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PAULO GUEDES 
DIZ QUE 13º DE 
APOSENTADOS 
E PENSIONISTAS 
PODE SER 
ANTECIPADO. 
ECONOMIA, P. 9

FERIADÃO
EMPRESÁRIOS DO 
RIO E DE NITERÓI 
QUEREM AJUDA 
PARA ENFRENTAR 
A PARALISAÇÃO 
DAS ATIVIDADES 
INFORME DO DIA, P. 2

COVID

CORRIDA 
PELA VIDA 
NA FILA 
DA UTI

Estudo mostra que Brasil pode ter pico de 
5 mil mortes diárias entre abril e maio. P. 4

Cláudio Castro anuncia calendário único 
de vacinação para todo o estado. P. 4

Apesar de suspender atividades, Uerj abre o 
campus para imunização de idosos.  P. 5

PREFEITURA 
DARÁ AJUDA PARA 
MICRO E PEQUENOS 
EMPRESÁRIOS QUE 
FECHAREM  
NO FERIADO. P. 5

Saiba quais são os seus direitos no feriadão 

CARLA DIAZ 
FALA DO 
ROMANCE COM 
ARTHUR E DA 
ELIMINAÇÃO 
NO ‘BBB 21’ 
O DIA D, P. 15

FábiaOliveira

Empresa de serviços de internet denunciada pelo DIA 
é um dos alvos da polícia e do Ministério Público. P. 6

Ação da Civil derruba  
‘gato Net’ do tráfico 

Com a cabeça na Libertadores, 
Tricolor vai a campo hoje, às 
16h, pelo Carioca. O meia Nenê 
(foto) é mais um dos titulares 
que retorna ao time. P. 8

FLU ENCARA 
O VOLTA 
REDONDA 
EM BACAXÁ  

SERVIDOR, P. 10

REFORMA DO 
SERVIÇO PÚBLICO 
SÓ SERÁ VOTADA 
NO CONGRESSO 
APÓS O MÊS 
DE MAIO 

REGINALDO PIMENTAATAQUE
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Estado do Rio bate recorde de pacientes à 
espera de um leito: 582. Taxa de ocupação 
é de 100% em 20 municípios. Em hospitais 
e UPA da Baixada, famílias reclamam de 
mau atendimento.  RIO DE JANEIRO, P. 3

Especialistas apontam o que você precisa saber sobre pagamento de hora extra e folgas. Medida vale até o dia 4. ECONOMIA, P. 9 
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CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

EX-PASTOR ESTÁ 
COM NOVO AMOR
Afastado da igreja, Felipe 
Heiderich assume namoro com 
youtuber Bruno de Simone. P. 12

Paciente aguarda 
em uma maca no 

corredor da UPA 
Parque Beira Mar, na 
Baixada Fluminense
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Das sete da manhã às sete da noi-
te... E se precisar, a gente vara a 
madrugada!”

Voz de locutora e uma simpatia que falta 
a muita gente...

Heliday Lima Dalabenete é uma das 
milhares de brasileiras, mães e arrimos de 
famílias espalhadas por esse Brasil.

Por 12 anos, foi técnica de enfermagem. 
Saiu para ter o filho há 2 anos. Quando veio 
a pandemia e o marido ficou desemprega-
do, ela recebeu oferta para voltar ao traba-
lho, mas na linha de frente, mãe de 4 filhos 
e asmática, preferiu o campo desconhecido 
das ruas do que enfrentar o risco iminente 
de contrair a doença. 

Para sobreviver, alugou um carro e foi ser 
motorista de aplicativo. 

“Eu imaginava os riscos, mas não tantos”.
Ama dirigir, conhece o Rio de ponta a 

ponta, mas à frente do volante, já passou 
por várias.

“Cruzei uma favela com traficante me 
escoltando e falando que se eu não tives-
se com o pisca ligado, ele desconfiaria de 
‘cana’ e teria passado o aço”.

Em outra situação, um playboy da Zona 

TÁ FEIO!
 n No muro, tá lá o aviso... Mas a montanha de 

entulho é tão grande que pelo visto ninguém lê!
Olhem bem o estado da Rua Rocha Lima, na 

comunidade das Pedrinhas, em Santa Cruz. É 
lixo para tudo que é lado! E pra piorar, segundo os 
moradores, o canal que cruza a rua não recebe uma 
dragagem há um tempão.

Detalhe: tudo pertinho de uma Clínica da 
Família!

“Fica essa montanha de lixo aí e ninguém vem 
recolher. Aí quando chove, tudo cai no rio e ala-
ga... Fora o cheiro e os bichos que a gente tem que 
aguentar”, conta uma moradora.

Como é que pode viver assim? Ainda mais ago-
ra, onde higiene é primordial!

A coluna foi atrás da Comlurb, que informou 
que a limpeza nas Pedrinhas está normal, reali-
zada regularmente 3 vezes por semana, porém 
o local é um ponto crítico de descarte irregular de 
entulho. Eles afirmaram que a remoção será feita 
mais uma vez.

Procuramos também a Rio-Águas, que disse 
que vai realizar vistoria no canal, para avaliação 
dos serviços necessários.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É 
isso que a gente quer, mão na massa, e tenho dito!

Sempre 
na linha 
de frente

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

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

Heliday Lima Dalabenete é motorista de aplicativo

A iniciativa dos prefeitos Eduardo Paes, do Rio de Janei-
ro, e Axel Grael, de Niterói, em adotar medidas mais 
radicais de restrição social incentivou empresários 

das duas cidades a reivindicar uma ajuda emergencial que 
facilite o enfrentamento da paralisação das atividades. As 
medidas que serão implantadas do dia 26 de março até 4 
de abril incluem o fechamento de atividades não essenciais, 
como clubes, museus, salões de beleza e shoppings (manti-
das apenas lojas essenciais, como farmácias). Está também 
suspenso o funcionamento presencial de creches, escolas e 
universidades. Diante do aperto, uma parte dos empresários 
cariocas está se mobilizando para que não sejam cortados 
os fornecimentos de energia, gás e água neste momento da 
pandemia. A ação é capitaneada pelo coordenador executivo 
de diálogos setoriais da cidade do Rio, Armed Nemr. 

A posição é a mesma de várias entidades do setor, que 
pregam uma parceria com o poder público. A Fecomércio 
RJ, por exemplo, pontua que, sem medidas compensató-
rias, qualquer ação de fechamento de estabelecimentos 
terá como resultado um grande impacto negativo e o fim 
de muitas empresas.

CADEG
Armed, que durante anos foi o principal líder empresarial do 
Cadeg - Mercado Municipal do Rio de Janeiro, entende que 
medidas restritivas de circulação são importantes, mas, ao 
mesmo tempo, é necessário que os fornecedores de servi-
ços públicos, juntamente com bancos e demais instituições 
financeiras, flexibilizem o pagamento de taxas e encargos. 
Ele defende o adiamento do pagamento para que os comer-
ciantes e empreendedores ganhem fôlego financeiro. Ele cita 
como um exemplo do que se fez na primeira fase da pande-
mia onde se esticou a mão para o empresário e foi possível 
vencer os primeiros obstáculos da pandemia.  

LOCKDOWN

Empresários pedem ajuda

 n A prefeita de São João da 
Barra, Carla Machado, bus-
cou ajuda na Alerj para a 
grave situação do  município 
diante da expansão do coro-
navírus. “Nem vacina esta-
mos conseguindo comprar 
e ainda estamos correndo o 
risco do Ministério Público 
nos acusar de superfatura-
mento, porque quando en-
contramos suprimentos eles 
já estão com os preços altos”, 
disse Carla.

 n A prevenção de violência 
contra a mulher deverá ser 
incluída nos currículos es-
colares e materiais didáti-
cos das escolas públicas e 
privadas de todo o país. É a 
proposta do projeto de lei da 
deputada Daniela do Wagui-
nho (MDB), em tramitação 
na Câmara. “O ensino pode 
ser decisivo para a redução 
da desigualdade de gênero”.

VIOLÊNCIA 
CONTRA  
A MULHER

DIVULGAÇÃO

FALTA DE INSUMOS X 
SUPERFATURAMENTO

Armed Nemr pede que contas de luz e gás não sejam cortadas.

As mais lidas
Online

Ex-Miss Bumbum planeja 
lançar sua versão de uma 

boneca inflável
FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO.  
Beth Goulart: ‘’Mãe, 

você vai voltar logo’ e 
nos despedimos.  

Ela não voltou’
FÁBIA OLIVEIRA

Guedes afirma que 
o governo federal 

vai antecipar 13º dos 
aposentados após 

aprovação do Orçamento
ECONOMIA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A partir de hoje, a cidade do Rio viverá dias de recolhimento, com-
portamento oposto ao temperamento carioca, tão alegre e ani-
mado. Mas necessário neste momento. Hora de se unir à família, 
ver bons filmes, estudar. Busque formas de levar esse período da 
melhor maneira possível e se fortaleça.

Mesmo com o feriado, é importante reforçar que o calendário de 
vacinação para o controle da Covid-19 está mantido. A programa-
ção é de que, até o dia 3, estejam imunizados idosos até 69 anos. 
Confira o calendário, verifique idade e sexo, saia com segurança e 
sua identidade.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Parte dos 
empresários 
do  estado do  
Rio  de Janeiro  
está  se mobili-
zando em 
busca de uma 
saída”

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Comunidade das Pedrinhas, em Santa Cruz

Sul pediu para que ela mudasse a rota e pa-
rasse na boca de fumo... Tudo para que ele 
cheirasse no banco de trás.

“Ele foi rude e como mulher era impossí-
vel de enfrentá-lo louco daquele jeito!”

E não para por aí... O último susto foi um 
tiroteio na Baixada!

Mas para ela, nada dá mais medo do que 
ter que desistir do sustento da casa. Isso 
porque, se a prefeitura taxar os motoristas, 
a corrida que hoje já está muito baixa, vai 
ficar impossível de trabalhar.

Combustível cada vez mais caro, oferta 
grande e mais taxas, não vai compensar!

A única alternativa seria voltar para o hos-
pital, mas só quando tudo isso passar. Até lá, 
essa mãezona vai continuar nas guerras da 
rua, para levar a comida para casa.



RIO DE JANEIRO

ESPERA POR LEITO EM UTI

BATE RECORDE
Vinte cidades em todo Estado do Rio estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI para covid 
ocupados. Apenas na capital taxa já chega a 96%. Interior e Região Serrana estão em colapso

E
m sete dias o número de pacien-
tes que aguardam por uma vaga 
em UTI no Estado do Rio mais 
do que dobrou. Na quarta-feira, 

a quantidade de pessoas hospitalizadas 
aguardando por um leito era de 582, 
no último dia 18, a fila de espera era de 
278 pacientes. Ontem, 20 cidades estão 
com 100% dos leitos de UTIs ocupados. 
Os municípios mais afetados ficam da 
Região Serrana e no interior do estado.

Segundo dados do Portal Covid Rio, 
com informações apenas da capital, 
são cerca de 1.310 internados com co-
vid ou com suspeita da doença. Nas 
últimas 24 horas foram 738 novos ca-
sos confirmados e 135 pacientes aguar-
dando por leito apenas no município 
do Rio. O percentual de ocupação de 
leitos de UTI é de 96%.

A vida de parentes de pessoas hospi-
talizadas que buscam uma internação 
em UTI acabou virando uma peregrina-
ção por conta da falta de leitos. Adriano 
Viana, de 49 anos tem dois familiares 
intubados, a sogra e o cunhado, mãe e 
filho. Ambos foram levados para o Hos-
pital Alberto Torres, em São Gonçalo, 
na última quinta-feira e desde então, 
o aposentado passou a correr contra 
o tempo para garantir que os dois ti-
vessem vagas na UTI por meio de uma 
ordem judicial. No entanto, apenas o 
cunhado havia conseguido, mas retor-
nou para a enfermaria.

Na noite de quarta mãe e filho tive-
ram uma piora no estado de saúde. “Os 
dois estão em estado gravíssimo, com 
uma bactéria no pulmão, não sei se em 
decorrência da variação vírus ou do 
hospital, os dois estão na mesma enfer-
maria novamente”, disse, emocionado. 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro 
contabilizou até o dia 24, 35 ações envol-
vendo pacientes com covid.

Cidades com 100% dos leitos ocupa-
dos: Iguaba Grande, Itaboraí, Maricá, 
Mendes, Miguel Pereira, Nova Friburgo, 
Paracambi, Paraíba do Sul, Quissamã, Rio 
das Ostras, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, 
Silva jardim, Teresópolis, Três Rios, Sumi-
douro, Vassouras, Saquarema, Seropédi-
ca, São João de Meriti.

Familiares buscam 
informações sobre 
parentes internados 
com covid em Caxias

ARQUIVO PESSOAL

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Familiares da idosa Ecília Santa-
na da Luz denunciaram ao jornal O 

DIA o descaso de funcionários do 
Hospital Municipal Moacyr do 
Carmo, em Duque de Caixas, na 
Baixada. Segundo Marlene Go-
mes, sua mãe deu entrada com 
sintomas de covid-19 e, horas de-
pois, não resistiu. “Quando a gen-
te chega, a gente não pode entrar, 
não pode acompanhar. Ela estava 
cansada, tossindo, aí trouxe ela 
pra cá. Deveria ter levado para 
o Saracuruna. É a segunda vez, 
trouxe minha irmã pra cá, ela en-
trou e morreu, em maio de 2019. 
Aí o médico veio falar comigo e 
disse que minha mãe não resis-
tiu, eu não sabia que minha mãe 
ia morrer”.

