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FEIRA VIRTUAL 
DO SENAC VAI 
OFERECER MAIS 
DE 1,5 MIL VAGAS 
EM EMPRESAS DO 
RIO DE JANEIRO. 
ECONOMIA, P. 10

FUGAS  
OPERAÇÃO DO  
MPF E PF MIRA 

ORGANIZAÇÃO QUE 
FALSIFICA ALVARÁS 

DE SOLTURA 
SIDNEY REZENDE, P. 2

COVID

Primeiro dia da parada emergencial teve ruas vazias na Saara e protesto em Copacabana.  RIO DE JANEIRO, P. 3

PORTAS FECHADAS 
NO CENTRO DO RIO
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Mãe e namorado comentam a trajetória 
da youtuber Viih Tube, que virou memes 

por não tomar banho, no ‘BBB 21’. P. 15 
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Mais de 15 mil casos de coronavírus foram 
registrados nas comunidades do Rio . P. 4

VEM AÍ A BUTANVAC, A NOVA VACINA 
CONTRA A COVID 100% BRASILEIRA E 
MAIS BARATA QUE AS OUTRAS. P. 4
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RIO DE JANEIRO, P. 6
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A CANTORA E 
EX-BBB FLAY 
QUER ALÇAR VOOS 
MAIS ALTOS SOB 
NOVA DIREÇÃO 
COMERCIAL. P. 12 TROPEÇO TROPEÇO 

TRICOLOR TRICOLOR 
CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

DOR SEM FIM: 
3.650 ÓBITOS 
EM 24 HORAS 
Enquanto o Brasil bate novo recorde de 
mortes em um dia, taxa de mortalidade 
em leitos de UTI no Rio chega a 40%. P. 4 
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EX-NAMORADA 
DENUNCIA 
AGRESSÕES DO 
VEREADOR DR. 
JAIRINHO A 
SUA FILHA

REGINALDO PIMENTA

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Apesar do retorno 
de titulares ao 
time principal, 
como Fred, Flu 

perde para o 
Voltaço por 3 a 2 

com gol no fim  
do jogo. P. 8

Lojas de chocolate apostam  
em delivery e drive thru
Setor foi considerado essencial pela prefeitura por causa do período da Páscoa. P. 10
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Dez dias em casa. Trabalhando, ou não. 
Você, e o patrão, decidem. E a conta 
bancária, vazia, mas cheia de teias 

de aranhas. Uns privilegiados ainda têm a 
despensa cheia. A maioria do povo queimou 
o armário para alimentar o fogão a lenha e 
cozinhar o que sobrou no fundo do baú. No 
meu caso, confinado desde março do ano 
passado na caverna, nada mudou.

Continuo em home office, sem tornoze-
leira. Feriadão? Ou castigão? Entra ministro, 
sai ministro e contínuo no cativeiro. Vizinho, 
aqui de Boreste, confidenciou que, en-
quanto esteve internado na enfermaria do 
hospital, tratando do corona leve, conse-
guiu se alimentar com três refeições ao dia. 
Ele, entretanto, ficou viúvo e ainda perdeu o 
emprego. Eita pandemia.

Agora, com novo ministro, até o número 
de mortos no país vai diminuir. Passamos 
dos 300 mil. Depois, deve ser em contagem 
decrescente. E os leitos ? E as equipes mé-
dicas? Aumentam ou diminuem ? Não foi 
à toa que o presidente, dia desses, fez uma 
pergunta em uma dos encontros na porta 
do Planalto: - Pô, só se morre de covid? Não, 

nheiros da velha guarda.
Antigamente tínhamos a Jovem Guarda 

ou Os Novos Baianos. Acho que também en-
velheceram. O pior é que os amigos morrem 
sem avisar. Acho que, qualquer dia desse, 
vou fazer a mesma coisa. Morro e não aviso 
com antecedência. Vai ser surpresa. Tenho 
até feito gozação com o assunto. O Chico Éd-

son, por exemplo. Cansava de tirar fotos ao 
meu lado. Eu, para gozar o amigo de 20 anos, 
dizia: “Aproveita aí, Chico. Pode ser a última 
foto”. Ele, nos seus quase dois metros de 
altura, tentava desconversar e me consolar: 
“Que isso, ô Luar. Você ainda vai viver muito 
tempo”. No que eu mandava na lata: “Não 
estou falando de mim. É de você !”. Garga-
lhadas de todos os colegas na redação. Chico 
acabava entrando na chacota.

Mas, a todo instante morre um amigo, um 
conhecido, um parente. Chico Buarque sa-
cou uma frase que considero própria para o 
momento, quando compôs mais uma obra, 
lá pelas bandas de 1972 : - ...”A dor da gente 
não sai no jornal”.

presidente. Continuamos sendo vítimas de 
balas perdidas, tuberculose, enfarte, câncer, 
panariço, nó nas tripas, trombada de carros, 
falta de oxigênio, fome...

Vou mandar tatuar, no peito, os números 
do meu CPF e do cartão do SUS. Tão valen-
do mais que o da Carteira de Identidade. 
Pelo menos, para o Ministério da Saúde.

Enquanto isso, ouvindo a patroa reclamar 
da clausura, vou procurando meios de so-
breviver no isolamento que nos cerca. Ainda 
bem que inventaram a internet. Coisa ruim é 
esse tal de celular. Anda com ele pendurado 
no pescoço. Começo cedinho no trabalho, 
quando ainda está escuro, de madrugada. 
Furto um tempo antes do almoço para var-
rer o quintal. Continuo na labuta até escu-
recer novamente. Uso a zap, FB, Instagram, 
Telegram, e já tenho calos nas pontas dos 
dedos. A TV permanece ligada dia e noite.

Somente vejo as ruas quando sou obriga-
do a ir ao médico. Compras, quando possí-
vel, uso o delivery. Até o milho picado, das 
rolinhas, vem com o motoboy. Vez por outra, 
um velho amigo usa o telefone fixo para 
saber como vão as coisas. E, pior, as notícias 
tristes não param.

