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

É impressionante o rumo que o brasi-
leiro tomou. A gente perdeu a capa-
cidade de criticar quem mais a gente 

deveria. Os extremos perderam esse senso. 
Eu sempre cobrei mais o político que eu vo-
tei do que o adversário, e deveria ser assim. 
Você colocou a pessoa lá e é principalmente 
pra você que ela deve satisfações!

Mas como tá fácil pra político ultima-
mente... Quem vota fica cego, parece que é 
proibido se indignar. Votou, tem que defen-

ros que acertos, porque isso é ser cidadão, é 
democracia. Não os obrigamos a pegar esse 
emprego, mas eles nos devem satisfações!

Enquanto a gente ficar nesse movimento 
cego, surdo e mudo, o fundo do poço chega 
em queda livre. O “seu político” de esti-
mação só vai entender o que está errado 
quando o seu apoio o avisar. Caso contrá-
rio, seremos rebanhos jogados na arena, se 
digladiando de todos os lados, enquanto os 
grandes assistem da arquibancada. 

É a política de pão e circo, mas nesse 
caso, sem pão no momento. 3,2,1...  
É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 

 n Quantas vezes eu já falei nesse um ano que 
a pandemia chegou para escancarar as feridas 
desse Brasil tão machucado... O vírus continua aí 
livre, leve e solto... A fome também. Um ano de 
nenhuma mudança, só piora.

Mês que vem tem auxílio emergencial de 
novo... Pelo valor, dá pra chamar de esmola! 
Quem nesse país consegue comprar comida 
com o que eles pretendem pagar? Tudo caro pra 
chuchu!

Aí o povo tem que contar com a ajuda do povo. 
Por isso, a campanha “Tem gente com fome”, 
lançada na terça pela corrente do bem de várias 
organizações sérias, colocou a mão na massa 
pra levar comida até à boca de quem tá com a 
barriga doendo.

A campanha pretende ajudar mais de 222 mil 
famílias de todo o país não só com comida, mas 
também com doações de produtos de higiene 
e limpeza. O site para quem quiser colaborar é: 
www.temgentecomfome.com.br

Bora colocar o Pingo no I... Já deixou de ser ne-
cessidade faz um tempão, é humanidade.

TÁ FEIO!

 n É tanta imagem assustadora que fica até difícil publi-
car. Funcionários da Secretaria Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais procuraram a coluna para denunciar 
o abandono da Fazenda Modelo, em Guaratiba. Segundo 
eles, os bichinhos sofrem com a falta de transporte e exa-
mes, os canis estão sem manutenção e a ração entregue 
é de péssima qualidade, ao ponto deles nem tocarem 
na comida! Até o ônibus para o serviço de castração tá 
largado no meio do mato.

“É um absurdo, um constrangimento. São muitos os pro-
blemas, até com vacinas para os animais. Nós, funcionários, 
ainda estamos sem receber salário, mas nós não estamos 
ali só pelo dinheiro, e sim por amor”, conta uma funcionária 
que pediu para não se identificar.

A coluna entrou em contato com o secretário Viní-
cius Cordeiro, que afirmou não proceder o abandono na 
fazenda. Segundo ele, melhorias já estão sendo feitas 
no local. Em relação à ração, o secretário assumiu que a 
qualidade é de fato inferior, mas que não dá para serem 
descartadas, pois há em estoque sete toneladas, por isso 
a mesma está sendo misturada com uma ração de quali-
dade melhor, até que o processo de licitação de compra 
da ração superior seja concluído.

Polarização emburrece!

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

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

DIVULGAÇÃO

‘Castramóvel’ está parado há 15 dias

O setor de eventos do Rio de Janeiro e do Brasil está 
desesperado. O colapso nesta área, tão vital para a in-
dústria do entretenimento e difusão de alegria, chegou 

antes mesmo da crise nos hospitais. A pandemia só agravou 
o que já estava difícil. São milhares de desempregados que 
totalizam quase 80 fábricas da Ford. Um estudo do Sebrae 
detectou que o setor de eventos teve um prejuízo de R$ 270 
bilhões, de março a dezembro de 2020, devido ao descontro-
le no combate ao coronavírus. De acordo com o estudo, 98% 
dos eventos foram cancelados e mais de 600 mil empre-
sas e dois milhões de MEI viram da noite para o dia os seus 
trabalhos desaparecerem. Também foi ressaltado que esse 
segmento representa 3% do PIB do país e que empresários 
apoiam projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados 
voltado para amparar esse segmento.

FUTURO INCERTO
“Cerca de um terço das empresas fecharam suas portas”, segun-
do pesquisa fechada em dezembro pelo instituto Data Sim. 
Nela, 536 empresas informaram que tiveram shows adiados e/
ou cancelados naquela primeira semana de paralisação. Resul-
tado: 81,2% das empresas tiveram eventos adiados; 77,4% re-
gistraram eventos cancelados. “Essas 536 empresas relataram 
que, naquela semana, foram afetados mais de oito mil eventos, 
somando um público diretamente afetado de mais de oito mi-
lhões de pessoas. E um prejuízo estimado, naquele momento, 
de R$ 483 milhões”, diz o relatório. 

Já uma pesquisa do Sebrae Nacional realizada no ano 
passado revelou que 79% das empresas ouvidas no levanta-
mento tomaram alguma medida em relação ao seu quadro 
de funcionários. Entre elas, 43,5% tiveram que dispensar 
seus empregados; 23,6% reduziram a carga horária de traba-
lho ou o salário dos empregados; e 7,8% fizeram rodízio entre 
os funcionários. 

CRISE SEM FIM

Setor de eventos pede socorro

 n O Tribunal de Contas do 
Estado do Rio de Janeiro sus-
pendeu a licitação de obras 
de pavimentação e drena-
gem na Avenida Autómo-
vel Club, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, no 
valor de R$ 3.937.102,69. Se-
gundo a Secretaria de Con-
trole Externo, faltou a publi-
cação do edital no portal da 
transparência, prejudicando 
que outras empresas dispu-
tassem a licitação.

 n O governador Cláudio Cas-
tro assinou regulamentação 
do “Alerta Pri”, projeto de 
autoria do deputado Ale-
xandre Knoploch (PSL), em 
homenagem à Priscilla Bel-
fort, que obriga operadoras 
de telefonia a disparar men-
sagens de SMS e de aplica-
tivos como WhatsApp, com 
informações sobre crianças e 
adolescentes desaparecidos.

A BUSCA POR 

PESSOAS DE-

SAPARECIDAS

PORTAL DA 
TRANSPARÊNCIA

Segundo estudo do Sebrae, 98% dos eventos foram cancelados de março a dezembro de 2020

As mais lidas

Online

Paes admite possibilidade 
de ‘fechamento completo 

da cidade’ para conter a 
transmissão da covid-19.

RIO DE JANEIRO

Assaltantes roubam 
mulher e filha de líder 

do PCC e acabam no 
‘tribunal do crime’.

BRASIL

Apresentadora do JN 
lamenta morte do marido: 
‘vou te amar pra sempre’.

FÁBIA OLIVEIRA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Uma frente de prefeitos enviou ao presidente da República um 
alerta sobre falta de oxigênio e de medicamentos para pacientes 
entubados em nível nacional. Conhecer o conteúdo sobre riscos 
aos  pacientes se o cenário não mudar é chocante, medieval. Que o 
governo aja já!

A chegada de um vírus não revoga outras doenças. Mês que vem 
terá início a campanha contra a gripe, extremamente necessária. 
O plano para essa imunização também precisa estar definido e 
organizado.

Ações efetivas de transferência de renda e apoio a empresários e 
comerciantes devem ser realizadas com urgência. Câmara e Sena-
do precisam cumprir seus papéis em defesa da sociedade e cobrar 
agilidade das medidas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Cerca de um 
terço das 
empresas 
fecharam as 
portas”
PESQUISA DO 

INSTITUTO DATA SIM

PIXABAY

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

der até os maiores absurdos. E eu culpo a 
polarização sim!

A extrema-direita não consegue ver os 
erros dos seus eleitos porque parece que as-
sim vai legitimar o discurso da extrema-es-
querda, e assim o contrário não é diferente.

Meu primeiro voto foi para presidente 
quando eu tinha 17 anos. Lembro que acom-
panhei o eleito em tudo. Na época, não 
tinha rede social e eu nas minhas rodas to-
mava a discussão para pautar mais seus er-

Vinicius também afirmou que todos os animais 
já foram vermifugados e vacinados e que o ônibus 
para castração teve problemas mecânicos, mas 
será consertado, mesmo não sendo de responsabi-
lidade da prefeitura. Ele completou dizendo que os 
pagamentos dos funcionários serão regularizados.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Que tudo seja resolvido logo, e tenho dito.
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FECHAMENTO 

Eduardo Paes admite 
endurecer medidas 
restritivas na cidade, 
adotar barreiras 
sanitárias e antecipar 
feriados de abril

N
ada está descartado para conter 
o aumento de internações por 
covid-19 no Rio, nem mesmo o 
fechamento completo da cidade 

e a adoção de barreiras sanitárias. Foi o 
que admitiu ontem o prefeito Eduardo 
Paes durante a inauguração do BioPar-
que, antigo Jardim Zoológico da Quinta 
da Boa Vista, na Zona Norte. Hoje, a pre-
feitura divulga um boletim epidemioló-
gico e pode já antecipar novas medidas 
restritivas. Mas o fim de semana é que 
será fundamental para avaliar, na pró-
xima segunda-feira, se as regras serão 
endurecidas, inclusive com ampliação de 
horário da proibição de permanência na 
rua, a suspensão de cultos e o fechamen-
to de parte do comércio.

Na próxima segunda, pela manhã, pre-
feitura e Secretaria Municipal de Saúde 
se reúnem com o comitê científico para 
avaliar a situação do Rio. O número de 
internações e a movimentação na cida-
de no fim de semana serão fundamentais 
para tomar uma decisão mais rigorosa. A 
previsão do tempo é de céu claro, o que 
pode levar ainda mais pessoas às ruas. Em 
contato com O DIA, um membro do co-
mitê científico adiantou que algumas das 
sugestões ao município são a proibição de 
celebrações religiosas, o estímulo ao home 
office e o fechamento de bares às 17h. Até 
segunda, vale o decreto de fechar às 21h. 
À noite, Paes divulgou novo calendário de 
vacinação. Ela será retomada na segun-
da-feira, com a imunização de mulheres 
com 74 anos ou mais. A prefeitura man-
teve o rodízio entre homens e mulheres. 
Na terça-feira, serão homens com 74 anos 
ou mais. Até o início de abril, a vacinação 
deve alcançar todos com até 70 anos.

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
Pelo Twitter, Paes, durante o dia, adian-
tou que “certamente” uma medida que 
deve ser tomada é a de antecipar feria-
dos de abril para o mês de março: Tira-
dentes, dia 21, e São Jorge, dia 23. O mês 
ainda tem a Sexta-Feira Santa, dia 2, e o 
domingo de Páscoa.

“A gente vai discutir a possibilidade de 
fechamento completo da cidade. O mês 
de abril é ruim para a atividade econô-
mica porque têm muitos feriados. Pode-
mos fazer a antecipação dessas datas nos 
próximos 10 a 15 dias para termos um 
momento de interrupção da passagem 
da covid”, afirmou. 

“Ontem perdemos 3 mil vidas por con-
ta desse vírus (no Brasil). Continuamos 
muito atentos. Podemos trazer restri-
ções, na segunda, em  reunião com o co-
mitê científico, vou analisar os números 
dessa semana”.

Durante inauguração 
do BioParque, Eduardo 
Paes disse que estuda 
restrições mais fortes

LUCIANO BELFORD

ESTEFAN RADOVICZ

 > Paes também fez um apelo 
ao presidente Jair Bolsonaro, 
para que sejam adotadas ações 
emergenciais de transferência 
de renda no molde do auxílio 
emergencial.