O neto da vítima, Jonathan, con-
tou que ficou horas esperando uma 
posição dos médicos. “Minha avó 
chegou 8h da manhã, não era pra 
morrer assim, não. Ela estava bem 
de saúde, mas eles falaram que ela 
estava com covid. Eles falaram que 
o pulmão dela estava todo tomado, 
todo branco. Eles que não ligam 
muito pra saúde da pessoa, largam 
a pessoa na sala vermelha”.

Moradora de Vila São Luiz, La-
rissa Alves da Silva, também contou 
o drama que enfrenta com sua avó 
internada na UPA Parque Beira Mar. 
“Eu vim ontem com minha avó para 
a emergência, só que ela teve que 
ficar internada por conta de uma 
pneumonia. Eles falaram que iriam 
enviar informações por WhatsApp 
e até agora nada. Disseram que não 
pode ter visita, minha avó ainda está 
no corredor, demorou mais de duas 
horas pra fazer a internação dela, é 
uma idosa de 89 anos e está pensan-
do que está abandonada”.

Caxias: famílias 
denunciam falta 
de informação

Ricardo Nascimento 
fez apelo pelo 
WhatsApp: ‘Estou 
sem oxigênio’

Os dois (mãe 
e filho) estão 
em estado 
gravíssimo, 
com uma 
bactéria no 
pulmão, não 
sei se em 
decorrência 
da variação 
vírus ou do 
hospital, 
eles estão 
na mesma 
enfermaria 
novamente”
ADRIANO VIANA

TRAGÉDIA COTIDIANA

 N Após seis dias de espera por um leito 
de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), 
Ricardo Nascimento de Oliveira, de 45 
anos, que estava internado com covid-19, 
não resistiu e morreu na manhã desta 
quinta-feira. “Ele esperou durante todos 
esses dias a vaga e quando saiu a tal vaga, 
ele não resistiu. O coraçãozinho dele não 
aguentou”, contou Greice Oliveira, esposa 
do paciente, aos prantos.

Um dia antes de conseguir transferência 
para o Instituto Nacional de Infectologia da 
Fiocruz (INI), Ricardo, que estava internado 
na UPA de Queimados, na Baixada Flumi-
nense, fez um desabafo angustiante para a 
mulher. Em uma troca de mensagens, ele 
pediu ajuda.

Ricardo: “Estou morrendo”
Greice: “Não, para com isso”

Ricardo: “Não sei se aguento até 
amanhã”
Greice: “Aguenta firme”

Ricardo: “Estou falando sério”
Greice: “Pelo amor de Deus”

Ricardo: “Não tenho oxigênio”
Greice: “Respira devagar”

Greice disse que o marido começou a 
sentir os sintomas da covid-19 no dia 10 de 
março e, desde então, começou uma pere-
grinação por várias unidades de saúde em 
busca de atendimento. Em todas, Ricardo foi 
medicado e o mandaram voltar para casa.

Na última sexta-feira (19), o quadro 
dele piorou e estava com muita falta de ar. 
Greice o levou para a UPA de Queimados, 
onde descobriu que ele precisava urgente-
mente de um leito de UTI.

“Ele ficou lá e falaram que iam dar uma 
medicação para ele, logo em seguida veio 
a enfermeira falando que eu teria que levar 
ventilador e travesseiro porque a unidade 
não tem ar-condicionado. É um calor do 
inferno e ele estava desde sexta esperando 
uma vaga”.

Na quarta-feira, Greice precisou recorrer 
à Defensoria Pública, porque a unidade de 
saúde não queria entregar o laudo de Ri-
cardo. Ele morreu antes de ser transferido.

Após seis dias de espera por vaga em UTI, 
paciente com covid-19 não resiste e morre

JENIFER ALVES
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Brasil pode ter 
pico de 5 mil 
mortes diárias
UFF: entre início de abril e maio, e com explosão de 
casos de covid-19, colapso hospitalar é iminente

AGÊNCIA O DIA

Pesquisa mostra que isolamento e redução de aglomerações são capazes de frear a alta de casos

C
om a nova explosão de 
casos de coronavírus 
no país e os riscos imi-
nentes de colapso dos 

hospitais, o Brasil pode chegar 
a um pico de cinco mil mor-
tes por covid-19 diariamente 
entre abril e o início de maio, 
segundo uma pesquisa rea-
lizada pela Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF). In-
titulada “Detecção precoce da 
sazonalidade e predição de 
segundas ondas na pandemia 
de COVID-19”, a projeção é do 
professor do Departamento de 
Estatística Márcio Watanabe 
com base na sazonalidade da 
doença.

O estudo indica que, por 
meio da análise de dados da 
pandemia de mais de 50 países 
de setembro de 2020 até mar-
ço deste ano, confirmaram-se 
as evidências de que a sazona-
lidade afeta a transmissão da 
covid-19. A pesquisa, baseada 
em modelos matemáticos epi-
demiológicos, abrangeu em 
um primeiro momento dados 
referentes ao período com-
preendido entre março a agos-
to do ano passado.

De acordo com Watanabe, a 

pesquisa mostra que nos me-
ses de março a maio deste ano 
a pandemia tende a se agra-
var em países do hemisfério 
sul, em particular no Brasil, 
e também em países que se-
guem padrões sazonais seme-
lhantes ao nosso, como Índia 
e Bangladesh.

“Aqui, o pico de óbitos será 
provavelmente em abril ou 
início de maio, com um valor 
estimado entre 3 mil a 5 mil 
óbitos diários. O valor real do 
pico dependerá da velocida-

de da vacinação nos próximos 
meses e das medidas de dis-
tanciamento adotadas”, alerta.

Já em territórios do He-
misfério Norte, como Estados 
Unidos e países europeus, os 
casos devem formar um platô 
alto, com um número de casos 
significativos, mas menor ten-
dência de aumento. 

Frente a essa perspectiva de 
aumento muito acelerado dos 
casos no Brasil em razão da sa-
zonalidade, nos próximos três 
meses principalmente, é fun-
damental, segundo Watanabe, 
intensificar a vacinação, assim 
como vacinar primeiramente 
os cidadãos com maior risco 
de desenvolver as formas gra-
ves da doença.

“Por exemplo, indivíduos 
de 50 a 60 anos são responsá-
veis por uma expressiva par-
cela das internações e óbitos, 
mas não estão relacionados 
como grupo de risco no pla-
no nacional de imunização-
-PNI. Enquanto o país não 
vacinar esse grupo de pes-
soas, e também os idosos e 
aqueles com comorbidades, 
ainda teremos um grande 
número de óbitos”, ressalta.

O valor real do 
pico dependerá 
da velocidade da 
vacinação nos 
próximos meses 
e das medidas de 
distanciamento 
adotadas”
MÁRCIO WATANABE, 
pesquisador da UFF

EM TODO ESTADO

Cláudio Castro anuncia calendário único de vacinação

 NO governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), anunciou 
ontem que o estado terá um 
calendário único de vacinação 
contra a covid-19. De acordo com 
Castro, é uma forma de diminuir 
a migração de pessoas para mu-
nicípios vizinhos para receber a 
imunização. 

“Vamos apresentar um 

calendário único de vacinação na 
próxima segunda-feira, para que 
a população tenha tranquilidade. 
Vamos vacinar em todos os municí-
pios a mesma faixa etária”, afirmou. 

As medidas restritivas para o 
combate ao coronavírus começam 
hoje. O governador em exercício 
afirmou que o governo, em parceria 
com as prefeituras, irá “reavaliar” 

as restrições no estado. Castro 
aproveitou para pedir que a po-
pulação colabore com as medi-
das de segurança contra o vírus, 
que já vitimou mais de 35 mil 
fluminenses. 

“A gente tá, realmente, muito 
próximo de uma situação dra-
mática. Nesse momento, o covid 
tá apertando o cerco”, disse.

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES-BENEFICIÁRIOS DA PETROS – AMBEP
CNPJ 27 089 861/0001-44

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CANCELAMENTO

Tendo em vista os problemas criados pela pandemia do Coronavírus, o Presidente do Conselho Deliberativo 

da AMBEP decidiu suspender, até posterior deliberação, a realização das Assembleias Gerais Ordinária e 

Extraordinária convocadas para o dia 30 de março de 2021. Posteriormente, quando a situação da pandemia 

apresentar condições adequadas, o Presidente do Conselho fará novas convocações.

 

Rio de Janeiro, 26 de março de 2021.

Nival Ricardo Marinho

Presidente do Conselho Deliberativo 

 > O Brasil registrou on-
tem 100.736 infecções 
do novo coronavírus 
(Sars-CoV-2) em ape-
nas um dia, o maior 
número da série his-
tórica. O país também 
teve 2.787 óbitos por 
covid-19 em apenas 
24 horas. Os dados são 
do levantamento do 
Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde 
(Conass). Com os nú-
meros atualizados do 
país, ao todo, já são 
303.462 mortes acu-
mulados pela doen-
ça e 12.320.169 casos 
confirmados. 

A contagem de casos 
realizada pelas Secreta-
rias Estaduais de Saúde 
inclui pessoas sintomá-
ticas ou assintomáticas; 
ou seja, neste último 
caso são pessoas que fo-
ram ou estão infectadas, 
mas não apresentaram 
sintomas da doença.

Desde o início de ju-
nho, o Conass divulga os 
números da pandemia 
da covid-19 por conta de 
uma confusão com os 
dados do Ministério da 
Saúde. As informações 
dos secretários servem 
como base para a tabela 
oficial do governo, mas 
são publicadas cerca de 
uma hora antes.

Mais de 123 milhões 
pessoas foram infecta-
das em todo o mundo. 
Do total de doentes, 
mais de 2,7 milhões 
morreram, segundo 
a Universidade Johns 
Hopkins. O Brasil se-
gue como o terceiro 
país do mundo em nú-
mero de casos de Co-
vid-19 e o segundo em 
mortes, atrás apenas 
dos Estados Unidos.

País tem mais 
de 100 mil 
casos em 24h
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Rio dará ajuda a micro e 
pequenos empresários
Câmara aprova auxílio a comerciantes que fecharem durante os dez dias de feriado

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Prefeito Eduardo Paes: ‘O cheque tem um simbolismo’

O 
projeto do Auxílio 
Empresa Carioca foi 
aprovado ontem pela 
Câmara do Rio, por 

47 votos favoráveis. Proposta 
pela prefeitura, a iniciativa 
visa ajudar financeiramente 
micro e pequenos comercian-
tes que terão que fechar suas 
empresas durante os dez dias 
de restrições, a partir de hoje. 
O programa prevê abarcar cer-
ca de 100 mil trabalhadores do 
comércio. Carlos Caiado, pre-
sidente da Casa, convocou, 6 
de abril, às 14h, sessão extraor-
dinária sobre o projeto. 

O vereador Chico Alencar 
disse acreditar que o projeto 
merecia discussão mais inten-
sa, porém, destacou que ele 
(projeto) é bem-vindo, e que 
é preciso garantir na lei que 
“os recursos cheguem a quem 
realmente precisa”. Já o ve-
reador Rafael Aloisio Freitas 
lembrou da situação da emer-
gência na cidade do Rio, e dis-
se que o auxílio da Câmara 
do Rio para o setor produtivo 
será importante para garantir 
o emprego dos trabalhadores.

QUEM PODE RECEBER
Poderão receber o auxílio 
qualquer micro ou peque-
no empresário que precise 
fechar o comércio durante os 
dez dias de restrições. Deve-
rão ser contemplados: bares, 
lanchonetes, restaurantes e 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Não é ‘superferiadão’. 
É um ‘super-retiro’
A Prefeitura do Rio tenta 
desvincular o termo ‘su-
perferiadão’ ao período de 
fechamento do comércio 
não essencial, que passará 
a valer a partir de hoje e vai 
até 4 de abril, Domingo de 
Páscoa. O período de dez 
dias foi possível por conta 
da antecipação de feria-
dos, como Tiradentes e São 
Jorge. Mas a estratégia do 
município é evitar o uso da 
palavra para não estimu-
lar a população a descum-
prir o isolamento. Para o 
prefeito Eduardo Paes, os 
dez dias valerão mais um 
‘super-retiro’.

Paes afirmou que con-
tará com a população para 
evitar chamar o período de 
‘superferiadão’. Segundo 
ele, os dias de fechamento 
do comércio não essencial 
serão “dias díficeis”, que 
“não batem com a alma” do 
Rio. “A cidade sabe o quan-

to gosto de um bar”, brincou.
“Nesses dias dias não tem 

superferiadão, não tem festa. 
O que nós temos é um ‘super-
-retiro’. Evitem se deslocar, 
evitem aglomerar, evitem 
encontro. São dias difíceis. 
Não batem com a alma dos 
cariocas, nem a com a des-
te prefeito que vos fala. A ci-
dade sabe o quanto eu gosto 
de um bar, de botequim, de 
roda de samba. Mas preci-
samos desse momento (de 
fechamento) para salvar 
vidas”, afirmou o prefeito 
Eduardo Paes ontem, du-
rante uma cerimônia de en-
trega simbólica de um che-
que de R$ 30 milhões, dado 
pela Câmara Municipal para 
ajudar no financiamento do 
programa Auxílio Carioca, 
que prevê transferência de 
renda para vendedores am-
bulantes, alunos de escolas 
municipais e famílias em 
condição de pobreza.

