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SUSPEITO DE 
PARTICIPAR DA 
MORTE DOS MENINOS 
DE BELFORD  
ROXO  É PRESO  
EM CABO FRIO. 
RIO DE JANEIRO, P. 3

Veja como fazer para 
quitar dívidas e evitar 
novas ações judiciais
Semana de Conciliação do TJRJ vai permitir que consumidor negocie de forma amigável e 
até consiga reduzir, ou mesmo cancelar, valor do débito ao participar do mutirão.  ECONOMIA. P. 9

ATÉ SEXTA-FEIRA! 

VALOR MÉDIO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL FICA 
ABAIXO DO QUE FOI ANUNCIADO POR BOLSONARO. P. 10

REGINALDO PIMENTA 

ATAQUE

PRATICAMENTE SEM CHANCES DE VOLTAR À ELITE, 
VASCO ENFRENTA O VITÓRIA HOJE, ÀS 21H30.  P. 8
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Bandidos invadiram e levaram TVs de LCD, projetor 
de imagem, notebooks, bomba de abastecimento de 
água e cabos elétricos da Escola Municipal Professor 

Wan-tuyl da Silva Cardoso, em Padre Miguel. P. 5

PLANOS
CHEGADA DE 
BOLSONARO NO PL 
PODERÁ 
ATRAPALHAR 
CANDIDATURA DE 
CLÁUDIO CASTRO 
INFORME DO DIA, P. 2

Confusão tem sido 
exposta pelos dois em 
suas redes sociais. P. 13

CARLINHOS MAIA 
FAZ B.O. CONTRA 
FOTÓGRAFO

Famosos de

Alessandro
LoBianco

Criança morre 
em incêndio no 
Chapadão
Moradores da comunidade disse-
ram que menino de 3 anos estaria 
sozinho em casa. Avó, no entanto, 
afirmou que o neto ficou em casa 
sob cuidados de um vizinho, en-
quanto a mãe foi à igreja.  P. 4

Primeiro profissional de Saúde a 
chegar ao local do acidente que 
matou a cantora Marília Mendon-
ça e mais quatro pessoas, médico 
constatou que não havia condições 
de ninguém escapar vivo da queda 
do avião. P. 7

‘Seria 
impossível 
alguém ter 
sobrevivido’

Competição indicará 
comediante em dinâmica 
monitorada pelo público. P. 15

REALITY SHOW 
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Sem merenda e menos 
aulas por causa de furtos 

TROPEÇO DO FLU TROPEÇO DO FLU 

Suspensão da apresentação do comprovante 
dependerá de índices de vacinação na cidade. P. 6

PASSAPORTE EXIGIDO 
ATÉ O FIM DESTE MÊS

Durante ação policial, em Belford Roxo, PMs encontraram 
dois locais usados para desmonte de veículos. P. 4

Cinco suspeitos presos e um 
homem ferido em operaçãoTricolor carioca não joga bem, perde de 1 a 0 Tricolor carioca não joga bem, perde de 1 a 0 

para o Grêmio e vê sonho de classificação para a para o Grêmio e vê sonho de classificação para a 
Libertadores ficar cada vez mais distante.Libertadores ficar cada vez mais distante.  P. 8P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Olha, eu nunca pensei que fosse ficar 
feliz com o trânsito… Mas depois de 
encontrar aquela região às moscas e 

agora ver que ela já está se movimentando 
novamente, ah é bom demais. Desde que o 
prédio do SBT se mudou para o Centro do Rio 
eu comecei a observar… As coisas já come-
çam a fluir de uma forma diferente por lá.

É uma sensação gostosa de saber que o 
coração da cidade tá ganhando fôlego, com 
as empresas voltando a atuarem de forma 

presencial e a vacinação avançando. Isso, é 
claro, causa um impacto positivo numa das 
categorias mais prejudicadas nessa pande-
mia, que foi o comércio. 

Quem não lembra a angústia, sem saber 
do futuro que foi o início da pandemia, 
quando muitos restaurantes e lojas tiveram 
que fechar as portas? Agora, no lugar de 
restaurantes fechados, há investimento. A 
gente já começa a reparar as pinturas, as re-
formas, tudo para um futuro bem próximo…

É mais gente trabalhando e consequen-
temente consumindo, ou seja, fazendo a 
Economia girar! Ainda vai demorar um pou-
co para aquela região voltar a ser pulsante, 
mas com o incentivo necessário é questão 
de tempo para que ela retome o valor que 
sempre teve.

O que eu tenho certeza é que não vai demo-
rar muito para eu voltar a reclamar do trânsito, 
mas é melhor assim, né? Então, bora reerguer! 
A hora de virar esse jogo é agora.

PINGO NO I
 n E mudou o presidente do INSS… Saiu o Leonardo 

Rolim e assumiu José Carlos de Oliveira. O objetivo, 
lógico, é fazer com que ele consiga diminuir essa fila 
de espera absurda de quase dois milhões de pessoas 
atrás dos seus benefícios.

Tantos já passaram e não conseguiram… Será 
que agora vai?! É tanto problema que, sinceramen-
te, a gente fica incrédulo com uma notícia dessa. 
Porque adianta de nada ficar promovendo dança da 
cadeira se quem sempre cai com a bunda no chão é 
o povo cansado de esperar… E olha que de esperar 
sentado a população entende e muito!

Quem acompanha essa coluna, sabe o quanto a gen-
te cobra e briga com o INSS para que ele melhore o seu 
serviço. É ineficiente, inoperante e só prejudica o pobre.

A gente fica na torcida, na expectativa que me-
lhore sim... Ninguém aqui joga contra! O novo pre-
sidente já tem um ponto positivo, é ex-superinten-
dente regional, mas tem que mostrar serviço. É isso 
que a gente quer e é isso que a gente vai cobrar.

Então, bora colocar o Pingo no I… Alô, novo presi-
dente! O olho tá aberto… E se precisar, todo mundo 
já sabe, né? Reclamar é com a gente mesmo.

TÁ BONITO!
 n Ontem eu fiz o meu programa 

de rádio diretamente da Praça Rui 
Barbosa, em Nova Iguaçu… E que 
legal foi reencontrar o povo depois 
de quase dois anos sem um conta-
to tão próximo. Mesmo com todo 
mundo de máscara, dava pra ver 
os olhos de quem acompanhava 
brilhando!

Inclusive os meus, afinal, qual 
olho que não brilha quando a gente 
faz o que ama?! Isso tudo tá acon-
tecendo graças à conscientização 
e ao avanço da vacinação, mesmo 
com uns e outros não ajudando 
muito!

A batalha ainda não acabou, 
mas são esses momentos que nos 
fazem ter certeza de que estamos 
no caminho certo. Por isso, se você 
me perguntou se tá feio ou tá boni-
to… Falta pouco pra gente voltar a 
ser feliz, a vacina tá on, e tenho dito!

Por um Centro pulsante ! 
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

As mais lidas
Online

emissora dá chapéu na 
Globo e fecha acordo para 

transmitir o Brasileirão
ESPORTES

‘A Fazenda’: Sem 
saber da morte de 

Marília Mendonça, Bil 
elogia a cantora

DIVERSÃO

Homem é encontrado 
morto com tiro na cabeça 

após separar briga em 
Padre Miguel

RIO DE JANEIRO

@nuno_vccls

Tuitadas do 
Nuno

O Orçamento Secreto, que 
distribui dinheiro a pedido de 
parlamentares não identifi-
cados, é, por si só, uma ano-
malia. A decisão da ministra 
Rosa Weber em suspender 
esse sorvedouro de dinheiro 
público deve ser apoiada. O 
Brasil precisa evoluir para a 
era da transparência. Já!

O desmatamento ilegal 
é grave e foi mencionado 
ontem por Rodrigo Pache-
co, na COP-26. Mas não é o 
único problema ambiental 
brasileiro. É preciso cuidar 
das cidades! As emissões 
de gases, os esgotos a céu 
aberto e o lixo nas ruas de-
vem ser atacados com igual 
prioridade.

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

InformedoDiaInformedoDiaInformedoDia ANA PAULA JAUME
Com participação de:

ana.pupo@odia.com.br

Música no “Fantástico” e tapete vermelho

 n No partido de Valdemar da Costa 
Neto, tem gente dizendo que vai 
pedir música no “Fantástico”. Já 
são dois senadores fluminenses 
nos quadros da legenda, Carlos 
Portinho e Romário — e a tendên-
cia é que o Zero Um, Flávio Bolso-
naro, também se junte ao PL. A 

caneta do diretório continua com 
Altineu Côrtes, mas o clã presi-
dencial, obviamente, tem tapete 
vermelho. Com as portas abertas 
à tropa de choque bolsonarista, o 
pessoal aposta que vai conquistar 
até 50% mais cadeiras nos parla-
mentos federal e estadual.  

Os pratos na balança de Castro
Embora a chegada da família Bolsonaro ao PL seja 

motivo de festa no partido, o movimento pode em-
baralhar as peças cuidadosamente encaixadas por 

Cláudio Castro na construção de sua candidatura a um novo 
mandato. Vice em uma chapa de direita, desde sua ascen-
são ao poder, o governador levou o Palácio Guanabara em 
direção ao centro. Além da própria legenda, fazem parte de 
seu primeiro escalão filiados a legendas com presidenciáveis 
próprios. Estão no secretariado o PDT de Ciro Gomes, com 
Thiago Pampolha; o MDB de Simone Tebet, com Vinícius Fa-
rah e Gustavo Tutuca; o PSDB de Eduardo Leite e João Doria, 
com Max Lemos; e o Podemos de Sérgio Moro, com Patri-
que Welber. Isso sem contar a influência do presidente da 
Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT). Por enquanto, 
o momento é de espera — até porque o jogo está longe de 
começar. Mas não há dúvidas de que o delicado equilíbrio 
tem hora para acabar. A questão é o quando.

 n Se for pelo Detran, os 
“zangões” estão com os 
dias contados. Aquela 
turma que fica no entor-
no das sedes, oferecendo 
serviços de despachan-
tes, vai enfrentar, agora, 
a concorrência oficial: 
o órgão lançou o servi-
ço “Posso ajudar?”, com 

funcionários uniformi-
zados postados na calça-
da do prédio da Avenida 
Presidente Vargas. Além 
de tirar dúvidas, os agen-
tes vão fazer o encami-
nhamento correto aos 
setores — e, ao contrário 
dos zangões, sem cobrar 
nada por isso.

 n Após dois anos, a Secre-
taria Municipal de Habi-
tação vai, finalmente, vol-
tar a entregar unidades 
de moradia da cidade. E 
prometeu que as primei-
ras chaves chegam aos 
moradores ainda neste 
ano. O anúncio foi feito 
ontem, na apresentação 
do Projeto de Lei Orça-
mentária Anual à Câ-
mara. A pasta prevê um 
orçamento 83% maior 
(60% para infraestrutura 
e 203%, habitação). 

PROMESSA DE MORADIAS 
ENTREGUES AINDA EM 2021

CARLOS MAGNO/DIVULGAÇÃO
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DETRAN NA BRIGA COM “ZANGÕES” 

DESFILE GARANTIDO 
PARA NOCA

HISTÓRIAS NA 
AVENIDA

Não vão ser as pernas 
enfraquecidas por mais 
de um ano em casa que 
vão impedir Noca de des-
filar na Portela em 2022. 
O deputado Dionísio Lins 
(PP) prometeu levar 
uma cadeira de rodas ao 
baluarte do samba ain-
da nesta semana.

A Portela foi indicada, 
pela primeira vez, ao 
Troféu Baobá, o “Os-
car dos contadores de 
história do Brasil”. A 
indicação é devida ao 
enredo para 2022, “Igi 
Osè Baobá”, que retrata 
a simbologia e a história 
das “árvores da vida”.

Desde que chegou ao poder, Castro se aproximou do centro

BOLSONARO NO PL

Picadinho

 A programação da Semana do Hip Hop, puxada pelo man-
dato da deputada Dani Monteiro, chega hoje à roda da Cen-
tral do Brasil. O show de MC Tio Phil começa às 19h.

Jorge Aragão recebe amanhã, às 18h, a Medalha Pedro Ernes-
to. Também será comemorado o Mês da Consciência Negra.

Amanhã tem Dia do Cinema e do Audiovisual, na Estácio Tom 
Jobim, na Barra, com oficinas gratuitas e abertas ao público.

Termina hoje o 31° Festival Internacional de Curtas do Rio de 
Janeiro. O evento é híbrido, com sessões em exibição na Esta-
ção Net Botafogo.

Ontem, o programa de rádio foi na Praça rui Barbosa, em Nova iguaçu

TALITA GIUDICE
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SUSPEITO DA TORTURA E 
MORTE DOS MENINOS DE 
BELFORD ROXO É PRESO
Victor Hugo dos Santos Goulart é acusado de gerenciar o tráfico da comunidade 
do Castelar. Ele foi encontrado em uma casa em Cabo Frio e não resistiu a prisão 

S
uspeito de partici-
par do desapareci-
mento e morte dos 
t rê s  meninos  de 

Belford Roxo, Victor Hugo 
dos Santos Goulart, conhe-
cido como Vitinho ou VT, 
foi preso por policiais da 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF), na manhã de on-
tem, em Cabo Frio, na Re-
gião dos Lagos. 

O traficante foi encontra-
do em uma casa em Una-
mar e não resistiu a prisão. 
Os agentes irão ouvi-lo para 
tentar buscar mais infor-
mações que ajudem a escla-
recer as circunstâncias das 
mortes de Lucas Matheus, 
Alexandre e Fernando. 

