-Ne-
gro cumpra esse primeiro 
objetivo pela competição 
sul-americana.

Disputando a decisão do 
Carioca contra o Fluminen-
se, o Flamengo deverá pou-
par o zagueiro Rodrigo Caio 
do confronto de hoje. O jo-
gador ficou afastado dos 
gramados por algumas par-
tidas e retornou no clássico 
do último sábado contra o 
Tricolor. Com isso, o técni-
co Rogério Ceni não deverá 
contar com o jogador para o 

duelo pela Libertadores.
Outros jogadores que po-

dem desfalcar o Flamengo 
são o atacante Michael, que 
se recupera de uma lesão na 
panturrilha esquerda, e o go-
leiro Diego Alves, que tem 
uma contusão muscular. Caso 
o experiente arqueiro não te-
nha condições, Gabriel Batista 
deve seguir como titular no gol 
rubro-negro.

Com quatro pontos no 
grupo, a LDU joga a sua vida 
para se classificar. Para se 
manter viva na Libertadores 
até a última rodada, a equipe 
equatoriana precisa vencer o 
Flamengo. 

a palinha do apolinho
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

OLIMPÍADA DO MEDO

VALE VAGA PARA 
O MATA-MATA

PEDALADAS

 N Ganhando esta noite da 
LDU, no Maracanã, o Fla-
mengo carimba o passa-
porte para a fase mata-ma-
ta, que é quando a Copa 
Libertadores passa de fato 
a atrair atenção. O favori-
tismo não é absoluto por-
que o rendimento da equi-
pe rubro-negra ainda não é 
compatível com a qualida-
de dos jogadores. Alguns 
deles, como Bruno Henri-
que e Everton Ribeiro, es-
tão longe da melhor forma. 
Até aqui deu para o gasto, 
mas o time de Rogério Ceni 
precisa melhorar para en-
frentar as dificuldades que 
vêm pela frente.

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

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

Faltando dois meses para 
a Olimpíada, a situação no 
Japão só se agrava. O país 
está entre os mais atrasa-
dos do mundo no combate à 
pandemia, a vacinação ape-
nas começou e a reação con-
tra a realização do evento é 
cada dia mais forte. O clamor 
popular exige adiamento ou 
mesmo cancelamento. Re-
cente pesquisa mostrou o te-
mor de que a invasão de mais 
de 50 mil pessoas, entre atle-
tas, equipes técnicas, pessoal 
de apoio, dirigentes, jornalis-
tas, cinegrafistas, fotógrafos, 

vindas das mais diversas 
partes do mundo, deixem 
um rastro de contaminação 
por variados tipos de vírus. 
Pensando exclusivamente 
nos prejuízos que já são su-
focantes, membros do Co-
mitê Organizador insistem 
em manter as coisas como 
se nada anormal estivesse 
acontecendo. Manifestantes 
protestando nas ruas, Conse-
lho Médico se manifestando 
contra a realização, alertando 
para os sérios riscos, nada os 
sensibiliza. Medalha de ouro 
em insensibilidade.

 N O Fla-Flu decisivo do 
Campeonato Carioca, 
no sábado à noite, não 
terá público, atendendo 
restrições sanitárias. A 
galera vai mesmo espe-
rar o Brasileiro, quando 
o “patrão” é outro e deve 
conseguir a liberação.

 N A proibição de mais de 
uma troca de técnicos du-
rante a disputa da Série A do 
Campeonato Brasileiro não 
é uma imposição da CBF. 
É matéria de regulamento 
aprovada por maioria pe-
los clubes. Cabe o famoso 
jeitinho.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Marcelo Cabo está con-
seguindo montar a equipe 
do Vasco dentro da reali-
dade do clube, progredin-
do na construção de um 
time capaz de enfrentar 
as durezas da Segundona.

 NGerson é um dos me-
lhores jogadores do atual 
elenco do Flamengo e a 
notícia de sua saída para 
a Europa vem provocando 
pesadelos na galera que 
teme que não seja o único.

CAMPEONATO CARIOCA

BOTAFOGO

Final confirmada no Maracanã
A Ferj confirmou no início da 
tarde de ontem que a final do 
Campeonato Carioca, entre 
Flamengo e Fluminense, no 
próximo sábado, será dispu-
tada no Maracanã. A infor-
mação foi divulgada pela en-
tidade através de nota oficial.

O Rubro-Negro cogitou 

transferir o duelo pra Brasí-
lia, com público, mas acabou 
abortando a ideia. Mesmo 
após a demonstração de apoio 
de Ibaneis Rocha, governador 
do Distrito Federal, o clube se 
assustou com o estado do gra-
mado do Mané Garrincha, o 
que pesou na decisão de man-

ter o jogo no Maracanã.
A ideia do Flamengo e da 

federação era que pelo me-
nos 20 mil pessoas pudessem 
estar presentes na arquiban-
cada. O Fluminense, outra 
parte envolvida na decisão, 
se mostrou contrário a todo 
momento.

Permanência é discutida

Quase três meses após chegar 
ao Botafogo, o técnico Marce-
lo Chamusca não conta mais 
com o apoio incondicional da 
diretoria alvinegra. De acor-
do com informações do portal 
“globoesporte.com”, o departa-
mento de futebol e outros di-
rigentes do Glorioso estariam 
avaliando a possibilidade da 
saída do comandante.

O futebol considerado pou-
co eficiente e os resultados ne-
gativos (eliminação precoce 
na Copa do Brasil e no Cam-
peonato Carioca) pesam con-
tra a sua permanência. Além 
disso, a diretoria avalia o fato 
de que só poderá trocar uma 
vez de comando durante a 
disputa da Série B, algo que 
o regulamento deste ano es-

Chamusca enfrenta críticas

 VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

tipula. Além disso, há pressão 
dos torcedores em relação ao 
trabalho de Chamusca.

No entanto, há fatores que 
pesam para a permanência 
do treinador. Uma delas está 
no fato de o Botafogo ter tido 

dificuldades de encontrar um 
profissional que se encaixas-
se no orçamento e topasse o 
desafio de comandar a equipe 
antes de a temporada come-
çar. Com ela em andamento, 
as coisas tendem a serem ain-
da mais complicadas.

Além disso, a diretoria 
acredita em uma evolução 
do elenco com as futuras con-
tratações que o Botafogo fará 
para fechar o elenco para a dis-
puta do torneio. Além disso, a 
grande maioria dos reforços 
que já chegou ao clube cario-
ca neste ano foi indicação de 
Chamusca.