UERJ SUSPENDE ATIVIDADES

 NA Uerj) não terá expediente de 
hoje a 4 de abril, sendo suspen-
so inclusive o trabalho remoto. 
Neste período, não haverá ati-
vidades acadêmicas. A medida 
atende às determinações do 
estado, no intuito de conter a 
propagação da pandemia.

Mas, a vacinação no campus 
Maracanã, tanto no posto de 
pedestres, com a primeira dose 
quanto no drive-thru, com a se-
gunda dose, será mantida de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 
15h, exceto no dia 2 de abril. Os 

idosos continuarão atendidos 
por idade, conforme calendário 
divulgado pela Prefeitura do Rio. 
Na Policlínica Piquet Carneiro e 
no Hospital Universitário Pedro 
Ernesto, o funcionamento se 
mantém normal.

O Ato de Decisão Adminis-
trativa  012/2021 regulamenta 
a Lei 9.224, que instituiu feriado 
de 26 a 1º de abril e antecipou os 
de Tiradentes e São Jorge para 
29 e 30 de março. Em 2 de abril, 
já estava previsto o feriado da 
Sexta-feira Santa.

Vacinação continua no campus

 > A Câmara do Rio entre-
gou, em cerimônia sim-
bólica, um cheque de R$ 
30 milhões para ajudar o 
município no financia-
mento do Auxílio Cario-
ca, programa que prevê 
transferência de renda a 
vendedores ambulantes, 
alunos de escolas muni-
cipais e famílias em con-
dição de pobreza. 

Famílias cadastradas 
no Bolsa Carioca recebe-
rão parcela de R$ 240, e 
as que têm alunos na 
rede municipal poderão 
receber R$ 108,50 por 
criança. Os 13 mil am-
bulantes cadastrados 
terão acesso a R$ 500, 
parcela única referente 
ao momento que durar 
o fechamento do comér-
cio. Ao todo, o município 
investirá R$ 100 milhões 
no programa.

“O cheque tem um 
simbolismo. Mas mos-
tra para a sociedade, em 
um momento dramáti-
co, que as autoridades 
públicas buscam se unir 
para minimizar esse so-
frimento”, afirmou o pre-
feito Eduardo Paes.

Prefeito 
recebe 
‘cheque’

congêneres; boates, dancete-
rias, salões de dança e casas 
de festa; museus, galerias, 
bibliotecas, cinemas, teatros, 
casas de espetáculo, salas de 
apresentação e concerto, sa-
lões de jogos, circos, recreação 
infantil; salões de cabeleireiro, 
barbearias, institutos de bele-
za, estética e congêneres; pro-
dução de eventos e serviços de 
lazer; quiosques em geral, in-
cluindo-se os da orla; demais 
estabelecimentos comerciais 
e de prestação de serviços que 
não sejam essenciais. 

A empresa e/ou comércio 

deve ter alvará de funciona-
mento ativo no Rio; deve ser 
micro ou pequena empresa, 
constando na faixa do Sim-
ples; ter status ativo até dia 1º 
de março deste ano.

O auxílio propõe pagar um 
salário mínimo por emprega-
do que ganhe, no máximo, três 
mínimos. O pagamento não 
será de um mínimo cheio (R$ 
1.100). Será proporcional ao  
fechamento. O pequeno em-
presário deve se comprome-
ter a não reduzir o número de 
empregados por dois meses 
seguintes ao auxílio. 
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Acorrentada no BRT 
mentiu por desespero

Um ato de desespero e fome. 
Moradora de Rio das Pedras, 
desempregada e mãe de um 
filho com epilepsia, a idosa 
de 61 anos encontrada acor-
rentada na quarta-feira, na 
estrutura de uma das passare-
las de acesso ao Terminal Al-
vorado do BRT Rio, na Barra, 
reconheceu que mentiu para a 
polícia. Inicialmente, ela disse 
que o autor do crime seria seu 
ex-marido. Imagens analisa-
das pela delegada Giselle do 
Espírito Santo, da Deam de Ja-
carepaguá, não registraram a 
presença do suposto agressor. 

“De posse dos vídeos, con-
vocamos a vítima para prestar 
novo depoimento. Ao assistir 
as imagens, a suposta vítima 

declarou ter sido um ato de 
desespero, um pedido de so-
corro pois estava passando 
por grande crise financeira 
e emocional inclusive com 
pensamento de suicídio”, 
explicou a delegada. 

De acordo com a dele-
gada, a idosa é separada 
do marido há mais de 20 
anos. Juntos, o casal teve 
dois filhos. Na delegacia, 
ela relatou ter sido vítima 
de violência doméstica ain-
da quando morava com ele, 
mas não foi feito registro. 

A mulher foi liberada 
e será encaminhada pela 
Polícia Civil para o Centro 
de Referência do municí-
pio a fim de incluí-la no 
programa de assistência 
social um dos viés da Lei 
Maria da Penha.

Empresa denunciada por 
O DIA é alvo de operação
Moradores em SG reclamavam que tráfico proibia serviço de internet e TV a cabo

REGINALDO PIMENTA/ AGÊNCIA O DIA

Operação Mickey cumpriu 18 mandados de prisão e 12 de busca

D
enunciada pelo jor-
nal O DIA em outu-
bro de 2019, a pres-
tadora de serviços de 

internet Net & Com foi um 
dos alvos de ação da Polícia 
Civil e do Ministério Público 
Estadual, ontem em Niterói 
e no Rio. A operação Mickey 
cumpriu 18 mandados de pri-
são e 12 de busca e apreensão 
contra traficantes que explo-
ravam casas de prostituição e 
impunham sinal de internet 
clandestino nas áreas contro-
ladas pelo Comando Verme-
lho, em bairros de São Gon-
çalo. Dos denunciados, dez já 
estavam presos.  

Segundo investigações, ini-
ciadas há dois anos na 76ª DP 
(Niterói), os proprietários ne-

gociariam diretamente com 
traficantes acordo de exclusi-
vidade para atuar em comuni-
dades. Policiais e promotores 
estiveram na sede da empresa, 
no Estácio e no apartamento 
de um dos proprietários, em 
condomínio de luxo na Barra. 

“Para que a empresa en-
trasse nas comunidades, o 

tráfico teria que expulsar to-
das as concessionárias que 
prestavam serviço”, explicou 
a delegada Camila Pegorim.   

Segundo ela, as investiga-
ções eram para identificar 
os principais traficantes que 
atuam nas comunidades de 
Niterói. No entanto, escutas 
telefônicas autorizadas pela 

Justiça identificaram a ligação 
entre responsáveis pela Net & 
Com com traficantes. 

O MP informou que os la-
ços entre traficantes e a em-
presa são considerados como 
“verdadeira parceria empresa-
rial e clandestina”, que rendia 
cerca de R$ 500 mil mensais. 

Em outubro de 2019, mora-
dores dos bairros de São Gon-
çalo, como Salgueiro, Boaçu, 
Patronato, Paraíso, Gradim, 
Porto da Pedra denuncia-
ram que  traficantes ligados 
ao Comando Vermelho esta-
riam obrigando a população a 
aderir a ‘internet’ gerenciada 
pelos bandidos. Na ocasião, 
o MPRJ e a polícia alegaram 
que a audácia dos bandidos 
prejudicava cerca de 110 mil 
pessoas. O DIA tentou conta-
to com representantes da em-
presa mas não obteve retorno.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

Polícia identifica conexão entre traficantes de Niterói
 > A polícia identificou rede 

de conexão entre trafican-
tes das principais comuni-
dades de Niterói que nego-
ciavam venda de drogas, ar-
mas e munições. Os denun-
ciados são: Carlos Vinícius 
Lírio da Silva, conhecido 
como “Cabeça”. Segundo a 

polícia, ele lidera o tráfico de 
drogas no Morro do Mic, na 
Ilha da Conceição.

Outro denunciado na mes-
ma comunidade é Flavio Si-
mões Brasil, o Narigudo. Cabe-
ça e Narigudo são apontados 
como chefe do tráfico na favela 
do Sabão, em São Lourenço. 

Ryan Nóbrega Jubim, o Du 
Flamengo, gerencia a comu-
nidade a pedido da dupla.

Raphael Conceição de Sou-
za, Lutador, é apontado como 
responsável da venda de dro-
gas no morro do Estado. No 
morro do Palácio, são Ander-
son Souza Leite, o Bozo, Igor 

Barboza Miranda, Bozin, e 
Renato Santana de Almei-
da, apelidado como Rena-
tinho, seriam os responsá-
veis. No Cavalão, a lista tem 
Reinaldo Medeiros Ignácio, 
vulgo Kadá, e Reinaldo Me-
deiros Ignácio Júnior, vulgo 
Reinaldinho.
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Polícia Civil de SP encontra etanol 
adulterado e instaura inquérito
Produto pertence à Aster e 
foi encontrado no tanque da 
Copape em Guarulhos

3 vezes maior do que paga hoje 
declarando como Nafta.

Porém, de acordo com o 
relato, a gasolina A, vinda 
dos Estados Unidos, é mis-
turada ao etanol pela Aster 
no próprio estado do Para-
ná e comercializada para 
os estados do Paraná, Rio 
de Janeiro e São Paulo. A 
operação fraudulenta con-
siste em importar gasolina 
como nafta, forjar o trans-
porte até a sede da Aster, 
em São Paulo, onde deve-
ria ser transformada em 
gasolina para comerciali-
zação. Curiosamente, umas 
das maiores compradoras 
do produto da Copape é a 

A 
Polícia Civil de São 
Paulo instaurou in-
quérito para inves-
tigar a distribuido-

ra de combustíveis Aster e a 
formuladora de combustíveis 
Copape, após vistoria reali-
zada no mês de janeiro, onde 
foi encontrado etanol anidro 
adulterado em um tanque 
da companhia, que tem liga-
ção com a Aster, localizado 
na cidade de Guarulhos (SP). 
Segundo o delegado respon-
sável pelo caso, Vilson Genes-
tretti, o combustível apresen-
tou não conformidade nos 
quesitos de massa específica 
e teor alcoólico.

De acordo com advoga-
do especializado no setor 
de combustíveis procurado 
por O DIA, a adulteração 
de combustíveis vinha sen-
do punida com a cassação 
da inscrição da empresa 
pela Secretaria da Fazenda 
de São Paulo. “O órgão ime-
diatamente instaurava um 
procedimento de cassação 
de inscrição Estadual e em 
menos de 90 dias já cassa-
ria o terminal e a própria 
distribuidora. Mas não foi 
o que aconteceu neste caso 
da Aster”, diz. Mesmo com 
ofício recebido da ANP, a 
Secretaria de Fazenda não 
se posicionou em relação à 
empresa.

O especialista afirma, ain-
da, que as decisões da Secre-
taria de cassar as inscrições 
de empresas que adulteram 
combustíveis acabavam sen-
do confirmadas na Justiça e 
provocavam um efeito posi-
tivo para o mercado e con-

sumidores. “A qualidade dos 
combustíveis melhorou sen-
sivelmente porque as empre-
sas tinham receio de serem 
banidas ao se envolverem 
com adulteração de combus-
tíveis, impedindo os sócios 
de atuarem no segmento por 
5 anos”, afirma.

O combate à prática frau-
dulenta, com a cassação da 
inscrição de postos, distri-
buidoras, transportadores 
e terminais historicamente 
faz parte da atuação da Se-
cretaria de Fazenda de São 
Paulo. Desde 2005, mais de 
1000 inscrições foram cas-
sadas. A prática foi positiva 
e influenciou outros entes da 
federação a aplica-la.

EMPRESA JÁ FOI DENUNCIADA
Em matéria recente, O DIA 
revelou esquema de sonega-
ção de impostos, adulteração 
de combustíveis e fraudes 
na importação envolvendo 
a formuladora de combus-
tíveis, Copape, e a distribui-
dora Aster Petróleo. Juntas 
as empresas montaram uma 
operação que permite a ven-
da da gasolina com margens 
de lucro 20 vezes maior que 
dos concorrentes. Com isso, 
as empresas conseguiram 
expandir suas atividades 
para vários estados e seus 
lucros, que hoje passam de 
R$ 150 milhões por mês.

No esquema, a Copape 
tem sonegado milhões de 
reais ao importar, a partir 
de umas das maiores tra-
dings do mundo, a Vitol, ga-
solina acabada (A) de bai-
xa qualidade como se fosse 

Nafta, derivado de petróleo 
necessário para a obtenção 
da Gasolina A.

A gasolina A, importada 
dos Estados Unidos a partir 
da trading Vitol, é rotulada 
como nafta e entra pelo Por-
to de Paranaguá (PR). Se fosse 
nafta, como atestam as guias 
de importação, a Copape teria 
de transportá-la até São Paulo 
para o processo de formulação, 
que consiste na transformação 
da Nafta em gasolina A. Para 
isso, a Copape teria custos lo-
gísticos de cerca de R$ 0,20 
centavos por litro no transpor-
te, além de arcar com os custos 
da produção. Além disso, teria 
uma tributação de pelo menos 

distribuidora Rodoil, que 
tem a trading Vitol como 
controladora.

