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APOSENTADOS  
DO INSS QUE 
GANHARAM AÇÕES 
JUDICIAIS EM 
JANEIRO RECEBEM 
A PARTIR DE ABRIL. 
ECONOMIA, P. 9

Ocupação de leitos de UTI da 
rede pública chega a 96%
‘Não é hora de relaxar, evite exposição desnecessária’, apela o secretário municipal de Saúde.  RIO DE JANEIRO, P. 4

COVID-19 NO RIO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

EMPRESTADOS
SÓ DE PROFESSORES 
E PROFISSIONAIS DE 
EDUCAÇÃO, HÁ 70 
CEDIDOS À CÂMARA 
DOS VEREADORES. 
INFORME DO DIA, P. 2

Adriana Esteves fala sobre 
a força feminina e a volta 

ao ar de ‘Amor de Mãe’, no 
dia 13 de março. P. 15

Mulheres Mulheres 
guerreirasguerreirasO

 D
IA

 D

Um dos PMs que mataram 
dois ex-soldados do 
Exército, no Gogó da  
Ema, disparou 40 tiros
RIO DE JANEIRO, P. 7

Mesmo com Paulo 
Henrique Ganso em 
campo, o Tricolor levou de 
3 a 0 da Lusa. Desde 1982, 
o Fluminense não perdia 
para a Portuguesa. P. 8

PORTUGUESA PORTUGUESA 
ESMAGA O FLU ESMAGA O FLU 

ATAQUE
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

RIO DE JANEIRO, P. 5

Família de 
morador morto 
no Morro dos 
Macacos acusa 
policiais

RIO DE JANEIRO, P. 4

Fiscais realizam 733 
autuações (foto) na 
segunda noite de 
restrições na cidade

RIO DE JANEIRO, P. 3

Mandetta, ex-ministro 
da Saúde, diz que em 
15 dias Sudeste deve 
transbordar de casos 

DIVULGAÇÃO/SEOP

Secretária municipal de Assistência 
Social e Direitos Humanos, Laura Carneiro 
revela os desafios que enfrenta. P. 6

‘A gente via pessoas 
em situação de rua. 
Agora temos famílias’

DIVULGAÇÃO

Fogão desencanta e bate 
o Resende por 3 a 0. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O caso ganhou grande destaque, e não 
deveria ser diferente... As chamadas 
“vacinas de vento”.

E o que mais ganhou destaque foi a primeira 
indiciada, a técnica de enfermagem Rozemary 
Gomes Pita, de 52 anos, de Niterói. 

A coluna teve acesso, com exclusividade, 
ao termo de declaração dela à polícia.

No termo, Rozemary, com mais de 10 
anos de experiência na área, diz não saber 
explicar a razão de não ter pressionado a 
seringa no braço do idoso, e afirma nunca 
ter ocorrido tal falha.

A gente tem que olhar a classe da enfer-
magem como um todo. Se isso acontece, 
será que é só culpa deles?

Se Rozemary, realmente apenas por can-
saço, errou, ela tem que ser crucificada?

Não dá pra julgar, condenar alguém sem 
ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre. 

Até agora ninguém provou se ela de fato des-
viou, usou em benefício próprio, o que ela fez!

Se foi apenas um erro... Quem nunca come-
teu? Que bom que foi reparado a tempo para o 
paciente. Mas e a Rozemary, como fica? 

Ela, nos próximos dias, será notificada e 
proibida de trabalhar em qualquer ativida-
de ligada ao combate da covid.

PINGO NO I
 n É isso que a gente quer... Prática, mão na massa!

A Polícia Civil, em parceria com as prefeitu-
ras e também com o Judiciário, mantém desde 
2015 as “salas lilás”, um espaço destinado para 
acolher e atender mulheres vítimas de violência 
doméstica e sexual.

A assessora técnica especial da Polícia Científica 
do Estado, Doutora Denise Rivera, visitou algumas 
salas. Segundo ela, vem mais por aí.

“Humanizar o atendimento para vítimas de 
violência doméstica, que se encontram em um mo-
mento de fragilidade, é fundamental. Hoje, o Estado 
do Rio de Janeiro conta com cinco Salas Lilás, e duas 
outras em andamento. Pretendemos expandir o tra-
balho para muitos municípios no interior do Estado”, 
conta Denise.

A última coisa que a vítima precisa é ser julgada, 
como muito acontece por aí. Ela quer ser acolhida, 
quer mão estendida.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Vida longa às Salas Lilás e feliz nosso dia, 

todos os dias!

TÁ SACANA!
 n Não é novidade pra ninguém que a Páscoa tá 

chegando aí e os ovos estão caros pra caramba... 
Entra ano, sai ano e o coelhinho tá cada vez mais 
olho grande!

Tem ovo custando quase 100 reais! Pelo preço 
que está, deve vir dentro dele vacina, garrafa de óleo 
ou até um botijão de gás.

E pra piorar a situação, olha o que um supermer-
cado de São Cristóvão colocou em uma de suas 
placas. O leitor que nos enviou a foto, e escreveu:

“Aí, o povo nem apalpar tá podendo mais!”
O mercado só não disse quais ovos estão proi-

bidos de serem apalpados... Espero que não sejam 
os da galinha, porque essa daí tá chorando faz um 
tempão! Vai olhar o preço deles também pra saber 

A culpa 
é só de 
Rozemary?

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito
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As mais lidas
Online

Boninho tira carta da 
manga e cria três novos 

vilões no ‘BBB’
FÁBIA OLIVEIRA

Humorista de ‘A Praça 
é Nossa’ morre de 

covid-19
FÁBIA OLIVEIRA

Policial militar morre 
atropelado durante fuga 
de assaltantes na Barra

RIO DE JANEIRO

No 
Legislativo, 
muitos 
assessores 
‘vips’ não 
trabalham, 
mas, 
segundo se 
comenta, 
recebem em 
dia”

O folclore do futebol brasileiro criou uma expressão 
jocosa para identificar jogadores que são contrata-
dos por clubes, mas raramente entram em campo, 

porque dizem estar contundidos: são os “chinelinhos”. Na 
política carioca, começam a surgir alguns fantasmas com o 
mesmo espírito. Só neste ano, a prefeitura colocou à dispo-
sição da Câmara dos Vereadores 23 servidores do município. 
Outros 208 funcionários de carreira da prefeitura já estavam 
lotados na Casa Legislativa e por lá foram mantidos. Só pro-
fessores e profissionais da educação são 70. Daria para abrir 
uma escola dentro do Palácio Pedro Ernesto. Muitos se refu-
giam nos gabinetes para não ter que bater ponto na sala de 
aula. Outros, sequer aparecem. Como a operação está em 
andamento, ainda não se tem a grandeza final de quanto 
será a economia feita pelo governo Eduardo Paes.

COMISSIONADOS
Já no Legislativo, surge outro problema. Muitos assessores 
“vips” não trabalham, mas segundo se comenta, recebem 
religiosamente em dia. Os beneficiários de cargos comissio-
nados iniciam ganhando R$ 1.378 e podem vir a ganhar até 
R$ 3.021. A média salarial para cargo comissionado no país 
é de R$ 2 mil. A formação mais comum é de graduação em 
administração. No mínimo, cada gabinete conta com três 
funcionários comissionados - sendo um chefe de gabinete 
e dois assessores parlamentares. Atualmente, são quatro 
funcionários - um chefe de gabinete e três assessores. 

MAMATA

Servidores 
dispensados 
no Rio

 n Um projeto de lei do depu-
tado Marcus Vinícius (PTB) 
quer isentar de imposto IT-
CMD pessoas físicas e em-
presas que contribuírem fi-
nanceiramente para a com-
pra de vacinas e insumos 
contra a covid-19.

InformedoDia

 n O vereador Marcio Ribeiro 
(Avante) apresentou reque-
rimento para desarquivar 
projeto de lei de Átila A. Nu-
nes (DEM) em defesa da li-
berdade religiosa. “O mundo 
já vive momentos de tantas 
perdas, dor, de tanto racis-
mo e desrespeito aos direitos 
humanos, que só podemos 
achar uma saída no diálogo, 
no entendimento e no res-
peito à diversidade”. 

CONTRA 
INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA

REPRODUÇÃO

Vereador Marcio Ribeiro (Avante)

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

ISENÇÃO DE IMPOSTO 
PARA QUEM AJUDAR

DIA INTER-

NACIONAL 

DA MULHER

A Câmara do Rio 

homenageia hoje 

personalidades 

femininas que se 

destacaram em 

causas democrá-

ticas, humani-

tárias, artísticas 

e culturais. Elas 

recebem a Meda-

lha de Reconheci-

mento Chiquinha 

Gonzaga. 

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

Esta semana, a expectativa é de que governadores tomem 
ainda mais liderança no controle da Covid-19. A inépcia do pre-
sidente fez com que aliados entrem nessa corrente pela busca 
de vacinas, independentemente do Planalto. Se funcionar, a 
população agradece.

No Rio, a expectativa até sábado é vacinar idosos com 75 anos 
ou mais. Já é hora da segunda dose para alguns, e o receio de 
não ter vacina para todos até sábado ronda idosos e familia-
res. Torcemos para a  continuidade do calendário e a chegada 
de novas doses.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Este ano, a prefeitura colocou à disposição da Câmara 23 servidores

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

“Com a dispensa, me retirei imediata-
mente, sem ter retornado ao local de vaci-
nação. Nunca sequer respondi a procedi-
mento policial”, diz ela no termo.

Esse caso também tem que chamar a aten-
ção pra gente... Essas pessoas, técnicas, são 
maioria mulheres, que estão vacinando o povo 
como bico, após sair de plantões cansativos, 
ganhando 1.300 reais para vacinar em média 
1.500 pessoas por dia.

Que o caso dela jogue holofote sobre 
essas pessoas.

Enquanto isso, diretores de hospitais e auto-
ridades seguem furando as filas da vacina... E 
até agora a gente não viu indiciamento algum!

Ninguém aqui está falando em não arcar 
com as consequências de seus erros... 

Mas se a lei é, pelo menos na teoria, para 
todos, que assim seja cumprida. 

Tem que acabar com isso da corda sem-
pre arrebentar pro lado mais fraco!

Placa em 
supermercado 
de São 
Cristóvão virou 
febre mas 
redes sociais

DIVULGAÇÃO

o motivo da choradeira.
É, pelo visto só rindo pra não chorar mesmo...
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 

bonito... O ovo pode até ser apalpado, só não pode 
ficar com o preço que tá, e tenho dito.



BRASIL

 N Estamos completando 
um ano de pandemia e 
vemos que a situação se 
agrava cada vez mais. O 
tsunami foi maior do que 
o senhor esperava?

 L A gente vai aprendendo 
com essa doença à medida 
que ela vai acontecendo. A 
gente precisava montar o 
SUS. A doença chegou pela 
classe rica, de gente que vi-
nha da Europa. Não tinha 
chegado ao povão. Naquele 
momento, era frear para não 
ter morte por desassistência, 
construir eixos de prevenção, 
conduta médica e de saída, 
como os testes rápidos, talvez 
um remédio e, claro, a vaci-
na. Todos os eixos foram mal 
conduzidos e o vírus ganhou 
um espaço muito grande. 
Com as eleições municipais, 
por exemplo, as cidades pe-
quenas e médias se contami-
naram e, com muita trans-
missão, foram aparecendo 
as mutações, como o caso de 
Manaus. Com o colapso na 
Saúde, tiraram as pessoas de 
lá de qualquer jeito e acaba-
ram espalhando o vírus ainda 
mais. Hoje a situação é difí-
cil: o que vemos é desorgani-
zação, boicote à prevenção, 
carência de vacinas, cepas 
novas e uma população fati-
gada, sem auxílio financeiro. 
Neste semestre vai piorar ain-
da mais. O número de mor-
tes deve beirar os três mil em 
algum momento de março. 
O Sudeste tem 100 milhões 
de pessoas e ainda não pegou 
a espiral de alta da doença. 
Em 15, 20 dias, o Sudeste deve 
transbordar de casos.

 N Eu me recordo que no 
começo da pandemia o 
senhor mencionou que, 
se o Brasil fizesse tudo er-
rado no combate ao coro-
navírus, poderíamos ter 
180 mil mortos. E, infe-
lizmente, já passamos de 
250 mil. Fizemos mesmo 
tudo errado?

 LFiz o cenário para 2020 e 
eles acharam que eu estava 
fora do meu juízo. O vírus é 
coletivo, ataca tudo ao mes-
mo tempo (ciência, economia, 
trabalho, esporte...) o colapso 
é generalizado. As crianças 
fora da escola são uma bomba 
de efeito retardado, perdem 
um tempo irreparável.