Em 16 partidas, o treinador 
tem cinco vitórias, oito empa-
tes e três derrotas. Chamusca 
tem 47,9% de aproveitamento. 

COPA AMÉRICA

Presidente da Argentina, Alberto Fernández disse que o país pode estudar ser a sede 

única do torneio, desde que cumpridas as medidas sanitárias contra a covid-19, se a 

Colômbia não tiver condições por conta dos protestos da população contra o governo.

minutos, Cetré, livre de mar-
cação, arriscou de fora da 
área e a bola ainda tocou no 
pé da trave esquerda de Mar-
cos Felipe antes de entrar: 2 
a 0. A paciência de Roger Ma-
chado durou dez minutos. O 
treinador realizou três mu-
danças. Nenê, Caio Paulista e 
Gabriel Teixeira entraram no 
lugar de Cazares, Luiz Henri-
que e Kayky. As mexidas não 
funcionaram. À vontade, o 
Barranquilla ditava o ritmo 
do jogo e chegou a ter o tercei-
ro gol anulado, com Valencia 
em posição irregular.

Aos 25, Abel Hernández 
entrou no lugar de Fred e, 
com quatro minutos em 
campo, diminuiu o prejuí-
zo depois da primeira boa 
jogada de Gabriel Teixeira 
e Nenê: 2 a 1. Mas não foi 
suficiente. 

Marcelo Chamusca não tem mais apoio incondicional no Glorioso

Em boa fase no Tricolor, Fred não conseguiu evitar o tropeço

DANIEL CASTELO BRANCO
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ECONOMIA

Desligamento de 
CLT’s por morte 
cresceu 71,6% no 
país, diz pequisa
Levantamento mostra que duas categorias mais 
afetadas são os médicos, com um aumento de 
204%, e profissionais de enfermagem, com 116%

IMAGEM REPRESENTATIVA

Levantamento mapeia desligamento por morte em empregos de carteira assinada durante a pandemia

C
om a pandemia da co-
vid-19, o número de 
desligamento por mor-
te em empregos de car-

teira assinada cresceu 71,6% 
entre os primeiros trimestres 
de 2020 e 2021. De acordo com 
o levantamento divulgado 
pelo Dieese ontem, médicos, 
enfermeiros e trabalhadores 
em atividades de educação e 
transporte são os mais afeta-
dos. No ramo da saúde, o desli-
gamento de médicos por óbito 
triplicou, aumentando 204%. 
Para os enfermeiros não foi di-
ferente e o indicativo sofreu 
um crescimento de 116%.

Entre o primeiro trimestre 
de 2020 e o mesmo trimestre 
de 2021, o crescimento relati-
vo do número de desligamen-
tos por morte no Amazonas 
foi três vezes maior do que o 
registrado no Brasil, chegan-
do a 437,7%. Os desligamentos 
por morte de profissionais de 
enfermagem (considerando 
auxiliares, técnicos e enfer-
meiros) e de médicos no esta-
do aumentaram 11,0 vezes, ou 
1.000%, superando inclusive 
a quantidade total de desliga-
mentos deste tipo. 

Para o médico Alexandre 
Telles, diretor do Sindicato 
dos Médicos do Rio (Sinme-
d-RJ), as estatísticas são um 
retrato das condições dos 
profissionais da saúde no 
país. “Vivenciamos um mo-
mento inicial da pandemia 
com falta generalizada de 
equipamentos de proteção 
individual, sendo necessá-
rio que os sindicatos recor-
ressem à Justiça para ga-
rantir estes equipamentos 
básicos para proteção dos 
trabalhadores. Os médicos 
estão expostos a uma carga 
viral altíssima nos ambien-
tes hospitalares e, por con-
sequência, tem um chance 
maior de infecção de terem 
um desfecho grave”. 

“A vacinação entre os pro-
fissionais de saúde demorou 
muito no país e ainda exis-
tem médicos que não foram 
vacinados, apesar de esta-
rem expostos ao vírus. Os 
médicos para conseguir da 
conta do aumento da pres-
são assistencial acabaram 
por aumentar suas cargas 
horárias, chegando em um 
nível de exaustão.

O serviço pode ser acessado por meio do 
aplicativo SouGov.br, recém-lançado

Prova de vida digital 
está disponível

MARINA CARDOSO

Aplicativo SouGov.br foi lançado pelo governo federal

Depois da fase de testes des-
de novembro do ano passa-
do, a prova de vida digital 
agora está disponível para 
todos os aposentados, pen-
sionistas e anistiados da 
administração federal. Para 
realizar a Prova de Vida Di-
gital, porém, o beneficiário 
precisa ter a biometria ca-
dastrada no Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) ou no 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). 

O serviço pode ser aces-
sado por meio do aplicativo 
SouGov.br, canal de atendi-
mento recém-lançado pelo 
governo federal, exclusivo 
para servidores públicos fe-
derais ativos, aposentados, 
pensionistas e anistiados 
em substituição ao aplica-
tivo Sigepe Mobile.

A comprovação digital 
é realizada por meio da 
validação facial, confor-

me instruções no aplicativo 
SouGov.br. Mesmo quem ex-
cedeu o prazo de três meses 
para fazer o procedimento 
pode seguir as instruções.

No SouGov.br, todos os be-
neficiários — independente-
mente de terem ou não biome-
tria — podem acompanhar a 
situação da prova de vida por 
meio do aplicativo, e também 
conseguem obter o compro-
vante e receber notificações 
para lembrar do prazo para a 
realização da comprovação.

Quem não tiver a biometria 
cadastrada no TSE ou no De-
natran, ou não optar pela com-
provação digital, deve realizar 
a prova de vida no banco em 
que recebe o provento ou be-
nefício. Todas as informações 
sobre a realização da prova 
de vida digital e o seu acom-
panhamento pelo aplicativo 
SouGov.br estão disponíveis 
no Portal do Servidor.

MARIA CLARA MATTURO

maria.nobrega@odia.com.br 
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BRASIL

Araújo descarta atraso 
de insumos por política
Ex-chanceler diz desconhecer motivos que podem ter atrasado o início da vacinação

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Ex-chanceler na CPI do Senado

O 
ex-chanceler Ernes-
to Araújo descartou 
que os atrasos para 
importação ao Brasil 

de insumos vindos da China 
aconteçam por razões políti-
cas. Apesar de o país asiático e 
aliado na produção de vacinas 
no Brasil não apontar que essa 
seja a causa para a demora na 
remessa de ingredientes ne-
cessários para a produção de 
imunizantes, os atrasos coinci-
dem com ataques do presiden-
te Jair Bolsonaro, ou pessoas 
próximas do Planalto, ao país.