A comercialização desse 
produto, além de gerar pre-
juízos aos cofres públicos fe-
derais e estaduais também 
traz transtornos para os con-
sumidores, pois segundo re-
lados de fontes do mercado 
são o “verdadeiro refugo do 
mercado americano”.

VITOL É INVESTIGADA  
NA LAVA-JATO
A Vitol, gigante multinacio-
nal acusada de desvios na Pe-
trobrás estaria envolvida na 
fraude de importação, pois 
seria a exportadora do pro-

duto e uma das clientes da 
Copape através de sua sub-
sidiária localizada no Paraná 
de nome RODOIL.

LIGAÇÕES COM ORGANIZAÇÃO 
CRIMINOSA
Segundo relatos, o idealiza-
dor da fraude é o empresá-
rio conhecido como “Beto 
Louco”, o qual, ainda segun-
do fontes do mercado, teria 
ligação com o Primeiro Co-
mando da Capital (PCC). E 
por conta disso, a Secretaria 
de Fazenda vem encontrado 
dificuldades para agir, pois 
os agentes fiscais estariam 
sofrendo ameaças desse gru-
po criminoso.

Bandidos já roubaram quase seis mil metros do material da Supervia até o momento

Furto de cabos de sinalização dos 
trens dispara no primeiro trimestre

Planejamento é diretamente afetado pelo roubo de cabos, causando transtorno aos passageiros

O número de furtos de cabos 
de sinalização dos trens da 
SuperVia por criminosos au-
mentou drasticamente nesse 
início de ano e já chega a 128 
registros, totalizando 5.986 
metros de cabos só neste pri-
meiro trimestre, o equivalen-
te a 96% dos 6.174 metros de 
cabos furtados em todo o ano 
de 2020. O problema mais 
grave tem sido registrado no 
ramal de Japeri, onde o cresci-
mento de casos nestes primei-
ros três meses é de 8 vezes se 
comparado ao mesmo perío-
do do ano passado.

De acordo com a conces-
sionária, o furto de cabos 
prejudica todo o planeja-
mento e afeta os intervalos 
entre os trens porque o co-
mando para o maquinista se-
guir viagem passa a ser fei-
to por rádio pela equipe de 
controladores que atuam no 
Centro de Controle Opera-
cional (CCO) da SuperVia e 
não mais de forma automáti-
ca. Isso gera irregularidades 
nos intervalos. O período de 
maior impacto é o pico ma-
tutino, horário com intenso 
tráfego de trens com destino 
à Central do Brasil. Por isso, 
os intervalos têm ficado ir-
regulares nos últimos dias.

O aumento de furtos tem 
prejudicado o funcionamen-
to da sinalização automática 
ao longo de todo o sistema 

da SuperVia, mas principal-
mente no ramal Japeri, como 
nas proximidades de Olin-
da, Edson Passos, Comen-
dador Soares e Engenheiro 
Pedreira. Diante desse cená-
rio, a SuperVia reforçou as 
equipes de controladores e 
supervisores que atuam no 
Centro de Controle Opera-
cional (CCO), responsáveis 
diretamente pelo tráfego 
junto aos maquinistas.

“Quando a operação é 
aberta pela manhã, nos de-
paramos com vários novos 
casos que ocorreram duran-
te a noite e precisamos al-
terar todo o planejamento. 
Isso inclui licenciar os trens. 
É como se os sinais de uma 

avenida tivessem apagado 
e passamos a contar com o 
guarda de trânsito. Por isso, 
os trens passam a viajar de 
forma mais lenta, porque a 
segurança operacional é o 
nosso maior valor”, explica 
Marcelo Feitoza, gerente de 
Operações da SuperVia.

MERCADO ILEGAL
Criminosos acessam inde-
vidamente a ferrovia e inva-
dem a linha férrea para cor-
tar os cabos. O interesse por 
esse material se deve à sua 
composição de cobre, que 
é facilmente revendido no 
mercado ilegal.

“O furto de alguns poucos 
metros de cabo ou mesmo 

o corte deles já é suficiente 
para afetar a operação. Preci-
samos de um apoio urgente 
do poder público no comba-
te a esses crimes, para conti-
nuarmos prestando o servi-
ço de transporte à população 
fluminense”, diz Roberto Fis-
cher, gerente de Via Perma-
nente da SuperVia.

O crescimento na quan-
tidade de furtos, principal-
mente no ramal Japeri, so-
mado ao aumento significa-
tivo da extensão levada pelos 
criminosos, zerou o estoque 
de cabos na SuperVia para 
reposição e vem se tornan-
do um desafio extra para a 
equipe de manutenção da 
concessionária.

Depósito de gás clandestino foi fechado e 
centenas de botijões foram apreendidos

Operação contra 
milícia da Zona Oeste

Polícia Civil faz operação contra milícias na Zona Oeste do Rio

A força-tarefa da Polícia Ci-
vil de combate às milícias 
realizou uma operação, on-
tem, contra o braço finan-
ceiro da organização crimi-
nosa que atua nas comuni-
dades do Aço, Rola, Antares 
e Cesarão, na Zona Oeste.

Nove pessoas foram pre-
sas, um depósito de gás 
clandestino foi fechado e 
centenas de botijões foram 
apreendidos. A ação contou 
com agentes das delegacias 
do Departamento Geral 
de Polícia Especializada 
(DGPE) e da Delegacia de 
Repressão às Ações Crimi-
nosas Organizadas (DRA-
CO) e apoio de informações 
do Disque-Denúncia.

A ação teve como objeti-
vo prender milicianos, as-
fixiar as fontes de renda e 

interromper comércios e ser-
viços ilegais, que geram gran-
de lucro e são explorados pela 
organização criminosa.

Entre os crimes investiga-
dos estão: exploração de ati-
vidades ilegais controladas 
pela milícia; cobranças irre-
gulares de taxas de segurança 
e de moradia; instalações de 
centrais clandestinas de TV a 
cabo e de internet (gatonet/ga-
tointernet); armazenamento 
e comércio irregular de boti-
jões de gás e água; empresas 
de GNV ilegais; parcelamento 
irregular de solo urbano; ex-
ploração e construções irre-
gulares, areais e outros crimes 
ambientais; comercialização 
de produtos falsificados; con-
trabando; descaminho; trans-
porte alternativo irregular; en-
tre outras ilegalidades.

DIVULGAÇÃO
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FLUMINENSE FLAMENGO

De olho na Liberta, 
Tricolor pega o Voltaço
Com volta de mais titulares, Roger Machado aproveita para encorpar time

Fluminense está invicto, com três vitórias consecutivas, e sem sofrer gol no Campeonato Carioca

I
nvicto com três vitórias 
seguidas e sem sofrer gol 
sob o comando de Roger 
Machado, o Fluminense 

dá mais um passo no planeja-
mento e deve contar com to-
dos os titulares para a partida 
de hoje, às 16h, contra o Vol-
ta Redonda, em Bacaxá, pelo 
Campeonato Carioca. A me-
nos de um mês da estreia na 
Libertadores, o treinador se-
guirá com os testes, mas tam-
bém intensificará o trabalho 
com a equipe principal, já que 
agora terá todos à disposição.

Depois de duas derrotas 
com a equipe sub-23 coman-
dada pelo auxiliar Ailton Fer-
raz, o Fluminense antecipou o 
retorno dos reservas na tem-
porada passada — os titulares 
ganharam 10 dias de folga — 
e, com eles e Roger Machado, 
venceu as três partidas se-
guintes. Se vencer mais uma, 
ultrapassará o Volta Redonda 

e assumirá a vice-liderança do 
Carioca. O mais importante 
será dar ritmo aos titulares.

Afinal, seis jogadores que 
terminaram a temporada 
2020 no time ainda não jo-
garam: Luccas Claro, Egídio, 
Nenê, Luiz Henrique e Fred, 
além de Calegari, que ficou 
no banco na rodada passa-
da. Por enquanto, o goleiro 
Marcos Felipe é quem mais 
jogou entre os considera-

dos titulares: duas vezes. Já 
Nino, Yago, Martinelli e Luc-
ca estrearam na vitória sobre 
o Boavista, na terça-feira.

Com a expectativa de mais 
estreias na temporada contra 
o Voltaço, o torcedor poderá 
ter melhor noção do que espe-
rar do Fluminense de Roger. 
E o treinador ainda terá tem-
po para colocar em prática o 
que já vem testando com os 
reservas e ainda buscar varia-

ções na formação, como, por 
exemplo, Ganso mais ao ata-
que ou três volantes (Wellin-
gton, Martinelli e Yago) para 
dar liberdade a Nenê no meio 
ou o melhor parceiro de Fred 
na frente. Sem falar na obser-
vação dos jovens. Ainda assim, 
a tendência é mexer o mínimo 
possível na estrutura que deu 
certo em 2020 para a estreia 
na Libertadores, que começa 
a fase de grupos em 20 de abril. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A CBF promoveu uma vo-
tação ontem sobre a limi-
tação da troca de técnicos 
dentro das Séries A e B no  
Brasileiro, com 20 times em 
cada divisão tendo direito a 
voto. Por 11 a 9, a elite do fu-
tebol brasileiro decidiu im-
por a limitação. O Flamen-
go foi contra. Fluminense a 
favor. Na Série B, o Vasco e 
Botafogo optaram pela limi-
tação. Só haverá uma troca 
de técnico e o mesmo téc-
nico só pode treinar duas 
equipes por divisão. É pela 
continuidade e estabilidade.

LIMITAÇÕES PELA 
CONTINUIDADE

DANIEL CASTELO BRANCO

A DIFERENÇA GRITANTE

F
lamengo e Botafogo se enfrentaram pelo 
Carioca e o Rubro-Negro, com o time re-
serva, venceu o Alvinegro por 2 a 0 com 

certa facilidade. Artilheiro do Cariocão, Rodri-
go Muniz marcou seu quinto gol, e o excelente 
Hugo Moura fechou o placar. O Botafogo estava 
com os titulares. Não é que eu fique triste pelo 
Flamengo, muito pelo contrário. É o líder da 
competição com méritos, mesmo sem titulares 
em campo. Mas fico chateado com os rumos do 
futebol carioca. Alguém tem dúvidas de quem 
será o campeão? É uma discrepância gritante. 
É lógico que o Fogão busca a reconstrução, mas 
pareciam dois times de categorias diferentes. 
Imagina com os titulares? Nesse momento, só 
o Fluminense é capaz de tentar alguma coisa 
para cima do time de Gávea e mudar o resultado 
final da competição. É gritante e assusta como 
uma equipe está muito acima das demais. Não 
é que eu lamente pelo Flamengo, mas sim pela 
competitividade, que vem se tornando rara no 
território estadual.

O Flamengo venceu o clássico diante do Botafogo por 2 a 0

 n A revista inglesa Four-
FourTwo fez uma lista com 
os 100 escudos mais boni-
tos do futebol mundial e 
dois clubes cariocas entra-
ram na seleção: Fluminen-
se e Vasco. Os outros times 
brasileiros foram Chape-
coense e Palmeiras. E con-
venhamos, né? Os escudos 
dos cariocas selecionados 
são realmente sensacio-
nais. O Fluminense com 
sua mistura das três cores 
que traduzem tradição e o 
Cruzmaltino com a carave-
la. Grande fase!

FLU E VASCO  
NA PARADA

SE ESTIVER BEM, AJUDA

 nO Vasco anunciou Léo Jabá, que foi revelado pelo Corin-
thians e estava no PAOK, da Grécia. Chega por empréstimo 
até o fim do ano com a maioria dos salários pagos pelo time 
grego. O problema é que teve lesão grave no joelho em 2019 
e jogou pouco em 2020. Mas tem 22 anos, joga pelos lados 
e, se estiver bem fisicamente, pode ajudar muito. Gosto do 
futebol dele. Que não seja mais um “bichado”...

R
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Previsão é que o elenco principal só fique 
à disposição no jogo contra o Bangu

Gabigol pede para 
reforçar a equipe 
contra o Boavista

O Flamengo poderá ter 
um grande reforço para a 
partida contra o Boavis-
ta, amanhã, em Bacaxá. 
Segundo o site “GE”, Ga-
bigol pediu para integrar 
a delegação que viajará 
para o duelo e a comis-
são do técnico Rogério 
Ceni está analisando a 
possibilidade.

A princípio, a ideia do 
clube é que o restante dos 
jogadores do elenco prin-
cipal esteja à disposição 
somente para a partida 
contra o Bangu, quarta-
-feira. Caso vá para o jogo 
contra o Boavista, Gabi-
gol não perderia sessões 
de treino da pré-tempora-
da, já que os atletas terão 
folga no domingo.

Gabigol pode ser um re-
forço importante para a 
partida, já que Pedro saiu 

lesionado contra o Botafo-
go, na última quarta-feira. 
Rodrigo Muniz, que o subs-
tituiu, marcou um gol e che-
gou a cinco no Carioca.

Diante do Botafogo no 
Nilton Santos, o Flamengo 
conseguiu mais uma vitó-
ria no Carioca e assumiu a 
liderança da competição. 
Ao fim do confronto, o trei-
nador Mauricio Souza elo-
giou o rendimento dos seus 
comandados. Mesmo com 
uma equipe formada por jo-
vens da base e por reservas, o 
Rubro-Negro se impôs e der-
rotou o rival.