Agora foi a morte do Mário Dias, amigo do 
peito, da redação e do copo. Logo aparecem 
as lembranças de 50 anos que ficaram lá 
atrás da memória, onde não haviam doen-
ças violentas, ebola, Aids, e outras pragas 
da humanidade. Tá difícil achar os compa-

“A dor da gente não sai no jornal”

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Acho que, qualquer dia desse, 
vou fazer a mesma coisa. Morro  
e não aviso com antecedência.  
Vai ser surpresa”

“Vou mandar tatuar, no peito, os 
números do meu CPF e do cartão 
do SUS. Tão valendo mais que o 
da Carteira de Identidade”

Existe um ditado que diz que “dinheiro não traz felicidade, 
mas manda buscar”. Nunca isto foi tão verdade quanto 
agora em que condenados buscam saídas para escapar 

da prisão. Só nesta semana, foram expedidos quatro man-
dados de prisão e 16 de busca e apreensão, cumpridos no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais. O Ministério Público Federal e 
a Polícia Federal realizaram operação “Camaleão.com” para 
desarticular organização criminosa que atuava na expedição 
de alvarás falsos de soltura de presos federais. O MPF diz que, 
em novembro de 2020, um traficante de armas condenado 
a 27 anos de prisão foi liberado da Penitenciária de Bangu a 
partir de documentos falsos. O Núcleo de Controle Externo 
da Atividade Policial do MPF, pelo procurador da República 
Eduardo Benones, instaurou procedimento investigatório.

A OPERAÇÃO DESLANCHOU
As investigações apontam para existência de organização 
criminosa integrada por advogados e falsários, que estariam 
atuando em complexos penitenciários do Rio. “A ousadia dos 
criminosos em usar alvarás falsos para libertar presos conde-
nados pela Justiça Federal revela que podemos estar lidando 
com um dos braços de uma organização criminosa voltada 
ao contrabando de armas pesadas para abastecer o tráfico 
e as milícias. Não se pode esquecer que alguns dos presos 
favorecidos pelos documentos falsos foram condenados 
exatamente por terem participado da entrada ilegal de fuzis, 
carregadores e munições em solo brasileiro”, afirma Benones. 

PRESOS FEDERAIS

Esquema de 
fuga no radar 
do MPF e PF

 n Deputados estão preo-
cupados com indústria da 
Construção Civil, que em-
pregava mais de 6,7 milhões 
e é responsável por cerca de 
6,2% do PIB. Em 2020, setor 
amargou queda de 7% em 
atividade, segundo IBGE. 

 n A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) deu prioridade ao 
Projeto de Lei 3.883/21, que 
permite o uso de incentivos 
fiscais do setor cultural para 
compra de imóveis tomba-
dos do estado - desde que se-
jam instalados equipamen-
tos culturais de acesso públi-
co. O projeto, de autoria dos 
deputados André Ceciliano 
(PT) e Luiz Paulo (Cidada-
nia), está sendo monitorado 
pelo setor. 

PROJETO PARA 
INCENTIVAR 
A CULTURA 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Polícia Federal e Ministério Público cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão

A CONSTRUÇÃO E O 
RIO DE JANEIRO

Podemos 
estar 
lidando com 
organização 
criminosa de 
contrabando 
de armas”
EDUARDO 
BENONES,
Procurador do MPF

PICADINHO

Defensoria Pública, em audiência na 2ª feira, vai cobrar inauguração 
do hospital modular de Nova Iguaçu, pronto em junho de 2020.

MPRJ expede Recomendação ao Município do Rio para coibir a 
ocupação irregular no Parque Gericinó-Mendanha. 

Escola de Negócios e Seguros recebeu nota máxima do MEC (5) 
para curso online de Gestão Tecnológica em Riscos Logísticos.

André Ceciliano e Luiz Paulo

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO

ALERTA SOBRE ENCHENTES
 n A vereadora Tainá de Paula pediu urgência à Prefeitura do 

Rio e ao secretário Eduardo Cavaliere: “Milhares de cario-
cas são afetados pelas chuvas dessa época do ano justamen-
te por causa de entulhos sem direcionamento adequado”. 

As mais lidas
Online

Eduardo Paes anuncia 
novas datas do 

calendário de vacinação 
contra covid-19.

RIO DE JANEIRO

Polícia cumpre 
mandados em casa 
de parentes de Dr. 

Jairinho.
RIO DE JANEIRO

De biquíni, Ludmilla e a 
esposa, Brunna Gonçalves, 

mostram corpão.
DIVERSÃO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

O 
primeiro dia de pa-
rada emergencial no 
Rio e em Niterói foi 
o extremo oposto do 

que pediria uma sexta-feira de 
sol. As praias ficaram vazias, 
assim como os bares, restau-
rantes e centros de comér-
cio popular, incluindo a Saa-
ra, quase sinônimo de aglo-
meração. Apesar de parte dos 
comerciantes discordarem do 
decreto da prefeitura, com o 
argumento de que as contas 
vão apertar, a grande maio-
ria respeitou a ordem de não 
abrir. Até o próximo domin-
go, só poderão funcionar ati-
vidades essenciais. A partir de 
agora, dependerá também do 
carioca a melhora do cenário 
caótico da ocupação de leitos 
no Rio, que já bate os 90%.

Desde as primeiras horas 
da manhã, fiscais da prefei-
tura e do Departamento de 
Transportes Rodoviários (De-
tro) criaram barreiras em vias 
estratégicas, para evitar que 
ônibus de turismo e linhas não 
convencionais de vans de ou-
tros municípios entrassem no 
Rio. Foram barrados 31 veícu-
los e fiscalizados 189. 

No Centro, comerciantes 
abaixaram as portas, man-
tendo só o essencial, como 
farmácias e lojas de material 
de construção. Amin Ismail 
Brahim, 49, lojista na Saara, 
foi um deles.

“Nosso comércio está so-
frendo desde o ano passado, 
uma situação muito, muito 
desagradável. Mas acredito 
que governo e prefeitura estão 
trabalhando para melhorar. 
O mais importante é ter um 
pouco de paciência e ciência 
do que está acontecendo. Es-
tamos fazendo de tudo para 
segurar os empregos”, disse.

Alex do Espírito Santo não 
deixou de vender suas cangas 
na Praia de Copacabana, mes-
mo com a proibição de per-
manência na areia. “Estamos 
passando muitas dificuldades. 
Entendo que tem a pandemia, 
a gente tem que se prevenir. 
Mas como vamos nos prevenir 
sem dinheiro, sem trabalhar? 
Tem gente aí na praia e eu pre-
ciso vender minhas cangas”, 
argumentou o camelô.

Nesta semana, a prefeitu-
ra lançou dois programas de 
auxílio emergencial para ven-
dedores ambulantes e comer-
ciantes que precisarão deixar 
de trabalhar pelos próximos 
dias. O site prefeitura.rio tem 
informações sobre como con-
seguir o auxílio.

