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CEDAE BOTA  
A CULPA DE  
ÁGUA SUJA NOS 
CONSUMIDORES. 
É SÉRIO MESMO?! 
RIO DE JANEIRO, P. 6

ESPERANÇA
APESAR DA 

PANDEMIA, SETORES 
DA ECONOMIA SE 

PREPARAM PARA O 
MOMENTO DA 

RETOMADA 
SIDNEY REZENDE, P. 2

COVID

Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz, com dois gols, 
marcam para o Rubro-Negro, no Maracanã. P. 8

Frente de prefeitos alerta para a  escassez 
de oxigênio, principalmente no interior. P. 4

Volkswagen suspende temporariamente 
produção no país por causa da covid. P. 10

LUAN, EM VOO 
SOLO, APÓS 
DEIXAR 
DUPLA, FALA 
DE SINGLE 
INSPIRADO EM 
ANITTA. P. 15

AGÊNCIA BRASIL

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Veja aqui ofertas  
de ovos de Páscoa
Em meio à crise da pandemia, comércio aposta, mas com 
cuidado, nas vendas. Bombons podem ser opções. P. 10
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NOVAS REUNIÕES 
AMANHÃ E SEGUNDA 
DEVEM DECIDIR 
SOBRE MEDIDAS MAIS 
RESTRITIVAS. P. 3
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PAES APELA A GOVERNO FEDERAL 

ESTEFAN RADOVICZ

Não é o momento de praticar esporte na praia ou tomar banho de mar.  

A gente tem a nova variante do vírus, a P1, que está circulando  

intensamente na cidade, que pode ser mais grave. Pessoas vão morrer
DANIEL SORANZ, secretário municipal de Saúde

POR 350 LEITOS
Prefeito não quer hospitais de campanha, que são “maluquice”, “equívoco” e “genocídio”.   RIO DE JANEIRO, P. 3
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Tô rindo sozinho. Ainda bem que nin-
guém está vendo. O binóculo pendu-
rado no pé de nêspera me lembrou 

o repórter-fotográfico Jeff Jeffries (James 
Stewart), no filme de Hitchcock, Janela 
Indiscreta, lançado em 1954. A bela princesa 
de Mônaco, Grace Kelly, era a namorada do 
colega de profissão no filme. Bolas, deixa 
logo contar o porquê do riso.

É que, o fotógrafo Jeff, enclausurado 
em seu apartamento de Nova Iorque após 
sofrer um acidente e quebrar uma perna, 
não tinha muita coisa a fazer. Então, muni-
do de câmera com poderosa lente, passou a 
espiar a vizinhança. Descobriu, em aparta-
mento quase em frente ao seu, um homem 
com atitudes complicadas e, aí começou a 
desconfiar do vizinho que, no seu voyeuris-
mo policialesco, entendeu que o cara havia 
assassinado a mulher e se preparava para 
fugir. Não adianta pedirem. Não vou contar o 
final do filme. Esse Hitchcock era porreta.

Mas, voltando ao binóculo no quintal, 
esclareço que foi por motivo justo. Nada de 
espionar vizinhos. É que, já tem quase um mês, 
o barulho de marteletes perfurando rocha, no 
alto da Serra dos Pretos Forros, que faz parte 
do Maciço da Tijuca, aqui em frente a minha 
caverna, chama a atenção. Então, quando dou 
uma paradinha para descansar, na hora de 
varrer folhas do quintal, procuro uma sombra e 

eles não enxergaram a construção !
O Fred, um dia desses, me avisou para tomar 

cuidado. “Pode ser construção da milícia, ou 
dos traficantes...” E recusou dar uma olhada. 
Confesso que alertei amigos, inclusive o Araújo, 
que voam nos helicópteros das rádios e emis-
soras de TV, sobre a localização da tal constru-
ção suspeita. Caramba, ninguém deu bola. Ou 
esqueceram. Avisei ao meu chefe, no jornal. Ih, 
a mesma coisa. Será que estão me julgando 
um velho gagá ? Igualzinho ao que aconteceu 
com o fotógrafo do filme Janela Indiscreta (no 
caso, quintal indiscreto).

Ninguém deu crédito ao fotojornalista. Po-
dem acreditar. Existe a construção. Não ando 
bebendo o tão apreciado Steinhager. Nem 
estou usando medicamentos tarja preta. Tô 
lúcido e sóbrio. Minha vontade é chamar, como 
reforço, a Legião Estrangeira. Os caras são com-
petentes e chegam lá no morro rapidinho. Ou, 
acionar a NASA, com os satélites espiões para 
ajudar a resolver o mistério. Não adianta pedir 
auxílio ao Ministério do Meio Ambiente. O mi-
nistro pode querer abrir as porteiras. Ah, quase 
esqueci dos paraquedistas. Bem, aguardem. 
Prometo informar o resultado.

Enquanto rola a obra, e não consigo elucidar 
detalhes, vou rever o filmaço Janela Indiscreta, 
aqui na caverna equipada com wi-fi.

uso o binóculo para ajudar a entender o que vai 
ser construído lá no alto do morro.

Operários começam cedinho e trabalham 
até tarde. O barulho vai longe e o pó de pedra 
que levanta no local me intriga. Parece a cons-
trução de heliporto, ou plataforma que se pro-
jeta na montanha, ou enorme deck, e ocupa 
longo espaço. O local é de difícil acesso e a obra 
está em espaço de parque florestal, da União 
ou do governo do estado. Vizinho, que é guarda 
na Floresta da Tijuca, poderia me ajudar. Mas 
o Sérgio, está afastado das funções devido a 
essa maldita pandemia. Nem tenho visto ele 
por essas bandas.

Sempre que tenho oportunidade, quase 
todas as manhãs, vou espionar o andamen-
to da construção. Pior é que outros vizinhos 
daqui do Principado da Água Santa, de 
Bombordo, Boreste, viram quando espiava 
pelo longo binóculo - daqueles de mais de 
meio metro, do tipo usado em vigias de na-
vios - quando estava olhando o andamento 
da obra, e chegaram a fazer perguntas. Até 
pediram para dar espiadinhas. Deixei. Pô, 

Cada um tem a janela (quintal) 
indiscreta que merece

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Quando dou paradinha para 
descansar, na hora de varrer o 
quintal, uso o binóculo para ver 
o que vai ser construído lá”

Apesar de estarmos em plena pandemia, alguns setores 
produtivos do Rio de Janeiro tentam projetar algumas 
ações de retomada tão logo deslanche o Programa 

Nacional de Imunização. Esta semana, os presidentes do Sin-
dicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro, Alfredo 
Lopes, e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do 
Estado do Rio, Paulo Michel, se reuniram com o presidente 
do Tribunal de Justiça do Rio, Henrique Carlos de Andrade 
Figueira, para tratar de problemas que se arrastam há anos e 
que foram agravados pela pandemia. Os representantes da 
hotelaria pediram apoio para necessidade de se realizar um 
reordenamento na capital. E que, para isso, está sendo criado 
um grupo de trabalho que dará início ao projeto a partir do 
bairro de Copacabana, escolhido por concentrar muitos tu-
ristas. Mas este drama não é só de um setor. Existem outros 
obstáculos que são impedidores da geração de empregos.

PROBLEMA DE TODOS
Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(Caged) divulgados esta semana para janeiro de 2021 mos-
tram informações preocupantes quanto ao emprego no Rio, 
um dos poucos estados a ter resultado negativo. Em 12 me-
ses, foram perdidas 118.524 vagas de trabalho com carteira 
assinada. A capital fluminense perdeu em janeiro 2.663 em-
pregos formais, enquanto em 12 meses esse número chegou a 
87.260 vagas. Depois do Rio, Macaé foi o município com mais 
diminuição de vagas com carteira assinada no período, 7.649. 

CRISE NA PANDEMIA

Os gargalos 
da economia 
do Rio

 n A deputada Martha Rocha 
(PDT) criou Whatsapp para 
atendimento às mulheres ví-
timas de violência. O canal 
#vocênãoestásozinha orien-
ta também quem quiser de-
nunciar anonimamente. O 
número é (21) 98985-3712. 

 n Presidente do Museu da 
Imagem e do Som, Cesar Mi-
randa Ribeiro trouxe boa no-
tícia. “Nossa maior priorida-
de é a finalização das obras 
da nova sede em Copacaba-
na. A meta é entregarmos 
ainda no governo Cláudio 
Castro. Esperamos que a li-
citação para escolha da em-
presa que vai finalizar obra 
seja realizada ainda neste se-
mestre. Faltam apenas 30% 
dessas obras físicas e espera-
mos retomar em breve”. 

FINALIZAÇÃO 
DA SEDE DO 
MIS DO RIO

THERESA JANSEN

Reunião entre Henrique Carlos de Andrade Figueira, Alfredo Lopes e Paulo Michel

VIOLÊNCIA CONTRA 
AS MULHERES

Em 12 meses, 
o Rio de 
Janeiro 
perdeu mais 
de 118 mil 
vagas de 
trabalho 
com carteira 
assinada”

PICADINHO

Livro Honorários Médicos, escrito por Júlio Peclat, será lançado no 
Encontro Carioca, promovido pela SBACV-RJ, no próximo dia 27.

Defensoria Pública do Rio adiou prova escrita preliminar do 
concurso para o dia 30 de maio. 

Desde o início da pandemia, Supervia já observou perda de mais de 
84 milhões de passageiros em relação a antes da crise sanitária.

Cesar Miranda Ribeiro

DIVULGAÇÃO

BOMBEIROS E MELHORIAS
 n Em parceria com o deputado Coronel Salema, o deputado 

Felipe Peixoto enviou indicações à Mesa Diretora da Alerj, 
solicitando que destacamentos dos Bombeiros de São Gon-
çalo e de Maricá sejam transformados em grupamentos. 

As mais lidas
Online

Jovem de 18 anos morre 
ao desmaiar durante 

relação sexual.
BRASIL

EXCLUSIVO Kiko, do 
KLB, causa tumulto ao 
furar fila na vacinação 

dos EUA.
FÁBIA OLIVEIRA

‘Ganhava mais como 
garota de programa do 
que como modelo’, diz 

Andressa Urach.
DIVERSÃO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

PARA PAES, HOSPITAL
DE CAMPANHA 

Cidade do 
Rio negocia 

com o 
Ministério 
da Saúde 
abertura 

de até 350 
leitos

O 
prefe i to  do Rio , 
Eduardo Paes, fez 
um apelo ao governo 
federal para que dis-

ponibilize de 300 a 350 leitos 
da rede federal na cidade do 
Rio para que sejam regulados 
pelo estado. O prefeito refor-
çou que a capital não precisa 
de hospitais de campanha e 
sim de leitos em unidades já 
prontas e equipadas.

Diante dos números alar-
mantes na capital, que con-
tabilizou o maior número de 
pessoas internadas em CTI 
desde o início da pandemia 
de coronavírus - sendo 1.199 
hospitalizações com 653 em 
UTIs - Paes chamou a abertu-
ra de hospitais de campanha 
de “maluquice”, “equívoco” e 
“genocídio”. “Nós tivemos um 
genocídio no primeiro semes-
tre do ano passado em que as 
pessoas não encontravam leito 
de UTI. Era porque enquanto 
tinha um monte de leito fecha-
do, estavam abrindo hospital 
de campanha, que demorou 
a ficar pronto”, afirmou o pre-
feito durante apresentação do 
11º boletim epidemiológico de 
covid-19, no Centro de Opera-
ções da prefeitura.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, acres-
centou que o Rio tem o maior 
número de pessoas interna-
das em CTI desde o início da 
pandemia.

“Fica o apelo ao ministro 
da Saúde para que a rede fe-
deral possa abrir e colocar na 
regulação estadual os leitos fe-
derais existentes no Rio de Ja-
neiro. Ninguém precisa fazer 
hospital de campanha no Rio 
de Janeiro. Sempre foi desne-
cessário”, completou.

Segundo o boletim epide-
miológico divulgado ontem 
pela Prefeitura do Rio, a cida-
de está com 653 pessoas in-
ternadas em UTIs, 679 leitos 
operacionais e 776 leitos de 
capacidade instalada.

A prefeitura está próxima, 
segundo o prefeito, de chegar 
a 100% de abertura dos leitos 
municipais. Paes disse que ne-
gocia com o Ministério da Saú-
de a disponibilização do Hos-
pital da Lagoa e de Ipanema 
para abertura de novos leitos 
com a prefeitura e o governo 
do estado com apoio da ini-
ciativa privada. “São hospitais 
prontos, preparados, com toda 
a infraestrutura para colocar 
recursos humanos e abrir os 
leitos”, afirmou.