“Gostei de todas as apre-
sentações da equipe. Nova-
mente tivemos mais chances 
de gols, mais posse de bola. 
Mais uma vez o Rodrigo en-
trou e fez gol, ele dispensa 
comentários. Saio muito sa-
tisfeito”, afirmou.

BOTAFOGO

Chamusca lamenta 
primeira derrota
O treinador Marcelo Cha-
musca conheceu na quarta-
-feira a sua primeira derrota 
no comando do Botafogo. 
Ao fim da partida, o coman-
dante lamentou o resultado 
negativo e principalmente 
a atuação da sua equipe no 
primeiro tempo do clássico 
disputado no Nilton Santos.

“Nosso primeiro tempo 
foi muito difícil. Além das 
dificuldades de construção, 
quando conseguíamos em 
alguns momentos roubar a 
bola e criar o contra-ataque, 
erramos muito no último 
passe, duas ou três situações 
interessantes que pecamos. 
Outro aspecto foi o mérito 

do Flamengo, que joga com 
a linha de quatro jogadores 
pressionando. Eles conse-
guiram fazer essa mecânica 
com excelência. Apesar dis-
so, não sofremos tanto no 
aspecto defensivo. Vamos 
precisar evoluir, pois vamos 
enfrentar equipes com essa 
estratégia de pressionar em 
linha”, afirmou.

Ao ser questionado sobre 
se a derrota contra o time B 
do rival traria preocupação, 
Chamusca preferiu focar no 
resultado negativo em si: “A 
minha preocupação e mi-
nha chateação é por termos 
perdido um clássico e jogo 
importante”.

VASCO

Atacante 
Léo Jabá é 
anunciado
O Vasco anunciou oficial-
mente Léo Jabá como o 
quarto reforço para a tem-
porada 2021. O atacan-
te, de 22 anos, estava no 
Paok, da Grécia, ex-clube 
do lateral-direito Léo Ma-
tos, e chega por emprésti-
mo até dezembro. A exem-
plo dos demais reforços 
confirmados — Ernando, 
Zeca e Marquinhos Ga-
briel — Jabá terá um con-
trato por produtividade.

Revelado pelo Corin-
thians, Jabá negociava 
com o Atlético-GO. Sedu-
zido pelo projeto do Vas-
co, abriu mão de disputar 
a Primeira Divisão pelo 
Dragão e promete ser um 
reforço importante para a 
Série B de 2021.

LUIS FABIANO TEM ALTA
Internado em São Paulo desde a última 

semana por conta da Covid-19, Luis 

Fabiano teve ontem alta do hospital.

DIVULGAÇÃO/VASCO

Léo Jabá estava na Grécia
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ECONOMIA

INSS: 
13º sairá 
antes do 
prazo
Ministro afirma 
que medida não 
terá impacto 
fiscal nas contas

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou 
que, assim que o Orça-
mento de 2021 for aprova-
do, o 13º de aposentados e 
pensionistas do INSS será 
antecipado. “Com a apro-
vação, podemos disparar 
imediatamente a anteci-
pação dos benefícios de 
aposentados e pensionis-
tas. Ou seja, R$ 50 bilhões 
vêm de dezembro para 
agora”, disse Guedes. 

O pronunciamento foi 
feito na comissão temporá-
ria do Senado que acompa-
nha as medidas de enfren-
tamento à pandemia de 
covid-19. No ano passado, 
o governo adotou esse pla-
no de antecipação. Guedes 
afirmou que a medida não 
terá impacto fiscal nas con-
tas públicas porque só vão 
antecipar recursos já pre-
vistos no Orçamento.

Diante de questiona-
mentos de senadores sobre 
a possibilidade de aumen-
tar o valor do auxílio emer-
gencial para R$ 600, valor 
pago no ano passado, Gue-
des disse que não descarta 
um benefício mais alto, mas 
que isso dependeria de con-
trapartidas como a venda 
de empresas públicas que 
dão prejuízo.

“O estado está financei-
ramente quebrado, mas 
cheio de ativos. Vimos que 
é possível aumentar o valor, 
mas tem que ser em bases 
sustentáveis. Se aumentar 
sem por outro lado ter as 
fontes de recursos corretas, 
traz a superinflação ou a in-
flação de dois dígitos. O re-
sultado final é desemprego 
em massa e o imposto mais 
cruel sobre os mais pobres 
que é a inflação”, disse. 

 > As agências do INSS 
no Estado do Rio ficarão 
fechadas a partir de hoje 
e voltam a funcionar no 
dia 5 de abril, cumprindo 
a Lei Estadual 9.224 que 
criou feriados estaduais, 
nos dias 26 e 31 de março 
e 1º de abril, além de an-
tecipar feriados de Tira-
dentes (21 de abril) e São 
Jorge (23 de abril) para 
os dias 29 e 30 de março, 
respectivamente. O ob-
jetivo é ampliar o isola-
mento social para conter 
o avanço da covid-19.

O instituto informou 
que está contato os segu-
rados com agendamento 
nas agências, inclusive 
perícia médica, para in-
formar sobre o cancela-
mento e reagendar o ser-
viço. O INSS alega, no en-
tanto, que algumas pes-
soas podem estar com 
cadastro desatualizado, 
inviabilizando o contato. 
Caso não receba ligação, 
o segurado deve ligar 
para o  135 e remarcar o 
atendimento. 

Agências só 
abrem em 
5 de abril

No caso de férias, é preciso observar regras da CLT, dizem especialistas

da trabalhista do escritório 
Solon Tepedino Advoga-
dos, reforça: “Quem traba-
lhar nesses dias tem direito 
a uma folga compensatória 
ou ao recebimento em dobro 
desses valores. Isso se aplica 
inclusive, aos domésticos”.

Professores que ganham 
hora-aula recebem se traba-
lharem no feriadão? Segun-
do Cordeiro, sim, “por hora 
trabalhada”.

DÚVIDAS SOBRE FÉRIAS

O empregador pode “forçar” o 
trabalhador a tirar férias por 
dez dias? O advogado explica 
ainda que as férias têm disci-
plina própria na CLT e é nego-
ciada entre as partes.

“Não é decisão unilateral 
do empregador. Tem que ver 
se foram observados requisi-
tos próprios das férias para 
que os dias sejam usados 
como férias. As férias não 
podem começar dois dias 
antes de feriado. Isso está na 
lei também”, orienta.

Se o funcionário disser 
para o empregador que não 
planeja tirar férias agora, 
ainda assim a empresa pode 
colocá-lo de férias? 

“Essa é uma questão que 
pode ser contestada. O em-

pregado tem suas obriga-
ções, mas também tem seus 
direitos. Caso haja alguma 
dúvida em relação à forma 
dessas regras, elas podem 
futuramente ser dirimidas 
(anuladas) na Justiça do Tra-
balho”, pondera o advogado.

Se todos os dias são feria-
dos, os bancários (e outros 
trabalhadores) que traba-
lharem receberão 100% de 
horas extras?

“Sim. O importante é ver 
que essa é uma legislação 

extraordinária e há também 
que se ter bom senso entre 
empregado e empregadores 
para que tudo se acerte na 
perspectiva de haver esse iso-
lamento. Questões jurídicas 
já definidas pela lei, CLT prin-
cipalmente, vão ser aplicadas 
da forma como seriam em 
outras ocasiões. No feriado, 
o pagamento é dobrado ou o 
trabalhador tem direito a fol-
ga compensatória. E no caso 
de férias, é preciso observar as 
regras da CLT”, disse Cordeiro.

Seus direitos no ‘superferiado’
Medida vale de hoje até o Domingo de Páscoa. Confira o que você precisa saber 

REPRODUÇÃO / INTERNET

D
iante do ‘superferia-
do’ adotado para con-
ter a disseminação da 
covid-19 no estado, O 

DIA ouviu advogados para 
tirar dúvidas sobre direitos 
trabalhistas no período. A me-
dida vigora de hoje até o Do-
mingo de Páscoa, 4 de abril. O 
profissional que vai trabalhar 
receberá hora extra? O patrão 
dará folga nos feriados origi-
nais de Tiradentes e São Jorge? 
Entenda como fica a situação 
nos próximos dez dias. 

Os empregados têm que re-
ceber em dobro pela antecipa-
ção de feriados, especialmente 
hoje, quarta e quinta-feira? 

Diretor de Comunicação 
da OAB-RJ e advogado tra-
balhista, Marcus Vinícius 
Cordeiro afirma que sim, 
porque “a situação é idênti-
ca a de feriado normal”. “O 
que está havendo é anteci-
pação dos feriados que exis-
tem. Então, o pagamento é 
em dobro ou, havendo acor-
do de compensação, banco 
de horas, negociação coleti-
va (com o sindicato) ou mes-
mo individual, pode-se apro-
veitar como folga em outra 
data. Não havendo, o paga-
mento é dobrado”, esclarece.

Vólia Bomfim, advoga-

 > Domésticas que vão 
trabalhar normalmen-
te no feriado recebem 
dobrado ou podem 
compensar os dias de-
pois? “As duas situa-
ções são possíveis: re-
ceber dobrado ou com-
pensar depois. Isso vai 
depender de acordo 
entre as partes”, indica 
o diretor de Comunica-
ção da OAB-RJ.

Quais são os direi-
tos de quem trabalha 
remotamente?

Mariana Padilha, do 
escritório Basile Advo-
gados, explica que quem 
exerce atividades única 
e exclusivamente de 
forma remota, não está 
abrangido pelo decreto. 
“Não participa do ‘super-
feriado’, já que, não têm  
necessidade de desloca-
mento e não contribuiria 
para eventual propaga-
ção do vírus”.

Domésticas 
podem tentar 
negociar
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SERVIDOR
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Reforma não seguirá 
cronograma inicial

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator Darci de Matos recebeu servidores de estados e da União

O 
c r o n o g r a m a  d e 
entrega da refor-
ma administrativa 
(PEC 32), que havia 

sido definido pelo presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), não será cumpri-
do. Em fevereiro, Lira disse 
que a PEC seria votada em 
dois meses pelos deputa-
dos, para depois seguir para 
o Senado. Porém, o cenário 
pandêmico — com a prio-
ridade de votação desses 
temas — e articulações de 
servidores mudaram tudo, 
e o relator da proposta na 
Comissão de Constituição 
e Justiça da Casa, Darci de 
Matos (PSC-SC), já declarou 
que vai ampliar o prazo para 
discutir o texto.

Matos tem recebido nos 
últimos dias representan-
tes das categorias da União 
e dos estados. A expectativa 
é que a mobilização do fun-
cionalismo de todo o país, o 
que inclui entidades de ser-
vidores municipais, cresça 
ainda mais, já que o projeto 
abrange todas as esferas.

O relator chegou a afirmar 
que seu parecer seria votado 
na próxima semana. Mas, na 
quarta-feira, anunciou que, 
seguindo posição de Lira, o 
texto será entregue no final 
de abril, pois agora o com-
bate à covid será prioridade.

 n As articulações que o Rio e 
outros estados que pretendem 
aderir ao Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF) têm feito em 
Brasília começam a surtir efei-
to. Os entes costuravam com a 
União o aval para repor cargos 
vagos por meio de concursos, 
especialmente em áreas es-
senciais, como saúde, segu-
rança e educação. A medida 
será viabilizada por proposta 
que já tramita no Congresso 
Nacional: o PLP 10/21.

O secretário estadual de 
Fazenda, Guilherme Mercês, 
inclusive falou sobre isso on-
tem, em audiência virtual 
da Comissão de Tributação 
da Alerj, presidida pelo de-
putado Luiz  Paulo Corrêa 
(Cidadania). 

Mercês foi questionado por 
Waldeck Carneiro (PT) sobre o 

tema, já que a Lei 178/21 proibiu 
os estados em recuperação 
fiscal a contratar pessoal por 
três anos. Mercês respondeu 
que, por meio do projeto, esse 
problema será solucionado.

À coluna, o titular da Fa-
zenda ressaltou a impor-
tância de repor pessoal para 
manter o funcionamento da 
máquina pública e a presta-
ção de serviços à sociedade. 
Mas que a medida será imple-
mentada de forma que não 
prejudique o caixa do Estado 
do Rio de Janeiro.

“Essa correção é necessá-
ria e não afeta o objetivo de 
equilibrar as contas, uma vez 
que precisa estar previsto no 
Plano de Recuperação Fiscal. 
A reposição de vacâncias é 
fundamental à prestação de 
serviços públicos”, afirmou.

PLP NO CONGRESSO

Rio está perto de abrir concursos

Guilherme Mercês falou sobre o tema em audiência da Alerj 

AGÊNCIA O DIA

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 
MCTI OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON

CNPJ Nº 04.053.755/0001-05
AVISO DE LICITACAO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2021
Comunicamos aos interessados que a abertura do Pregão supracitado, 
ocorrerá em 13/04/2021, às 10:00 h - Processo nº 01210.000050/2021-
17.OBJETO: Contratação de Empresa especializada para os serviços 
de forma continuada de Limpeza, Conservação e Higienização, com 
fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos/maquinário, 
necessários para atender demanda do ON e OMV. O edital está 
disponibilizado para consulta no site COMPRASNET - UASG Nº 
240126, a partir de 26/03/2021.

