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Quer virar um jovem 
aprendiz? Veja como se 
destacar entre muitos 

Advogados de Gentili usam 
em processo as denúncias 
de assédio contra Melhem.

ECONOMIA, P. 9 FÁBIA OLIVEIRA, P. 12
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QUEM É, AFINAL,  
Bolsonaro se reúne com médica cardiologista, mas Pazuello nega que esteja doente e vá deixar o cargo.  BRASIL, P. 3
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Eduardo Paes diz que espera novas doses 
da vacina contra a covid até a quarta-feira. P. 3

DRAUZIO VARELLA: ‘TENDE A 
PIORAR. AINDA NÃO ESTAMOS 
VIVENDO OS PIORES MOMENTOS’. P. 4

Ele foi preso em fevereiro por ameaça aos ministros do Supremo. Em 
casa, só poderá receber advogados e não deverá usar redes sociais. P. 7

STF concede prisão 
domiciliar a deputado 
Daniel Silveira

O PODEROSO BTG 
VOLTA PRA RIBALTA
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GABIGOL E MC 
GUI SÃO 

DETIDOS EM 
CASSINO 

CLANDESTINO.

O banqueiro André Esteves (esq.), do BTG Pactual,  
retorna às negociações milionárias, sem o antigo braço direito, Marco 

Gonçalves (dir.), na área de fusões e aquisições da XP. P. 10
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RIO DE JANEIRO, P. 5

DIREITOS  

E DEVERES
CONSTITUIÇÃO DE 
1988 SERÁ ENSINADA 
PARA CRIANÇAS  
NA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO 
INFORME DO DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

O MINISTRO DA SAÚDE?

00 11XX

O Rubro-Negro não  
esperava que, aos 37 minutos 

do segundo tempo, Igor 
Julião, da intermediária, 

marcasse um golaço. Esta foi 
a primeira vitória do Tricolor 

no Carioca. P. 8

FLA DOMINA, MAS PERDE PARA O FLUFLA DOMINA, MAS PERDE PARA O FLU

DANIEL CASTELO BRANCO
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A gente já mostrou muitas lutas por aqui 
e essa é mais uma delas. São seis meses 
de batalha, enfrentados pela domésti-

ca Deise Néia de Souza Rodrigues, de 48 anos, 
moradora de Queimados. Em agosto do ano 
passado, já em meio a toda essa confusão da 
pandemia, Néia começou a sentir fortes san-
gramentos... No mês seguinte, o diagnóstico: 
câncer do colo do útero. Um choque na vida de 
qualquer mulher.

A partir daí, começou sua saga. Tentou se 
tratar de qualquer jeito, mas quem queria aten-
dê-la no momento? Alegavam que todo os 
esforços estavam voltados para o coronavírus. 
Mas quem disse que o momento dela também 
não era crítico?

Foi um desafio atrás do outro... Noites e 
noites atrás de um hospital. Até a biópsia que 
ela conseguiu fazer no Hospital de Bonsucesso, 
quase perdeu por causa do incêndio!

“Foi uma luta muito grande, e eu sangran-
do... Ate em Petrópolis eu fui parar. Minha 
patroa chegou a fazer um plano de saúde pra 
mim e mesmo assim não consegui me cuidar”, 
conta ela.

Só agora, na segunda-feira passada, seis 
meses depois do resultado, Néia começou 
o tratamento, no Hospital Mário Kroeff, na 
Penha Circular. Hoje mesmo ela tá lá! Mas 
convenhamos, o hospital é longe demais da 

casa dela. Pra ter noção, ela tem que chegar pro 
tratamento antes das 7h. Sai, no mínimo, às 4h 
de casa.

“Meu marido, minha patroa e minhas irmãs, 
que também são domésticas, colaboram 
com o que podem. Eu hoje vou ficar aqui o dia 
inteiro, venho todos os dias! São 28 sessões de 
radioterapia e seis de químio”, disse.

E a gente ainda reclama das nossas lutas 
diárias... Néia precisa de alguém que possa 
levá-la pra cuidar da sua saúde. Um taxista, 
motorista de aplicativo... Pra que ela tenha um 
pouco de conforto. Só que o gasto é alto!

Néia até conseguiu o cartão social por Quei-
mados, mas, segundo ela, só vai ficar pronto 
daqui a quatro meses. É muita demora... A co-
luna vai cobrar essa espera, uma ambulância, 
mas até lá...

Alô, meus amigos taxistas, motoristas. O 
espaço da coluna está aberto para alguém 
de bom coração que queira ajudar Deise Néia. 
Bora ajudar?

PINGO NO I
Que gol contra, hein? Na boa, me fala a real... Um 

jogador como Gabigol precisaria se despencar do Rio 
pra ir pra São Paulo, uma cidade praticamente em 
lockdown, e se enfiar num cassino?

É tanta irregularidade... Aglomeração, local 
clandestino, jogo de azar. Um cara como ele não 
precisava de nada disso! Pessoa que é pública tem 
dois deveres, ainda mais ele que é referência para 
tantos jovens: se preservar por ele e por quem ele 
ama e convive, e também por servir de influência.

Tá tudo errado... É só bola foras! Bora colocar o 
Pingo no I... Eu, sinceramente, não sei o que é pior. 
Se enfiar num cassino clandestino ou ter que se es-
conder debaixo de uma mesa! Aí, meu Deus, piora... 
Ser preso por Alexandre Frota!

TÁ FEIO!
O puxão de orelha não vai ser só meu não... Aqui a 

gente dá voz a quem quer falar e quase sempre não é 
ouvido! A bronca vem da Dona Vera Araújo, moradora 
de São Gonçalo, que me procurou e mandou ver.

“Isabele, a Viação Mauá, responsável pela linha 
590, que passa aqui, reduziu os ônibus. Nós que pre-
cisamos, sofremos nos finais de semana. Colocam só 
dois ônibus pra circular e a gente fica quase duas horas 
no ponto, com risco de ser assaltado”, desabafou.

É brincadeira, né? O povo não trabalha fim de sema-
na não? Só falta dizer que reduziu pro pessoal ficar em 
casa na pandemia. Menos ônibus na rua, é mais gente 
esperando e mais aglomeração. É muita gente sem no-
ção! Alô, Viação Mauá, se liga! Se você me perguntou se 
tá feio ou tá bonito... A gente quer ônibus, e tenho dito.

Procura-se 

motorista 

solidário!

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

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

Néia começou tratamento, no Hospital Mário Kroeff

As mais lidas
Online

Arthur pede para Viih Tube 
apresentar amigas e  

leva bronca de Projota:  
‘Cala a boca’.

DIVERSÃO

Contra medidas 
anticovid, bolsonaristas 

fazem manifestações 
em Copacabana e 

Niterói.
RIO DE JANEIRO

Repórter de Datena 
é barrado em hospital 
e apresentador chama 

a polícia.
DIVERSÃO

Todos os dias, ouvimos dizer algo que nos remete à 
Constituição brasileira de 1988. E não é para menos, a 
Carta Magna é o documento mais importante de um 

país. Mesmo assim, não será surpresa se alguma pesquisa 
ainda a ser feita apontar que a maioria dos cidadãos nunca 
se deu ao trabalho de abri-la. Para acabar com este vácuo, 
gravíssimo, foi aprovado, em segunda discussão e encami-
nhado para a sanção do prefeito Eduardo Paes, o Projeto de 
Lei 494/2017, do vereador Inaldo Silva (Republicanos), que 
implanta o estudo da Constituição em linguagem acessível 
para as crianças da rede municipal de ensino.

PENSAMENTO NO FUTURO 
Na Constituição, estão escritos direitos e obrigações de to-
dos. Como assinalou ex-senador Vicentinho Alves (PL/TO), 
“para se viver em sociedade é necessário que as pessoas 
observem regras, respeitando os direitos dos próximos, caso 
contrário a convivência seria um caos. É por isso que existem 
leis para disciplinar as relações entre os cidadãos: por exem-
plo, as leis de trânsito organizam o fluxo de veículos e de pe-
destres; as leis trabalhistas regulam a relação entre patrões 
e empregados; as leis eleitorais disciplinam a realização das 
eleições. Existe um conjunto de leis, que podem ser federais, 
estaduais e municipais, mas a lei mais importante é a Cons-
tituição Federal, pois nela estão consagrados os direitos e 
garantias individuais, como o direito à liberdade e à igualda-
de, sem discriminação de raça, cor, sexo ou idade”.

CIDADANIA

Projeto levará 
Constituição 
para crianças

 nA Câmara do Rio aprovou 
projeto de lei que obriga atro-
peladores de animais a pres-
tarem socorro. Texto do verea-
dor Dr. Marcos Paulo (PSOL) 
foi aprovado em segunda dis-
cussão e prevê multa em caso 
de descumprimento.

InformedoDia

 n O deputado Renato Zaca 
pediu ao governador Cláudio 
Castro que o ex-secretário 
de Saúde Edmar Santos seja 
exonerado e deixe de dar au-
las na Uerj. Para Zaca, é inad-
missível que alguém que 
confessou ter participado 
de esquemas de corrupção 
na Saúde, faça parte de qual-
quer cargo do estado. “Ele fi-
car recebendo dá a entender 
que o crime compensa”. 

PEDIDO DE 
EXONERAÇÃO

REGINALDO PIMENTA

Edmar Santos

CLÉBER MENDES/AGÊNCIA O DIA

SOCORRO 
OBRIGATÓRIO

DEPUTADOS 

SEM FALTAS 

NA ALERJ

Fato inusitado nas 

votações da Alerj: 

não foi registrada 

nenhuma falta 

dos deputados em 

fevereiro. O qua-

dro de ausências 

não justificadas 

ficou em bran-

co. Nunca se viu 

algo semelhante 

na história da 

Assembleia.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Projeto de lei quer escolas municipais do Rio ensinando a Constituição

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Na 
Constituição, 
estão 
consagrados 
os direitos 
e garantias 
individuais”

A semana começa com sentimento de frustração em relação à 
vacinação contra a covid-19 no Rio. Sem novas doses, a prefeitura 
precisou suspender a campanha. A expectativa agora é de que a 
compra de cinco milhões de doses, anunciada pelo governador 
Cláudio Castro, dê certo.

A possível troca do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, tomará 
os noticiários. A troca é necessária, mas desde o início. Lamentável 
a conclusão chegar em um dos piores cenários da pandemia. Que 
a próxima escolha não seja política, mas alguém forte, que consiga 
transformar o cenário.



BRASIL / RIO DE JANEIRO

O 
ministro da Saúde, 
general Eduardo 
Pazuello, afirmou 
na tarde de ontem 

que não está doente e que 
continua “até que o presi-
dente peça o cargo”.

“Não estou doente! Conti-
nuo como ministro da Saúde 
até que o presidente da Re-
pública peça o cargo. A mi-
nha missão é salvar vidas”, 
disse, por meio da assessoria 
do ministério.

A resposta do general vem 
em meio a discussões sobre 
a troca do comando da pasta 
pela cardiologista Ludhmila 
Hajjar. O Planalto confirmou 
que a médica se reuniu no 
domingo com o presidente 
Jair Bolsonaro, no Alvorada.

Hoje, o ministro Pazuel-
lo tem entrevista coletiva 
agendada às 16h para falar 
sobre o balanço da pande-
mia do coronavírus, com 
foco nos estados do Acre e 
de Rondônia.

MAIS COTADA PARA CARGO

Ontem, a cardiologista era 
a mais cotada para ocupar o 
cargo de Pazuello no Ministé-
rio da Saúde. Há uma sema-
na, em entrevista, a cardiolo-
gista disse que “o Brasil está 
fazendo tudo errado na pan-
demia”. Ludmilla também fez 
parte da comissão que se re-
uniu com o presidente Bolso-
naro para discutir a ineficácia 
da cloroquina no tratamento 
da covid-19. 

“Não era nunca para es-
tarmos em crescimento do 
número de doentes mortos 
sendo que o mundo todo de-
monstra uma queda. O Bra-
sil está fazendo tudo errado 
e está pagando um preço por 
isso. Hoje temos um número 
muito pequeno da popula-
ção vacinada. Isso tudo tem 
um resultado hoje catastró-
fico, que estamos, infeliz-

PAZUELLO NEGA TER 

PEDIDO PARA SAIR
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Uma megaprodução com tema de ‘Disneylândia’ foi montada para receber centenas de pessoas na Vila do João, 
no Complexo da Maré, na Zona Norte, no sábado. Apesar dos decretos estadual e municipal proibindo festas e 
aglomerações em locais públicos, além do toque de recolher das 23h às 5h, eventos e bailes continuam.