Investigações da especiali-
zada indicaram que VT é um 
dos gerentes gerais do tráfico 
da comunidade do Castelar, 
em Belford Roxo. Ele dividia 
o cargo com Willer Castro da 
Silva, o Estala, condenado a 
morte, em setembro, no tri-
bunal organizado pelo Co-
mando Vermelho (CV) para 
apurar a morte dos meninos. 

Segundo a DHBF, os ge-

rentes gerais atuavam sob 
as ordens dos donos das 
atividades criminosas da 
região, Wilton Carlos Rebe-
lo Quintanilha, o Abelha, e 
Edgard Alves de Andrade, o 
Doca. Entretanto, ao pedi-
rem autorização da facção 
para punir quem poderia es-
tar furtando passarinhos na 
comunidade, eles não infor-
maram que os suspeitos se 
tratavam de crianças meno-
res de 12 anos. 

Para escapar do tribunal 
do tráfico, VT fugiu do Caste-
lar e estava se escondendo na 
Região dos Lagos. Contra ele 
foram cumpridos dois man-
dados de prisão. 

Ele é acusado de ser um 
dos responsáveis pela tor-
tura de um homem que foi 
apontado injustamente pelo 
tráfico como responsável 
pelo desaparecimento das 
crianças, no dia 12 de janei-
ro. O criminoso também foi 
acusado de tráfico de dro-
gas em uma investigação 
da Polinter, de 2019, sobre o 
Castelar.

THUANY DOSSARES 

EM MOTEL

Homem é encontrado morto com tiro na cabeça 

A Polícia Civil está investi-
gando a morte de um ho-
mem identificado como 
Charles Souza Alves, de 30 
anos, que trabalhava como 
motorista de aplicativo. Ele 
foi encontrado morto com 
um tiro na cabeça na Aveni-
da Brasil, na altura da Vila 
Kennedy, Zona Oeste, após 
tentar separar uma briga 
que aconteceu na Rua Fi-
gueiredo Camargo, em Pa-
dre Miguel, também na Zona 
Oeste, na madrugada da últi-
ma segunda-feira (8). 

De acordo com Eduardo 
Giangiarulo, amigo da víti-
ma, Charles foi apartar uma 
discussão entre um amigo 
dele e um rapaz, quando 
foi agredido. “Ele foi tentar 
amenizar a confusão e apa-
nhou. Depois disso os âni-
mos se acalmaram e o Char-

Charles Alves, 
morto após 
separar briga na 
Zona Oeste

 NUm soldado da Polícia Mi-
litar matou um bandido ao 
reagir a tiros a uma tenta-
tiva de assalto em Realen-
go, na Zona Oeste do Rio. 
A ocorrência aconteceu na 
madrugada de ontem, na 
saída de um motel na Ave-
nida Brasil.

Em nota, a Secretaria 
Estadual da PM disse que 
uma equipe do 14º BPM 
(Bangu) foi acionada para 
a região para verificar uma 
ocorrência de tiros nas pro-
ximidades da comunidade 
do Batan, no mesmo bairro. 
No local, constataram que 
uma das vítimas assaltadas 
era um policial. 

Aos colegas de farda, 
o agente público contou 
que estava saindo do es-
tabelecimento e foi rendi-
do por dois bandidos que 
estavam escondidos atrás 
de uma lixeira. Ao perce-
ber que eles estavam ar-
mados, o policial reagiu e 
conseguiu balear um dos 
assaltantes. O criminoso 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local. Com ele 
foi apreendido uma pistola 
calibre 9 milímetros com a 
numeração raspada. 

De acordo com a PM, o 
policial, lotado no 40º BPM 
(Campo Grande), saiu ileso 
da ocorrência. O segundo 
suspeito conseguiu fugir e 
entrou na comunidade do 
Batan. A Delegacia de Ho-
micídios da Capital vai in-
vestigar o caso.

Traficante 
Victor Hugo dos 
Santos Goulart 
foi encontrado 
em uma casa em 
Unamar e não 
resistiu a prisão

REPRODUÇÃO

ARQUIVO PESSOAL 

PM reage 
e mata 
criminoso 

Charles Souza Alves morreu após tentar separar uma briga que aconteceu na Rua Figueiredo Camargo, em Padre Miguel, Zona Oeste

les foi em direção ao carro 
para ir embora. Ele não con-
seguiu chegar no veículo. A 
gente imagina que ele tenha 
sido sequestrado até a Ave-
nida Brasil. O carro dele es-
tava trancado e com sinais 
de arrombamento no mesmo 
lugar onde aconteceu a bri-
ga. O amigo dele, que voltou 
sozinho, chegou em casa e 
ele não”.

Antônio Alves, pai de 
Charles, que esteve na por-
ta do Instituto Médico Legal 
(IML) do Centro para tentar 
liberar o corpo do filho, foi só 
elogios ao rapaz.

“Era um menino muito 

querido. Eu fiquei até sur-
preso com tanto carinho 
que as pessoas tinham por 
ele. Depois disso que acon-
teceu, minha casa ficou su-
perlotada. Está tudo muito 
estranho. O carro ficou no 
mesmo lugar e ele não. Foi 
uma covardia. Atiraram na 
testa dele. Eu quero justi-
ça. Ele era meu único filho 
homem. Estou aqui me se-
gurando para não chorar. 
Minha esposa desmaia toda 
hora. Nunca imaginei que 
isso fosse acontecer”.

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) infor-
mou que está investigando o 
caso e que irá atrás de ima-
gens de câmeras de seguran-
ça do local para tentar locali-
zar e prender os criminosos. 

O enterro de Charles está 
previsto para acontecer hoje, 
no Cemitério Jardim da Sau-
dade, em Paciência, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro.

Delegacia de 
Homicídios da 
Capital (DHC) 
informou que está 
investigando o caso

Investigações 
da especializada 
indicaram que VT 
era um dos gerentes 
gerais do tráfico

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br
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Criança morre em incêndio atingir 
casa no Complexo do Chapadão 
Moradores disseram que a mãe havia saído de casa para ir a igreja e deixou o bebê sozinho, família nega

U
ma criança de três 
anos morreu carbo-
nizada após um in-
cêndio atingir uma 

casa na comunidade Final 
Feliz, no Complexo do Cha-
padão, em Anchieta, Zona 
Norte do Rio, na noite de se-
gunda-feira (8). 

Moradores da comunida-
de disseram à polícia que a 
criança estava em casa so-
zinha, após a mãe ir à uma 
igreja evangélica. O aciden-
te aconteceu na Travessa 
Nossa Senhora da Concei-
ção. Segundo testemunhas, 
ao retornar para a casa a 
mulher encontrou a crian-

ça sem vida atrás de um col-
chão queimado. 

A avó da criança afirma 
que o neto não ficou sozi-
nho e estava sob cuidados 
de um vizinho. 

“Estão dizendo que mi-
nha nora deixou meu neto 
sozinho, isso não é verda-
de. Ela deixou meu neto 
com um vizinho e foi para 
a igreja”, disse a avó pater-
na Rejane. 

Homens do quartel do 
Corpo de Bombeiros da re-

 > Familiares do pequeno 
Kaynnan Miguel Paiva, de 
3 anos, apontam um vi-
zinho como responsável 
pela morte da criança em 
um incêndio. O pai do me-
nino, Danilo de Jesus Alves 
de Oliveira, e a avó pater-
na, Rejane de Jesus Alves de 
Oliveira, afirmam que ele 

estava sob os cuidados de 
um vizinho, que não teria 
socorrido a criança quando 
as chamas começaram. 

De acordo com Reja-
ne, ao chegar ao local do 
incêndio, ela questionou 
quem estaria cuidando de 
Kaynnan, e depois de um 
tempo, uma mulher apon-

tou o vizinho, que teria se 
defendido afirmando que 
tentou salvar o menino. 
Mas a avó relata que o ho-
mem não teria prestado 
socorro, já que não apre-
sentava ferimentos, dife-
rente de um vendedor de 
salgados que passava pelo 
local e ficou ferido após 

tentar ajudar a vítima. 
“Eu cheguei lá pergun-

tando: “quem é a pessoa 
que estava responsável 
pelo meu neto?”, ninguém 
abriu a boca, ninguém 
falou nada. Depois, uma 
moça falou: “é ele” (o vizi-
nho)”, declarou a avó ma-
terna da vítima. 

Família acusa vizinho pela morte de criança 

REGINALDO PIMENTA

Suspeito é baleado e fuzil é 
apreendido em operação
Equipes fizeram buscas por criminosos a partir de dados do Setor 
de Inteligência em áreas próximas ao Complexo da Pedreira

Segundo a Polícia Militar, a ação tem como objetivo combater roubos de rua, de veículos e de cargas

Um suspeito foi encontrado 
ferido após uma troca de ti-
ros com policiais do 41ºBPM 
(Irajá), na Pavuna, na Zona 
Norte do Rio, na manhã de 
ontem. Segundo a PM, equi-
pes que atuam na região fo-
ram atacadas a tiros e houve 
confronto. Um fuzil, um car-
regador e munições foram 
apreendidos.

Os agentes dos bata-

lhões subordinados ao 2º 
Comando de Policiamento 
de Área e do Batalhão de 
Ações com Cães (BAC) fa-
zem operação nos bairros 
próximos ao Complexo da 
Pedreira, como Acari e Pa-
vuna, onde o suspeito foi 
baleado.

Em Acari, os policiais 
apreenderam seis tabletes, 
três pés e cinco brotos de ma-

DIVULGAÇÃO

Um homem foi ferido e ou-
tros cinco foram presos du-
rante uma operação da Polí-
cia Militar, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, on-
tem. O baleado foi socorri-
do ao Hospital Municipal de 
Belford Roxo. Não há infor-
mações se ele teria envolvi-
mento com o tráfico local. Os 
PMS atuaram no Complexo 
de Santa Teresa, Jardim Re-
dentor e no Gogó da Ema. A 
região é dominada pela fac-
ção criminosa Terceiro Co-
mando Puro (TCP).

Durante a operação as 
equipes encontraram dois 
locais usados para desmon-
te de carros. A polícia tam-
bém recuperou cinco veícu-
los roubados, sendo um de-
les blindado. Drogas, peças 
automotivas e uma granada 
foram apreendidas

O clima tenso assustou mo-

Cinco suspeitos são presos e 
um fica ferido em operação

PMS no Complexo de Santa Teresa, Jardim Redentor e Gogó da Ema

MARCOS PORTO

Avó da 
criança 
afirma 
que o neto 
não ficou 
sozinho em 
casa

Uma mulher  identif icada 
como Maria José dos San-
tos Silva, de 58 anos, morreu 
após ser atropelada e arras-
tada por uma viatura da Po-
lícia Militar na comunidade 
do Chapadão, em Anchieta, 
Zona Norte do Rio, na manhã 
de ontem. De acordo com tes-
temunhas, Dona Zezé, como 
era conhecida na região, foi 
atingida por uma viatura do 
20º BPM (Mesquita) que an-
dava em alta velocidade.

Em nota, a PM confirmou o 
envolvimento do carro da cor-
poração no acidente. “Policiais 
militares do 20ºBPM (Mesqui-
ta) estavam em patrulhamen-
to pelo bairro Paiol de Pólvora, 

Chapadão: Mulher 
morre atropelada 

conha após receberem uma 
denúncia sobre um laborató-
rio de manipulação de mate-
riais entorpecentes.

Segundo a PM, a ação tem 
como objetivo combater rou-
bos de rua, de veículos e de 
cargas. A Polícia Militar in-
formou que as equipes fize-
ram buscas por criminosos 
a partir de dados levantados 
pelo Setor de Inteligência.

radores que saíam para tra-
balhar. Em um dos pontos de 
acesso à comunidade Jardim 
Redentor, criminosos estacio-
naram um ônibus cortando a 
via para impedir a passagem 
do blindado da PM. 

Além do caveirão, uma 
aeronave do Grupamento 

Aéreo Móvel (GAM) tam-
bém deu apoio aos milita-
res. Também participaram 
da operação os batalhões 15° 
BPM (Duque de Caxias), 21° 
BPM (São João de Meriti), 
24° BPM (Queimados), 34° 
BPM (Magé) e 39° BPM (Bel-
ford Roxo).

Dois indivíduos 
foram detidos e 
um revólver foi 
apreendido

REPRODUÇÃO

Dona Maria morreu no Chapadão

em Nilópolis, quando foram ata-
cados por indivíduos armados 
efetuando disparos de arma de 
fogo nas proximidades da divisa 
entre o município da Baixada Flu-
minense e o bairro de Anchieta, 
ocorrendo reação. 

Polícia 
encontra 
arsenal
Policiais civis da 28ª DP 
(Praça Seca) apreende-
ram, nesta ontem, armas, 
munições e outros itens 
utilizados por milicia-
nos, em Curicica, Zona 
Oeste do Rio. Os agentes 
encontraram um fuzil, 
sete carregadores de fu-
zil, 170 munições para fu-
zil, seis carregadores de 
pistola, duas granadas, 
rádios comunicadores, 
trajes camuflados e cole-
te balístico.

O material foi apreen-
dido após informações 
de inteligência. O arse-
nal estava sendo utiliza-
do por uma organização 
criminosa para fomen-
tar confrontos arma-
dos visando ao controle 
territorial.

gião foram acionados no 
início da madrugada e, por 
ser uma área controlada por 
traficantes, encontraram di-
ficuldades para acessar o lo-
cal do incêndio. As chamas 
foram controladas pelos pró-
prios moradores. 