“As alegações de que have-
ria uma negativa do governo 
chinês de permitir o forneci-
mento de vacinas ou insumos 
por razões políticas pressupõe 
algo que eu acredito que o go-
verno chinês não é capaz: de 
negar vacinas que podem sal-
var vidas por causa de uma in-
terferência política”, afirmou 
Araújo durante depoimento à 
CPI da Covid no Senado. “Isso 
pressupõe uma imagem ruim 
da China com a qual eu não 
concordo e não temos indício 
nenhum de que tenha havido 

essa interferência política”.
O ex-chanceler alegou 

também desconhecimen-
to sobre outros pontos que 
podem ter atrasado o início 
e continuidade da vacina-
ção. Ele afirmou não saber 
de “nenhuma interferência” 
dos Estados Unidos para 
que o Brasil não fizesse a 
importação de doses da va-
cina Sputnik V, de origem 
russa, e disse não ter rece-
bido nenhuma orientação 
para que rejeitasse parce-
rias sobre vacinas.

Pazuello recusa ajuda para depor
O ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello , que irá 
depor na CPI da Covid hoje 
pretende ir vestido com a 
farda do exército. As infor-
mações são da Revista Veja.

O general da ativa recha-
çou opiniões de assessores 

do planalto, que pretendiam 
fazer um treinamento com 
Pazuello, para prepará-lo em 
caso de perguntas de temas 
espinhosos, como a crise da 
falta de oxigênio em hospi-
tais no Amazonas.

Aliados aconselharam o 

ex-ministro a não usar o far-
damento militar, pois pode-
ria ser visto como uma pro-
vocação aos membros da 
comissão, contudo, Pazuel-
lo respondeu dizendo que 
por se tratar de um evento 
oficial, as regras do quartel 

pedem para ele se vestir des-
sa forma, e mostrar que ele é 
um General do Exército.

O senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE) pediu 
a quebra de sigilos e a convo-
cação do vereador Carlos Bol-
sonaro (Republicanos-RJ).
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STA.TEREZA V/TEXTO
Rua Dr Solidônio Leite, ven-
do 4 casas em terreno com 
396m2, documentos ok ape-
nas R$300.000,00. Maio-
res informações e visitas 
Tel.:(21)99983-0413
 

S.P.ALDEIA R$260.000
Proprietário  Residencial 
Marina Clube, 10 minutos 
da Praia. Apartamento, va-
randa, sala, 3quartos, suíte, 
2vagas garagem, +lazer com-
pleto.  Tel.:(21)98898-3924. 
E-mail: 
edsonmotta@globo.com
 

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

 

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.
 

CHEFE DE COZINHA 
Com experiência em a La 
Carte comprovada em car-
teira. Preferência morar pró-
ximo Copacabana. Interessa-
dos enviar currículo para: 
demiglace@demiglace.com.
br
 

VENDEDORES V/TEXTO
Empresa contrata vendedores 
externos com experiência. Co-
missão, +bônus, +recorrência 
mensal. Pagamento semanal. 
Interessados enviar currículo 
p contato@rebox.com.br
 

AUX DE CORTE V/TEXTO
Com experiência. Compare-
cer à  Rua Carlos Vasconce-
los, 155 Sala: 303 Tijuca. 
Tel: 98162-6184
 

AUX. ADMINISTRATIVO 
Experiência Excel avança-
do. Outro Financeiro ex-
periência  contas a pagar 
/receber, notas fiscais, 
planilhas, trabalhar Para-
da de Lucas. Encaminhar 
currículo:
comercial@irontrain.com.
br

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos. Experiência com ar 
condicionado. Trabalhar  2ª/  
6ªfeira, salário combinar. Rua 
Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel.
 
MECÂNICO V/TEXTO
de Injeção eletrônica, com 
experiência. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. 
Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel
 

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.
 

ADMITE-SE URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/  whatsapp
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



FábiaOliveira

OS BASTIDORES

E
sta coluna antecipou, nesta 
terça-feira (18), que Juliette, 
campeã do ‘BBB 21’, havia desisti-

do de participar do clipe da faixa ‘More-
na’, de Luan Santana, após aceitar o 
convite do sertanejo em rede nacional, 
ao vivo no Multishow. Horas depois, foi 
a vez da advogada se pronunciar di-
zendo que, na verdade, ainda está 
“estudando a proposta para não meter 
os pés pelas mãos”. 

Ora, ora, Juliette, sabe o seu amigo, 
Huayna Tejo, marido da sua melhor 
amiga, Deborah Vidjinsky? Aquele que 
foi condenado pelo TRE-SP (Tribunal 
Regional Eleitoral de São Paulo) pela 
criação de um site que espalhava 
notícias falsas contra Fernando Had-
dad (PT), a mando da campanha de 
José Serra (PSDB), nas eleições pela 
prefeitura de São Paulo de 2012… Pois 
bem. Ele, que se apresenta por aí como 
seu empresário, foi procurado pela 
Sony, - segundo pessoas próximas a 
você já nos confirmaram - para acertar 
todas as burocracias relacionadas à 

sua participação no clipe, inclusive as 
tratativas de cachê. 

Sendo assim, diante do seu pronun-
ciamento de ontem, só nos resta 
acreditar que você não ficou ciente de 
quando, na semana passada, Huayna 
Tejo respondeu à gravadora que já 
tinha uma resposta sua agradecendo 
o convite de Luan, mas que não daria 
para você por conta de outros projetos 
com os quais você já estava envolvida. 
Se tiver dúvidas, dá uma ligada lá na 
gravadora e pergunta você mesma... 
Ah, mais uma coisa: podia não ter 
desconversado na sua live sobre o 
Luan, quando você foi inúmeras vezes 
questionada. Talvez se você tivesse 
respondido lá na transmissão sobre o 
clipe, seu empresário não teria recusa-
do o convite em seu nome enquanto 
você ainda está pensando!

Em tempo, a Sony Music emitiu um 
comunicado ontem, confirmando que 
Juliette recusou o convite para o clipe 
antes mesmo de iniciar as negociações 
com a gravadora. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

O senador  Jorge Kajuru apresentou sua defesa ontem, 

em um processo movido por Luciana Gimenez, após 

o político chamá-la, entre outras coisas, de mulher 

desqualificada. Os advogados de Kajuru querem ar-

rolar como testemunhas a ex-mulher de Mick Jagger, 

Jerry Hall, o músico do Rolling Stones, Keith Richards, 

e ainda o próprio Jagger para provar que as suas afir-

mações, embasadas na teoria das representações so-

ciais de Serge Moscovici - investigação em psicologia 

social, são verdadeiras.