ÁREAS DE LAZER
Em edição extra, a Prefeitura 
do Rio ampliou o fechamen-
to das áreas de lazer. Todas 
as vias que funcionam como 
área de lazer aos feriados e 
domingos ficarão fechadas 
até o dia 4 de abril.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

BALANÇO DO 1º DIA DE PARADA

EMERGENCIAL
Paralisação para conter o avanço da covid-19 teve praia vazia em Niterói, protesto bolsonarista em 
Copacabana e portas fechadas no Centro. Em Duque de Caxias, movimentação intensa e ‘vida normal’ 

Também depende do 
carioca a melhora do 
cenário caótico da 
ocupação de leitos no 
Rio, que já bate 90%

 > Em Niterói, população 
abraçou a parada emer-
gencial. Pela manhã, mo-
radores praticavam ativi-
dades físicas individuais 
na orla da Praia de Icaraí 
antes das 10h, sob fiscali-
zação da Guarda Munici-
pal. A prefeitura local li-
berou a prática ao ar livre 
até 10h e após às 18h. 

A reportagem de O 

DIA flagrou apenas um 
descumprimento à regra: 
um homem foi repreen-
dido por agentes por 
permanecer na areia da 
praia, que estava comple-
tamente vazia. Ele tentou 
desviar o caminho ao ver 
a Guarda Municipal, mas 
foi chamado. Ontem, a Câ-
mara de Niterói aprovou 

academias como ativida-
de essencial.

CAXIAS TEM ‘DIA NORMAL’
Alvo de críticas dos que 
apoiam medidas duras 
para combater a pandemia, 
Duque de Caxias teve uma 
sexta-feira de vida normal. 
Sob um calor que ainda pa-
rece o do verão, o Centro 
da cidade teve grande mo-
vimentação no comércio e 
muitos sem máscara. 

Ontem, a Prefeitura de 
Caxias suspendeu visitação 
a piscinas, rios, cachoeiras 
e clubes, pacientes inter-
nados com covid, além de 
determinar que 50% dos 
veículos de transporte co-
letivo sejam higienizados 
diariamente. 

Icaraí: tentou fugir da GM, mas... 

AGLOMERAÇÃO

 NNa mesma Copacabana do 
camelô na areia, na Avenida 
Atlântica, dezenas de pessoas 
protestaram na manhã de on-
tem contra o fechamento do 
comércio. Manifestantes com 
bandeiras do Brasil e vestindo 
roupas verde-amarelo, algumas 
com o rosto do presidente Jair 
Bolsonaro estampado, gritavam 
palavras de ordem como “Quere-
mos trabalhar!”. Cartazes criti-
caram o prefeito Eduardo Paes, 
como “Dudu, você é covarde”. 
Muitos não usavam máscara.

Protesto em Copacabana critica fechamento

ESTEFAN RADOVICZ

Manifestantes são contra medidas restritivas de combate à covid

REGINALDO PIMENTA

Homem de sunga vermelha 
andava na areia da Praia de 

Icaraí e foi repreendido

Calçadão de Duque de Caxias, na Baixada, estava lotado
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Movimentação 
na Saara, 
centro de 
comércio 

popular no 
Centro

REGINALDO PIMENTA 
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Taxa de mortalidade 
em leitos de UTI na 
cidade do Rio é de 40%
Brasil bate novo recorde de mortes por covid-19: foram registrados 
3.650 óbitos em 24h, elevando o número de vítimas a 307.112

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Márcio Garcia: 
‘Recebemos 

os resultados 
laboratoriais de 129 

identificações de 
novas variantes, 123 

são de moradores’

A
s mortes em decorrên-
cia da covid-19 não pa-
ram de crescer no Bra-
sil, que ontem bateu 

novo recorde: 3.650 óbitos em 
24h, segundo balanço do Con-
selho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass). Com isso, o 
número de vítimas da doença 
chega a 307.112. A pandemia 
de coronavírus no país tem 
contornos de uma tragédia 
humanitária, principalmen-
te por falta de leitos em UTI 
e pela postura negacionista 
do governo federal somada a 
parte da população, que tei-
ma em aglomerar, ignorando 
as medidas de restrição, e não 
utilizam máscaras. No Estado 
do Rio de Janeiro, são 35.758 
mortes.

Na cidade do Rio, de cada 
dez pessoas internadas em 
leitos de UTI covid no míni-
mo quatro vão a óbito. A taxa 
de mortalidade de 40%, qua-
se metade, assusta e mostra a 
gravidade do cenário do vírus. 
A cidade tem batido recordes 
diários de hospitalizações e 
vive o pior momento desde 
o início da pandemia. Atual-
mente, são 663 internados em 
UTI, 200 a mais do que no pri-
meiro dia do mês.

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, alertou 
para a disparada no número 
de internações diárias e a mor-
talidade que é de, no mínimo, 
40%. A taxa de internações, 
que era de 30 por dia, disparou 
para 150. “Esse é o dado preo-
cupante (o dos leitos de UTI). 
São pessoas que tiveram covid 
da forma grave”, disse Soranz. 
Ele acrescenta que o núme-
ro de leitos aumentos, assim 
como subiu a quantidade de 
pessoas internadas. 

“De cada dez pessoas, qua-
tro morrem. É horrível e an-
gustiante dizer isso. Mas sem 
nossas medidas, esse percen-
tual vai aumentar”, acrescen-
tou o prefeito Eduardo Paes. 
“Cada pessoa que nesses dez 
dias de retiro prolongado se 
preservar, é uma pessoa a me-
nos que tem chance de con-
trair a doença e parar num 
leito de UTI.”

No total, são 1.318 interna-
dos, entre UTI e enfermaria, e 
outras 139 pessoas aguardan-
do vaga na rede municipal.

 > O Rio identificou 129 
casos das novas varian-
tes do coronavírus so-
mente esta semana, sen-
do 123 de moradores da 
cidade. Os dados não di-
zem respeito exatamen-
te a infecções ocorridas 
nos últimos sete dias, 
mas aponta uma circu-
lação bem maior das ce-
pas este mês na capital. 
Ao todo, foram registra-
dos 183 casos desde que 
as variantes começaram 
a circular. Em 11 de mar-
ço, o número de casos 
das novas cepas estava 
em 43. Em duas sema-
nas, triplicou.

“Recebemos os resul-
tados laboratoriais de 
129 identificações de no-
vas variantes, 123 são de 
moradores. No total, são 
183 casos no município, 
sendo 145 de morado-
res. A princípio, temos 
a predominância da va-
riante P.1 (137 casos), e da 
B.1.17 (7). A maioria não 
evoluiu para situações 
mais graves. Foram 16 
óbitos nesse total”, expli-
cou Márcio Garcia, sub-
secretário de Vigilância 
Epidemiológica. O secre-
tário Daniel Soranz ex-
plicou que 83% do total 
das novas variantes é da 
P.1., de Manaus.