REDE FEDERAL TEM 800 LEITOS 
De acordo com Soranz a rede 
federal tem 800 leitos com po-
tencial de abertura, fechados 
por falta de recursos huma-
nos. Soranz acrescentou ainda 
que o ministério se compro-
meteu a abrir 80 leitos imedia-
tamente. “A negociação agora 
é para que eles abram mais 
300 leitos. Talvez um hospital 
inteiro da rede federal ou par-
te de dois grandes. São leitos 
recém-reformados, de muita 
qualidade, que melhoraria 
muito o desempenho clínico”, 
reforçou Soranz.

CIRURGIAS SUSPENSAS
A Superintendência Estadual 
do Ministério da Saúde no Rio 
(Sems/RJ) divulgou, na quin-
ta-feira, que as cirurgias eleti-
vas nos hospitais da rede fede-
ral do Rio estão suspensas por 
tempo indeterminado. 

Segundo a Sems/RJ, a me-
dida tem o objetivo de direcio-
nar os serviços desses hospi-
tais ao tratamento de pacien-
tes infectados pela covid.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com

A taxa de 
ocupação de UTI 

para a covid-19 
aumentou de 

80,8% para 
85,9%

REGINALDO PIMENTA

 > O governador em exer-
cício do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro, anun-
ciou a abertura de 300 
leitos de Unidades de 
Tratamento Intensivo 
(UTIs) para pacientes 
de covid. Castro utilizou 
o Twitter para informar 
que os novos leitos fi-
carão em unidades de 
saúde da rede privada e 
serão pagos pelo estado. 
Para isto, foi publicado 
um Chamamento Públi-
co para credenciamento 
de leitos de UTI e enfer-
maria clínica.

REUNIÃO
Os prefeitos da Região 
Metropolitana do Rio es-
tão divididos em relação 
ao lockdown no estado. 
Em reunião ontem com 
o governo estadual nada 
ficou decidido. Amanhã 
os mandatários voltam a 
se reunir para uma nova 
rodada de negociações 
e, quem sabe, definição 
das ações entre estado e 
municípios.

Nova reunião  
amanhã 
pode aprovar 
restrições

A Secretaria de Estado 
de Saúde do Rio (SES) 
informou que regis-
trou, até sexta-feira, 
618.284 casos confir-
mados e 34.830 óbitos 
por coronavírus no es-
tado. Nas últimas 24 
horas, foram contabi-
lizados 2.354 novos ca-
sos e 135 mortes. 

Segundo o painel 
de dados da pasta, a 
taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) para a 
covid-19 é de 85,9%. Já 
a taxa de ocupação dos 
leitos de enfermaria é 
de 67,2%.

Ontem, o Rio bateu 
novo recorde de hospi-
talizações por covid-19 
e atualmente tem a 
maior fila de espera por 
leito de UTI, chegando 
a 391 pessoas. 

Em 24h, 135 
mortes e 
2.354 casos

Paes durante 
apresentação 
do 11º boletim 
epidemiológico 
de covid-19, 
no Centro de 
Operações

DIVULGAÇÃO/BETO FRANZEN

Ministério se 
comprometeu, 
segundo Soranz, 
a abrir 80 leitos 
imediatamente

Enquanto tinha 
um monte de leito 
fechado, estavam 
abrindo hospital 
de campanha, que 
demorou a ficar 
pronto”

EDUARDO PAES, prefeito

‘É GENOCÍDIO’
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Escassez de oxigênio preocupa gestores do interior
Na maioria dos municípios há relatos de desabastecimento, empréstimo de cilindros entre cidades e até transferência de pacientes

PIXBAY

General Fernandes, da Logística do Ministério da Saúde, admitiu que país corre risco de desabastecimento

têm cobrado transparência. 
Em Rondônia, o MPF pediu à 
Saúde para que informe como 
resolverá o desabastecimento 
nos municípios do interior. 

No Ceará, o MP estadual 
recomendou, na terça, que 
86 municípios, incluindo For-
taleza, tomem medidas para 
garantir o estoque de oxigê-
nio por ao menos dez dias. 
Na semana passada, a capital 
precisou transferir 15 pacien-
tes para outras unidades por 
falta desse insumo. “Tivemos 
sobrecarga de oxigênio, mas 
é importante dizer que fize-
mos uma operação de guerra 
e nenhum paciente ficou sem 
oxigênio”, disse a secretária da 
Saúde, Ana Estela Leite.

Prefeituras do norte de Mi-
nas e da Bahia improvisam 
acordo de troca de cilindros. 
O transporte entre uma cidade 
e outra é feito muitas vezes em 
veículos de servidores.

Na audiência pública, o 
general Ridauto afirmou que 
a crise decorre da distribui-
ção do insumo, mais que da 
produção.

A dificuldade de abastecer 
os estoques de oxigênio me-
dicinal no mesmo ritmo do 
agravamento da pandemia de 
coronavírus tem preocupa-
do estados e prefeituras. Na 
maioria dos municípios, do 
interior, já há relatos de desa-
bastecimento, empréstimo de 
cilindros entre cidades e até 
transferência de pacientes que 
precisam do insumo.

Em audiência pública on-
tem, no Senado, o general Ri-
dauto Lúcio Fernandes, asses-
sor do Departamento de Lo-
gística do Ministério da Saúde, 
admitiu que o país tem risco 
iminente de desabastecimen-
to nas cidades do interior. “A 
expectativa da falta perigosa 
desses produtos nos pequenos 
hospitais é de poucos dias”, 
declarou.

O general acrescenta: 
“Hoje, o maior risco de perda 
de vida está nas pequenas uni-
dades, mesmo nas capitais, e 
nos hospitais do interior. São 
aqueles que vivem do oxigênio 
gasoso. Isso está acontecendo 
em todo o Brasil”. Ele mencio-

nou a elaboração de um “Pla-
no Oxigênio Brasil”, mas não 
deu detalhes.

FRENTE NACIONAL

A Frente Nacional de Prefeitos 
(FNP) enviou ofício ao presi-
dente Jair Bolsonaro exigindo 
“providências imediatas para 
atender à falta de oxigênio 
e medicamentos”. No texto, 
o presidente da FNP, Jonas 
Donizette, fala da “escassez e 
iminente e falta de insumos 
imprescindíveis”.

Dias antes, os governos 
do Acre e de Minas pediram 
apoio. Na terça, o secretário 
de Saúde de Minas, Fábio Bac-
cheretti, disse que o pedido se 
deve à alta demanda dos leitos 
e ao temor de falta de insumos. 
Em outros estados, os MPs 

‘Fechamento de praias é esforço 
de chamar a consciência coletiva’
Soranz alerta que variante P1 que circula na cidade pode ser mais grave. Em uma semana, 11 infectados 

REGINALDO PIMENTA

‘Não é o momento nem de perguntar se pode fazer festa ou tomar banho de mar. Tem que ter consciência e ficar em casa’, advertiu secretário

A
o comentar o fecha-
mento das praias 
neste fim de sema-
na, o prefeito do Rio, 

Eduardo Paes, reconheceu 
que, segundo epidemiolo-
gistas, as praias são espaço 
de menos transmissão da 
covid-19 do que locais fecha-
dos, mas o prefeito afirmou 
tratar-se de um espaço sim-
bólico no Rio. “Há aqui um 
esforço de chamar a cons-
ciência coletiva neste mo-
mento”, explicou.

O secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, foi 
incisivo ao ser questionado 
se o fechamento das praias 
também proibiria a prática 
de esportes no mar. “O mo-
mento é de ficar em casa 
e reduzir a circulação de 
pessoas na rua”, insistiu o 
secretário.

“Não é o momento de pra-
ticar esporte na praia ou to-
mar banho de mar. A gente 
tem a nova variante do vírus, 
a P1, que está circulando in-
tensamente na cidade, que 
pode ser mais grave. Pessoas 
vão morrer. Não é o momen-
to nem de perguntar se pode 
fazer festa ou tomar banho 
de mar. Tem que ter cons-
ciência e ficar em casa”, afir-
mou Soranz.

MEDIDAS MAIS DURAS

Em coletiva ontem, o prefei-
to Eduardo Paes disse que a 
cidade está preparada para 
implementar medidas mais 
restritivas para frear o con-
tágio de covid-19 na cidade, 
mas decidiu aguardar até 
segunda-feira na intenção 
de que as medidas sejam to-
madas em conjunto por ou-
tros municípios da Região 
Metropolitana.

O prefeito ressaltou que 
desde o início do mandato 
é cobrado por setores da so-
ciedade para decretar um 
lockdown, mas que, segundo 
ele, não havia necessidade, 
e agora sim a necessidade é 
de mais restrições. “Não sou 
negacionista, nem apavora-
do e assustado”, disse. 

O prefeito pede para que 

 > O Sindicato dos Pro-
fessores do Município do 
Rio de Janeiro (SinPro), 
em conjunto com a Fede-
ração dos Trabalhadores 
de Estabelecimento de 
Ensino (Feteerj) e o Sin-
dicato Estadual dos Pro-
fissionais da Educação 
(Sepe) anunciaram em 
conjunto que seguem 
em estado de greve para 
a categoria. A paralisa-
ção ocorre em protesto 
a continuidade das au-
las presenciais em meio 
ao crescente número de 
infectados e óbitos pela 
covid-19. No próximo dia 
27 profissionais da rede 
privada também irão de-
bater a situação da pan-
demia e a possibilidade 
de nova paralisação.

O Sepe informou que 
o objetivo é defender 
a suspensão imediata 
das aulas presenciais e 
a manutenção do ensino 
remoto até que hajam 
condições para garan-
tir a saúde dos profissio-
nais de educação. Além 
disso, o sindicato tam-
bém pede que a vacina 
seja aplicada nos profes-
sores convocados a vol-
tar às escolas. A greve na 
rede estadual teve iní-
cio em agosto de 2020 
e na rede privada durou 
de agosto até outubro.

“Essa greve é em de-
fesa da vida. A caracte-
rística dessa paralisa-
ção é parcial para que 
mantenha o ensino re-
moto funcionando. O 
objetivo é impedir que 
as pessoas se contami-
nem nas escolas. Nossa 
posição é clara e obje-
tiva, já falamos com o 
prefeito e com o secretá-
rio de educação”, disse.

Pressão para 
barrar aulas 
presenciais

quem puder, ficar em casa, 
e ressalta a preocupação 
com a circulação da nova 
variante brasileira do vírus 
na capital. “Essa nova va-
riante está levando à inter-
nação pessoas mais jovens”, 
comentou.

De acordo com boletim 
epidemiológico divulgado 
ontem, foram identificados 
nesta semana, 11 novos ca-
sos de variantes de covid-19 
na cidade. Destes, 9 são de 
moradores do Rio. No total, 
são 54 casos no Município 
do Rio, sendo 22 moradores 
da cidade.

Frente Nacional de 
Prefeitos (FNP) 
enviou ofício ao 
presidente exigindo 
providências

Não é o momento 
de praticar esporte 
na praia ou tomar 
banho de mar. 
A gente tem a 
nova variante do 
vírus, a P1, que 
está circulando 
intensamente na 
cidade”

DANIEL SORANZ, 
secretário de Saúde do Rio

 NLaboratórios e farmácias de 
todo Estado do Rio de Janeiro 
foram proibidos de comercia-
lizar e utilizar testes rápidos da 
marca Shanghai Fosun Long 
Mach Medical Science. Segundo 
a Superintendência de Vigilância 
em Saúde da Secretaria de Esta-
do de Saúde, o material utilizado 
no diagnóstico da covid-19 faz 
parte de um lote que teve re-
sultados insatisfatórios em en-
saios de análise de sensibilidade 
e especificidade. 

Todos os estabelecimentos 

que comercializam os testes No-
vel Coronavirus Test Kit (2019-
nCoV) IgG/IgM, lote 20200708, 
têm que retirar o material das 
prateleiras. Os kits ineficazes 
foram fabricados em 3 de julho 
de 2020 e teriam validade até 
julho deste ano. 

A infração para os estabe-
lecimentos que não respeita-
rem a obrigação vai de sanções 
como advertências, apreensão 
do material, fechamento da loja, 
e multa que pode variar de R$ 2 
mil a R$ 1,5 milhão.

LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS

Recolhimento de testes rápidos

Reportagens de Beatriz Perez, Jenifer 

Alves e Lucas Cardoso
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Em sua defesa na Justiça, a empresa alega que a responsabilidade pode ser dos consumidores

fesa. A Cedae reconhece que a 
água tratada estava com gosto 
alterado apenas nos dias 27, 28 
e 29 de janeiro e que não de-
tectou nenhuma anomalia de 
cheiro nesse período. Sobre os 
consumidores que receberam 
essa água, a empresa diz que 
“principalmente, após a di-
vulgação de provável descon-
to na conta dos usuários que 

requisitassem ressarcimento, 
o número de solicitações de 
atendimento disparou”. 