A chance de o país 
ser um produtor 
mundial de 
variantes é imensa 
e isso ameaça  
até as vacinas

Se o presidente 
Jair Bolsonaro 
liderasse uma 
guerra, teríamos 
perdido todo os 
nossos homens

a doença, controle, e, se não 
pode curar e controlar, con-
forte, esteja do lado das pes-
soas. Essa é a missão. O pre-
sidente propôs uma cura que 
não existia, um descontrole e 
não houve nenhuma solida-
riedade com as famílias, que 
perderam o seu direito ao 
luto, ao velório, a uma des-
pedida. Ele ofendeu os três 
princípios da saúde do ser 
humano. Não consegue com-
preender que a doença está 
mexendo com famílias. Não 
temos zelo à vida, quem mor-
re parece estar sendo descar-
tável. Fala-se do idoso como 
se ele fosse menor. Quando 
um idoso morre, perde-se o 
conhecimento acumulado, a 
cultura, a memória.

 N As vacinas chegaram, 
mas o Brasil patina nessa 
questão. Como o senhor vê 
o atual trabalho do Minis-
tério da Saúde?

 LEu fico perplexo. O minis-
tério, certamente, não pode 
ter todas as soluções, mas 
não pode criar os problemas. 
As vacinas poderiam ter sido 
negociadas em agosto ou se-
tembro, mas nada fizemos, e 
teríamos uma situação muito 
melhor agora. Real mesmo, 
por enquanto, só a produção 
do Butantan, numa escala 
ainda inferior à necessidade. 
A Fiocruz vem tentando co-
locar de pé a produção, o que 
não é simples. O Brasil tinha 
o Covax Facilit e poderia ter 
encomendado 50% da sua 

 N Na sua opinião, em quan-
to o comportamento do 
presidente Jair Bolsonaro 
prejudicou ou ainda pre-
judica o combate à covid?

 L Uma doença que é coletiva 
você só consegue combater 
com uma resposta positiva. 
É preciso ter liderança. O go-
verno queria fazer de conta 
que não era nada, e nós no 
Ministério da Saúde conse-
guimos dar uma diretriz e 
isso incomodou o presiden-
te. Ele foi e é a liderança, a 
voz do país. Não sei se, por 
uma lógica política, acho que 
essa é a razão, trabalha para 
dividir e fragmentar tudo, 
imprensa, saúde... Ele fez 
uma opção política e diz que 
não é problema dele, é do 
Congresso, do Supremo, dos 
governadores e prefeitos. Ele 
tenta manter a sua base de 
radicais. Esse comportamen-
to do presidente desestabili-
za, não deixa ninguém traba-
lhar, nem o mais competen-
te ministro do mundo. Isso 
aconteceu comigo, não abri 
mão dos valores e princípios 
e essa foi a razão para a tro-
ca. Hoje, temos um ministro 
da Saúde (general Eduardo 
Pazuello) que anda armado.

 N Como o senhor interpreta 
o empenho do presidente 
por soluções mirabolantes 
e tratamentos ineficazes, 
como a insistência no uso 
da cloroquina?

 L É parte de uma estratégia 
política, é natural do ser hu-
mano querer acreditar numa 
solução rápida indolor. Por 
isso, ele fala em cloroquina, 
spray de Israel, sempre vai 
estar procurando uma solu-
ção mágica. Mas o trabalho 
de ser republicano, de elogiar 
um governador do Nordeste 
de outro partido, por exem-
plo, ele é incapaz de fazer. 
O Brasil já tem mais de 260 
mil mortos. O Exército con-
ta com 250 mil homens. Se 
o presidente Jar Bolsonaro 
liderasse uma guerra, tería-
mos perdido todos. É como 
você não dar armas e instru-
mentos para os seus solda-
dos, aniquilar suas tropas, 
e continuar dando ordem e 
sacrificando a vida de todos.

 N Apostar na divisão, na 
sua avaliação, faz parte da 

necessidade de doses. Inicial-
mente, disse que não queria e, 
depois, só encomendou 10%. 
Vamos conseguir vacinas em 
boa quantidade a partir de ju-
nho, julho ou agosto. E a gente 
deve colher os frutos lá para 
outubro. Essa é a luz no fim do 
túnel. Quando temos uma si-
tuação descontrolada, como 
agora, a chance das variantes 
aumenta extraordinariamen-
te. Isso aconteceu em Manaus 
por causa da primeira onda. 
Há transmissão enorme hoje 
no Sul do Brasil. O Sudeste com 
100 milhões de pessoas deve en-
trar agora. A chance de o Brasil 
ser um produtor mundial de 
variantes é imenso e isso pode 
até mesmo ameaçar as vacinas. 
A vacina tem que vir junto com 
a diminuição da circulação do 
vírus. Estamos vivendo uma lo-
teria biológica no Brasil.

 N Como foi ser ministro do 
governo Bolsonaro?

 L Eu fui chamado para fazer 
um trabalho técnico e achei 
que era possível. Inicialmen-
te, me concentrei no SUS, so-
bretudo com a fragilidade no 
Rio de Janeiro. Quando veio 

a covid, eu tinha uma equi-
pe técnica, de pura ciência. 
Aí foi o divisor de águas. Nas 
reuniões com o presidente, 
eram muitas gargalhadas e 
pouca discussão séria. Eu 
permaneci para reorganizar 
o sistema até que ele me ti-
rasse porque deixei claro que 
não pediria demissão.

 N E quais são os projetos do 
senhor para 2022?

 LSer um cidadão na sua ple-
nitude, vou escutar o meu co-
ração. Se vou ser candidato à 
Presidência da República, o 
tempo vai dizer. Quero estar 
do lado do que entendo que é 
importante para o meu país. 
Se tiver que ser porta-voz, eu 
vou ser. O meu partido tem 
que discutir com todos os 
setores da sociedade, se terá 
candidatura própria... Temos 
que trabalhar pela verdade, 
pela luz, longe das trevas.

 N Que mensagem o se-
nhor gostaria de deixar 
aos brasileiros neste mo-
mento de tanta incerteza 
e dificuldade?

 L Desejo confortar as famílias 
e os profissionais de saúde. 
Nenhum país perdeu tantos 
profissionais quanto o Brasil. 
Esse povo não tem carinho 
nem reconhecimento do go-
verno. Vamos nos unir, fazer 
o certo, acelerar as vacinas e 
sair dessa juntos e mais for-
tes. A reconstrução do Brasil 
ainda vai dar muito trabalho.

 >EX-MINISTRO DA SAÚDE do governo Bolsona-
ro, Luiz Henrique Mandetta ganhou os holofotes 
da nação há um ano, quando passou a fazer parte 
cotidianamente do noticiário com a chegada ao 
Brasil do novo coronavírus. Médico ortopedista 
nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do 
Sul, há 56 anos, Mandetta assumia ali a condução 
da maior crise sanitária na história do Brasil. Com 
voz pausada, informações precisas e sinceras, foi 
conquistando prestígio e passando confiança. No 
entanto, despertou a ira do presidente da Repú-
blica, enciumado com o fato de um ministro estar 
tendo tanto destaque, e caiu no caldeirão fervente 
da fritura política. Foi demitido com a popularida-
de lá em cima, tanto que se coloca no páreo da su-
cessão presidencial. Um ano depois, Mandetta fala 
nesta entrevista que o país está à beira do colapso 
na Saúde, sem comando, sem vacinas suficientes. 
E projeta ainda para este mês um salto assustador 
do número de casos na Região Sudeste.

‘Em 15, 20 dias, o Sudeste deve 
transbordar de casos de covid-19’
FERNANDO FARIA

ffaria@odia.com.br

ENTREVISTA LUIZ HENRIQUE MANDETTA, EX-MINISTRO DA SAÚDE

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL 

estratégia do presidente 
para governar?

 L Só na questão da Saúde o 
presidente cometeu vários 
crimes: gastou dinheiro pú-
blico em ações sem funda-
mento, boicotou vacinas, 
estimulou aglomerações, só 
para citar alguns. Tudo isso 
tem a lógica de aumentar o 
apoio de determinada parce-
la da população. Isso impede 
a união. O presidente traba-
lha para dividir. Temos uma 
sociedade que virou uma 
série de becos e vielas, cada 
um com um ódio particular 
a alguém ou alguma coisa. 

 N Como ministro, o senhor 
jamais escondeu as dificul-
dades do combate à covid e 
virou presença constante na 
casa dos brasileiros, com es-
clarecimentos e conselhos...

 L O governo era inerte na 
questão da covid. Não fazia 
uma campanha de esclare-
cimento, estimulando as 
medidas a serem tomadas. 
Por isso, de certa forma, as-
sumi esse papel. Na Medici-
na, se você não pode curar 
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RIO DE JANEIRO

Chega a 96% ocupação nas UTIs
Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz faz apelo para que restrições sejam respeitadas

DIVULGAÇÃO

A preocupação com o aumento da ocupação de leitos levou o secretário de Saúde a apelar à população que evite ‘exposição desnecessária’

A 
cidade do Rio já re-
gistra, desde o início 
da pandemia, 19.143 
óbitos pela covid-19 

entre os 209.527 casos con-
firmados desde o início de 
2020. Em meio a um cená-
rio de recordes diários de 
mortes pelo coronavírus, a 
Prefeitura do Rio tenta frear 
o avanço com restrições nas 
ruas e teme pelo colapso na 
Saúde. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
a taxa de ocupação de lei-
tos de UTI na rede pública 
atualmente é de 96%. Em seu 
Twitter, o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 
manifestou preocupação 
com a ocupação dos hospi-
tais na cidade.

A SMS explicou que a taxa 
geral de ocupação dos leitos 
é de 84% no momento, sen-
do 74% de enfermaria e 96% 
considerando somente os 
leitos da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Essas taxas 
consideram somente os lei-
tos disponíveis para interna-
ção no momento. Há, porém, 
os leitos impedidos, que não 
podem receber pacientes por 
questões de manutenção, 
limpeza ou outros motivos, 
mas que não estão efetiva-
mente ocupados. Segundo a 
pasta, há perspectiva de me-
lhora nas taxas de ocupação 
para a próxima semana. 

Na atualização mais re-
cente do Painel Rio CO-

 > O Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre (HCPA) 
não tem mais respirado-
res adequados e suficien-
tes para o número de pa-
cientes que atualmente 
necessitam do equipa-
mento. A unidade é refe-
rência para atendimento 
de casos da covid-19 no 
Rio Grande do Sul, esta-
do que assiste a um re-
crudescimento sem pre-
cedentes da pandemia 
na última semana.

O hospital está ope-
rando além da capacida-
de. De 105 leitos críticos 
inicialmente previstos 
para casos de pacientes 
com o coronavírus, o nú-
mero já passou para 132, 
com 27 pacientes insta-
lados em leitos extras no 
Centro de Tratamento 
Intensivo (CTI) e tam-
bém na área da emer-
gência. A taxa de ocupa-
ção, portanto, é de 126%.

O crescimento fez a 
unidade não conseguir 
atender à demanda por 
ventiladores pulmona-
res, conhecidos por res-
piradores, que suprem 
a necessidade em pa-
cientes com pulmões 
comprometidos.

Porto Alegre 
tem fila por 
respiradores

VID-19, na manhã de on-
tem, 18 pacientes aguarda-
vam lugar entre as pendên-
cias em atualização e os que 
estavam na fila por vagas. 
Ao todo 981 pessoas esta-
vam internadas.

Até o momento, 5,95% 
da população carioca já re-
cebeu a primeira dose da 
vacina contra a covid-19, o 
que totaliza 401.545 pessoas. 
Nas redes sociais, o prefeito 
Eduardo Paes cobrou cum-
primento do cronograma 
de entrega das doses ao Mi-

nistério da Saúde. “É funda-
mental - para que não ocorra 
atraso no calendário do Rio 
- que o Ministério da Saúde 
distribua a vacina na mes-
ma data em que recebe do 
Butantan, qualquer atraso 
significa vidas que podem 
ser perdidas”. Obrigado pela 
atenção, escreveu. 

No sábado, o secretário de 
Saúde Daniel Soranz comen-
tou a situação em seu Twit-
ter. “Não é hora de relaxar, 
evite exposição desnecessá-
ria, se proteja e proteja os ou-

tros”, escreveu. Segundo ele, 
ainda há leitos disponíveis 
para zerar a fila. Soranz tam-
bém destacou a importância 
de cumprir as restrições de-
terminadas pela Prefeitura: 
“Para manter esta situação, é 
necessária a colaboração de 
todos a medidas de proteção 
à vida”, completou.

“Ainda temos leitos para 
atender a regulação e man-
ter a fila zerada, para manter 
esta situação é necessária a 
colaboração de todos a medi-
das de proteção à vida. 