CONFIRA

PEC 32/20 ABRIL

Texto foi entregue ao 

Congresso em setembro de 

2020 pelo governo; proposta 

extingue a estabilidade de 

futuros servidores

Relator da PEC na CCJ só deve 

entregar parecer no final de 

abril, segundo declarou essa 

semana. Prazo pode ser adiado 

mais uma vez

 > A Fenafisco e o Fó-
rum das Carreiras de 
Estado (Fonacate) es-
tiveram com o relator 
da PEC na quarta-fei-
ra. Matos garantiu que, 
antes de concluir seu 
parecer, ouvirá especia-
listas e entidades sobre 
eventuais inconstitu-
cionalidades, relatou 
o presidente do Fona-
cate, Rudinei Marques.

Ontem de manhã, foi 
a vez de representantes 
do setor se reunirem 
com o vice-presidente 
da Câmara, Marcelo Ra-
mos (PL-AM). “Ele con-
firmou essa intenção da 
Casa (de retardar a tra-
mitação) até em função 
da pandemia. E isso foi 
reforçado na conversa 
que tivemos logo depois 
com o deputado André 
Figueiredo (PDT-CE)”, 
acrescentou Marques. 

Os servidores acredi-
tam que ganharão mais 
tempo para mobilizar o 
Parlamento.

PEC será 
objeto de 
amplo debate



O DIA I SEXTA-FEIRA, 26.3.2021    11



FábiaOliveira

VIDA NOVA!

Felipe Heiderich assume 

bissexualidade e namoro 

com youtuber: ‘um 

relacionamento pra vida’

A
pós ser preso, provar sua inocência e 
depois ser absolvido pela Justiça da 
acusação de pedofilia da pastora Bianca 

Toledo, sua ex-mulher, Felipe Heiderich vive 
uma fase completamente nova. Agora, afasta-
do da igreja, ele abre mão de seu título ecle-
siástico de pastor para se entregar por comple-
to ao amor e construir uma nova família, mas 
diferente dos moldes tradicionais aceitos pela 
Igreja. Felipe assume publicamente, pela 
primeira vez, em entrevista exclusiva à esta 
coluna, que sua heterossexualidade já é passa-
do. Atualmente namorando o youtuber Bruno 
de Simone, ele abre o jogo sobre seu  primeiro 
relacionamento homoafetivo, mas garante 
não se considerar homossexual: “me considero 
bissexual, porque sinto atração por mulheres”, 
confessa. 

DIVULGAÇÃO 

 N Felipe, você por muitos anos negou ser gay. Por quê?

 L Porque eu simplesmente não era. Fui criado na roça pela 
minha avó e por isso sempre tive um jeito mais educado ou 
delicado, como alguns gostam de enfatizar. Mas sempre tive 
namoradas e todas elas podem testemunhar sobre isso. As-
sim como depois da tragédia que vivi e comecei a repensar na 
vida, sempre deixei claro que se algum dia me apaixonasse 
por alguém, seja homem ou mulher, eu tornaria isso público. 
E assim o faço hoje.

 N Como foi para você ter relações heterossexuais sa-
bendo que você também se atraía por homens?

 L Muitos podem não acreditar, mas eu quando amo, não 
olho para os lados. Como só havia namorado mulheres e me 
casei com uma, a atração pelo outro gênero não aconteceu. 
Sempre fui fiel e completo nos meus relacionamentos. E mes-
mo minha ex-mulher dizendo tantas mentiras contra mim, 
existem na internet inúmeras declarações dela relatando o 
quanto era satisfeita sexualmente comigo.

 N Você se considera bissexual ou gay?

 L Hoje eu estou com um homem. Não namoro pensando 
em terminar. Se estou namorando eu penso num relaciona-
mento para a vida, mas sim, me considero bissexual, porque 
sinto atração por mulheres. Tenho lido que as pessoas não 
acreditam na bissexualidade, então não entendo o B no 
LGBTQIA+, mas me considero bi, sim. Contudo, hoje estou 
com um rapaz.

 N Sua família te aceita ou se ainda não sabe, aceitaria 
bem com sua decisão de viver sua sexualidade como 
mais te faz feliz?

 L Então, minha família é da roça, cristã e de uma cidade mui-
to pequena no interior. Contei pra eles essa semana. Dizer 
que foi fácil é mentira. Ainda existe o conceito do pecado, 
essas coisas. Meus irmãos foram tranquilos. Diante de tudo 
o que passei, eles só querem me ver feliz. Minha mãe acho 
que ainda está em choque. Mas uma mãe que resgata um 
filho do hospício e sofre com ele 3 anos para mostrar sua 
inocência, eu creio que em breve ela também vai conseguir 
digerir tudo isso. É difícil para ela, mas não tenho dúvidas 
que ela me ama e quer me ver feliz.

 N Você acha que sua ex-mulher usou do fato de perceber 
sua falta de interesse por mulheres para trazer isso à 
público como se fosse algo ruim?

 L Não, de forma alguma. Até porque o que eu fui acusado 
não tem a ver com a homoafetividade. Nas vezes que ela 
tentou incluir isso foi para suscitar um preconceito que ela 
tem contra a comunidade gay. O que ela fez foi uma mentira 
cruel envolvendo uma criança e também tínhamos uma vida 
normal de casal. Ela também acusou o primeiro marido de 
ser gay, psicopata e muitas outras coisas, mas eu tenho cer-
teza de que ela vai usar isso para tentar se ‘redimir’ com seus 
seguidores ou com a Igreja e muitos vão acreditar. Caso ela 
extrapole, será acionada judicialmente, já que ela é proibida 
por lei de falar sobre mim ou de chegar perto de mim e de 
minha família. Ela também falou sobre pedofilia no intuito 
de dizer que todo gay era pedófilo, mas sofreu muita pres-
são para voltar atrás nessa fala. Ela também me chamou de 
‘satanista’, então não dá pra acreditar em alguém que foi 
desmentida em todas as esferas da Justiça brasileira.

 N O que você pensa de pessoas que tiram outras do ‘ar-
mário’ sem consentimento?

 L Totalmente errado. Cada um tem o seu tempo, seus medos, 
seus traumas. A sexualidade não é algo que se liga e desliga 
como um interruptor. Imagina alguém como eu, aos 40 anos, 
vivendo algo novo. É assustador. Você não sabe o que fazer e 
como lidar com os sentimentos. Se pudesse eu teria desliga-

do o interruptor, mas não funciona assim. Procurei ajuda e 
tive meu tempo de colocar a cabeça no lugar.

 N Você era feliz antes de poder falar abertamente sobre 
sua sexualidade?

 L Fui casado com uma pessoa extremamente cruel. Depois 
de sobreviver a isso, pequenas coisas já me deixam feliz. 
Eu não sei como será minha vida depois dessa declaração. 
Possivelmente, muitos vão me mandar por inferno e serei 
xingado por gerações. Posso dizer que estou ansioso, com um 
pouquinho de medo, mas estou em paz. E não estou sozinho.

 N Você acha que errou com alguém ao viver uma relação 
heterossexual, mesmo não sendo o que te fazia feliz?

 L Não, como disse, todos os meus relacionamentos eram 
completos, nenhuma mulher que namorei pode falar algo 
contra mim.

 N Você ainda é pastor?

 L Sim, eu fiz teologia e fui pastor sênior de uma igreja, mas 
hoje, por amor à verdadeira Igreja, às pessoas genuínas que 
realmente amam a Jesus e tentam fazer o bem, por amor a 
elas e para evitar confusão ou escândalos, neste momento 
eu abro mão do título eclesiástico. O título nunca foi impor-
tante pra mim. Ele não está no meu RG, então eu sempre 
serei o Felipe, e isso pra mim basta.

 N O fato de você assumir sua sexualidade o impede de 
ser pastor?

 L Para as igrejas tradicionais, sim. Hoje existem as igrejas 
inclusivas, que não haveria problema, mas essa não é a ques-
tão. Neste momento eu não quero pastorear. Tenho o apoio 

do Daniel Mastral e do Ministério MGL, que me aceitam, me 
amam e protegem, mas são poucas as igrejas que optam por 
apoiar e não excluir os homossexuais. Eu ainda estou recons-
truindo os pedaços da minha vida que foram quebrados. É 
hora de cuidar de mim e não dos outros.

 N O que muda no Felipe a partir de agora?

 L Acho que a resposta seria o que não muda! Muitos vão se 
decepcionar, e eu lamento por isso, mas esse sou eu agora. 
O amanhã pertence a Deus. Estou lançando um livro esse 
mês chamado ‘Encontro Marcado’, que fala justamente 
das pessoas que foram excluídas da igreja e como Jesus 
lidava com elas. Tenho o livro de toda a história de terror 
que passei nos últimos anos para ser lançado no segundo 
semestre e um filme dessa história que está começando a 
ser construído.

 N Você acha que terá apoio de alguém ou vai ser mais 
uma vez ‘crucificado’?

 L Seria ingenuidade minha achar que todos irão me abraçar. 
Eu fui crucificado sendo inocente, imagina agora mexendo 
numa ferida da Igreja. Mas quem me ama vai estar comigo. 
Além do Mastral e MGL, creio que muitos outros virão para 
somar.

 N Afinal, quem é o rapaz?

 L Então, em breve vamos falar abertamente de como nos co-
nhecemos, nos aproximamos e tudo o que passamos nos úl-
timos meses. Mas o Bruno De Simone, apesar de ser o oposto 
de mim, é alguém que tem um coração enorme, bom caráter 
e comprou minha briga, me defendendo quando eu mesmo 
nem tinha forças para fazê-lo. Acho que relacionamento é 
isso: companheirismo, cumplicidade e amor.
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O NOVO BOY DA EX-PANICAT 
ARÍCIA SILVA
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Pioneira e campeã de acessos na plataforma de 

conteúdo adulto OnlyFans, Suzy Cortez planeja o 

lançamento de uma réplica de si mesma no formato 

boneca inflável. “Já estou negociando com uma fábri-

ca chinesa e em breve já terei o protótipo. Pedi para 

reproduzirem o bumbum em detalhes, já que é a parte 

do meu corpo que mais gosto. Se tudo der certo, lanço 

minha boneca inflável inicio de 2022”, diz a modelo e 

ex-Miss Bumbum.

O dermatologista Thales Bretas, marido do Paulo Gustavo, 

usou as redes sociais ontem para atualizar os fãs do humo-

rista sobre o estado de saúde dele. Internado desde o último 

dia 13 com Covid-19, Paulo Gusttavo está tendo uma cons-

tante melhora que vem sendo motivo de comemoração da 

família. A evolução do quadro clínico vem acontecendo 

após ele ter sido intubado.

 “Hoje está sendo um dia feliz no hospital, e eu resolvi 

compartilhar essa alegria e esperança com vocês, que 

sei que estão também angustiados e torcendo muito 

pela breve recuperação do meu amor Paulo Gustavo. Os 

pulmões dele estão melhorando e respondendo bem ao 

respirador. A melhora é progressiva, e embora seja um 

pouco mais lenta do que nós, ansiosos, gostaríamos, 

tenho certeza que em breve comemoraremos mais essa 

vitória! Vamos continuar confiantes, com muita fé e 

energia positiva, e que cada dia feliz acalente nosso 

coração como hoje”, escreveu o médico. 

MELHORANDO

EMPREENDENDO

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 O cantor Ga-

madinho – que 
já participou do 
The Voice –,  lan-
çou a sua nova 
música de traba-
lho, ‘Por favor’, 
que já conta com 
quase um milhão 
de visualizações 
no YouTube.

 n O hotel South 
American Co-
pacabana faz 
aniversário 
este mês e para 
presentear seus 
hóspedes, está 
oferecendo last 
check-out até as 
18h.

Dudu Nobre é o novo empresário da área. O 
cantor e compositor decidiu empreender 
ao lado da mulher Priscila Grasso no ramo 
do comércio, mais precisamente da 
alimentação. O casal abriu duas lojas 
especializadas em churrascos e vão abrir 
mais duas nas próximas semanas. “A 
gente estava com essa ideia há um tempo 
de ter uma loja que vendesse tudo para 
churrasco. Abrimos uma em Caxias e na 
Barra da Tijuca e, em breve, vamos abrir 
em Bangu e Nova Iguaçu. A minha 
mulher que está à frente do negócio e eu 
dou uma força, dou aquele auxílio e 
fazendo também o papel de garoto-
propaganda”, contou Dudu Nobre para a 
coluna. 
 O sambista também assumiu que o 
empreendimento foi impulsionado pela 
situação difícil que atravessa o setor de entretenimento, especialmente na área da 
música, praticamente parado há um ano sem shows por causa do isolamento social durante a 
pandemia do coronavírus. “Nessa situação que a gente se encontra tem que procurar empreender. 
O meu pensamento é esse. Era um projeto que eu tinha e há seis meses resolvemos colocá-lo em 
prática e agora está se materializando. É aquela teoria do balde: não pode parar de pingar”.

DUDU NOBRE VIRA EMPRESÁRIO NA 
PANDEMIA: ‘NÃO PODE PARAR DE PINGAR’

Na última terça-feira, a cantora e ex-Panicat Arícia Silva esteve burlan-

do o decreto da Prefeitura do Rio e curtiu o dia nas areias da Praia da 

Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ela estava na companhia de seu 

novo boy, até então, misterioso, o que acabou despertando a curiosi-

dade dos fãs da moça. Mas a coluna descobriu quem é o rapaz: Lauro 

Waller, um empresário carioca. Será que vai dar namoro? 