FESTAS E AGLOMERAÇÕES

Apoiadores de Bolsonaro se reuniram ontem em Copacabana e Niterói. Era possível 
notar o desrespeito ao distanciamento social e a falta de uso de máscara. Uma faixa 
dizia “30% UTI ocupadas”, o que não corresponde aos números oficiais.

PROTESTO 

Não estou doente! 
Continuo como 
ministro da Saúde até 
que o presidente peça 
o cargo”
EDUARDO PAZUELLO, 
ministro da Saúde

O Brasil está fazendo 
tudo errado e paga o 
preço por isso”
LUDHMILA HAJJAR, médica

mente, assistindo no nosso 
dia a dia. O Brasil já deveria 
estar hoje com cinco ou seis 
vacinas disponíveis” afirmou 
Ludhmila, em entrevista ao 
Jornal Opção.

Em meio à incerteza sobre 
a permanência de Pazuello 
no comando da pasta, o pre-
sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), sem comentar 
diretamente o caso, foi ao 
Twitter defender que além 
de competência técnica, o 
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VACINAÇÃO

 NO prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, disse ontem, que 
espera receber novas doses 
da vacina entre amanhã e 
quarta-feira. A imunização 
de novos grupos foi interrom-
pida na quinta-feira passada, 
quando as últimas doses da 
vacina recebidas na terça-
-feira foram aplicadas. A de-
claração do prefeito foi dada 
durante a inauguração de 
placa em homenagem à ve-
readora Marielle Franco, em 
frente à Câmara Municipal, 
na Cinelândia. 

“Não quero confirmar 
porque tantas vezes já dei-
xou de acontecer, né? Então 
a gente vai esperar. Aqui no 
Rio, chegou vacina, a gente 
vai aplicar. Não vamos fa-
zer cadastro prévio, pedir 
comprovante de residência. 
Nós vamos vacinar todas 
as pessoas que estiverem 
naquela idade predetermi-
nada naquele dia. A gente 
acredita no SUS e acredita 
que vacinar rápido, princi-
palmente os mais velhos é 
fundamental”, disse. 

Ainda segundo Paes, o 
Ministério da Saúde não 
apresentou justificativa para 
a demora, mas a expecta-
tiva é que o anda e para da 
vacinação termine com o 
aumento da capacidade da 
Fiocruz. “O que o Butantan 
tá produzindo está sendo 
distribuído, mas acho que a 
Fiocruz ainda não está com 
aquela capacidade mais in-
tensa”, afirmou.

Paes espera 
novas doses 
até quarta

enfrentamento à pandemia 
de covid-19 exige experiên-
cia e “capacidade de diálogo 
político”.

Para Lira, essa caracterís-
tica seria essencial no com-
bate à covid, pois o proble-
ma envolve todos os entes 
federativos. “O Congresso, o 
Judiciário, além do comple-
xo e multifacetado Sistema 
Único de Saúde”. 

Pressionado, 
Pazuello negou 
estar doente e ter 
pedido para sair

A resposta do 
general vem em 
meio a discussões 
sobre a troca do 
comando da pasta

Com informações do iG 

CAROLINA ANTUNES/PR

‘Não estou doente! Continuo ministro da Saúde até que o presidente da República peça o cargo.  
A minha missão é salvar vidas’, disse. À tarde, Bolsonaro se reuniu com médica possível substituta
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 N Chegamos ao pior mo-
mento da pandemia, com 
as mortes diárias no país 
em escalada assustadora. 
Na avaliação do senhor, 
isso é resultado direto da 
forma como a crise vem 
sendo conduzida?

 L Não há dúvida. Nós te-
mos um tempo suficiente 
de epidemia para o que está 
ocorrendo ser consequên-
cia do mau controle. Já no 
início de fevereiro de 2020, 
quando a epidemia chegou 
à Itália, tivemos a ideia do 
que viria, pela liberdade da 
informação. Ficou claro que 
as consequências poderiam 
ser trágicas. Nessa hora você 
tem que ter uma coordena-
ção central, um país em que 
o governo federal coordene 
o esforço, e a responsabili-
dade é do Ministério da Saú-
de. Do contrário, fica a cargo 
de cada um. E aí os governa-
dores, os prefeitos, cada um 
faz do seu jeito, você perde o 
controle. O presidente da Re-
pública partiu do princípio 
de que era preciso defender a 
economia e, se não fôssemos 
às ruas, perderíamos mais 
gente por fome. Que país do 
mundo fez isso? Só ele esta-
ria certo. Teria ao menos que 
ter dado alguns sinais, como 
usar máscaras, não aglome-
rar. Essa seria a posição lógi-
ca. Ele fez o contrário e, não 
satisfeito, deu e vem dando 
péssimos exemplos. Pare-
ce estar afrontando não sei 
quem. Ele deixou a popula-
ção às voltas com mensagens 
dúbias, só confundiu.

 N Durante todo o tempo, o 
presidente Jair Bolsonaro 
fez questão de menosprezar 
o potencial da doença. O 
senhor mesmo foi vítima de 
ironia em cadeia nacional 
de rádio e tevê no famoso 
pronunciamento da ‘gri-
pezinha’. Foi muito difícil 
lidar com aquela situação?

 L Lamentei não por mim, 
porque fiz o que muitas au-
toridades médicas fizeram. 
Eu me baseei nos dados que 
chegavam da China, da Or-
ganização Mundial da Saúde 
e na opinião de especialistas. 
Anthony Fauci (especialista 
americano) falava o mesmo 
que eu. Tiramos o vídeo do 
ar quando a situação na Itá-
lia mostrou que a doença es-
tava mal avaliada. E aí eles 
resgataram esse vídeo fora 
de contexto. À época não ha-
via caso no Brasil. E usaram 
isso com intencionalidade 
política. Por que usar aquilo? 
A atuação dele foi um desas-
tre e ele tenta o tempo todo 

Há epidemio-
logistas que 
calculam que 
seremos o país 
com o maior 
número de mortes

Se levam o risco 
da morte para 
os próprios 
familiares, que 
dirá se preocupar 
com a sociedade

e não fazia nem ideia do que 
era. Tivemos bons ministros 
que não eram médicos, essa 
não é a questão. O SUS é o 
maior sistema universal de 
saúde do mundo, é de uma 
tremenda complexidade. E 
mostra agora para que existe. 
Então, o ministro não pode 
desconhecer isso. Aí você 
pega um militar, que pode ser 
competente na própria área, 
e tira uma porção de técnicos 
de alta competência, por ra-
zões ideológicas, e os substi-
tui por gente que não entende 
nada. Nós desarticulamos o 
Ministério da Saúde e o que 
há lá é um militar para obe-
decer as ordens do presiden-
te da República, que nada 
conhece, é prepotente e toma 
medidas que na práticas são 
completamente absurdas.

 N Depois da inércia e até 
mesmo do boicote às vaci-
nas, o governo federal dá 
alguns sinais de que vai se 
mexer. É possível recupe-
rar o tempo perdido?

 L De jeito nenhum, o que 
passou, passou. Nós não te-
ríamos 270 mil mortos no 
país neste momento. Essa é 
a opinião de todos os epide-
miologistas. Todos. Faltou 
coordenação. Só podemos 
sair dessa com vacina. Nos-
so programa de imunização 
é um dos maiores do mun-
do. Chegamos a vacinar 18 
milhões de crianças contra a 
pólio num dia. Na epidemia 
da gripe suína, vacinamos 
89 milhões de brasileiros em 
três meses, um milhão por 
dia. Agora é a primeira epi-
demia que a gente enfrenta 
sem ter vacina. Fazemos isso 
a conta-gotas, com cada es-
tado fazendo o que lhe dá na 
cabeça porque falta coorde-
nação. O Ministério da Saú-
de está mais perdido do que 
cego em tiroteio. As diretri-
zes têm que vir de lá e cada 
um faz de um jeito. Cada 
prefeito dá a sua prioridade, 
vacina quem bem entende...

FERNANDO FARIA

ffaria@odia.com.br

 > AOS 77 ANOS, O PAULISTA  Antônio Drauzio 
Varella é uma das vozes mais atuantes do país 
em questões na área de saúde. Médico oncolo-
gista formado pela Universidade de São Paulo 
(USP), foi um dos pioneiros no tratamento da 
Aids. Também escritor, o Doutor Drauzio, como 
tornou-se conhecido, é um dos profissionais 
que estão na cruzada pela vida, que fazem ape-
los cotidianos à população diante do terror do 
dramático avanço da covid e da nefasta ação 
dos negacionistas. Nesta entrevista, ele critica 
de forma veemente a condução da crise sani-
tária pelo presidente Jair Bolsonaro, diz que o 
general Eduardo Pazuello está totalmente per-
dido à frente do Ministério da Saúde e adverte 
que, por falta de ações e de vacinas, os brasilei-
ros tornaram-se párias no mundo.

ENTREVISTA DRAUZIO VARELLA, MÉDICO E ESCRITOR

‘O descontrole da epidemia nos  
transformou em párias no mundo’

YOUTUBE/REPRODUÇÃO

intensivistas, que é uma es-
pecialidade. Eles trabalham 
com drogas que o médico co-
mum não domina, é neces-
sário uma série de profissio-
nais especializados. O Brasil 
não dispõe dessa infra-es-
trutura, que salva vidas. Na 
UTI, a doença tem índice de 
60% a 70% de mortalida-
de. Num hospital com um 
atendimento de excelência, 
a mortalidade cai para 12%. 
Faltam equipes e profissio-
nais preparados. 

 N Quem cursa Medicina 
se prepara para as dificul-
dades da profissão, mas a 
impossibilidade do socor-
ro por falta de vaga é algo 
muito cruel...

 L Sem dúvida. A única alter-
nativa para este momento de 
dor é tentar reduzir a quan-
tidade de pessoas doentes. 
Não há jeito. E como redu-
zir? Adotando medidas pre-
ventivas, como máscaras, 
não promover aglomerações. 
É preciso cuidados básicos, 
mas as pessoas não respei-
tam e se expõem de forma 
irresponsável, fazem festas 
clandestinas e sabem que es-
tão se arriscando. Se levam o 
risco da morte para os pró-
prios familiares, que dirá se 
preocupar com a sociedade.

 N Como o senhor avalia o 
trabalho do Ministério da 
Saúde sob o comando do 
general Eduardo Pazuello?

 LO ministro, algum tempo 
depois de assumir, falou que 
não conhecia o SUS, que sem-
pre usava hospitais militares 

jogar a culpa nos outros, nos 
governadores, no Supremo. 
A culpa não é exclusiva dele. 
Os brasileiros têm culpa, 
porque se aglomeram e fa-
zem festas clandestinas. Mas 
o maior responsável, sem dú-
vida, é o presidente da Repú-
blica. Ele é o líder do país.

 N Os falsos tratamentos 
preventivos, as curas mi-
lagrosas, os medicamentos 
ineficazes atrapalham de-
mais o trabalho dos profis-
sionais de saúde?

 L Fiquei sempre muito in-
teressado em saber qual é a 
lógica de defender essas me-
dicações. Qualquer médico 
com um mínimo de informa-
ção sabe que eles não agem, 
não é que a gente não saiba. 
A cloroquina não age. Quem 
não quer um remédio barato 
para resolver o problema? O 
mundo procura isso. Aí veio 
a ivermectina. E isso tudo 
correu pela internet. O pró-
prio laboratório negou, ape-
sar de ter demorado. Cria-
mos essa loucura que foi o 
kit covid, distribuído por 
unidades básicas de saúde 
do país. Isso é um crime con-
tra a população.

 N Como médico, o senhor 
não vem economizando 
nos alertas, alguns de for-
ma dura. A situação no 
país tende a piorar muito 
nas próximas semanas?

 L Infelizmente, tende a pio-
rar ainda. Acho que ainda 
não estamos vivendo os pio-
res momentos. As pessoas 
que não têm relação com a 
Medicina não entendem di-
reito o que é um colapso na 
rede de saúde. Várias capi-
tais estão em colapso, não 
têm condições de atender 
mais ninguém. As outras 
doenças continuam acon-
tecendo. Chegam vítimas 
de acidentes de trânsito, de 
infarto, e não há vaga. Os 
doentes não morrem só de 
covid. Essa situação cria um 
problema insolúvel. Os re-
cursos são limitados. É como 
enxugar gelo. As demandas 
aumentam num intervalo 
de tempo muito pequeno, o 
período de internação pela 
covid é muito longo.