Não é hora de 
relaxar, evite 
exposição 
desnecessária, se 
proteja e proteja os 
outros
DANIEL SORANZ, 
secretário municipal de 
Saúde

Prefeitura: mais de 700 
estabelecimentos autuados
Segunda noite de restrições teve ação intensa de fiscais 

Fiscais da Prefeitura do Rio 
registraram 733 autuações - 
entre multas e interdições a 
estabelecimentos, encerra-
mento de feiras, reboques, 
apreensões de mercadorias 
de ambulantes, entre a ma-
nhã de sábado e o fim da ma-
drugada de ontem. A ação 
contou com a Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública do 
Rio (Seop), Guarda Munici-
pal, Instituto de Vigilância 
Sanitário e a Polícia Militar. 
No sábado, os agentes fize-
ram 230 atuações. 

Segundo a Seop, dentre 
as autuações, 70 estabele-
cimentos foram multados 
por funcionar após o horá-
rio permitido pelo decreto e 
outros dez  estabelecimen-
tos e/ou eventos sofreram 
interdições. Uma festa na 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, com aproxi-
madamente 200 pessoas foi 
interditada. 

“Seguimos com uma ava-
liação bem positiva das ações 

Ação de fiscais municipais na noite no Rio, que está sob restrições

DIVULGAÇÃO

de fiscalização. Sábado é um 
dia costumeiramente de la-
zer e praia para os morado-
res do Rio, mas mesmo assim 
quase não tivemos registros 
de aglomerações. Agrade-
cemos a conscientização da 
maior parte da população, 
entre eles, donos de estabe-
lecimentos e quiosques. As 

fiscalizações continuarão 
constantes para que o cená-
rio siga positivo”, destaca o 
secretário de Ordem Pública 
Brenno Carnevale.

A fiscalização contou com 
comboios em bairros da 
Zona Sul, Zona Oeste e Zona 
Norte, além de ações desta-
cadas da Guarda Municipal.
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ARQUIVO PESSOAL

Esposa de Valmir Candido e 
moradores dizem que PMs 
chegaram atirando no local

F
oi aos prantos que Valé-
ria Pereira Candido es-
teve ontem de manhã 
no Instituto Médico 

Legal (IML) de São Cristóvão, 
no Rio, para liberar o corpo 
de seu marido, o montador 
de andaime Valmir Pereira 
Candido, de 42 anos. Ele foi 
um dos cinco mortos durante 
a operação de policiais mili-
tares no Morro dos Macacos, 
em Vila Isabel, na Zona Norte, 
no sábado. “Eu estou sentindo 
uma dor muito grande, nunca 
pensei que ia passar por isso”, 
declarou. Ela e moradores do 
local acusam a PM de ter che-
gado atirando.

De acordo com Valéria, o 
marido estava em frente ao 
portão de casa, conversando 
com um amigo, quando os 
PMs chegaram e os disparos 
começaram. Ela conta que 
Valmir era um dos diretores 
da Fla-Macacos, e que ele 
saiu para acertar os detalhes 

da nova camisa que iria man-
dar fazer para o grupo. 

“Ele estava em casa quan-
do um amigo chamou ele 
para conversar sobre a blusa. 
Não tinha nem 20 minutos 
que meu marido estava na 
rua, tem um bar em frente a 
minha casa. Os policiais che-
garam atirando e um tiro pe-
gou na cabeça dele. Eu ouvi 
os tiros e conseguia ver os 
meninos caídos da minha 
casa. Tentava ligar para ele 
e ele não atendia, na hora já 
senti um aperto no coração e 
pressenti algo ruim”, narrou. 

Durante a manhã, Val-
mir tinha ido em Duque de 
Caxias com a esposa e a fi-
lha, que completará 15 anos 
em abril, para ver coisas para 
a festa da adolescente. “Ele 
estava empolgado com a 
festa de 15 anos e só falava 
nisso. Depois a gente voltou 
para casa, almoçou. Quando 
o amigo dele ligou para ele, 
estava até deitado no sofá ti-
rando um cochilo depois do 
almoço”, relatou Valéria.

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Emocionada, a esposa 
conta que está arrumando 
forças para seguir: “Pelos 
meus filhos, porque eles 
precisam de mim mais do 
que tudo. Meu marido era 
uma ótima pessoa, um cara 
muito família, paizão, mas 
também gostava de ficar na 
rua. Não é porque a gente 
mora em comunidade que 
somos obrigados a ficar 
trancados em casa”. 

De acordo com Valéria, 
Valmir trabalhava para uma 
terceirizada que presta ser-
viços para a Reduc. Segun-
do ela, a empresa inclusive 
está ajudando a família a 
custear o enterro, que será 
realizado hoje, no Cemité-
rio do Catumbi. 

“Mais uma vítima que eles 
fazem. E vai ficar por isso 
mesmo? Não vai, porque o 
meu marido não morreu em 

vão, ele era um trabalhador. 
Acabaram com a minha fa-
mília, com tudo. Não teve 
confronto nenhum, eles já 
chegaram atirando, não deu 
tempo nem dos meninos se 
mexerem. Jogaram meu ma-
rido no camburão como se 
fosse um bicho, junto com 
os outros, e não deixaram 
a gente se aproximar para 
ajudar. Não quero dinheiro, 
quero que paguem pelo que 
fizeram, o meu marido era 
inocente”, protestou a viúva.

ARMAS PERICIADAS

A Polícia Civil informou que 
a Delegacia de Homicídios da 
Capital investiga o caso, e que 
as armas dos PMs que partici-
param da ação serão pericia-
das para confronto balístico. 
Afirmou ainda que agentes 
realizam diligências e teste-
munhas serão ouvidas.

CORPORAÇÃO

 NA Polícia Militar afirmou, 
em nota, que foi atacada a ti-
ros. Moradores da região, po-
rém, contestam a versão da 
corporação. 

A PM informou que equipe 
5ª UPP/6º BPM-UPP Maca-
cos foi atacada por criminosos 
armados durante policiamen-
to na localidade conhecida 
como ‘Terreirinho’, no Morro 
dos Macacos. 

“Houve revide, e após cessar 
o confronto, uma busca foi feita 
na região e a guarnição localizou 
cinco suspeitos feridos”, decla-
rou a corporação. Todos foram 

socorridos e elevados para o 
Hospital Federal do Andaraí, na 
Zona Norte da cidade. 

Os moradores da comunida-
de rebatem o posicionamento 
da Polícia Militar e dizem que 
os policiais chegaram ao local 
já atirando. A família de Valmir 
diz que vai brigar para que a jus-
tiça seja feita. Eles pretendem 
realizar uma manifestação na 
Praça Barão de Drumond, em 
Vila Isabel. 

Na ação, os PMs apreende-
ram um fuzil, duas pistolas, duas 
granadas, farto material entor-
pecente, dinheiro em espécie.

Agentes relatam ataque de grupo

Uma das cinco vítimas mortas na ação 
da PM na comunidade, Valmir trabalhava 

como montador de andaimes 

Família de 
morto no Morro 
dos Macacos 
acusa policiais
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seguida de forma conjunta. E como 
nós temos profissionais muito bons 
na secretaria, cada um administrava 
sua unidade do seu jeito.

 L Nas ruas o que mais me impres-
sionou foi não só a quantidade e a 
vulnerabilidade das pessoas, mas 
a existência de famílias nas ruas. 
Há 28 anos, quando fui secretária 
de Assistência Social pela primei-
ra vez, a gente via pessoas em si-
tuação de rua, mas agora temos 
famílias em situação de rua. Isso é 
claramente fruto do aumento da 
pobreza  e  consequência  da 

 N Logo após assumir o cargo de 
secretária de Assistência Social 
em janeiro, foram realizadas 
visitas a abrigos da prefeitura e 
nos locais de maior concentração 
de pessoas em situação de rua. 
Qual foi o ponto que chamou 
mais atenção nessas visitas?

 LSem dúvida o que mais me cha-
mou a atenção foi a situação precá-
ria em que encontramos os abrigos, 
e a falta de protocolos nos trabalhos 
das unidades. Tivemos a impressão 
de que cada unidade era indepen-
dente da política pública a ser 

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

ENTREVISTA LAURA CARNEIRO - SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO RIO

pandemia, mas ainda tem outras 
motivações, como nos mostra o 
Censo de População em Situação 
de Rua, que estamos para lançar 
em breve: além de questões econô-
micas, conflitos familiares e uso de 
drogas, outro componente impor-
tante das causas que levam as pes-
soas para as ruas é a ação de orga-
nizações criminosas que expulsam 
moradores de suas regiões.

 N Em cidades no exterior exis-
tem abrigos que vão além do 
teto e alimentação. Em parceria 
com grandes empresas, eles têm 
espaços para aulas de educação 
regular, formação profissio-
nalizante, acompanhamento 
médico e psicológico. A secre-
taria pensa em elaborar algum 
programa nesse sentido?

 LEsse é um modelo que em princípio 

 > EXPERIÊNCIA na vida pública, gestora de fibra e com vontade de mu-
dar a realidade de milhares de pessoas na cidade. Esse é o perfil de uma 
das mulheres do primeiro escalão na Prefeitura do Rio: Laura Carneiro, 
secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município. Um 
dos muitos desafios de Laura à frente da pasta é resgatar essa população. 
Dados exclusivos do Censo de População em Situação de Rua, revelados 
ao jornal O DIA, mostram que, ao contrário do senso comum sobre a 
condição de parasitismo desse grupo social, 62,8%, de 4.242 pessoas, 
fazem alguma atividade para obter dinheiro. Catar materiais recicláveis 
ou lixo (47,5%) e vender produtos como camelô ou ambulante (26%) fo-
ram as atividades mais citadas. Em termos de educação, 63,1% sequer 
concluiu o Ensino Fundamental. De acordo com a secretária, do ponto de 
vista da inclusão produtiva, o desafio consiste em melhorar as condições 
de trabalho para ampliar as possibilidades de reinserção social dessas 
pessoas. O DIA bateu um papo com a secretária, que fez um pequeno 
balanço do que encontrou nestes primeiros meses à frente da secretaria.

deu certo, mas a gente ainda não 
chegou nesse estágio. Estamos na 
fase de capacitar essa população 
vulnerável para conseguir qualifi-
cação e obter renda. Penso que não 
adianta criarmos expectativa de 
emprego, também temos que in-
centivar o empreendedorismo, e 
isso já tem acontecido. Estamos 
planejando com o secretário de De-
senvolvimento Econômico, Inova-
ção e Simplificação, Chicão Bu-
lhões, linhas de financiamento atra-
vés do microcrédito e, com o apoio 
do Sebrae, criando estratégias de 
profissionalização.

 L Na nossa unidade de Santa Cruz, 
por exemplo, que é o maior abrigo 
do Rio, já temos espaços para isso. 
Lá daremos início, no dia 31 de 
março, ao Programa de Educação 
de Jovens e Adultos (Peja) para a 
população em situação de rua, com 
apoio do secretário de Educação, 
Renan Ferreirinha.

 N Que outros pontos no trabalho 
desenvolvido pela secretaria 
necessitam de mudanças ou 
reorganização?

 L Temos um corpo técnico maravi-
lhoso que nos possibilita a oferta 
de serviços de qualidade, a despei-
to de problemas financeiros. O que 
precisamos restabelecer é a rela-
ção dos equipamentos de campo 
com o nível gerencial, por meio de 
protocolos, alinhamento técnico e 
muita interação. 

 L E já estamos fazendo isso, com a 
construção coletiva do primeiro 
Plano Estratégico da Secretaria 
Municipal de Assistência Social 
para o período 2021-2014. Já fize-
mos isso com o nível central de to-
mada de decisões e agora estamos 
ouvido a base: direções e técnicos 
dos equipamentos. Nosso intuito é 
utilizar todas as nossas cabeças 
pensantes, que são maravilhosas, 
para melhor construirmos o futuro 
da nossa secretaria.

Estamos 
na fase de 
capacitar 
essa 
população 
vulnerável 
para 
conseguir 
qualificação 
e obter 
renda”

A gente via 
pessoas em 
situação 
de rua, 
mas agora 
temos 
famílias em 
situação de 
rua”

FERNANDO MAIA/DIVULGAÇÃO

Resgate e 
reinserção da 
população em 
situação de rua
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PM disparou 40 tiros no Chapadão
Ação deixou dois mortos e um ferido; militares apontam envolvimento deles com o crime e a família nega

ARQUIVO PESSOAL

Guilherme Oliveira tinha 20 anos e era guarda-vidas do Colégio Militar; ele foi sepultado ontem à tarde

U
m dos policiais mi-
litares que estavam 
na operação realiza-
da na noite de quin-

ta-feira no Complexo do Cha-
padão, Zona Norte do Rio, e 
que culminou na morte de 
Guilherme Machado Oli-
veira, de 20 anos, e Gabryel 
Marques de Oliveira, de 21, 
declarou, em depoimento, 
ter atirado 40 vezes na dire-
ção dos ex-soldados do Exér-
cito. Na ação, que aconteceu 
no início daquela noite, na 
comunidade Gogó da Ema, 
no complexo, João Marcos 
da Silva Lima, de 19 anos, 
que serviu às Forças Arma-
das junto com Guilherme, 
também foi baleado e está 
internado sob custódia. 