 O senador também sustenta que tem imunidade 

parlamentar e, por isso, apenas estaria exercendo um 

direito constitucional inviolável. Kajuru ainda levou 

ao conhecimento do magistrado o artigo científico 

escrito em 2003, que relata de maneira minuciosa 

o caso extraconjugal que acabou com o casamento 

do astro Mick Jagger com a então modelo Jerry Hall, 

colocando Gimenez como a pivô da separação.

SOBROU ATÉ PRO 
MICK JAGGER

JOÃO COTTA / TV GLOBO

Esta coluna soube que o empresário 
Gabriel David, conselheiro da Beija Flor de 
Nilópolis, tem um novo affair. A eleita da 
vez é a influenciadora digital Rachel 
Apollonio, que vem a ser ex-namorada de 
Erasmo Viana, o agora ex-marido de 
Gabriela Pugliesi. Segundo fontes desta 
colunista, os dois estão se conhecendo 
melhor. Rachel é influenciadora fitness e 
costuma compartilhar sua rotina no 
Instagram.

GABRIEL DAVID 
COM NOVO 
AFFAIR

Como o empresário de 

Juliette a descartou do 

clipe de Luan Santana
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Paraibana 
diz que ainda 
está 
pensando na 
proposta, 
mas o 
empresário 
dela já disse 
não à 
gravadora
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UMA DÍVIDA DE R$ 1,4 MILHÃO

IRMÃOS DO KLB HERDARAM 
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Um dos maiores sucessos no iní-
cio dos anos 2000, os irmãos Kiko 
,  Leandro e Bruno , do KLB , foram 
surpreendidos com uma dívida 
milionária contraída pelos pais 
dos cantores, que estava sendo 
cobrada na Justiça. O empresá-
rio Franco fez um empréstimo 
pessoal de R$ 650 mil, em 2012, 
contudo, não conseguiu realizar o 
pagamento das parcelas.
 De acordo com os autos do 
processo, o empréstimo pessoal 
foi concedido em 11 de maio de 
2012 e deveria ter sido pago em 
48 vezes, sendo a última parcela 
com data de vencimento para 30 
de abril de 2016. Após essa data, o banco decidiu 
ajuizar a cobrança judicial.
 O valor da dívida atualizado, somado a outro 
contrato junto ao banco, já estava em pouco mais 
de R$ 1,4 milhão. Sem ser encontrado para a entrega 
da citação, o Santander achou por bem informar a 
13ª Vara Civil do Foro de Santo Amaro, que havia 
evidências concretas de tentativa de se esquivar da 
Justiça. 
 A juíza, Fernanda Soares Fialdini , mandou pe-
nhorar um veículo BMW X5 e uma CB500, em nome 
do empresário. Houve ainda tentativa de penhora 
de valores das contas para garantir o pagamento da 
dívida, mas sem qualquer quantia disponível. As-
sim, a magistrada determinou o arresto de quotas 
da empresa onde  Franco Scornavacca era sócio, a 

Califórnia Comércio e Produções Artísticas, orien-
tando ao banco Santander que vendesse as tais 
cotas aos outros sócios da Califórnia e, não havendo 
interesse, que providenciasse a liquidação do valor, 
realizando o depósito judicial.
 Com a notícia da morte do pai dos artistas, em 
2018, o banco seguiu a cobrança, mas desta vez, con-
tra os herdeiros Kiko, Leandro, Bruno, e a mãe deles, 
Regina Finato. A tentativa em localizar os herdeiros 
famosos seguiu por quase dois anos, com envio de 
alguns mandados e despachos proferidos em vão.
 Somente no dia 22 de fevereiro de 2021, o banco 
Santander e os músicos chegaram a um acordo em 
que os irmãos quitaram, de uma só vez, a pendência 
milionária por R$ 263 mil. O juiz Leonardo Manso Vi-
centin , da 13ª Vara Civil de Santo Amaro, homologou 
a transação.
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Aos 71 anos, Mamma Bruschetta atualmente vive um 
drama fora das telinhas. Oito meses após ser demiti-
da do SBT, a apresentadora teve seu plano de saúde 
cancelado, mesmo após deixar a emissora com uma 
promessa da direção do canal, que havia assegurado 
que manteria o benefício, em virtude do câncer que 
Mama enfrentou recentemente. Em entrevista a Feli-
pe Reis, no programa ‘O Canal TV e Famosos’, exibido 
na Rede NGT, Mama falou sobre sua situação.
 “Eu estou muito preocupada, muito, muito. Porque 
eu teria que fazer um exame ontem, eu faço exame 
toda semana, exame de sangue, para ver a coagula-
ção. A cada dois meses eu faço uma endoscopia para 
ver se está tudo certo. Às vezes eu faço um PET-CT 
(exame eficaz na detecção de cânceres, doenças do 
coração e problemas neurológicos) para saber se tem 
algum outro ponto de câncer no meu corpo. E ontem 
eu fui no hospital, na Onco Star, onde eu me trato com 
meus médicos e tudo, aí eu cheguei lá e meu plano 
estava cancelado”, revela a apresentadora.
 Ainda segundo Mama, o desespero bateu à sua 
porta, já que em nenhum momento a direção do 
SBT lhe comunicou sobre o fim do plano. “Lógico que 
fiquei em desespero porque não pude fazer o exame. 
Eu não tinha dinheiro. Quando eu saí [do SBT], que eu 
fui demitida, eles falaram ‘você não se preocupe que 
o plano vai continuar com você’, porque eles sempre 
foram muito gentis comigo. Então vai fazer o que, 
oito meses que eu fui dispensada, e o plano ficou esse 
tempo. E eu liguei ontem lá para o SBT, tentei falar até 
com o Silvio [Santos] e eles me responderam que não 
estavam sabendo de nada, que eu só não iria fazer o 
exame ontem porque não daria tempo do plano res-
ponder”, explica a veterana.

Depois de 13 anos, Perola Faria não é mais contratada da Record 

TV. A informação foi confirmada à esta colunista pela própria atriz. 