 N Imagino o quanto seja di-
fícil para um médico lidar 
com uma doença tão cruel, 
em que profissionais e pa-
cientes convivam o tempo 
todo com o medo...

 L Não temos prof iss io -
nais em número suficiente 
para esse desafio. Não há 

 N As variantes do corona-
vírus assustam o mundo e 
podem colocar em risco até 
mesmo as vacinas. Neste 
momento, o Brasil passa 
a ser uma ameaça global?

 LQuanto mais tempo dura a 
epidemia, mais há probabili-
dade de surgirem variantes. 
Isso acontece de forma alea-
tória. E nesse grande número 
você acaba separando aque-
las que têm mais facilidade de 
contágio, por exemplo. Isso 
está acontecendo no Brasil e 
vai continuar. Ninguém sabe 
ainda as consequências, não 
há tempo para avaliar se po-
dem ser controladas. Os estu-
dos são incipientes. O mundo 
inteiro tem essa preocupação. 
De alguma forma nos trans-
formamos em párias (excluí-
dos da sociedade) no meio da 
pandemia. O Brasil tem 212 
milhões de habitantes, com 
fronteiras com quase todos os 
países da América do Sul. O 
mundo não quer um país do 
tamanho do nosso com a epi-
demia correndo solta e sem 
perspectiva de controle.

 N A Medicina trabalha com 
um horizonte? É possível 
projetar quando o Brasil e 
o mundo poderão voltar à 
tão sonhada normalidade?

 LO mundo só vai ter tranqui-
lidade quando o vírus for eli-
minado. Enquanto existirem 
bolsões por aí, nós vamos cor-
rer risco. Talvez nunca mais 
a gente fique livre do corona-
vírus. Não se consegue vaci-
nar todas as pessoas por difi-
culdades técnicas, regionais 
e por causa dos idiotas dos 

movimentos antivacina. O ví-
rus vai persistir. Quanto tem-
po vai durar a vacinação, é im-
possível dizer. Vamos torcer 
para que a gente tenha uma 
imunidade duradoura, mas é 
possível que tenhamos vaci-
nações anuais. Infelizmente 
ainda vai morrer muita gente 
aqui, porque o vírus avança 
em grande velocidade e a va-
cinação é lenta. Há epidemio-
logistas que calculam que se-
remos o país com o maior nú-
mero de mortes no mundo (os 
EUA têm quase 540 mil). Os 
Estados Unidos vacinam três 
milhões por dia e a mortali-
dade lá vai cair muito. Nós va-
mos levar muito tempo para 
controlar. E as repercussões 
na economia são péssimas. É 
preciso vacinar a população. 
Nós médicos falamos isso há 
tanto tempo e ninguém agiu. 
E agora o ministro Paulo Gue-
des fala que, sem vacina, não 
se pode garantir o crescimen-
to. Mas só agora? O Brasil não 
trabalhou pelas vacinas. Sem 
vacinas, não há solução.

 N Que recomendações o se-
nhor faria aos brasileiros 
para as próximas semanas 
e meses de epidemia?

 LPelo ritmo das vacinações, 
não dá para esperar um con-
trole a curto prazo. Talvez a 
médio e longo prazos. O mo-
mento é gravíssimo. Precisa-
mos fazer o básico: saiu de 
casa, coloque a máscara. É 
desconfortável, mas não há 
jeito. O profissional de saú-
de também não gosta de usar 
máscara, mas tem que usar. É 
importante evitar aglomera-
ções, festas, mesmo que com 
pouca gente, em família. Não 
é hora para isso. É preciso pa-
ciência e responsabilidade. 
Estão morrendo mais de 2 
mil brasileiros por dia. O pro-
blema é que a nossa socieda-
de banalizou a violência. Em 
vários países, a morte de uma 
criança por bala perdida der-
rubaria governos. Aqui isso 
acontece a todo momento.
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Gabigol e MC Gui detidos 
em cassino clandestino 
Cerca de 200 pessoas foram flagradas em aglomeração em espaço ilegal em SP

PAULO LOPES / AGNEWS

Após ser flagrado, Gabigol foi encaminhado à Delegacia de Crime contra a Saúde Pública e liberado

O 
jogador Gabriel Bar-
bosa, o Gabigol, do 
Flamengo, e o cantor 
MC Gui estão encren-

cados com a polícia. Os dois fo-
ram detidos na madrugada de 
ontem, após operação que fe-
chou um cassino clandestino 
na Vila Olímpia, em São Paulo. 
Outras 200 pessoas que estava 
no espaço ilegal também fo-
ram levadas pela polícia. 

Gabigol teria sido encon-
trado escondido embaixo de 
uma mesa. A polícia chegou 
até o local após denúncias que 
davam conta de uma suposta 
festa clandestina. Somente lá 
é que os agentes se deram con-
ta de que se tratava de cassino 
clandestino. Todos os detidos 
foram encaminhados à dele-
gacia para prestarem esclare-
cimentos e depois liberados.  

Após ser flagrado, Gabigol 
foi encaminhado à Delegacia 
de Crime contra a Saúde Públi-
ca e liberado. Mas terá de res-
ponder à Justiça, assim como 
MC Gui e as 200 pessoas, por 
crime contra a saúde pública 
e jogo de azar, segundo o de-
legado e supervisor do Grupo 
Armado de Repressão a Rou-
bos e Assaltos (Garra), Eduar-
do Brotero. Fontes disseram à 
polícia que o local funcionava 
há algum tempo e que as obras 
com instalações de luxo cus-
taram cerca de R$ 8 milhões.

“Eles (Gabigol e MC Gui) 
foram conduzidos, na verda-
de qualificados, por conta da 
pandemia já para prestar es-

clarecimento aqui na delega-
cia. Funcionários e o responsá-
vel pelo local também devem 
responder por crime contra a 
saúde pública, jogo de azar e 
contravenção. Os demais se-
rão ouvidos posteriormente 
porque senão a gente causa-
ria outra aglomeração aqui”, 
explicou Brotero.

Gabigol e MC Gui assina-
ram termo se comprometen-
do a prestar esclarecimentos 
futuros, mas não correm risco 
de prisão, segundo o delega-
do. Em um vídeo, é possível 
ouvir alguém perguntando a 
Gabigol se ele estaria presen-
te no Fla-Flu de ontem, pelo 

Campeonato Carioca. Irritado, 
respondeu: “Não, mano... per-
gunta idiota do c...”. Mais tarde, 
reconheceu o erro. Ele afirmou 
que havia sido convidado para 
jantar com amigos.

“Não tenho costume de ir a 
cassino, a única coisa que eu 
jogo é videogame. Estava com 
meus amigos, fomos comer. 
Quando estava indo embora, 
a polícia chegou mandando 
todo mundo ir para o chão. 
Era meu último dia de férias. 
Faltou sensibilidade. Mas usei 
máscara, álcool gel... Quando 
percebi que tinha um pouqui-
nho mais de gente, estava indo 
embora”, argumentou.

Não tenho costume 
de ir a cassino, a 
única coisa que eu 
jogo é videogame. 
Faltou sensibilidade. 
Mas usei máscara, 
álcool gel...”

GABIGOL,  
atacante do Flamengo

Vereadora assassinada ganha placa com 
nome em sua homenagem na Cinelândia 

Três anos de luto por 
Marielle e Anderson 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Familiares e políticos participaram da inauguração da placa

Ainda mais presente. A ve-
readora Marielle Franco, 
morta há três anos, junto 
com o motorista Anderson 
Gomes, ganhou ontem pla-
ca em sua homenagem na 
praça da Cinelândia, em 
frente à Câmara Munici-
pal, no Centro. A peça tem 
o nome dela e os dizeres: 
“Mulher negra, favelada, 
LGBT e defensora dos di-
reitos humanos. Assassi-
nada brutalmente em 14 de 
março de 2018 por lutar por 
sociedade mais justa”. 

O ato teve a presença de 
Anielle Franco (irmã), Ma-
rinete da Silva (mãe), Antô-
nio Francisco (pai) e Luyara 
Santos (filha), além do pre-
feito Eduardo Paes, o depu-
tado federal Marcelo Frei-
xo (PSOL-RJ) e a secretária 
de Políticas e Promoção da 
Mulher, Joyce Trindade. 

“É importante que a gen-

te identifique quem foram os 
mandantes. Você pode pensar 
diferente, mas ninguém me-
rece ser assassinado pelo que 
pensa e faz. É uma homena-
gem singela mas muito simbó-
lica. Representa a possibilida-
de das pessoas divergirem de-
mocraticamente”, disse Paes. 

Emocionada, a mãe de 
Marielle mantém a confian-
ça na conclusão do caso e 
identificação dos responsá-
veis. “Essa resposta é o que 
a gente busca todos os dias. 
Perguntando e não tendo 
resposta. Acho que é funda-
mental que os órgãos com-
petentes encontrem. Eu sigo 
confiante. Não tem como eu 
não seguir”, disse. 

Questionado sobre a per-
missão recebida pelo deputa-
do Daniel Silveira para cum-
prir prisão em domicílio, Mar-
celo Freixo, disse que o mundo 
precisa de mais Marielles. “O 
recado que damos ao mundo, 
é que queremos mais Mariel-
les, vivas, potentes, falando”. 

LUCAS CARDOSO

lucas.cardoso@odia.com.br
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FOTOS DE DIVULGAÇÃO

A 
pandemia de coro-
navírus e o fim do 
auxílio emergencial 
em dezembro, criado 

justamente para amparar as 
pessoas que perderam a renda 
nesse período, mostram uma 
triste realidade nas favelas 
brasileiras: oito em cada 10 fa-
mílias dependem de doações. 
A pesquisa “A favela e a fome”, 
realizada pelo Instituto Loco-
motiva, em parceria com Data 
Favela e Cufa, entrevistou 2 
mil moradores de 76 favelas na 
segunda semana de fevereiro. 
A pesquisa mostra que as doa-
ções ajudaram a lidar com o 
problema de forma mais ime-
diata: 90% receberam alguma 
doação durante a pandemia 
do coronavírus e 8 em cada 10 
famílias afirmaram que não 
teriam condições de se alimen-
tar, comprar produtos de hi-
giene e limpeza sem a ajuda.

O levantamento aponta 
ainda que cerca de 7 em cada 
10 (68%) pessoas que vivem 
nas favelas afirmam que a 
pandemia fez piorar a alimen-

tação. Entre eles, a média de 
refeições diárias é de menos 
de duas (1,9) e 68% afirmam 
que, nos últimos 15 dias, em ao 
menos um dia faltou dinheiro 
para comprar comida. Com 
o fim do auxílio emergencial, 
67% precisaram cortar des-
pesas básicas - como comida 
(53%), limpeza (45%) e atrasar 
contas (61%) -, e somente 8% 
mantiveram o padrão de con-
sumo. A pesquisa mostra que 
71% das famílias das favelas es-
tão sobrevivendo com menos 
da metade da sua renda e 93% 
não tem dinheiro algum.

COMO AJUDAR?

O DIA mostra. Entidades 
como a Central Única das Fa-
velas (Cufa) e a ONG Rio de 
Paz aceitam doações de ali-
mentos e dinheiro.

Criado em junho passado 
o projeto Mães da Favela, da 
Cufa, tem ajudado as mulhe-
res das comunidades. No Rio 
de Janeiro, uma das beneficia-
das foi Carla Grigório, de 43 
anos, moradora do Morro da 
Cotia, no Lins, na Zona Norte. 
Mãe de 4 filhos ela viu a renda 
encolher na pandemia e sem o 

basta acessar www.maesdafa-
vela.com.br. A Cufa dispo-
nibiliza conta para depósito 
no Bradesco, agência 0087, 
conta corrente 5875-0, CNPJ 
06.052.228/0001-01. Quem 
puder dar uma forcinha pra 
essa mãe e curte turbantes e 
acessórios é só entrar no perfil 
dela no Facebook (www.face-
book.com/prettaturbantes).

MANDELA E JACAREZINHO 

Em fevereiro, a ONG Rio de 
Paz esteve nas favelas do Man-
dela e Jacarezinho, ambas na 
Zona Norte, para doar alimen-
tos. No Mandela, 60 cestas bá-
sicas foram distribuídas aos 
moradores. No Jacarezinho 1,5 
tonelada de vegetais e frutas 
foi distribuída.