Mais 129 casos 
de variantes na 
cidade do Rio

De cada dez 
pessoas, quatro 
morrem. É horrível 
e angustiante 
dizer isso. Mas sem 
nossas medidas, 
esse percentual vai 
aumentar”
EDUARDO PAES, prefeito

CORONAVÍRUS

 N As comunidades do Rio 
de Janeiro já registraram 
mais de 15 mil casos de 
coronavírus. Nas últimas 
horas foram cinco óbitos e 
49 novos casos, segundo 
o painel ‘Coronavírus nas 
favelas’, criado pelo coleti-
vo Voz das Comunidades. 
Dois dos cinco óbitos foram 
na Vila Kennedy, na Zona 
Oeste, dois no Lins de Vas-
concelos, na Zona Norte e 
um na comunidade da Ba-
bilônia/Chapéu Manguei-
ra, na Zona Sul. Os dados 
foram divulgados na noite 
de quinta-feira.

Ainda segundo o cole-
tivo, a média móvel é 66 
casos por dia nos últimos 
sete dias. Isso representa 
aumento de 187,04% em 
comparação a 14 dias atrás.

Nas comunidades que o 
coletivo monitora, o painel 
já registrou 15.564 casos de 
coronavírus e 1.474 óbitos. 
O Complexo da Maré, na 
Zona Norte, é a comunida-
de com o maior número de 
casos, 1.763, e óbitos, 173. 
Em seguida, o Complexo do 
Alemão, com 1.407 casos 
confirmados e 95 mortes. 

Para conter o avanço de 
casos, a Prefeitura do Rio de-
terminou medidas mais res-
tritivas de circulação. Elas vão 
até o dia 4 de abril.

Nas favelas, 
15,6 mil 
adoeceram

Paes anuncia novas datas do calendário
 > O prefeito Eduardo Paes 

(DEM) anunciou que o ca-
lendário de vacinação no 
município será acelerado 
durante o recesso sanitá-
rio. Até o outro sábado (3), 
a Prefeitura do Rio pre-
tende imunizar pessoas 
com 67 anos ou mais. 

“Boa notícia! Vamos 
acelerar ainda mais o pro-
cesso de vacinação nessa 
semana de recesso. Mais 
um motivo para você ficar 
em casa e deixar só circu-
lar quem pode ser vaci-
nado. Repare que temos 
uma novidade: mulheres 
serão pela manhã e ho-
mens a tarde!”, escreveu 
no Twitter.

No último anúncio, a 
expectativa da prefeitura 
era de que pessoas até 69 
anos fossem vacinadas até 

o sábado, 3. Na quinta-feira, 
o governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), anun-
ciou que o estado terá um ca-
lendário único de vacinação 

contra covid. Segundo ele, 
é uma forma de diminuir a 
migração de pessoas para 
municípios vizinhos para 
receber a imunização. 

REPRODUÇÃO

 > No primeiro dia da 
parada emergencial de 
dez dias, a espera de pa-
cientes que precisam de 
atendimento em UTIs 
segue cada vez mais di-
fícil em todo o Estado do 
Rio. Ontem, a fila chegou 
a 837 pessoas aguardan-
do por uma vaga tanto 
nas UTIs quanto nas 
enfermarias. Na quarta-
-feira, o número chegou 
a 858, segundo o Painel 
Saúde do Governo. Em 
coletiva na quinta, o go-
vernador em exercício 
Cláudio Castro falou na 
abertura de mais de 900 
leitos nas próximas duas 
semanas. A expectativa é 
de que diminua a taxa de 
ocupação.

Boletim do Observa-
tório Fiocruz Covid-19  
divulgado ontem aler-
ta que o sistema de saú-
de está em colapso no 
país e que a pandemia 
ganhou novos contor-
nos afetando os mais 
jovens: 30 a 39 anos, 
40 a 49 anos e 50 a 59 
anos. Ao analisar essas 
faixas etárias, da Sema-
na Epidemiológica 1 de 
2021 até a 10, os pesqui-
sadores observaram au-
mento de casos de, res-
pectivamente, 565,08%, 
626% e 525,93% – o que 
sugere um deslocamen-
to da pandemia para os 
mais jovens.

837 na fila 
de espera 
do estado

100% NACIONAL

Covas: Butanvac deve ser mais barata que vacinas usadas no momento

 NA Butanvac, nova vacina con-
tra a covid-19 desenvolvida pelo 
órgão e 100% nacional anuncia-
da ontem, deverá ter um custo 
de produção inferior ao de ou-
tros imunizantes disponíveis no 
mercado, próximo aos custos 
da vacina contra a gripe comum, 
informou o diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Covas. Ele, en-
tretanto, não divulgou a cifra por 
dose dos imunizantes.

“Em princípio, as vacinas do 
tipo Influenza, da mesma tecno-
logia, são muito baratas. Entre 
todas as vacinas, são as mais ba-
ratas no mundo”, disse Covas. “Es-
peramos que aconteça aqui tam-
bém com essa vacina: um custo 
bem inferior às vacinas que estão 
sendo usadas nesse momento”, 
completou. De acordo com o dire-
tor do instituto, não há até o mo-
mento financiamento federal para 

o desenvolvimento da vacina. O 
anúncio ao Ministério da Saúde foi 
feito na manhã de ontem. A previ-
são é de que, caso a Anvisa aprove 
os testes do imunizante, os estudos 
comecem em abril e sejam concluí-
dos em até “no máximo” três meses.

 N Poucas horas depois foi a vez 
do ministro da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovações (MCTI), Marcos 
Pontes, anunciar que pesquisa-
dores financiados com recursos do 

governo federal entraram com 
pedido na Anvisa de realiza-
ção de testes para uma vacina 
contra a covid-19, batizada de 
Versamune-CoV-2F.

O imunizante está sendo 
desenvolvido na Universida-
de de São Paulo de Ribeirão 
Preto, em parceria com as 
empresas Farmacore Biotec-
nologia e PDS Biotechnology 
Corporation.

Em princípio, as 
vacinas do tipo 
Influenza, da mesma 
tecnologia, são 
muito baratas. Entre 
todas as vacinas, 
são as mais baratas 
no mundo”
DIMAS COVAS, diretor 
do Instituto Butantan

CEPA P.1

183
No total, são 183 casos 

no município, sendo 

145 de moradores. A 

predominância é da 

variante P.1 (137).