Os PMs afirmam que os 
rapazes tinham envolvimen-
to com o tráfico de drogas da 
região, que é controlado pela 
facção Comando Vermelho 
(CV). A família nega que eles 
tenham ligação com qual-
quer organização criminosa 
e garantem que eles estavam 
apenas confraternizando. 

Segundo o subtenente, lo-
tado no 41º BPM (Irajá), ele 
e um sargento chegavam na 
Rua Fernando Lobo, um dos 
acessos à favela de Guadalu-

pe, para troca do blindado, 
quando a equipe do Grupa-
mento de Ações Táticas (GAT) 
foi atacada a tiros por oito ho-
mens armados, por volta das 
18h. O militar ainda falou que 
os agentes revidaram ao aten-
tado de forma proporcional e 
que só ele efetuou 40 disparos 
com seu fuzil calibre 7.62. De 
acordo com o policial, o sar-
gento que o acompanhava 
também atirou contra o gru-
po, mas não precisou a quan-
tidade de disparos. 

Especialista em armas, Vi-
nicius Cavalcante explica que, 
normalmente, o carregador do 
fuzil utilizado pelo subtenente 
comporta 20 tiros. 

A Polícia Militar foi procu-
rada pela reportagem para 
esclarecer sobre a quantida-
de de tiros disparados pelo 
subtenente, mas até o fe-
chamento desta edição não 
respondeu. 

‘GRUPO ERA SUSPEITO’

Os policiais contaram na 31ª 
DP (Ricardo de Albuquer-
que), onde o caso foi regis-
trado, que parte dos homens 
- que eles apontam como sus-
peitos - fugiu e, em seguida, 
a equipe progrediu. Os agen-
tes disseram que encontra-
ram três rapazes feridos no 
chão, com vida. 

O subtenente afirmou 

 > Para o jovem Ales-
sandro Pereira da Silva, 
de 20 anos, que serviu 
no quartel junto com 
Guilherme e João Mar-
cos, as acusações con-
tra seus ex-colegas de 
farda são injustas. Ales-
sandro ressaltou ainda 
que os jovens estavam 
em momento de lazer. 

“Todos nós temos a 
certeza que essa acu-
sação é muito injusta, 
porque eles estavam 
apenas comemoran-
do, era um momento 
de lazer, de distração. 
O nosso irmão, João 
Marcos, está passan-
do por um momento 
muito difícil também, 
assim como a sua fa-
mília. Lutando pelo 
direito dele de cida-
dão, tentando provar 
sua inocência. Todos 
já sabem que eles são 
inocentes, agora só fal-
ta a polícia falar a ver-
dade, eles têm que ser 
honestos”, declarou.

Amigo: 
acusação é 
muito injusta

que o trio integrava o gru-
po de oito suspeitos que ati-
raram contra os militares. 
E que junto com os três foi 
encontrada uma pistola ca-
libre 9mm, uma granada, 50 
trouxinhas de maconha, rá-
dio comunicador e dois celu-
lares. Entretanto, o PM não 
soube apontar quem estava 

com cada material ilícito 
apreendido. 

Questionada se a 31ª DP 
irá chamar testemunhas e 
familiares dos jovens para 
depoimento, a Polícia Civil 
informou que diligências se-
rão realizadas para apurar os 
fatos. Sobre a não realização 
do exame para verificar indí-

cios de pólvora nas vítimas, a 
corporação respondeu que “o 
procedimento não pode ser 
realizado naquele momento, 
uma vez que as vítimas foram 
socorridas a um hospital e, 
naquele local, poderia aconte-
cer contaminação com outras 
substâncias e comprometer a 
coleta e análise do material”.

Quatro suspeitos morreram 
ontem após troca de tiros com 
PMs no bairro Amendoeira, em 
S. Gonçalo. Agentes reprimiam 
roubo de veículos quando se 
confrontaram, na Estrada do 
Coelho, com 8 homens arma-
dos. Houve confronto e, mais 
adiante, 4 deles foram encon-
trados feridos. Eles foram leva-
dos ao Hospital Alberto Torres, 
mas não resistiram.

O agente do Degase Thiago 
Souza, 34, foi assassinado 
ontem após ter seu carro 
metralhado no bairro Edson 
Passos, em Mesquita, por um 
grupo de criminosos. PMs do 
20º BPM foram até a Av. Eter-
nidade, onde encontraram 
a vítima baleada na virilha. 
Bombeiros foram socorrer o 
agente, mas ele não resistiu e 
morreu dentro do Eco Sport.

Um policial militar morreu 
atropelado, ontem à tarde, 
após um assaltante em fuga 
não obedecer a uma ordem 
de parada, na Avenida Ayrton 
Senna, próximo ao Shopping 
Via Parque, na Barra. Pouco 
antes, o bandido e comparsas 
haviam assaltado um estabe-
lecimento. O criminoso tentou 
fugir depois do atropelamen-
to, mas foi capturado.

Um capitão da PM e um de-
legado se desentenderam 
durante registro na 52ª DP 
(Nova Iguaçu). No momento 
da briga, o titular da delegacia 
chegou a pedir reforço para a 
Core para conseguir dar voz 
de prisão ao militar. O motivo 
teria sido a demora para regis-
trar uma ocorrência de venda 
de quatro tartarugas - o que 
configura crime ambiental.

DIA A DIA

PM MORRE 
ATROPELADO

TARTARUGAS: 
PIVÔ DE BRIGA

AGENTE DO 
DEGASE É ALVO

CONFRONTO 
DEIXA 4 MORTOS

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br
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FLAMENGO

FLUMINENSE

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

BRIGA DE BASTIDORES

BRILHANTISMO  
DO JOVEM FLA

PEDALADAS

 N A garotada do Flamen-
go está aproveitando o 
descanso dos campeões 
brasileiros para mostrar 
serviço no Campeonato 
Carioca: dois jogos com vi-
tórias sobre Nova Iguaçu 
e Macaé, sem sofrer gols 
e jogando bem, tocando a 
bola como se estivessem 
se divertindo na hora do 
recreio. O Fla-Flu do pró-
ximo domingo será o últi-
mo jogo da meninada, e, 
com qualquer resultado, 
a missão estará cumpri-
da com saldo positivo. A 
meta é manter o “forte” se-
guro enquanto aguarda a 
chegada da cavalaria.

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

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

A pandemia está longe de 
acabar e a tendência é se 
agravar até que toda a po-
pulação seja vacinada. O 
futebol pode ser duramen-
te atingido, especialmente 
nas competições internacio-
nais, já que, por conta das 
restrições e do fechamento 
de fronteiras, as Eliminató-
rias para a Copa 2022 foram 
adiadas. A Copa América 
está ameaçada, com duas de-
sistências, Austrália e Catar, 
que, convidados, não virão. 
No cenário nacional, um ou-
tro vírus se soma à Covid-19, 

o da cobiça, com a disputa co-
mercial por direitos de trans-
missão. Quem tem os produ-
tos defende que a bola role, 
quem não tem acha que deve 
parar. Não vejo problemas 
nos estaduais, desde que res-
peitadas as recomendações 
sanitárias, já as nacionais, 
como Copa do Brasil e Brasi-
leiro, merecem análise e um 
plano de viagens seguro para 
reduzir riscos. O desabafo do 
Lisca Doido (foto) ecoa e for-
talece a tese dos que querem 
esvaziar as bolas, mesmo com 
outros interesses.

 N Equipes que não dis-
putaram o Campeonato 
Brasileiro entraram no 
Estadual bem melhor fi-
sicamente e estão tiran-
do bom partido disso. Po-
deremos ter um ou dois 
deles nas semifinais da 
Taça Guanabara.

 N Clubes querem poder levar 
convidados aos jogos a par-
tir do Fla-Flu da próxima ro-
dada, domingo, em eventos 
teste.

 N Lesões musculares de 
Neymar podem ter relação 
com trabalho físico no Paris 
Saint-Germain.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O atacante Rodrigo Mu-
niz, autor dos dois gols da 
vitória do Flamengo sobre 
o Macaé, é um dos jovens 
do Flamengo que despon-
ta com grandes chances de 
chegar ao estrelato.

 N Vasco teve volume de 
jogo, posse de bola, bom 
numero de arremates, 
mas nada disso evitou 
que perdesse. Dois jogos, 
duas derrotas. Alguma 
coisa está errada.

BOTAFOGO

VASCO

Babi brilha e time bate Resende

Após empatar com o Boa-
vista, na estreia, o Botafo-
go conseguiu a sua primei-
ra vitória no Campeonato 
Carioca. Com dois gols de 
Matheus Babi e um de War-
ley, bateu o Resende, por 3 a 
0, ontem, no Nilton Santos, 
chegou aos quatro pontos 
ganhos e está na terceira co-
locação na tabela de classifi-
cação. Na próxima rodada, 
vai encarar o Bangu. 

O Botafogo iniciou a par-
tida pressionando o Resen-
de e dominando o adversá-
rio. O primeiro gol saiu aos 
31 minutos, quando Ronald 
invadiu a área e cruzou na 
medida para Matheus Babi 
mandar a bola para a rede. 

Em vantagem, o Glorioso 
ampliou um minuto depois. 
Bruno Nazário serviu Babi, 

que finalizou no ângulo: 
Botafogo 2 a 0. Com isso, 
o Resende sentiu o golpe e 
pouco ameaçou a meta alvi-
negra.  Já o Botafogo criou 
outras chances de ampliar 
o placar antes do intervalo. 

Aos 36 minutos, Bruno Na-
zário puxou contra-ataque 
e finalizou rente ao gol de 
Jefferson.

O segundo tempo come-
çou com o Resende ten-
tando tirar a diferença no 
placar, só que o Botafogo 
seguiu soberano em cam-
po. Aos 20 minutos, War-
ley foi à linha de fundo e 
tocou para Matheus Babi, 
que bateu firme e Jefferson 
fez boa defesa. 

Aos 27, porém, saiu o ter-
ceiro gol alvinegro. Bruno 
Nazário serviu Warley, o ata-
cante invadiu a área e finali-
zou sem defesa para o golei-
ro do Resende, garantindo, 
enfim, a primeira vitória do 
Glorioso no Campeonato Ca-
rioca, com direito à atuação 
convincente. 

NEYMAR DEVE PEGAR O BARÇA

Em recuperação de lesão, Neymar treinou, 

ontem, e deve reforçar o PSG contra o 

Barcelona, quarta-feira, pela Champions.

Atacante faz dois gols e Alvinegro vence a primeira no Carioca

Vexame à portuguesa, com certeza
Garotada do Tricolor ganha reforço de Ganso, mas leva 3 a 0 da Lusa e segue sem vencer no Carioca

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ganso reforçou o Tricolor, ontem, mas teve uma atuação discreta

M
esmo reforçados 
por Paulo Hen-
rique Ganso, os 
garotos do Flumi-

nense seguem sem vencer 
no Campeonato Carioca. 
Ontem, no Maracanã, per-
deram por 3 a 0 para a Por-
tuguesa, resultado que man-
teve o Tricolor sem pontos 
em duas rodadas na compe-
tição. A Lusa, com duas vi-
tórias, assumiu a liderança 
- empata em pontos com o 
Flamengo, mas tem melhor 
saldo de gols. O resultado 
quebrou uma escrita posi-
tiva de quase 39 anos para 
o Tricolor, que, desde 1982, 
não perdia para a Lusa em 
jogos do Estadual.  

Ontem, a partida come-
çou em um ritmo intenso. 
A Portuguesa conseguiu 
impor uma pressão nos pri-
meiros dez minutos, com 
forte marcação. Pressão 
que se traduziu em gol logo 
aos 23 minutos. Após cru-
zamento da esquerda, a de-

fesa do Fluminense falhou 
e a bola sobrou para Roma-
rinho, dentro da área, con-
cluir sem chances de defesa 
para o goleiro Pedro Rangel.

Atrás no placar, o Flumi-
nense foi para cima e quase 
empatou aos 25 minutos, 
em finalização de Ganso 
que o goleiro Neguetti fez 
boa defesa. Aos 28, foi a vez 
de Gabriel Teixeira arriscar 
de fora da área e assustar a 
Lusa. Aos 30, Samuel ainda 
perderia chance incrível, 
ao furar a bola na hora da 
finalização, com a meta da 
Portuguesa sem o goleiro. 

Acuada, a Lusa tentou 
garantir a vantagem até 
o intervalo, mas viu John 
Kennedy finalizar, aos 43, e 
Dilsinho salvar em cima da 
linha. Nos acréscimos, Gan-
so quase fez um golaço, mas 
novamente o goleiro da Por-
tuguesa impediu o empate.