“Meu contrato estava na extensão e, assim que acabei de gravar, 

em março, a Record finalizou. Esse último (contrato) foi de 4 anos, 

podendo extender para 5. Entrou na extensão em outubro e eles 

poderiam finalizar quando fosse necessario”, conta a artista, que 

ainda deu spoiller de seus próximos projetos.

“Meus ‘possíveis’ projetos são um filme do Rafael Calomeni, que 

acabou sendo adiado pela pandemia e uma peça que também foi 

adiada, com direção do Jorge Farjalla. Mas a peça talvez seja adap-

tada para o online. Estão vendo essa possibilidade. Tenho muita 

saudade do teatro, mas quero muito investir em series”, confessa 

a atriz, que viveu a personagem Khen, Rainha do Egito, em seu 

último trabalho na Record, na novela ‘Gênesis’.

NÃO RENOVOU COM A RECORD

DESESPERO 
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UM TRAFICANTE

INTERPRETANDO 

Já começaram as gravações do filme ‘Contravenção’, que tem em seu elenco o cantor 
Anderson Leonardo, vocalista do Grupo Molejo. No longa, o cantor vive um traficante 
festeiro do Rio de Janeiro chamado ‘bundinha’, que tem como seu fiel escudeiro o 
personagem ‘Geleia’, um aspirante a bandido e ‘X-9’, interpretado por Betoh Cascardo 
(foto). A dupla promete tirar boas gargalhadas do público com essa parceria. Previsto para 
estrear em agosto deste ano, o filme será exibido e distribuído pelo canal NOW.

DIVULGAÇÃO 

Bárbara Bruno, filha da saudosa atriz Nicette Bruno, teve alta ontem, após 22 dias interna-
da por conta da Covid-19. Aos 64 anos, Bárbara chegou a ser intubada durante o tratamento 
contra a doença, mas foi melhorando aos poucos. Bárbara perdeu a mãe Nicette para o novo 
coronavírus. A atriz não resistiu após lutar contra a doença e morreu em dezembro do ano.

DE ALTA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Uma emenda na Medida Provisória da venda da Ele-
trobras é um presentão para quem comprar a estatal: 
R$ 45 bilhões que a União deve ao sistema elétrico 
podem ser recebidos, futuramente, por quem adquirir 
a empresa. Na luta contra a privatização da empresa 
superavitária, que dá lucro bilionário, os servidores in-
vestem nos protestos virtuais, com “twittaços” e envio 
de links para parlamentares com dados técnicos sobre 
a importância do sistema elétrico – geração e distribui-
ção – para a soberania nacional.

Não por acaso 
 N Mal sentou na poltrona, 

o ministro Milton Ribei-
ro tornou-se um olavista 
– seguidor do pensador 
Olavo de Carvalho, que 
mora em Washington. Por 
sobrevivência no cargo.  

ENEM aí 
 N Quem circula pelos 

gabinetes do MEC cra-
va que Ribeiro não vai 
conseguir fazer o ENEM 
este ano, segundo a ‘rá-
dio’ INEP, que organiza 
as provas. 

Êpa, êpa 
 N Os deputados Arlindo 

Chinaglia (SP), Carlos 
Veras (PE) e Odair Cunha 
(MG) apresentaram re-
querimento para convi-
dar, para a Comissão do 
Voto Auditável, o enge-
nheiro que criou a urna 
eletrônica. Ocorre que 
o técnico Mauro Hissao 
Hashioka, um dos prin-
cipais idealizadores da 
urna, faleceu no Natal 
de 1999. 

Calma, gente 
 N O PTB vai expulsar da 

legenda e retirar da co-
missão na Câmara o de-
putado federal e médi-
co Eduardo Costa (PA), 
a favor do projeto de lei 
que autoriza cultivo de 
cannabis sativa para fins 
medicinais. O partido in-
dicou o deputado Paulo 
Bengston (PA), evangéli-
co e contra.  

Prévias  
 N O deputado federal 

Eduardo da Fonte (PP) 
se distanciou de vez do 
governador Paulo Câma-
ra, de Pernambuco, que 
articula sua candidatu-
ra ao Senado pelo PSB. 
Da Fonte também quer a 
vaga numa coalizão em 
andamento.  

Conexão Planalto 
 N No quarto mandato 

como federal, Eduardo 
da Fonte tem dito que 
sua hora chegou e para 
isso contará com o apoio 
maciço das igrejas evan-
gélicas. O deputado é 

bolsonarista de primei-
ra hora e um dos palan-
ques do presidente em 
Pernambuco. 

MERCADO

‘Baianeses’  
 N Investidores chineses 

querem erguer uma ci-
dade inteligente e auto-
-sustentável no litoral 
baiano, próximo à região 
metropolitana de Salva-
dor. Entre Jaguaripe e 
a foz do rio Jiquiriçá. O 
banqueiro Daniel Dantas 
tem uma extensa faixa de 
terras neste litoral. 

Imóvei$ 
 N Engana-se quem acha 

que a pandemia estag-
nou ou prejudicou o 
mercado imobil iár io 
no País. Só fez valorizar 
– inclusive chácaras e 
imóveis no interior. Um 
grupo do Oriente Médio 
avalia a compra de uma 
casa ofertada por R$ 8 
milhões na Rua Aurora, 
a mais charmosa da tu-
rística Pirenópolis (GO). 
Qualquer imóvel na rua 
de 300 metros – um deles 
é do embaixador Sérgio 
Amaral – não sai por me-
nos de R$ 2 milhões.  

Efeito do corona 
 N Uma empresa de even-

tos que reúne jornalistas 
estrangeiros no Brasil os 
consultou sobre uma edi-
ção presencial, no fim do 
ano, por aqui. Nenhum 
deles,  de sete países, 
quer vir. Todos estão com 
medo do Brasil.

DEDO NA TOMADA

ATENÇÃO, GUEDES

 N As Medidas Provisórias do presidente Jair Bolsonaro (foto) 
entram no plenário da Câmara e ganham ‘jabutis’ sem pés nem 
cabeça nos seus textos. Armadilhas contra a Fazenda. 

O isolamento social a que aderi, 
permanecendo em casa o mais 
possível, como forma de contri-

buir para evitar a disseminação do co-
ronavírus, obediente que sou às orienta-
ções dos infectologistas, me fez lembrar 
de um episódio do qual participei, em 
1979, no Parque Rubens Vaz, uma das 
comunidades do Complexo da Maré. 
Acompanhando o seu Manoel Januá-
rio, que liderava movimento destinado a 
eleger nova direção da associação de mo-
radores, visitei a casa (barraco) de uma 
mulher grávida, que se chamava Joana.