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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Ex-namorada 
faz relatos 
angustiantes
Mulher procura pai de Henry na semana passada 
e denuncia agressões de Dr. Jairinho a sua filha

REPRODUÇÃO

O menino Henry, de 4 anos, morreu no último dia 8. Polícia investiga quem teria matado o garoto
P

rints das mensagens 
enviadas por uma ex-
-namorada do médico 
e vereador Dr. Jairinho 

ao pai do menino Henry, Le-
niel Borel, na semana passa-
da, foram obtidas por O DIA 
ontem e viraram objeto de in-
vestigação da Polícia Civil. Nas 
mensagens, a mulher se mos-
tra arrependida de não ter de-
nunciado o vereador na época 
em que ela e sua filha, com 4 
anos na ocasião, teriam sido 
agredidas. Henry, 4, morreu 
no último dia 8.

A primeira foi enviada por 
volta de 12h: “Oi, você é o pai 
dele? Eu preciso falar com 
você se você for o pai dele. Pri-
meiro os meus pêsames pelo 
acontecido. Eu sinto muito, 
muito mesmo”. Ela começa a 
expor o que teria vivido nos 
dois anos de relacionamento. 
“Eu fui negligente quando isso 
aconteceu com a minha filha. 
Mas tive muito medo. Muito 
mesmo. Ele é ruim, mal, malu-
co”. O pai de Henry responde: 
“Acho que juntou dois malu-
cos. Meu filho era um anjo”.

Ela continua: “Olha, passei 
os piores dias da minha vida 
com ele. E hoje não consigo 

olhar no olho da minha filha 
por tudo o que ele fez e eu não 
vi. Eu não percebi. Ela tinha 
a idade do seu pequeno. Eu 
me culpo todos os dias da mi-
nha vida”. Em seguida, Lionel 
pede: “Vamos em frente pelo 
Henry. Me ajuda”, escreveu ele. 

A mulher contou em depoi-
mento que depois da morte do 
Henry, recebeu ligação do ex-
-namorado e entendeu que o 
contato, inesperado, seria para 
intimidá-la afim de não revelar 
o que aconteceu há oito anos.

A polícia ouviu a mulher e a 
adolescente e abriu inquérito 
para apurar supostas agres-

sões relatadas. A defesa do 
vereador negou as agressões. 
Segundo o advogado André 
França Barreto, seria manobra 
do pai de Henry para produzir 
elementos contra a mãe.

O Cremerj abrirá sindicân-
cia contra Dr. Jairinho para 
apurar se ele prestou socorro 
ao enteado. Apesar de ser mé-
dico, alegou em depoimento 
que a última vez que fez mas-
sagem cardíaca tinha sido em 
um boneco na faculdade. O 
conselho divulgou que aguar-
da mais informações para 
abertura da sindicância.

A polícia cumpriu quatro 
mandados de busca e apreen-
são ontem em endereços 
de parentes de Dr. Jairinho. 
Agentes estiveram nas casas 
do pai do parlamentar e dos 
avós maternos do menino 
Henry, em Bangu, e também 
na casa do pai da vítima, Lie-
nel Borel, no Recreio. O apar-
tamento em que Henry vivia 
com a mãe e o padrasto tam-
bém foi interditado. A polícia 
apreendeu pelo menos cinco 
celulares, além de computa-
dores. Na casa do pai, Leniel, 
foral levados um notebook e 
dois celulares.

CONTRADIÇÕES

Empregada dá versão diferente da mãe do garoto

 NA empregada Leila Rosângela 
de Souza, que trabalhava como 
doméstica na casa de Monique 
Medeiros, mãe de Henry, deu ver-
são diferente sobre a morte da 
criança. De acordo com Rosân-
gela, ela soube da morte no dia 
seguinte, quando foi trabalhar, 
pois a própria mãe do menino a 
comunicou. Monique teria liga-
do perguntando se já estava no 
apartamento para fazer a faxina. 
Nisso, Rosângela respondeu que 
sim, que só faltava arrumar algu-
mas coisas e ia embora.

A mãe teria dito que tirasse o 
resto do dia de folga. Rosângela 
perguntou se algo havia acon-
tecido e Monique respondeu: 
“Depois a gente conversa”.

A funcionária relata ainda que 
terminou as tarefas e quando foi 
embora, encontrou Monique saindo 
do elevador com um casal “com a 
cara inchada de tanto chorar”. Nis-
so, a emprega perguntou qual era o 
motivo e a mãe do menino respon-
deu que o filho havia passado mal 
de madrugada e tinha morrido. 

Já Monique Medeiros, deu ou-
tra versão. Ao ser perguntada se 
alguém esteve no local após ela e 
Jairinho irem ao hospital com Hen-
ry, ela disse que sim, que Rosângela 
esteve no apartamento no dia se-
guinte, mas que ela não sabia do 
falecimento do garoto. Disse ainda 
que nem mesmo no dia da morte, 
ela relatou para a funcionária sobre 
o óbito. Que apenas falou para Ro-
sângela “tirar o dia de folga”.

Em seu depoimento, Monique 
tinha dito que a empregada havia 

limpado o apartamento por não 
saber da morte da criança, o que 
contradiz a versão da própria 
funcionária e de Dr. Jairinho, que 
também afirmou que Rosângela 
sabia da morte.

Imagens de câmeras de se-
gurança do condomínio em 
que Monique mora mostram 
quando ela chega carregada 
por um casal e encontra com 
Rosângela no hall do prédio. 

André França Barreto, o ad-
vogado de defesa do casal Dr. 
Jairinho e Monique Medeiros 
disse que existe sim divergên-
cia nos depoimentos, mas que 
é “absolutamente relevante”, 
pois a mãe da criança estava 
“em estado de choque”. Disse 
ainda que “nada influenciou 
nas investigações ou mesmo 
nos fatos em apuração”.

Já são três meses sem os meninos
Mãe de Alexandre mantém pertences do filho intactos na esperança de encontrá-lo

ARQUIVO PESSOAL

Os três meninos de Belford Roxo desapareceram em 27 de dezembro

“Nós, mães e familiares esta-
mos sofrendo muito. Há três 
meses não vemos as nossas 
crianças, é muito triste, dói 
demais”. Foi assim que Rana 
Jéssica relembrou o desapa-
recimento do seu filho, Ale-
xandre da Silva, que comple-
tou 11 anos no último dia 15. 
O menino sumiu junto com 
o primo, Lucas Matheus, 8, e 
o amigo Fernando Henrique, 
11, em 27 de dezembro. Hoje 
completam 90 dias que os três 
desapareceram após brinca-
rem em um campo de futebol 
no bairro Castelar, em Belford 
Roxo, na Baixada. 