“Faço meu apelo ao Bolsona-
ro e ao Congresso: não é possí-
vel 90% do país no lockdown 
sem que haja estímulos, medida 
de transferência de renda e ne-
nhum auxílio para empresários 
e comerciantes. Ações tomadas 
no mundo inteiro, até os mais li-
berais na economia entendem a 
importância do Estado nesse mo-
mento”, afirmou o prefeito.

Por fim, o prefeito disse que 
não adiantaria ele fechar a cidade 
sem uma coordenação com o go-
verno do estado e outras prefei-
turas da Região Metropolitana.

“Ontem, conversei com o Cláu-
dio Castro, disse a ele que é muito 
difícil que uma cidade como o Rio 
tomar medidas sem que coorde-
nem com os municípios. As ações 
no Brasil vêm sendo tomadas por 
governos estaduais. A cidade do 
Rio vai tomar suas decisões, mas 
vamos sempre informar e discu-
tir com o governador, esperando 
que tenhamos uma solidariedade 
metropolitana”, disse. 

Paes concluiu a fala explicando 
que, se os outros municípios vizi-
nhos não aumentarem as medidas 
restritivas, a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI na capital continua-
riam com números altos.

“Não é admissível ver a situa-
ção, basta ver o número de espe-
ra, 80% em Seropédica, Arraial 
do Cabo, Nova Iguaçu, e a rede 
municipal de saúde desses luga-
res não tem enfermaria e hospi-
tais, tendo que recorrer à Região 
Metropolitana”, concluiu.

Transferência de 
renda do governo

Fechamento de 
bares e restaurantes 
às 17h é uma das 
medidas sugeridas 
por infectologista 
do comitê científico

Vou analisar 
os números 
dessa 
semana para 
debater 
sobre novas 
restrições
EDUARDO PAES, 
prefeito do Rio

COMPLETO

Reportagem do estagiário Jorge Costa,  

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

RESTRIÇÕES MAIS DURAS

 N Os bares e restaurantes podem ter que 
voltar a fechar as portas às 17h na cidade 
do Rio, como havia sido estabelecido no 
último dia 4 pela prefeitura, que ampliou o 
horário na semana seguinte (até 21h), após 
reclamação de empresários do setor. Retro-
ceder no horário foi uma das medidas apon-
tadas pelo infectologista Alberto Chebabo 
como necessárias para conter o avanço da 
covid-19, em reunião, na segunda-feira, do 
comitê científico que assessora a prefeitura. 

Bares e restaurantes podem voltar a fechar às 17h

95% DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS

 N A cidade do Rio alcançou ontem o maior 
número de pacientes internados com co-
vid-19 em hospitais públicos. De acordo com 
os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 
637 leitos de UTIs estão ocupados, de um 
total de 776, representando 95% das vagas 
disponíveis. Este é o maior número desde o 
início da pandemia, quando a população 
ainda podia contar com os leitos dos hos-
pitais de campanha.

Outro aumento registrado foi no número 

de pessoas na fila de espera por um leito de 
UTI. Na capital e na Baixada há 187 pessoas 
esperando um leito. Somente na capital, de 
acordo com dados do Painel Rio Covid-19, 48 
pessoas aguardam por um leito de UTI na rede 
SUS. Em todo o estado, são 338 pessoas na 
fila para internação, 276 esperam vaga na UTI 
e outros 62 pacientes aguardam vaga para um 
leito na enfermaria. Em comparação, no dia 1º 
de março havia 37 pessoas na fila por um leito, 
25 para UTIs e 12 para enfermaria.

Recorde de internações em UTIs na rede pública

A medida pode ser adotada pelo governo 
municipal após nova reunião para definir 
mais medidas restritivas na cidade.

Chebabo fez outras sugestões à prefei-
tura, como a proibição de cultos religiosos, 
ocupação de shoppings e academias em até 
40% da capacidade total e redução das ati-
vidades presenciais em empresas públicas 
e privadas, com estímulo ao home-office. 

Colaborou Bernardo Costa
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ele chegou a participar de 
uma sessão do Senado dire-
to do leito hospitalar, mas 
após apresentar respiração 
ofegante e ocorrer queda 
no sinal de transmissão, o 
parlamentar não conseguiu 
concluir o discurso. Na úl-
tima quarta-feira, rumores 
que circulavam pela inter-
net afirmavam que ele havia 
morrido, o que foi desmenti-
do por familiares. 

Além dele, até o momento, 
outros dois senadores morre-
ram em decorrência da doen-
ça: José Maranhão (MDB-PB) 
e Arolde de Oliveira (PSD-RJ). 
Já Alessandro Vieira (Cidada-
nia-SE) e Lasier Martins (Po-
demos-RS) seguem interna-
dos por causa da doença.

Morre senador Major Olimpio, aos 58 anos
Parlamentar estava internado na UTI de hospital em São Paulo por conta da covid-19

O senador Major Olimpio 
(PSL-SP), diagnosticado 
com covid-19, teve morte ce-
rebral. A notícia foi confir-
mada pelos administradores 
do perfil do parlamentar no 
Twitter, ontem à tarde. Ele 
estava internado desde o dia 
2 deste mês no Hospital São 
Camilo, em São Paulo.

“Com muita dor no cora-
ção, comunicamos a morte 
cerebral do grande pai, ir-
mão e amigo, Senador Ma-
jor Olimpio. Por lei, a família 
terá que aguardar 12 horas 
para confirmação do óbi-
to e está verificando quais 
órgãos serão doados. Obri-
gado por tudo que fez por 
nós, pelo nosso Brasil”, diz a 
publicação.  Major Olimpio: ex-PM e político

LUCIO BERNARDO JR/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Em nota, o presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, la-
mentou a notícia e decretou 
luto de 24 horas. “As sinceras 
condolências do Parlamento 
Brasileiro à família, amigos e 
a todos os paulistas”, diz tre-
cho do comunicado enviado 
à imprensa.  

Major Olimpio tinha 58 
anos e atuou como policial mi-
litar em São Paulo por 29 anos. 
Na carreira política, ele exer-
ceu dois mandatos na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo 
(2007-2015) e um mandato de 
deputado federal (2015-2019). 
Foi eleito senador da Repúbli-
ca em 2019.

O político foi intubado 
pela primeira vez no dia 6 
de março. Anteriormente, 

Primeira vítima em SP 
por falta de leito de UTI
A cidade de São Paulo regis-
trou a sua primeira morte 
em decorrência da falta de 
leitos de UTI, e a informa-
ção foi confirmada pelo 
prefeito Bruno Covas on-
tem. Trata-se de Renan Ri-
beiro Cardoso, de 22 anos. 

Renan deu entrada na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) de São Ma-
teus, na zona leste paulis-
tana, no último dia 11 de 
março. Sua situação era 
considerada grave e uma 
vaga no Sistema Cross 
— que controla as vagas 
disponíveis no SUS — foi 
acionada.

Maria de Jesus Ribeiro 
Andrade, a mãe de Renan, 
falou em entrevista que 

“não deu tempo por falta de 
socorro. Por falta de oxigênio, 
o meu filho não está aqui”.

Renan chegou a ser inter-
nado no dia 13, mas foi intu-
bado e teve uma parada car-
diorrespiratória em seguida.

Indicado para 
o Ministério da 
Saúde, Marcelo 
Queiroga critica 
atitude da 
população

todos os problemas”.
“Estamos muito empe-

nhados em reverter a situa-
ção complexa na saúde pú-
blica aqui no Brasil. O presi-
dente já me determinou que 
tomasse medidas, sobretu-
do, num diálogo amplo com 
secretários de saúde, secre-
tários estaduais e munici-
pais, e com a sociedade ci-
vil de uma maneira global”, 
disse ontem para jornalistas 

na chegada ao Palácio do 
Planalto.

ENCONTRO 

Queiroga se reuniu com o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) ontem de ma-
nhã, em um compromisso 
que não estava previsto na 
agenda oficial do chefe do 
Executivo. Ele foi escolhido 
pelo presidente para subs-
tituir o atual ministro da 

Saúde, o general Eduardo 
Pazuello, mas sua nomea-
ção ainda não foi formali-
zada no Diário Oficial da 
União (DOU). A troca ocorre 
no momento em que o país 
registra os piores índices da 
pandemia, com aumento do 
número de mortes, além da 
falta de vacinas para a popu-
lação. Já são mais de 285 mil 
óbitos causados pela doença 
no Brasil.

‘Governo não tem vara de condão’
Marcelo Queiroga responsabiliza cidadãos por mortes e isenta governo de culpa

O
 médico cardiolo-
gista Marcelo Quei-
roga, indicado para 
assumir o Ministé-

rio da Saúde, criticou, on-
tem, a atitude da população 
na pandemia de covid-19 e 
disse que “não adianta es-
perar que o governo fede-
ral resolva tudo”. A fala foi 
dita após a cerimônia, reali-
zada na Fundação Oswaldo 
Cruz, de entrega do primei-
ro lote da vacina de Oxford/
AstraZeneca.

“Não adianta o governo 
recomendar uso de másca-
ra, que é simples, e as pes-
soas não terem condições de 
aderir. O governo recomen-
da o fim de aglomerações 
fúteis, e as pessoas ficam fa-
zendo festa. Não adianta es-
perar que o governo resolva 
tudo”, criticou.

Queiroga também indi-
cou que trabalhará para um 
“grande diálogo nacional” 
com estados, municípios e 
a sociedade civil, falou em 
“política de distanciamento 
social inteligente” e repetiu 
que “governo federal e nem 
governo nenhum tem uma 
vara de condão para resolver 

Sobre os números recor-
des da pandemia, o médico 
afirmou que é preciso “criar 
as condições para melhorar 
a assistência hospitalar”.

Questionado sobre o que 
fará de diferente em relação 
à gestão do atual ministro 
Pazuello, Queiroga prome-
teu foco na ciência. “O dife-
rente é seguir as recomenda-
ções da ciência. O presidente 
escolheu um médico para o 
ministério. Um médico que 
é oriundo de uma sociedade 
científica, a Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia, que 
foi sempre quem protagoni-
zou a medicina baseada em 
evidência”, declarou. Quei-
roga citou ter recebido “au-
tonomia” de Bolsonaro para 
montar sua equipe e pediu 
paciência para trazer novas 
medidas na área de saúde.

“A vacina, como sabemos, 
não vai resolver a curto pra-
zo esses óbitos. O que resol-
ve? Política de distanciamen-
to social inteligente e melho-
rar a qualidade de assistên-
cia nas unidades de terapia 
intensiva”, declarou. 

BOLSONARO

 NPressionado a dar respos-
tas rápidas e efetivas à crise 
econômica, social e sanitá-
ria do país, o presidente Jair 
Bolsonaro passou boa parte 
da conversa que teve ontem 
com apoiadores criando justi-
ficativas para o atraso de seu 
governo na compra de vaci-
nas contra a covid-19. Bolso-
naro disse até que a questão 
da pandemia no Brasil virou 
“uma guerra contra o pre-
sidente” e desafiou os seus 
simpatizantes a apontar um 
só país no mundo que esteja 
“tratando bem” a questão do 
combate à doença. 

“A gente pergunta aí, 
qual país do mundo que 
está tratando bem a ques-
tão do covid? Aponte um. 
Todo local está morrendo 
gente. Agora, aqui virou uma 
guerra contra o presidente”, 
afirmou a apoiadores na saí-
da do Palácio da Alvorada 
ontem de manhã. Segundo 
o ‘Our World in Data’, ligado 
à Universidade de Oxford, 
o Brasil ocupa a 11ª posição 
em número absoluto de va-
cinados e o 89º lugar, con-
siderando o percentual da 
população já vacinada. 