O segundo tempo come-
çou com a Portuguesa am-
pliando o placar. Logo aos 

sete minutos, após levanta-
mento da direita feito por 
Watson, Emerson Carioca 
apareceu entre os zagueiros 
e desviou a bola para o fun-
do da rede. O gol assustou o 
Fluminense e a Portuguesa 
passou a dominar a partida. 

Tanto que, aos 13 minu-
tos, fez o terceiro gol. Diego 
Guerra puxou contra-ata-
que, Romarinho recebeu e 
serviu Chay, que finalizou, 
sem chances de defesa para 
o goleiro Pedro Rangel.

Aílton Ferraz ainda fez 
algumas mudanças, mas a 
Lusa manteve o domínio e 
quase fez mais um, aos 25 
minutos. Everton Heleno 
recebeu dentro da área, par-
tiu para cima de Rai, mas 
finalizou para fora. Sem for-
ça, o Fluminense não con-
seguiu criar oportunidades 
que colocassem em risco a 
vantagem da Portuguesa, 
que, satisfeita com a vitória 
e o placar elástico, adminis-
trou o resultado.

 > O Palmeiras venceu o 
Grêmio, por 2 a 0 (gols 
de Wendel e Gabriel 
Menino), ontem, no Al-
lianz Parque, e faturou 
o seu quarto título da 
Copa do Brasil. Mas a 
conquista também fez 
os torcedores do Flu-
minense felizes, pois 
levou o Tricolor cario-
ca à fase de grupos da 
Libertadores. 

Afinal, com o título 
do Verdão, o Brasileiro 
terá cinco vagas diretas 
à competição continen-
tal - o Tricolor fechou o 
G-5. Vice-campeão da 
Copa do Brasil, o Grê-
mio se une ao Santos na 
fase pré-Libertadores. 

Palmeiras 
ajuda Flu na 
Libertadores

Marquinhos Gabriel 
e Ernando na área
O Vasco anunciou ontem 
os seus primeiros reforços 
para a temporada de 2021. 
O zagueiro Ernando, que 
estava no Bahia, e o meia 
Marquinhos Gabriel, que 
disputou a última tempo-
rada pelo Athletico-PR, vão 
reforçar a equipe cruzmal-
tina para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasilei-
ro e as demais competições 
deste ano.

Ernando ,  que  teve  a 
sua negociação antecipa-
da com exclusividade pelo 
Jornal O Dia, assinou con-
trato de um ano, com reno-
vação automática por mais 
uma temporada, caso atin-
ja algumas metas. Já Mar-
quinhos Gabriel assinou 
contrato por um ano. Os 

dois iniciam os trabalhos 
ainda nesta semana.

EXPERIENTES

Aos 32 anos, Ernando, que 
foi revelado pelo Goiás, 
acertou com o Internacio-
nal, em 2014. Em seguida, 
foi emprestado ao Sport, e, 
sem seguida, para o Bahia, 
time que defendeu na últi-
ma temporada, disputou 38 
jogos e fez um gol.

Marquinhos Gabriel, de 
30 anos, foi revelado pelo 
Internacional. O jogador 
também atuou pelo Santos 
e pelo Corinthians. Depois, 
ainda defendeu o Cruzeiro, 
antes de chegar ao Athleti-
co-PR. Na última tempora-
da, ele atuou em 16 jogos do 
Furacão e fez dois gols.

Treinador 
elogia base 
vencedora
Um dos líderes do Carioca, 
com duas vitórias nas duas 
primeiras rodadas, o Fla-
mengo é motivo de alegria 
para o técnico Maurício 
Souza, que assume o time 
enquanto Rogério Ceni está 
de férias. Ele elogiou o de-
sempenho dos jovens e viu 
a equipe equilibrada após a 
vitória sobre o Macaé.

“Acho que os anos com-
provam que a base do Fla-
mengo é vencedora, traz re-
sultados competitivos e fi-
nanceiros. Nossa equipe foi 
equilibrada. É uma equipe 
qualificada, que entende e 
sabe os caminhos para che-
gar ao gol”, disse o treinador 
interino do Flamengo.

VITOR SILVA/ BOTAFOGO

Matheus Babi fez dois gols
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ou na Caixa Econômica em 
nome do ganhador da ação.

Para verificar se os apo-
sentados ou pensionistas 
estão nesse lote, é necessá-
rio acessar o site do TRF-2, 
no link portaleproc.trf2.jus.
br. Na página, vá ao menu à 
esquerda da tela, procure o 
campo ‘Entrar no Sistema’ 
e clique em ‘TRF2’. Depois, 
ao abrir o novo link ainda no 
canto esquerdo da tela, cli-
que em ‘Consulta Pública de 
Processos’. Lá, é possível con-
firmar quanto terão de atra-
sados, quando vão receber, 
banco do crédito e número 
da conta de depósito.

A fim de facilitar a pes-
quisa, os segurados do INSS 
devem ter o número do re-
querimento do processo ou 

ECONOMIA

COMISSÃO NA ALERJ 
QUER REVERTER 
PREJUÍZOS AO RIO

AG
ÊN

CI
A

 B
RA

SI
L 

P
ossíveis perdas de 
receita de partici-
pações especiais 
de petróleo e gás 

pelo Estado do Rio serão 
apuradas pelo Legislativo 
fluminense. A Alerj terá 
uma CPI para se debruçar 
sobre o tema — a iniciati-
va é do presidente André 
Ceciliano (PT), que estima 
cerca de R$ 800 milhões 
de prejuízo somente em 
fevereiro. Se forem com-
provados danos financei-
ros nesse período e nos 
últimos anos, o trabalho 
será pela recuperação des-
ses recursos. Para isso, até 
mesmo uma ação judicial 
não está descartada, se-
gundo o deputado Luiz 
Paulo Corrêa (Cidadania), 
designado por Ceciliano 
para presidir o grupo.

A instalação da comis-
são deve ser formalizada 
nos próximos dias, após 
aprovação da sua abertu-
ra pelo plenário. “A ideia 
surgiu do presidente (da 

Alerj), que cotejou aque-
les números e verificou 
que houve uma perda de 
R$ 785 milhões em feve-
reiro 2021 (na compara-
ção com o mesmo mês em 
2020)”, relatou Luiz Paulo.

Em entrevista à colu-
na, o parlamentar disse 
que as atividades terão 
como foco a análise das 
planilhas de cálculo dos 
abatimentos das conces-
sionárias de petróleo e gás 
que servem de base para 
o repasse da participação 
especial. Segundo ele, tra-
ta-se de “uma caixa preta”.

“É fechado. E o STF já 
decidiu que o Estado pode 
fiscalizar e ter acesso a es-
ses dados. O objetivo é ve-
rificar, por exemplo, nos 
últimos 10 anos, o que 

AÇÃO JUDICIAL NOS PLANOS

Com técnicos 
do Legislativo, 
CPI se debruçará 
sobre cálculos 
feitos pelas 
concessionárias

essa metodologia existen-
te pode ter dado de prejuí-
zo ao Estado do Rio e aos 
municípios que recebem 
recursos de participações 
especiais”, detalhou.

O futuro presidente da 
CPI ressaltou que as pre-
feituras fluminenses e o 
governo estadual ficam 
contando com uma pre-
visão de repasses: “A gen-
te quer entrar nessa caixa 
preta. Com essa autono-
mia para abater os valo-
res sem fiscalização do Es-
tado, as concessionárias 
podem fazer muitas má-
gicas, tanto para aumen-
tar o nível de abatimento, 
quanto para diminuir o 
valor total comercializa-
do, de acordo com o seu 
fluxo de caixa, e isso arre-
benta o fluxo de caixa do 
estado e dos municípios”.

A arrecadação de royal-
ties e participações espe-
ciais é a principal fonte 
de receita do Rioprevi-
dência: as verbas são res-
ponsáveis por boa parte 
do pagamento de aposen-
tadorias e pensões de vín-
culos do Estado do Rio.

PLANO DE TRABALHO
De acordo com Luiz Paulo, 
que também preside a Co-
missão (permanente) de 
Tributação da Casa, logo 
após a abertura da CPI, o 
primeiro passo será elabo-
rar um plano de trabalho 
com os demais integran-
tes — o relator deverá ser 
Márcio Pacheco (PSC), lí-
der do governo.

Ele garantiu que “todos 
os atores principais e se-
cundários serão ouvidos”. 
E citou, por exemplo, a 
ANP, a inspetoria de arre-
cadação não tributária da 
Fazenda estadual, Firjan, 
IBP e profissionais autô-
nomos da área.

“(A comissão) Será 
propositiva e fiscalizado-
ra. Dependendo do que 
for apurado, pode até ge-
rar uma ação judicial, até 
porque em determinado 
momento vamos convidar 
a Procuradoria Geral do 
Estado. Cada coisa a seu 
tempo”, finalizou.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

Dinheiro é depositado em conta aberta em nome de quem ganhou a ação na Caixa Econômica ou no BB. Herdeiros têm direito ao saque

A
posentados e pen-
sionistas do INSS 
que ganharam ações 
judiciais contra o 

instituto em janeiro deste 
ano receberão o dinheiro 
a partir do quinto dia útil 
de abril no Rio e Espírito 
Santo. O Conselho da Jus-
tiça Federal (CJF) liberou 
R$ 653,3 milhões para qui-
tar dívidas previdenciárias 
e assistenciais (revisões de 
aposentadorias, auxílio-
-doença, pensões e outros 
benefícios). Serão contem-
plados 37.624 processos no 
país, com 47.985 beneficiá-
rios. Para o Tribunal Regio-
nal Federal da 2ª Região 
(TRF-2), que abrange Rio e 
Espírito Santo, foram desti-
nados R$ 46,1 milhões para 
quitar 2.602 processos de 
3.350 segurados.

Os pagamentos são feitos 
via Requisição de Pequeno 
Valor (RPV), que são ordens 
de pagamento limitadas 
a 60 salários mínimos (R$ 
62.700). O dinheiro é depo-
sitado no Banco do Brasil 

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

do CPF do ganhador do pro-
cesso ou o número da ação. 
Os detalhes sobre a docu-
mentação necessária e ou-
tras instruções importantes 
para o saque estão no ma-
nual que a Corte criou para 
orientação de partes e advo-
gados. O guia está disponí-
vel neste no site do TRF-2, 
no endereçohttps://bityli.
com/ZFXK4.

DEMAIS TRIBUNAIS
O CJF liberou o montante 
para os demais tribunais fe-
derais em todo país. O TRF 
da 1ª Região, que abran-
ge Distrito Federal, Minas, 
Goiás, Tocantins, Bahia, 
Acre, entre outros, por exem-
plo, terá R$  221.876.243,20 
para quitar 8.987 processos, 
com 10.084 beneficiários.

Já o tribunal regional 
(TRF-3) que abrange São 
Paulo e Mato Grosso do 
Sul terá à sua disposição 
R$ 151.229.326,81 e vai bene-
ficiar 6.238 pessoas. O TRF 
da 4ª Região, que contempla 
Rio Grande do Sul, Paraná 
e Santa Catarina, foram li-
berados R$ 243.236.377,53 
para 15.973 beneficiários.

Justiça libera R$ 46 milhões 
para INSS pagar atrasados
Em todo país, foram R$ 653,3 milhões para 37,6 mil processos. Quem ganhou 
ação em janeiro na área do TRF-2 pode sacar a partir do quinto dia útil de abril

CONFIRA

 nNa Caixa Econômica, os 
advogados podem utilizar o 
módulo da Área Restrita do 
Portal da OAB-RJ. O serviço 
está acessível no site www.
oab.org.br. Na opção “área 
restrita”, no canto superior 
direito da página principal.

Para o público em geral, 
há atendimento presencial 
em agências, embora nem 
todas estejam funcionan-
do. Informações pelo e-mail 
ag4021@caixa.gov.br.

E no Banco do Brasil, os 
correntistas do banco podem 
aderir ao crédito automático 
de precatórios e RPVs, que 
fica disponível na conta do 
beneficiário no dia útil se-
guinte ao do depósito judi-
cial. Quem não é cliente ou 
não quiser aderir ao crédito 
automático pode ir às agên-
cias do BB. O documento 
pode ser baixado no endere-
ço https://bityli.com/5yq74.

Como fazer 
o saque

JOSÉ CRUZ/ARQUIVO AGÊNCIA BRASIL

NÚMERO

R$ 62,7 MIL
Os pagamentos são feitos 
via Requisição de Pequeno 
Valor (RPV), que é uma 
ordem de pagamento 
limitada a 60 salários 
mínimos.



Resolução do 
governo facilita 
licenciamento
Projeto visa suspender os efeitos da resolução 
está em tramitação na Câmara dos Deputados

REPRODUÇÃO

D
esde o  dia  1°  de 
março, a Resolu-
ção do Ministério 
da Economia que 

dispensa alvarás de apro-
vação, execução e habite-
-se para obras e edificações 
consideradas de baixo risco 
começou a valer para o Dis-
trito Federal e cidades com 
mais de cinco milhões de 
habitantes, como o Rio de 
Janeiro. No entanto, o de-
putado federal Paulo Ra-
mos (PDT-RJ) deu entrada 
na Câmara dos Deputados 
com o Projeto de Decreto 
Legislativo 4/21 para sus-
pender os efeitos da deci-
são. Por ora, o projeto está 
em tramitação na Casa e a 
resolução segue valendo. 