Rana disse que até o mo-
mento não recebeu novas no-
tícias sobre as investigações da 
Delegacia de Homicídios da 
Baixada Fluminense (DHBF). 
“Até o momento não recebe-
mos nenhuma novidade, só 
filmagens que o Ministério 

Público nos mostrou”. 
Em 11 de março, o MP anun-

ciou ter encontrado imagens 
de câmera de segurança que 
flagrou os três meninos na 
Rua Malopia, em Vila Medei-
ros, bairro vizinho de onde su-
miram. As mesmas imagens 
tinham sido obtidas antes pela 

Polícia Civil, que não localizou 
na perícia, o momento da pas-
sagem dos meninos. 

Rana revelou que mantém 
intacto os objetos do filho. 
“Preservo todos os pertences, 
está tudo limpinho e guarda-
do. Está sendo difícil, sem no-
tícias, sem saber o que aconte-

ceu com o meu Alexandre. Ele 
completou 11 anos no dia 15 de 
março”, afirmou. 

Alexandre dormia em um 
quarto junto com a irmã de 
quatro anos. Perguntada por 
O DIA se conversou com a fi-
lha sobre o caso, Rana desa-
bafou: “Ela pergunta pelo Ale-
xandre e me fala que vai pro-
curar ele. Às vezes chora. Que-
ria pedir que se alguém estiver 
com essas crianças, que soltem 
porque nós, mães e familiares, 
estamos sofrendo muito. Três 
meses sem ver nossas crianças 
é muito triste e dói demais”.

Informações podem ser 
enviadas pelo 190. As fa-
mílias disponibilizaram os 
números: 21 97675-8424 
/ 98167-5857 / 97467-3043 
para quem puder ajudar. 

Preso motorista que 
invadiu pista do BRT
O motorista do veículo que 
invadiu a pista do BRT e 
provocado um acidente 
entre as estações Embrapa 
e Mato Alto, em Guaratiba, 
na Zona Oeste do Rio foi 
preso na quinta-feira pela 
Polícia Civil. O acidente, 
no último dia 10, resultou 
na morte de uma mulher e 
também mais de 30 feridos. 

Policiais da 43ª DP 
(Guaratiba) detiveram 
Marcelo de França Soares, 
38 anos, na comunidade 
do Terreirão, no Recreio, 
Zona Oeste. Ele foi indi-
ciado por homicídio, lesão 
corporal e receptação.

Após o acidente, segun-
do a polícia, Marcelo fu-
giu do local. A perícia co-
lheu impressões digitais 
no carro para descobrir 
a identidade de quem es-
tava no veículo. Testemu-

nhas contaram que além do 
motorista, havia uma mu-
lher e duas crianças. O carro 
era clonado e tem placa de 
Santo André (SP).

A polícia também investi-
gou o trajeto feito pelo carro 
no dia do acidente. Foi possí-
vel constatar que o motorista 
partiu de Curicica, percorreu 
a Estrada dos Bandeirantes e a 
Benvindo de Novaes, até che-
gar à Avenida das Américas, 
permanecendo no Recreio por 
cerca de duas horas.

Conforme a polícia, na de-
legacia, ele confessou o crime 
e contou que que teria sido 
pago por miliciano de Curici-
ca para levar o carro à comu-
nidade do Cesarão, em Santa 
Cruz, onde deveria entregá-lo. 
Segundo a polícia, Marcelo 
tem oito anotações criminais, 
como roubo, estelionato e re-
ceptação de veículos.

DIVULGAÇÃO

Ex de Dr. Jairinho fez revelações 

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

Defumação realmente 
funciona?

 > Alessandro Fernandez -ira
 (zap final 54)

 N A defumação é sagrada e 
consagrada pelo mundo inteiro, 
desde os monges tibetanos até 
os padres católicos, através do 
turíbulo. Caboclos e Pretos Velhos 
usam charutos, cachimbos ou 
cigarros. Faz parte também da 
cultura indígena. Atenção: não 
confundir a fumaça do charuto 
com a defumação através de 
ervas. Ambas têm funções 
importantes na religião, mas são 
usadas de forma diferente pelos 
guias espirituais, que não fumam 
no sentido vulgar da palavra, e 
sim, usam o fumo e a fumaça 
para fazer uma defumação 
direcionada, seja pelo charuto do 
caboclo ou do exu, pelo cachimbo 
do preto-velho ou pelo cigarro 
do baiano. Para os xamãs “pelo 
sopro, Deus fez o homem é um dos 
mais importantes ingredientes de 
cura. Para eles, o “sopro” liberta-
nos, dá-nos vida.

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

ENERGIA NEGATIVA

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

alemdavida

N e-mail: 
vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Coluna publicada aos sábados

PAULO MÁRCIO

de prejudicar outrem, mental-
mente se está realizando este 
ato. O efeito dependerá da as-
similação pelo outro. Ora, se 
nós estamos com sentimentos 
negativos, já estamos emitin-
do a onda receptiva para as 
energias negativas de “feiti-
çarias” ou “mau olhado”. Por 
isso, muitos contraem uma es-
pécie de débito espiritual por 
desejarem tanto prejudicar os 
outros, utilizando-se de espíri-
tos inferiores.

Você já deve ter dito várias 
vezes “Que Deus te abençoe’ 
e poucas vezes “Que o Diabo 
te carregue”, não é? Isso fun-
ciona? É claro que se dizemos 
“Que Deus te abençoe’, somos 

todos envolvidos por uma 
onda vibratória de ternura 
e de paz, porque estamos to-
mados por bons sentimentos. 
Quando praguejamos, contu-
do, desejando a infelicidade 
de outrem, é diferente.

Desejar a infelicidade do ou-
tro significa que uma onda ne-
gativa foi emitida, que só pode 
atingir o alvo, caso este este-
ja numa faixa semelhante. Se 
estiver numa faixa vibratória 
diferente, o resultado é zero.

Lembre-se: pessoas bondo-
sas, que só querem o bem de 
seu semelhante, jamais serão 
atingidas por energias nega-
tivas, inferiores. Deus jamais 
permitiria isso. Jamais.

O QUE É O ‘MAU 
OLHADO’? (1)

E por que consegue? Por-
que a “vítima” se encontra 
numa faixa vibratória equiva-
lente. E aí, é inexorável o fenô-
meno da sintonia. A descarga 
de inveja (ou “mau olhado”) 
é captada. Alguns fanáticos 
(e espertíssimos) líderes re-
ligiosos, usam o termo “feiti-
çaria” como ferramenta para 
impressionar seus seguidores.