‘Em todo local 
morre gente’

Com informações do Estadão Conteúdo

Renan Ribeiro, de 22 anos

REPRODUÇÃO 
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Mistério cerca a trágica morte do 
menino Henry, de apenas 4 anos
Mãe do menino disse que filho foi entregue em ‘perfeito estado’, segundo advogado do pai

A 
morte do menino 
Henry Borel, de 4 
anos, é uma incógni-
ta. De um lado a mãe, 

Monique Medeiros da Costa 
Almeida, atesta que o meni-
no chegou bem ao voltar da 
casa do pai. Na outra ponta, 
Lienel Borel também afirma 
que o filho estava bem quando 
foi entregue à mãe. Henry foi 
levado pela mãe e o padrasto, 
o vereador Dr. Jairinho (Soli-
dariedade), ao hospital Barra 

D’Or na madrugada do dia 8 
de março. Ele morreu às 5h42 
do mesmo dia. 

O laudo de exame de ne-
cropsia, no entanto, aponta 
que Henry sofreu diversas 
lesões, como hematomas, 
equimoses, edemas e contu-
sões. Para esclarecer o caso, 
o pai pretende contratar um 
perito para analisar o laudo 
de necropsia. A Polícia Civil 
também deve pedir deta-
lhes aos técnicos do Institu-
to Médico-Legal. A intenção 
é entender melhor a causa 

 > Imagens de câmeras 
de segurança dos locais 
em que Henry e Lienel 
estiveram no domingo 
estão sendo analisadas e 
apontam que o menino 
aparentava estar bem. 
Pai e filho estiveram em 
um parque de diversão 
no Shopping Nova Amé-
rica, na Zona Norte.

Segundo a defesa do 
pai, Henry não relatava 
incômodo com a mãe 
mas se queixava do pa-
drasto, apesar de não 
haver indícios de que 
tenha sofrido agressões 
anteriores. “Ele dizia 
que não gostava (de Dr. 
Jairinho). Não relatava 
agressões ou abusos. Di-
zia que ele (o padrasto) o 
apertava de uma manei-
ra que não gostava, nada 
além disso”, comentou o 
advogado.

Procurado, Dr. Jairi-
nho disse que só se ma-
nifestará por meio do 
advogado, que ainda não 
retornou à reportagem. 

Imagens 
de câmeras 
foram 
analisadas

REPRODUÇÃO

Menino Henry sofreu hemorragia interna,  laceração do fígado, e tinha hematomas e edemas

Mãe do menino 
e o namorado 
passaram cerca de 
12 horas prestando 
depoimento.

da morte do menino. A infor-
mação foi dada pela defesa 
de Lienel Borel, pai da crian-
ça. Leonardo Barreto esteve 
na 16ª DP (Barra) na tarde 
de ontem para ter acesso ao 
inquérito, que, segundo ele 
tem cerca de 80 páginas.

Leonardo disse que ouviu 
do policial que lhe atendeu 
que em seu depoimento, que 
durou cerca de oito horas, a 
mãe do menino disse que Lie-
nel lhe entregou o menino no 
domingo em perfeito estado e 
o classificou o ex-companhei-
ro como bom pai. Questiona-
do sobre a relação do menino 
com o padrasto, Barreto disse 
que “o menino não se adaptou 
muito ao padrasto mas nada 
que possa incriminá-lo”.

O advogado também in-
formou que a casa do casal foi 
alvo de perícia, mas quando os 
técnicos chegaram o imóvel já 
havia sido arrumado.

O pai busca entender o que 
aconteceu com o filho. “Ele foi 
informado de que a criança 
estava com parada respirató-
ria e quando viu aquele laudo 
repleto de crueldade ficou bas-
tante nervoso e abalado. Nos-
sa função como advogado não 
é buscar incriminar A ou B, 
é saber porque aquele meni-
no bonito foi entregue em per-
feito estado e o laudo trouxe 
elementos tão chocantes. Que-
remos saber o que aconteceu”, 
afirmou Barreto.

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br
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TJ-RJ barra 
investigação 
da Civil contra 
Felipe Neto 
Neto chamou Bolsonaro de ‘genocida’ 
e Carluxo prestou queixa na DRCI

DIVULGAÇÃO

Youtuber foi intimado pela Polícia Civil com base em denúncia do vereador Carlos Bolsonaro 

O 
Tribunal da Justi-
ça do Rio de Janeiro 
(TJ-RJ) suspendeu a 
investigação contra 

o youtuber Felipe Neto com 
base na Lei de Segurança Na-
cional. Segundo o influencia-
dor, ele foi intimado pela Po-
lícia Civil do Rio de Janeiro 
com base em uma denúncia 
do vereador Carlos Bolsonaro 
pelo fato de ter se referido ao 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, como “genocida”. 

Em nota, o TJ-RJ informou 
que não possui atribuição le-
gal para investigar os supos-
tos crimes noticiados. Além 
disso, também pontuou que 
Carlos Bolsonaro não tem le-
gitimidade para deflagrar o 
procedimento.

“Considerando, entretanto, 
que a VPI em tela, foi instau-
rada por iniciativa de Carlos 
Nantes Bolsonaro, que não 
integra o Ministério Público, 

não é militar responsável pela 
segurança interna, nem é Mi-
nistro da Justiça, verifica-se 
que não se afigura presente a 
condição de procedibilidade 
necessária para a instauração 
do procedimento investigató-
rio sob exame”.

Segundo a juíza Gisele 
Guida de Faria, responsável 
pela declaração, “os fatos no-
ticiados são inequivocamen-
te atípicos, sem necessidade 
de dilação probatória para 
tal aferição” e ressaltou que a 
Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro não possui atri-
buição para o procedimento 
investigatório.

“Tais elementos, afiguram-
-se suficientes, no meu enten-
der, para demonstrar, prima 
facie, a existência de flagran-
te ilegalidade praticada pela 
autoridade coatora, que não 
detém a necessária atribuição 
para investigar os fatos”. 

 > Um grupo com qua-
tro manifestantes foi 
preso na tarde de on-
tem na Esplanada dos 
Ministérios, em Bra-
sília, ao estender uma 
faixa com os seguintes 
dizeres: “Bolonaro Ge-
nocida “. Os manifes-
tantes foram levados à 
Polícia Federal e autua-
dos com base na Lei de 
Segurança Nacional em 
razão da faixa.

Esse é mais um epi-
sódio da série de inves-
tidas do governo Bolso-
naro na repreensão de 
críticas feitas ao presi-
dente. O youtuber Fe-
lipe Neto recebeu uma 
intimação com base na 
mesma lei - de Seguran-
ça Nacional - no início 
da semana.

André Mendonça, 
ministro da Justiça, 
exigiu no início de 
2021 que a PF inves-
tigasse um sociólogo 
por expor numa placa 
de outdoor que Bolso-
naro “não vale um pe-
qui roído”.

Ricardo Noblat, da 
revista Veja; Hélio 
Schwartsman, da Fo-
lha de S. Paulo; e Re-
nato Aroeira, chargis-
ta, também foram in-
vestigados pela Polícia 
Federal.

Presos por faixa 
‘Bolsonaro 
genocida’

 N Intimado pelo suposto crime 
cometido contra o presidente 
Jair Bolsonaro, ao chamá-lo de 
genocida no contexto do en-
frentamento à pandemia de 
covid-19, o influenciador digital 
Felipe Neto anunciou a criação 
da frente “Cala-Boca Já Morreu”, 
que é destinado a quem não 
tem advogado. 

O projeto será formado pelos 
escritórios de André Perecma-
nis, Augusto de Arruda Botelho 
e Davi Tangerino, que, juntos, 
irão defender gratuitamente 

as pessoas que expressarem 
uma ideia ou criticarem uma 
autoridade pública. A data de 
inauguração do projeto não foi 
anunciada.

“A liberdade de expressão no 
Brasil está sob ataque de vio-
lentos inimigos da democracia. 
Querem intimidar e silenciar a 
todos aqueles que criticam au-
toridades públicas, eleitas pelo 
povo, e que exercem o poder 
que têm em nome desse mes-
mo povo. E para isso, se armam 
da Lei de Segurança Nacional, 

herança do passado mais terrí-
vel e assombroso do país: a dita-
dura militar”, destaca Augusto 
de Arruda Botelho. 

“O Cala-Boca Já Morreu será 
um grupo da sociedade civil que 
vai lutar contra o autoritarismo 
e que será movido pelo princípio 
de que quando um cidadão é 
calado no exercício do seu legí-
timo direito de expressão, a voz 
da democracia se enfraquece. 
Não podemos nos calar. Não 
podemos deixar que nos calem e 
não vamos”, finaliza Felipe Neto.

‘CALA-BOCA JÁ MORREU’

Youtuber cria projeto de atendimento gratuito

‘PEQUI ROÍDO’

2021

Ministro exigiu no início do 

ano que a PF investigasse 

um sociólogo por outdoor 

citando Bolsonaro.
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Há vários serviços 
disponíveis, mas 
todos precisam 
ser agendados

Mutirão 
do Detran 
oferece 
7.100 vagas

O Detran-RJ promove ama-
nhã o 21º mutirão desde o iní-
cio da pandemia do corana-
vírus. Serão oferecidas 7.100 
vagas para os serviços de ha-
bilitação, identificação civil e 
veículos, em 48 unidades es-
palhadas em todas as regiões 
do Estado do Rio. Para evitar 
aglomerações, o atendimento 
será apenas mediante agen-
damento prévio.

“Com os mutirões aos sába-
dos, estamos compensando 
o período em que os serviços 
tiveram de ser suspensos em 
função da pandemia. Além 
disso, o usuário tem a possibi-
lidade de realizar o serviço no 
fim de semana. Sem descum-
prir os protocolos de saúde, já 
disponibilizamos milhares de 
vagas extras à população”, de-
clarou o presidente do Detran, 
Adolfo Konder. Ele prometeu 
dar continuidade às ações: 
“Faremos mutirões até redu-
zir a demanda represada”. 

Para ser atendido, o usuá-
rio deve agendar o serviço 
pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou pelo te-
leatendimento, nos números 
(21) 3460-4040, 3460-4041 
ou 3460-4042 (das 6h às 
21h). As vagas já estão dis-
poníveis. Com os mutirões, 
o Detran já bateu a marca de 
100 mil atendimentos.

A recomendação aos usuá-
rios é que respeitem o horário 
agendado, sem antecipação, 
para que não ocorram filas e 
aglomerações neste período 
de pandemia do coronavírus. 
O Detran também pede que 
as pessoas não levem acom-
panhante aos postos.

Novo zoológico, BioParque do Rio é inaugurado
Erguido na Quinta da Boa Vista, espaço busca aliar conforto dos animais, preservação ambiental e pesquisas

Com a presença do prefeito 
Eduardo Paes, o BioParque 
do Rio foi inaugurado ontem, 
após quase dois anos de obras 
envolvendo a restauração e 
expansão da estrutura que 
pertencia ao antigo Jardim 
Zoológico da Quinta da Boa 
Vista. O novo espaço oferece 
maior conforto aos animais 
e diminui a distância da inte-
ração humana com a nature-
za. A visita ao parque estará 

aberta, de hoje a domingo, 
exclusivamente a quem par-
ticipa do programa anual de 
sócios. Ao público em geral, 
será liberada na segunda-fei-
ra, das 9h às 17h. Os ingres-
sos devem ser comprados 
pelo site  https://ingressos.
bioparquedorio.com.br. 

Presidente do grupo Catara-
tas, responsável pela gestão do 
BioParque, Pablo Morbis disse 
que o foco será a sustentabili-

dade: “Estamos trabalhando 
fortemente com a união entre 
a educação e a pesquisa. Que-
remos transformar o BioPar-
que em um lugar de referência 
para a conservação e proteção 
dos nossos animais”. 