Também alegou que nes-
se período recebeu muitas 
reclamações sobre turbidez. 
A Cedae afirmou que a respon-
sabilidade pode ser dos con-
sumidores. Segundo a defesa, 
“inúmeros problemas no inte-
rior das instalações dos usuá-

rios podem causar turbidez 
da água, como por exemplo, 
encanamentos enferrujados 
e falta de limpeza da caixa 
d’água, o que é de responsabi-
lidade dos usuários, e não da 
Cedae”. Para empresa, “muitos 
enxergaram a possibilidade de 
reclamar de problemas crôni-
cos não sendo possível solução 
de curto prazo”.

Cedae culpa consumidores
Empresa alega que água turva pode vir de canos enferrujados e caixas d’água sujas

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

A 
direção da Cedae ale-
gou à Justiça que a 
água turva que sai das 
torneiras em diversos 

bairros da cidade pode ser cul-
pa dos próprios consumido-
res. Em documento, a empre-
sa argumenta que turbidez 
viria de canos enferrujados e 
caixas d’água sujas. As ações 
com pedidos para que a Cedae 
garantisse água de qualidade 
para toda a população se ar-
rastam desde 2015. 

Em fevereiro, o MP e a De-
fensoria pediram que a Cedae 
apresentasse a relação das 
ouvidorias relatando falta de 
água e desconformidade dos 
padrões de potabilidade, bem 
como relatório de atendimen-
to destas mesmas ouvidorias, 
incluindo as informações rela-
cionadas ao tempo de resolu-
ção e providências adotadas, 
no prazo de 48 horas.

Há duas semanas, foi incluí-
do em um dos processos a de-

Mãe de Henry diz que encontrou filho caído
Em depoimento à olícia, Monique Medeiros afirmou que menino pode ter tropeçado na poltrona do quarto

A mãe do menino Henry Bo-
rel, Monique Medeiros, pres-
tou depoimento na 16ª DP 
(Barra da Tijuca). Ela contou 
que o filho, que morreu com 
lesões e sinais de hemorra-
gia, estava caído no chão do 
quarto do casal após ter pas-
sado mal, enquanto assistia 
TV com o namorado em ou-
tro cômodo da casa. 

Monique afirmou que acor-
dou por volta das 3h30 com 
o barulho da TV ligada e en-

controu o filho caído. Henry 
é filho de Monique, namo-
rada do vereador do Rio Dr. 
Jairinho (Solidariedade), que 
também foi ouvido pela polí-
cia. Ele contou que assistia a 
uma série no quarto de hós-
pedes com a mulher para não 
incomodar o sono do enteado. 
Segundo o parlamentar, ele es-
tava dormindo à base de remé-
dios, quando Monique foi até 
o quarto e encontrou Henry 
caído, com os “olhos revirados 

e mãos e pés gelados”. 
A mãe disse que quando 

deu banho na criança, não per-
cebeu nenhuma lesão grave, e 
suspeita que Henry pode ter 
caído ou tropeçado na poltro-
na do quarto. Jairinho disse 
que dirigiu até um hospital na 
Barra da, enquanto Monique 
tentava socorrer a criança. Re-
velou que apesar de ser médi-
co, a última vez que tinha feito 
massagem cardíaca tinha sido 
em um boneco na faculdade. 

No trajeto, Monique realizou 
procedimento de boca-a-bo-
ca, apesar de não saber como 
fazer a manobra.

Os pais de Henry se separa-
ram há cinco meses. O menino 
passava os finais de semana 
com o pai, em Macaém, Leniel 
Borel de Almeida, e relatava 
que não gostava do padrasto. 
No último fim de semana, fi-
cou avesso a retornar à casa da 
mãe, segundo relatou o advo-
gado do pai a O DIA.

O advogado diz que o pai 
não quer incriminar nin-
guém pela morte do filho, 
mas quer saber a verdade.

“Queremos saber o que 
aconteceu. Henry foi entre-
gue às 20h em perfeito es-
tado e às 4h o pai foi infor-
mado que a criança estava 
com suspeita de insuficiên-
cia respiratória”, afirmou o 
advogado do pai, que criou 
um perfil no Instagram para 
homenagear o menino.

Familiares usaram 
pá e enxada para 
abrir uma cova 
rasa em Magé

Filhos 
cavam 
sepultura 
da mãe

Uma família de Magé, 
na Baixada Fluminense, 
foi obrigada a abrir uma 
cova para conseguir en-
terrar um corpo de um 
parente no Cemitério 
Municipal II de Vila Es-
perança. A cena, em que 
dois irmãos cavam um 
buraco para sepultar a 
própria mãe por falta de 
coveiro, foi gravada pelo 
celular e viralizou nas re-
des sociais.

Segundo Luciene Olivei-
ra, uma das filhas, após es-
perarem por um longo tem-
po, os irmãos providencia-
ram pá e enxada e fizeram 
a cova rasa para colocar o 
caixão com o corpo da mãe. 

As cenas causaram 
muita revolta de inter-
nautas. Após a polêmica, 
a prefeitura informou que 
a equipe de três coveiros 
foi liberada do serviço na 
hora do almoço, e que por 
causa da denúncia da fa-
mília exonerou todos os 
funcionários e o diretor 
do cemitério. 

A família teve o processo 
do funeral todo agilizado 
pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Di-
reitos Humanos. Porém, 
quando o corpo chegou ao 
cemitério, todos os covei-
ros tinham sido liberados 
para o horário de almoço.

R$ 560 MILHÕES

 NEm fevereiro de 2020, a 
Defensoria entrou na Justiça 
com ação civil pública para 
bloquear R$ 560 milhões 
da Cedae. O objetivo era ga-
rantir indenizações a nove 
milhões de clientes afetados 
por problemas na qualidade 
da água fornecida pela com-
panhia desde janeiro. A de-
cisão foi tomada depois que 
a estatal apresentou con-
traproposta avaliada como 
insuficiente pela órgão.

A Defensoria estima em 
R$ 50 o ressarcimento para 
cada morador por meio de 
descontos de, no mínimo, 
70% do valor da conta até 
atingir o total indenizado.

Indenização 
para 9 milhões
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Além da Vida
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n e-mail: 
vidaalemdavida@ 
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POLARIZAÇÃO

N
uma era de extrema polarização, tornou-se peri-
goso falar sobre o certo e o errado. Você pode ser 
o alvo, julgado por algo que disse há dez anos, dez 

meses atrás, dez horas atrás, dez segundos atrás. E isso 
significa que aqueles que pensam que você está errado, 
podem queimá-lo na fogueira. Ou, aqueles que estão 
do seu lado e pensam que você não é suficientemente 
ortodoxo, podem tentar “cancelá-lo”. Ora, o certo e o 
errado mudam com o tempo. 

totalmente de mim, se você 
discorda parcialmente de 
mim, se até mesmo me ques-
tiona, então você está erra-
do”. Pronto! Não há discus-
são. Consequentemente, não 
há tolerância, nem evolução 
espiritual e certamente, ne-
nhuma aprendizagem. 

Nestes tempos de polariza-
ção, é bom reviver duas pala-
vras que raramente se ouve: 
humildade e perdão. Quando 
você julga o passado, seus an-
cestrais, seus antepassados, o 
faça com um pouco mais de 
humildade, porque talvez, se 
você tivesse vivido e educa-
do naquela época, teria feito 
coisas erradas, nos conceitos 
de hoje. Nossa compreensão 
do certo e do errado muda ao 
longo do tempo.

A segunda palavra, per-
dão. Você não pode cancelar 
alguém por dizer a palavra 
errada, por ter feito algo há 
dez anos, por não estar cem 
por cento certo. Para viver 
numa comunidade, você tem 
que construí-la conversando 
com pessoas, aprender com 
pessoas que podem ter pontos 
de vista muito diferentes dos 
seus. A gente tem que permi-
tir a eles um espaço, em vez 
de criar uma terra de nin-
guém. Este é um momento 
em que precisamos desespe-
radamente reconstruir nossa 
sociedade, sem as trincheiras 
do certo e do errado. Senão, 
vamos continuar aniquilando 
irremediavelmente as nações.

É o caso de práticas religio-
sas. Espíritos mais evoluídos, 
cumprindo missão nas últi-
mas reencarnações nos cen-
tros espíritas e terreiros, com-
preendem que a barbaridade, 
sacrifício humano há milê-
nios em várias sociedades, de 
diferentes crenças, costuma-
va ser normal e natural. Era 
forma de apaziguar os deu-
ses. Do contrário, não viria 
chuva e o sol não brilharia.

As execuções públicas, por 
exemplo, (surpreendente-
mente praticadas em alguns 
países), eram comuns, nor-

mais, legais. As pessoas cos-
tumavam levar filhos para as-
sistir a decapitações nas ruas 
de Paris. Um dos maiores 
erros, a escravidão, era algo 
praticado por milênios. Foi 
praticado entre incas, maias, 
chineses, indianos e nas Amé-
ricas do Sul e do Norte. 

De forma estranha, a po-
larização é estimulada pe-
las mídias sociais. Estamos 
atirando um no outro. Esta-
mos atirando naqueles que 
achamos que estão errados 
com postagens, tweets, fotos, 
acusações, comentários. Fo- Coluna publicada aos sábados

ARTE PAULO MÁRCIO

ram criadas trincheiras onde 
você tem que estar nesta ou 
naquela frente. E quase não 
há meio-termo para nos en-
contrarmos, para tentarmos 
encontrar discussão entre o 
certo e o errado. 

Católicos, umbandistas, 
muçulmanos e evangélicos 
foram jogados nessas trin-
cheiras por líderes religiosos 
ambiciosos, aqui no Brasil. É 
comum vermos adesivos nos 
automóveis com os dizeres 
“Deus é Fiel”. Outros com a 
imagem do terço da Virgem 
Maria. Alguns, com a ima-

gem de São Jorge (Ogum). E 
muitos com a palavra Jesus. 
Impossível, contudo, ver dois 
adesivos no mesmo carro, 
mesmo sabendo-se que Deus 
e Jesus são fiéis à Virgem Ma-
ria e a São Jorge. Como vi-
vemos em tempos polariza-
dos, ao pensar no certo e no 
errado, não entendemos que 
o certo e o errado mudam e, 
agora, estão mudando de for-
ma exponencial. 

O que é o certo e o errado? 
Por exemplo, se você assu-
mir a posição: “Eu sei o que 
é certo. E se você discorda 

VOCÊ ESTÁ 
CERTO? OU 
ERRADO?

De forma estranha, 
a polarização é 
estimulada pelas 
mídias sociais. 
Estamos atirando 
um no outro”
ÁTILA NUNES
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FLAMENGO FLUMINENSE

Em ritmo de treino, Mengão 
goleia o Resende no Maraca
Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz, duas vezes, balançam a rede para o Rubro-Negro 

C
om muitos jogadores 
do elenco principal e 
em noite marcada por 
pinturas, o Flamengo 

recebeu o Resende no Mara-
canã, pela quarta rodada do 
Carioca 2021, goleou o adver-
sário por 4 a 1 e manteve a in-
vencibilidade no Estadual. Os 
gols foram marcados por Viti-
nho, Pedro e Rodrigo Muniz, 
duas vezes. Paulo Victor des-
contou para os visitantes. 

O primeiro tempo foi co-
mandado pelo Flamengo, que 
não conseguiu transformar as 
chances que teve em gol. Ao 
todo, só nos 45 minutos ini-
ciais, o Rubro-Negro finalizou 
nove vezes à meta do Resende, 
porém não conseguiu balan-
çar a rede. 

Aos 15 minutos, o lance 
que deixou todos preocupa-
dos. Hugo Moura subiu para 
disputar a bola aérea e levou 
a pior. Após ficar alguns ins-

tantes caído no chão, o camisa 
17 foi substituído por Richard, 
foi direto para o vestiário e le-
vou oito pontos no local, que 
sofreu um corte profundo.

No segundo tempo, o Fla-
mengo voltou sem Richard 
e com Muniz em seu lugar. A 
mudança surtiu efeito, e Viti-
nho abriu o placar aos três mi-

nutos. O camisa 11 dominou 
pela direita e soltou a bomba. 
No ângulo, sem chance para 
Gustavo Fraga. Aos 11, Pe-
dro desencantou. O camisa 
21 pressionou e roubou a bola 
na área ofensiva. Rodrigo Mu-
niz recebeu e chutou forte e, 
após bate-rebate, Vitinho fina-
lizou no travessão. Na sobra, 

Pedro subiu para cabecear e 
ampliar o marcador.