O argumento do parla-
mentar é de que “a norma 
estimula construções ile-
gais uma vez que simplifica 
de forma desmedida a ob-
tenção de licenciamento. 
Sobretudo, apresenta ris-
cos ao Direito Urbanístico 
e pode gerar impactos so-
ciais e ambientais graves 
e irremediáveis às cidades 
brasileiras, além de aumen-

tar a desordem urbana”. O 
deputado reforçou, ainda, 
que “a resolução fragiliza 
a fiscalização uma vez que 
dispensa a vistoria efetua-
da pela prefeitura para a 
expedição do habite-se”. 

Segundo o governo, o ob-
jetivo principal dessa me-
dida é diminuir as burocra-
cias e incentivar pequenos 
empreendedores.

Em resumo, o texto clas-
sifica as construções de 
baixo risco em duas cate-
gorias (A e B). Na primei-
ra, não haverá necessidade 
de licenciamento da obra, 
bastando ao responsável 
preencher uma auto-decla-
ração em um portal a ser 
disponibilizado.

Para as obras da catego-
ria B, o alvará de constru-
ção e o “habite-se” serão 
liberados automaticamen-
te, também de forma on-
line, mas nesse caso com 
a apresentação de certos 
documentos.

“A premissa desta resolu-
ção, que segue os princípios 
da Lei de Liberdade Econô-
mica, é desburocratizar no 

sentido de facilitar e criar 
incentivos aos pequenos 
empreendedores, que sem-
pre encontram empecilhos 
na obtenção, por exemplo, 
de licenças e alvarás para 
promover suas pequenas 
construções. Veja que todo 
o processo de autorização 
de obra será realizado pela 
internet e, teoricamente, 
poderá ser concluído em 
apenas um dia. Com esta 
resolução, a tendência é 
vermos um movimento 
maior no mercado imobi-
liário direcionado a estes 
empreendedores e demais 
interessados”, explicou o 
advogado Leandro Sender.

No caso de aprovação do 
projeto, as flexibilizações 
seriam suspensas. Para Ra-
mos, além de não discutir 
as questões tratadas na re-
solução com órgãos técni-
cos, como os conselhos de 
arquitetura e engenharia 
civil, o governo invadiu a 
competência constitucio-
nal dos municípios.

Resolução do Ministério da Economia reclassifica construções de baixo risco e facilita Habite-se

FIQUE ALERTA

Risco de fraude pode se intensificar, diz especialista

 N O engenheiro David Gurevitz 
deu um parecer a favor do de-
creto que susta os efeitos da 
Resolução. Segundo ele, essas 
flexibilizações podem aumen-
tar o número de acidentes e 
também o custo de manuten-
ção dos imóveis.

“Já temos muitos proble-
mas na construção civil, que 
não são fiscalizados, imagine 
se não houver responsabili-
dade legal? Realizamos vis-
torias em mais de 5 mil edi-
ficações no Rio de Janeiro e 
encontramos muitos vícios 
construtivos, isto com alva-
rás, habite-se, ART, etc. O 

desconhecimento das normativas 
(NBR’s da construção civil), im-
plicará em muito mais acidentes 
e aumento de custo na manuten-
ção dos imóveis mal construídos, 
pois alguns problemas de vícios 
construtivos só serão detectados 
após alguns anos da entrega dos 
imóveis”, ponderou. 

Guretivz alertou, ainda, para 
possíveis fraudes que podem ser in-
tensificadas. “Poderão ocorrer mui-
tas fraudes contra as prefeituras e 
contra os proprietários. Por exem-
plo, você registra um edificação 
com 200m2, e depois constrói com 
400m2. Assim, pagará IPTU sobre 
200m2, fraudando a prefeitura”.

“Entendemos que essa 
resolução deverá ser ampla-
mente discutida na socie-
dade, pois devemos sempre 
ponderar  a  possibi l idade 
de abusos e a insegurança 
causada por edificações mal 
construídas. A aprovação e 
concessão de Habite-se são 
elementos de salvaguarda 
aos cidadãos, tendo em vista 
a certeza de uma fiscalização 
para licenciamento de uma 
edificação”, disse Marcelo 
Borges, diretor de Condomí-
nio e Locação da Associação 
Brasileira das Administrado-
ras de Imóveis.Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Marina Cardoso
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

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

 

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

VENDEDOR (A) 
Precisa-se 1 vendedor ou 
vendedora e 1 Marceneiro 
para Loja de Móveis. Com-
parecer a Rua Júlio Ribeiro 
75 Bonsucesso

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. 
Comparecer à  Rua Carlos 
Vasconcelos, 155 Sala: 303 
Tijuca. Tel: 98162-6184
 
COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se de Costureira Ex-
terna com prática em tecido 
tratar no tel.: 2205-3041.
 

OP.MÁQUINA 
Para Injetora, prática em tro-
ca de motores, ajustes, elétri-
ca e hidráulica, que conheça 
peças e ferramentas. Enviar 
currículo: adm.officerj@gmail.
com
 
SERRADOR 
Marmoraria contrata: Ser-
rador e Acabador com ex-
periência, salários à partir: 
R$2.400,00, passagem 
+café da manhã +refeição. 
Recreio dos Bandeirantes.  
Tel.:(21)99770-9967 Wat-
sapp.
 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: Atendemos to-
do RJ. Aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
sApp
 

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

 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprin-
ter, bongo, caminhão, carga 
seca e gelada. Entregas: 
Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepa-
guá ou Ceasa. T:96419-8521 
Vitor.
 
AGREGO 
¤, Toco, Truck/ Carreta secos 
e refrigerados. Interessados  
entrar em contato com Alex 
ou  Eduardo telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.

 



FábiaOliveira

ACUSAÇÃO DE ESTUPRO ATRAPALHA CARREIRA DE CANTOR

‘Contratos foram perdidos’, revela 
irmã de Anderson Leonardo

U
m mês depois da acusa-
ção de estupro de Mc 
Maylon, o líder do grupo 

Molejo, Anderson Leonardo, 
anda perdendo contratos. Quem 
revelou o momento difícil da 
carreira do pagodeiro e, conse-
quentemente de toda a sua 
equipe, foi a Riane Oliveira, irmã 
do cantor e ex-amiga Maycon 
Douglas Porto do Nascimento 
Adão. “O meu irmão está tran-
quilo porque sabe que é inocente 
e isso vai ser comprovado, mas é 
uma situação muito desagradá-
vel. Foi uma bomba que caiu nas 
nossas vidas. Nós não esperáva-
mos esse acontecimento vindo 
de uma pessoa tão maldosa, de 
um verdadeiro alpinista social. 
Caiu de um forma tão ruim que 
afetou a vida dele, da nossa 
família e de todas as pessoas 
que dependem do Anderson 
como artista. O meu irmão está 
perdendo contratos. Alguns 
foram quebrados por causa 
dessa confusão. Mas, nós vamos 
superar esse momento”, contou 
a pedagoga ao programa ‘Na 
Real’ de Bruno de Simone.

Riane também adiantou que 
ainda não virou processo a acu-
sação de MC Maylon contra 
Anderson. “O meu irmão não foi 
acusado formalmente e não 
será”, comenta ela que nega 
também a amizade com 
Maycon. “Ele vivia nas portas dos 
shows e quando me via pedia 
para entrar. Saímos outras vezes 
e, hoje, eu vejo que não era ami-
zade, era armação”.

CONTA GLAMOUR GARCIA

‘FUI GAY ANTES DE SER TRANS’, 

R
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Primeira atriz transexual em uma novela das nove da Globo, ‘A Dona do Pe-

daço’, Glamour Garcia falou sobre a sua transição de gênero. “Fui gay antes de 

ser trans. Eu era uma ‘gayzinha fervidérrima’ e tinha muitos problemas exis-

tenciais, pessoais e mentais. Até que o teatro chegou um dia na minha vida e 

através dele fui instrumentando toda a minha existência”, contou Glamour, que 

completará 19 anos de carreira. Ela disse também que a arte trouxe um sentido 

para sua vida pessoal. “Eu percebi que o papel que vivia era falso, cínico, fingido. 

Eu não era o protagonista da minha própria vida, era simplesmente um corpo 

morto, vivendo regras, hierarquias e medos”, pontuou.

Formada em artes cênicas pela Universidade Estadual de Londrina, Gla-

mour também revelou em entrevista ao Canal Pheeno, de Thiago Araújo, 

que foi vítima de ataques homofóbicos em vários momentos, mas que nos 

bastidores da Globo foi acolhida. “Não sofri transfobia nos bastidores da no-

vela, mas eu costumo dizer que fui subjugada. Acho que algumas pessoas, em 

alguns momentos, achavam que eu não seria capaz de ser a grande atriz que 

eu sempre fui, que eu sou e jamais deixaria de ser. Fui pressionada horrores 

e essa pressão me evoluiu”.

REPRODUÇÃO

Riane de 

Oliveira 

é irmã de 

Anderson 

Leonardo

Mc Maylon afirma que foi 
violentado pelo cantor no dia 11 
de dezembro e fez um boletim 
de ocorrência na 33ª Delegacia 
de Polícia do Rio (Sulacap). Em 
seu depoimento às autorida-
des, o cantor e dançarino disse 

que Anderson supostamente 
teria marcado uma reunião de 
trabalho, mas o levou para o 
motel Queen, em Jacarepaguá. 
Anderson sempre negou o 
estupro e disse que a relação 
sexual foi consensual.

12    SEGUNDA-FEIRA, 8.3.2021  I  O DIA



TAÍS ARAÚJO

O SONHO DE 

REPRODUÇÃO

ADRIANE GALISTEU É 
CRITICADA POR FESTÃO DOS 
50 ANOS DO MARIDO
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Cristiane Sueli Oliveira, de 44 anos, é uma das cinco 

protagonistas do ‘Falas Femininas’, especial do Dia 

Internacional da Mulher, que a Globo exibe, hoje, 

depois do ‘BBB’. O programa acompanhou, num 

primeiro momento, o dia a dia em sua cidade natal, 

São Paulo, sua rotina de trabalho, como auxiliar de 

enfermagem na linha de frente do combate à Co-

vid-19 e a criação dos quatro filhos como mãe solo. Já 

a segunda etapa do projeto foi gravada nos Estúdios 

Globo, em São Paulo, onde ela participou, com as ou-

tras integrantes da atração de uma roda de conversa 

que teve Fabiana Karla como mediadora e ainda 

foram presenteadas com um ensaio fotográfico: “Eu 

me senti uma rainha”, celebrou Cristiane.

Atriz, apresentadora e musa dos anos 90, Isadora 

Ribeiro está feliz da vida. Hoje é o dia do lançamen-

to do livro ‘O Parto Anormal: Revelações de uma 

quase médica sobre o cenário obstétrico brasileiro’ 

de sua filha Maria Sampaio. Dramaturga e escritora 

de dois romances e e uma antologia de contos de 

viagem, ela agora narra a história do nascimento da 

filha Catarina, em julho de 2019.

Esta coluna não tem nem coragem de falar que isso é no-

vidade. Mas Anitta está fazendo de tudo para se associar 

à imagem de Juliette Freire, a popular participante do 

‘BBB 21’ que, em menos de 30 dias, já arrematou mais de 

12 milhões de seguidores no Instagram. Já é público que 

a cantora sempre cola em pessoas que está em alta para 

tirar uma casquinha, seja na imprensa ou comercialmen-

te. Além de mexer seus pauzinhos por trás dos panos, 

nas redes a cantora já paga de melhor amiga e tiete da 

advogada. Tomara que Juliette aqui fora seja tão esper-

ta quanto tem se mostrado no jogo. Caso contrário, ela 

corre o risco de servir de escada.

ANITTA ATACA NOVAMENTE

UMA RAINHA

MÃE CORUJA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Já está dispo-

nível no YouTube 
o videoclipe da 
canção ‘Amor 
Clandestino’ da 
dupla Gian & 
Giovani, registra-
do na gravação 
do último DVD só 
com o repertório 
de João Mineiro 
e Marciano, uma 
homenagem dos 
sertanejos aos 
ídolos.

Andréa Nóbrega está de volta às gravações do seu canal no Youtube. A loira faz 
questão de trazer como tema principal ‘O poder da mulher na pandemia’. A atriz e 
apresentadora pretende mostrar aos fãs e admiradores um trabalho 
completamente diferente das temporadas passadas: “Vocês esperam uma Andréa 
com champanhe, glamour, bolsas, os cachorrinhos... Vão ver a nova Andréa. Normal 
como vocês, mulheres que me assistem de casa. Vou conhecer histórias”, adianta.