Durante o período de pan-
demia, o parque funcionará 
com a capacidade reduzida 
a 20% do público. O zoo pro-
mete seguir um rigoroso pro-
tocolo de segurança para evi-

tar tanto a contaminação hu-
mana quanto a animal. Nos 
postos de triagem será feita a 
aferição da temperatura.

O BioParque vai abrigar 
aproximadamente 140 espé-
cies diferentes, das quais 33% 
em risco de extinção. O obje-
tivo é garantir, por meio de 
um espaço acolhedor, que os 
animais possam viver em um 
ambiente mais próximo pos-
sível do que seria a natureza, 

de acordo com Cláudio Maas, 
um  dos biólogos técnicos res-
ponsáveis pelo BioParque.

As obras tiveram como ob-
jetivo expandir os espaços dos 
animais e retirar a antiga ar-
quitetura de confinamento. O 
novo zoo imita o ambiente em 
que os bichos viveriam na na-
tureza, sendo possível iden-
tificar a separação das áreas 
do BioParque em diversos 
biomas. Entre as novas áreas 
de visitação, estão a Vila dos 
Répteis; a Ilha dos Primatas; 
o setor Reis da Selva; a Savana 
Africana; e os Polinizadores.

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Cadu Bruno

Vitória de funcionários da Iabas
Justiça do Trabalho determina que OS pague salários e verbas rescisórias a técnicas de enfermagem

A 
Justiça do Trabalho 
deu ganho de cau-
sa a duas técnicas de 
enfermagem contra-

tadas para atuar no Hospital 
de Campanha de Duque de 

Caxias, na Baixada Fluminen-
se, com reconhecimento de 
dívida por parte da OS Iabas. 
A unidade foi construída em 
meados de 2020, mas, sem ser 
ativada, não chegou a receber 
um paciente sequer. De acordo 
com sentença da juíza Adriana 
Leandro de Sousa Freitas, da 
7ª Vara do Trabalho de Duque 
de Caxias, a Iabas, contratada 
pelo governo do estado para 
construir e gerir os hospitais 

de campanha do Rio, deverá 
pagar salários, verbas rescisó-
rias e proporcionais de férias 
remuneradas e 13º às funcio-
nárias, além do FGTS.

As sentenças têm valores 
de causa, estabelecidos na ini-
cial dos processos de R$ R$ 
11.134,28 e R$ 10.731,95. No 
entanto, segundo o advogado 
Rodrigo Gonçalves, que repre-
senta as técnicas de enferma-
gem, os valores a serem pagos 

serão calculados em fases pos-
teriores dos processos, cujas 
decisões foram definidas em 
primeira instância. 

Aline Nascimento dos San-
tos, de 37 anos, é uma das 
técnicas de enfermagem que 
tiveram ganho de causa. Ela 
foi contratada pela Iabas no 
início de abril e teve o víncu-
lo rescindido, por e-mail, em 
26 de julho. No período, con-
ta ter recebido apenas parte 

de um salário (R$ 120), ape-
sar de ter vencimentos de R$ 
1.100. “Tive a carteira assinada 
no Hospital de Campanha do 
Maracanã. Fiquei à disposição 
da empresa, mas nunca fui 
convocada, pois o Hospital de 
Caxias nunca chegou a funcio-
nar. Estávamos à disposição, 
se o hospital não abriu, não é 
por culpa nossa”, diz Aline. 

A Justiça do Trabalho tam-
bém  reconheceu a responsa-

bilidade subsidiária do Esta-
do do Rio pelos pagamentos, 
e decidiu que, se a Iabas não 
quitar os débitos, o estado 
deverá arcar com os custos 
como o real tomador dos ser-
viços, cuja contratação de 
funcionários foi terceirizada à 
OS. A Iabas informou que vai 
recorrer da decisão. Procura-
do, o governo do estado não se 
pronunciou até o fechamento 
desta edição.

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

Paes inaugurou o BioParque

ESTEFAN RADOVICZ
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VASCO FLAMENGO

Empate sofrido de 1 a 1 
garante classificação
Cruzmaltino tem premiação de R$ 675 mil e enfrentará Tombense na Copa do Brasil

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Na estreia como titular, Marquinhos Gabriel marcou o gol ontem

F
oi no sufoco até o apito 
final, que o Vasco con-
firmou a classificação 
para a segunda fase da 

Copa do Brasil ao empatar on-
tem com a Caldense em 1 a 1, 
no Ronaldão. Os gols foram de 
Marquinhos Gabriel e Bruno 
Oliveira. Mesmo com o empa-
te, o Cruzmaltino avançou e 
garantiu a premiação de R$ 
675 mil e enfrentará o Tom-
bense, também de Minas Ge-
rais, na próxima fase.

A formação da nova espi-
nha do Vasco abriu mão dos 
medalhões. O capitão Lean-
dro Castan perdeu a posição e 
braçadeira para Ricardo Gra-
ça. Em recuperação de lesão 
na coxa direita, Cano foi outro 
que iniciou o jogo no banco e 
foi substituído por Tiago Reis.

Com a lacuna deixada por 
Martín Benítez, Marquinhos 
Gabriel, ex-Cruzeiro, surgiu 

como opção na criação. Com 
boa mobilidade e velocidade, 
se esforçou para se aproximar 
de Talles e Tiago. No quesito 
sorte, o reforço não tem do que 
se queixar. Da cobrança de fal-
ta desviada em David Lazari, o 

apoiador abriu o placar, aos 33.
Com a marcação encaixa-

da, o Vasco sofreu poucos ris-
cos no geral. Na lateral direita, 
Zeca, ex-Bahia, teve estreia tí-
mida, mas não comprometeu. 
Com facilidade para jogar dos 

dois lados, pode ser peça útil 
com a evolução física e técnica. 

No início do segundo tem-
po, Tiago Reis, de cabeça, qua-
se aumentou. Após a defesa à 
queima-roupa de Passarelli, 
Gabriel Pec perdeu chance 
no rebote. Ao diminuir o rit-
mo, o Vasco atraiu a Caldense. 
Marcelo Cabo tentou renovar 
o fôlego e o ânimo da equipe 
com a entrada de Léo Matos, 
Juninho, Vinícius e Cano. Mas 
na 22ª finalização, os donos da 
casa chegaram ao empate com 
Bruno Oliveira. Livre de mar-
cação, chutou no canto, sem 
chances para Lucão.

A vantagem, que era míni-
ma, ficou no limite com o re-
sultado parcial e aumentou 
a tensão. Na base do chuveri-
nho, a Caldense levou perigo. 
O drama durou até o final, com 
o goleiro Passarelli na área na 
última tentativa da Caldense.

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Os estaduais de São Pau-
lo e Minas Gerais pararam 
por conta da crise de Saú-
de provocada, mais um vez, 
pelo coronavírus. O Brasil, 
infelizmente, ainda tem so-
frido gravemente e, mesmo 
com uma parte da popula-
ção sendo vacinada, o vírus 
ainda está fazendo o país 
perder muita gente na luta 
contra a doença. É por isso 
que os governos desses esta-
dos, em situação alarmante, 
também resolveram parali-
sar a bola, mesmo contra a 
vontade da Federação Pau-
lista de Futebol. Isso ainda 
vai dar o que falar...

PARALISOU
CÉLIO MESSIAS/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO 

FOI NO SUOR 

O 
Vasco se classificou na 1ª fase da Copa do 
Brasil, contra a Caldense, e arrecadou 
R$ 675 mil com a ida à 2ª fase. Claro que 

estamos falando de um time que faz parte da 
Série D do Brasileirão, mas todos estavam re-
ceosos. A equipe da casa já havia vencido Cru-
zeiro e América-MG em 2021. E o que vimos no 
1º tempo foi um Vasco controlando a partida, 
atacando e tendo papel tático crucial na mon-
tagem e recuperação de jogadas. Marcelo Cabo 
orientava os comandados de forma técnica. 
Não era um “vamos, vamos” como estamos 
habituados. Falava sobre pressão na linha de 
marcação, orientava os pontas para fazerem 
o facão e o time teve diversas chances, apesar 
do placar magro e Germán Cano ter ficado no 
banco por não estar 100% fisicamente. O gol de 
Marquinho Gabriel, reforço para a temporada, 
contou com a sorte na cobrança de falta. Sorte 
é do jogo e que bom que, mesmo sendo um 1 a 1 
no suor, o Gigante seguiu vivo. Resultado para 
abrir o olho porque agora é a Tombense na 2ª 
fase e há a luta para classificar no Cariocão. 

Marquinho Gabriel contou com a sorte na cobrança de falta

 n Alef Manga. Esse foi o 
nome da fera que marcou 
o primeiro gol da vitória 
por 3 a 0 do Volta Redon-
da contra o Castanhal-
-PA, pela Copa do Brasil. 
O atacante recebeu, deu 
uma linda caneta, chape-
lou o goleiro e ainda cra-
vou. É pintura para ver 
e rever. Aliás, o Voltaço 
avançou na Copa do Bra-
sil e ainda garantiu mais 
R$ 675 mil para os cofres 
do clube. Grande fase do 
líder do Cariocão!

QUE GOLAÇO DO 
VOLTAÇO

ESSA EU NUNCA VI

 nEu já vi muro sendo pichado por conta de protesto. Já 
vi muro de rival sendo zoado por outros rivais. Mas muro 
da sede do clube, atual campeão brasileiro, ser pichado 
pedindo contratação de jogador... Essa foi a primeira vez. 
As paredes da Gávea foram vandalizadas e os responsáveis 
pediram a contratação do lateral Rafinha, ídolo do clube. 
Tudo bem que a história do jogador é magnífica, mas não 
há chance de aprovação com atitude que só prejudica um 
patrimônio do Flamengo. Haja paciência. E noção.
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Rubro-Negro pode contar hoje com 
alguns jogadores do elenco profissional

No 1º jogo de Ceni na 
temporada, time 
enfrenta o Resende

No primeiro jogo de Ro-
gério Ceni no comando da 
equipe, o Flamengo enfren-
ta hoje o Resende em bus-
ca de uma vitória para se 
recuperar da derrota para 
o Fluminense, no último 
domingo. As equipes vão 
duelar no Maracanã, às 21 
horas, pela 4ª rodada do Ca-
rioca. O jogo deve marcar a 
estreia do zagueiro recém 
contratado Bruno Viana.

O Fla pode contar com 
o retorno de jogadores do 
elenco principal. A prová-
vel escalação é: Hugo Sou-
za, Matheuzinho, Bruno 
Viana, Léo Pereira e Renê; 
Hugo Moura (Daniel Ca-
bral), João Gomes e Pepê; 
Michael, Vitinho e Pedro.

Com duas vitórias em 
três jogos no Carioca, o Fla-
mengo busca um resultado 
positivo para tentar assu-

mir a liderança da competição. 
No momento, o Rubro-Negro 
está em terceiro lugar com seis 
pontos. Com um a mais, o Vol-
ta Redonda é o líder.

Com quatro pontos, o Re-
sende tenta reencontrar o ca-
minho das vitórias. Após der-
rotar o Fluminense na estreia, 
a equipe do Sul Fluminense 
perdeu para o Botafogo e em-
patou com o Madureira. 

Os muros pichados da sede 
na Gávea com pedidos para 
que o Rubro-Negro acerte o 
retorno de Rafinha não devem 
alterar o panorama das nego-
ciações com o lateral. O DIA 
fez contato com dirigente do 
clube sobre a possibilidade de 
um acordo. “É a mesma coisa 
que negociar um imóvel e não 
ter dinheiro para pagar”, disse.

O Departamento de Futebol 
não recebeu autorização para 
sacramentar a negociação.