Quando o Flamengo co-
memorava, o Resende deu 
um susto. Jeanderson co-
brou escanteio na área 
e, após desvio na primeira 
trave, o camisa 5 finalizou 
para diminuir. Mas o Fla-
mengo chegou ao terceiro 
gol com rapidez. Matheu-
zinho recebeu na ponta di-
reita e fez bom cruzamento 
pela direita, e Rodrigo Mu-
niz chegou de primeira, fa-
zendo um golaço.

Pedro, com desgaste físi-
co, deu a vaga para Lázaro. 
O camisa 10, acionado aos 
42 do segundo tempo, en-
trou ligado no jogo e parti-
cipou do quarto gol. O meia-
-atacante chutou de longe, 
Fraga deu rebote, Michael 
foi esperto e rolou para Mu-
niz, que apenas empurrou 
para fechar o placar.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Atlético-MG está entran-
do em 2021, mais uma vez, 
com a intenção de desbancar 
o Flamengo e voltar a conquis-
tar grandes títulos no futebol 
brasileiro. No ano passado, eu 
alertei para isso. Eles tinham 
um time muito bom, mas que 
oscilou demais. Nesta tempo-
rada, com o ídolo Cuca, a equi-
pe ficou ainda melhor. Aliás, 
Hulk — com dois — e Nacho 
Fernández, reforços de peso, 
desencantaram na vitória por 
3 a 0 contra o Coimbra no Mi-
neirão. Olho neles...

DESENCATARAM E 
OLHO NELES

DANIEL CASTELO BRANCO

CADA UM COM SUA LUTA

V
asco e Botafogo vão protagonizar o segundo 
clássico do Carioca 2021. Já com os dois ti-
mes contando com seus titulares, este é um 

clássico que veremos mais vezes em 2021 — infe-
lizmente — pois as duas equipes vão figurar na 
Série B do Brasileiro. É um jogo onde o Alvinegro 
busca a afirmação na temporada e o Cruzmaltino 
quer sua primeira vitória para começar a dar es-
perança ao torcedor vascaíno. Enquanto o Bota é 
o quarto do Cariocão e goleou na Copa do Brasil, 
o Vasco só somou um ponto no Estadual e passou 
sufoco para se classificar na primeira fase, tendo 
que empatar e jogar com o regulamento debaixo 
do braço. São momentos distintos de grupos que 
buscam o equilíbrio e querem passar esse recado 
de “estamos nos organizando” para as torcidas. 
Os xarás Marcelo Cabo e Chamusca querem co-
meçar a fazer suas histórias no futebol carioca e 
a estreia em clássicos é crucial. Série A, B, C ou D, 
o Clássico da Amizade sempre vai escrever novos 
capítulos e sinto que amanhã, em São Januário, 
teremos mais um...

Duelo entre Vasco e Botafogo pelo último Brasileirão

 nO Fluminense ainda não 
fez grandes contratações 
para a temporada 2021. De 
peso, nenhum nome, mas 
o técnico Roger Machado 
(foto) tem feito algo com os 
jogadores que podm abrir 
o leque de opções dentro 
do próprio elenco. Dani-
lo Barcelos jogou de meia 
com Roger no Atlético-MG. 
Igor Julião, no gol contra o 
Flamengo, estava de meia 
pela direita. É um dos tru-
ques do comandante para 
encontrar versatilidade 
sem ter muitas novas gran-
des peças.

VERSATILIDADE 
NO ELENCO

VÃO PERDER O HOMEM

 nRafinha parece começar a perder a paciência com a de-
mora do Flamengo em relação à sua contratação. Após 
tudo encaminhar para um final feliz com a volta ao Rubro-
-Negro, a diretoria não decretou a contratação, mais uma 
vez, pela questão financeira. Rafinha começa a ouvir outros 
clubes do Brasil até para dar uma pressionada na diretoria 
do time da Gávea. Vai perder o ídolo? Não vale a pena...
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Após desencantar no Fla-Flu, time de 
Roger Machado busca nova vitória

Tricolor quer vencer e 
convencer no duelo 
contra o Bangu

Após conseguir a sua pri-
meira vitória no Carioca 
na estreia de Roger Ma-
chado contra o Flamen-
go, o Fluminense quer 
provar que evoluiu du-
rante a semana e que é 
capaz de mostrar um bom 
futebol e derrotar o Ban-
gu, hoje, às 21h05, em São 
Januário.

Novamente sob o co-
mando do treinador, a 
equipe carioca deverá en-
trar em campo mais uma 
vez com uma equipe for-
mada por reservas, à ex-
ceção do goleiro Marcos 
Felipe. O Tricolor deve ser 
escalado com Marcos Fe-
lipe, Igor Julião, Frazan, 
Matheus Ferraz e Dani-
lo Barcellos; Yuri, André, 
Michel Araújo e Ganso; 
Fernando Pacheco e Caio 
Paulista.

No duelo contra o Fla-
mengo, apesar da vitória, o 
Fluminense mostrou mui-
to desentrosamento e foi 
dominado pelo maior rival 
durante boa parte do jogo. 
No fim do clássico, Igor Ju-
lião fez um belíssimo gol e 
decidiu a partida para o Tri-
color. Além de jogar bem, o 
Fluminense precisa de mais 
uma vitória para pontuar no 
Carioca, já que tem apenas 
os três pontos conquistados 
sobre o Rubro-Negro.

O Bangu tenta reencon-
trar o caminho das vitórias. 
Após estrear vencendo o 
Macaé, a equipe da Zona 
Oeste perdeu para o Boavis-
ta e empatou sem gols com o 
Botafogo. Com quatro pon-
tos, o Bangu busca uma vi-
tória para colar nas primei-
ras posições do Campeonato 
Estadual.

VASCO

BOTAFOGO

Everton Felipe agrada à comissão
Meia do São Paulo 
pode ser envolvido 
em negociação pelo 
argentino Benítez

O meia argentino Martín Be-
nítez já treina no São Paulo, 
mas ainda falta o acordo en-
tre o Vasco e o Tricolor Pau-
lista para que o jogador seja 
oficializado pelo clube do 
Morumbi. Após a recusa de 
Paulinho Bóia, o Cruzmalti-
no tem outro nome em pauta 
para compensar a ruptura 
do contrato de empréstimo 
de Benítez. Trata-se do meia 
Everton Felipe, de 23 anos.

De acordo com o canal 
“Atenção, Vascaíno!”, o nome 
do jogador agradou à cúpula 
de futebol cruzmaltina e tam-
bém à comissão técnica. 

Everton Felipe pode compensar a ida de Benítez para o São Paulo

DIVULGAÇÃO / ATHLETICO-PR

Ainda não houve uma pro-
cura do Vasco para negociar 
com o meia, mas a tendência 
é que isso aconteça nos pró-
ximos dias.

Com passagens pelo Sport, 
pelo Internacional, por Athle-

tico-PR e Cruzeiro, o jogador 
pertence ao Tricolor Paulista. 
Na última temporada, Ever-
ton Felipe defendeu o Atléti-
co-GO. O jogador fez 14 jogos 
e não marcou nenhuma vez 
pelo Dragão.

Mais três reforços nos planos
Diretoria alvinegra deseja jogadores para a defesa, meio e ataque

Mesmo depois de dez con-
tratações para o elenco, o 
Botafogo ainda almeja tra-
zer no mínimo mais três re-
forços para a temporada de 
2021, segundo informações 
do portal “Terra”. A diretoria 
deseja mais um atleta para a 
defesa, um para o meio-cam-
po e mais um para o ataque.

A tendência é que o clube 
reforce inicialmente as late-
rais. A prioridade seria o lado 
esquerdo, que possui Guilher-
me Santos, que não está ain-
da 100% fisicamente, e Hugo, 
reserva imediato, que segue 
lesionado. Sousa, zagueiro de 
origem, vem atuando de ma-
neira improvisada no setor.

O lado direito também 
está sendo observado e sujei-
to a mudanças. No entanto, 

Marcelo 
Chamusca 
comanda a 
reconstrução 
alvinegra

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

o clube já foi reforçado por 
Jonathan, que chegou junto 
ao Coritiba. 

A equipe comandada por 
Marcelo Chamusca quer um 
meio-campista avançado, 
um “camisa 10”. Mesmo com 
a chegada de Ricardinho, 

que costuma atuar mais re-
cuado, o clube busca no mer-
cado opções para ocupar a 
vaga.

Já no ataque, o clube quer 
um ponta que atue, pre-
ferencialmente pelo lado 
esquerdo.

CONVOCAÇÃO
Naturalizado italiano, o brasileiro Rafael 

Tolói foi convocado pela primeira vez para a 

seleção da Itália para as Eliminatórias.

Pedro comemora o seu gol na vitória rubro-negra sobre o Resende

DANIEL CASTELO BRANCO
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Ação faz parte da Operação Deepwater, que 
cumpre outros cinco mandados de busca e 
apreensão em Uberlândia (MG) e Petrolina (PE)

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O 
suspeito pelo maior 
vazamento de da-
dos do Brasil, um 
hacker conheci -

do como Vandathegod, foi 
preso ontem pela Polícia 
Federal em Uberlândia, no 
interior de Minas Gerais. A 
investigação apura sua res-
ponsabilidade na divulga-
ção de informações de 223 
milhões de brasileiros. A 
prisão faz parte da Opera-
ção Deepwater, que cumpre 
outros cinco mandados de 
busca e apreensão na cida-
de mineira e em Petrolina 
(PE). As informações são do 
portal “G1”.

A investigação identifi-
cou que dados sigilosos de 
pessoas físicas e jurídicas 
brasileiras foram disponi-
bilizados em um fórum na 
internet, onde parte delas 
ficava disponível gratuita-
mente e parte era vendida 

por criptomoedas. Há a sus-
peita de que autoridades pú-
blicas estejam entre os alvos 
dos criminosos. 

Para a operação, as ordens 
judiciais foram expedidas 
pelo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ale-
xandre de Moraes, após pedi-

do da Polícia Federal. Quem 
conduz as investigações é a 
Diretoria de Inteligência Po-
licial da PF.

SITE ESPECIALIZADO
No site onde as informações 
foram disponibilizadas, que 
é especializado em troca de 

informações cibernéticas, 
eram apresentados dados 
como CPFs, CNPJs, nomes 
completos e endereços. A 
Polícia Federal identificou 
o hacker suspeito de reu-
nir, compartilhar e colocar 
à venda as informações, 
assim como outra pessoa 
que também estaria parti-
cipando da comercialização 
desses dados em suas redes 
sociais.

Após o vazamento, a in-
vestigação já havia sido so-
licitada pela Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados 
(ANPD), ainda em janeiro. É 
a ANPD que fiscaliza e pro-
tege informações pessoais e 
o cumprimento da Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD). Na operação de 
ontem, foram apreendidos 
um notebook, dispositivos 
de armazenamento e outros 
equipamentos eletrônicos. Dados vazados: divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros é alvo de investigação

Elas postaram 
mensagens em 
redes sociais com 
menção a Bolsonaro

PF intima 
ao menos 
25 pessoas 
para depor

Ao menos 25 pessoas foram 
intimadas a depor à Polícia 
Federal (PF) na cidade Uber-
lândia, em Minas Gerais, so-
bre mensagens nas redes so-
ciais que mencionam o presi-
dente Jair Bolsonaro. Um in-
quérito, com base na Lei de 
Segurança Nacional (LSN), 
foi aberto há duas semanas 
na cidade após um morador 
publicar uma mensagem nas 
redes sociais em que citava 
uma visita do presidente à 
cidade e questionava se al-
guém gostaria de se tornar 
“herói nacional” na ocasião.

Em resposta à publicação, 
apareceram mais de 400 co-
mentários, entre eles diver-
sas mensagens que sugeriam 
atentados contra o presiden-
te. O autor da primeira men-
sagem foi detido horas após 
publicação, levado para de-
poimento na sede da Polícia 
Federal em Uberlândia. Ele 
passou cerca de um dia em 
um presídio da cidade.

A estimativa de que 25 pes-
soas tenham sido chamadas 
para prestar depoimento des-
de então é de um grupo de ad-
vogados do município minei-
ro. Eles ainda não sabem se 
todos os investigados têm re-
lação com o mesmo episódio.

“As pessoas que estamos 
defendendo não fazem ideia 
por que estão sendo intima-
das, elas tuitam muita coisa, 
republicam, então não dá 
para saber”, diz o advogado 
José Carlos Muniz, que de-
fende alguns dos investiga-
dos e tem reunido informa-
ções sobre o caso. 

BRASIL

Hacker suspeito pelo vazamento de 
dados é preso pela Polícia Federal

A investigação 
apontou que dados 
sigilosos foram 
disponibilizados em 
fórum na internet

Com Estadão Conteúdo
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Volks: pausa 
na produção 
no Brasil
A Volkswagen informou 
que vai suspender, a partir 
de quarta-feira, a produção 
em todas as suas fábricas no 
Brasil, por 12 dias, em razão 
do agravamento da pande-
mia. Até o dia 4 de abril, se-
rão suspensas as atividades 
das fábricas da montadora 
em São Bernardo do Campo, 
Taubaté e São Carlos, em São 
Paulo, além da unidade pa-
ranaense, em São José dos 
Pinhais. 