O corpo da criança foi re-
movido durante a madruga-
da e levado para o Instituto 
Médico Legal do Rio. 

A Polícia Civil vai investi-
gar o caso. Ainda não se sabe 
o que ocasionou o incêndio. 

Segundo 
testemunhas, ao 
retornar para a casa 
a mulher encontrou 
a criança sem vida 
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Jairinho tem habeas 
corpus negado
O Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro (TJRJ) ne-
gou, por unanimidade, 
na tarde de ontem, o ha-
beas corpus ao ex-verea-
dor Jairo de Souza, o Dr. 
Jairinho. Os desembarga-
dores Joaquim Domingos 
de Almeida Neto, Sidney 
Rosa da Silva e Marcius da 
Costa Ferreira, da 7ª Câ-
mara Criminal, votaram a 
favor da manutenção da 
prisão. 

A defesa de Jairinho 
questionou, no pedido de 
HC, os fundamentos da 
prisão preventiva dele por 
fraude processual e coa-
ção e também pediu que 
seu cliente responda em 
liberdade ou que a prisão 
seja substituída por medi-

das cautelares.
Na decisão dos desembar-

gadores, a prisão foi correta, 
“em sintonia com a gravida-
de dos crimes”. O ex-verea-
dor e a mãe de Henry Borel, 
Monique Medeiros, são acu-
sados pela morte da criança 
de apenas quatro anos. Eles 
estão presos desde abril.

Alvo de furtos, 
escola deixa de 
servir refeições
Escola municipal em Padre Miguel, na Zona Oeste, 
tem sido alvo constante de invasões e furtos

FABIO COSTA

Criminosos entraram na unidade em duas ocasiões e levaram TVs de LCD, projetor e outros itens

A 
Escola Municipal Pro-
fessor Wan-tuyl da 
Silva Cardoso, em Pa-
dre Miguel, tem sido 

alvo constante de invasões e 
furtos. Somente na última se-
mana, criminosos entraram 
na unidade em duas ocasiões 
e levaram TVs de LCD, pro-
jetor de imagem, notebooks, 
uma bomba para o abasteci-
mento de água e cabos de fia-
ção elétrica, o que afetou o for-
necimento de energia para a 
cozinha da unidade. Com isso, 
a escola deixou de servir refei-
ções e as crianças estão sendo 
liberadas mais cedo.

“O muro da escola é mui-
to baixo, qualquer um pode 
pular. Sempre invadiram no 
fim de semana. Mas antes 
era para brincar, jogar fu-
tebol na quadra. Agora in-
vadem para roubar. Temos 
medo que façam alguma 
coisa quando nossos filhos 
estiverem lá dentro. Não há 
nenhuma segurança”, diz Lu-
ciana Fernandes, de 31 anos, 

mãe de um aluno, de 9 anos, 
que estuda no 4º ano.

Na segunda-feira, hou-
ve uma reunião na escola 
com os responsáveis pelos 
alunos. Segundo mães que 
participaram do encontro, 
a direção informou que o 
furto dos cabos de energia 
e da bomba de água impos-
sibilitam o funcionamento 
da cozinha.

“Não podem ligar os refri-
geradores e não tem como 
conservar os alimentos. E 
sem água não dá para cozi-
nhar. A cozinha está no es-
curo”, contou Ivanilda de 
Souza, de 70 anos, avó de um 
aluno, na saída do turno da 
manhã. Ela também teme 
pela segurança das crianças:

“Elas correm risco de vida. 
Não se sabe o que eles podem 
fazer com as crianças. Essas 
pessoas são capazes de tudo. 
Eles estão entrando e assal-
tando mesmo. Vai dar uma 
semana, um mês, vão voltar 
e levar tudo de novo”. 

A Escola Municipal Pro-
fessor Wan-tuyl da Silva 
Cardoso, que fica na Rua 

Olímpia Esteves, tem dois 
turnos. Devido aos furtos 
que afetam o funcionamen-
to da unidade, eles passam a 
funcionar agora com carga 
horária de três horas por dia.

“Foi dito para a gente que 
o horário reduzido será até o 
fim do ano letivo. Quando a 

diretora falou que iria parar 
de servir almoço, teve mãe 
chorando. Foi muito tris-
te. Graças a Deus eu tenho 
como dar almoço ao meu 
filho, mas tem mães ali que 
não têm condições. Teve uma 
que se desesperou. Ela disse 
que, no fim do mês, não tem 
um saco de arroz na dispen-
sa de casa”, relata uma mãe 
de um aluno do 4º ano, que 
pediu para não ser identifi-

POLÍCIA CIVIL

Agentes buscam imagens

 N O DIA confirmou três regis-
tros de furto na 34ª DP (Ban-
gu), feitos pela direção da es-
cola. As queixas foram pres-
tadas nos dias 22 de outubro 
e 3 e 4 de novembro. Nas três 
ocasiões foram furtados cabos 
de energia elétrica, além das 
TVs, do projetor, da bomba de 
água e dos notebooks. 

A Polícia Civil informou que 
as investigações dos furtos 
estão em andamento na 34ª 
DP, que colheu o depoimento 
dos responsáveis pela esco-
la. Segundo a Polícia Civil, os 

agentes buscam imagens de 
câmeras de segurança insta-
ladas nas proximidades para 
identificar a autoria dos crimes.

“Praticamente todo mês 
invadem e levam alguma coisa. 
A diretora estava imprimindo 
documentos na impressora 
da filha, que trouxe de casa. A 
da escola foi furtada”, diz uma 
mãe de aluno, que pede para 
não ser identificada. 

Segundo a PM, rondas são 
feitas diariamente no entorno 
das escolas, durante e após o 
horário de funcionamento. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

cada. Ela conta que as inva-
sões à escola são constantes: 

“Isso sempre aconteceu, 
porque até uma criança pula 
o muro da escola. Entram lá 
e fazem de tudo. Já encon-
traram até preservativos na 
quadra de esportes”.

Depois de mais de um ano 
de aulas presenciais inter-
rompidas, Luciana acredita 
que a redução de aulas na 
escola irá prejudicar ainda 
mais o aprendizado de seu 
filho: “Ainda mais no meu 
caso e de tantas outras mães 
que estão desempregadas”.

A reportagem também 
procurou a Secretaria mu-
nicipal de Educação (SME), 
mas  a inda  não  obteve 
resposta.

Deputado Daniel 
Silveira deixa prisão
O deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ) deixou o Batalhão 
Especial Prisional da Polícia 
Militar em Niterói ontem. O 
alvará de soltura foi expe-
dido pela Justiça do Rio de 
Janeiro ainda pela manhã 
após a prisão de Silveira ter 
sido revogada pelo ministro 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Alexandre de Mo-
raes, na segunda-feira (8).

Bastante sorridente, Da-
niel Silveira foi flagrado dei-
xando a prisão. Ele foi detido 
após ameaçar ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
e as instituições do país em 
vídeo divulgado em feverei-
ro deste ano. Em meados de 
março, no entanto, o parla-
mentar tinha sido autorizado 
a cumprir prisão domiciliar. 

No fim de junho, o deputado 
voltou a ser preso novamen-
te, por desrespeitar o uso de 
tornozeleira eletrônica por 
cerca de 30 vezes. 

Na decisão que revogou 
a prisão do deputado, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre de 
Moraes substituiu a deten-
ção de Silveira por algumas 
medidas cautelares. O par-
lamentar não poderá fazer 
qualquer contato com outros 
investigados no inquérito 
das fake news e no inquérito 
que apura atos contra a de-
mocracia – à exceção dos ou-
tros deputados federais cita-
dos nessas apurações. Silvei-
ra é réu no Supremo por atos 
antidemocráticos diante da 
divulgação de vídeos.

Estagiário confessa 
ter furtado celulares
Um estagiário confessou 
ter furtado celulares, lap-
tops e tablets do depósi-
to do Grupo de Atuação 
Especializada de Comba-
te ao Crime Organizado 
(Gaeco), do Ministério Pú-
blico do estado (MPRJ). 
Os equipamentos tinham 
sido apreendidos pelo 
MPRJ durante a Operação 
Favorito, que denunciou 17 
pessoas por fraudes na Saú-
de. O ato infracional acon-
teceu em julho deste ano.

O MPRJ informou que 
não houve mandante do 
furto e que dois dos celula-
res foram recuperados. Se-
gundo relato à Justiça, no 
dia 28 de junho o Gaeco 
iniciou uma obra em suas 
dependências. No mesmo 

dia, um adolescente foi admi-
tido no grupo como estagiário 
não forense. Entre as modifi-
cações na estrutura física do 
Gaeco, houve a alteração do 
local do depósito de bens e 
serviços. Estagiários e servi-
dores fizeram o transporte de 
bens de um local para outro.

Procurado, o menor não 
foi localizado nas comuni-
dades do Mandela e do Ara-
rá, onde residiria. Mas, como 
foi desligado do estágio, sua 
mãe telefonou para o MP a 
fim de saber a razão, ocasião 
em que foi pedido o compa-
recimento do jovem ao ór-
gão. Ele esteve no local, con-
fessando que subtraiu diver-
sos aparelhos. Ainda indicou 
nomes de receptadores dos 
demais equipamentos.

Polícia se reúne 
mensalmente com 
as direções das 
escolas para ouvir 
as demandas

ARQUIVO

Dr. Jairinho seguirá preso 
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Melissa Areal Pires

Fale conosco: odia@reclamaradianta.com.br 
WhatsApp: (21)993289328

E quando o plano 
não atende?

“Estou grávida de oito meses e preciso tomar uma 
medicação chamada Clexane, mas o plano de saúde 
se recusa a fornecer. Já tentei três vezes e eles se 
negam a entregar a medicação. O que devo fazer?” 

O 
Clexane é um medi-
camento com registro 
na Anvisa, indicado 
para tratamento de 

diversas enfermidades, mas, 
frequentemente, tem o forne-
cimento negado pelos planos 
de saúde. Segundo a advogada 
Melissa Areal Pires, na maio-
ria dos casos, a negativa está 
fundamentada na inexistência 
de inclusão do medicamento 
no Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde da ANS, 
que a lista com todos os pro-
cedimentos e eventos para os 
quais os planos e seguros de 
saúde não podem negar cober-
tura. Há outras razões para a 
negativa da cobertura: ser me-
dicamento de uso domiciliar.

Melissa afirma que a nega-
tiva dos planos e seguros de 
saúde para cobertura do Cle-
xane, vem sendo questionada 
na Justiça. O Judiciário sem-
pre avalia se há abusividade da 
cláusula contratual que legiti-
ma a operadora a negar cober-
tura. Havendo abusividade, o 
juiz determina a cobertura dos 
custos do medicamento. Me-
lissa ressalva que por se tratar 

RECLAMAR ADIANTA

(Michele Azeredo, Recreio, Rio)

de medicação indicada na 
gravidez para evitar trom-
bofilia, há muita jurispru-
dência sobre o assunto.

O coordenador do servi-
ço www.reclamaradianta.
com.br lembra que muitas 
decisões beneficiam as grá-
vidas, pois entendem que o 
fato de o medicamento não 
constar no rol da ANS, por 
si só, não exclui a responsa-
bilidade de cobertura.

Casos resolvidos: Ana 
Letícia Vargas (Unimed), 
Roberto Conceição (Zona 
Oeste Mais) Sonia Esteves 
(Toque a Campainha)

Passaporte da vacina deve 
ser exigido até fim do mês
Prefeitura do Rio também quer essa prática nos aeroportos da cidade

DIVULGAÇÃO/INFRAERO

Aeroporto Tom Jobim: controle rigoroso na entrada de turistas

A 
cidade do Rio deve 
exigir o passaporte 
de vacina pelo menos 
até o fim do mês de 

novembro. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Saú-
de, ainda  será avaliada duran-
te todo o mês a necessidade de 
manter a cobrança do passa-
porte. A decisão depende dos 
índices de cobertura do imu-
nizante na cidade e, também, 
do controle de entrada de pes-
soas, principalmente aquelas 
vindas de países com baixa 
cobertura vacinal.

A Prefeitura do Rio tam-
bém confirmou que solicitou 
ao Ministério da Saúde que 
avalie a implantação da co-
brança do passaporte vaci-
nal nos aeroportos. O objeti-
vo do município é fazer um 
controle mais rigorosos de 

turistas que entram na cida-
de sem o imunizante.

Desde 15 de setembro, o 
passaporte de vacina tem 
sido exigido para que a po-
pulação tenha autorização 

de acessar lugares públicos 
de lazer, como bares, acade-
mias, restaurantes e outros. 
A carteira de vacinação digi-
tal do ConecteSUS, a cader-
neta física ou papel timbra-

do da Secretaria Municipal 
de Saúde vale como compro-
vante. Os que só tomaram a 
primeira dose e esperam a 
segunda devem comprovar 
através da data que ainda 
não foram chamados.

MARCA DE 90%
O município do Rio atingiu 
ontem a marca de 90% da 
população adulta imuni-
zada com as duas doses ou 
dose única da vacina contra 
a covid-19. A cidade também 
atingiu a marca de 70% da 
população total completa-
mente vacinada.

Hoje, é dia de dose de refor-
ço para homens de 62 anos. 
Amanhã, o calendário avança 
para 61 ou mais e segue apli-
cando a terceira dose no grupo 
até sábado.