FLUMINENSE

Fred está de olho em 
objetivos pessoais
O atacante Fred, aos 37 anos, 
inicia a sua décima tempora-
da com a camisa do clube e 
vê em 2021 alguns objetivos 
pessoais importantes. Com 177 
gols pelo clube das Laranjei-
ras, o atacante se tornará o 2º 
maior artilheiro da história do 
Flu, caso faça oito gols na atual 
temporada. Ele tem sete a me-
nos que Orlando Pingo de 
Ouro, jogador dos anos de 
1950 e 1960, que marcou 184 
gols pelo clube. Com 319 gols, 
a tarefa de ultrapassar Waldo 
é complicada, porque deve se 
aposentar no meio de 2022.

Outra marca que pode 
atingir em 2021 é a de 2º 
maior artilheiro da história 
do Brasileiro. Com 152 gols, 
está a um de igualar Edmun-
do e dois de empatar com Ro-
mário. Caso marque três gols, 
ficará apenas atrás de Rober-

Fred: 177 gols pelo Fluminense

to Dinamite que tem 190 gols.
Em busca de reforços, o Flu 

tem em Willian Bigode o seu 
principal alvo para a disputa 
da Libertadores deste ano. 
O clube ofereceu R$ 400 mil 
de salários no primeiro ano e 
R$ 450 mil no segundo, com 
bônus por gols marcados. Wil-
lian ganha mais no Verdão.

BOTAFOGO

Ricardinho 
chega para 
reforçar
O meia Ricardinho, 35 
anos, já está no Rio para 
assinar contrato. Reforço 
para o meio-campo, o vete-
rano é pedido do treinador 
Marcelo Chamusca, que 
trabalhou com ele no Cea-
rá. O jogador tinha contra-
to até o fim do Estadual, 
mas rescindiu o vínculo.

A posição é considerada 
carente no elenco. O Bo-
tafogo perdeu Bruno Na-
zário para o América-MG. 
E o Glorioso conta com o 
recém-chegado Felipe Fer-
reira e o jovem Cesinha. Ao 
todo, o clube já acertou seis 
reforços para 2021: zaguei-
ro Gilvan, atacantes Ro-
nald e Marcinho, meia Pe-
dro Castro, goleiro Douglas 
Borges e lateral Jonathan.

CAMPEONATOS SUSPENSOS

Campeonato Mineiro será paralisado a 

partir de segunda-feira. Já 5ª rodada do 

Paulista no fim de semana está suspensa. 

A Divisão de Compras SOMAR, no uso de suas atribuições, convoca pessoas jurídicas, a apresentarem orçamentos para os ob-
jetos abaixo relacionados. Os interessados poderão obter cópia do Termo de Referência e mais informações por meio do telefone 
(21) 99422-2671, e pelo endereço eletrônico compras@somar.rj.gov.br 

Número Processo OBJETO

1926/2021 AQUISIÇÃO DE PISO PODOTÁTIL

3343/2021
DISPENSA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA REPAROS EMERGENCIAIS NA 
REDE DE DADOS

3549/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO/CÓPIA COM FORNECIMENTO DE TONER MONOCROMÁ-
TICA E TONER COLORIDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS

3470/2021 AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL DRENO SUBTERRÂNEO

5722/2021 DISPENSA -   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI )

509/2021 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

1273/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO/EXCUÇÃO DE 
SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS

1906/2021 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

1027/2021 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA

2923/2021 AQUISIÇÃO DE VASOS DE POLIETILENO PARA JARDINS

Maricá, 18 de Março de 2021.

Atenciosamente,

Maranata Santos 

Matrícula 500.113
 Coordenadora de Compras

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SOMAR–AUTARQUIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS DE OBRAS DE MARICÁ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
DIVISÃO DE COMPRAS 
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ECONOMIA

23 milhões sem auxílio emergencial
Pagamentos vão começar em abril. Quem teve pedido negado em 2020 não vai receber

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Beneficiários poderão movimentar os recursos pelo aplicativo da Caixa no celular

A 
tão esperada medi-
da provisória com 
as regras do auxílio 
emergencial de 2021 

entregue pelo presidente Jair 
Bolsonaro ao Congresso exclui 
os trabalhadores que tiveram 
o auxílio negado no ano pas-
sado. Quem não movimentou 
os valores do “seiscentão” e do 
“trezentão” também não terá 
direito a receber o dinheiro. O 
valor destinado a socorrer tra-
balhadores informais, autôno-
mos, ambulantes, domésticos, 
e mães chefes de família que 

perderam a renda por conta 
da pandemia, veio R$ 1 bilhão 
menor, ante os R$ 44 bilhões 
de projeção. Vão receber o au-
xílio 45,6 milhões de pessoas, 
23 milhões a menos que o pro-
grama de 2020. O valor veio 
conforme o esperado: serão 
R$ 250 em média pagos em 4 
parcelas. Esse valor será des-
tinado a famílias não chefia-
das por mulheres que tenham 
mais integrantes. Já as mães 
chefes de família vão receber 
R$ 375. Os que moram sozi-
nhos vão receber R$ 150. Pa-
gamento começa em abril.

De acordo com o comuni-
cado, o total destes R$ 43 bi-

lhões para o auxílio R$ 23,4 
bilhões serão destinados ao 
público já inscrito em pla-
taformas digitais da Caixa 
(28.624.776 pessoas); R$ 6,5 
bilhões para integrantes do 
Cadastro Único (6.301.073 
beneficiários) e R$ 12,7 bi-
lhões para atendidos pelo 
Programa Bolsa Família 
(10.697.777 pessoas).   

Os integrantes do Bolsa 
Família serão contemplados 
com o benefício conforme o 
calendário habitual do progra-
ma, e os demais receberão na 
Conta Social Digital, que pode 
ser movimentada por um apli-
cativo de celular. 

Presidente 
do BB entrega 
o cargo
O presidente do Banco do Bra-
sil, André Brandão, entregou 
pedido de renúncia ao presi-
dente da República, que acei-
tou o pedido. Desde janeiro, 
o ex- comandante da estatal 
e o presidente Jair Bolsonaro 
trocam farpas. As discussões 
foram divulgadas quando o 
BB anunciou o fechamento de 
agências e plano de demissão 
voluntária. 

Membros do governo foram 
contra a medida e articularam 
a saída de André Brandão. Go-
vernistas tinham receio que 
as mudanças no banco pu-
dessem prejudicar as eleições 
legislativas.

No início do mês, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e 
os presidentes do Banco Cen-
tral, Roberto Campos Neto, e 
da Caixa Econômical, Pedro 
Guimarães, entraram em con-
senso para que Eduardo Daca-
che assuma o cargo no BB.

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Alíquota de 14% não 
atingirá 73 mil inativos 

DIVULGAÇÃO/CMRJ

Reunião teve a presença da presidente do Previ-Rio, Melissa Garrido

A 
Reforma da Previdên-
cia proposta pelo go-
verno Paes não atin-
girá os aposentados 

e pensionistas que ganham 
abaixo do teto previdenciário, 
de R$ 6.433,57. Ou seja, com 
isso, do total de 86 mil inativos 
do Município do Rio, os 73 mil 
que, atualmente, não contri-
buem para o Funprevi conti-
nuarão sem ser descontados, 
informou ontem a presidente 
do Previ-Rio, Melissa Garrido. 
Consequentemente, esse gru-
po ficará de fora da proposta, 
que prevê o aumento da alí-
quota de 11% para 14%. Pelo 
projeto, a contribuição patro-
nal subirá de 22% para 28%.

A discussão entre o fun-
cionalismo, Legislativo e go-
verno se iniciou ontem na 
Câmara, durante audiência 
da Comissão de Administra-
ção e Assuntos Ligados ao 
Servidor, presidida pelo ve-
reador Jorge Felippe (DEM). 
O parlamentar quer agendar 
outras reuniões para am-
pliar o debate.

Na ocasião, a gestora do 
fundo ressaltou que as me-
didas seguem determinação 
federal —  pela Emenda Cons-
titucional 103 — e são necessá-
rias para reduzir o déficit atua-
rial da previdência, de R$ 38 
bilhões, assegurando aposen-
tadorias e pensões no futuro.

 n Outras medidas mais duras 
para capitalizar o Funprevi 
chegaram a ser apontadas 
em estudos técnicos, mas 
foram descartadas pelo pre-
feito Eduardo Paes (DEM). 
Entre elas, o desconto pre-
videnciário de aposentados 
e pensionistas que ganham 

abaixo do teto e a mudança 
na idade mínima e tempo de 
contribuição de quem já está 
no serviço público.

A presidente do Previ-Rio 
comentou que o prefeito optou 
por não lançar mão dessas me-
didas, mesmo com previsão na 
legislação. 

PREFEITO DESCARTOU

Contribuições abaixo do teto

EDITAL DE DEFESA PRÉVIA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei n° 3.268/57,
regulamentada pelo Decreto n° 44.045/58, alterada pela Lei nº 11.000/04 e pelo
Decreto n° 6.821/09, com fulcro nos artigos 37, IV e 38 do Código de Processo
Ético-Profissional, nos autos do Processo Ético-Profissional n. 2568/18, vem
a público CITAR o médico PEDRO TORRES DE ALBUQUERQUE PEREIRA
CRM/RJ n. 52 98097-8, a apresentar por escrito sua Defesa Prévia, juntando
provas e arrolando testemunhas, em número máximo de 05 (cinco) e
devidamente qualificadas, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação deste Edital, sob pena de revelia, quando lhe será
nomeada Defesa Dativa. Informamos que V.S.ª poderá ter acesso aos autos
para vistas na sala 110 deste Conselho, situada na Praia de Botafogo, n. 228,
no horário de 11:00 às 16:00 horas, mediante agendamento prévio no site, sem
que isto implique em dilação de prazo.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2021.

Conselheiro WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ

 > A reforma já divide 
opiniões no legislativo. 
Alguns vereadores se 
posicionaram contra 
a proposta, entre eles, 
Lindbergh Farias (PT), 
que também criticou 
as medidas de austeri-
dade impostas por leis 
federais; os integran-
tes da bancada do Psol; 
Reimont (PT) e Jones 
Moura (PSD).

“Sou contra os 14%. 
Os servidores estão 
com salários congela-
dos e não é o momen-
to para se discutir essa 
proposta”, disse Moura.

Já  Pedro Duarte 
(Novo) defendeu a apli-
cação das regras e con-
testou o déficit financei-
ro deste ano: segundo 
ele, não é de R$ 1 bilhão, 
mas de cerca de R$ 3 bi-
lhões. Para a vereadora 
Teresa Bergher (Cidada-
nia), o tema  precisa ser 
encarado de forma técni-
ca: “O rombo no Funpre-
vi não começou ontem”.

Reforma 
já divide 
opiniões

 > Melissa defendeu que as 
medidas visam “um bem 
maior” e que, ao dar mais 
sustentabilidade para o 
fundo, situações de atra-
sos salariais, como ocor-
reram em 2020, serão 
evitadas. “O Tesouro está 
contribuindo com 83%, 
enquanto o servidor com 

17%”, acrescentou a presi-
dente do Previ-Rio. 

A gestora, que é audito-
ra do TCM-RJ, reafirmou 
ainda que outras inicia-
tivas continuarão sendo 
estudadas, pois a reforma 
amenizará a situação do 
fundo, mas não será a so-
lução para zerar o déficit.

Sustentabilidade do fundo

REFORÇO

 n A Secretaria de Estado de Po-
lícia Civil (Sepol), na iminência 
de receber novas aeronaves 
para reforçar a atuação policial 
em solo fluminense, teve pare-
cer favorável da Procuradoria 
Geral do Estado e do Conselho 
de Supervisão do Regime de 
Recuperação Fiscal para a no-
meação de sete novos pilotos. 

Os futuros agentes foram 
aprovados no concurso público 
para Piloto Policial/2011 que 
integram cadastro de reserva.