Em março, foi a vez da ocu-
pação Elma, na Zona Portuá-
ria, que recebeu 100 cestas bá-
sicas. No prédio abandonado, 
vivem cerca de 70 famílias, a 
maioria desempregada ou que 
vive do trabalho informal. As 
condições do local, cheio de 
crianças, são desumanas.

A ONG Rio de Paz oferece 
o número da conta no Banco 
Itaú agência 1185, conta 44820-
4, CNPJ 09.551.891/0001-49. O 
Pix é o número do CNPJ. Para 
quem for doar para a ocupa-
ção é preciso colocar 20 centa-
vos além do valor para identi-
ficar o depósito. 

auxílio emergencial, que não 
foi deferido pelo Ministério da 
Cidadania, se viu no sufoco. 

“Após um longo período em 
análise meu requerimento foi 
negado. Entrei com recurso, 
e foi negado rápido. Quando 
tentei novamente a informa-
ção era de CPF irregular. De-
sisti”, conta. “Trabalho com 
eventos, faço turbantes e aces-
sórios, caldos. Mas com a pan-
demia tudo parou”, explica.

E foi com a Cufa que ela 
conseguiu ajuda nos meses 
mais críticos. “Fui agraciada 
com R$ 240 do Mães da Fave-
la. Paguei o gás e ajudou mui-
to. Também recebi cesta de 
alimentos e água. Aqui a falta 
d’água é frequente”, diz. 

Para conhecer o projeto 

Fui agraciada 

com R$ 240 do 

Mães da Favela. 

Paguei o gás e 

ajudou muito. 

Também recebi 

cesta de 

alimentos  

e água”

CARLA GRIGÓRIO

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

Oito de 10 famílias precisam de doações
Moradores de favelas fazem, em média, menos de duas refeições diárias e 68% afirmam que a covid piorou a alimentação

Distribuição de alimentos da ONG Rio de Paz na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte
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STF: Daniel Silveira tem 
prisão domiciliar concedida
Deputado bolsonarista deixa batalhão 
e terá que usar tornozeleira eletrônica

Silveira está proibido de dar entrevistas sem autorização judicial

xou ontem à tarde o Batalhão 
Especial Prisional de Niterói 
(BEP), onde esta preso.

O advogado Jean Cleber 
Garcia, que defende o depu-
tado, contestou a decisão. “O 
constrangimento ilegal, de-
corrente da manutenção da 
prisão, agora na modalidade 
domiciliar, será objeto de pe-

O 
ministro Alexandre 
de Moraes, do Su-
premo Tribunal Fe-
deral, determinou 

na manhã de ontem a prisão 
domiciliar com tornozeleira 
eletrônica do deputado Daniel 
Silveira. Moraes negou pedi-
do de liberdade provisória. O 
parlamentar bolsonarista dei-

Ele é acusado de ser 
o mandante do 
assassinato de 
Fernando Iggnácio

Bicheiro 
Rogério 
Andrade 
foragido 

A Polícia Civil ainda não con-
seguiu encontrar o bicheiro 
Rogério Andrade, após a juí-
za Viviane Ramos de Faria, da 
1ª Vara Criminal do Fórum da 
Capital, decretar a ordem de 
prisão dele na noite da última 
sexta-feira, como mandante 
do assassinato do também bi-
cheiro Fernando de Miranda 
Iggnácio. 

Agentes da Delegacia de 
Homicídios da Capital fize-
ram diligências no fim de 
semana a fim de localizar o 
contraventor. O órgão pede 
ajuda com informações que 
possam levar à localização 
de Rogério, através do Dis-
que Denúncia (21 2253-1177). 
Ele é considerado foragido.

Questionado por O DIA, 
o advogado Raphael Mat-
tos, responsável pela defesa 
de Rogério, disse que neste 
caso é um procedimento pa-
drão, mas que em sua visão, 
é precipitado. Ele também 
afirmou que entrará com um 
recurso de habeas corpus em 
defesa do acusado.

BRASIL/RIO DE JANEIRO

dido de reforma pelo Pleno 
da Corte”, afirmou Garcia.

A transferência para pri-
são domiciliar aconteceu no 
mesmo dia em que a morte 
da vereadora Marielle Franco 
(PSOL) completou três anos. 

O deputado foi preso 
em 17 de fevereiro após di-
vulgar vídeo em suas redes 
sociais defendendo o AI-5 
e a destituição dos minis-
tros do Supremo, o que é 
inconstitucional.

PROIBIÇÕES 
O ministro autorizou a par-
ticipação remota do depu-
tado nas sessões da Câmara 
e determinou a expedição 
de relatório semanal pela 
central de monitoramento 
eletrônico. Moraes decidiu 
proibir visitas de pessoa que 

não seja da equipe de advo-
gados do caso sem autoriza-
ção judicial prévia.

Além disso, o bolsonarista 
está proibido de manter con-
tato com qualquer um dos 
investigados nos inquéritos 
que apuram organização de 
atos antidemocráticos e a di-
vulgação de conteúdo falso 
(fake news), cujo relator é o 
próprio Moraes.

Daniel Silveira está proi-
bido de conceder entrevis-
tas sem prévia autorização 
judicial e de acessar as pró-
prias redes sociais, inclusive 
através de sua assessoria de 
imprensa e advogados. Na 
decisão, Moraes advertiu 
que em caso de descumpri-
mento de qualquer uma das 
determinações, o bolsonaris-
ta voltará à prisão.
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GOLAÇO NO MARACA!

Igor Julião brilha e Flu derrota o Fla 
Rubro-Negro domina, mas não traduz em gol suas chances e é surpreendido pelo Tricolor no fim do primeiro clássico do Carioca

DANIEL CASTELO BRANCO

Braço erguido, Igor Julião é festejado pelos companheiros: herói na primeira vitória tricolor no Carioca

A
inda sem a força má-
xima, Flamengo e 
Fluminense prota-
gonizaram o primei-

ro clássico no Campeonato 
Carioca. O jogo caminhava 
para 0 a 0 no Maracanã, on-
tem, até que o petardo de Igor 
Julião, da intermediária, aos 
37 minutos do segundo tem-
po, garantiu a primeira vitó-
ria do Tricolor na competição. 
Com o triunfo por 1 a 0, o Flu-
minense deixou a lanterna 
e subiu para o oitavo lugar. 
Com seis pontos, o Flamengo 
caiu para a terceira posição.

De uma cabine do estádio, 
Rogério Ceni acompanhou 
o desempenho da garotada 
sob o comando de Maurício 
Souza. Antes de assumir de 
vez às rédeas do Flamengo na 
sequência da competição, o 
treinador pôde avaliar Ma-
theuzinho, Ramon, Hugo 
Moura e Rodrigo Muniz, pro-
messas nos planos para 2021. 

Com o reforço de nomes 
experientes como Matheus 

a palinha do apolinho
PAULO LOPES / AGNEWS

PAPELÃO DO GABIGOL

UM MOMENTO 
PREOCUPANTE

 PEDALADAS

 N O Vasco precisa cair na 
real, se acalmar para encon-
trar soluções e enfrentar a 
sua dura realidade atual. 
A queda para a Segunda 
Divisão do Campeonato 
Brasileiro traz sérias con-
sequências e o presiden-
te, Jorge Salgado, não tem 
alternativa a não ser fazer 
cortes e tentar aproximar 
os custos da nova receita, 
que, este ano, será drastica-
mente reduzida. Não será 
fácil, o clube já vinha em di-
ficuldades e as coisas piora-
ram. O caminho da volta é 
o mesmo da queda, só que 
com sobrecarga nas costas. 
Vai precisar de ajuda.

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

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

 NO fato de ser pego em um 
cassino clandestino é o me-
nor dos delitos cometidos 
pelo Gabigol (foto). De fé-
rias, ele poderia ir a qualquer 
lugar por sua total respon-
sabilidade e risco, inclusive 
a um cassino clandestino, 
que de clandestino não tem 
nada, tanto que, segundo o 
delegado encarregado da 
ocorrência, foram encontra-
das 300 pessoas. O grave foi 
infringir a lei estadual que 
proíbe aglomerações. Gabi-
gol estava no meio da ‘muvu-
ca’, exposto à contaminação, 

sabendo que hoje teria que 
se reapresentar no Flamengo 
para treinar, colocando em 
risco os companheiros, e, por 
consequência, o clube que o 
mantém como empregado. 
Se não houvesse a batida poli-
cial, Gabigol voltaria ao Rio e 
se apresentaria normalmen-
te, abrindo a possibilidade de 
contaminar o grupo. Depen-
dendo do resultado dos tes-
tes que terá que fazer, poderá 
ficar 14 dias em quarentena 
por total irresponsabilidade, 
prejudicando a si próprio, aos 
companheiros e ao clube.

 N Alexandre Frota teria 
sido o autor da denúncia 
que levou a polícia ao 
cassino, em São Paulo, 
onde Gabigol foi encon-
trado debaixo de uma 
das mesas no local.

 N Falando à TV Globo, 
Gabigol disse que não 

sabia que era cassino e que 
iria embora quando a polí-
cia chegou. O atacante pla-
giou a Silvana, da novela 
‘Força do Querer’.

 N Jogo de futebol não conta-
gia ninguém com o novo co-
ronavírus, o que contamina 
é o antes e o depois.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Técnico Chamusca co-
m e m o ra  e v o lu ç ã o  d a 
equipe do Botafogo e se-
gue apostando em jovens 
jogadores como solução 
para conviver com as difi-
culdades financeiras.

 N Atitude de Gabigol se 
enfiando num cassino 
clandestino, se mistu-
rando a 300 pessoas, 
teve péssima repercus-
são junto às famílias dos 
demais jogadores.

CRISTIANO RONALDO DECISIVO
Com três gols de CR7, Juventus fez 3 a 1 

no Cagliari, pelo Campeonato Italiano, 

Líder, Inter de Milão bateu o Torino: 2 a 1

Ferraz, Igor Julião e Ganso, o 
Fluminense não se encontrou 
no primeiro tempo. Com difi-
culdade de marcar os avan-
ços do Flamengo pelo lado, 
o Tricolor pouco ameaçou. A 
primeira finalização aconte-
ceu aos 44 minutos, no fraco 
chute de Yuri.

Mais organizado, o Fla-
mengo teve pelo menos três 
boas oportunidades com 
Matheuzinho, Pepê e João 
Gomes. Reforço de ‘luxo’, Mi-
chael mostrou disposição, 
mas, efetivamente, pouco 
produziu. Insatisfeito com o 
fraco desempenho do Flumi-
nense, Roger Machado usou o 
banco. O volante Wellington 
e o apoiador Gabriel Teixeira 

foram as apostas no lugar de 
André e Fernando Pacheco. 
Apagado, Ganso foi sacado 
pouco depois para a entrada 
de John Kennedy.

O estreante Wellington 
precisou de seis minutos em 
campo para receber o primei-
ro cartão amarelo. O Flamen-
go seguia na pressão, mas 
sem levar tanto perigo. Com 
Lázaro no lugar de Thiagui-
nho, Maurício Souza tentou 
aumentar o poderio ofensi-
vo. Na bola parada, o Tricolor 
começou a incomodar. Após 
a cobrança de escanteio, a 
cabeçada de Frazan parou 
na grande defesa de Gabriel 
Batista.

O goleiro, no entanto, não 
teve chances na bomba de 
Igor Julião, da intermediá-
ria: 1 a 0, aos 37 minutos. Mais 
organizado, o Rubro-Negro 
não traduziu em chances o 
domínio de posse de bola, en-
quanto o Tricolor, pouco de-
sentrosado, foi premiado pela 
potência do chute de Julião.

VASCO

Cabo deve mudar o Vasco

Cabo já 
pensa na 
Caldense
O Vasco ainda não venceu 
na temporada 2021. Com 
o saldo de duas derrotas 
e um empate no Carioca, 
o time conta com reforços 
para mudar o incômodo 
histórico em sua estreia 
na Copa do Brasil, quinta-
-feira, contra a Caldense. 
Após promover a estreia 
de Ernando no empate 
com o Nova Iguaçu, Mar-
celo Cabo deve confirmar 
o lateral-esquerdo Zeca e 
o meia-atacante Marqui-
nhos Gabriel como titu-
lares no duelo em Poços 
de Caldas.