Tombada a Calçada da Fama, no Lido
Lugar de homenagens para 
personalidades da cultura 
no Rio, como João Roberto 
Kelly, autor das marchinhas 
mais tocadas nos carnavais 
cariocas, e da atriz Dercy 
Gonçalves, a Calçada da 
Fama da Praça do Lido, em 
Copacabana, agora é patri-
mônio histórico e cultural 
do Estado do Rio. O título 
foi dado ontem, após o go-
vernador Cláudio Castro 

sancionar lei que determi-
nava o ato.  

O objetivo do tomba-
mento é valorizar a história 
e atender a uma demanda 
antiga dos moradores, que 
pediam uma melhor conser-
vação do espaço. A lei tam-
bém permite a realização 
de parceria público-privada 
para a conservação e revita-
lização da Calçada da Fama, 
inclusive com divulgação do 

patrocinador.
A calçada foi criada em 

2003, por iniciativa dos pró-
prios moradores, em refe-
rência à calçada da fama de 
Hollywood. Ao todo, 16 per-
sonalidades estão imortali-
zadas com estrelas fixadas no 
piso, como os compositores 
Braguinha e Walter Alfaiate, 
o carnavalesco Clovis Bornay, 
a cantora Emilinha Borba e a 
modelo Elke Maravilha. Calçada da Fama: 16 estrelas

REPRODUÇÃO SOCIEDADE AMIGOS DE COPACABANA
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BRASIL

‘Seria impossível ter sobreviventes’
Médico que atendeu Marília Mendonça disse que situação era das mais complicadas que já tinha visto

DIVULGAÇÃO/FERVEL AUTO SOCORRO

Em uma das hélices do avião, estava enrolado um cabo. Mas não há certeza se é da torre de energia 

O 
médico Kleyton 
Carvalho, primeiro 
profissional de saú-
de a chegar ao lo-

cal do acidente que matou a 
cantora Marília Mendonça 
e mais quatro pessoas, em 
queda de avião na sexta-
-feira, disse em entrevista 
à Band News que percebeu 
ser quase impossível haver 
sobreviventes assim que 
chegou ao local.

“Pela situação que eu me 
deparei dentro da aerona-
ve, era quase impossível as 
vítimas estarem vivas. A ae-
ronave estava bastante da-
nificada, tinha pertences, 
malas sobre as vítimas. O 
local é de muito difícil aces-
so, uma coisa que chamava 
bastante atenção também 
era a quantidade de com-
bustível. Além disso, du-
rante a operação, não sabía-
mos se a aeronave ia cair ou 

Investigações 
sobre os motivos 
da queda do avião 
podem levar de seis 
meses a um ano

LUTO

 N O cantor sertanejo Murilo 
Huff, ex-namorado de Marí-
lia Mendonça, anunciou na 
tarde de ontem que cance-
lou todos os compromissos 
da sua agenda profissional 
no mês de novembro. 

O anúncio foi feito por 
sua conta oficial no Ins-
tagram, para o público e 
contratantes.

Huff ganhou apoio dos 
fãs após a decisão. “Todo 
meu respeito a vocês!”, 
escreveu um internauta. 
“Força, meu amigo”, publi-
cou outro.

O cantor viveu um rela-
cionamento com Marília 
Mendonça de quase qua-
tro anos, com quem teve o 
pequeno Leo, de um anos e 
dez meses. 

“A gente faz muito pou-
co tempo que não esta-
va junto, mas a relação 
foi muito boa”, relembra o 
ex-namorado.

Ex cancela 
agenda do mês

não sobre a cachoeira, né? 
É um dos atendimentos, se 
não for o atendimento mais 
complicado, que realizei 
até hoje”, disse o técnico do 
Samu. 

Na noite de segunda-fei-
ra, a Polícia Civil de Cara-
tinga informou que um dos 
motores foi encontrado com 
um cabo enrolado em uma 
das hélices do avião. Mas 
não há como afirmar se é um 
cabo que se rompeu na torre 
de transmissão de energia 
da Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig).

As peças do avião che-
gam, de caminhão, para o 
Aeroporto do Galeão, no 
Rio de Janeiro. De acordo 
com o Centro de Investiga-
ção e Prevenção de Aciden-
tes Aeronáuticos (Cenipa), 
os investigadores do Ter-
ceiro Serviço Regional de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Seripa III) vão dar conti-
nuidade às investigações.

O Cenipa informou que 
as investigações podem le-
var de seis meses a um ano, 
e que elas têm como objeti-
vo prevenir outros aciden-
tes semelhantes. 

Maiara compartilha mensagem da amiga
 > Depois  de  Maraisa 

compartilhar troca de 
mensagem com Marília 
Mendonça horas antes do 
acidente, Maiara compar-
tilhou desabafo da artis-
ta. Na mensagem, Marília 
fala sobre sonhos e refor-

ça a amizade das três canto-
ras, que se preparavam para 
uma nova turnê em 2022.

Marília compartilhou uma 
frase da jogadora de basque-
te Hortência: “Jogamos com a 
cabeça e, quando precisamos, 
com o coração”. Na sequência, 

a artista fez um paralelo 
sobre o projeto da turnê. 
“Quanto significado isso 
tem, né? Vale a pena ter fir-
meza nos nossos sonhos. 
Meninas, o mundo é peque-
no demais para nós 3”, disse 
Marília Mendonça.

ALGO MAIS

 NBil Araújo, confinado em 
“A Fazenda 13”, da Record, 
elogiou a cantora Marília 
Mendonça ontem. Ele ainda 
não sabe que a cantora mor-
reu. “Ela é uma mulher f*da, 
gente boa demais, brinca-
lhona para caramba”, disse 
para o sertanejo Tiago.

Bil elogia a 
sertaneja
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Tricolor gaúcho levou a melhor

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

TÍTULO MAIS LONGE MAIS DISTANTE DO G-6

Desempenho está em 
queda desde outubro
Flamengo tem números de candidato a rebaixamento nos últimos oito jogos

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

A queda de rendimento preocupa já que a final da Liberta se aproxima

A
s chances matemáti-
cas de título brasilei-
ro ainda existem e a 
vaga na Libertadores 

do ano que vem é quase certa, 
mas o desempenho recente do 
Flamengo é comparável a de 
times que lutam para não cair 
para a Série B. No últimos oito 
jogos da temporada, o apro-
veitamento do time de Renato 
Gaúcho é de 41,6%, parecido 
com o do São Paulo (41,1%), 14º 
colocado do Brasileirão.

Em queda livre desde mea-
dos de outubro, o Rubro-Ne-
gro venceu apenas duas das 
últimas oito partidas que dis-
putou, contra Atlético-GO e 
Atlético-GO. Nas demais, en-
tre Brasileiro e Copa do Bra-
sil, empatou quatro — Chape-
coense, Cuiabá e duas vezes 
com o Athletico-PR — e per-
deu duas, para Fluminense e 
Athletico-PR. 

Até o saldo de gols do Fla-
mengo, apesar de ainda ser 
o maior do Brasileirão (26), 
foi negativo nos últimos oito 
jogos. Foram 12 gols sofridos 
contra dez marcados pelo 
Mais Querido. O desempe-

nho já custou a eliminação na 
Copa do Brasil e deixou o títu-
lo brasileiro um sonho muito 
difícil de ser realizado.

A queda de rendimento 
preocupa porque a partida 
mais importante da tempo-

Fluminense perde 
para o Grêmio no Sul
Grêmio e Fluminense, com 
objetivos diferentes no Bra-
sileirão, se enfrentaram 
ontem à noite na Arena do 
Grêmio, e o Tricolor gaú-
cho saiu vencedor, por 1 a 
0, seguindo com sonho de 
permanencer na Série A. 
Diego Souza marcou o gol 
dos donos da casa.

O Grêmio partiu para 
cima com tudo logo após 
o apito inicial. Nino tentou 
afastar e acertou Elias, que 
pegou a sobra, bateu para 
o gol e acertou o travessão. 
Aos 31, Luiz Henrique caiu 
no gramado com a mão na 
parte posterior da coxa es-
querda e pediu para sair. 
Marcão optou por Caio 
Paulista na vaga do jovem 
atacante.

Na segunda etapa, o 
Fluminense manteve o 
ritmo ofensivo e balançou 
a rede, mas a arbitragem 
anulou. Após bela troca 
de passes, Marlon rece-
beu pela ponta esquerda 
e cruzou para a área. Caio 
Paulista bateu bonito, em 
uma espécie de voleio, e 

fez belo gol. Mas o assistente 
acusou impedimento do la-
teral-esquerdo. O VAR con-
firmou a posição irregular.

O Grêmio conseguiu, de 
fato, abrir o placar. Aos 16 mi-
nutos, Mateus Sarará cruzou 
na área, Diego Souza subiu 
alto e cabeceou sem chances 
para Marcos Felipe. Nino ficou 
plantado e assistiu ao camisa 
29 estufar a rede.

O Fluminense está, mo-
mentaneamente, na oitava 
colocação, com 42 pontos, e 
se distancia do G-6.

a palinha do apolinho
MARCELO CORTES / FLAMENGO

FOCO NA LIBERTADORES

ALÍVIO PEDALADAS

 N Ao assumir o Barcelo-
na, o ex-jogador Xavi con-
firmou o que a imprensa 
mundial tinha divulgado e 
a Confederação Brasileira 
de Futebol insistia em ne-
gar: o convite para assumir 
a função de assistente téc-
nico na seleção brasileira 
com o compromisso de ser 
efetivado como novo co-
mandante ao fim da Copa 
do Mundo de 2022, no Ca-
tar. O técnico Tite está bem 
tranquilo. Afinal, com o 
Brasil classificado por an-
tecipação para o Mundial 
e Xavi contratado no Bar-
celona, seu emprego está 
garantido até dezembro do 
ano que vem.

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

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

 NResta ao Flamengo de-
bruçar sobre o trabalho de 
recuperação física do grupo 
para chegar em condições 
razoáveis à decisão da Li-
bertadores no dia 27, com o 
Palmeiras, em Montevidéu. 
Separar o grupo do que vai 
continuar seguindo a procis-
são no Brasileirão e iniciar 
imediatamente o trabalho 
de regeneração dos que vão 
ao que interessa. A concen-
tração se faz necessária por-
que, fisicamente, o desequilí-
brio é flagrante e o isolamen-
to por duas semanas seria a 

solução para tentar recolocar 
a equipe em razoável forma. 
Tecnicamente, o grupo é mui-
to bom. Fisicamente, está em 
frangalhos. E Renato (foto) 
reconhece isso, tanto que em 
cada entrevista usa boa parte 
do tempo para criticar o fato 
de ter que jogar a cada três 
dias. Focar na decisão, levan-
do em conta que se trata de 
jogo único, que pode ter pror-
rogação e até terminar em 
cobranças de pênaltis, com 
grande desgaste físico e men-
tal. Momento requer ações 
rápidas, práticas e objetivas.

 N Revelar os áudios do 
VAR piora a péssima 
imagem da arbitragem 
brasileira, os caras gri-
tam esbaforidos e bri-
gam com as imagens.

 N O Vasco deve começar 
imediatamente a refor-
ma do departamento de 

futebol se quiser brigar com 
chances de voltar à elite do 
futebol brasileiro.

 N Incrível, a seleção brasilei-
ra joga amanhã com a Co-
lômbia pelas Eliminatórias 
da Copa do Mundo do Ca-
tar e por aqui poucos estão 
ligados.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Michael sobra no com-
balido Flamengo, corre o 
tempo todo, passa, dribla, 
cruza, cabeceia, chuta e 
faz gols. Precisa ser pre-
servado para a decisão da 
Libertadores.

 NO mundo do espor-
te atento e preocupado 
com o avanço da ação de 
quadrilhas especializadas 
em manipulação de resul-
tados. Assunto merecia 
análise mais profunda.

PRÊMIO DA FIFA
A Fifa anunciou que o prêmio The Best, de melhor jogador do mundo, será realizado no 

dia 17 de janeiro, em formato virtual, direto da sede da entidade, em Zurique, na Suíça. 
A Fifa alegou que segue as medidas sanitárias relativas à pandemia de covid-19.

rada se aproxima: a final da 
Libertadores, contra o Pal-
meiras, em Montevidéu. E, ao 
contrário do Rubro-Negro, a 
fase do adversário é excelente, 
com direito a cinco vitórias se-
guidas no últimos jogos.

PROCESSO CONTRA ÁRBITRO
A atuação da arbitragem no 
empate em 2 a 2 com a Cha-
pecoense, na última segun-
da-feira, na Arena Condá, 
causou revolta no Flamen-
go. Segundo o “GE”, o clube 
enviaria ainda ontem um 
documento à CBF pedindo 
providências contra o árbi-
tro Denis da Silva Ribeiro Se-
rafim, que será processado.

Além da punição a Dênis, 
o Flamengo também solici-
tará à entidade que escale 
árbitros de primeira linha 
para seus jogos, ou seja, que 
possuem o escudo da Fifa. 

BOTAFOGO

Marco Antônio celebra goleada

Um dos grandes nomes do 
Botafogo nesta Série B, o 
meia Marco Antônio anotou 
dois gols na goleada por 4 a 0 
sobre o Vasco, no último do-
mingo, em São Januário. O 
jogador, que é uma espécie 
de 12ª peça do técnico Ender-
son Moreira, ocupou o lugar 
de Chay, que se recupera de 
uma lesão no tornozelo.