O prazo de validade do 

certame está suspenso pela 
lei que reconheceu a calamida-
de financeira do Estado do Rio. 
Para garantir que sejam res-
peitadas as restrições impos-
tas pelo regime, a atual gestão 
da Sepol adotará medidas de 
compensação financeira.

Para a instituição, trata-se 
de uma “grande conquista da 
Polícia Civil que, dentro em bre-
ve, terá à sua disposição novos 
recursos humanos e materiais 
para intensificar o combate ao 
crime organizado no Estado”.

Polícia Civil terá 7 novos pilotos

Novas aeronaves chegam ainda esse semestre ao Rio

DIVULGAÇÃO
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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
 

ENG.NOVO T.98000-7314
Alugo conjugado, 1quarto, 
1cozinha  1banheiro com 
blindex, área serviço,  em 
Vila. Tenho outros 72m2, 
cozinha americana, ba-
nheiro, quarto. Sobrado. 
Tel,:(21)98000-7314
 

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
 

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.

 

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.
 

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

 



Em ação inusitada de marketing para divulgar o single ‘Osmar’, a cantora e ex-BBB Flay se 
juntou ontem à gravação do ‘Casos de Família’, do SBT. O programa, que vai ao ar na 
próxima semana, terá a participação especial da cantora nordestina e será em 
homenagem a história contada no clipe de ‘Osmar’ com o tema: ‘Meu marido não sabe se 
prefere ficar comigo ou com a baixaria’. Flay irá encarnar a personagem que interpretou no 
clipe, incluindo cabelo, maquiagem e figurino. Ela promete surpreender os participantes se 
envolvendo nos enredos de casos reais, dando dicas e conselhos.

FábiaOliveira

DE FAMÍLIA

FLAY NO ‘CASOS 

QUE FEIO

Kiko, do KLB, causa 

tumulto ao furar fila 

na vacinação dos EUA

Após sobreviver a um ataque transfóbico que ganhou re-

percussão mundial, a modelo Alice Felis retoma sua carreira 

de influenciadora digital e modelo comemorando campa-

nhas nacionais e internacionais para grandes marcas do 

mundo da moda. “A grande virada da minha vida foi quando o 

meu posicionamento como vítima de um ataque transfóbico 

se transformou em força para a retomada da minha vida e da 

minha auto estima. Saí do lugar de sofrimento para o lugar de 

atitude e retomei meu caminho e trabalho. Quero ser espelho 

para quem sofre qualquer tipo de violência e mostrar que é 

possível recomeçar e dar certo novamente”, disse a modelo.

A VOLTA POR CIMA DE 

MODELO TRANS

LÉO FA
GHERAZZI

O 
cantor Kiko, do KLB, embarcou recente-
mente do Brasil - onde passou a maior 
parte da pandemia - para a Flórida, nos 

Estados Unidos, para receber a primeira dose 
da vacina contra a Covid-19. Chegando lá, o 
artista fez feio e arrumou confusão na fila da 
vacinação. Alguns brasileiros que estavam no 
posto drive-thru onde Kiko e sua mulher, Fran-
cine Pantaleão, se vacinaram, relataram que o 
tumulto começou após o casal ter furado a fila. 

“Os donos de uma empresa de aluguel de 
carros estavam na fila. Eles (Kiko e a mulher) 
pararam o carro do outro lado e entraram no 
carro desses empresários que já estava parado 
na fila. No carro estavam esse casal, os filhos e 
depois mais eles dois (Kiko e Francine). Foi um 
maior barraco, porque todos começaram a 
reclamar, porque já tinha gente há cinco horas 
na fila. O Kiko e a mulher dele vieram do Brasil e 
fizeram quarentena em Cancún para então vir 
pra cá tomar a vacina”, conta uma testemunha, 
que preferiu não ser identificada. 

Uma outra testemunha também falou sobre 
o episódio e revelou que a vacinação foi sus-
pensa temporariamente no local por conta das 

DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

confusões na fila: “Foi cancelada a vacinação 
pra todo mundo, por enquanto, porque teve 
muita desordem. E eu presenciei uma dessas, 
que foi muito feia e foi com uma celebridade do 
Brasil que mora aqui, o que me espantou, por-
que quando a gente mora aqui a gente aprende 
que não tem o jeitinho brasileiro, que regra é 
regra. Depois de algumas horas que eu estava 
na fila, no carro que estava na frente do meu, 
entraram essa pessoa famosa no Brasil com a 
mulher. Meu filho já estava morrendo de fome e 

sua presença em nossas vidas!! Foram mais de 
7 horas de fila que certamente carimba um 
passaporte de oportunidades de viver mais e 
mais... saúde é o que desejamos as pessoas, 
nossos amigos, familiares, a cada um de vocês!! 
Haverá um dia em que a ganância por dinheiro 
e poder será sobreposta pelo amor ao próximo, 
e nesse momento, a humanidade fará jus ao 
privilégio de ser a imagem e semelhança do 
Criador”, escreveu Kiko.

A coluna procurou o cantor para falar sobre o 
tumulto, mas não teve resposta até o fecha-
mento desta matéria. 

eles furaram a fila. Algumas pessoas reclama-
ram, o segurança foi lá tentar conversar com 
eles, e eles brigando porque iriam ficar lá. No 
fim eles causaram tanto que conseguiram se 
vacinar”, diz.

Em seu perfil no Instagram, Kiko não falou 
nada da confusão, é claro. Mas ressaltou que 
ficaram sete longas horas na fila. “E Deus mais 
uma vez nos permite desfrutar de todo amor de 

Vacinação foi temporariamente 
suspensa no local, por conta de 
tumultos e desordem nas filas
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Escalados em ‘Gênesis’, os atores Charles Paraventi, 

André Ramiro e Rodrigo Candelot se reuniram em um 

restaurante do Rio, em comemoração ao aniversário 

do empresário Edinho Freitas, dono do estabeleci-

mento localizado no Recreio. No dia do encontro o 

restaurante não estava aberto ao público. Charles Pa-

raventi foi contratado pela Record TV para interpretar 

o Rei Bera, de Sodoma e Gomorra, André Ramiro para 

dar vida ao Faraó, e Rodrigo Candelot para ser o Sa-

cerdote na trama bíblica.

O clima esquentou entre Viih Tube e Gilberto, ontem, no 

‘BBB 21’. A youtuber resolveu lavar roupa suja com o eco-

nomista “Não me importa o que você e a Sarah pensam, 

não falei sobre os sentimentos. Mas nesse momento, o 

que importa  é que a Carla me perdoe. Ela já perdoou, eu 

que não me perdoei ainda. Outra coisa que eu não aguen-

to mais é falarem que estou onde convém. Eu só estou 

onde me sinto bem”, descascou Viih Tube para cima do 

pernambucano. Xi!

ROUPA SUJA

ENTRE AMIGOS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Domingo, 

Ricky Vallen vai 
comemorar seu 
aniversário no 
palco do Teatro 
Rival Refit. Ele 
faz um show 
com transmissão 
on-line a partir 
das 17h. Para ter 
acesso ao link 
do espetáculo, 
basta comprar o 
ingresso na pró-
pria plataforma: 
www.showin.tv.

 n  O espetácu-
lo ‘Te Falo com 
Amor e Ira’ será 
transmitido ao 
vivo pelo You-
tube, a partir de 
amanhã até o 
dia 25 de abril, 
aos sábados e 
domingos, às 
21h.

Adriana Coutinho é a responsável pelas 
redes sociais de Pocah, além de ser 
coach da funkeira. E ela conversou com 
a coluna sobre a participação da 
cantora no ‘Big Brother’: “No início do 
programa tivemos vários obstáculos, 
como o sono em excesso da Vivi, o fato 
dela ter se aproximado de um grupo 
que o público reprovava muito, seu 
nervosismo durante as ‘reuniões de 
condomínio’ e alguns 
desentendimentos, como a briga com 
Gil. Mas Vivi deixou claro pra mim que 
tínhamos duas missões – não passar 
pano pras suas atitudes, fossem quais 
fossem - e trabalharmos sempre 
pensando no que fosse melhor pra 
ela durante as votações e os 
paredões”. 
 Adriana confessa que foi preciso 
mito jogo de cintura para contornar 
os momentos ruins de Pocah no jogo: 
“É muito mais fácil gerenciar redes 
sociais de participantes que são os 
grandes favoritos e que se atrapalham um pouco, mas se 
recuperam rápido. No caso de Pocah, passamos por uma verdadeira montanha-russa, em que nos 
posicionamos dentro de uma conjunção de validações. Uma é essa que mencionei agora, de não 
passar pano e tomar as melhores decisões em favor da participante. A outra é, por eu ser muito 
amiga da Pocah, eu sei qual seria a visão de telespectadora, e a partir daí é que gerenciamos a 
crise. Pocah se perdeu bastante no jogo, mas finalmente se encontrou”.

‘POCAH SE PERDEU BASTANTE NO 

JOGO, MAS FINALMENTE SE 

ENCONTROU’, DIZ ADRIANA COUTINHO

Apresentadora do ‘Jornal Nacional’, Ana Luíza Guimarães amanheceu 

na manhã de ontem de luto. Ela usou as redes sociais para contar aos 

fãs e seguidores sobre o falecimento de seu marido, Do Figueira, a quem 

ela carinhosamente chamava de Zuzi. “O amor da minha vida foi embo-

ra. Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se 

encontra no céu”, escreveu a jornalista, sem entrar em detalhes sobre 

as circunstâncias ou causa da morte.

Os bastidores da volta
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Primeira criança a voltar a gravar em estúdio após a 
flexibilização da quarentena, Ygor Marçal, que interpreta o 
Mosquito de ‘Salve-se Quem Puder’, da TV Globo, falou um 
pouco sobre como tem sido a volta aos trabalhos durante a 
pandemia. “Foi louco né? Antes, quando eu chegava para 
gravar, recebia carinho, abraço e até colo dos atores e da 
galera da produção. Eu senti vontade de chorar porque não 

podia abraçar mais ninguém”, conta. 
 O ator então encontrou outras formas de conseguir 
cumprimentar os colegas. “Começamos a dar cotoveladas 
e fazer a dança do pezinho. Foi aí que inventei o abraço 
virtual de costas, aquele que fica um de costas para o outro 
e dançando encostadinho. Muito legal e todo mundo 
quando me via já vinha fazer comigo”, revela.

FAZ POUCO CASO DO ISOLAMENTO

FILHA DE AROLDE DE OLIVEIRA 
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Dona do Grupo MK (gra-

vadora Gospel), a cantora 

Marina de Oliveira virou 

alvo de polêmica na re-

des sociais. A filha do se-

nador Arolde de Oliveira, 

que morreu de Covid no 

fim do ano passado, pu-

blicou uma foto ao lado 

de algumas artistas do 

casting de sua gravadora 

e junto da imagem veio 

uma legenda que não 

agradou em nada aos 

seguidores da cantora. 

“Gente, sinceramente. 

Se cabe na foto, não é 

aglomeração”, escre-

veu Marina, que teve 

sua fala muito critica-

da, uma vez que o país 

enfrenta a pior fase de 

todos os tempos des-

de o início da pande-

mia de Covid-19.

A apresentadora Cris Dias deixou a CNN Brasil, mas já tem uma nova casa para chamar de 
sua: a Band. A coluna soube que ela estaria em negociação com a emissora paulista logo 
depois de ter sido demitida do canal de notícias no início de março. Tudo corria no maior 
sigilo, mas a assessoria da jornalista foi procurada e confirmou a contratação. 