Serão mantidas apenas 
atividades essenciais nas fá-
bricas e os empregados de 
áreas administrativas tra-
balharão remotamente. 

“...a empresa adota esta 
medida a fim de preservar a 
saúde de seus empregados e 
familiares”, justificou, a em-
presa, em nota.

ORIENTAÇÕES E OFÇÕES PARA IR ÀS COMPRAS

Com cautela, comércio se prepara 
para a Páscoa. Confira as ofertas
Este ano, chocolates pequenos e bombons devem se 
destacar pelos preços baixos. Na hora de ir às compras, 
especialistas dão orientações para evitar prejuízos

AGENCIA O DIA

O 
feriado da Páscoa 
está se aproximando 
e, mais uma vez, por 
conta do agravamen-

to da pandemia do coronaví-
rus, a expectativa do setor va-
rejista não está das melhores. 
Um levantamento realizado 
pelo consultor de varejo Mar-
co Quintarelli apontou que os 
supermercados diminuíram 
o investimento em ovos de 
Páscoa entre 20 e 30% em re-
lação ao ano passado, quando 
o Brasil já estava vivenciando 
o início da disseminação da 
doença e o isolamento social. 
Neste ano, o mercado está 
apostando em produtos para Páscoa: comércio adota cautela com a chegada do feriado no meio da pandemia da covid-19

o almoço de Páscoa, como vi-
nhos, azeite e pescados. 

Para Quintarelli, a redução 
na demanda dos ovos está li-
gada ao aumento do preço 
da matéria prima. “Nesses 
últimos meses, diversos in-
sumos estão tendo o seu pre-
ço impactado, como é o caso 
do leite, leite condensado e 
chocolate, e isso consequen-
temente afeta à produção 
dos itens característicos de 
Páscoa”, explicou. Ele acres-
centou que a venda deste ano 
deve ser maior para itens de 
baixo custo como barras de 
chocolate e bombons. 

A rede de supermercados 

Mundial, por exemplo, in-
vestiu 30% a mais na compra 
de barras de chocolates, ovos 
pequenos e bombons para a 
Páscoa deste ano. O gerente 
comercial responsável pelo 
setor de chocolates do Mun-
dial, Pedro Paulo Leite, afir-
mou que as compras estão 
similares as do ano passado. 
“Estamos com uma expecta-
tiva muito boa para a Páscoa 
deste ano. Em meio a tantas 
incertezas, será um momento 
de alento para todos”. 

Reportagem da estagiária  

Maria Clara Matturo, sob supervisão  

de Marina Cardoso

SAIBA OS SEUS DIREITOS
 N É importante estar atento 

aos direitos para não cair em 
golpes ou ser enganado, como 
orientou a especialista em di-
reito do consumidor Catia Vita. 

“No caso de compras pela 
internet, os ovos quebrados 
ou derretidos podem ser consi-
derados como “vício no produ-
to”, de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC), 
e você tem o direito de trocar 
com apresentação de nota 
fiscal. O vício ocorre quando o 
produto não se apresenta com 
a qualidade ou quantidade que 
se espera diante das informa-
ções contidas na embalagem. 
Se você decidiu fazer as com-
pras de Páscoa pela internet, 
fique atento. Você pode can-
celar no prazo de até sete dias 
e receber o reembolso. Já no 
caso de compras presenciais, 
a loja não é obrigada a trocar 
o produto. No entanto, caso a 
loja tenha divulgado em algum 
espaço ou na embalagem do 
produto que trocaria, ela será 
obrigada a honrar a oferta”. 

 N Quem optar por fazer as com-
pras pela internet e não receber 
o produto no prazo estipulado, 
pode e deve correr atrás para 
reverter o prejuízo. “Nesse caso, 
por se tratar de presente de 
Páscoa e o atraso na entrega 
do produto caracteriza a perda 
do objeto, o consumidor pode 

desistir da compra e solicitar a 
restituição integral do dinheiro já 
pago, incluindo o frete, e também 
eventuais perdas e danos decor-
rentes da demora”, reforçou a advo-
gada. É essencial estar atento aos 
preços ofertados nos comerciais 
para exigir o valor correto na hora 
do pagamento. 

OPÇÕES DE CHOCOLATES
 N O DIA reuniu diversas ofertas. 

Confira:

PREZUNIC
 N Até o dia 25 de março, os des-

taques das ofertas no Prezunic 
são os chocolates menores. Entre 
eles: Mini ovo de Páscoa Alpino ou 
Kit Kat 90g por R$ 14,99; Ovo de 
Páscoa ao leite Laka ou Diamante 
Negro 170g a 176g por R$ 32,99; 
Bis Lacta 100g a 126g por R$ 4,49; 
Bombom sortido Garoto 250g por 
R$ 10,99 ou leve 2 por R$ 15,98; 
Bombom Nestlé ou Lacta 250g 
por R$ 11,99 ou leve 2 por R$ 17,98; 
Chocolates Garoto 90g por R$ 
4,59 ou leve 3 por R$ 3,69 cada 
e Chocolate Snickers amendoim 
45g - R$ 1,99.

SUPERPRIX
 N No Superprix, os ovos de páscoa 

são as ofertas da semana:  Ovo 
de Páscoa Kinder PJ Masks 100g 
por R$53,90; Ovo de Páscoa Fer-
rero Rocher Collection 241g por 
R$78,90; Ovo de Páscoa Bis ao 
leite N20 318g por R$44,90; Ovo 

de Páscoa Lacta Barbie N15 166g 
por R$44,90; Ovo de Páscoa Nes-
tlé Kit Kat 227g por R$41,90 e Ovo 
de Páscoa Lacta Diamante Ne-
gro 176g (Nº 15) por R$39,90. Na 
compra de dois ovos de Páscoa 
pelo site (www.superprix.com.
br) da Ferrero Roche ou Kinder, o 
supermercado oferece frete grátis.

AMERICANAS
 N Nas Americanas, o diferencial 

vai para os ovos D’elicce, de pro-
dução própria. Comprando no app 
ou site, o consumidor garante 10% 
de desconto na compra de duas 
unidades de qualquer ovo D’elicce, 
além de poder receber o produto 
em até três horas. Levando três ou 
quatro, são 15% e, acima de cinco 
unidades, o desconto sobe para 
20%. Já nas lojas físicas será pos-
sível aproveitar dinheiro de volta 
pagando com o app Ame Digital. 
Na compra de duas unidades de 
ovos D’elicce, o cliente recebe 15% 
de cashback no aplicativo.

Entre as opções estão o Ovo 
Crocante 120g Delicce e Ovo 
Choc Branco C/ Cookies 120g por 
R$21,99; Ovo Pascoa Lol 90g De-
licce por R$39,99; Ovo De Pascoa 
Turma Da Monica 80g Delicce por 
R$17,99; Ovo De Pascoa Hello Kitty 
80g Delicce por R$17,99 e Ovo Pas-
coa Nerf 80g Delicce por R$17,99. 

EXTRA E PÃO DE AÇÚCAR
 N Neste ano, as redes Extra e Pão 

de Açúcar destacam o Meio Ovo de 

Páscoa Recheado by Cheftime, de 
fabricação própria das lojas.

No Extra, os destaques são o 
Meio ovo de Páscoa maracujá com 
brigadeiro 400g por R$ 29,90; 
Meio ovo de Páscoa brigadeiro 
colorido 400g por R$ 29,90; Meio 
ovo de Páscoa creme de avelã com 
Ninho 400g por R$ 36,90; Ovo de 
chocolate ao leite com embala-
gem em formato de orelhas de 
coelho Qualitá 50g por R$7,99; 
Mini ovos de chocolate ao leite 
com embalagem em formato de 
cesta Qualitá 50g por R$7,99 e 
Coelho de chocolate ao leite Qua-
litá 60g por R$7,99.

Já no Pão de Açúcar, as ofer-
tas são exclusivas para Clientes 
Mais: Meio ovo paçoca 400g de 
R$ 45,90 por R$ 39,89; Meio ovo 
Ninho com morangos 400g de 
R$ 45,90 por R$ 39,89; Chocolate 
em tablete Lacta 90g de R$ 4,79 
por R$ 4,29; Bombons favoritos 
Lacta 250,6g de R$ 11,99 por R$ 
7,99 e Ovo de Páscoa 15 Laka 170g 
– R$ 29,90. 

MUNDIAL
 N O Mundial também não está de 

fora das ofertas, com Bombons 
Lacta Variedades 250,6g por R$ 
10,90; Chocolate Hershey’s 85g/
87g/92g por R$ 3,85; Chocolate 
M&M’s 148g por R$ 7,99; Chocola-
te Milka 100g por R$ 12,80; Bom-
bons Lacta Trufas Sortidas 138g 
por R$ 18,90; Chocolate Lacta Bis 
Xtra ao Leite ou Oreo 45g por R$ 

1,85 cada; Chocolate Lacta 90g 
por R$ 4,99 e Chocolate Lacta 
60% Cacau 85g por R$ 6,69.

BRASIL CACAU
 N Nas lojas Brasil Cacau, as lem-

branças são ótimas opções de 
presente com preços baixos. Entre 
elas estão o Combo de Páscoa 
(148g) por R$ 19,90; Mini trufas 
Tradicional (120g) por R$ 17,90; 
Mini Ovinhos de Chocolate (98g) 
por  R$ 10,90 e Coelho Chocolate 
ao Leite (85g) por R$ 17,90.

CACAU SHOW
 N Para quem tá em busca de eco-

nomia, a Cacau Show também 
tem opções de chocolates meno-
res, como o Cartão Cacau Magia 
e Cartão com coelho de chocola-
te decorado, a partir de R$ 5,90; 
Bombons Cacau Magia Chocolate 
78g, a partir de R$ 13,90; Ovo Ca-
cau Magia Coelho 40g, a partir de 
R$ 9,90; Ovinhos Cacau Magia 
250g, a partir de R$ 27,90; Tablete 
Cacau Magia 115g, a partir de R$ 
15,90 e Caixa Cacau Magia 95g, 
a partir de R$ 24,90.

SODIÊ DOCES
 N A Sodiê Doces entra na Pás-

coa de 2021 com duas novidades 
nos ovos de colher: o sabor Zero 
Açúcar Trufado Preto e Branco 
no Chocolate Meio Amargo, e o 
lançamento Brigadeiro Maltado 
no Chocolate Branco. Além de ou-
tros 16 sabores de recheios, como 

Alpino, Chocolate Ao Leite, 
Cocada e Maracujá no Choco-
late Branco. Os ovos de colher 
variam entre 640g e 840g, 
contando as duas metades e 
de acordo com o peso do re-
cheio, com valores a partir de 
R$64,90. A lista de lojas pode 
ser encontrada pelo site http://
sodiedoces.com.br/lojas. 

MAKE A CAKE
 N A confeitaria conhecida pela 

criatividade de seus produtos 
oferece ovos personalizáveis. 
O cliente escolhe a opção de 
chocolate que pode ser ao leite, 
branco ou meio amargo. Em se-
guida, seleciona uma das mais 
de 20 variedades de recheios. 
E para finalizar, uma das 15 
opções de toppings. Exclusi-
vamente para a Páscoa, além 
dos recheios que já compõem 
o cardápio da Make a Cake, a 
confeitaria trouxe o adicional 
de Nutella, Ninho, Ganache de 
Maracujá e Ganache de Choco-
late ao leite. Dependendo da 
montagem, o ovo pode pesar 
entre 250g e 300g e custa a 
partir de R$64,90.

Para os pequenos, o Ovo 
Naked Chocolate vem com 
decoração de Páscoa e custa 
R$54,90. Outras opções são o 
Ovo Brigadeiro por R$64,90 e o 
Ovo Brigadeiro e M&M com pó 
mágico. Essa versão também 
sai por R$64,90.
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Setor público recorre ao 
STF para frear reforma

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Pedido feito pela frente parlamentar poderá ser levado para julgamento do plenário do Supremo

O 
avanço da refor-
ma administrativa 
(PEC 32) no Legis-
lativo levou o fun-

cionalismo, deputados e 
senadores contrários à pro-
posta a intensificarem suas 
mobilizações. A Frente Par-
lamentar Mista em Defesa 
do Serviço Público (Servir 
Brasil) recorreu ao Supremo 
Tribunal Federal e pediu que 
a Corte suspenda a tramita-
ção do texto, que já está na 
CCJ da Câmara.