Logo que entramos, ante uma habi-
tação extremamente pobre e rigorosa-
mente limpa, Manoel Januário, depois 
das apresentações de praxe, teceu to-
dos os elogios à Joana, em face do zelo, 
da dedicação e esforço daquela quase 
mãe para manter o seu barraco naque-
las condições. Quanto mais elogiada, 

O mundo vive, hoje, um momen-
to muito delicado, onde vidas 
estão sendo levadas por um ví-

rus minúsculo. Regiões mais carentes 
sofrem mais. É por isso que nós, como 
autoridades públicas, temos o dever 
de fazer com que a qualidade de vida 
da população seja afetada o menos 
possível na pandemia. Vacina, dis-
tanciamento social, uso de máscara, 
álcool-gel, enfim, são cuidados que já 
sabemos de cor.

Mas, além disso, temos que cuidar 
também da saúde mental das pessoas. 
E saúde mental anda lado a lado com 
bem-estar. Pensando nisso, resolve-
mos, mesmo com todas as dificulda-
des financeiras, melhorar Magé, uma 
das cidades mais antigas do estado, 
prestes a completar 456 anos, e trans-
formá-la, primeiro, num canteiro de 
obras e, posteriormente, num lugar 
mais bonito para se viver.

Quem chega hoje ao município tem 
a impressão de estar num filme de fic-
ção científica, com dragas, retroesca-
vadeiras e rolos compressores por todo 
o lado. Desde janeiro, já despejamos 
cerca de 7.500 toneladas de asfalto nas 
ruas dos seis distritos, totalizando cin-
co mil metros de vias asfaltadas. Nos 
primeiros 100 dias de governo, foram 
42 operações Tapa-Buraco, recuperan-
do 1.400 crateras em 80 ruas.

De brita corrida e insumos de pe-
dreira, aplicamos oito mil toneladas, 
além de preparar 6.800 metros de 
meio-fio para confecção de calçadas. 
As chuvas que dão tanta dor de cabeça 
ao povo mageense e causam mal-estar 
também nos preocupam. Assim, colo-
camos 2.250 manilhas na cidade para 
a drenagem pluvial, retiramos 60 mil 
toneladas de lixo das ruas e estamos 
dragando canais e valas.

Magé também está prestes a se 
transformar na Cidade Luz da Bai-
xada. Até agora, reparamos cinco mil 

Obras que elevam a autoestima

A casa da mãe Joana

Paulo Ramos

deputado federal do 
PDT/RJ

Renato Cozzolino

prefeito de Magé

mais Joana chorava. 
Dias depois, quando a reencontrei, 

indaguei as razões de tantas lágrimas 
como reação aos elogios que recebia. 
Joana disse que tinha nojo de morar 
naquele barraco, uma palafita precá-
ria, cravada na água suja, e que Manoel 
Januário estava lembrando que era ali 
que ela ia criar o seu filho, prestes a 
nascer. A resposta passou a caminhar 
comigo ao longo da vida. A Constitui-
ção cidadã de 1988 diz que a casa é o 
asilo inviolável, elevando a moradia ao 
mais alto grau de proteção. 

Para a mulher, a moradia digna 
é motivo de orgulho e alegria, é um 
sentimento permanente, enraizado 
e incorporado. Para as mães, a casa é 
também o centro do universo, é o redu-
to dos sonhos, dos projetos, da ideali-
zação do futuro para os filhos. Mas de 
qual casa, então, e de qual inviolabili-
dade fala a Constituição?

Não pode ser a casa miserável onde 
tantas mães no nosso país criam seus 
filhos. Mães que enfrentam o horror 
habitacional, a tortura continuada, a 
humilhação permanente, o sofrimen-

pontos de iluminação em todo o mu-
nicípio, fazendo com que a sensação 
de segurança da população aumente. 
E não só a sensação, mas a percepção 
da realidade também. De acordo com 
matéria do próprio jornal O DIA, os 
roubos de rua em nossa cidade redu-
ziram 100% nos últimos meses.

Os dados são do Núcleo de Inteli-
gência (Nuint) da Polícia Militar e in-
dicam queda a zero de roubo a tran-
seuntes, telefone celular e no interior 
de ônibus. E a cidade iluminada preci-
sa estar de cara nova. Por isso, realiza-
mos ainda 85 mutirões para a pintura 
de faixas, quebra-molas e meios-fios, 
podas de árvores e retiradas de lixões 
em diversos bairros.

Tem gente que me pergunta como 
conseguimos tudo isso em um mo-

mento econômico tão crítico. O orça-
mento de Magé aumentou? Não. O que 
nos garante um fluxo grande de obras 
é a boa administração, a vontade de 
querer acertar e o compromisso com a 
gestão pública. Dessa forma, comecei 
cortando na própria carne e reduzi, em 
quase 40%, os custos no meu gabinete.

Também paralisamos todos os con-
tratos de prestação de serviços firma-
dos no apagar das luzes do governo 
anterior. Eles estão sendo auditados 
e, por conta disso, permanecerão sus-
pensos até o dia 31 de junho. Desse 
jeito, com uma rua asfaltada, um bair-
ro bem iluminado, uma coleta de lixo 
regular e um rio que não enche mais, 
a gente vai governando com amor e 
devolvendo ao morador de Magé a au-
to-estima. Povo feliz adoece menos.

to mais profundo, a dor e a amargura, 
mas não a impotência. 

Mesmo violadas de todas as formas, 
imagináveis e inimagináveis, as mães 
resistem, persistem e lutam para dar 
algo a mais aos seus filhos além do 
amor, algo de que somente elas são 
capazes, pois para as mães, pelo menos 
os sonhos, são invioláveis.

Embora, a infância seja a fase das 
brincadeiras e da alegria, os filhos per-
cebem o sofrimento das mães. Não por 
acaso, quando os filhos da pobreza con-
seguem emergir e alcançar sucesso, o 
exemplo que dou é o futebol (há outros), 
no primeiro contrato que resulta em ex-
pressivo resultado financeiro, na primei-
ra entrevista, ao serem indagados sobre 
o que farão, a resposta é imediata: vou 
dar uma casa para minha mãe.

Como o Brasil é uma das maiores eco-
nomias do mundo, deveríamos inscrever 
na Constituição o seguinte Artigo: Toda 
mãe tem direito a uma casa com padrões 
de conforto e higiene compatíveis com a 
dignidade que há de ser conferida à ma-
ternidade. Cumprida à Constituição, di-
remos: Casa da mãe Joana, nunca mais!