Todas as quartas-feiras a ex-Fazenda postará vídeos inéditos. Andréa enfatiza 
que foi montando todo um esquema de gravações, onde os convidados não 
terão contato com ela devido à pandemia da Covid-19: “Está sendo bem difícil 
fazer o canal desta forma, mas precisamos nos cuidar e nos prevenir desse mal. 
Por enquanto faremos tudo on-line” explica.

Um final de semana inteiro no Copacabana Palace com direito a um festão. Assim foi 

a comemoração que Adriane Galisteu preparou para comemorar os 50 anos do ma-

rido, Alexandre Iódice. A atriz e apresentadora recém-contratada da Record poderia 

festejar com todo o glamour que foi o evento em um dos hotéis mais caros do Rio? 

Sim, ela poderia porque o casal tem dinheiro suficiente para a badalação, mas não 

neste momento de um número cada vez maior de vítimas da Covid-19. Vale lembrar 

que ainda enfrentamos uma pandemia e as aglomerações estão proibidas. Outro 

detalhe: nos registros compartilhados por alguns convidados - e não foram pou-

cos- nas redes sociais nenhum dos presentes aparece usando máscara de proteção.

Adriane, que foi mais prudente e publicou só fotos em que aparece ao lado 

do marido e das mesas de doces e salgados, acabou sendo criticada pelos inter-

nautas. “Onde estão as máscaras?” , questionou um seguidor. “Ainda bem que 

para algumas classes sociais a Covid-19 não existe”, debochou outro e o terceiro 

completou: “Depois não adianta chorar pelos mortos”.

A coluna procurou a assessoria de Adriane que negou uma festa e disse que 

não iria se pronunciar sobre o assunto.

Intérprete de Vitória na novela ‘Amor de Mãe’, que volta no próximo dia 13, Taís 
Araújo está usando trancinhas nos cabelos e não é que ela ficou parecendo 
bem mais jovem do que seus 43 anos de idade! Mãe de João Vicente, de nove 
anos, e Maria Antônia, de seis, a atriz revelou recentemente que tem um sonho. 
“Estou sonhando faz tempo com uma peça de teatro na qual quero falar sobre 
maternidade, sobre a relação entre mães e filhas, que são muito complexas. 
Queria me aprofundar nesse tema”.  

ANDRÉA NÓBREGA EM 
VERSÃO SEM GLAMOUR

DIVULGAÇÃO

Aos 59 anos, Luiza Brunet assume que sempre foi uma mulher muito sexualizada e que para ela sexo não 
depende da idade. “Se você tiver uma vida saudável, cuidar do corpo, da mente, se exercitar,  vai ter uma 
qualidade muito boa, seja jovem, madura ou na terceira idade. Sou exemplo disso. Não vejo nenhum pré-
-requisito para que a gente possa ser feliz e ter muitos orgasmos na vida madura”.

SEXO NA MATURIDADE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N  O Exército Brasileiro tem quartéis em 306 cidades 
de todos os Estados, os chamados Tiros de Guerra, com 
tropas prontas para auxiliar no combate à covid-19 – 
seja na vacinação (como sempre o fizeram em anos 
anteriores), na logística ou até montagem de hospitais 
e na segurança e organização. Para citar alguns deles, 
são 48 QGs em Minas Gerais, 89 em São Paulo, 31 na 
Bahia, 19 no Ceará, 10 no Rio de Janeiro – Estados com 
altos números de contaminados. A tropa é formada 
pela garotada acima dos 18 anos que honra a farda, que 
cumpre o dever do alistamento militar. 

Fila do voto
 N Mas prefeitos preferem 

assumir o protagonismo 
da logística e aplicação 
na população – das vaci-
nas compradas por go-
vernadores ou Ministério 
da Saúde – por vaidade 
eleitoral. 

Efeito colateral... 
 N Lobistas dos laborató-

rios com bom trânsito no 
Ministério da Saúde es-
tão ganhando milhões de 
reais com a intermediação 
do negócio. É gente que há 
anos circula ali. 

...no bolso 
 N A Coluna obteve relato 

de um amigo de lobista 
que ganhara, há 10 anos, 
R$ 3 milhões apenas 
num contrato no Minis-
tério. Ele correu para a 
concessionária e com-
prou uma BMW. 

Caixa nas alturas 
 N Transbrasil, VASP e Va-

rig faliram devendo mais 
de R$ 1 bilhão à Infraero 
em taxas de embarques 
retidas pelas companhias 
e não repassadas à estatal 
que administra aeropor-
tos. Não é de hoje que as 
companhias aéreas que 
operam no Brasil usam 
esse artifício contábil 
para fazer caixa e dar ca-
lote na União.   

Taxiando 
 N A Coluna citou na sexta 

que as empresas aéreas 
que operam hoje no Bra-
sil pediram mais tempo 
para renegociar seu saldo 
devedor com a estatal de 
taxas aeroportuárias co-
bradas nos bilhetes emi-
tidos, e não repassadas à 
administradora dos ter-
minais. Alegam prejuízos 
na pandemia para isso. 
Mas o saldo devedor é de 
anos para cá.

Do hangar 
 N Em resposta à reporta-

gem, a Infraero não infor-
mou qual o saldo devedor 
das aéreas nessa taxa. A 
nota informa que o débi-
to “tem sido objeto de ne-
gociação entre a empresa 
e as aéreas”. E que “essas 
negociações ocorrem em 
virtude dos efeitos da pan-
demia do no setor como 

um todo e de forma a re-
duzir o impacto financei-
ro em nossos parceiros”.

Passeio
 N Toda comitiva política 

para o exterior é um pas-
seio com apertos de mãos. 
Há décadas é assim, com 
dinheiro público. No caso 
desta do governo federal, 
com parlamentares e téc-
nicos de ministérios, que 
foi conhecer o spray nasal 
de Israel, bastava o labo-
ratório enviar sua equipe 
ao Brasil para apresentar 
o produto e, se aprovado, 
protocolar o pedido de 
autorização na Anvisa. A 
comitiva mal sai do hotel 
onde se hospeda.

Rio, 40 graus
 N A PM foi chamada e aca-

bou com uma festa numa 
cobertura de prédio da 
Rua Rui Barbosa, no Fla-
mengo, no Rio de Janeiro, 
na madrugada de ontem. 
Eram mais de 50 pessoas 
aglomeradas num espaço 
pequeno para a turma. E 
todos sem máscara. A pre-
feitura lavrou multa de R$ 
1 mil por pessoa. 

Memorial
 N “A mais triste das vidas 

e a mais triste das mortes 
são a vida e a morte do ho-
mem que não tem cora-
gem de morrer pelo bem, 
quando por ele não possa 
viver”, já disse Rui Barbo-
sa. Coitado dele, nome de 
rua com gente assim. 

Foi-se uma era
 N A família Sheldon Adel-

son, o magnata dos cassi-
nos dos EUA e Ásia, em-
bolsou US$ 6 bilhões com 
venda de seus cassinos 
americanos, com a morte 
do patriarca há semanas.  

Tipo goiano, sim!
 N Um empresário luta para 

tipificar seu queijo artesa-
nal – e fabricado com as 
melhores técnicas sani-
tárias – como queijo “tipo 
goiano”, ou “queijo Goiás”, 
e não queijo “tipo minei-
ro” como determina a se-
cretaria de Agricultura. 
Mas o Governo de Goiás 
não ajuda os seus próprios 
benfeitores do agro, para 
divulgação da marca do 
Estado nacionalmente. 

TIRO DE GUERRA

A Justiça não tem os olhos venda-
dos para as questões de gênero. 
Pelo contrário. O Judiciário está 

atento e luta diariamente em ações insti-
tucionais, em cada processo envolvendo 
assuntos afetos à mulher, no combate à 
violência doméstica, que ainda assola o 
país e traz consigo a carga de uma cultu-
ra machista arraigada na sociedade e que 
buscamos mudar diuturnamente. 

Recentemente, foi criado o Comitê de 
Promoção da Igualdade de Gênero e de 
Apoio às Magistradas e Servidoras no 
âmbito do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro. A iniciativa nasceu 
com o objetivo de promover a valoriza-
ção da equidade de gênero e incentivar a 
sensibilização dos integrantes do Poder 
Judiciário fluminense quanto à impor-
tância da erradicação da discriminação 
e da violência contra a mulher, entre ou-
tros. Perdemos mulheres, mães, filhas, 

Essa crise vivida pelo Rio de Ja-
neiro, capital e interior, fruto 
da covid-19 e da inacreditável 

eleição de um desconhecido, que nin-
guém sabia quem era e, claro, se sou-
besse não seria eleito, pelo menos tem 
seu lado positivo. O Rio elegeu um 
prefeito, Eduardo Paes, capacitado 
para a função e o estado ganhou um 
governador equilibrado e de bom sen-
so em Claudio Castro. As duas equi-
pes formadas são de bom nível. Mas 
há muito o que fazer.  Antes de inovar, 
recuperar, modernizar, reconstruir.

A própria representação empre-
sarial está sofrendo mudanças para 
melhor. No comércio, com o afas-
tamento de um dirigente compatí-
vel com os anos que o país viveu até 
2019, na ACRJ, que é a mais abran-
gente e prestigiada voz do empresa-
riado, após uma fase de reorganiza-
ção interna, pelas mãos de sua atual 
presidente, deve voltar a ter voz na 
defesa dos interesses da cidade e do 
estado, na linha da tradição de diri-
gentes de alto nível na vida da socie-
dade. A volta dos empresários “san-
gue azul”, com história nas forças 
vivas da sociedade como um todo.

O Rio sempre marcou posição, 
mesmo quando os maiores bancos 
eram sediados em Minas, a alta di-
reção era no Rio, como o Nacional de 
Minas, Moreira Salles, BMG – este, 
inclusive, teve seu fundador, Manuel 
Ferreira Guimarães, na presidência 
da ACRJ. O presidente do Conselho 
Superior da entidade, Humberto 
Mota, está ultimando a apresenta-
ção da chapa a ser apresentada para 
o pleito de maio próximo, ouvindo 
inclusive os ex-presidentes.

Além da recuperação estética da 
cidade, especialmente de seu centro, 
com forte apelo para melhor apro-
veitamento turístico pela riqueza 
de suas igrejas, monumentos, pré-

O Rio empresarial e político

De olhos abertos para a igualdade de gênero

Henrique Carlos 
de Andrade 
Figueira 
presidente do TJ-RJ

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

cidadãs, pela barbárie. Não podemos 
mais deixar que tantas mulheres per-
maneçam sofrendo. A Justiça não para. 
Por elas e para elas, combatemos, sem 
cessar, nossas mazelas sociais a fim de 
promover o bem comum. 

A proposta do comitê foi apresenta-
da por um grupo de juízas e subscrita 
por mais de 150 magistradas do Judi-
ciário fluminense, composto, significa-
tivamente, por mulheres. Hoje, temos 
423 magistradas e 7.467 servidoras, cor-
respondente a 49% da Magistratura e 
63% do corpo de servidores. 

O feminicídio é o ápice da violência 
contra as mulheres e mostra que as atin-
ge independentemente de classe, raça, 
etnia, orientação sexual, nível educacio-
nal, idade e religião. A Justiça não pode 
permitir que suas vozes sejam caladas. 

A criação do comitê está alinhada ain-
da à Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que definiu ob-
jetivos de desenvolvimento sustentável 
com metas como alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas. Algo necessário e urgente. 

Em tempos de pandemia – em que 

dios de época, há de se dar atenção 
a suas empresas mais tradicionais, 
de renome nacional.

Em mãos de governantes medío-
cres, após a fusão, perdemos insti-
tuições de referência, que nos reti-
rou relevância empresarial. Na área 
financeira, foi a ida da Bolsa de Va-
lores para São Paulo, assim como 
a diretoria de Câmbio do Banco 
Central, a sede da Embratur, ban-
cos como o Boavista, Nacional, ca-
sas comerciais, como Sears, Mesbla, 
Brasileiras, Barbosa Freitas, Bemo-
reira, Ducal, Brastel e Rei da Voz, as 
redes de televisão Tupi, Manchete e, 
antes, a Continental. As duas mais 

importantes revistas semanais do 
país eram sediadas no Rio, Cruzeiro, 
de Chateaubriand, e Manchete, de 
Adolfo Bloch.

E, claro, a representação política, 
que sempre teve, nos dois lados da 
baia, gente de grande valor cultu-
ral, ético e moral. Para citar alguns; 
Gilberto Marinho, Negrão de Lima, 
Carlos Lacerda, Amaral Peixoto, Rai-
mundo Padilha, General Caiado de 
Castro.