O bloco interpôs, na quin-
ta, recurso contra a decisão do 
relator, ministro Marco Auré-
lio Mello — que, em fevereiro, 
rejeitou o Mandado de Segu-
rança 37688 apresentado pelo 
grupo para interromper o an-
damento da proposta.

A Servir alega impossibili-
dade de análise do texto sem 
a divulgação dos documen-
tos que o embasaram. Não 
há, por exemplo, dados de 
impacto orçamentário. 

O relator havia negado o 
pedido por entender que a 
atuação do STF seria prema-
tura. Agora, com esse novo 
cenário, a frente acredita 
que o recurso seja necessário 
“para evitar atropelo das dis-
cussões”. Caso o ministro não 
reconsidere sua decisão, o re-
curso deverá ser levado para 
julgamento do colegiado.

NA CCJ

 n Relator da proposta na CCJ, o 
deputado Darci de Matos (PS-
D-SC) prometeu entregar seu 
relatório sobre a PEC 32 até 30 
de março. Matos afirmou que 
fará audiência pública para 
“aprofundar os debates”. 

Para o parlamentar, a refor-
ma é fundamental para “mo-
dernizar o setor público”: “Meu 
parecer será favorável, pois a 

PEC é constitucional, ela tem 
fundamento legal”.

A Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público, 
por sua vez, atuará de forma 
mais contundente quando o 
projeto chegar à Comissão Es-
pecial — caso o STF não sus-
pensa a tramitação. No cole-
giado, o bloco vai apresentar 
um substitutivo global.

Parecer sai até o fim deste mês

 n O futuro plenário da Assem-
bleia Legislativa do Rio está 
ganhando forma e tudo indica 
que será inaugurado em maio. 
Conhecida como antigo ‘Ba-
nerjão’, a nova sede da Alerj já 
está com diversos setores fun-
cionando: Finanças, Controle, 
Patrimônio, Jurídico, Engenha-
ria, Presidência e outros.

A previsão é que os gabinetes 
dos deputados estaduais sejam 
remanejados para o edifício na 

segunda quinzena de abril, in-
formou à coluna o diretor-geral 
da Casa, Wagner Victer.

“As novas instalações, além 
de serem modernas, operando 
com menores custos, atende-
rão às legislações de incêndio 
e de acessibilidade”, afirmou. 
Segundo Victer, a nova sede 
também permitirá “maior inte-
gração das atividades da Alerj 
nos campos administrativo e 
Legislativo e com a sociedade”.

DE MALAS PRONTAS

Alerj terá novo plenário em maio

Policiais pressionam e organizam ato 
 > A PEC 32 reformula as 

regras do RH do país: ex-
tingue a estabilidade de 
futuros servidores (exceto 
das carreiras de Estado) e 
o regime jurídico único, 
entre outros itens. A ex-
pectativa do presidente 
da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), é de que a vota-

ção seja concluída em dois 
meses na Casa e mais um 
mês no Senado.

Porém, todas as mudan-
ças previstas no projeto são 
vistas pelas carreiras como 
“desmonte do serviço públi-
co”. Os agentes de Seguran-
ça Pública, inclusive, orga-
nizam uma ofensiva já na 

segunda, das 15h às 16h, 
em frente às unidades de 
trabalho. O movimento 
é puxado pela União dos 
Policiais do Brasil (UPB) 
e ocorrerá em todo o país.

A UPB diz que a PEC 32 
e a EC Emergencial repre-
sentam retrocesso e riscos 
para o funcionalismo.

Plenário da nova sede da Alerj remete à estrutura do Congresso

PALOMA SAVEDRA/AGÊNCIA O DIA
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ELE É O NOVO PRESIDENTE DA LIESA

N
a noite da última quinta-feira, Jorge Perlin-
geiro foi eleito presidente da Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba do Rio. Dono 

do bordão ‘Dez, nota dez’, Jorge conversou com a 
coluna sobre Carnaval, pandemia e os desafios 
que vai enfrentar ao assumir seu novo posto.

DIVULGAÇÃO

‘Se Deus 

 N Eduardo Paes é um prefeito que gosta do Carnaval. 
Você acha que vai poder contar com o apoio dele?

 L Eu acho que a gente vai contar com o apoio dele em qual-
quer situação. Eduardo é um excelente administrador e é 
carioca, vibra com a cidade. Sua volta à prefeitura é motivo 
de muita alegria. A nossa última gestão é para esquecer e 
nunca mais lembrar. A gestão do Marcelo Crivella é uma 
página virada. Eduardo adora Carnaval, portelense e nas 
outras gestões sempre prestigiou o Carnaval do primeiro 
ao último dia, é entusiasta do Carnaval e tenho a certeza de 
que ele está  tão preocupado quanto nós. Durante a assem-
bleia que eu fui eleito o presidente da Liga, eu disse que nós 
teríamos um período de espera para que a vacina chegue o 
mais rápido possível e para todos. Em julho, no mais tardar 
em setembro, temos que ter a garantia  se vamos ou não ter 
Carnaval em 2022. Quatro meses são suficientes para as es-
colas de samba montarem a sua festa até porque as ordens 
dos desfiles e os enredos já estão escolhidos. Vou procurar 
o Eduardo no próximo mês para conversar e decidir o que 
vamos fazer e assinar o contrato para viabilizar o evento para 
o ano que vem. Temos que preparar tudo e, se Deus quiser, 
vamos ter  Carnaval em  fevereiro de 2022. Caso isso não 
ocorra, ele será automaticamente transferido para julho. A 
exemplo do Rock In Rio, que o Roberto Medina cancelou o 
evento de setembro e fez um contrato amarrado para uma 
transferência automática. 

 N  Você completaria 30 anos à frente da apuração este 
ano. Mas não houve Carnaval. Você vai continuar 
apresentando a apuração?

 L Eu recebi o convite lá atrás. Foi o Capitão Guimarães que 
me chamou e eu não aceitei de imediato o convite porque 
achei que seria uma grande responsabilidade. Depois decidi 
aceitar e encarar como mais um desafio na minha carreira 
de comunicador. Conduzir a apuração do Carnaval do Rio 
muito me honra e eu devo conduzir, sim, a apuração de 2022 
porque quero completar 30 anos desse ciclo. Seria em 2021, 
mas vai ficar para o próximo. Na qualidade de presidente da 
Liga, eu concedo  e autorizo que eu seja o locutor oficial da 
apuração (risos).

 N  É verdade que você quer tirar a apuração da Marquês 
de Sapucaí? Para onde ela iria?

 L É uma sugestão. Há alguns anos, eu sou testemunha 
ocular e posso falar o que eu vejo: como homem de pro-
dução e de televisão e rádio, eu sempre vi aquele espaço, 
aquele evento como mal- aproveitado. Não é nenhuma 
crítica à TV Globo. Pelo contrário. Como donos do espetá-
culo, eles tem o direito de fazer o que querem, mas eu falo 
com espectador. A apuração é a grande cena do Carnaval. 
Quando acaba o Campeonato Brasileiro, por exemplo, os 
jogadores recebem as medalhas, o capitão do time ergue a 
taça, tem chuva de papel picado, fogos de artifícios e tudo 
termina em uma grande mágica. Eu vejo que, infelizmen-
te, quando termina apuração das escolas de samba, nada 

mais acontece. Não é mostrado a entrega dos troféus, as 
pessoas invadem o espaço porque não tem estrutura e, 
para piorar, aquele calor de mais de 40 graus por causa 
do horário de 15h45 de uma quarta-feira. Os presidentes 
e componentes das escolas apertados e colados naquelas 
barraquinhas... Foi sugestão. Eu não tenho nem condições 
de mandar a Globo fazer isso ou aquilo, mas já conversei 
com os diretores da emissora. Conversei como amigos e 
dei essa sugestão, que não é uma crítica. Se for conside-
rada crítica, ela é construtiva.

 N Qual é o maior desafio de se tornar presidente da Liga?

 L São muitos. O primeiro, o master, seria essa pandemia e 
eu espero que Deus nos dê essa dádiva, essa vitória.  Depois 
é organizar tudo para que o Carnaval aconteça em fevereiro 
mesmo ou então em julho. Eu tenho muita confiança que 
até o mês de julho a gente já tenha uma definição e eu posso 
te garantir uma coisa: o próximo Carnaval vai ser um dos 
maiores espetáculos por causa da vontade e ansiedade das 
pessoas de curtir a folia. As pessoas estão sedentas pela festa 
mais popular brasileira. 

 N O Carnaval de julho foi cancelado pelo prefeito. Achou 
uma decisão acertada?

 L Sim. Eu favorável ao cancelamento porque achava que a 
decisão seria para melhorar a situação do Rio com mais tu-
ristas, ocupação da rede hoteleira, trazer trabalhos para os 
funcionários dos barracões, mas não daria certo. Foi uma 
decisão acertada.

 N Qual foi o prejuízo pro Carnaval por conta da 
pandemia?

 L O Carnaval gera  milhões de receita para o município e foi 
um prejuízo não só na parte financeira, como na parte social. 
Para nós, da Liga, foi um ano terrível porque não faturamos 
um centavo. Só pagamos contas para manter a instituição. 
Não é barato manter a Cidade do Samba. São despesas e mais 
despesas e a Liga não demitiu ninguém. 

 N  Acha que, se houver Carnaval no ano que vem, a 
festa terá que ser adaptada? Que tipo de adaptações?

 L Se o Carnaval tiver liberado em fevereiro ou em julho, ele 
tem que ser como sempre foi. Não pode ser limitado, não 
pode ser reduzido. Não se pode estabelecer um número de 
componentes. Tem que ser liberado! Temos que fazer um 
espetáculo da grandeza que ele sempre foi: com 4 mil com-
ponentes, no máximo seis alegorias, com mais luxo e mais  
riqueza. Não vejo um Carnaval adaptado ou em tamanho 
menor. Não vejo por aí.

 N Quais as principais reclamações dos presidentes das 
escolas no momento?

 L Falta de dinheiro. Todo mundo reclama da falta de dinhei-
ro e ela é uníssona. Está tudo parado e os barracões tem fun-
cionários que estão sem receber. As escolas de samba não são 
uma máquina de fazer dinheiro o ano inteiro e com outras 
fontes de receitas. Essa fonte de receita é exclusivamente o 
Carnaval, que são as cotas da televisão, as cotas do patrocí-
nio, bilheterias dos ensaios. Tem um ano que não entra nada 
e os barracões estão interditados. Mas graças a Deus, esse 
assunto está sendo encaminhado por conta da interdição 
da Cidade do Samba por falta de equipamentos fiscalizados 
pelo Corpo de Bombeiros e vai ser resolvido.

 N Você já foi vacinado contra a Covid-19. Já está mais 
relaxado com os protocolos de segurança?

 L Tomei semana passada. Estou relaxado, mas já estava an-
tes porque eu tive a Covid-19 entre o Natal e o Ano Novo. Fui 
para o hospital, mas não aguentei ficar quatro horas e acabei 
voltando para casa e me tratei com acompanhamento de um 
médico, contratei uma ajudante, uma enfermeira e graças a 
Deus, em cinco dias eu estava liberado para voltar ao normal. 
Não perdi olfato, não perdi o paladar e nem tive problemas 
respiratórios. Agora, estou ansioso para a segunda dose no 
dia 7 de abril e aí eu vou ficar mais tranquilo.

 N O seu programa ‘Samba de Primeira’ vai voltar?

 L Eu sempre digo que ele não terminou, ele deu um tempo. 
Tenho pensado em fazer um programa  mensal daqui por 
diante. Tenho uma equipe e estamos discutindo sobre isso 
porque nesse formato dá para conciliar uma coisa com a 
outra e tudo vai dando certo.

quiser, 

vamos ter 

Carnaval 

em  

fevereiro’
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HOMEM, EU DOU’, DIZ CÁTIA PAGANOTE
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A ex-Paquita Cátia Paganote comemora hoje seu 

aniversário de 45 anos. Exibindo um corpo sequinho, 

a loira comentou sobre sua maturidade. “Hoje me vejo 

mais mulher, mais madura, mais segura. Aprendi a 

gostar de mim em primeiro lugar”.

Mas para manter a forma nessa idade, Paganote diz 

que pega firme em exercícios diários com a ajuda de 

dois personal trainers, um especializado em luta e 

outro em exercícios na academia. “Manter meu corpo 

em forma me traz tranquilidade, me faz ver a vida de 

uma forma mais calma”, diz a ex-Fazenda, que se 

orgulha de não fazer regimes rígidos e de não fazer 

cirurgias plásticas invasivas no corpo. 