Mas o reforço mais 
aguardado é o de Ger-
mán Cano. Em recupe-
ração de lesão na coxa 
direita, o atacante segue 
em tratamento intensivo. 
A participação nos trei-
nos desta semana será 
decisiva para a escalação 
do argentino, artilheiro 
do Vasco na temporada 
2020, com 24 gols. 

Diagnosticado com o 
novo coronavírus, Léo 
Matos ainda cumpre o 
período de quarentena e 
tem chance reduzida de 
jogar. Outra dúvida é par-
ticipação de Leandro Cas-
tan, já que a diretoria e o 
estafe do zagueiro discu-
tem o destino do jogador. 

BOTAFOGO

Felipe Ferreira, a 
nona contratação

O Botafogo acertou mais 
uma contratação, a nona, 
para a temporada. Trata-
-se de Felipe Ferreira, de 
26 anos, meia-atacante 
que trabalhou com o téc-
nico Marcelo Chamusca 
no Cuiabá (MT), em 2020, 
e que fica emprestado até 
dezembro pela Ferroviária 
(SP), onde estava desde 2017 
e disputou o Paulista do ano 
passado, antes de ir para o 
Mato Grosso.

Ele chega para tentar 
ocupar uma das posições 
mais carentes do elenco, 
para a qual Chamusca já 
havia pedido por reforços. 
Indicação de Chamusca, Fe-
lipe Ferreira retorna ao Rio, 
onde atuou pelo Vasco em 
2019. Ele também despertou 
o interesse do Cruzeiro, mas 
o Botafogo passou na frente 

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

das negociações com a aju-
da do treinador.

A diretoria alvinegra, po-
rém, não fechou o ciclo de 
contratações. A prioridade, 
no momento, é a busca por 
laterais. Atualmente, o Bo-
tafogo conta apenas com Jo-
nathan para a lateral direita 
e os dois nomes da esquerda, 
Guilherme Santos e Hugo, 
estão lesionados. Com isso, 
o zagueiro Sousa jogou im-
provisado na função. 

A busca por meias tam-
bém continua. “Existe a ex-
pectativa de trazer novos 
jogadores até pela saída do 
Nazário. Estamos buscan-
do e analisando nomes com 
característica de jogar por 
dentro, que possam traba-
lhar na construção junto 
aos volantes”, disse o técnico 
Marcelo Chamusca.

Jogador de 26 anos, ex-Vasco, foi uma 
indicação do técnico Marcelo Chamusca

Felipe Ferreira trabalhou com Chamusca no Cuiabá (MT) em 2020

RAFAEL RIBEIRO\VASCO

Ceni foi ao Maracanã 
ver a garotada do Fla. 
Já Roger Machado 
venceu em sua 
estreia pelo Tricolor
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Nova legislação de PMs e bombeiros deve valer este ano

ECONOMIA

GOVERNO BATERÁ 
MARTELO SOBRE 
REFORMA DE PMS

A 
reforma previden-
ciária de bombei-
ros e policiais mili-
tares do Estado do 

Rio de Janeiro terá de sair 
do papel este ano — em 
cumprimento à norma fe-
deral. Agora, o governador 
em exercício Cláudio Cas-
tro definirá se o projeto será 
enviado neste primeiro se-
mestre à Assembleia Legis-
lativa do Rio, ou se passará 
por análise dos parlamen-
tares a partir de agosto. 

Na avaliação de inte-
grantes do Palácio Gua-
nabara, a proposta pode 
ser entregue junto com o 
pacote de medidas estru-

turais que o governo pre-
para para encaminhar à 
Alerj devido ao Regime de 
Recuperação Fiscal — que 
inclui reformas adminis-
trativa e previdenciária 
(para servidores civis), um 
teto de gastos e redução de 
benefícios fiscais.

As mudanças nas regras 
para os PMs e bombeiros 
irem para a inatividade 
seguirão os parâmetros 
da Lei Federal 13.954 de 

PARA BOMBEIROS CONSIGNADOS

SUPORTE RETOMADA

 NEm uma ação pioneira, o Cor-
po de Bombeiros criou o ‘Serviço 
de Psicologia em Desastre’. O 
objetivo é dar suporte aos agen-
tes que, pela natureza do traba-
lho, estão expostos a cenários 
extremos. A criação da cartilha 
‘Orientações em Saúde Men-
tal para Bombeiros Militares 
em Tempos de Pandemia’ é a 
primeira iniciativa da equipe. O 
material mostra como identifi-
car possíveis distúrbios, de que 
maneira praticar o autocuidado.

 NA longa espera do funciona-
lismo estadual pela retomada 
da oferta dos consignados deve 
acabar este mês. Em nota, a Se-
cretaria da Casa Civil informou 
que “a Subsecretaria de Gestão 
de Pessoas está trabalhando 
para finalizar o processo de con-
tratação da nova empresa que 
vai administrar os empréstimos 
consignados”. A previsão é que 
a contratação do novo sistema 
seja realizada nas próximas se-
manas, segundo a pasta.

NOVA PREVIDÊNCIA

2019, que trata da reforma 
do sistema de proteção so-
cial dos militares. Além de 
abranger as Forças Arma-
das, a legislação alcança os 
estados, sendo que os go-
vernadores deverão sub-
meter seus projetos às res-
pectivas casas legislativas. 

Pelo texto, o tempo em 
serviço de praças e oficiais 
da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros será am-
pliado. Tomando como 
base a lei federal, o tem-
po mínimo de contribui-
ção dos militares na ativa 
subirá dos atuais 30 anos 
para 35 anos. 

Haverá ainda transição 
para os integrantes das 
corporações que já estão 
trabalhando: um pedágio 
de 17% do tempo que fal-
ta para completar 30 anos 
em serviço.

Também será exigido 
tempo de permanência 
maior dos militares em 
cada função. Assim, poli-
ciais e bombeiros não po-
derão mais subir de posto 
no momento que forem 
para a reserva.  

Enquanto algumas me-
didas previstas na legisla-
ção ainda precisam passar 
pelo crivo do Legislativo, 
a mudança do percen-
tual de contribuição teve 
aplicação automática. O 
desconto passou a ser de 
9,5% em 2020 e de 10,5% 
este ano. Antes disso, o 
desconto dos militares do 
Rio era de 14%.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

Veja como se destacar e 
virar um jovem aprendiz

DIVULGAÇÃO

Fabiana Paiva: ideal para candidatos sem qualificação profissional

E
m meio ao cenário atual 
de desemprego inten-
so no Brasil, entrar no 
mercado de trabalho 

pode parecer um grande desa-
fio para os jovens. No entanto, 
apesar das dificuldades que de 
fato existem, as oportunidades 
de jovem aprendiz tem ganha-
do cada vez mais espaço den-
tro das empresas. Por meio da 
Lei da Aprendizagem, todas as 
empresas com mais de sete co-
laboradores precisam contra-
tar um número de aprendizes 
que representem entre 5% e 
14% do quadro de funcioná-
rios com funções que deman-
dem formação profissional. 

Para Fabiana Paiva, ges-
tora corporativa da iJovem, 
essa modalidade é ideal para 
os candidatos que ainda não 
têm experiência e qualificação 
profissional.

“Entrar no mercado de 
trabalho por meio do progra-
ma aprendiz é uma excelente 
opção, uma vez que 65% dos 
aprendizes são efetivados ao 
término do contrato ou até 
mesmo antes. Então, a me-
lhor forma para um jovem 
que não tem experiência pro-
fissional e nem qualificação é 
ter essa oportunidade como 
um direcionador de carreira 
tanto pra permanecer no mer-

cado quanto para perceber 
suas inclinações no mundo 
corporativo”.

“A opção de iniciar como jo-
vem aprendiz é ótima porque 
a pessoa já conta com algu-
ma bagagem, experiência no 
ambiente profissional, tem a 
chance de estar aprendendo 
várias atividades e realmen-
te pode ser que seja um dife-
rencial para se manter naque-
la empresa ou para retornar 
em outro momento. Várias 
grandes empresas estão com 
programas e com benefícios 
interessantes, realmente vale 

a pena”, reforçou a psicólo-
ga e coach de carreira Aline 
Saramago.

“Assim como em outras 
modalidades de contratação, 
diversas vagas para jovem 
aprendiz são bastante dispu-
tadas. Por isso, alguns fato-
res podem ser um diferencial 
para se destacar no momento 
da seleção. Além de cursos e 
workshops, é importante que 
o candidato desenvolva habili-
dades pessoais”, destacou.

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Marina Cardoso

CONFIRA

 N “As dicas que eu daria são: 
estejam atentos, sempre 
mantenham o currículo 
atualizado, se cadastrem 
em todas as entidades 
capacitadoras e fiquem 
de olho no LinkedIn, onde 
também estão diversas 
oportunidades. Se mante-
nham atentos ao mercado. 
Se preparem e entendam 
quais áreas se identificam, 
que fazem os olhos brilhar, 
para que você possa fazer 
a diferença e garantir sua 
permanência no mercado”, 
orientou Fabiana.

Por fim, a psicóloga Ali-
ne Saramago reforçou que 
a tranquilidade durante o 
processo é essencial. “Esteja 
preparado em relação ao que 
a empresa está buscando, 
lendo a vaga você pode iden-
tificar o que aquela empresa 
espera de habilidades e co-
nhecimentos, então é pos-
sível que algum curso como 
excel ou pacote office seja 
interessante, por exemplo”. 

Dicas de 
especialistas
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Para quem não tem experiência, modalidade é uma chance de iniciar a carreira

Projeto pode 
chegar à Alerj 
junto com outras 
propostas que 
compõem pacote 
de ajuste 



O poderoso BTG volta pra ribalta
REPRODUÇÃO

André Esteves tem interesse especial pela comunicação

C
ircula desde a semana 
passada informação 
que, caso venha a ser 
confirmada, poderá 

significar uma mudança pro-
funda no mercado brasileiro 
de comunicação. Segundo 
nota publicada pelo jornalista 
Cláudio Magnavitta, do jornal 
Correio da Manhã, o BTG Pac-
tual, maior banco de investi-
mentos da América Latina, do 
banqueiro André Esteves, es-
taria intermediando a compra 
do grupo Globo pela holding 
J&F, da família Batista. A notí-
cia foi repercutida no mesmo 
dia pela colunista Hildegard 
Angel em suas redes sociais.

Caso avance, a operação 
envolverá cifras bilionárias. 
Oficialmente, a Globo, a J&F 
e o banco BTG negam a infor-
mação. No sábado, em comu-
nicados curtos e diretos, todos 
desmentiram o envolvimento 
na transação. “São absoluta-
mente falsas as ilações publi-
cadas hoje pelo jornal Correio 
da Manhã. Não há nem nun-
ca houve qualquer intenção 
de venda do Grupo Globo por 
parte de seus acionistas”, diz a 
nota do grupo Globo. “O BTG 
Pactual nega que esteja inter-
mediando a compra do Gru-
po Globo pela J&F”, informa o 
banco. O desmentido da J&F 
é ainda mais sucinto: “A J&F 
também nega estar negocian-
do a compra do Grupo Globo”.

A J&F é controladora do 
Frigorífico JBS — empresa de 
capital aberto com ações ne-
gociadas em bolsa. Para evi-
tar sanções administrativas 
e, eventualmente, multas mi-

lionárias, um negócio desse 
porte precisa obedecer a pro-
cedimentos padronizados an-
tes de se tornar público. Deve, 
inicialmente, ser comunicado 
com antecedência à CVM e ge-
rar informação de “Fato Rele-
vante” ao mercado. Além dis-
so, o fato de alguns negócios 
estarem ligados a concessões 
públicas exigiria aprovação 
prévia do governo federal an-
tes da venda ser concluída.

INTERESSE ANTIGO 
Informações não oficiais, no 
entanto, dão como certo o 
interesse da J&F, que estaria 

disposta a pagar R$ 25 bilhões 
pela emissoras de TV, jornais, 
emissoras de rádio e platafor-
mas de streaming do grupo 
Globo. A cifra não espanta e 
poderia até crescer em “alguns 
bilhões” caso o preço venha a 
ser empecilho para a conclu-
são do negócio.

Líder mundial em produ-
ção de proteína animal, a J&S 
tem faturamento anual supe-
rior a R$ 200 bi. Uma das ra-
zões pelas quais o martelo não 
teria sido batido, pelo menos 
por enquanto, seria o interesse 
da família Marinho, contro-
ladora da Globo, em manter 

a autoridade sobre o jornalis-
mo do grupo. Pelo menos até o 
desfecho das eleições de 2022.