APRESENTADORA CRIS DIAS É DA BAND

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DIVULGAÇÃO 
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 N O Ministério da Economia, em parceria com o BNDES, 
iniciou licitação para contratação de uma empresa espe-
cializada para elaborar o plano de regulamentação das 
apostas esportivas online. Conforme a coluna divulgou 
ontem, já são mais de 500 sites operando no Brasil, po-
rém a maioria controlados por estrangeiros, com fatura-
mento de até R$ 7 bilhões por ano, sem pagar impostos 
ou gerar renda e empregos no Brasil. Essa primeira fase 
do estudo será para apresentar uma plataforma com a 
quantidade de licenças a serem operadas nos estados, 
valores das mesmas e o tempo de duração.

Brecha bilionária
 NAs apostas foram apro-

vadas na Lei 13.756/2018, 
tituladas como Apostas de 
Quota Fixa. Mas falta a re-
gulamentação, e os magna-
tas estrangeiros faturam no 
Brasil nessa brecha.

Modelo brasileiro
 N Ainda de acordo o BN-

DES, o processo que per-
mitirá a estruturação da 
plataforma já cadastrou 
38 empresas interessadas 
em elaborar o plano.

Pela tangente
 N Enquanto isso, para não 

perderem mais espaço, 
empresários brasileiros 
articulam junto a 18 esta-
dos que vão recriar suas 
loterias, na tentativa de 

uma modalidade regional.

Duas datas
 N A Igreja no Brasil está 

revoltada com antecipa-
ção de feriado de Corpus 
Christi por alguns esta-
dos, em razão do combate 
à covid-19. A data milenar 
no calendário cristão é sa-
grada para a instituição e 
fiéis. Para todos os efeitos, 
o cidadão brasileiro vai 
celebrar dois feriados, in-
cluindo o da data correta.

Sinistro
 N Em Divinópolis (MG), 

uma sirene em alto som, 
que alcança quilômetros 
de diâmetro, anuncia o 
toque de recolher do de-
creto municipal sobre res-
trições diante da covid-19.

Fica a pergunta...
 N ...por que o Congresso 

Nacional, um criadouro 
de coronavírus, não foi 
fechado totalmente até 
hoje? As dezenas de mi-
lhões de reais gastos em 
tecnologia para sessões e 
votações online não estão 
funcionando?

Novo mercado
 N A bancada do PSB quer 

a derrubada de parte do 
veto presidencial ao PL 
do Marco de Saneamento 
Básico que abre a inicia-
tiva para setor privado. 
Pede prioridade aos esta-
dos de renovarem suas li-
cenças com as estatais por 
mais 30 anos. Mantido o 
veto, haverá uma dispu-
ta entre empresas esta-
tais e públicas que seriam 
prejudicadas.

Pandemia
 N O Jornal do Commercio, 

de Pernambuco, vai deixar 
de circular em versão im-
pressa por duas semanas, 
por causa das restrições 

impostas no estado. Mas 
também já é um ensaio de 
mais um grande diário na 
migração para o online.

Morte lenta
 NA Lagoa do Bonfim, em 

Nísea Floresta (RN), está 
morrendo. Estudo do MP 
estadual, denunciado pelo 
PV, atesta vários motivos: 
furto de água, desmata-
mento, construções irregu-
lares, esgoto clandestino e 
até o criatório desenfreado 
de viveiros de camarões. A 
lâmina d’água baixou 49%. 
A lagoa abastece 300 comu-
nidades em 30 cidades.

Rota caribenha
 N A comitiva brasileira 

que visita autoridades 
na República Dominica-
na pretende criar a Câ-
mara de Comércio entre 
as duas nações. Ontem, o 
grupo capitaneado, entre 
outros, pelo empresário 
João Paulo Todde, visitou 
a vice-presidente do país 
caribenho, Raquel Peña 
de Antuña.

REGULAMENTAÇÃO

FOI UM GUERREIRO

 N Com a morte do senador Major Olímpio (PSL-SP), o presidente 
Jair Bolsonaro perdeu um “aliado opositor”. Era o único bolsona-
rista que peitava ele e o questionava.

Todo mês de março, mulheres no 
mundo inteiro elevam suas vozes 
para amplificar a luta por direi-

tos civis, representatividade política e 
igualdade de oportunidades com os ho-
mens. Os dados ainda são incertos, mas 
é possível afirmar que o isolamento so-
cial marcou de forma mais profunda as 
mulheres, agravando as desigualdades. 

Nossa carga ficou mais pesada na pan-
demia, mas me proponho a ser otimista e 
mostrar histórias de superação e huma-
nidade. A pesquisadora Magda Gomes, 
de 26 anos, revolucionou a realidade do 
local onde mora, a favela da Rocinha, na 
Zona Sul do Rio. Logo no início do confi-
namento, quando muitos ainda estavam 
atônitos, Magda colocou a mão na massa 
e fez a diferença na vida de muitos mo-
radores. Organizou ações pelo coletivo 
“Rocinha Resiste” e arrecadou dinheiro 
para comprar água mineral, cestas bá-

Vivemos em meio a uma difícil rea-
lidade, agravada pelo prolonga-
mento da pandemia de corona-

vírus, que tem provocado duros reflexos 
na sociedade não somente no tocante à 
saúde e à preservação da vida, nosso bem 
maior. O crescimento exponencial do 
desemprego no país, em especial no Rio 
de Janeiro, é uma consequência desse 
cenário e vem lançando à linha da po-
breza diversas famílias, numa espécie de 
migração perversa.

De acordo com dados do Caged/Mi-
nistério da Economia, o estado perdeu 
702.148 empregos com carteira assina-
da, entre 2015 e 2020. O Rio sozinho 
representou quase 50% do total de 
postos de trabalho formais fechados 
no país nos últimos tempos.

Diante desse preocupante quadro, 
faz-se necessário buscarmos medidas 
de amparo à população em vulnera-
bilidade social e que possam, de fato, 
amenizar essa dramática situação. A 
recente sanção da Lei 9191, de minha 
autoria (com coautoria de outros 53 
parlamentares) e aprovada na Alerj, 
que cria um auxílio emergencial men-
sal no estado de até R$ 300 – cuja vi-
gência termina em dezembro - é um 
alento nesse sentido.

A proposta ainda prevê linha de cré-
dito de até R$ 50 mil para microem-
preendedores individuais, autônomos, 
trabalhadores de economia solidária, 
agricultores familiares, produtores 
culturais, costureiras, cabeleireiros, 
manicures, esteticistas, maquiadores, 
artistas plásticos, empreendedores so-
ciais, entre outras categorias.

Importante destacar a sensibilida-
de do governador Cláudio Castro em 
compreender a crucial necessidade 
desse auxílio emergencial e a disposi-
ção de regulamentá-lo e implementá-
-lo o quanto antes possível. Como esse 
processo está adiantado, é provável 
que o benefício seja disponibilizado 

Auxílio emergencial e humanitário

As mulheres não fogem à luta na pandemia

Isa Colli

jornalista e escritora 
 
 

André Ceciliano

deputado estadual 
do PT e presidente da 
Alerj 

sicas e kits de higiene para serem dis-
tribuídos. Mais de 350 famílias foram 
beneficiadas durante três meses.

Em meio à crise sanitária, não tenho 
como não citar o esforço das profissio-
nais das áreas da Ciência e da Saúde. E 
aqui, exalto a biomédica baiana Jaque-
line Goes, responsável pelo sequencia-
mento genético do novo coronavírus 
apenas 48 horas depois dos primeiros 
casos de covid-19 na América Latina. 

Suelen Martins também não foge à 
luta. Estudante de jornalismo, traba-
lhava na área de comunicação de uma 
prefeitura, até que ficou desempregada 
após a eleição municipal de 2020. Não 
se deu por vencida. Montou uma barra-
quinha - o Churrasco da Preta - no bairro 
do Engenho Novo, Zona Norte do Rio. 
Ela trabalha à noite, numa carga pesada, 
mas garante que está realizada. Em sua 
página no Facebook, Suelen divulgou 
a nova vida de empreendedora e ainda 
brincou com os seus seguidores.

“Esse negócio de recomeçar é traba-
lhoso, aparecem muitas pedras no cami-
nho, mas o segredo é seguir com deter-
minação e alegria! Gente, o negócio é o 

até o fim deste mês de março e a esti-
mativa é de que possa socorrer cerca 
de 300 mil famílias que vivem na linha 
da pobreza (ou abaixo dela), com ren-
da per capita de até R$ 178.

Levantamento realizado pela As-
sessoria Fiscal da Alerj mostra que 
os municípios que mais tiveram pe-
didos para receber o auxílio federal 
foram Armação de Búzios, na Região 
dos Lagos, em que 58,61% dos cida-
dãos receberam o apoio financeiro; 
São Francisco de Itabapoana, no Nor-
te Fluminense, com 51,26% da po-
pulação contemplada; e Macuco, na 
Região Serrana, em que 47,55% dos 
moradores receberam o auxílio. Esses 
números evidenciam que os que mais 
sofrem são os pequenos municípios do 
interior e os turísticos.

Portanto, o programa Supera Rio 
tem como objetivo central a adoção 
de ações eficazes ao enfrentamen-
to da crise econômica causada pelas 
medidas de contenção da pandemia 
e impedir que a população venha a fi-
car desassistida, garantindo, assim, a 
segurança alimentar e a redução do 
impacto social decorrente do momen-
to que estamos passando. De acordo 
com dados da PNAD Contínua/IBGE, 
entre o quarto trimestre de 2019 e o de 
2020 mais de um milhão de pessoas 

deixaram de ter uma fonte de renda 
no estado do Rio – o que reforça a im-
portância e urgência do Supera Rio.

É relevante salientar que criamos, 
na Assembleia, os critérios para a im-
plementação do auxílio, bem como si-
nalizamos as fontes de recursos. As 
despesas do programa podem ser cus-
teadas com o superávit financeiro do 
Orçamento de 2020, os recursos do 
Programa Especial de Parcelamen-
to de Créditos Tributários, o paga-
mento da dívida ativa, pelos fundos 
estaduais, e pelas novas concessões 
de serviços públicos. Também estão 
previstas como fontes de custeio ou-
tras receitas, sobretudo oriundas da 
regulamentação dos novos incentivos 
fiscais à cadeia de petróleo - Repetro 
Industrialização. Este ano, apenas o 
Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
vai arrecadar mais de R$ 5,5 bilhões, 
e se tirarmos 30% desse fundo já te-
remos R$ 1,5 bilhão para fomentar o 
programa Supera Rio.

O Rio de Janeiro é o primeiro estado 
do Brasil a lançar esse auxílio emer-
gencial, e estamos trabalhando com 
celeridade para torná-lo realidade. Afi-
nal, quem tem fome, tem pressa! Mais 
do que uma ajuda financeira, esse é 
um auxílio humanitário àqueles que 
mais precisam.

seguinte: se cada um de vocês comprar 
um espeto eu vou conseguir!”, disparou 
ela na rede social, desencadeando co-
mentários elogiando a sua coragem. 

O Brasil tem muitas mulheres como 
Suelen, que acordam cedo, enfrentam 
transporte público lotado, passam por 
todo tipo de provação e ainda têm de 
cuidar dos filhos, da casa e dos afaze-
res domésticos. É a tal da tripla jorna-
da, que evidencia o desequilíbrio de 
gênero. Um dos desafios que precisa-
mos enfrentar. 

Por fim, divido com vocês a estratégia 
louvável que a professora Marcela Cristi-
na Vicente, de 36 anos, adotou para con-
tinuar ensinando seus alunos de 7 anos 
que não tinham computador e internet 
para acompanhar as aulas online, em 
São Carlos (SP). Uma vez por semana, 
ela visita os estudantes e faz as atividades 
de alfabetização na calçada para que eles 
não tenham atraso no conteúdo escolar. 
É um exemplo de compromisso social e 
vocação para o magistério. Que tenha-
mos cada vez mais Magdas, Jaquelines, 
Suelens e Marcelas para nos inspirar na 
luta por direitos e igualdade.

REPRODUÇÃO TWITTER

ESPLANADEIRA

 N Evento ‘O Cluster Digital’  acontece domingo, no @ocluster. 