Cátia também falou sobre relacionamentos e diz 

que se considera uma mulher independente. “Se 

eu tiver que dar em cima de um homem, eu dou, eu 

mostro. Falo o que quero e o que não quero. Eu já vivi 

muita coisa e consegui construir um caráter e perso-

nalidade. Confesso que quero encontrar um grande 

amor, mas não preciso esperar nada deles”, garante 

a ex-paquita, que vai relançar em breve seu CD 

‘Uma Loira no Pagode’, de 1995, com nova capa e 

fotos exclusivas da época. Cátia segue morando 

no Espírito Santo com a filha pequena Valentina, 

apresenta o programa ‘Fala Mulherada’, da Jovem 

Pan Vitória, e tem projetos com a TV local.

PIOVANI LAMENTA FILHOS 
PRESOS NO BRASIL

Esta coluna de seis leitores soube que Cristina Kartalian, 

mãe do cantor Fiuk, foi parar na emergência no mês 

passado, por conta de pressão alta. Segundo fontes da 

coluna, a mãe do atual brother do ‘BBB 21’ tem estado 

muito focada em acompanhar o reality e tem se envol-

vido muito emocionalmente com o jogo, principalmen-

te ao acompanhar tudo que envolve a trajetória do filho. 

Atualmente Cristina vinha mais tranquila com os passos 

de Fiuk no confinamento. Agora, com a ida do cantor ao 

paredão após a prova do líder, haja coração de mãe para 

aguentar tanta emoção.  

Marina Ruy Barbosa foi vista embarcando para as Maldivas na noite de 
ontem. A ruiva estaria acompanhada de seu atual affair, o deputado 
federal Guilherme Mussi. A primeira parada do casal é em Dubai, claro 
que voando em primeira classe, um luxo só! Uma internauta chegou a 
compartilhar que a atriz havia comprado um seguro viagem junto com o 
político para embarcar para os badalados destinos. Vale lembrar que a 
câmara de deputados vem tendo sessões remotas por causa da pande-
mia, ou seja, o deputado não está em férias. Procurada, a assessoria de 
Marina diz desconhecer a viagem e estar tentando contato com a atriz, 
mas até o fechamento desta nota ainda não havia um retorno. 

LUA DE MEL NAS MALDIVAS?

HAJA CORAÇÃO
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 n A jornalista, 
produtora e dra-
maturga Maria 
Fernanda Gurgel 
será entrevis-
tada pelo ator 
Leonardo Arena 
na live ‘Papo de 
Coxia’, na terça- 
feira, às 19h30 
pelo instagram 
@coskkkinha.

Luana Piovani usou as redes sociais ontem para lamentar o fato dos filhos 

Dom, Bem e Liz não estarem conseguindo embarcar de volta para Portugal, 

onde moram com ela. As crianças estão no Brasil com o pai, Pedro Scooby. 

“Difícil conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos. A TAP (companhia 

aérea) cancelou de novo o voo dos miúdos pra cá. Agora não sei se eles voltam 

antes da Páscoa ou depois do trabalho do Pedro. Difícil, mas enfim... Eu que 

junte os caquinhos do meu coração”.

COM A FILHOTA

REENCONTRO EMOCIONANTE 

O reencontro de Projota com sua filha Marieva, de 1 ano, rendeu muita emoção 
para quem acompanha o cantor. De volta a São Paulo, ontem, após ser eliminado 
do ‘BBB 21’ e cumprir sua agenda da eliminação no Rio, o cantor compartilhou em 
suas redes sociais o momento em que chegou em casa e pegou a filha no colo. O 
rapper foi às lágrimas ao rever a filha. A pequena, no entanto, inicialmente 
estranhou o novo visual do pai, por conta dos cabelos louros, mas logo depois foi 
só carinhos com ele. 

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

A coluna descobriu que Latino está negociando seu primeiro reality show em 
família. O objetivo da atração seria mostrar o dia a dia da intimidade do cantor 
e de seus filhos. O artista, inclusive, já negocia o patrocínio da nova atração com 
uma empresa para instalação de câmeras em todos os cômodos de sua casa. 

REALITY EM FAMÍLIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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Vamos lá, Infraestrutura!

O Dia Mundial da Água, come-
morado em 22 de março, é uma 
data que representa a luta pela 

garantia ao acesso a este elemento da 
natureza essencial à sobrevivência de 
todas as espécies. No entanto, vivemos 
no Brasil, em particular no Rio, uma 
clara tentativa de mercantilização da 
água, representada pelo processo de 
concessão dos serviços de água e es-
gotamento sanitário, prestados pela 
Cedae, à iniciativa privada. 

Como preparativo para essa emprei-
tada, o governo estadual, que deveria 
defender o interesse público, realizou, 
junto com o BNDES, em dezembro de 
2019, evento de apresentação do edital 
- às custas da Cedae -, no Palácio Gua-
nabara. Entre os convidados, autorida-
des de diversos poderes como minis-
tros de tribunais superiores, desem-
bargadores do TJ-RJ, representantes 
do TCE e do parlamento estadual. Uma 

Estudos sofisticados demonstram 
que só investindo suficiente-
mente na quantidade e/ou na 

qualidade da infraestrutura dos países 
o PIB per capita crescerá a contento. 
De forma análoga, quanto mais se faz 
isso menos desigual se torna a distri-
buição de renda. 

As oportunidades para atuar na in-
fraestrutura são amplas, mas, por aqui, 
puxado pela vertente pública, esse tipo 
de investimento entrou em queda livre 
até 1990 e, de novo, mais recentemen-
te, afetando negativamente a evolução 
do PIB em cada momento que se se-
guia. Lá atrás, o PIB crescia, em média, 
a 7% ao ano. De 1990 até 2019, a média 
de crescimento caiu para apenas 2%.

Em adição, ultimamente o Brasil vem 
investindo, sistematicamente, menos de 
3% do PIB no setor, o que, segundo regra 
de bolso em vigor, é insuficiente para 
manter intacto o estoque de infraestru-
tura per capita. Esse baixo investimento 
contribuiu para derrubar ainda mais as 
possibilidades de crescimento do PIB. 
Estima-se, assim, que, do início dos anos 
1980 até a pouco, o estoque de infraes-
trutura em nosso país tenha caído de 
58% para 36% do PIB. Para a atividade 
econômica ter crescido algo sob essas 
condições, deve ter ocorrido ao mesmo 
tempo um verdadeiro milagre. (Foi pro-
vavelmente esgarçando os limites do 
uso desses equipamentos ao extremo 
que se conseguiu isso...).

Outra informação preocupante é 
a de que a parcela privada do inves-
timento em infraestrutura oscila em 
torno de apenas 1% do PIB há bastante 
tempo, ou seja, ainda não conseguiu 
decolar, mesmo diante da desabada do 
espaço para investir no setor público 
de que se ouve falar todos os dias.

Isso mostra que temos de atuar nas 

Concessão da Cedae transforma água em mercadoria

Ary Girota
presidente do Sin-
dágua-RJ 
 

Raul Velloso
consultor econômico 
 
 

clara demonstração de querer blindar 
o processo de concessão.

O governo tenta emplacar os argu-
mentos fantasiosos de representantes 
de grupos privados para justificar a 
negociação: aumento da quantidade 
de água; melhoria da qualidade; con-
tas mais baixas. Mas, no mundo todo, 
os serviços de água são reestatizados 
devido ao fracasso das privatizações. 

O edital elaborado pelo BNDES 
com o governo estadual desconsi-
dera dados financeiros, sociais e de 
Saúde, tornando a concessão uma 
excrescência administrativa e opera-
cional sem precedentes, inexequível, 
que pode levar ao caos sanitário as 
cidades atendidas hoje, impedindo a 
expansão e atendimento das regiões 
não abrangidas. 

O ponto mais absurdo do edital é 
desconsiderar a perda anual de mais 
de R$ 650 milhões - numa conta bási-
ca, R$ 19,5 bilhões em 30 anos -, relati-
vos à imunidade tributária a que a Ce-
dae, por ser pública, tem direito. Esse 
montante deve obrigatoriamente ser 
usado para financiar a expansão dos 
sistemas. Em caso de concessão, será 

duas pontas: aumentar o espaço para 
investir nos entes públicos, assunto 
que, por sua dimensão e complexida-
de, cabe tratar à parte, e criar as condi-
ções para as inversões privadas aconte-
cerem com maior força, especialmente 
como parte do esforço de recuperação 
econômica pós-pandemia.

Na sessão de ontem do Fórum Na-
cional (veja em https://youtu.be/RXr-
jGdA99kM), que presido, tratamos 
especificamente do desempenho dos 
investimentos privados em infraestru-
tura, onde se viu que não há problema 
de oferta: existem empresas interes-
sadas em prover a infraestrutura e o 
mercado de capitais se mostra recep-
tivo para financiar os empreendimen-
tos. Impera, contudo e claramente, um 

forte viés antiprivado, que se manifesta 
de várias formas fora do âmbito do seg-
mento privado em si.

Recomendo aos leitores que aces-
sem o link acima indicado para apro-
veitar as apresentações dos participan-
tes e os respectivos debates. De minha 
parte, enfatizei algo que decididamen-
te precisa mudar: a baixa prioridade 
que o país - e particularmente seus di-
rigentes políticos do momento - con-
ferem ao investimento em si, inclusive 
como melhor caminho para retirar o 
país do marasmo pós-pandemia que 
cada dia se intensifica mais. Falo, es-
pecificamente, do investimento em 
infraestrutura, público e privado, cuja 
importância as forças políticas preci-
sam incorporar em suas ações.

perdido. As empresas privadas terão 
que recolher os tributos e, certamen-
te, vão fazer com que os consumidores 
paguem a conta. 

Estamos atônitos por esses fatos não 
serem suficientes para que as ações 
que tramitam nas diversas esferas dos 
tribunais de Justiça e no TCE-RJ te-
nham como resultado, ainda que limi-
nar, a suspensão do edital. Sua simples 
leitura revela incongruências, para não 
dizer ilegalidades, e comprova sua 
inexequibilidade. Os prejuízos para 
os cofres do estado são astronômicos. 

A concessão agravará mais os pro-
blemas sociais e sanitários da popu-
lação, principalmente, das camadas 
mais vulneráveis e periféricas, ao 
transformar a prestação de serviço es-
sencial e público em negócio que faz 
da água mercadoria, com a figura do 
atravessador. 

A Cedae, que hoje realiza o ciclo 
completo do tratamento, distribuição 
de água, coleta e tratamento de esgo-
tos, deixará de cumprir papel primor-
dial de garantir à população o acesso à 
água e, consequentemente, à dignida-
de e à Saúde.

A pandemia  
e a chave 
do cofre

Gilberto Braga
economista/Ibmec e 
prof Fund Dom Cabral 
 

Não dá para ignorar a importância 
de Paulo Guedes no governo. O 
discípulo da Escola de Chicago é 

profissional de prestígio e sucesso empre-
sarial, foi um dos fundadores do Banco 
Pactual, presidente de instituições de en-
sino e gestor de fundos da área de Educa-
ção. Pressupõe-se que está no governo pela 
convicção de contribuir para sucesso da 
gestão pública, não sendo político profis-
sional, nem precisando servir-se do Estado 
para projetos eleitorais ou patrimoniais. 

Passado um ano de pandemia, Gue-
des continua sendo crucial para manter o 
governo nos trilhos, mesmo combatido e 
tendo as suas propostas desfiguradas pelo 
Congresso e até pelo presidente. Ainda 
mantém um saldo de credibilidade junto 
à comunidade financeira internacional e 
empresarial nativa. Contra a postura do 
ministério, pesa a omissão na discussão 
das vacinas em 2020, quando criou-se um 
falso dilema de que o isolamento social 
era prejudicial para a Economia. Guedes 
se manteve estrategicamente em silêncio 
para não se contrapor a pregação negacio-
nista presidencial. 

Apostaram que a pandemia seria rá-
pida, não foi. A conta da ajuda emergen-
cial ficou cara de pagar, desequilibrando 
a despesa pública. Tardiamente, com o 
recrudescimento do contágio, com o fim 
distribuição da ajuda emergencial e com 
a queda na aprovação do governo nas pes-
quisas de opinião, admitiu-se que a melhor 
medida econômica é vacinação em massa. 

A recuperação econômica anda a passos 
lentos e de mãos dadas com a insuficiência 
de vacinas. Demoramos a reconhecer que 
o diagnóstico foi errado em 2020, porque 
politicamente era ruim para a imagem 
governamental. A solução é demorada, 
porque o erro no momento da compra dos 
imunizantes ocasionará que a Economia 
não se desenvolva o suficiente em 2021. A 
cobertura da vacinação na população só 
permitirá alívio nas atividades sociais e, 
por conseguinte, na Economia, em mea-
dos de 2022. A ajuda financeira deverá 
voltar a ser paga em abril de 2021, em va-
lores menores após a aprovação da PEC 
Emergencial, que não será computada no 
teto de gastos. Uma vitória de Guedes, que 
deve manter o consumo aquecido e a recu-
peração parcial dos índices de Bolsonaro 
nas pesquisas de avaliação.