Após a vitória sobre o ri-
val, Marco Antônio celebrou 
o resultado e o momento vi-
vido com a camisa alvinegra.

“Estou vivendo momentos 
de muitas alegrias com essa 
camisa do Fogão, é sempre 
uma honra estar podendo 
ajudar a equipe de alguma 
forma e fazer parte desta 
reconstrução. Agradeço a 
Deus por tudo que estou vi-

Marco Antônio: destaque do time

VITOR SILVA/BOTAFOGO

vendo hoje na minha vida, 
agradecer também aos meus 
companheiros que estão se 
dedicando e lutando a cada 

jogo, para levar o Botafogo 
de volta à Primeira Divisão”, 
disse o jogador do Botafogo.

Ainda com cautela sobre 
o fim da temporada, o meia 
evitou falar de acesso já ga-
rantido. Em seu perfil do Ins-
tagram, disse acreditar que 
a classificação para a Série 
A do Brasileirão está bem 
adiantada.

“Sei que ainda não conse-
guimos o objetivo, mas fal-
ta pouco e vamos chegar lá! 
Essa era uma partida muito 
importante, como todas são. 
Um clássico de muita histó-
ria, e poder fazer dois gols é 
muito gratificante na minha 
vida, esse dia irá ficar mar-
cado. Vamos Botafogo, falta 
pouco… É o Gloriooooooo-
so”, concluiu.

Meia foi autor de dois gols na vitória por 4 a 0 contra o Vasco

VASCO

Diniz pode estar de saída

Praticamente sem chances 
de classificação para a Série 
A, o Vasco pode antecipar 
a saída de Fernando Diniz 
do clube carioca. A pressão 
sob o técnico nunca foi tão 
grande e existe a possibili-
dade de que ele não cumpra 
o seu contrato até o fim da 
temporada.

A situação piora se o di-
retor de futebol Alexan-
dre Pássaro também voar 
para bem longe antes do 
tempo. Desta forma, hoje, 
a partir das 21h30, contra 
o Vitória — que é penúlti-
mo colocado e luta contra 
o rebaixamento para a Sé-
rie C — pode ser o adeus do 
treinador. Ainda mais se 
perder para os baianos em 
São Januário, assim como Diniz: pressão cada vez maior

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

foi contra o rival Botafogo. 
O técnico vem sendo ques-

tionado internamente sobre 
o gerenciamento do elen-
co, qualidade dos treinos e 
escalações do time. Jorge 
Salgado estaria recebendo 
pressões no clube para inter-
romper o trabalho e focar no 
planejamento para 2022 e fa-
zer das partidas contra Vila 
Nova, Remo e Londrina uma 
espécie de laboratório.

Cresce o apoio de mem-
bros da diretoria para que 
Igor Henrique Menezes, téc-
nico do time sub-20, coman-
de o Vasco até o fim da Série 
B do Brasileirão. Enquanto 
isso, o clube teria tempo de 
pensar um nome para co-
mandar o Cruzmaltino na 
próxima temporada.

Com o técnico pressionado, Vasco recebe hoje o Vitória
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ECONOMIA

Campanha para quitação 
de dívidas vai até sexta
Semana Nacional de Conciliação ajuda os consumidores a liquidarem débitos

DIVULGAÇÃO

O Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) iniciou, na segunda-feira, a Semana Nacional de Conciliação

O 
Tribunal de Justi-
ça do Rio (TJ-RJ) 
iniciou, na segun-
da-feira, a Semana 

Nacional de Conciliação. A 
ação vai até a próxima sexta-
-feira. Os consumidores po-
dem quitar suas dívidas com 
grandes empresas de forma 
rápida e segura.

O mutirão conta com a 
participação das lojas físicas 
Oi, Tim, Light, Claro e Ame-
ricanas, além das lojas on-li-
ne, como a Americanas.com, 
Shoptime, Submarino e Sou 
Barato. De forma gratuita, a 

campanha funciona das 11h 
às 18h, e envolve os Tribunais 
de Justiça, Tribunais do Tra-
balho e Tribunais Federais.

Segundo o TJRJ, o objeti-
vo da ação é reduzir e evitar 
novos processos na Justiça. 
“Dessa forma, ganham os 
consumidores, que podem ter 
valores de dívidas reduzidos 
ou até mesmo cancelados, e o 
Judiciário evita a entrada de 
novos processos”, afirmou o 

Centro, Lâmina V, térreo, 
sala T05, das 11h às 18h, até 
sexta-feira.

Para que o cidadão ou a 
instituição tivesse o seu pro-
cesso fazendo parte da Se-
mana, a exigência era pro-
curar, com antecedência, o 
tribunal em que o caso tra-
mita. As conciliações preten-
didas durante a Semana são 

chamadas de processuais, 
ou seja, quando o caso já 
está na Justiça. No entanto, 
há outra forma de concilia-
ção: a pré-processual ou in-
formal, que ocorre antes de 
o processo ser instaurado e 
o próprio interessado busca 
a solução do conflito com o 
auxílio de conciliadores ou 
mediadores.

Aumento registrado em outubro é de 
40% em relação ao mesmo mês de 2020

Pesquisa aponta alta 
crescente da gasolina

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Preço dos combustíveis pesa cada vez mais no bolso do consumidor

O mês de outubro fechou 
com o litro da gasolina 
custando R$ 6,447, em mé-
dia, um aumento de 40% 
se comparado ao mesmo 
período de 2020 e de 3% 
em relação a setembro, se-
gundo o Índice de Preços 
Ticket Log. Ao comparar o 
valor com o último perío-
do de baixa, registrado em 
abril deste ano, quando a 
gasolina estava custando 
R$ 5,699 nos postos, a alta 
chega a 13%. Com média 
de R$ 5,449, o preço do 
etanol não recuou, e con-
tinua 19% mais caro em 
relação a abril.

“Estamos chegando ao 
fim do ano com o preço 
dos combustíveis pesan-
do cada vez mais no bol-
so do consumidor. Com 
o reajuste médio de 7%, 

anunciado recentemente 
para a gasolina no repasse 
às refinarias, novos reflexos 
estão por vir nas primeiras 
semanas de novembro”, afir-
ma Douglas Pina, coordena-
dora de Mercado Urbano da 
Edenred Brasil, responsável 
pela pesquisa.

Nenhum estado registrou 
redução no preço da gasolina 
e o que teve o maior aumento 
no período foi o Amapá, com 
o valor do litro passando de 
R$ 5,610 para R$ 5,970, um 
acréscimo de 6,42% em com-
paração com setembro. Já o 
estado que liderou a alta no 
valor do etanol foi o Paraná, 
deixando para trás o valor de 
R$ 4,858 da média de setem-
bro e chegando a R$ 5,055, 
um aumento de 4,6%.

Tribunal de Justiça.
Para os interessados, a 

proposta funciona como 
uma negociação entre os 
advogados das empresas e 
os consumidores que estão 
em busca de uma solução 
amigável. Os consumido-
res devem comparecer ao 
Fórum Central do TJRJ, na 
Avenida Erasmo Braga 115, Com  Estadão Conteúdo

Segundo o TJRJ, o 
objetivo da ação 
é reduzir e evitar 
novos processos na 
Justiça
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Auxílio Brasil começa a ser pago 
no dia 17; veja como vai funcionar
Inicialmente, benefício vale para as cerca de 14,6 milhões de famílias já cadastradas no Bolsa Família

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Após subsequentes promessas de membros do governo, o valor médio do benefício ficou fixado em R$ 217,18 

O 
governo editou, na 
segunda-feira,  o 
decreto que regula-
menta os detalhes 

do Auxílio Brasil, substitu-
to do Bolsa Família e uma 
das principais apostas de 
Jair Bolsonaro (sem parti-
do) para garantir a reeleição 
em 2022. No entanto, após 
as subsequentes promessas 
de membros do governo, in-
cluindo do próprio presiden-

te, de que o auxílio chegaria a 
patamares de R$ 400, o valor 
médio do benefício ficou fi-
xado em R$ 217,18. O reajus-
te representa um aumento 
de 17,84% em relação ao que 
era pago anteriormente, taxa 
inferior aos 20% garantidos 
pelo governo em outubro. 
Para especialistas, em ter-
mos de benefícios, o progra-
ma é estruturalmente menor 

 > Outra questão são os 
benefícios generosos 
que têm sido implemen-
tados durante o governo 
e retirados - ou diminuí-
dos — posteriormente. É 
o caso do auxílio emer-
gencial, que teve início 
pagando a média de R$ 
600 e, terminou sua úl-
tima parcela neste mês 
com valores variando de 
R$ 150 a R$ 375. A mes-
ma coisa se repete agora 
com o Auxílio Brasil de 
R$ 400 em 2022, anos 
de extrema importância 
para o governo Bolso-
naro. A volatilidade das 
propostas e a preocupa-
ção com a manutenção 
dos benefícios, no entan-
to, preocupam.

“Temos tido benefí-
cios mais altos em algum 
período e que depois são 
retirados, então isso aca-
ba gerando uma incerte-
za nos beneficiários e no 
mercado, que questiona 
como isso será financia-
do”, afirma Marcelo Neri, 
diretor do FGV Social.

Benefícios 
reduzidos

do que já foi no passado.
O pagamento começará a 

ser feito no dia 17 deste mês 
e, inicialmente, valerá para as 
cerca de 14,6 milhões de famí-
lias que já estão cadastradas 
no Bolsa Família, seguindo o 
calendário habitual do antigo 
programa. A partir de dezem-
bro, de acordo com o decre-
to, o programa será ampliado 
para 17 milhões de famílias.

Segundo o governo, os R$ 
400 prometidos para 2022 
estavam a cargo da aprova-
ção da PEC dos Precatórios, 
que até o fechamento desta 
edição não havia sido votada 
em segundo turno. 

FAIXAS DE RENDA
Na semana passada, o gover-
no já havia reajustado os li-
mites para classificação das 
famílias em situação de po-
breza e de extrema pobreza. 
As famílias com renda per 
capita de até R$ 100 passa-
rão a ser consideradas em 
situação de extrema pobre-
za, enquanto aquelas com 
renda per capita até R$ 200 
serão consideradas em con-
dição de pobreza. No Bolsa 
Família, esses valores eram 
de R$ 89 e R$ 178 por pessoa, 
respectivamente.

O benefício básico do Bolsa 
Família, concedido somente 
às famílias em extrema po-

breza, passa de R$ 89 para 
R$ 100. Já as parcelas variá-
veis, com valor de R$ 41, so-
bem para R$ 49. O Benefício 
Variável Vinculado ao Adoles-
cente vai de R$ 48 para R$ 57. 
No Auxílio Brasil, a estrutura 
básica foi simplificada para 
Benefício Primeira Infância, 
Benefício Composição Fami-
liar e Benefício de Superação 

da Extrema Pobreza.
Apesar da reestruturação 

do programa trazer novos va-
lores, as mudanças não con-
templam o cenário atual de 
alta inflacionária e desempre-
go. Os valores definidos para 
as linhas de pobreza (R$ 200) 
e extrema pobreza (R$ 100), 
por exemplo, segundo Marce-
lo Neri, diretor do FGV Social, 

deveriam estar em R$ 226 e 
R$ 113, respectivamente.

“É uma recomposição 
apenas parcial do benefício 
(...) é sempre bem-vinda, mas 
o programa é estruturalmen-
te menor do que já foi no pas-
sado, pelo menos em termos 
de benefícios”, explica.

Colaborou a estagiária Maria Nobre

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

O Auxílio Brasil é 
uma das principais 
apostas de 
Bolsonaro para 
garantir a reeleição 

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br

10   ECONOMIA QuARtA-feiRA, 10.11.2021  i  O DIA



O DIA I Quarta-feIra, 10.11.2021 ECONOMIA   11



Quarta-feira, 10.11.2021 

Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. 12 Pág. -

ENG.NOVO	 R$250.000
Bezerra Neto vende varanda, 
sala, 2dormitórios (suite)/ 
vaga na rua Araújo Leitão jun-
to Porto Alegre .CEF/ FGTS. 
T.3872-2242 /99916-2886 
C.21144.
	
P.LUCAS	 R$230.000
Bezerra Neto vende  Sala, 
2quartos, terreo, reforma-
dissimo, vazio, na rua Joa-
quim Rodrigues, Junto Rua 
Cordovil. Aceito  CEF/FGTS 
T.3872-2242 /99916-2886 
C.21144.
	
VAZ	LOBO	 T.21-3390-9698
Apartamento,	 sala,	 cozinha,	
copa,	2quartos	+1de	empre-
gada,	 2banheiros,	 área	 ser-
viço,	1vaga	garagem,	BRT	na	
porta.	 	 Tel.:(21)3390-9698	
Dr.	Victor	Pai.
	

SAQUAREMA	 T.2721-0911
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)	2721-
0771/	 (21)99768-6196/	
(21)	98513-2155	(WhatsApp)	
.	Cj.	4967-0.
	