O Rio não pode ser abandonado. 
Tem e pode reagir. A começar por 
essa troca de guarda positiva em to-
dos os segmentos. Tem de mudar, e 
vai mudar.

a mulher sofre diretamente seus efei-
tos, seja pelo acúmulo de tarefas, com 
a sobreposição dos ambientes domésti-
co e de trabalho, seja por conviver inte-
gralmente com o agressor, no caso das 
vítimas de violência doméstica – o Ju-
diciário intensificou as iniciativas ne-
cessárias, sobretudo em um cenário de 
aumento das agressões contra a mulher. 

Ações como a capacitação online para 
a campanha Sinal Vermelho contra a 
Violência Doméstica, a inauguração de 
novas Salas Lilás e Violeta, a Patrulha 
Maria da Penha na campanha Confina-
mento sem Violência, a retomada da Es-
cola de Homens, o Aplicativo Maria da 
Penha, para acelerar medidas protetivas, 
vêm sendo realizadas nestes tempos de 
isolamento social, em que não podemos 
ficar inertes frente ao avanço dos males 
enfrentados pelo Judiciário. 

No Dia Internacional da Mulher, pa-
rabenizamos todas as mulheres que fa-
zem da luta cotidiana sua principal ban-
deira. Nesta data, marcada pela busca 
intensa pelos direitos femininos, desta-
co que o Judiciário do Rio também faz e 
fará parte desta luta. Sempre. 

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 N # Água Doce  Sabores do Brasil criou o delivery de bebidas, um 
cardápio digital. Em 2020, a franquia teve crescimento de 200% 
com as entregas em domicílio. # Casa do Construtor cresce 18% em 
2020, com faturamento de R$ 328 milhões, e pretende abrir mais 
100 este ano. #  Mercado Livre e o Congresso Judaico da América 
Latina assinaram cooperação para enfrentar o ódio racial e o antis-
semitismo. Haverá troca de informações e um canal para monitorar 
os anúncios do portal. 
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No Dia Internacional da Mulher, Adriana Esteves destaca a força feminina na vida cotidiana e na 

novela ‘Amor de Mãe’, de Manuela Dias, que retorna com capítulos inéditos no dia 15 de março

A 
novela ‘Amor de Mãe’ retorna às 
telinhas um ano depois de sua 
paralisação devido à pandemia 
da covid-19. E não poderia ter 

um momento mais adequado: o mês em 
que se celebra o Dia Internacional da 
Mulher. O público pode, mais uma vez, 
ver em cena uma trama que coloca mu-
lheres reais como protagonistas, com 
seus momentos de luta e também de 
fraqueza. Adriana Esteves, que inter-
preta a mãe possessiva de Danilo, Thel-
ma, destaca a sororidade que existe na 
trama de Manuela Dias.

“Somos guerreiras cheias de força e 
de fragilidades tanto na vida como na 
novela da Manu, que tem a caracte-
rística de falar da realidade. É muito 
bonito como ela apresenta esse mo-
mento feminino com tantas mulhe-
res fortes, guerreiras e frágeis também. E a 
sororidade fica evidente na novela. Chega um 
momento que uma (personagem) precisa da 
ajuda da outra, e elas se fortalecem. Até no 
caso da Thelma e da Lurdes, que vão ter um 
embate muito forte pela disputa do amor do 
filho, a briga delas é com dor porque é uma 
saudade da amizade. Existe amor entre elas”, 
conta a atriz.

Para Adriana, que completou 51 anos de 
vida, essa união feminina da história da no-
vela representa o que ela vivencia no dia a 
dia. A atriz ainda compartilha uma reflexão 
sobre a sua jornada pessoal e profissional ao 
dizer que sua vida ficou mais “gostosa” na fase 
adulta justamente por enxergar mais união 
feminina.

“Fui criada ouvindo coisas horríveis, resquí-
cios causados pelo machismo, de que mulher 
não era amiga de mulher. É tão bonito e tão 
gritante ver que a gente foi se libertando des-
se sofrimento que botaram na gente. Muito 
da minha trajetória tem um pouquinho de 

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

MALHAÇÃO

 n Lobão provoca René, e Bianca 
vê. René garante a Bianca que 
não teve um caso com Ana. João 
pede para conversar com Bianca 
depois da aula, mas ela não dá 
atenção.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Eva mostra para Ana a certidão 
de nascimento de Júlia. Vitória 
fecha uma campanha publici-
tária para Ana. Manuela tenta 
acalmar Iná depois de ela ter um 
pesado com a irmã.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Apolo decide continuar o na-
moro com Tamara. Dulce avisa 
a Tancinha que lutará para ficar 
com a guarda de Bia. Giovanni 
não consegue se entender com 
Guido. 

 n Kissare se entende com a so-
brinha Nadi. Morabi se confessa 
para Abisali. Amat questiona 
Terá sobre o relacionamento 
dele com Deus. Nadi tenta colo-
car Danina contra Amat. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Simão visita Valentina, que 
está em coma no hospital e ao 
sair do hospital, ele vê Fernando 
conversando de maneira muito 
íntima com uma enfermeira.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce descobre que Irene mor-
reu e que não estava grávida. Bibi 
pede roupas a Heleninha para 
seu brechó e se assusta com as 
contas para pagar.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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solidão por faltar esse lugar de acreditar que 
somos mulheres e que podemos nos apoiar, 
nos amar e nos admirar. Hoje, eu não vou mais 
encontrar alguém que vai competir comigo e 
sim para me dar a mão e fazer coisas boas e 
bonitas juntos”, diz Adriana.

NOVA CARMINHA?
A última cena da primeira fase da novela mos-
trou que Thelma é capaz de fazer qualquer 
loucura para manter guardado o segredo de 
que seu filho Danilo (Chay Suede) é, na ver-
dade, o filho que Lurdes (Regina Casé) tanto 
procura, o Domênico. Na cena, Thelma atro-
pela Rita (Mariana Nunes) que havia desco-
berto o segredo. Questionada se as vilanias da 
personagem vão transformá-la em uma “nova 
Carminha”, vilã que interpretou em ‘Avenida 

Brasil’ (2013), ela destaca que são con-
textos diferentes.

“Quando eu começo a fazer um tra-
balho e recebo uma personagem, não 
penso muito se ela vai ser vilã ou heroí-
na, tento construir aquela pessoa. Se 
ela é escrita de forma humanizada, não 
é importante se ela vai fazer vilanias ou 
não porque está tudo dentro de um con-
texto coerente. Não me preocupei (com 
comparações) porque elas são natural-
mente diferentes”, conta Adriana sobre 
a personagem da novela, que retornou 
à TV no início do mês com um resumão 
da primeira fase e volta com os capítulos 
inéditos no dia 15.

LEMBRANÇAS DAS GRAVAÇÕES
Adriana fala sobre o retorno das grava-
ções no segundo semestre de 2020 e a 
vontade de dar um desfecho para a tra-

ma de Thelma. “A gente ficou com o persona-
gem guardadinho e estava cheio de vontade 
de botá-lo para fora. A gente voltou com mais 
entusiasmo, com muita vontade de finalizar 
a história e dar um desfecho. Dentro do nosso 
coração, a história ainda não tinha termina-
do”, conta a atriz.

Ela ainda relembra o momento em que 
reencontrou Chay Suede, seu filho na ficção, 
dentro do set. “No primeiro dia que a gente 
se viu, de máscara, na cidade cenográfica, o 
Chay ficou um pouquinho longe de mim e fa-
lou: ‘Mentira, a gente não vai se abraçar?’. A 
gente ficou com uma distância e uma dor no 
coração... Nesses quatro meses de gravações, 
a gente chegava e falava: ‘É verdade? A gente 
não vai se abraçar?’. Mas no dia em que fazia o 
teste, a gente roubava e dava um apertãozinho 
no braço”, conta Adriana.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tábata Uchoa 

Adriana Esteves na segunda fase da trama: 
uso de máscara e distanciamento social

‘SOMOS ‘SOMOS 
GUERREIRAS’GUERREIRAS’

As protagonistas de 

‘Amor de Mãe’: Thelma 

(Adriana Esteves), 

Lurdes (Regina Casé) e 

Vitória (Taís Araujo)



Horóscopo

A sua vida social vai se destacar por esses dias. Alie-se 
a pessoas com interesses semelhantes aos seus. O 
romance vai se tornar mais sólido hoje, aproveite. Cor: 
preto.

Você vai cumprir todas as suas metas no trabalho. Se 
precisar de ajuda, conte com os amigos, não tenha 
vergonha. As redes sociais devem animar a conquista. 
Cor: verde-água.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: anidro, anzol, arca, arcano, branca, cabra, cálido, canil, clone, 
crânio, dezena, dezoito, dito, dona, idem, iodo, labor, litro, médio, medo, 
morto, nabo, obra, oito, onze, ordinal, robalo, ródio, tina, zebra.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A semana vai começar bastante agitada. Os astros 
destacam a sua força de vontade na profissão. A 
paixão também esquenta a relação com seu par. Cor: 
sépia.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A dica da Lua é apostar no trabalho em grupo. Procure 
aprender coisas novas e tenha ambição. O alto-astral 
e o bom humor vão agitar a vida a dois. Cor: amarelo-
ouro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você vai encarar até as tarefas mais chatas sem ficar 
enrolando. As recompensas serão boas. Faça alguns 
sacrifícios para espantar a rotina no amor. Cor: azul-
petróleo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Hoje você pode surpreender com a sua criatividade e 
simpatia. Trabalhar em equipe vai melhorar a sua 
produtividade. Na paquera, você vai brilhar. Cor: 
âmbar.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sua família vai ser o seu foco nesse momento. Você 
pode fazer alguns sacrifícios para ajudar seus 
familiares. Há chance de reatar um romance. Cor: 
preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Hoje você estará mais falante e radiante. É hora de 
fazer contatos no trabalho e marcar reuniões 
importantes. O dia vai te fazer imbatível na conquista. 
Cor: verde-água.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

As finanças vão chamar a sua atenção hoje. Um bom 
negócio pode pintar. Um sonho antigo também pode 
ser realizado. A conquista vai andar devagar. Cor: rosa-
claro. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua ressalta a sua autoconfiança. Você será capaz 
de concluir qualquer tarefa maçante com facilidade. 
Cuidar da saúde e curtir o par vão te fazer muito bem. 
Cor: ocre.

A Lua te dará bastante harmonia nesse período. As 
finanças estarão ótimas. Ouça a sua intuição que vai 
conseguir ir longe. O romance também será bem mais 
intenso. Cor: pink.

Você vai se incomodar com a rotina. Pode surgir a 
vontade de inovar um pouco. Só tome cuidado. 
Demonstrações de carinho vão ajudar o 
relacionamento. Cor: laranja.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Projota 
desdenha do 
almoço do 
anjo no ‘BBB’
O Anjo da Semana, Arthur, con-
vidou Carla e Projota para o al-
moço especial. Antes de subirem 
para o espaço reservado à refei-
ção, eles tiveram uma conversa e 
o rapper se mostrou descontente 
com o cardápio.

“E aí, esse almoço sai ou não 
sai?”, perguntou Carla. “Eu estou 
esfomeado aqui, velho”, respon-
deu Arthur. Em seguida, Projota 
surpreendeu os amigos: “Ainda 
bem que eu não estou, que eu não 
como a comida”.

Arthur, em tom de brincadeira, 
mandou Projota “se ferrar”, mas 
Carla tentou convencer o rapper 
de que poderia ter uma variedade 
de itens. Ele interrompeu a atriz 
e prosseguiu: “Lasanha não tem 
acompanhamento”.

Lipe Ribeiro 
posa com pai 
de Anitta

Depois de beijaço no reality de 
Anitta e viagem ao Caribe, Lipe 
Ribeiro aumentou os rumores 
de que está envolvido em um ro-
mance com a Poderosa. Anteon-
tem, o ex-participante de “A Fa-
zenda” postou uma foto ao lado 
de Mauro Silva, o Painitto, que 
passa férias com a filha na Repú-
blica Dominicana.

“Fomos flagrados falando 
alguma besteira, Painitto”, es-
creveu Lipe ao publicar a foto 
em que aparece abraçado ao pai 
da cantora. Oficialmente, Anit-
ta desembraçou Punta Cana no 
mês passado acompanhada dos 
pais e amigos.

Mayra Cardi 
cancela live 
sobre o ex

Mayra Cardi, de 37 anos, agendou 
uma live para a noite do último 
sábado, em seu Instagram, na 
qual responderia tudo sobre o re-
lacionamento com Arthur Aguiar, 
seu ex-marido. A influenciadora, 
que foi vista recentemente com o 
ator, emitiu um comunicado via 
Instagram Stories para cancelar o 
compromisso e explicar o motivo.

“Peço desculpas a todos por 
não realizar a live que prometi! 
Mas meu coração não está em paz 
com o que tenho para falar! Terei 
uma noite de sono onde pedirei a 
Deus que me mostre exatamente 
como proceder.

REPRODUÇÃO INTERNET

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO
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