Esta coluna vem a público fazer uma retratação de uma nota publicada no dia 17/02, sobre o operador 
de som do grupo Sorriso Maroto, Bruno Pita, ter pedido ajuda aos amigos pelas redes sociais para que 
eles realizassem doações através de transferências pelo PIX. Bruno nega que as doações fossem 
destinadas ao tratamento do câncer de sua mulher, como publicado anteriormente. Ele afirma que 
toda verba arrecadada “era com intuito de buscar ajuda financeira para sua família e amigos 
próximos”. Na publicação do Instagram em que pedia as doações, Bruno não especificou para onde o 
dinheiro seria destinado. 
 O profissional afirma ainda que sua mulher esteve doente entre 2017 e 2019 (quando se curou da 
doença). Além disso, Pita garante que na época em que sua mulher esteve em tratamento, o casal 
contou com apoio e assistência do grupo Sorriso Maroto.  
 A coluna se desculpa com Bruno Pita e sua família por não tê-lo procurado para que ele tomasse 
conhecimento ou autorizasse tal reportagem antes que a mesma se tornasse pública.

PELOS DOMINGOS DA GLOBO

O DESESPERO DE FARO 
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REPRODUÇÃO

Pessoas próximas ao apresentador Rodrigo Faro têm distribuído aos quatro cantos uma pesquisa 

feita por um site de notícias, na qual o resultado aponta que o público (daquele site) gostaria que o 

apresentador da RecordTV substituísse Fausto Silva nos domingos da Rede Globo.

Acontece que mesmo com essas notas completamente plantadas, Rodrigo não tem sido alvo da 

emissora carioca para am vaga. Até o momento, a única pessoa consultada e desejada pelo canal 

é apresentador Luciano Huck, que ainda não foi confirmado na proposta comercial da emissora 

para 2022 porque a direção aguarda a possibilidade de candidatura de Luciano à presidência da 

república no próximo ano. 

 O apresentador, que atualmente ocupada as tardes de sábado, tem um apelo muito forte com as 

marcas, além de já ser prata da casa. O único interesse recente de alguém da RecordTV para migrar 

para Globo foi Marcos Mion, mas que até o momento não vingou.

Silvero Pereira denunciou mais um ataque homofóbico que sofreu durante uma de suas lives. “Sou mãe de 
menino e ai do meu filho dizer que ele é gay eu dou nele uma coça tão grande que ele vai se arrepender de 
ter nascido”, escreveu a seguidora. Na postagem, Silvero respondeu: “É sobre isso que comentários homo-
fóbicos na televisão são capazes de promover. Entendem? Ou preferem não ver?”, desabafou o ator.

ATAQUE HOMOFÓBICO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Operador do Sorriso Maroto nega que pedidos de 
doação fossem para tratar câncer de sua mulher
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 N Depois de praticamente paralisar com demissões a 
TV INES, a dos surdos-mudos, o Ministério da Edu-
cação, que a banca, pediu à também estatal TV Brasil 
que assuma os custos e produções. A TV Brasil tem or-
çamento muito maior, de R$ 550 milhões, diante dos 
R$8 milhões com os quais a pasta financia anualmente 
o canal. Em tempo, a TV Brasil é a única estatal sem 
comprador na lista de ofertas das privatizações.

 Jairzinho Paz & Amor
 N Depois do discurso em 

rede sobre a importância 
da vacina, o presidente 
Jair Bolsonaro voltou a 
convidar o vice General 
Mourão a participar das 
reuniões no gabinete. 

Assunto: Vacinas
 N Há uma semana o chan-

celer Ernesto Araújo tem 
batido ponto diário no ga-
binete de Bolsonaro com 
notícias ruins sobre a re-
lação com China, Estados 
Unidos e Europa. 

Chancelaria rural 
 N Os asiáticos dão o troco. 

A maior pressão contra 

Ernesto Araújo no Itama-
raty não vem da China ou 
Congresso. É a dos rura-
listas exportadores. Negó-
cios vão mal na Ásia. 

Quem diria 
 N Essa é para quem acha 

que o Banco Central é 
uma mãe para os bancões 
privados. Com o lança-
mento do gratuito PIX, o 
BC aniquilou um negócio 
bilionário das instituições 
privadas (e dos bancos 
estatais também). A co-
brada TED – muitos não 
sabem, é um produto da 
Bovespa, que licencia para 
os bancos – está perdendo 
espaço nas transações. 

Agulha na PF
 N O Sindicato de Delega-

dos de Polícia Federal de 
São Paulo conquistou o di-
reito à prioridade na vaci-
nação para 1.500 policiais 
(agentes e delegados) que 
atuam na superintendên-
cia no estado. A delegada 
Tânia Prado, presidente 
da entidade, enviou ofí-
cio com pedido para o go-
vernador João Dória Jr. 
Mas só vale para a seção 
paulista.  

Setor privado 
 N A Todde Advogados im-

petrou ontem na Justiça 
Federal no DF novo man-
dado de segurança para 
que três sindicatos pos-
sam comprar vacinas no 
exterior e aplicar nos seus 
profissionais e familiares: 
Sindijus (80 mil associa-
dos), Sindilegis (13 mil) 
e CDL (dois milhões de 
comerciantes).  

Logo ali 
 N Um empresário que vol-

tou da República Domi-
nicana conta o que viu: o 
país caribenho já vacinou 
quatro milhões dos 11 mi-

lhões de habitantes. Lá – 
há meses foi decidido – o 
governo não perdeu tem-
po e fechou parceria para 
compra de vacinas com 
empresários. Eles obtive-
ram isenções fiscais. E os 
funcionários e o povo, as 
doses. 

$om no saldo 
 N Os processos que co-

bram direitos autorais 
voltaram a tramitar em 
todo o Brasil. Vitória do 
ECAD, que repassa recur-
sos para os artistas. A Se-
gunda Seção do STJ fixou 
a tese de que “a disponibi-
lização de equipamentos 
para transmissão de obras 
musicais, literomusicais e 
audiovisuais em quarto de 
hotel, motel e estabeleci-
mentos similares permi-
te a cobrança de direitos 
autorais pelo Escritório”. 

Saldo judicial 
 N Por falar no STJ, a Corte 

proferiu, até ontem, mais 
de 680 mil decisões desde 
a implementação do tra-
balho remoto, em mar-
ço de 2020, por causa da 
pandemia. 

TELA FRIA

SPOILER DE 2022

 N Um grupo de militantes de Bolsonaro derrubou um outdoor 
em Passo Fundo (RS) que divulgava uma foto de Lula da Silva 
com a palavra Inocente em letras gigantes.

A pandemia ameaça criar uma 
geração perdida de jovens: o 
desemprego já atinge 29,8% 

dessa parcela significativa da popu-
lação brasileira, segundo os dados 
do IBGE sobre 2020. No ano em que 
o coronavírus nos encurralou, nós 
amargamos a maior taxa anual des-
de os distantes 2012. Está claro que 
a ameaça da covid-19 ampliou o dra-
ma, mas tem coisa muito errada nessa 
fita. Quando podemos ser criativos, 
produtivos e participativos, as opor-
tunidades minguam e as portas se fe-
cham. Não há recém-chegado que re-
sista a tamanha indiferença por parte 
de quem deveria ofertar amparo e po-
líticas de proteção efetivas. Precisa-
mos falar sobre responsabilidades. 
E não se trata mais dos nossos pais.

As estatísticas confirmam a realida-
de crua que a juventude desalentada 

Bomba atômica fiscal

O mal que assombra os jovens

Dani Monteiro
dep est PSOL e  
pres Com Direitos 
Humanos da Alerj 

Mayra Moriconi
pres-exec interina e 
advogada da  AEERJ 
 

encara no dia a dia. E não há festa nem 
baile - se permitidos fossem - que nos 
acalente. Se falta trabalho, indepen-
dentemente de gênero, na distribuição 
por cor, a cota de ocupação reservada 
aos pretos é ainda menor: 17,2%, acima 
da média nacional. Não é coincidência 
que esse vasto grupo que parte do país 
teima em ignorar esteja exatamente 
mais presente nas faixas de pobreza e 
extrema pobreza. Menos coincidência 
ainda é que esse vasto grupo seja exa-
tamente o que habita grotões, favelas e 
periferias com maior frequência. 

Em 2019, presidi a Comissão Espe-
cial da Juventude na Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro. A tarefa 
era mapear as reais condições em que 
vivem os jovens fluminenses, conhe-
cer as suas estratégias de formação e 
sobrevivência, saber como e se se mo-
bilizam, descobrir iniciativas, ajudar a 
estabelecer conexões entre quem está 
à margem com as instituições que po-
dem promover alguma mudança. Nas 
andanças pelo estado, descobri sonhos 
de quem nasceu sem privilégios, o tra-
balho era o principal entre todos. 

Agora, a pandemia deixa todos em 
espera precária e sem perspectiva de 
ocupação que garanta um sustento 
digno. jovens artistas, jovens com cur-
so técnico, jovens universitários, jo-
vens com diploma, jovens sem curso 
algum, jovens sem profissão. Todos 
paralisados pelo descontrole de quem 
deveria nos dar o exemplo de como en-
frentar crises, fornecer as ferramentas 
para superar a pior crise. De novo, não 
estou falando dos nossos pais.

Além do desemprego, o medo e o 
estresse assombram quem tem en-
tre 18 e 30 anos, os últimos na fila da 
vacina. A fila não anda, as doses não 
chegam, ninguém dá satisfação sobre 
o que será que será se o desamparo 
às juventudes não saltar aos olhos de 
quem precisa enxergar. Vamos mesmo 
correr o risco de perdê-las? 

O peso na consciência depois, acre-
ditem os que tirarem o pé nesse mo-
mento de maior necessidade de mãos 
dadas por alternativas, não paga. Que 
venha o exemplo de que é mesmo pos-
sível cumprir a meta de amadurecer 
sem perder a ternura.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N Novo portal do Senado  < www.senado.gov.br > destaca canais para 
interação com cidadão. 

 N  Condofy,  administradora digital de condomínios, registra aumento 
de 20% nas obras dos prédios que administra nos últimos 6 meses. 

 N  Em pesquisa interna da TIM ,  78% dos funcionários disseram equi-
librar melhor vida pessoal e profissional no home office. 

 N  Engenheira florestal brasileira  , Denise Marçal Rambaldi recebeu 
“Prêmio Fred Packard” por sua contribuição para áreas protegidas e 
conservadas.

 N # Ópera “A Peste”  , escrita e composta por Cyro Delvízio, estreia dia 
28 com montagem e encenação no Teatro Popular Oscar Niemeyer, em 
Niterói, com transmissão online.

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

Caros leitores, imaginem uma 
empresa com receitas em que-
da, altas despesas e com um 

montante considerável de dívidas. Os 
acionistas, então, nomeiam um novo 
CEO para buscar reverter a situação. 
Expectativas elevadas são criadas e o 
novo executivo, em seu primeiro dia, 
surge com uma solução simples, fácil 
e rápida para diminuir as dívidas e 
melhorar o balanço da empresa. Qual 
a solução encontrada?

Determinar que as dívidas que não 
fossem reconfirmadas em 90 dias pela 
nova diretoria - nomeada por ele - se-
riam automaticamente excluídas do 
seu passivo, se transformando em dí-
vidas não contabilizadas. Desta forma, 
bastaria que sua equipe nada fizesse 
e pronto. Você compraria ações desta 
empresa? Acreditaria no seu futuro? 
Seria seu fornecedor?

Pois bem, todos somos acionistas 
com direito a voto nesta empresa cha-
mada Prefeitura da Cidade do Rio de 
Janeiro e é exatamente isto que está 
na iminência de se consumar. A nova 
gestão municipal editou 75 decretos 
no dia 1º de janeiro, chamando aten-
ção pela proatividade e pelos conceitos 
contidos de empreendedorismo, ino-
vação e integridade.

Contudo, um dispositivo de elevado 
potencial destrutivo está embutido 
em um deles. Trata-se do art. 1º do De-
creto 48.364: “§ 2º Os Restos a Pagar 
(RPs) que não forem ratificados pelos 
ordenadores até 31 de março de 2021 
deverão ser cancelados pelo órgão de 
origem da despesa”. A AEERJ viu e 
imediatamente se insurgiu, enviando 
ofício ao alcaide.

Assim como o armamento nuclear 
que nomeia este artigo, além das ví-
timas imediatas, com a falência de 
diversos fornecedores e extinção de 
milhares de empregos, os efeitos ne-
gativos serão profundos e duradouros.

Com o cancelamento dos RPs, os 
fornecedores serão submetidos a uma 
verdadeira via crucis para receber seus 
créditos e a situação fiscal da PCRJ 
será artificialmente melhorada, au-
mentando indevidamente a sua capa-
cidade de investimento e de contrair 
novos empréstimos, cujos pagamentos 
acumulados, inclusive das dívidas, po-
dem gerar a insustentabilidade das 
contas públicas.

A sociedade, a mídia, o Judiciário e 

os órgãos de controle devem atuar em 
prol da sustentabilidade e fiabilidade 
das finanças públicas. Todos nós, flu-
minenses, sentimos os efeitos nefas-
tos da utilização de receitas extraordi-
nárias (royalties) para pagamento de 
despesas correntes (previdenciárias). 
Bombas fiscais de efeitos retardados 
não podem ser toleradas.