JULIO NASCIMENTO/PR

ESPLANADEIRA

 N Fundação Grupo Boticário de Proteção  à Natureza lança Edital 
Conexão Oceano de Comunicação Ambiental. 

 N Multiculturalismo na Comunicação  é tema da Semana de Comu-
nicação da UVA, que começa dia 24, no Canal CasaCom Conecta. 

 N Livro “Mania de Fotografar o Rio”,  de Bayard Boiteux, será lançado 
dia 29, no canal dos Embaixadores de Turismo do RJ. 

 N Wecompany Coworking  inicia projeto WEMENTORING, dia 9 de 
junho, no Shopping Downtown no Rio.
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MALHAÇÃO

 n Alan assiste ao vídeo enviado 
por Duca. Pedro beija Karina na 
frente de Cobra. Karina comenta 
na academia que Duca beijou 
Roberta, e a notícia se espalha. 
Lobão vê Roberta beijar Duca.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana pede para trabalhar na 
ONG de Lúcio. Rodrigo convida 
Manuela para viajar. Júlia decide 
ficar com Ana no fim de semana 
em que Rodrigo e Manuela viaja-
rão. Sofia sai com Miguel.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Helena se irrita com a curio-
sidade de Luna. Hugo revela a 
Dominique que Ivo chegou até 
ela através de um retrato falado. 
Alexia diz a Zezinho que não po-
derá ficar para o jantar.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol diz para Dani que ela 
jamais estará sozinha. Samuca 
diz para Cris que os dois preci-
sam anunciar o fim do namoro. 
Miguel e Gabriela se beijam.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Silviano avisa que José Alfre-
do e Maria Marta não dormiram 
em casa. Vicente pede a Cristina 
para saírem com Victor. Téo vê 
Robertão e Érika se beijando.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Debra flagra a brincadeira en-
tre Gerson, Chaim e Ismael. Em 
Sodoma, Ló se mostra decep-
cionado com Ayla. Ao lado de 
Miguel e Gabriel, Jesus agradece 
a hospitalidade de Abraão.

21h | RECORD | 12 anos 
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para Menores
Pedro 

Sampaio e 

Luísa Sonza 

acusam 

Youtube 

de suposto 

boicote ao 

clipe de 

‘Atenção’ por 

conter “nudez 

excessiva”. 

Representantes 

da plataforma 

negam 

Cenas de ‘Atenção’, 
clipe de Pedro Sampaio 
e Luísa Sonza

N
a última sexta-feira, Pedro Sam-

paio e Luísa Sonza lançaram o 

clipe de ‘Atenção’, nova música de 

trabalho da dupla. Responsável 

pela composição, Pedro Sampaio assina 

também a direção criativa do clipe, que tem 

estética inspirada no filme ‘A Fantástica 

Fábrica de Chocolate’, de 2005. O investi-

mento foi tanto que o DJ resolveu trazer até 

Deep Roy, intérprete original dos Oompa-

-Loompas, para o universo do clipe.

“Por incrível que pareça, compus ‘Aten-

ção’ na beira da piscina ao som de um vio-

lão, junto ao Rafinha RSQ, em Salvador. Es-

távamos numa tarde na piscina, pegamos o 

violão e começamos a cantarolar algumas 

melodias. Depois, começamos a trabalhar 

em cima do beat. E, como não podia ser 

diferente, coloquei a minha marca: ener-

gia, dança, uma sonoridade bem quente. 

Comecei a pensar sobre o que eu queria no 

clipe, como seria o cenário, a ideia, as cores 

e queria muito resgatar essas referências do 

filme. Tudo foi se desdobrando e resultou 

num processo lindo de assistir, incrivel-

mente interessante e que enche meu cora-

ção de orgulho”, explica Pedro, que sempre 

investe em grandes produções, como foi o 

caso de ‘Fala Mal de Mim’, em parceria com 

Wesley Safadão e Daniel Caon. 

SUCESSO X BOICOTE

Com apenas cinco dias da estreia, portan-

to, o clipe de ‘Atenção’ já ultrapassa as 5 

milhões de visualizações no Youtube. O ví-

deo que ensina a coreografia da música, li-

berado há apenas três dias, também vem 

tendo boa repercussão e já foi assistido 

mais de 600 mil vezes. Mas o sucesso, no 

entanto, não tem sido comemorado 

pela dupla. Aliás, muito pelo contrá-

rio. Tanto Pedro Sampaio quan-

to Luísa Sonza alegaram que o 

Youtube estivesse por trás de 

um boicote à produção. 

De acordo com a equipe 

do DJ Pedro Sampaio, a 

plataforma de vídeos 

estaria pedindo 

para que os aces-

sos fossem fei-

tos somente 

após a con-

firmação 

de maio-

ridade, 

reco-

nhecendo que o clipe apresentava “nudez 

excessiva” e era impróprio para menores de 

18 anos. “Assistam, só isso. Valorizem nosso 

pop. A gente sempre é boicotado de algu-

ma forma, não importa o que seja. E outra, 

a responsabilidade pelas crianças são dos 

pais, não dos artistas. A gente tá fazendo 

nossa música pra dançar, com coreografia, 

com bunda, sim. A gente gosta. A gente se 

diverte. Se não, não faria tanto sucesso como 

faz. Cabe aos pais decidirem o que a criança 

pode ou não assistir. Mas enfim, assistam 

muito ao clipe!”, disse Luísa Sonza aos fãs. 

Pedro Sampaio também se pronunciou 

sobre o suposto boicote. “Recebemos a 

informação de que o Youtube está limitan-

do o alcance do clipe, alegando ‘conteúdo 

explícito’. Quem viu o clipe sabe que entre-

gamos uma estética incrível, conceito, co-

reografia e magia. Estamos levando arte 

e alegria no clipe! Continuem ouvindo e 

assistindo ‘Atenção’”, divulgou o DJ. 

Mas o Youtube, por sua vez, nega qual-

quer tipo de boicote à produção. De acordo 

com declaração dada por representantes 

da plataforma ao DIA, o Youtube informa 

“que não identificou restrições no vídeo”.

ESTRATÉGIA ARRISCADA?

Como era de se esperar, após o anúncio do 

suposto boicote e da convocação dos fãs para 

que continuassem consumindo ‘Atenção’, a 

música estourou em todas as plataformas. 