A inflação está subindo, forçando o Co-
pom a elevar os juros para combatê-la. 
O PIB deve crescer moderadamente em 
2021, mas sendo insuficiente para gerar 
muitos empregos. Pelo menos até agosto, 
o índice de desemprego não deve crescer 
por conta da obrigação de manutenção 
do emprego pelas empresas, que recor-
reram em 2020 às medidas de redução e 
suspensão da jornada de trabalho. Outra 
vitória de Guedes.

Guedes ainda é o fiel da balança do 
Governo Bolsonaro. O desempenho da 
Economia depende do fortalecimento 
do ministro e da delicada manutenção 
da austeridade fiscal. Considerando que 
a corrida presidencial começou com a 
volta do ex-presidente Lula, a pressão por 
gastos e emendas parlamentares deve se 
intensificar. Mais uma razão para se ter 
uma pessoa como Guedes com a chave 
do cofre nas mãos.

“As 

oportunidades 

para atuar na 

infraestrutura 

são amplas, 

mas, por 

aqui, puxado 

pela vertente 

pública, o 

investimento 

entrou em 

queda livre até 

1990”

“A concessão 
agravará 
mais os 
problemas 
sociais e 
sanitários 
da 
população e 
das camadas 
mais 
vulneráveis”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Eva sente um mal-estar, força 
uma situação e Manuela implora 
que Rodrigo vá embora.  Marcos 
não entende o comportamento 
frio de Vitória ao falar sobre Ana. 
Vitória se enfurece ao saber que 
Marcos deu uma carona para Ali-
ce e vai tirar satisfações com ela.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N  Reapresentação do último 
capítulo da novela. A partir de 
segunda-feira, a emissora volta 
a transmitir a novela ‘Salva-se 
Quem Puder’.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR DE MÃE

 N Álvaro propõe tirar a vida 
de Camila, se Thelma aceitar 
vender seu restaurante para ele. 
Lurdes tem um mau pressenti-
mento. Lurdes pede que Camila 
não saia de casa. Danilo desco-
bre que Thelma não perdeu seu 
filho bebê. Camila é atropelada.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/GLOBO

o
d

ia
d Em carreira solo, Luan fala Em carreira solo, Luan fala 

do single inspirado em do single inspirado em 
Anitta, comenta o fim do Anitta, comenta o fim do 
duo com Saulo Poncio e duo com Saulo Poncio e 
revela sonho de gravar com revela sonho de gravar com 
Roberto CarlosRoberto Carlos

VOANDO VOANDO 
ALTOALTO

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

GLOBO/JOÃO COTTA

H
ipnotizado por Anitta? Luan, ex-
-integrante do duo UM44K, divulgou 
recentemente ‘Hipnose’, música composta 
como reação a participação da cantora carioca 

no clipe do hit ‘Larissa’, faixa lançada com Pedro Sampaio em 2020. A música já 
ultrapassa 21 milhões de visualizações no YouTube. Com letra divertida e batida dançante, 

o novo trabalho do cantor, de 26 anos, ainda mostra sonoridade diferente e surpreendeu os fãs.
“Eu me sentia fazendo sempre o mesmo. Toda vez que eu ia fazer uma música, pensava: ‘pô, cara, 

queria me permitir fazer outras coisas’. Eu já estava com a ideia de fazer algo mais dançante, e ‘Larissa’ 
foi um empurrão. Então, estudei o cenário atual dessas músicas que a galera pega para dançar e para fazer 

desafios no TikTok e no Reels. Por isso, ‘Hipnose’ é diferente de tudo que já fiz”, conta.
Depois de se aventurar na batida do funk, o cantor, que é conhecido por apresentar uma vibe mais acústica e R&B, 

se aproxima do trap e do universo do TikTok com o novo trabalho lançado pela Warner Music. No clipe de ‘Hipnose’, 
que mostra a continuação do vídeo de ‘Larissa’, Luan conta com a participação do amigo influencer Lucas Guedez e do 

tiktoker Martin Klayver, responsável por viralizar várias músicas na plataforma.
“Gosto muito dessa música porque escrevi como uma resposta. Eu não sou uma pessoa que pensa muito rápido para dar 

uma resposta para alguém, então, uso a música. A letra é uma resposta para tudo o que aconteceu no dia de gravação de ‘Larissa’. 
E eu quis levar isso para o clipe. Acabou um clipe e comecei a gravar outro. É um segundo episódio”, diz.

“Eu vim para surpreender, não para pensar em números até porque o trap ainda não é muito popular. Vim para resgatar a gale-
ra mais nova porque sinto que meus fãs cresceram junto com a gente na UM44K. Queria conversar mais com a galera nova que faz 
dancinha. Eu vejo ‘Larissa’ tocando em tudo quanto é lugar e é muito maneiro. Quando fiz, eu imaginava realmente isso: ver a galera 

dançando, curtindo, cantando a música”, reflete.

FIM DO DUO
Com sonoridade que mistura R&B e pop, o duo UM44K, formado com o amigo Saulo Poncio, conquistou uma legião de fãs, sobretudo, 
na internet. Em quatro anos, fizeram hits como ‘4 da manhã’ e emplacaram música em trilha de novela. Apesar disso, em abril de 2020, 
eles pegaram o público de surpresa e anunciaram a separação.

“Eu e Saulo somos irmãos. A gente se fala todo dia, troca figurinha, gosto do que ele faz, e ele gosta do que eu faço. Mostrei ‘Larissa’ 
para ele bem antes de sair. Estava na casa do pai dele e ele aprovou. A gente nunca brigou. Geralmente, as pessoas me perguntam se 
rolou alguma briga durante a separação, mas não. Esse nunca foi o motivo. Foi uma decisão dele principalmente. Hoje, entendo muito 
mais, mas, na época, também consegui entender que era uma parada que pesava muito para ele e, para mim, nem tanto”, detalha Luan 
sobre a relação com o amigo, que decidiu se dedicar mais à vida religiosa.

PRÓXIMOS PLANOS
Luan conta que só foi ter dimensão do sucesso do duo perto do seu fim e que começar uma carreira solo “do zero” foi um de-

safio por não saber se as pessoas gostavam somente da dupla ou dele também. Mas ele revela que está feliz com o resultado 
porque o público se manteve fiel e ainda chegou uma galera nova.

“Tinha expectativa e medo sobre fazer algo solo. Mas graças a Deus, fui abençoado com um single solo, uma música 
com Whindersson Nunes, uma com Vitão, e depois com Pedro e Anitta no clipe... Eu não planejei nada disso. Foi 

Deus quem colocou a mão para me abençoar”, conta o artista, que gostaria de colaborar com nomes como Jão, 
Lagum e Ferrugem novamente.

Mas o sonho maior é com o rei Roberto Carlos, e ele explica o motivo. “O sonho de vida é ter o Rober-
to Carlos em uma faixa. Eu amo demais a forma que ele passa o amor por meio da música. Escuto 

desde criança e me emociono até hoje. Musicalmente, é muito leve”, conta Luan, que adianta 
querer lançar uma música mais calma e romântica para o Dia dos Namorados junto a 

uma banda, a qual mantém em segredo, além de voltar a fazer shows no segundo 
semestre, se possível.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tábata Uchoa
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Horóscopo

É um dia ótimo de crescimento profissional. Você 
pode se envolver em várias atividades hoje. Há risco 
de se distrair. Tome cuidado com fofocas. O bom 
humor anima os momentos a dois. Cor: menta.

Foque em assuntos financeiros. Fuja de prejuízos. É 
preciso avaliar como está o seu emocional. Não 
misture dinheiro e amizade. Uma certa insegurança 
pode atrapalhar a vida amorosa. Cor: preto.

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: além, aorta, arame, arca, aresta, auto, autor, campo, camurça, 
carma, crespo, erma, espora, fêmur, fera, fratura, fresta, lacre, lesma, maré, 
maturação, melar, muro, poça, resma, restauração, resto, topo, torção

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A sua autoconfiança vai se destacar. Reveja mudanças 
em seu comportamento. As amizades também estão 
numa boa fase. O companheirismo marcará o 
relacionamento. Cor: rosa-claro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua traz um clima tenso para você. Busque definir se 
vale a pena seguir os seus objetivos ou fazer 
mudanças importantes. No romance, a estabilidade 
surge. Cor: ocre.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Esforce-se para manter a paz nas amizades. Cuidado 
nas suas ambições. Atenção com as palavras e com a 
performance do seu conhecimento. A paixão à 
distância pode acelerar o seu coração. Cor: rosa-bebê.

LEÃO
23/7 a 22/8

Alguns altos e baixos podem acontecer. Lidar com os 
colegas de trabalho será um desafio. Controle o seu 
temperamento. O astral apimenta a intimidade. Cor: 
lavanda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

 Atenção as necessidades emocionais depositadas na 
família. A convivência com as pessoas mais próximas 
vai te alegrar. A rotina vai gerar problemas. No 
romance, a paixão vai ser estável. Cor: verde-oliva.

LIBRA
23/9 a 22/10

É um dia lindo de crescimento e percepção de suas 
necessidades e vontades pessoais. Guarde sua opinião 
nos conflitos familiares. O desejo vai animar o clima do 
romance. Cor: pink.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O dia vem carregado de crescimento, oportunidades e 
prosperidade. Com uma energia incrível, fale com as 
pessoas mais queridas. Aposte no seu carisma e vai 
arrasar na paquera. Cor: amarelo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Trabalhe bastante para encarar os desafios. A 
comunicação pode causar prejuízos. Abandone os 
maus hábitos na saúde. A conquista pode te 
decepcionar. Cor: verde-musgo.

O seu charme vai conquistar, inclusive na paquera. 
Curta os seus passatempos preferidos. Será preciso 
redobrar a atenção nas finanças. Amplie a sua visão 
para fazer um julgamento justo. Cor: dourado.

Excelente dia para impulsionar os projetos pessoais. 
Feche parcerias profissionais. Seu humor pode 
enfrentar problemas domésticos. Um amor antigo 
pode ressurgir e atrapalhar uma paquera. Cor: nude.

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 21’: 
Gil e Sarah 
vencem a 
prova do líder
A prova do líder, do ‘BBB 21’, termi-
nou ontem à tarde. Os vencedores 
foram Sarah e Gilberto após pouco 
mais de 13 horas de disputa. Pouco 
tempo antes, Pocah disse que esta-
va com muita vontade de ir ao ba-
nheiro, e Juliette concordou com a 
funkeira em deixar a prova. 

A dupla vencedora ganha a imu-
nidade e terá que disputar entre si 
a liderança e um carro Fiat. Outra 
informação importante é que a pri-
meira dupla eliminada, que foi Fiuk 
e Carla Diaz, está indicada ao pare-
dão e disputará a prova Bate e Volta 
com o participante mais votado no 
confessionário.

Após deixar a disputa, Pocah ex-
plicou que também estava com von-
tade de fazer xixi, motivo que tinha 
acabado de eliminar Rodolffo, que 
fazia dupla com Caio. 

Carla reclama 
de Arthur: ‘Não 
quis nem saber’

Carla Diaz conversou com Fiuk 
na cozinha após os dois deixarem 
a prova do líder. A atriz lamentou 
o fato de Arthur não ter ido falar 
com ela após a desistência da pro-
va. “Para você ver. Está há quantas 
horas aí... Deve estar agoniado para 
saber o que está acontecendo. Não 
quis nem saber”, disse ela sobre 
o crossfiteiro. “De mim até tudo 
bem, mas de você, pô”, concordou 
Fiuk. “E eu tenho certeza de que 
está supercurioso pra saber o que 
está acontecendo”, afirmou Carla. 
“E até uma preocupação com você 
que podia ter também, né”, alfine-
tou Fiuk. Carla acredita que Arthur 
se importa com ela: “Só que ele nem 
imagina que eu estou no paredão”.

Boninho 
debocha de 
Viih Tube

Que Viih Tube não é chegada a ba-
nhos, todo mundo sabe. Mas, des-
sa vez, até Boninho, o Big Boss do 
‘BBB’, resolveu debochar da rotina 
de higiene da sister. Em um vídeo 
postado em suas redes sociais, o di-
retor disse, brincando, que a Prova 
do Líder não era real e que a inten-
ção era dar banho na youtuber. 

A equipe da youtuber não gostou 
da zoação. “Ela tomou banho hoje, 
você não assiste ao seu próprio pro-
grama, não?”, postou o responsável 
pela conta de Viih, que apagou o co-
mentário e brincou: “Tá bom bones, 
já debochou muito da Vitória, agora 
pode dar um carro pra ela!”.
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