Sublinhe-se que ninguém, e muito 
menos a AEERJ, é contra uma nova con-
ferência – apesar de não prevista em lei 
– da procedência dos valores pendentes 
de pagamento pela municipalidade. O 
que se repudia é que direitos adquiridos 
– recebimentos por materiais forneci-
dos e serviços prestados – sejam passí-
veis de cancelamento automático sim-
plesmente por inércia ou omissão do 
próprio devedor. Enquanto continuar-
mos sendo o país do passado incerto, 
nunca alcançaremos o futuro almejado.

A AEERJ continua ativa e vigilante 
na defesa das empresas, dos empregos, 
da segurança jurídica e da população. 
O legado vive.

“Todos somos 

acionistas com 

direito a voto nesta 

empresa chamada 

Prefeitura da 

Cidade do Rio de 

Janeiro”

PAULO ESPER
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Carla 

Diaz não 

acha que 

eliminação 

do ‘BBB 

21’ foi por 

conta 

apenas do 

romance 

com Arthur 

e planeja 

voltar logo 

a trabalhar 

A 
atriz Carla 
Diaz, de 30 
anos, foi a 
sétima eli-

minada do ‘BBB 21’ 
na última terça-fei-
ra. Depois de pas-
sar por uma falsa 
eliminação e pro-
tagonizar uma his-
tórica volta ao rea-
lity show vestida 
de dummy, Carla 
levou a pior na dis-
puta com Rodolf-
fo e Fiuk num pa-
redão que bateu 
recorde de vota-
ções por minuto. 
Foram 2.988.000 
votos contabili-
zados simulta-
neamente em 60 
segundos.

Fora do pro-
g rama ,  C a r l a 
afirma que foi 
verdadeira e en-
trou de cabeça 
nas situações 
que vivenciou 
no reality show. 
A volta ao mun-
do exterior, no 
entanto, não foi 
tão fácil. A artista, que se envolveu com 
Arthur Picoli, tem evitado falar sobre 
o futuro do romance e lamenta o julga-
mento que vem sofrendo por conta do 
relacionamento.

“Eu posso dizer que não fui alguém 
que ficou com pudor de viver uma ex-
periência amorosa dentro de um reality 
show. Me permiti de verdade, me liber-
tei. Mesmo sendo uma pessoa conhe-
cida, eu preferi me jogar, porque sou 
dessas; não consigo ficar na dúvida, 
me jogo mesmo (risos). Fui feliz, tive 
dúvidas, acertei... Acho que todo mun-
do passa por isso em qualquer tipo de 
relacionamento, seja ele amoroso ou 
mesmo amizade. E quanto ao futuro, a 
Deus pertence”, despista Carla, que não 
acredita ter sido eliminada apenas por 
conta do namoro com o crossfiteiro. 

“Minha trajetória não se resume a 
uma só situação. Estou com a cons-
ciência muito tranquila de que eu fiz a 
minha parte de seguir o meu coração, 
e as pessoas acharam melhor me ver 
aqui fora. Então, eu vim, com a maior 
felicidade da missão cumprida e com 
o coração aberto para viver a vida real, 
que é aqui. Eu estava morrendo de sau-
dade da minha mãe, da minha casa, do 
meu cachorro. Eu acredito que Deus 
tem uma missão para cada um e que o 

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

MALHAÇÃO

 n Gael acalma Dandara e a 
acompanha até seu apartamen-
to. Sol promete a Wallace que 
assistirá ao seu exame de grau 
da academia. João e Dandara se 
hospedam na casa de Gael. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Rodrigo leva Júlia para a casa 
de Lourenço e Celina e se esforça 
para cuidar da menina sozinho. 
Eva conversa com o diretor da 
empresa para tentar manter o 
patrocínio de Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna desperta e tenta segurar 
Téo, mas ele se desprende da ár-
vore e é levado pela correnteza. 
O furacão e a tempestade termi-
nam. Alexia e Kyra são levadas 
para o Consulado Brasileiro. 

 n Dnin-Sim fica chocado com a 
atitude do rei. Ibbi-Sim e seus 
homens são surpreendidos pelos 
invasores. O rei não se entrega e 
tem seu destino selado no cam-
po de batalha.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Renata entrega as páginas do 
diário de Mili para JP ler. O garoto 
vai até o orfanato conversar com 
Mili. Ela diz que acha melhor eles 
terminarem.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Lurdes some e os filhos ficam 
preocupados. Álvaro consegue 
paralisar o protesto de Davi a 
respeito da construção de um 
condomínio usando Benjamin.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Carla pede que Arthur seja seu parceiro no amor e no jogo

tempo para coisa é único. A minha hora 
chegou, acredito nisso”, garante. 

Com uma personalidade doce e se-
rena, Carla foi julgada por colegas que 
duvidaram de sua paciência e tranqui-
lidade. “Fui a Carla que sou na vida real, 
acolhi as pessoas, ouvi sem julgar, fui 
sincera. Não foi uma dificuldade para 
mim, esse é o meu jeito de ser. Além 
disso, ter ido para o quarto secreto e ter 
voltado daquela forma foi incrível. Eu 
‘saí’ sendo muito julgada pelas pessoas 
lá dentro e voltei porque fui escolhida 
pelo público. Foi uma oportunidade 
única. Voltar vestida de dummy foi épi-
co, zerei o ‘BBB’”, comemora a atriz, aos 
risos.

O maior desafio para Carla foi justa-
mente o convívio com pessoas tão dife-
rentes. “A minha maior dificuldade foi 
saber lidar com as situações da casa, 
estar com tantas pessoas diferentes 24 
horas por dia e administrar os confli-
tos que apareciam entre a gente. Mas 
até isso foi positivo para mim. Fica um 
aprendizado muito grande de toda essa 
troca”. 

A atriz se surpreendeu com a “falsi-
dade” de alguns colegas. “Vi também 
muita agressividade na forma como 
falavam sobre mim. E não só sobre 

mim, mas sobre a Juliette 
também. Aquilo me deixou 
muito magoada, não era 
coerente com o discurso 
que eu ouvia antes, pessoal-
mente. Eu me surpreendi 
muito positivamente com as 
escolhas de amizade que ti-
nha feito, mas negativamente 
com algumas pessoas que eu 
ainda não tinha tanta proxi-
midade. Meu ‘pé atrás’ tinha 
um certo fundo de verdade”.

AMIZADE
Desde que entrou no programa, 
Carla ficou muito amiga de Ca-
milla de Lucas e João Luiz. Mais 
tarde, Pocah e Juliette também 
ganharam um grande espaço no 
coração da atriz.

“Quero muito os quatro na mi-
nha vida! A Juliette, inclusive, foi 
uma descoberta. Ambas somos sa-
gitarianas, a gente se reconheceu. 
Apesar da diferença de quartos e 
grupos acabar distanciando um 
pouco a gente, é uma amizade que 
eu senti que foi verdadeira. Por mais 
que a gente não tivesse tido muitos 
momentos de conversa, a gente se 
reconhecia muito pelo olhar. Ela me 
defendeu muito, acreditou em mim, 
assim como eu acredito nela. Lembro 
de ter falado para ela ser forte ainda 
na minha ‘primeira eliminação’. Ver as 
imagens no quarto secreto só confir-
mou tudo”. 

TRIO FAVORITO
Agora que não tem mais chances, a tor-
cida de Carla vai para Camilla, Juliette 
e João. “Eles são o meu trio favorito. E 
a Pocah também! Quero que os quatro 
cheguem à final. Não tenho como esco-
lher um só, acho muito cedo. Quem vai 
decidir é o público”. 

PLANOS PARA O FUTURO
Depois de ficar dias e dias apenas “dor-
mindo e acordando”, Carla não vê a 
hora de voltar a trabalhar. A atriz quer 
aproveitar a visibilidade que ganhou 
com o reality show e colocar a mão na 
massa. “Quero trabalhar muito! Can-
sei de ficar só dormindo e acordando, 
quero trabalhar, me movimentar, ser 
criativa”.  

APRENDIZADO
Carla garante que vai lembrar sempre 
com carinho da experiência de ter par-
ticipado do ‘BBB 21’. “Me proporcionou 
uma experiência de vida e um apren-
dizado que eu jamais teria em outro 
trabalho ou na minha vida pessoal, ain-
da mais durante uma pandemia. Cada 
momento que eu vivenciei foi muito 
especial. Com certeza vai ficar guarda-
do no coração”.

‘PREFERI ME JOGAR’

JOÃO COTTA / TV GLOBO

FOTOS FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Carla volta do falso paredão

Carla Diaz tenta consolar Arthur



Horóscopo

A sua atenção deve se voltar para o trabalho. Faça um 
esforço extra para cuidar de algumas tarefas. A 
conquista depende apenas da sua iniciativa. Cor: 
marrom.

O dia vai ser mais leve e divertido. Use simpatia a seu 
favor para encantar os colegas e clientes. Vale a pena 
dedicar um pouco mais de atenção ao romance. Cor: 
cereja.

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: arca, aura, barca, barro, birra, bucal, cabo, carioca, carro, coisa, 
cuíca, lábio, macio, marca, mártir, murro, música, ousar, outra, rabo, ritual, 
rouca, rubi, rumo, sacro, suar, sumo, tira, tribal, usar.

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

Ajudar alguém pode aquecer o coração. Priorize e 
conclua as tarefas de casa. Um segredo antigo pode 
vir à tona. No amor, um ex pode reaparecer. Cor: 
laranja.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Excelente dia para conversar com as pessoas mais 
próximas. Amplie seus contatos profissionais. Um 
programa romântico anima a vida a dois. Cor: 
dourado.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua atenção estará mais voltada às finanças. Ótimo 
momento para organizar o seu orçamento. Renove o 
seu momento. A paquera vai andar mais devagar. Cor: 
violeta.

LEÃO
23/7 a 22/8

Organize as suas prioridades e defina novas metas. 
Agir com jogo de cintura é o melhor caminho. Você vai 
estar bastante confiante. Seduza o parceiro. Cor: 
mostarda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode ser uma boa firmar uma parceria. Cuide das suas  
tarefas profissionais que estavam com pendências. 
Pegue mais leve na desconfiança com o mozão. Cor: 
amarelo. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Concentre-se no seu trabalho. Só tome cuidado com a 
saúde, tenha atenção. Na paquera, os amigos podem 
te surpreender com uma nova conquista. Cor: azul-
claro. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode ser uma boa se concentrar em uma coisa de 
cada vez. Recompensas no mercado de trabalho 
podem surgir. Há chance de se dar bem na paquera. 
Cor: âmbar.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita disposição para se dedicar e cuidar da sua casa. 
Dedique-se à faxina, mantenha seu lar organizado. 
Apostar no seu charme vai trazer resultados na 
conquista. Cor: violeta.

Sua habilidade de comunicação estará em alta. 
Conecte-se com as pessoas mais próximas. Alguém 
misterioso e atraente pode agitar a paquera. Cor: 
púrpura.

As finanças estão protegidas. Oportunidades de 
melhorar a sua renda podem acontecer. O ciúme pode 
trazer problemas para sua vida a dois, evite. Cor: 
laranja.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Mãe de Paulo 
Gustavo fala 
sobre a 
internação 
do filho
Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, 
se pronunciou sobre o filho, que 
está internado por conta da co-
vid-19. “A mão de Deus é que está 
me ajudando”, escreveu a matriar-
ca ao compartilhar nas redes so-
ciais, ontem, um vídeo com canto-
ria sobre esperança e fé.

No dia 16 deste mês, quando 
o humorista foi internado, Déa 
foi às redes agradecer o apoio da 
classe artística e dos fãs. “Minha 
solidariedade a todas as mães que 
como eu estão aflitas pela melho-
ra de seus filhos. Estamos fazen-
do uma corrente de orações. Que 
Jesus abençoe a todos”, disse, na 
ocasião, a mãe do humorista.

No decorrer de sua internação, 
Paulo Gustavo precisou ser intu-
bado. Na quarta-feira, a assessoria 
do ator confirmou que ele apre-
sentou melhora nos últimos três 
dias. “Os quadros clínico, labora-
torial e radiológico do paciente 
demonstram boa resposta ao tra-
tamento instituído pela equipe 
profissional, sobretudo nas últi-
mas 72 horas”, informou o último 
boletim médico.

Rodrigo 
Bocardi 
desabafa após 
comentário de 
telespectador
Um telespectador comentou on-
tem que sentia que o apresenta-
dor Rodrigo Bocardi estava pa-
recendo tenso e abalado no ‘Bom 
Dia São Paulo’, da TV Globo.

“Desculpe, mas hoje você pa-
rece tenso e preocupado. Acre-
dito que possa ser uma gama de 
informações a divulgar, não está 
abrindo o quadro dos internautas, 
mas está ótimo e dinâmico”, dizia 
a mensagem do internauta.

O apresentador concordou com 
o apontamento e aproveitou o mo-
mento para desabafar: “Henrique, 
desculpa. A gente vem enfrentan-
do dias que nos dão muita dificul-
dade de botar um sorriso no rosto, 
de criar algo descontraído. É uma 
sucessão de notícias ruins, como 
você falou, sabendo que o nosso 
objetivo aqui sempre foi buscar 
algo bom, porque a gente sabe 
que a vida não é feita só de notí-
cia ruim. Mas está difícil, né? Va-
mos juntos! Estou contando com 
a sua força e o seu apoio”, disse o 
apresentador.
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