S.CRISTÓVÃO	 R$850,00
Alugo,	 quarto,	 sala,	 para	
casal	 ou	 senhora.	 Rua	 São	
Luiz	 Gonzaga	 658	 casa	 01.	
Ver	 Sábado	 das	 10:00hs	 as	
12:00hs.	Tel.:(21)2268-0148
	

BOTAFOGO	 R$	800,00
Praia	 de	 Botafogo,	 316	 Edi-
fício	 coral	 mobiliado.	 Sem	
burocracia.	Somente	aluguel	
antecipado.	25m².	Direto	pro-
prietário.	Tel	98824-1010
	

CASCADURA	 RS$105.000
Excelente	 conjugado	 ampla	
sala	 cozinha	 americana	 ba-
nheiro	 portaria	 24h	 	 salão	
festa.	 estacionamento,	 RGI	
Aceito	 carta/	 oferta.	 Pro-
prietário
Tel:96650-0955/	 97346-
6972	zap
	

PADARIA	 V/TEXTO
Maricá, Na rua da praia, pas-
so ponto ou faço sociedade 
de padaria, Excelente ponto, 
em  anexo 3lojas. T. 96417-
2531/ 2238-4173.
	

JAZIGO	 R$70.000
Transferência	 perpétua	 de	
sepultura,	 no	 cemitério	 São	
Francisco	 Xavier	 (Caju)	 na	
Quadra	47,	Próximo	Cruzeiro.	
T.	99916-2886	Sr.	Pedro
	

ADVOCACIA	
INSS, Aposentadoria, Auxílio 
Doença, Revisão, Benefício 
Suspenso, Pensões e  LOAS.  
Atendimento  10:00 as 14:00  
98348-2113/ 2263-0366.  
Av.Presidente Vargas 482/ 
420 Centro RJ.
	

ADVOGADO	 V/TEXTO
INSS,	 orientação	 gratuita	
,amparo	 Idoso	 (Loas)	 65	
anos,	 sem	 contribuição,	
benefício	demorando,	inde-
ferido,	pensão		morte,	auxi-
lio	doença.	Tel.:(21)98170-
8738	Whatsapp.

	

ATENDENTE	BALCÃO	
Açougueiro e Operador de 
Caixa, neste local  Hortifrutas 
Uvanir,  Avenida Monsenhor 
Félix, 40- Vaz Lobo, compa-
recer com currículo e carteira
	
GERENTE	 V/TEXTO
Empresa	de	Transporte	preci-
sa	de	Gerente	com	experiên-
cia	comprovada.	Comparecer	
3ªfeira	8hs,		Av.	João	Cabral	
de	Melo	Neto,	850	sala	527	
Barra
	

CORTADOR	 V/TEXTO
E	 Desenhista	 Gráfico	
computadorizado	 para	
sublimação.	 	 Comparecer		
documentos	 R.Julia	 Lopes	
de	 Almeida,	 18,	 Centro/	
RJ.	(Fundos	Colégio	Pedro-
-II).	 	 Tels.:98625-0489/	
2233-7500

	

COSTUREIRA	 V/TEXTO
Para	 conserto	 de	 roupas,	
com	 experiência,	 trabalhar	
Estrada	do	Portela,	126	box	
16-	 Madureira	 Tel.:	 98534-
9262
	
COSTUREIRAS	T.98268-7947
Precisa-se de Costureiras, 
Passadeira, camisaria e 
paletó, com experiência 
comprovada CTPS. Salário a 
combinar. 
 Enviar mensagem tel: 
98268-7947
	

FACÇÃO	 V/TEXTO
Precisa-se	 de	 Facção	 com	
experiência	 em	 roupas	 de	
ginástica,	 Proximidades	
entre	 Grajaú,	 Engenho	
Novo	e	Méier.		Tel.:	99765-
1450	Carlos

	

ESTOFADOR	 T.98510-7878
Contrata-se com experiência 
em estofamento com molas, 
com referências. Empresa em 
São Cristóvão. Contato tel/ 
Whatsapp:  98510-7878
	
PCD	 V/TEXTO
(04	 vagas)	 para	 Apontador	
e	 Auxiliar	 Administrativo.	
Comparecer	 nesta	 2ª	 	 feira,	
com	 documentos,	 para	 iní-
cio	 imediato	na	Avenida	das	
Américas,	 2.250	 cobertura	
301	 -	Barra	da	Tijuca,	próxi-
mo	ao	Guanabara.
	

SECRETÁRIA	 V/TEXTO
Precisa-se	 para	 Empresa	
de	 Transportes,	 salário	
R$2.800,00	 +benefícios.	
Comparecer	2ª	feira	às	8hs,	
Av.	 João	Cabral	de	Melo	Ne-
to,	850	sala	527	Barra
	

MECÂNICO	 V/TEXTO
De	 Suspensão	 e	 Alinhador,	
que	 trabalhe	 com	 silencio-
sos.	Tratar	Estrada	Marechal	
Alencastro,	 3779	 Anchieta.	
Tel.:	 3339-2878/	 96482-
9001	Mazinho
	

PINTURA	 V/TEXTO
Presto	 Serviço	 Pinturas	 Ge-
ral	 Pátina,	 Grafiado,	 Massa	
corrida.Trabalhamos:	 Cimen-
to	 Queimado,	 Marmorato,	
Serviço	 Faixada	 com	 Balan-
cinho.	 Orçamento	 sem	 com-
promisso.	 Tel:97522-9616	
whatsapp
	
REFORMAS	 V/TEXTO
KS	Construçôes	e	Reformas.	
Executamos	 seguintes	 servi-
ços:	Reboco,	Alvenaria,	Piso,	
Ladrilho,	Hidráulica,	Elétrica,	
Limpeza,	 Faxina.	 Orçamen-
to	 grátis.	 Parcelamos	 sua	
obra.	 Tel:(21)3096-2126/	
(21)97016-2615
	

ANIMAÇÃO	 T.98391-4339
Com	 o	 Palhaço	 Chocolate,	
Sensacional	 Circense!	 Tren-
zinho	 de	 lanche,	 Garçon	 e	
Garçonete.	 Atendemos	 Rio,	
Gande	Rio,	Residências,	Em-
presas.	tels.:(21)95910-0104/	
99207-6947
	

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



JUAN FILDER
Com participação de:Famosos de

n e-mail: famososdodia@odia.com.br   n site: https://famososdodia.ig.com.br/

Carlinhos Maia registra Boletim de 
Ocorrência contra seu ex-fotógrafo particular

Carlinhos Maia abriu um B.O. na delegacia contra o seu ex-fotógra-
fo particular Neto Fernandez. A confusão tem sido exposta pelos 
dois pelas redes sociais. Neto, que tinha uma amizade com o in-

fluenciador e seu grupo de amigos, tem feito diversas declarações que 
deixam a entender que Maia poderia ter traído seu companheiro, Lucas 
Guimarães. O fotógrafo recentemente chamou de “piada” um post do 
humorista que dizia “demonstrar amor agora, pois a vida é um sopro”. 
Neto ironizou o ex-amigo e escreveu: “quando a piada vem pronta”, 
insinuando que o alagoano não praticava aquilo que dizia. Ele também 
fez declarações dizendo que, quando chegasse a hora certa, falaria 
tudo. As falas foram vistas como ameaças pelo influenciador, que aca-
bou registrando um Boletim de Ocorrência em sede policial.

Carlinhos Maia também acabou gravando uma série de stories e 
disse que a situação conturbada com Neto já dura bastante tempo, e 

chamou de “doentias” as postagens do fotógrafo. “Contratei mais se-
guranças por causa desse ‘caba’. Até detetive eu mandei contratar pra 
investigar a vida desse homem”, revelou. O humorista também resol-
veu detalhar a versão dele dos fatos. Disse que a relação de Neto com 
outras mulheres que eram fotografadas por ele também tiveram pro-
blemas e citou um conflito envolvendo a amiga e influenciadora Aiane 
Freitas, que estaria processando o rapaz. Maia teria ficado do lado das 
meninas, o que teria causado toda briga entre os dois. 

Carlinhos também disse que acredita que um vídeo postado por Neto 
tenha sido uma indireta para ele. O filme mostra uma Ferrari caindo da 
ponte, mesmo carro que Maia possuía. “Abri até um boletim de ocor-
rência porque esse fotógrafo começou a ficar com várias ameaças, 
postando coisas sobre mim, sobre minha vida pessoal. Começou a ficar 
doentio o negócio”, contou o influenciador.

NOTA 0!
 n O site da cantora Luísa 

Sonza foi hackeado ontem. 
Tiraram as informações e o 
espaço ficou com vídeos de 
artistas que já morreram.

 n O ator Rainer Cadete surpreendeu os 
fãs. Ele postou uma foto em seu dia de 
folga das gravações de ‘Verdades Secre-
tas 2’ ao lado do filho Pietro Cadete, de 
14 anos. Os dois aproveitaram para curtir 
uma trilha até a Pedra Bonita. A mãe é 
Aline Alves, ex-bailarina do Faustão.

 O ‘Tiozão’, como é chamado pelos fãs no Twitter, está de férias. Ele foi 
clicado em Prado, no Sul da Bahia, ao lado da esposa Natasha Dantas. 
A foto tem circulado em grupos de mensagens de moradores da região. 
Casados há três anos, o âncora do ‘JN’ passou com a amada por Corumbau 
e Bahy. Bem-humorado, William Bonner posou para fotos com os fãs.

O ‘TIOZÃO’ ESTÁ DE FÉRIAS!

NOVA CHEF

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Giulia Be após desmaio e trauma 
cranioencefálico: “foi um susto”

 n Depois de desmaiar em casa e sofrer 
um trauma cranioencefálico, a cantora 
Giulia Be recebeu alta e falou pela pri-
meira vez sobre o acontecimento. “Foi 
um susto, não vou mentir. Eu estava em 
casa e desmaiei. Graças a Deus, minha 
amiga ouviu, me ajudou. Eu fraturei uma 
parte do meu crânio aqui atrás, está com 
um galo. Tive que ficar internada por-
que houve um sangramento no cérebro 
e você precisa de 72 horas em observação 
pra não correr o risco de inchar mais ou 
piorar”, explicou. A artista contou que 
precisa retornar ao hospital essa semana 

para fazer mais uma tomografia e res-
sonância. Os exames são cruciais para 
ter certeza de que o sangramento parou. 
Giulia também informou que precisará 
redobrar os cuidados com a saúde nos 
próximos meses. Ela descobriu que sofre 
de uma síndrome vasovagal, que é oca-
sionada por um problema circulatório 
que acontece com o aumento da pressão 
sanguínea e dos batimentos cardíacos 
não controlados. “Meu corpo às vezes não 
manda sangue pro cérebro e pode causar 
desmaios ou perda súbita de consciência, 
como aconteceu”, disse.

VALESCA POPOZUDA INTERNADA
 n A funkeira, de 23 anos, está internada 

em um hospital particular no Rio de Janei-
ro, onde chegou se queixando de dores no 
peito e insuficiência respiratória. A canto-
ra foi diagnosticada com uma pneumonia 
bacteriana grave e segue em observação 
sem previsão de alta médica. Melhoras!

‘SÍNDROME DE IMPOSTORA’
 n Bruna Marquezine falou que 

tem dificuldades para fazer no-
vas amizades por causa da fama: 
“Nunca me vi em um pedestal, 
mas, as pessoas acham isso, às 
vezes. Minha dificuldade de fa-
zer novas amizades é a síndro-
me da impostora”.

 n Na próxima quarta-feira (11), 
estreia o ‘Sandy + Chef ’ na pla-
taforma de streaming HBO Max. 
A cantora terá que mostrar des-
sa vez que é boa na cozinha. Para 
esse desafio, a artista vai contar 
com alguns chefes da gastrono-
mia brasileira para preparar di-
versos pratos durante o progra-
ma. A mãe do Theo já adiantou 
que no cardápio estão pratos que 
jamais imaginou fazer e confes-
sou que a culinária não é o seu for-
te. Sandy já se cortou e teve algu-
mas queimaduras nas gravações.
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 n A cantora Anitta anunciou ontem 
que, ‘Envolver’, sua primeira faixa 
em língua espanhola, será lançada 
amanhã pela Warner Records. O cli-
pe oficial chega ao YouTube no mes-
mo dia, às 22h. A letra é sedutora ao 
som do reggaeton.

LANÇAMENTO

AUSÊNCIA NA DESPEDIDA
 n  A cantora Simone, da dupla Simo-

ne e Simara, justificou a ausência no 
enterro da amiga Marília Mendonça. 
“Olhei passagem, mas todas estavam 
esgotadas. Fiquei na minha com a 
imagem da alegria de Marília no nos-
so último encontro”, escreveu.

 n O apresentador Otavia-
no Costa deixou os fãs em 
choque ao compartilhar 
imagens do closet da sua 
amada, a atriz Flávia Ales-
sandra. As fotos impressio-
naram pelo tamanho do re-
cinto e pela quantidade de 
bolsas, chapéus e sapatos. 
“Tenho que mostrar esta 
mulher que está incrível”.

PARECE LOJA!
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PAI E FILHO APROVEITAM TRILHA

POR AlessandroLoBianco
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 N Existe hoje um “ativismo político do Judiciário”. É o 
que diz o líder do Governo na Câmara, deputado Ricar-
do Barros (Progressistas-PR). Mas a base de apoio ao 
governo de Jair Bolsonaro está firme para as votações 
nas comissões e no plenário da Casa, garantiu ele à 
coluna. O deputado pontua que, independentemente 
de qual partido o presidente Bolsonaro irá se filiar, “no 
momento, o importante é não perder o apoio dos parti-
dos que não forem escolhidos para filiação”. Mesmo que 
entre no PL, a base está mantida forte no Congresso, 
acreditam os palacianos. A conferir. 

Alvo 
 N Barros é alvo do Con-

selho de Ética – acusado 
de tráfico de influência 
na compra da vacina Co-
vaxin. O relator, deputado 
Cezinha (PSD-SP), votou 
pelo arquivamento. 