O interesse da família 
Batista por posição que lhe 
garanta influência na mídia 
não é novidade. Em 2014, 
Joesley Batista, um dos do-
nos do J&S, chegou a avançar 
nas negociações para a com-
pra do jornal O Estado de S. 
Paulo e dos Diários Associa-
dos. Na época, fez, também, 
proposta formal para com-
pra do SBT, do empresário 
Sílvio Santos. Nenhuma das 
tentativas foi adiante. A pos-
sível presença no negócio do 

BTG Pactual, de André Este-
ves, a princípio apenas como 
intermediário da transação, 
também reforça a possibili-
dade do negócio. 

INTERESSE ESPECIAL
Ousado, impetuoso e atento 
às chances de expansão de 
seus empreendimentos, Este-
ves tem interesse especial pela 
comunicação e pelo prestígio 
e poder de influência que, em 
sua visão, a mídia confere a 
empresários do setor. Esse in-
teresse teria aumentado de-
pois de janeiro de 2015, quan-
do o banqueiro foi preso, acu-

sado de tentar obstruir a Ope-
ração Lava-Jato. Nenhuma 
das acusações contra ele se 
mostrou verdadeira e o caso, 
inclusive, chegou a ser men-
cionado pelo ministro Gilmar 
Mendes no plenário do STF 
como injustiça cometida con-
tra Esteves e seus negócios.

Em março de 2019, livre 
das acusações, Esteves adqui-
riu a revista Exame, título de 
economia e negócios da Edi-
tora Abril. O banco financiou 
a compra da Veja e de outras 
revistas da Abril, que entrou 
em declínio depois da morte 
de seu presidente, Roberto 
Civita, pelo empresário Fábio 
Carvalho. No mercado, é voz 
corrente que Carvalho agiu em 
nome de Esteves — idealiza-
dor da operação.

Outro aspecto chama aten-
ção. Habituado no passado a 
intermediar operações finan-
ceiras vultosas, o BTG Pactual 
sempre teve olhos voltados à 
de mídia eletrônica. No mês 
passado, a operadora Oi assi-
nou com o banco de Esteves 
e com a Globonet acordo que 
lhes assegura exclusividade 
na condução da venda de suas 
operações de fibra óptica, reu-
nidas na empresa InfraCo. O 
valor mínimo do negócio seria 
de R$ 20 bilhões.

AFINAL, QUEM É MARCÃO?
Caso se confirme, a compra 
da Globo pela J&S represen-
taria o retorno triunfal do BTG 
Pactual ao mercado de fusões 
e aquisições, no qual foi espe-
cialmente ativo entre 2009 e 
2017. Naquele período, a área 
estava sob responsabilidade 
do banqueiro Marco Gonçal-
ves. Homem de confiança de 
Esteves, Marcão, como é co-
nhecido, foi sócio do BTG Pac-
tual depois de ter acumulado 
prestígio como “head” da área 
de Fusões e Aquisições do ban-
co Crédit Suisse.

Considerado um dos maio-
res especialistas brasileiros 
em M&A (sigla em inglês para 
Fusões e Aquisições), foi ele 
quem assessorou a Oi e acio-
nistas controladores nas gran-
des operações no Brasil no pe-
ríodo em que ele era o braço-
-direito de Esteves. Dono de 
personalidade polêmica, mas 
muito bem relacionado e bem 
sucedido em suas operações, 
foi ele quem negociou, por 
exemplo, a entrada da Portu-
gal Telecom na Oi e, depois, a 
venda das operações da em-
presa em Portugal para a eu-
ropeia Altice.

Depois de deixar o BTG 
no rastro de episódio rumo-
roso, Marcão fundou a Riza, 
que atuava na área de fusões 
e aquisições. Em dezembro, a 
XP adquiriu a Riza e ele tor-
nou-se o responsável pela área 
de M&A da empresa.

Marco Gonçalves: um dos maiores especialistas em fusões e aquisições

REPRODUÇÃO/TV RECORD
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

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
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depó-
sito amplo  +carro para en-
trega. Aluguel Barato. Falar 
Sr Francisco Tel:2510-6204/ 
97920-6204 whatsapp
 

CONFEITEIRO V/TEXTO
E Padeiro com experiência 
comprovada. Comparecer 
com documentos e Currícu-
lo na Rua Uruguaiana, 160 
Centro.  Falar com Sr. Théo

 

COSTUREIRAS T.98279-9817
Costureiras de Paletó e Ca-
misa com experiência, Líder 
produção, Passador com 
experiência prensa.  Salá-
rio a combinar.  Contato: 
Tel.:98279-9817 Lucy

 

BOMBEIRO CIVÍL 
Empresa do ramo de segu-
rança contra incêndio,
localizada na zona norte do 
rio de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSI-
VAMENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso.
Interessados entrar em con-
tato através do seguinte
endereço de e-mail: bombei-
rocivilpcd@atacfire.com.br
 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação 
de Plásticos
Contrata c/ experiência: 
Operador Máquina Extrusora 
e Aglutinador. Salário +Cesta 
Básica +Vt. Local: Duque de 
Caxias Enviar curriculum: lua-
napeletplast@hotmail.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.
 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprova-
da caminhão Poliguindaste,  
ensino médio, atuação Rio/ 
Baixada.  Segunda/ Sábado, 
Salário +VT +VA . Categoria 
D, MOOP. vt@vtentulho.com.
br.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato prefe-
rencialmente pelo WhatsA-
pp  98139-8339  Tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom 
salário +benefícios.  En-
dereço  Av. Alfredo Bal-
tazar da Silveira 1.584 
Recreio Bandeirantes. 
Tels.:2437-4777/ 98139-
8339 Whatsapp

 

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

 

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

 
MILAGRES V/TEXTO
Eu acredito em milagres. 
Ema nome de Deus e ao 
menino Jesus de Praga. Ana 
Lúcia Pires Ferreira
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FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Defesa de Danilo Gentili usa denúncias 

de assédio em processo contra Melhem

A defesa de Danilo Gentili apresentou no 
mês passado uma contestação no proces-
so movido por Marcius Melhem contra o 

apresentador do ‘The Noite’, em que pede inde-
nização por danos morais no valor de R$ 50 mil.

Em trecho das 34 páginas protocoladas pelos 
advogados de Gentili, foram usadas as próprias 
denúncias de assédio veiculadas na grande 
mídia, tais como Revista Quem, que pertence ao 
próprio Grupo Globo, onde Marcius Melhem 
trabalhou por anos e teria praticado os supostos 
assédios. A defesa do comunicador ainda faz 
uma cronologia dos fatos, lembrando que até 
dezembro de 2019, falava-se apenas sobre 
assédio moral, que foi investigado internamente 
pela Globo, até que a Folha de São Paulo trouxe 
à público uma denúncia envolvendo seis mulhe-
res, que foram representadas na reportagem por 
uma advogada. Nesse sentido, Danilo Gentili, 
diante de algo tão amplamente divulgados na 
imprensa, tendo sido inclusive notícia no Jornal 
Nacional, da TV Globo, apenas comentou sobre 
os assuntos, diz a defesa.

Quanto ao conteúdo do twitter de Gentili, 
essa seria a manifestação artística do humo-
rista, ainda que numa mistura de humor e 
ironia, exercendo também o direito de se 
manifestar diante de fatos de grande reper-
cussão na imprensa, e fazendo trocadilhos, 
em alusão ao Zorra Total, estrelado por Me-
lhem na Globo, eis então que Danilo apenas 

trocou para ‘Porra Total’.
“Melhem pratica ‘assédio processual’, e não 

busca o judiciário para ver suposto dano causa-
do, entrando em contradição ao afirmar na peça 
inicial que não busca o valor pretendido a título 
de indenização, restando claro que visa alcançar 
uma obrigação de não fazer, por meio de uma 
intimidação”, afirma a defesa de Gentili.

Os advogados do apresentador pedem ainda 
a improcedência dos pedidos pela ausência de 

COM CRÍTICAS E VOLTA ATRÁS

MARQUEZINE SURTA 
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Bruna Marquezine se revoltou com alguns internautas 
neste fim de semana, após ter sido muito criticada por 
sempre aparecer em flagras de paparazzi sem máscara. 
Em bate boca com um seguidor, a atriz afirma que não 
é sempre que ela está sem o acessório de proteção. 
“Você anda comigo? Saiu uma foto minha sem más-
cara e vocês começam o ataque. Você convive comigo 
pra saber que dor eu tô sentindo ou deixando de sen-
tir? Meu pai passou o ano novo internado sozinho por 
causa desse vírus maldito. Passei a virada chorando por 
FaceTime”, escreveu. 

Cansada das críticas, Bruna fez um desabafo por ter 
sido julgada por ter passado a virada com amigos em 
uma ilha privada em Angra dos Reis, enquanto o pai es-
tava internado. “Essa é você. Talvez vocês todas sejam 
seres muito melhores do que eu. Eu infelizmente não 
podia estar com ele no hospital, era indiferente estar 

em casa ou não. Falava com ele todos os dias por tele-
fone e só fui pra Angra porque fica a 2h de carro para o 
Rio e já estava tudo pago há meses”. 
Os seguidores de Bruna também lembraram da cam-
panha do ‘fique em casa’ que a atriz chegou a fazer. 
“Caralh*, quando foi a última vez que eu falei ‘fique 
em casa’? Por favor... porque parece que eu disse isso 
ontem, só pode”.

Por fim, Bruna se revoltou depois de muito discutir, de-
sativou sua conta no Twitter, mas depois se arrependeu 
do surto que deu por conta das críticas e resolveu se 
redimir com os fãs ao reativar seu perfil na plataforma. 
“É... dei show de impulsividade. Passando aqui pra 
dividir com todos aqueles que me acompanham e me 
respeitam que vou tirar um tempo pra repensar todas 
as minhas atitudes e rever a maneira como devo lidar 
com esses tempos difíceis”, finalizou a atriz.

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 

NO LIMITE

ato ilícito, inexistência de dano e, em caso de 
condenação em dano moral, que o valor seja 
arbitrado no patamar mínimo, condenando o 
autor a pagar reciprocamente os honorários 
advocatícios aos advogados de Gentili no per-
centual de 20%. O processo de nº 1003338-
24.2021.8.26.0100, que corre na 38º Vara Cível 
de São Paulo, é um dos poucos que Melhem não 
conseguiu, ao menos até a presente data, colo-
car em segredo de justiça.

Esta humilde coluna de seis leitores soube de dois ex-BBB’s convidados para participar do reality ‘No Limi-
te’, da TV Globo. Ambos são atletas, são eles o ginasta Petrix Barbosa e o surfista Lucas Chumbo. Chumbo 
talvez aceite, mas Petrix Barbosa, que atualmente mora nos Estados Unidos, teve uma filha recentemente 
e provavelmente possa declinar do convite por conta da bebê que tem em casa. É aguardar pra ver!
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PRIOR NA MIRA DAS MARCAS

MÁRCIO FARIAS

SORVETÃO ADIANTA  

NOVIDADE DO ‘CANTA COMIGO’
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 n O hotel South 

American Co-

pacabana está 

comemoran-

do aniversário 

este mês e para 

presentear seus 

hóspedes, os 

check-out pode-

rão ser feitos até 

às 18h.

Paolla Oliveira compartilhou 
com seus seguidores, neste fim 
de semana, fotos de um incêndio 
que atingiu sua casa na noite da 
última sexta-feira. A atriz 
acredita que as chamas tenham 
começado após uma pane 
elétrica. “Hoje está sendo um dia 
difícil. Ontem, tarde da noite, 
tive a notícia de um incêndio, 
aparentemente causado por 
uma pane elétrica, que atingiu 
minha casa. Resolvi fazer esse 
post primeiro para dizer que está 
tudo bem comigo, com a minha 
tia e meus bichinhos 
companheiros”, adianta a artista 
para tranquilizar o público.

Paolla contou que teve ajuda da 
vizinhança para conter o fogo: 
“Quero agradecer muito meus 
vizinhos que rapidamente 
perceberam as chamas e 
ajudaram na contenção do fogo 
como puderam, junto ao Corpo 
de Bombeiros. Existem anjos em todos os lugares”, conta. 

Por fim, ela fez um alerta: “Fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção 
às instalações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e 
estabelecimentos. A vida tem batido forte em dizer que não conseguimos 
controlar as adversidades e suas provações”.