 N FestRio Digital,  tradicional festa judaica, acontece no domingo. 

 N Almond Breeze  lança Creme com Amêndoas. 

 N A advogada Maria Emília de Rueda  foi destaque no ranking Análi-
se Advocacia Mulher, ocupando o top five na admiração por empresários 
do Brasil no setor econômico/financeiro e na especialidade Cível.

 N A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, espor-
te, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de 
anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colu-
naesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

ARTE PAULO MÁRCIO



Novelas

o
d

ia
d

A QUERIDINHA 

O
s confinados do ‘BBB 21’ podem até 
hesitar, mas Juliette Freire é, sem dú-
vidas, uma das protagonistas desta 
edição. A paraibana divide opiniões 

e torcidas a cada decisão que toma dentro da 
casa. A trajetória conturbada no reality, por 
sinal, reflete na percepção do público, que a 
mantém como favorita — principalmente nas 
enquetes de vários sites sobre quem vai vencer 
o ‘BBB’ —, mas com ressalvas. Para começar, 
Juliette já entrou no programa como uma das 
mais queridas da edição, ganhando imunida-
de na primeira semana.

Só que essa maré mudou bem rápido. Assim 
que se encontrou com os outros imunes, Juliette 
se apaixonou — platonicamente, segundo ela — 
por Fiuk e incomodou os recém-conquistados 
fãs por seu jeito pegajoso. Mas, se tratando de 
Juliette, a situação logo mudou mais uma vez. Já 
na semana seguinte, a maquiadora começou a 
sofrer ataques dentro da casa por diversos — ou 
quase todos — os participantes, mas principal-
mente por parte de Lumena e Karol Conká. A 
movimentação fez o público se solidarizar com 
a sister que voltou a ser queridinha. 

E assim tem sido: a cada semana, os posicio-

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Lírio a aconselha Sol a correr 
atrás do que quer. Wallace e 
Sol finalmente se beijam. Jade 
aponta para Cobra suas princi-
pais rivais no teste, e ele garante 
que dará um jeito.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n  Iná fala com Manu que ela 
deve esperar para contar a ver-
dade sobre Júlia.  Eva se enfurece 
ao ver Rodrigo no quarto de Júlia 
e fica em choque quando ele afir-
ma que é o pai da menina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha faz surpresa para 
Francesca no Teatro Municipal. 
Apolo vence o campeonato e 
comemora com Tamara e Tan-
cinha. Fedora faz sucesso como 
vendedora de frutas na feira. 

 n Abrão se declara para Sarai. 
Naor e Adália despistam La-
massi. Ibbi -Sim pede a ajuda de 
Gurik para desmascarar o traidor. 
Sarai se surpreende ao saber que 
foi prometida a Harã.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Chico vê que as crianças pe-
garam os brinquedos e recla-
ma, pois Carmen ordenou que 
ninguém mexesse neles. Mili fica 
triste com as coisas que escutou.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n . Davi denuncia o desmata-
mento promovido por uma 
construção, e Álvaro ordena que 
Belizário ameace o ativista. Beti-
na volta a trabalhar no hospital. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Apesar da 

trajetória 

conturbada, 

Juliette é 

a favorita 

do público 

para vencer 

a 21ª edição 

do reality 

da Globo, 

com direito 

à torcida de 

famosos

namentos de Juliette confrontam o público, 
que até tenta mudar, mas torna a colocá-la 
como favorita ao prêmio. Reveja os três últi-
mos momentos que influenciaram na imagem 
que a paraibana vem construindo na casa.

1 - Apoio a Carla Diaz. Aliada a Projota, Ar-
thur e Pocah, Carla Diaz foi alvo da casa nas 
duas últimas semanas, sendo inclusive indica-
da ao paredão. No entanto, mesmo não sendo 
tão próxima da atriz no jogo, Juliette se solida-
rizou com a sister e prestou apoio no momento 
delicado. A movimentação imprevista incomo-
dou parte da casa — e do público —, mas com 
a volta de Carla do Paredão Falso, a advogada 
entendeu que tomou a decisão certa.

2 - Briga com Lumena. Apesar da discussão 
com Lumena ter acontecido há várias sema-
nas e a psicóloga já ter sido, inclusive, elimina-
da do jogo, o assunto voltou à tona na última 
semana. De acordo com uma fofoca espalhada 
por Gilberto e Sarah, Juliette se aproveitou 
para sair como vítima da situação. Tanto den-
tro quanto fora da casa, as opiniões sobre a 
atitude da sister se dividem. 

3 - Alfinetada em Lucas. Na última quar-
ta-feira, na Festa do Líder, Juliette disse que 

Lucas Penteado estava “confuso” em relação 
aos seus flertes na casa. De acordo com a equi-
pe de Juliette, a sister teve a intenção de dizer 
que o rapaz queria ficar com Kerline, mas logo 
mudou de ideia e preferiu Gil. Para boa parte 
do público, no entanto, a fala sobre confusão 
alerta para o preconceito com pessoas bisse-
xuais, a bifobia.

TORCIDAS
E se a maioria do público definiu, pelo menos 
por enquanto, Juliette como sua favorita, os 
famosos não ficam muito atrás. Luan Santana 
foi uma das celebridades que demonstrou ca-
rinho por Ju. “Oi adm, sei que a dona da con-
ta não tá podendo falar, mas depois da final, 
avisa ela que tem DM”, escreveu o sertanejo 
no Twitter. 

A cantora Giulia Be, que chegou a ser convi-
dada para participar do reality show, também 
brincou sobre o carinho com a paraibana. “Eu 
devia ter ido só pra poder conhecer e ficar 
amiga da Juliette juro, mas vou esperar ela 
sair e convidar pro feat”, disse, propondo uma 
participação musical.

Além deles, famosos como Cleo, que está 
com o irmão Fiuk na disputa, e Bruno Ga-
gliasso também comentaram sobre a força da 
participante.

DO BBB

A paraibana 

Juliette Freire 

divide opiniões, 

mas segue como 

a favorita



Horóscopo

A impaciência pode pintar.  É um dia importante para 
se comunicar com a família. Não coloque seus 
interesses em risco. Cuide da sua saúde mental. 
Busque se entender com o par. Cor: prata.

Os astros indicam maior habilidade com as finanças. 
Os estudos e a forma de se expressar movimentam os 
seus interesses. Pode avançar em relação a uma nova 
vaga. A paquera vai deixar a desejar. Cor: abóbora.

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: acima, anjo, atolar, boiar, bojo, bota, carimbo, ermo, iota, jiboia, 
jiló, joia, lira, loira, loja, macio, mapa, moita, molar, óbito, ótica, ótima, 
pacato, pátio, pêra, perito, prato, primo, raio, tíbia.

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

Não discuta com o chefe no trabalho. Você deve 
encontrar o apoio de pessoas criativas. Confie em sua 
intuição. Na vida a dois, aposte no bom humor. Cor: 
dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua pede cuidados com as atitudes impulsivas. O 
astral destaca sua intuição para ganhar dinheiro. A 
confiança fortalece os laços com o companheiro. Cor: 
grafite

CÂNCER
21/6 a 22/7

Alguns problemas com os amigos podem acontecer. 
Mantenha a cabeça fria. Boas energias para se 
destacar hoje. Suas amizades vão ajudar na paquera. 
Cor: azul-anil. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Os assuntos profissionais ganham destaque. Uma 
reunião ou informação importante impulsiona 
viagens. Você pode conquistar contatos importantes. 
Tensões podem ser resolvidas no romance. Cor: rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai ser difícil se concentrar nas tarefas. O desejo de sair 
da rotina pode surgir. É um período importante para o 
cônjuge ou sócios. Um romance à distância vai 
aparecer no seu horizonte. Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua anuncia mudanças. Persiga os seus interesses 
com disciplina. Há boas chances de iniciar um novo 
ciclo no trabalho. A paixão esquenta a vida a dois. Cor: 
preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua pressiona a convivência com a família. O céu 
amplia a comunicação com pessoas, ativa viagens e 
cursos necessários para o seu desenvolvimento. Uma 
crise de ciúme pode estremecer o romance. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A saúde e o trabalho chamam a sua atenção. Vai ser 
preciso se dedicar aos seus planos. Todos percebem os 
seus movimentos e o seu crescimento. Tente não se 
estressar demais. Inove no romance. Cor: vermelho.

 Você está em alta produtividade. Compras por 
impulso podem ser uma grande furada. O seu carisma 
vai convencer a todos, invista no diálogo O charme vai 
te ajudar na conquista. Cor: âmbar.

Busque ter paciência. Ceda um pouco para se 
entender com os parentes. É necessário elaborar as 
ideias com clareza e discrição. Pode pintar a 
oportunidade de reatar com um ex. Cor: azul-anil.

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

BBB: Equipe 
de Sarah se 
pronuncia 
após ela 
debochar da 
pandemia
A equipe de Sarah, do ‘BBB 21’, fez 
um pronunciamento na manhã 
de ontem sobre a última polêmica 
envolvendo a consultora de mar-
keting. Sarah disse que foi a várias 
festas durante a pandemia e que 
chegou a ser questionada sobre 
o assunto pela produção duran-
te o processo de seleção para o 
programa. 

“Nós, da equipe da Sarah, gos-
taríamos de frisar que discorda-
mos de qualquer posicionamento 
que desrespeite a pandemia ou o 
isolamento social, independente-
mente da época, flexibilização dos 
decretos ou qualquer circunstân-
cia”, iniciou o comunicado. 

“Pedimos desculpas e refor-
çamos nossa solidariedade a to-
das as vítimas e famílias atingi-
das neste momento tão triste”, 
finalizou. 

A declaração polêmica de Sarah 
aconteceu na festa da madrugada 
de ontem, durante conversa com 
Arthur. No bate-papo, ela chegou 
a dizer que não pegou covid-19 
porque “Deus me ama”. 

Carla Diaz 
chora por causa 
de Arthur
Carla Diaz estava sentada na co-
zinha da xepa, na manhã de on-
tem, quando Pocah se juntou a ela. 
“Estou do seu lado”, disse Pocah, 
sem dizer a que estava se referin-
do. Confusa, Carla pediu para a 
funkeira explicar do que estava 
falando. 

Pocah afirmou estar com “ran-
ço” das atitudes de Arthur no re-
lacionamento com Carla e disse 
que não vai mais se envolver. Car-
la pediu, então, para a funkeira 
compartilhar o que escutou. “O 
que ele falou? Que ele é bicho sol-
to? Fala, amiga. Na minha cara ele 
não fala nada”, pediu a atriz. “Tô te 
perguntando, por favor, seja sin-
cera comigo”, completou. 

Pocah resistiu, mas acabou 
cedendo. “Ciuminho de Fiuk. 
Falou que não ia ficar com uma 
mina que abraça o cara que botou 
o amigo dele pra fora”, revelou. 
“Pfff! Ele abraçou o Fiuk hoje!”, 
respondeu Carla. “É isso que eu 
falei pra ele. Ele está sem argu-
mento”, disse Pocah.

“Pra ficar chorando pra todo 
mundo ele fez a cena dele, né? E 
todo mundo vai nele. A festa in-
teira foi nele. É muito bizarro”, la-
mentou Carla. “Tá feio. Uma coisa 
que era pra ser leve e tranquila fi-
cou feia. E eu tô me sentindo en-
vergonhada por isso”, continuou 
a atriz. 

Camilla de Lucas, João Luiz e 
Juliette se juntaram à conversa ao 
ver que Carla estava visivelmente 
abalada. “Às vezes, eu acho que te-
ria sido melhor se eu tivesse saído 
mesmo pra não ter sido trouxa de 
novo. Eu estaria na minha casa. 
Eu tô falando sério”, lamentou. 
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