Punição 
 N A possível punição dos 

15 deputados que votaram 
a favor da PEC dos Preca-

tórios ganha força no PDT. 
O presidente, Carlos Lupi, 
pressionou parlamenta-
res para que recuassem no 
2º turno.  

Porta é serventia 
 N Aos que mantiveram a 

posição favorável à PEC 
que viabiliza o Auxílio 
Brasil, a Executiva vai cui-
dar de seus futuros: um 
convite a deixar o PDT. 

Reza de dois lados 
 N A estratégia de reapro-

ximação do PT com evan-
gélicos tem à frente a de-
putada Benedita da Silva 
(PT-RJ) e o ex-ministro 
Gilberto Carvalho, dos 
governos de Lula e Dilma. 
São eles que intermediam 
os encontros de Lula da 
Silva com bispos e pasto-
res, mesmo com os decla-
rados “bolsonaristas”.

Você nunca vai... 
 N As causas da queda dos 

serviços do Facebook, que 
causou transtornos para 
usuários e prejuízos para 
empresas, são mantidas 
sob sigilo pelo Ministério 
da Justiça e pela empre-
sa. Após a pane, em 4 de 
outubro, a Secretaria Na-
cional do Consumidor do 
MJ notificou o grupo para 
prestar esclarecimentos 
no prazo de 10 dias.  

...saber por que 
 N A resposta do Facebook 

só chegou no último dia 
27. A coluna solicitou 
acesso aos esclarecimen-
tos e a Senacon respon-
deu: “Estão com acesso 
restrito porque (...) cons-
tam informações do mo-
delo de negócio (segredo 
industrial) o que atrai a 
restrição fundamentada 
no Art. 195, inciso XIX da 
Lei 9.279/1996”. Facebook 
não se pronunciou.  

Enrolação oficial 
 NEnquanto o procurador-

-geral da República, Au-
gusto Aras, mantém em 

“banho-maria” a análise 
das conclusões da CPI da 
Pandemia do Senado, a 
Procuradoria da República 
do Estado de São Paulo cita 
os trabalhos da comissão 
em um inquérito civil pú-
blico aberto para investigar 
a postura das principais re-
des sociais e aplicativos de 
mensagem no Brasil no en-
frentamento às fake news e 
à violência digital.  

Inbox judicial 
 N As empresas responsá-

veis pelo WhatsApp, Te-
legram, Facebook, Insta-
gram, Twitter, TikTok e 
YouTube terão que escla-
recer como estão atuando 
contra práticas organiza-
das de desinformação que 
colocam em risco a saúde 
da população. 

Livro$ 
 NO mercado livreiro teve 

uma melhora e vai fechar 
2021 no azul. E forte. Se-
gundo a IPCMaps, espe-
cializada em potencial de 
consumo, na categoria de 
livros e material escolar 
o valor deve chegar a R$ 
34,3 bilhões faturados até 
dezembro. 

Livro$ 2 
 N Só no 1º semestre de 

2021, mais de 28 milhões 
de livros foram vendidos 
no Brasil, um salto de 
48,5% em relação aos 18,9 
milhões de exemplares 
vendidos no mesmo pe-
ríodo de 2020, de acordo 
com o 7º Painel do Varejo 
de Livros no Brasil.

LEGISLATIVO X JUDICIÁRIO

PT DO FRETE 

 N O plano do PT para pavi-
mentar a candidatura do ex-
-presidente Lula em 2022 pas-
sa pela tentativa de atrair o 
apoio e os votos de setores que 
elegeram Jair Bolsonaro, em 
2018, como evangélicos e ca-
minhoneiros. A presidente do 
partido, deputada Gleisi Hof-
fmann (PT-PR), protocolou 
uma PEC que propõe um valor 
mínimo para o frete rodoviá-
rio, principal reivindicação dos 
caminhoneiros que ensaiaram 
nova greve, sem adesão.  

Desde o início de 2020 o mundo 
se surpreendeu com o anúncio 
da pandemia causada por um 

vírus que teve sua gênese na cidade de 
Wuhan na China. Após todo esse pe-
ríodo, países passaram por lockdown 
e desenvolveram vacinas em tempo 
recorde. Houve uma profusão de notí-
cias, muitas verdadeiras e outras falsas, 
teorias da conspiração e muita política, 
um confronto entre idéias.

Mas, mesmo após todo esse tempo 
de aprendizado – pelo menos assim 
deveria ser -, ainda enfrentamos de-
bates absolutamente impróprios e até 
mesmo insanos, quando tratamos do 
atual momento, aliás, continuamos em 
pandemia, e o vírus está entre nós e de 
acordo com estudos científicos, perma-
necerá por um bom tempo.

O Brasil perdeu mais de 640 mil pes-
soas, mas a boa notícia é que 70% já 
tomou a primeira dose da vacina con-
tra a covid-19 e 50%, a segunda dose ou 
dose única. O imunizante realmente 
vem contribuindo para a diminuição 
de óbitos, hoje em aproximadamente 
300 mortes diárias e a média vem em 
decréscimo dia a dia.

As tecnologias são antecipadas e 
teremos o uso de um mundo digital 
onde o futuro se mostra no presente. 
Os hábitos do passado são vistos em 
um retrovisor cada vez mais longínquo 
e teremos muito em breve o 5G, uma 
revolução. A crise sanitária também 
trouxe inegáveis benefícios.

Mas, mesmo com tudo isso, o inacre-
ditável é que ainda não estamos apren-
dendo o suficiente com a tragédia. Ainda 
mantemos crenças antigas e não esta-
mos atentos às necessidades de se ado-
tar medidas preventivas para evitar que 
doenças transmissíveis por microrganis-
mos causem mortes e tragédias, como 
está acontecendo com o coronavírus, que 
dizimou muitas histórias e sonhos.

Trago exemplo, em uma dessas nar-
rativas, a de um jornalista competente, 
com muita experiência que, ao falar 
sobre a covid-19, relata que “curou” 
uma amiga de 65 anos com tratamen-
to precoce, com indicação de doses de 
cloroquina entre outras drogas que, 
comprovadamente e cientificamen-
te, não tem nenhum efeito sobre a co-
vid-19. Um intelectual, abduzido por 
uma ideologia macabra, um vento que 
leva para a insanidade.

O pior é que estamos com muitos 
desses influenciadores que poderiam 
contribuir de forma positiva com su-
gestões que realmente pudessem até 
salvar vidas, ou melhorar condições 
que remetem a medidas inteligentes e 
comprovadamente eficazes.

Outra narrativa tola e alarmante é 
aquela, segundo a qual, a limpeza de 
ambientes não teria efeito prático. 
Uma ideia que se choca contra as boas 
práticas. A Organização Mundial de 
Saúde já deixou claro que medidas pre-
ventivas como uso de máscaras, lavar 
as mãos permanentemente, distancia-
mento e evitar locais fechados com ou 
sem ar condicionado são essenciais na 
contenção da covid.

A sanitização ambiente também é 
uma ferramenta essencial para na luta 
contra mortes, sobretudo no caótico 
cenário de boa parte da infraestrutu-
ra de saúde do país (hospitais, postos 

Covid-19, a lição que  
insistimos em não aprender

José Ricardo 
Marques 
CEO da SAS BIOTECH e 
especialista em tratamento 
de ambientes seguros

de saúde, clínicas, consultórios etc).É 
inquestionável que locais limpos re-
duzem riscos e, obviamente, trata-se 
de medida preventiva contra doenças 
provocadas por patógenos e germes 
perigosos à saúde humana.

A Anvisa e órgãos de vigilância sani-
tária há mais de duas décadas elaboram 
notas técnicas, portarias e pareceres, le-
gisladores propõem leis para tratar da 
necessidade de higienização de locais de 
acesso comum e coletivo e da manuten-
ção de sistemas de climatização.

Um exemplo de local com pouco ou 
nenhum tratamento no ambiente é o 
sistema prisional, local considerado dos 
mais insalubres. Os presídios matam 
mais por doenças transmissíveis e tra-
táveis do que pela violência. O índice da 
tuberculose é altíssimo. Mas, ao invés 
de tratar o ambiente carcerário, alguns 
governos preferem gastar milhões de 
reais com tratamentos causados pelas 
doenças, o que é muito mais caro. 

Estimulados por falsas mensagens, 
gestores públicos e executivos vêm se 
preparando para apresentar projetos e 
políticas de saúde, totalmente fora do 
contexto em que vivemos.

Permitir eventos com grandes públi-
cos (parecendo que já passamos pela 
Pandemia e que a covid-19 é apenas 
uma estatística, quando já nos acos-
tumamos e ter 300 mortes por dia), é 
inaceitável, caso não se estabeleça me-
didas preventivas e de biossegurança. A 
adoção de protocolos de biossegurança 
irá fazer com que um número maior de 
pessoas frequente os espetáculos, ou 
seja, prevenir garantirá maior retorno, 
portanto, é investimento!

Todos estamos extenuados com o iso-
lamento. Algumas economias viraram 
pó, empresas terminaram seus vários 
anos de história, famílias se viram em 
falência e bancarrota financeira. São as 
consequências da maior tragédia de saú-
de pública do nosso tempo.

Mas a experiência deveria nos ensi-
nar e evitar que a transmissão e a doença 
deixem de nos surpreender com mais 
mortes e caos. A Rússia anuncia novas 
restrições e aumento de mortes, mesmo 
com uma vacina festejada e com alto ín-
dice de imunizados.

Temos relatos de pessoas que toma-
ram as duas doses, contraíram pela se-
gunda vez a doença e vieram a falecer; 
infelizmente, a covid-19 não veio com 
manual de instrução!

Mais do que nunca, é importante ela-
borar métodos e propor medidas pre-
ventivas, como estimular o uso de más-
caras por mais tempo, especialmente 
em ambientes fechados, ter locais à dis-
posição para lavar as mãos e com maior 

freqüência, ter higienização, desinfec-
ção, sanitização, esterilização de locais 
comuns e coletivos, de acordo com as 
características de cada setor ou segmen-
to garantido segurança às pessoas.

É inadmissível que estádios de fu-
tebol recebam público, sem a mínima 
condição no controle de pessoas com 
as doses de vacinação comprovadas 
e testadas. Impossível pensar em um 
espetáculo como o carnaval do Rio de 
Janeiro e outros, sem ter os ambientes 
testados, descontaminados, permitin-
do que o que se transmita seja apenas 
a alegria! O mesmo com o Rock In Rio, 
anunciado para o próximo ano, aber-
tura de cinemas, teatros, bibliotecas, 
museus, sem segurança e garantia de 
estar apropriado para receber público.

Os transportes públicos, como me-
trôs, ônibus, barcas, trens e mesmo os de 
aplicativos devem passar por inspeção 
e anunciar medidas preventivas para 
atender clientes e público que circulam, 
muitas vezes, de forma “empilhada”. A 
FIOCRUZ, em recente pesquisa, desta-
cou que o sistema de transporte público 
transmite o novo CoronaVirus em maior 
proporção que hospitais por exemplo.

Um grupo de especialistas entende 
que possamos abrir a economia e setores 
estratégicos, como escolas, ter hospitais e 
centros de saúde com qualidade e segu-
rança, ter eventos que recebam público, 
mas o que se quer é que haja a validação 
de protocolos sanitários, de medidas pre-
ventivas, que podem ser considerados 
como investimento, sendo mais econô-
mico que ações emergenciais, trata-se de 
uma simples questão de conta!

São muitas as boas lições que po-
deríamos ganhar com a crise e o caos, 
com a morte e a tragédia da covid-19 e, 
com isso, de forma inteligência e coe-
rente, com o auxílio da ciência e espe-
cialistas, adotar práticas e ações que 
evitem novas paralisações e perdas em 
todos os sentidos.

O coordenador do Centro de Pesqui-
sas Clínicas do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, Esper Kallas, discorreu na 
Conferência “O que já sabemos sobre 
a covid-19, realizada pela SBPC, relata 
que todas as medidas preventivas cons-
tituem pilares de preservação da própria 
vida e que manter ambientes seguros é 
uma das mais importantes.

O Teatro Municipal do Rio de Janei-
ro inicia projeto para promover a bios-
segurança de seus ambientes e siste-
mas de climatização. A Presidente do 
mais requintado palco do país relatou 
o seguinte:

“É imprescindível que a reabertura 
do Teatro Municipal garanta a seguran-
ça do ambiente, a qualidade dos locais 
de acesso comum e coletivo, do sistema 
de climatização, garantindo o controle 
e segurança do público e frequentado-
res de um dos mais importantes espaços 
culturais do Rio de Janeiro e do mundo. 
Queremos ser referência não somente 
nos espetáculos que proporcionamos, 
mas na segurança contra microrganis-
mos prejudiciais à saúde e garantir que 
nosso maior ativo seja a vida dos nossos 
colaboradores, professores, alunos, artis-
tas e do nosso público em geral”.

Medidas preventivas não podem ser 
consideradas “teatros”, mas uma forma 
de contribuir no combate e eliminação 
a germes que podem tirar vidas. Ter am-
bientes sadios, limpos e desinfetados, e o 
controle de pessoas através de monitora-
mento por testes, com verificação de va-
cinação e outras providências, conforme 
anunciadas pela OMS, garantirá a reto-
mada segura ao espetáculo que é a vida.