Aí, o buraco é mais embai-
xo. A Umbanda e o Candom-
blé são os alvos preferidos des-
se pessoal, sempre insinuan-
do que os praticantes das re-
ligiões de matriz africana são 
“feiticeiros”. O termo que mais 
gostam de usar é “macumba-
ria”. Só que isso não é verdade.

Seguinte: é possível, sim, 
que entidades ruins, encon-
trando um campo mental e vi-
bratório fértil, passem então 
a perturbar, dentro da lei de 
causa e efeito. Ninguém res-

gata o que não deve, ninguém 
sofre aquilo de que não tem 
necessidade para evoluir. Que 
existem os que se dedicam a 
essas práticas, existem, mas a 
eficácia de seu resultado bate 
de frente com o código divino 
da dignidade humana.

Jamais se obteria permis-
são divina para se perturbar 
um inocente, que sempre 
priorizou uma vida de bonda-
de. Impossível, alguém assim, 
ser vítima de “mau olhado” ou 
“feitiçarias”! Nenhuma força 
do mal conseguirá atingir al-
guém assim. É óbvio, contudo, 
que os espíritos ruins, perver-
sos, tentam se beneficiar de 
tudo que lhes é possível, haja 
vista o estado de atraso em 
que se encontram. Não con-
seguem, contudo, atingir suas 
vítimas 100%. 

O que vale mesmo é a inten-
ção. Se alguém tem a intenção 

“M
au olhado”, “olho gordo” ou qualquer outro termo que você já ouviu, 
o fato é que quase todo mundo crê, nem que seja um pouquinho, de 
que outras pessoas possam lhes lançar energias negativas que irão 

atingi-las. O chamado mau-olhado nada mais é que uma forte vibração mental 
de alguém dominado pela inveja. Ao colocar para fora esse sentimento negati-
vo, consegue atingir para quem é dirigido esse pensamento perturbador. 

Jamais se 
obteria 
permissão 
divina para 
se perturbar 
um inocente, 
que sempre 
priorizou 
vida de 
bondade”
ÁTILA NUNES
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FLUMINENSE FLAMENGO

Tricolor sofre gol no fim 
e perde para o Voltaço
Alef Manga marcou aos 44 minutos e deu a vitória à equipe do Sul Fluminense

Fred (E) marcou dois gols no jogo, mas o Fluminense cedeu o empate

C
om o retorno de joga-
dores do time princi-
pal, o Fluminense en-
frentou o Volta Redon-

da, em Bacaxá. O Voltaço saiu 
na frente e abriu 2 a 0, com 
João Carlos e Alef Manga. O 
Tricolor empatou no segundo 
tempo, com dois gols do ídolo 
Fred. Mas, aos 44 minutos da 
etapa final, Alef Manga mar-
cou o segundo dele e deu a 
vitória e a liderança de forma 
momentânea para o seu time.

O começo do primeiro tem-
po deu esperança de que o 
Fluminense iria mandar na 
partida, sem sustos, mas foi 
apenas impressão. Após o Tri-
color quase abrir o placar com 
Lucca, o Volta Redonda saiu 
na frente. João Carlos recebeu 
belo lançamento nas costas de 
Frazan, que tentou cortar de 
cabeça e não alcançou. Livre 
na área, o atacante dominou 

no peito e tirou de Marcos Fe-
lipe para abrir o placar.

Depois de sofrer o gol, o 
time de Roger Machado não 
se abalou e foi ao ataque. Mas, 
como diz o ditado, ‘quem não 
faz, leva’. Aos 21, Oliveira recu-

perou a bola pelo lado direito 
da defesa e acionou Alef Man-
ga em velocidade. O atacan-
te invadiu a área e completou 
para o gol, vencendo o goleiro 
Marcos Felipe. O contra-ata-
que surgiu após Egídio forçar 

passe para Lucca e errar.
Na segunda etapa, o Flumi-

nense começou a todo vapor. 
Aos quatro minutos, Fred di-
minuiu. Martinelli recebeu de 
Luiz Henrique dentro da área. 
O volante cruzou rasteiro para 
o camisa 9, que mandou para 
o fundo das redes. O Tricolor 
manteve a pressão. Aos 25, não 
teve jeito. Kayky tirou o lateral 
do Volta Redonda para dançar 
pelo lado direito e levantou na 
área. Gabriel Teixeira finalizou 
de primeira e a bola bateu na 
trave. A sobra ficou com Fred, 
que escorou de cabeça para 
empatar o jogo.

As duas equipes se abri-
ram mais no jogo em busca 
da vitória. Aos 44, veio o gol-
pe final do Volta Redonda: 
Alef Manga recebeu lança-
mento longo, dominou com 
estilo, tirou o zagueiro Fra-
zan e bateu colocado.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNo dia 27 de março de 1921 
nascia Barbosa. Ídolo do Vasco 
e um dos principais jogadores 
do Expresso da Vitória, o golei-
ro defendeu a Seleção na Copa 
de 1950 e foi perseguido por 
muitos anos pelo gol que levou 
do Uruguai, na derrota por 2 a 
1. Tempos depois, percebeu-se 
que foi alvo do racismo, que 
sobrevive até hoje, no futebol 
e no mundo. No que seria o seu 
aniversário de 100 anos, dese-
jamos feliz aniversário como 
forma de homenagem a um 
dos grandes goleiros da traje-
tória do futebol carioca. Para-
béns, Barbosa!

100 ANOS DE 
BARBOSA

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

JOGAÇO E DEU VOLTAÇO 

Q
ue jogão. Fluminense e Volta Redonda se 
enfrentaram ontem e protagonizaram o 
melhor do jogo Carioca até aqui. Em Ba-

caxá, o Voltaço, que voltou à liderança com a 
vitória, abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mesmo 
atuando contra os titulares do Flu. João Carlos 
abriu o placar e Alef Manga marcou o segundo 
do Esquadrão de Aço. O Tricolor até tentou rea-
gir, mas o goleiro Andrey fez mais uma boa par-
tida pelo Voltaço. No segundo tempo não teve 
jeito. Roger Machado mexeu com os brios no 
intervalo e o ídolo Fred resolveu dar seu cartão 
de visitas na temporada. Dois gols em 25 minu-
tos para deixar tudo igual. A tarde de sexta-feira 
já estava eletrizante. Mas levou a melhor quem 
está fazendo um Carioca de se exaltar. Após lan-
çamento longo, Alef Manga, que adora fazer 
gol bonito, recebeu, driblou Frazan e guardou 
na saída de Marcos Felipe. 3 a 2 para decretar a 
vitória e colocar o time do técnico Neto Colucci 
com 13 pontos e cada vez mais próximo de ca-
rimbar a classificação no Cariocão. Grande fase!