No Deezer, por exemplo, o perfil de Pedro 

Sampaio registrou um aumento de 56% nos 

acessos quando comparado à última sema-

na. Em pouco tempo, alguns internautas 

levantaram a hipótese de que o anúncio do 

boicote poderia ser uma estratégia de mar-

keting para a divulgação do trabalho. 

“A jogada de marketing pra dizer que o 

Youtube está limitando o vídeo da Sonza”, 

disse uma usuária do Twitter. Na mesma 

rede social, outros internautas também le-

vantaram a problemática do clipe mesclar 

elementos lúdicos de ‘A Fantástica Fábrica 

de Chocolate’, que atrairia o público infantil, 

com cenas sensuais, consideradas impró-

prias para as crianças. “Acho que o clipe do 

Pedro Sampaio está pegando restrição pela 

temática ser de um filme infantil e mistu-

rarem a sensualidade”, disse um seguidor.

Procurada pelo DIA, a equipe de Pe-

dro Sampaio, responsável pelo clipe, 

não se pronunciou sobre o suposto 

boicote até o fechamento desta 

edição.

JULIANA PIMENTA juliana.pimenta@odia.com.br



Horóscopo

O seu poder de comunicação vai estar numa grande 
fase, aproveite o momento. Motive os colegas e faça 
bons acordos no trabalho. Abra seu coração para 
quem ama. Cor: dourado.

Excelentes pensamentos para faturar dinheiro. 
Controle a sua teimosia para não brigar com pessoas 
que gosta. Pode se envolver romanticamente com 
alguém da turma. Cor: cinza.

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: adir, áerea, árduo, área, arear, areia, ária, árido, baile, balé, 
baleia, brasileira, coar, cuidar, cura, doar, dura, edil, eira, idear, irado, lerdo, 
lida, lide, lira, lisa, odre, ralé, rali, real.

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

Tenha conversas produtivas no trabalho. Utilize seu 
carisma para fechar acordos e negócios importantes. 
Só tome cuidado com fofocas. Fase muito sensual 
com o par. Cor: preto

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Hoje você vai ser capaz de repensar o seu orçamento, 
organize as finanças. Contate um familiar ou um 
amigo que more longe. Busque privacidade para curtir 
a vida a dois. Cor: salmão.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Planeje o futuro e invista nos seus objetivos. A Lua 
renova a sua energia e confiança. Só evite conflitos 
com pessoas próximas. Romance estável e repleto de 
companheirismo. Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Atue com discrição, evite conflitos. Lute para 
conquistar os seus desejos, mas não revele seus 
planos a qualquer pessoa. É uma boa fase para a 
conquista. Cor: mostarda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você terá uma facilidade enorme para aprender novas 
habilidades. Aposte em cursos de idioma e estude 
para concursos. No relacionamento, discuta sonhos e 
desejos. Cor: chocolate.

LIBRA
23/9 a 22/10

Boas chances de mudar de cargo no serviço. Pode ser 
reconhecido por um novo ambiente de trabalho. Na 
conquista, encontros virtuais podem acontecer 
inesperadamente. Cor: rosa-bebê.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Troque experiências com colegas na vida profissional, 
use seu carisma. Compartilhe e absorva 
conhecimentos. Declare o seu amor na relação, não 
tenha medo de se abrir. Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua te deixa mais intuitiva. Algumas mudanças 
podem ocorrer neste dia. Confie em seus instintos 
para tomar boas decisões. Seja mais carinhoso na 
união. Cor: índigo.

No trabalho, se tiver parcerias com familiares, seja 
paciente, tente ficar longe de confusão. Evite 
extravagâncias nas finanças. A sensualidade vai 
marcar a relação. Cor: malva.

A disciplina vai te ajudar com compromissos. 
Apresente alguns projetos ao seu chefe e conquiste 
um maior respeito. O amor vai receber novos 
estímulos. Cor: escarlate.

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

Vacinado, 
Genilson 
Araujo 
retorna ao 
‘Bom dia Rio’ 
O jornalista Genilson Araujo re-
tornou, ontem, ao trabalho pre-
sencial na Rede Globo. O repórter 
que sobrevoa a cidade do Rio no 
Globocop estava afastado há cerca 
de 14 meses por fazer parte do gru-
po de risco da covid-19. Vacinado 
com a primeira dose do imunizan-
te contra a doença, retornou ao 
‘Bom Dia, Rio’ e ainda ganhou ho-
menagem no Cristo Redentor.

No Twitter, o apresentador Fla-
vio Fachel deu as boas-vindas ao 
companheiro de trabalho. “O Ge-
nilson Araújo voltou pro Bom Dia 
RJ, com direito a surpresa no ar! 
Mande a sua mensagem pra ele”, 
escreveu o jornalista.

O repórter aéreo viu desde o 
Globocop uma mensagem cari-
nhosa nos pés do Cristo Reden-
tor. No local, foi colocado um car-
taz com as palavras: “Bem vindo, 
Gege”. Nas redes sociais, o público 
do telejornal também comemorou 
o retorno do jornalista à telinha.

“Vacina sim, vacina já! Genil-
son Araújo voltando depois de 14 
meses em quarentena ao ‘Bom 
dia Rio’. Que momento”, escreveu 
um internauta. “A felicidade de 
ter visto Genilson Araujo sendo 
vacinado e a emoção de vê-lo re-
tornando ao trabalho se define na 
certeza da esperança de que tudo 
vai passar e a nossa vez vai che-
gar”, postou outro.

Thelma Assis 
faz desabafo 
sobre ataques 
racistas
Thelma Assis usou o Twitter, na 
madrugada de terça-feira, para 
fazer um desabafo contra os ata-
ques racistas que sofre um ano 
após vencer o ‘BBB 20’.

“Hoje tirei o dia pra estudar. 
Vim dar uma olhada no Twitter e 
um monte de gente me marcando 
pra jogar hate. Gente tóxica que 
cria rivalidade onde não existe e 
não perdem a oportunidade de 
me atacar. Cambada de racista 
que não aceita ver mulher preta 
ocupando todos os espaços. Supe-
rem a minha vitória no ‘BBB’, pois 
o dinheiro já tá rendendo faz mais 
de 1 ano”, desabafou Thelminha,

Na sequência, revelou ter uma 
social media autorizada para blo-
quear pessoas e comentários. “Eu 
tenho social mídia autorizada pra 
deixar de seguir quem me ofende 
ou é conivente com qualquer tipo 
de ofensa. Minha saúde mental 
vocês não vão tirar”, finalizou ela.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO/GLOBO
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