Andréa Sorvetão conversou com a coluna sobre a interrupção das 

gravações do ‘Canta Comigo’ para adultos. Ela e o marido Conrado 

participam do programa como jurados. As filmagens foram parali-

sadas no último dia 11, seguindo as recomendações do governo de 

São Paulo. De volta ao Rio com Conrado, Sorvetão adianta o que o 

público pode esperar desta temporada do reality musical.  

“Tem muitas surpresas maravilhosas nessa temporada. A gente pas-

sa a conhecer mais a fundo as histórias dos candidatos, histórias que 

acabam tendo algumas conexões com alguns jurados. As histórias 

acabam sendo um pouco parecidas e remetem a alguns momentos 

nossos de êxtase, de alegria. E os jurados cantando também. Vai ter 

essa surpresa aí, que é o momento karaokê dos jurados. Vai ser muito 

emocionante, está muito bonito”, conta.

A ex-Paquita da Xuxa revela ainda quais partes da atração ficaram 

para depois por conta das novas medidas de isolamento social. 

“Estava faltando gravar um programa que a gente chama de re-

pescagem, que são pessoas muito boas que passaram pelos oito 

programas eliminatórios e que não passaram pra semifinal.  A gente 

não tem noção de quem volta para a repescagem, então será uma 

surpresa pra gente também. Depois teriam duas semifinais e a final. 

O Canta Comigo adulto iria terminar no dia 21 de março, pra no dia 24 

a gente já se preparar para o piloto do Canta Comigo teen.

O arquiteto e ex-BBB, Felipe Prior, tem andado na mira de algumas marcas. 
Desde que o rapaz protagonizou um ensaio sensual no Rio de Janeiro, que 
contou com algumas fotos de sunga branca, ele vem sendo cobiçado para 
estrelar algumas campanhas. Prior, que além de arquiteto também se dedica 
a carreira de youtuber e de empresário com uma pizzaria, em São Paulo, vem 
estudando com calma todas as propostas. 

INCÊNDIO ATINGE CASA  
DE PAOLLA OLIVEIRA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O cantor Edson, da dupla Edson e Hudson, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e 
Maternidade São Luiz Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, neste fim de semana. O sertanejo está internado 
para tratar uma pneumonia decorrente da Covid-19. Ele está estável e respira espontaneamente, sem a ne-
cessidade de oxigênio suplementar. Há perspectiva de alta hospitalar nos próximos dias.

DE ALTA DA UTI

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Belle Silva, mulher do craque Thiago Silva, usou as redes 

sociais neste fim de semana para mostrar a decoração de 

sua festa de aniversário de 34 anos, que aconteceu na casa 

onde o casal mora atualmente, em Londres. Belle afirmou 

que o evento era somente para familiares e pessoas que fre-

quentam ‘sua bolha social’. Ela disse ainda que aproveitou 

a decoração para colocar avisos sobre a importância de se 

conscientizar nesta pandemia.

“Eu fiz, sim, uma festa, para mim, meus familiares e pessoas 

que já frequentam nossa bolha. Eu resolvi fazer uma coisa 

nova sobre a Covid-19, pra gente não esquecer que mesmo 

nas festas e nos momentos bons temos que estar seguros 

e bem protegidos. Todo mundo trabalhando com máscara, 

espalhei álcool em gel e plaquinhas com mensagens positi-

vas”, contou a influenciadora, que teve até com uma equipe 

de filmagem em seu evento ‘intimista’. Então tá!

FESTA NA PANDEMIA
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Em 2006, o Instituto de Segu-
rança Pública (ISP) se tornou o 
primeiro órgão estatal do país a 

produzir um estudo dedicado ao tema 
violência contra a mulher. Foi neste 
ano que publicamos o primeiro Dos-
siê Mulher, com estatísticas e análises 
sobre esse fenômeno criminal. Todo 
esse tempo de constante aperfeiçoa-
mento colocou o ISP como uma refe-
rência nacional quando o assunto são 
os dados de violência doméstica.

E, para ampliar o nosso trabalho e 
elaborar novas iniciativas, em feve-
reiro, criamos o ISPMulher. O núcleo 
é responsável por subsidiar o Poder 
Executivo estadual com dados sobre a 
violência contra a mulher. Temos ou-
tra missão que é, talvez, ainda mais 
importante: fomentar o debate.

A violência doméstica não é algo 
que podemos estudar de forma isola-

O presidente Bolsonaro vai virar 
um case na história do Brasil. 
Desafio para historiadores, ana-

listas políticos, psicólogos e psiquia-
tras. Foi eleito de maneira espetacular, 
com votação inédita, cercado de gran-
des esperanças. Discurso econômico, 
que é o que mais interessa à população 
sofredora, impecável. Montou um mi-
nistério de bons quadros nos postos re-
levantes, embora tenha se equivocado 
demais na Educação. Deveria ter recru-
tado no setor privado ou nos militares. 
O general Ruben Ludwig, ministro da 
Educação de Figueiredo, é lembrado 
como um dos melhores da pasta.

No entanto, apesar de tanto prestí-
gio e expectativa tão positiva, foi leva-
do por maus conselheiros a imaginar 
conspirações contra ele e colocar gente 
sua nas ruas. As manifestações que 
assistimos, em 2019, são próprias de 
oposicionistas e não de governistas. 
Tratou logo de brigar com os demais 
poderes, prejudicando o andamento 
dos seus projetos modernizadores do 
país. E não soube lidar com a mídia.

Surpreendido pela pandemia, quan-
do as coisas começavam a dar certo, 
reagiu negando a dimensão da tragé-
dia que se abate sobre o mundo. Errou 
ao entregar aos estados e municípios 
grandes somas para equipar o setor de 
Saúde, quando deveria ter mandado 
o material. Acabou vendo o dinheiro 
sumir na corrupção.

Uma avaliação isenta do governo 
constata mais acertos do que erros. 
Trabalho silencioso na desburocrati-
zação – apesar da perda do eficiente 
Paulo Uebel –, nas rodovias, ferrovias 
e nos portos, além do show na agri-
cultura. As estatais deixaram de dar 
prejuízos e ser foco de corrupção. E, 
agora, está melhorando politicamen-
te com as boas relações com as mesas 
do Congresso Nacional. Um grande 
avanço para obter reformas que gerem 

O surpreendente Bolsonaro

ISP e o debate sobre violência contra a mulher

Marcela Ortiz

diretora-presidente 
do ISP

Aristóteles 

Drummond

jornalista 

da, sem levar em consideração a nossa 
formação como sociedade. Infelizmen-
te, a igualdade de gênero ainda está 
em um horizonte distante. O machis-
mo, em sua última forma, abre as por-
tas para que o homem se ache no di-
reito de praticar violência psicológica, 
sexual e física contra as mulheres. Esse 
problema não deu trégua nem no mo-
mento mais crítico do século. Durante 
a pandemia do coronavírus, se livrar 
dessa violência se tornou ainda mais 
difícil, tendo em vista que precisamos 
nos isolar socialmente.

Entre 13 de março e 31 de dezembro 
de 2020, 73 mil mulheres foram víti-
mas de algum tipo de violência no Es-
tado do Rio de Janeiro. Isso representa 
uma média de cerca de 251 vítimas em 
cada um dos 293 dias em que o estado 
esteve em algum nível de isolamento 
social. A casa, que deveria ser um local 
de acolhimento, pode ser um pesadelo 
para muitas dessas mulheres.

Mais de 60% delas foram violenta-
das justamente dentro de casa e, em 
mais de metade dos casos, os parceiros 
ou ex-parceiros foram os autores. Os 

empregos e aumente a arrecadação.
A PEC emergencial, tão badalada 

nestes dias, é, na verdade, tóxica, pois 
se trata de gastos, de endividamento, 
de emissão de moeda. O Brasil precisa 
é de empregos, e não de mesadas. Tudo 

passa pela imunização que está lenta e 
restrita ao PNI.

A compra de imóvel de alto luxo 
pelo senador Flávio Bolsonaro parece 
ter sido uma operação normal, mas 

convenhamos que inoportuna, impru-
dente, já prevista pelo próprio que se-
ria polêmica. Homem publico tem de 
abrir mão de sua privacidade. Negrão 
de Lima dizia que no poder, direta ou 
indiretamente, não se compra nem se 
vende nada. E os adeptos foram defen-
der a compra pelo lado da origem do 
dinheiro, até aqui não questionada.

Os brasileiros de bom senso, sem 
ideologia e sem ódio no coração terão, 
nestes dois anos, de conviver com um 
presidente que é mal-educado, impru-
dente, mas bem-intencionado. A con-
clusão que se chega, com realismo e pa-
triotismo, é do velho dito popular que 
diz que “ruim com ele, pior sem ele”.

Mas que Bolsonaro, pelo menos, no 
caso das vacinas, libere para o setor 
privado, sendo mais racional a doação 
ao SUS da metade importada, e venda 
para a população em geral, clínicas 
privadas, laboratórios e hospitais, ve-
tando restrições a liberdade de quem 
compra e paga faz com o que compra 
o que e quando bem entender.

dados são muito alarmantes, ainda 
mais se levarmos em consideração que 
muitas mulheres não conseguiram de-
nunciar os crimes por estarem confi-
nadas com seus agressores.

Esse recorte estatístico mostra o 
tamanho do desafio do Estado no en-
frentamento a esse tipo de violência, 
que acontece intramuros. É importante 
dizer também que muitos de nós nor-
malizamos o comportamento machista 
dos homens, a violência dita de menor 
potencial ofensivo. Na minha carreira, 
acompanhei por diversas vezes casos 
trágicos de violência doméstica.

A história se assemelha a uma esca-
da. O primeiro degrau muitas vezes é 
relevado, mas sempre há um próximo 
degrau, sempre mais perigoso e so-
frido para a mulher. O último estágio 
dessa escada trágica é o feminicídio. 
Só durante o período de isolamento 
social de 2020, 65 mulheres perderam 
a vida só por serem mulheres. Como 
sociedade, precisamos denunciar, aco-
lher essas mulheres e trabalhar para 
que não tenhamos mais vítimas de vio-
lência doméstica.
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 N # A Insider e a C6 Bank criaram uma coleção com camisetas e frases 
em prol da educação e a verba das vendas será revertida para a Fundação 
Amor Horizontal. # Lilian Ribeiro, apresentadora da Globo News, fala 
sobre “Mulher na sua tela”, dia 17, no canal CasaCom Conecta. # Arnaldo 
Bichucher, chefe de operações turísticas da Secretaria Municipal de 
Turismo do Rio, participa do projeto “Gente que faz”, dia 18, no @embai-
xadoresrio. # Editora Colli Books promove campanha voltada para 
Dia do Consumidor, até hoje.

 NCom a escassez de vacinas contra o coronavírus no país, 
diante de encomendas atrasadas pelo Ministério da Saú-
de, na fila de espera dos laboratórios internacionais – e 
até para compra de insumos para fabricação no Brasil 
– começou no setor privado uma corrida pelo “salve-se 
quem puder” atrás da imunização. A Advocacia Geral 
da União (AGU) recorreu na Justiça Federal de Brasí-
lia e acaba de derrubar duas liminares que concediam 
autorização para compras de lotes por um sindicato de 
motoristas de aplicativos de internet e pela Associação 
Nacional dos Magistrados Estaduais. Além de motivos 
óbvios para evitar o corporativismo numa crise de saúde 
mundial, a AGU argumentou que a prioridade é de gru-
pos de risco e para a rede de saúde do país.

Pegou mal
 N A causa vencida pela 

AGU não só manteve o di-
reito aos grupos de risco 
como, entre portas, en-
vergonhou a Associação 
Nacional dos Magistrados 
Estaduais. 

68,9%
 N Em Porto Seguro, onde 

a Secretaria de Saúde é 
comandada pela médi-
ca Raíssa Soares, a rede 
municipal não alcançou a 
meta de aplicação de 85% 
das doses, e não receberá 
do Governo da Bahia novo 
lote, por ora.

O antes...
 N A doutora, simpati-

zante do presidente Jair 
Bolsonaro, é conhecida 
nas redes sociais, desde 
ano passado. Apareceu 
em uma entrevista, em 
vídeo, alegando risco de 
eventuais efeitos da vaci-
na chinesa. 

...e o depois
 N ...Já como secretária de 

Saúde, ela surgiu este ano 
com um cocar de Pataxó 
na cabeça, numa aldeia, 
conclamando os indíge-
nas a se vacinarem. Com 
a mesma Coronavac.