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # Lecadô  promove até dia 30 “Festival do Coco” em todas 41 lojas da 
rede. # Porks prepara lançamento dia 13 de unidade em Praia Grande 
(SP). # Brechó beneficiente do Hcor arrecada fundos para cirurgias 
intrauterinas em gestantes. # ZeeDog inaugurou ZeeDog Temple (SP), 
espaç queo representa DNA criativo e inovador da marca. # Mostra gra-
tuita de artesanato piauiense acontece até dia15 no CRAB.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações 
sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de 
sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

Colaborou Walmor Parente e Carolina Freitas
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Rodrigo Naice revela bastidores da competição 
que vai consagrar um novo integrante para a 
trupe de humoristas do Porta dos Fundos
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MALHAÇÃO

 n Karina desconfia de que Ernes-
to seja funcionário do labora-
tório em que foi realizado o seu 
exame de DNA. Gael conversa 
com Bianca sobre seu namoro 
com João.

17h45 | GLOBO | Livre 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR

 n Luísa afirma que será amiga de 
Pedro para sempre. Tonico per-
mite que Dolores viaje com Nélio. 
Pedro desabafa com Caxias 
sobre Luísa. Pedro teme uma 
guerra contra Solano Lopez.

18h30 | GLOBO | Livre 

PEGA PEGA

 n Maria Pia é impedida de assistir 
à audiência. Antônia comenta 
com Júlio que Siqueira afastou 
seu afastamento da polícia. Dom 
avisa que assumirá a presidência 
da empresa em Genebra.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CARINHA DE ANJO

 n Vitor combina com Madre Su-
periora de dar aulas de culinária 
no orfanato. Gustavo diz que 
precisa se divertir e chama Cris-
tóvão para sair.

20h30 | SBT | 10 anos 

UM LUGAR AO SOL

 n Christian vai atrás de Renato, 
que constata que a mãe men-
tiu ao dizer que o irmão e o pai 
haviam morrido. Renato furta 
produtos do supermercado.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n José ouve um pedido da mu-
lher, mas demora a entender 
quem é e sobre o que pode ser o 
lamento. Os irmãos dele final-
mente desembarcam no Egito 
depois de algum tempo.

21h | RECORD | 12 anos 
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maior canal de comédia do Brasil está com um reality show 
novo no ar. À procura de um novo integrante para sua trupe, 
a competição ‘Futuro Ex-Porta’ vai consagrar um novo co-
mediante em uma dinâmica monitorada, passo a passo, pelo 

público. Um dos 10 finalistas do reality, Rodrigo Naice comemora a 
oportunidade de ir mais fundo em busca de seu sonho. 

Amazonense, o comediante de 31 anos comemora a oportunidade 
de fazer parte de um coletivo tão reconhecido em todo o país. “Foi a 
realização de um sonho. Eu sou muito fã do Porta dos Fundos desde 
quando o canal começou e sempre me imaginei gravando alguma 
cena com eles e agora pensar que isso pode virar realidade é uma ex-
plosão de felicidade. Eu espero, primeiramente, me divertir e diver-
tir as pessoas que estiverem assistindo. Amo o humor crítico deles e 
espero conseguir mostrar o tipo de comédia que eu acredito”, declara 
o humorista. 

Mesmo assim, a alegria não é o único sentimento que faz parte dessa 
experiência. Rodrigo revela que também tem muita tensão envolvida 
no projeto. “O maior desafio foi a insegurança e as inesperadas dores 
de barriga (Acreditem, acontecia sempre). Quando você está na frente 
dos melhores do país e tem que mostrar o que você sabe fazer, você 
fica em pânico! É esquecer das paranoias da cabeça e focar no prêmio 
de 1 milhão e meio. Ah, não... Não tem prêmio em dinheiro…”, brinca 
o comediante. 

ORGULHO DE SI
Com um perfil tipicamente brasileiro, Rodrigo milita para que o 

público se sinta reconhecido nele. “Com essa projeção, eu 
quero muito mostrar pro mundo que pessoas como eu são 
reais. Que você não precisa se encher de procedimentos 
estéticos e dietas malucas para trabalhar com o que você 
ama. Sendo um homem do Norte e LGBTQIA+, eu nem 

sempre recebo os melhores sorrisos por onde passo, mas 
os maiores preconceitos que sofri e sofro até hoje são por 
conta do meu corpo. Eu venho do teatro musical que é um 
meio extremamente estético e plástico. E, honestamente, 
nunca consegui entender porquê um gordinho bem resol-

vido com a sua aparência conseguia incomodar tanto. Com a maturi-
dade eu fui aprendendo a filtrar e não dar importância, mas já passei 
por muitas crises e momentos tristes. Mas sempre tentei subverter e 
transformar em arte ou piada”, defende o comediante. 

EXPERIÊNCIA ÚNICA
Durante a dinâmica, ao lado de Fábio Porchat, Rafael Portugal e outras 
celebridades da comédia, Rodrigo revela qual atitude mais chamou 
sua atenção entre os humoristas. “A maior surpresa foi o carinho que 
João Vicente teve comigo durante a competição, ele sempre tentava 
me aconselhar, dava dicas pra eu ir bem na cena, foi realmente um 
cuidado inesperado. Aliás, todos eram extremamente cuidadosos 
conosco, porque eles perceberam logo na primeira eliminação que 
eles estavam lidando com sonhos de pessoas e souberam conduzir de 
uma maneira muito humana todas as provas e as eliminações. Fomos 
muito bem acolhidos”, declara. 

FUTURO PRÓXIMO
Mas enquanto não saem os resultados sobre quem vai ser escolhido 
pelo grupo, Rodrigo não deixa de fazer planos para o seu futuro pro-
fissional. “Eu quero continuar contando e escrevendo histórias. Seja 
no Porta, seja nos streamings, seja no teatro, onde for... Em janeiro 
de 2022, vou realizar um projeto que foi engavetado por conta da 
pandemia e farei meu primeiro monólogo nos palcos, o ‘No Brasil há 
amor pra mim?’, que é uma comédia musical, onde eu vou falar sobre 
amores e desilusões que todos nós sofremos. Está bem divertido”, ga-
rante o humorista.  

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br



Horóscopo

Mudanças podem rolar - aproveite as oportunidades. 
A dois, sinal de desentendimento, mas também de 
paixão. Se procura um amor, não se apresse. Cor: 
magenta. 

Seu foco está na carreira, mas equilibre o tempo com 
pessoas queridas. Pegue leve nas cobranças no 
trabalho. No amor, é preciso lidar com as diferenças. 
Cor: amarelo. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Mantenha o foco e não prometa mais do que 
consegue entregar. Evite o exagero na hora de se 
divertir. Se está só, pode se interessar por quem mora 
longe. Cor: preto. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Bom momento para encerrar alguns assuntos 
pendentes. Há chance de descobrir um segredo, mas 
cuidado para não brigar com amigos ou no amor. Cor: 
azul-celeste. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Resolva o que for possível pela manhã. No trabalho e 
em casa, tente melhorar a convivência. No amor, 
cuidado com ciúme ou com ex que ressurge do nada. 
Cor: preto. 

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua destaca seu lado prático e você pode resolver 
pendências, desde que tome cuidado com 
informações. Se precisa participar de reunião, faça 
isso cedo. Cor: dourado. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Faça alguns contatos no trabalho. Gastar demais 
pode trazer prejuízo! O amor promete emoção, mas 
há sinal de brigas. Aposte no carinho e nada de ciúme. 
Cor: azul-celeste. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Seu lado caseiro está em alta. Fuja de discussões 
familiares e exercite a paciência. Esse astral tenso, 
junto com o ciúme, anuncia tempos instáveis no amor. 
Cor: caramelo. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Sua vontade de falar expande seus contatos, mas 
também pode te colocar em roubada se não tomar 
cuidado. Cuide da saúde e fuja de assuntos polêmicos 
no romance. Cor: vermelho. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Se quer encher o bolso, atenção às oportunidades, 
cuidado com projetos arriscados e não misture 
dinheiro e amizade. No romance, controle o ciúme. 
Cor: nude. 

Energias recarregadas com a Lua, porém, se prepare 
para desafios. Deixe as diferenças de lado para pôr as 
tarefas em dia. Tensão em família e no amor. Cor: 
amarelo-ouro. 

Planos de viagem vão exigir cautela de você. Nas redes 
sociais, indiretas ou comentários ácidos podem trazer 
problemas pra sua vida. A dois, o desafio é manter a 
paz. Cor: grená. 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Jornalista da Globonews conta 
ao vivo que foi diagnosticada 
com câncer de mama

L
ilian Ribeiro, jornalista da Glo-
boNews, contou ao vivo durante 
o programa “Em Pauta” que está 
com câncer de mama. A jornalis-

ta estava afastada do trabalho e voltou 
na segunda-feira usando um lenço na 
cabeça. 

Assim que o programa começou, Li-
lian deu a informação sobre seu diag-
nóstico. Ela disse que “não é fácil”, mas 
que “seguimos em frente”. 

“Você deve ter reparado que eu estou 
com um visual um pouquinho diferen-
te e eu quero muito dividir com você 
o motivo. No dia 1º de outubro eu fui 
diagnosticada com câncer de mama. É 
difícil, não é fácil. Estou me tratando, 
me cuidando. Comecei a fazer quimio-
terapia e estou me saindo bem, segun-
do os médicos. Algumas reações são 
um pouco chatas, mas seguimos em 
frente. Como boa parte das pessoas que 
fazem a quimioterapia, perdi os meus 
cabelos”, disse Lilian, que explicou que 
voltar ao trabalho foi uma orientação 
dos médicos. 

Ela também falou sobre o lenço e pe-
diu que os telespectadores não o vis-
sem como uma lembrança do fato de 

Web fica intrigada com Cauã 
Reymond vivendo personagem 
de 18 anos em ‘Um Lugar ao Sol’
A novela “Um Lugar ao Sol”, de Lícia 
Manzo, estreou segunda-feira no horá-
rio nobre da TV Globo. Na trama, Cauã 
Reymond vive os irmãos gêmeos Chris-
tian e Renato, que foram separados na 
infância. Mas, quando eles finalmente 
se reencontram, Renato morre e Chris-
tian assume o lugar do irmão. 

No primeiro episódio, Cauã, de 41 
anos, vive os irmãos quando eles têm 
apenas 18, o que causou estranheza em 
algumas pessoas. “Pessoal forçou mui-
to”, disse uma pessoa no Twitter. “Não 
colou. Por que não colocaram outro 

Fátima Bernardes remove tipoia após cirurgia no ombro
Fátima Bernardes compartilhou uma 
boa notícia com seus seguidores. Qua-
se um mês após realizar uma cirurgia 
no ombro direito, a apresentadora do 
“Encontro” foi liberada para remover 
a tipoia que utilizava no braço até en-
tão. A jornalista publicou um vídeo 
no Instagram em que explica sua si-
tuação e adiantou que, agora, seu foco 
será a fisioterapia para se recuperar 
totalmente.

“Hoje minha cirurgia tá completan-
do 28 dias e fiz uma revisão com meu 
médico, e a boa notícia é que vou poder 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

que ela está doente, mas de que está se 
tratando. 

“Neste processo a caminho da cura, 
eu vou aparecer assim na tela da Glo-
boNews. Queria muito que esse len-
ço fosse uma lembrança do fato que 
estou fazendo o melhor por mim, e 
isso inclui estar aqui. Inclusive com 
a orientação dos meus médicos, que 
destacaram que estar aqui trabalhan-
do também me ajuda”. 

A jornalista contou que procurou um 
pastor ao saber da notícia. 

“Ele disse que foi visitar uma vez 
uma mulher que estava em um estado 
muito crítico. Era uma pessoa que esta-
va sorrindo, em paz. Ele perguntou se a 
pessoa estava bem mesmo. Ela respon-
deu: ‘Pastor, eu tenho um câncer. Mas 
o câncer nunca me teve’. Esse é um jeito 
bonito de viver quantos dias tivermos 
nessa vida tão doida. Dores todos nós 
temos e sempre teremos. Mas que essas 
nunca nos tenham”. 

Lilian Ribeiro recebeu o carinho de 
colegas como Flávia Oliveira, Gerson 
Camarotti, Sandra Coutinho, Mônica 
Waldvoguel, Demétrio Magnoli e André 
Trigueiro.

ator?”, questionou outro telespectador. 
Houve até quem comparasse Cauã 

com Carlos Villagrán, ator que inter-
pretava o personagem Quico no seriado 
“Chaves”. 

Algumas pessoas também relembra-
ram o ator Matheus Abreu, que viveu 
Cauã mais jovem na primeira fase da 
série “Dois Irmãos”. “Cauã Reymond 
interpretando um moleque de 18 
anos? Não devia botar Matheus Abreu 
para essas cenas? Ele interpretou um 
personagem jovem de Cauã Reymond 
em Dois Irmãos”, disse uma pessoa.

tirar essa tipoia que me acompanhou 
todo esse período, dia e noite”, começou 
a apresentadora. “Eu só tirava para to-
mar banho e fazer alguns exercícios. A 
partir de hoje, a tarefa é ficar sem ela, 
poder aos poucos ir liberando o movi-
mento natural do braço”, contou.

Fátima abriu o jogo sobre as limita-
ções que ainda terá que enfrentar, mes-
mo sem o acessório: “Difícil é retirar 
a tipoia e achar que o braço vai estar 
normal, mas não. Ele não obedece. Ele 
dobra até bem, mas se tiver que levan-
tar, não vai de jeito nenhum”, afirmou.
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