Chapa D’Oro?
 N  Um restrito grupo liga-

do ao governador tucano 
defende uma chapa pre-
sidencial João Dória-Sér-
gio Moro. Seria a chapa 
Moria, mas com essa ca-
cofonia, há quem defenda 
chapa D’Oro. 

Sinal atravessado
 N  O Ministério da Educa-

ção está prestes a encerrar 
as atividades da TV Ines, 
a TV dos surdos e mudos, 
afirmam fontes. O MEC 
tem demitido funcioná-
rios e por pouco não pagou 
o sinal de satélite há dias. 
Procurada, a assessoria da 
pasta não quis comentar. 

Saiu na frente
 N  A Prefeitura de Porto Ve-

lho (RO) largou na frente e 
comprou 400 mil doses da 
vacina Oxford/AstraZene-
ca, por R$ 20 milhões. 

Dinheiro extra
 N  O Governo do DF en-

trou na lista dos entes fe-
derados que vão abrir sua 
loteria via PPP. Pelo me-
nos seis empresas já fo-
ram avalizadas para dis-
putar a licitação.

Roleta perigosa
 N  Gabigol e Mc Gui foram 

detidos em bingo clandes-
tino em São Paulo. Quem 
conhece o mercado parale-
lo indica que o faturamen-
to nesta casa onde foram 
flagrados seria de R$ 80 
mil/dia, e que há outros 20 
cassinos ilegais espalhados 
por endereços da capital. 

Fla & Flu
 N  O leitor Fabiano Duar-

te lembra com razão. Não 
é só o Flamengo quem 
administra o Maracanã; 
o Fluminense é “sócio” 
da gestão. O Fla apoia o 
nome de Zico se o estádio 
mudar de nome, como tra-
mita na ALERJ. Qual seria 
a sugestão dos tricolores? 
E-mails para a Coluna. 

 N Movimentos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro preparam 
manifestações dia 4 de abril em carreatas nas principais capitais, 
mesmo com os piores índices da pandemia. Indicam, porém, que 
não será passeata para evitar aglomerações. Já no extremo sul da 
Bahia, sindicatos de ruralistas apoiadores do presidente marcaram 
carreata para hoje em cidades como Eunápolis, Itamaraju e Itabela.

AFP

“A PEC Emergencial, 

tão badalada nestes 

dias, é, na verdade, 

tóxica, pois se 

trata de gastos, de 

endividamento, de 

emissão de moeda”

PAULO MÁRCIO
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MALHAÇÃO

 n Mari descobre que está grávida, 
Jeff a apoia. Jade e Bianca tro-
cam ofensas. Jade dá em cima 
de Duca, mas ele diz que ama 
Bianca. Gael convida Karina para 
assistir ao show de Sol e Pedro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana diz que, assim que voltar 
do torneio, vai assumir a mater-
nidade de Júlia.Rodrigo comenta 
com Lourenço que desconfia que 
Júlia seja sua filha. Ana sente 
pressão e teme uma derrota.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Apolo conversa com Tanci-
nha e passa a limpo tudo o que 
aconteceu no tempo em que 
passaram separados. O ex-casal 
fica de pensar se pretende reatar 
o namoro ou seguir separado.

 n Morabi chega à Ur. Naor é puni-
do. Sharur revela a verdade para 
Sarai sobre seu verdadeiro pai.  
Morabi e Oguedi tramam um pla-
no mortal contra Kissare. Abrão 
descobre quem é o pai de Sarai.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior vai até o orfanato e vê 
Carol com Fernando. Junior vai 
até o pátio do orfanato e conver-
sa com Mosca, que está triste em 
relação ao namoro de Mili e JP. 

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Lurdes grava um vídeo pedindo 
ajuda para encontrar Domênico. 
Magno, Ryan e Érica se preocu-
pam com a saúde da mãe por 
conta da pandemia de COVID-19. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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T
odo mundo conhece a história 
do jovem que sai de casa em 
busca de um sonho. E esse é 
mais um desses enredos, que 

mostram a conquista de um sonho. Aos 
15 anos, Nick Cruz saiu de casa, no Es-
pírito Santo, para se dedicar à sua arte 
e tentar uma carreira na música. Hoje, 
aos 22, o jovem comemora as mais de 
300 mil visualizações em seu último 
clipe, lançado no meio de janeiro.

O capixaba Nick Cruz mora no Rio:  
adaptado ao estilo de vida carioca

Nick Cruz, que saiu de casa aos 
15 anos, fala das influências 
em seu trabalho e já emplaca 
sucessos como ‘Então Deixa’, 
com 300 mil visualizações

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

“’Então Deixa’ foi fruto de um en-
contro com a cantora Budah e o Beat-
maker Martinz aqui no Rio. Fizemos 
uma tarde de composição muito gosto-
sa e, entre brincadeiras e improvisos, a 
música nasceu. Tento trazer nessa mú-
sica uma mensagem de liberdade, de 
um amor sem fronteiras. Me inspirei 
em situações que já vivi e precisei dei-
xar de me importar pra ser mais feliz!”, 
destaca o cantor, que explora um lado 
sensual tanto nas músicas quanto nos 
clipes, que contam com coreografias e 
muita pegação.

Aliás, ao falar sobre esse clima mais 
“quente”, Nick se esquiva um pouco, 
mas admite que a sensualidade fez 
parte dos últimos trabalhos. “Eu ado-
ro falar sobre tudo. Uma questão de 
maturidade e tempo mesmo para as 
pessoas perceberem isso. Nos meus no-
vos clipes, vou trazer outros assuntos à 
tona”, promete.

INFLUÊNCIAS MUSICAIS
Cotado como uma das grandes promes-
sas do pop nacional, Nick revela que 
suas influências musicais mudaram 
muito com o tempo. “Antigamente, 
quando mais novo, outras coisas me 
chamavam atenção nos artistas. O tê-
nis, a roupa, o cabelo, (além da músi-
ca). Então eu curtia muito Chris Brown, 

Justin Timberlake, Justin Bieber, Brit-
ney. Mas hoje em dia, depois de adulto, 
eu fico atento à ideologia, ao discurso, 
à ideia. Eu me identifico muito com a 
Gloria Groove! Ela se inspira muito nos 
R&B de antigamente, e eu tenho uma 
paixão séria com isso. E ela faz de um 
jeito inovador que é o que eu também 
pretendo”, elogia o cantor, que usa as 
referências tanto nas suas composições 
como na estética de seu trabalho. 

RETOMADA
Longe do Espírito Santo desde que se 
mudou para o Rio, Nick afirma que tem 
se adaptado bem ao estilo de vida cario-
ca. “Vir morar no Rio está sendo uma 
experiência incrível, amo estar aqui! 
Apenas sinto muito a falta dos meus 
amigos. O que me fez sair de casa cedo 
foi a vontade de ter o meu espaço. Que-
ria já ter o meu dinheiro, a minha vida, a 
minha casa... Queria liberdade e aventu-
ra, por isso acabei me jogando de cabeça 
na vida!”, destaca o jovem, que está an-
sioso para voltar a estar com seu público 
e trabalhar ainda mais.

“Quero fazer muitos e muitos sho-
ws, conhecer meus fãs de pertinho e po-
der fazer meus clipes com uma grande 
equipe. Quero trazer mais dança e mais 
conceito para os meus projetos. Estou 
ansioso por isso!”, conta.
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Horóscopo

Envolva-se com algum novo projeto. A companhia das 
pessoas vai ser muito positiva para você. Não discuta 
assuntos polêmicos com o seu par, para não causar 
atritos. Cor: azul-claro.

Pode ser necessário se concentrar em tarefas diárias e 
resolver pendências. Mantenha-se focado no 
trabalho. Aposte no diálogo. Seu jeito misterioso vai 
arrasar na conquista. Cor: lilás. 

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: abade, abobada, acara, aérea, alce, apelar, apesar, arada, baba, 
beca, bela, boba, caber, cabo, cada, cara casear, cear, cela, cera, clara, dada, 
laca, ladra, lara, pardal, pelada, pera, perda, ralé.

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

Boas oportunidades na carreira podem aparecer. 
Planeje o seu futuro profissional. Também vai 
melhorar a convivência com o companheiro. Cor: 
amarelo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Nem tudo vai sair conforme o planejado. Mantenha a 
calma e aproveite a instabilidade para melhorar a sua 
vida. Nos assuntos amorosos, novidades positivas 
podem pintar. Cor: sépia.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você terá muita disposição para alcançar os seus 
objetivos, aproveite esse momento. Priorize uma 
tarefa importante e se atente a prazos. Seus encantos 
vão estar em alta. Cor: amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu sexto sentido vai estar em alta e você pode se 
dar bem. Seja sensível aos detalhes. Reveja algumas 
opiniões. Um assunto mal resolvido pode ser 
solucionado no romance. Cor: magenta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje a harmonia vai marcar os seus relacionamentos. 
A organização não será o seu ponto forte. Um bom 
papo e charme vão ajudar na conquista de um novo 
romance. Cor: dourado.

LIBRA
23/9 a 22/10

A saúde exige a sua atenção. Comece uma dieta e 
pratique exercícios. No trabalho, tenha uma atenção 
redobrada. O relacionamento estará bem protegido. 
Cor: magenta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua indica que você vai ter sorte hoje. É um bom 
momento para utilizar a sua criatividade e explorar 
coisas novas. Aposte no diálogo para seduzir na vida a 
dois. Cor: azul-marinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O seu foco estará em assuntos domésticos. Grandes 
notícias envolvendo a família podem aparecer. A 
paixão pode ficar em segundo plano no romance. 
Foque mais em você. Cor: rosa-bebê.

Utilize a razão e aposte na argumentação no mundo 
dos negócios. É um bom momento para exercitar o 
diálogo. Você pode conquistar novos contatos. A 
paquera pode surpreender hoje. Cor: branco.

Atenção nas finanças. Evite gastos e busque 
economizar. Invista em um projeto ou em um sonho 
antigo. Pode resolver as diferenças com a sua cara-
metade. Cor: preto.

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

Carla chama 
Arthur para 
dormir e ele 
se recusa

C
arla Diaz chamou Arthur 
para dormir na cama com 
ela após a festa do “BBB 21”, 
na madrugada de sábado, e 

levando um fora. “Vou dormir no 
chão”, disse o crossfiteiro. Carla, en-
tão, aproveitou para fazer piadinha. 
“Vai dormir no chão? De conchinha 
com o Projota?”

Não”, rebateu Arthur, que tam-
bém convidou Carla para dormir 
com ele. “Se quiser dormir no chão, 
está convidada”, disse. Ele também 
explicou que acha a cama mui-
to quente. “Dormir naquela cama 
quente não dá, sério. Dormir no 
chão é de boa e é refrescante”, disse.

Antes, Arthur já tinha dito a Pro-
jota que Viih Tube vai apresentar 
amigas a ele quando o reality aca-
bar. Projota, então, deu uma bronca 
no amigo. “Mano, cala a boca”.

Fiuk chora  
ao ver fotos  
de sua família

Fiuk chorou sozinho, ontem de ma-
nhã, após a festa do fim de semana, 
enquanto olhava fotos de sua famí-
lia. O cantor estava em seu quarto 
de líder quando desabou em lágri-
mas. “Eu amo tanto vocês. Espero 
que eu não esteja envergonhando 
vocês. Estou com tanta saudade de 
vocês”, dizia Fiuk, entre o choro. “Se 
cuidem aí fora enquanto eu não to 
aí, por favor. Que eu fico puxando a 
orelha de vocês. Não sai de casa nes-
sa pandemia, se cuidem, pelo amor 
de Deus”, pediu. “Espero que o vô 
esteja bem também”.

Ele venceu a prova do líder na 
semana passada e, por isso, indi-
cará um participante para o pare-
dão desta semana.

Camilla: ‘Por 
que o Boninho 
me escolheu?’

Camilla de Lucas teve uma crise 
durante a última festa do BBB 21, 
na madrugada de domingo. A in-
fluencer saiu gritando pela área 
externa da casa e questionou o di-
retor do programa por escolher a 
sister para o reality show. Camilla 
lamentava por não conseguir odiar 
ninguém e ser “boazinha” demais.

“Eu não aguento mais! Eu não 
aguento mais ver o lado bom de 
ninguém. Por que o Boninho me 
escolheu?”. João Luiz, Juliette e 
Pocah tentaram acalmar Camilla 
por terem visto que sua alteração 
tinha sido causada pelo excesso de 
bebida alcóolica.
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