Goleiro Andrey, do Voltaço, se destacou no jogo em Bacaxá

 nE teremos o camisa 9 
e ídolo do Flamengo em 
campo. Gabigol foi relacio-
nado para o jogo contra o 
Boavista, hoje. Não era o 
que a programação previa, 
mas o atacante pediu e a co-
missão técnica atendeu. É 
importante não só para o 
Rubro-Negro, mas para a 
imagem dele após a confu-
são no cassino clandestino. 
O futebol dá oportunidade 
para as pessoas renascerem 
todo fim de semana. E é o 
que Gabriel Barbosa está 
buscando.

GABIGOL TAMBÉM 
RETORNA

A VOLTA DO ARTILHEIRO

 nO Vasco só fez um jogo com Cano na temporada atual e 
ele atuou bem pouco contra a Caldense na Copa do Brasil. 
Depois, a comissão técnica deu mais tempo para o argenti-
no se recondicionar e ficar 100%. Muitos na torcida ficaram 
com medo de perder o artilheiro, mas ele fica até o fim do 
ano e jogará como titular diante do Madureira, hoje. O Gi-
gante precisa dele inspirado para conquistar os objetivos.
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Hoje, contra o Boavista, em Bacaxá, 
jovem técnico terá o seu último desafio 

Maurício Souza faz 
despedida antes de 
passar bastão a Ceni

O Flamengo encara o Boa-
vista hoje, em Bacaxá, às 
21h05, pela sexta rodada da 
Taça Guanabara. A partida 
marcará a despedida do 
time alternativo rubro-ne-
gro e do técnico Maurício 
Souza, que passará o bastão 
a Rogério Ceni depois de 
um ótimo aproveitamento 
no comando da equipe no 
começo do Carioca 2021.

Técnico do sub-20 do 
Flamengo, Maurício Sou-
za agarrou a oportunidade 
com unhas e dentes e deu 
conta do recado. Além de 
ter a chance de entregar a 
equipe a Rogério Ceni na 
liderança da Taça Guana-
bara, ele ainda ostenta o 
melhor ataque, com nove 
gols, e a melhor defesa (ape-
nas dois sofridos). O bom 
rendimento fez com que o 
jovem treinador ganhasse 

mais respaldo internamente 
e elogios nos bastidores de Ro-
gério Ceni.

Segundo apurou a repor-
tagem, Ceni, durante os pe-
ríodos em que observou os 
treinos de Maurício Souza, fez 
anotações de métodos de tra-
balhos para por em prática no 
elenco principal. A avaliação 
da diretoria é que o intercâm-
bio foi produtivo para todos e 
que mostra a força de ter uma 
boa comissão técnica.

O Flamengo terá um refor-
ço importante para a partida 
de hoje. Ontem, o Rubro-Ne-
gro divulgou a lista de re-
lacionados com o atacante 
Gabigol. Exame realizado na 
quinta detectou que Pedro 
sofreu uma lesão na coxa. O 
atleta já iniciou tratamento 
para se recuperar da contu-
são, mas está vetado da par-
tida contra o Boavista. 

VASCO

BOTAFOGO

Em busca da segunda vitória 
Cruzmaltino encara o Madureira, o único invicto no Carioca

Após conseguir a sua pri-
meira vitória no Carioca con-
tra o Macaé, o Vasco enfrenta 
o Madureira, em Los Larios, 
hoje, às 15h30. O Cruzmal-
tino deseja vencer para se 
aproximar do G-4 do Cario-
ca. O Tricolor Suburbano 
ocupa, no momento, a quar-
ta colocação na tabela.

O Vasco poderá ter o re-
torno de Germán Cano na 
partida. O argentino vem se 
recondicionando fisicamen-
te, após se lesionar contra 
o Goiás, no último jogo do 
Brasileiro. Ele enfrentou a 
Caldense, pela Copa do Bra-
sil, mas ainda não jogou pelo 
Carioca de 2021.

Único invicto no Carioca, o 
Madureira vem de duas vitó-
rias seguidas contra o Bangu 
e contra a Portuguesa. O Trico-
lor da Zona Norte promete não 
ser um adversário dos mais 
simples para o Cruzmaltino.

Inicialmente, a preparação 

visava a volta de Cano contra o 
Fluminense, na terça, no Rau-
lino de Oliveira. No entanto, o 
planejamento pode ser anteci-
pado para que Cano ganhe um 
pouco mais de ritmo de olho 
no clássico. 

Após o susto contra o 
Macaé, Leandro Castan 
está à disposição, mas não 
tem vaga garantida entre 
os titulares. O zagueiro foi 

substituído após sofrer um 
corte próximo ao olho direi-
to, mas já foi liberado para 
treinar com o restante do 
grupo. Poupados na quar-
ta-feira, Ricardo Graça, MT 
e Bruno Gomes são outras 
peças à disposição de Mar-
celo Cabo. Em recuperação 
de uma lesão muscular, Er-
nando segue em tratamento 
intensivo. 

Babi na mira do Palmeiras
Atacante tem despertado interesse de clubes da Séria A

Após o Fluminense, o Palmei-
ras é mais um clube que son-
dou a situação de Matheus 
Babi. De acordo com infor-
mações do portal “Yahoo”, o 
clube paulista não fez propos-
ta oficial, mas procurou um 
dos responsáveis pelo jogador 
para saber mais informações 
sobre o atacante do Botafogo.

Dono dos direitos de Babi, 
o Serra Macaense aguarda 
uma oferta de três milhões 
de euros (cerca de R$ 19,62 
milhões) pelo jogador de 23 
anos. O Alvinegro tem 40% 
de taxa de vitrine em uma 
possível negociação até de- Babi em alta no futebol brasileiro

zembro, quando termina o 
empréstimo.

Matheus Babi chegou ao 
Botafogo no ano passado por 
empréstimo após o Campeo-
nato Carioca. Com 14 gols 
marcados pelo Glorioso, o 
jogador é um dos remanes-
centes do elenco alvinegro 
da última temporada. Ele 
disputou 42 jogos pelo clube 
carioca.

Além do Tricolor carioca 
e do Verdão, o Grêmio e o 
Athletico-PR foram clubes 
que também já ventilaram a 
possibilidade de contratação 
do atacante Matheus Babi.

SEM NEGOCIAÇÃO
O Benfica, do técnico Jorge Jesus, negou 

negociação com Diego Costa e afirmou que 

o foco está na reta final da temporada.

Cano deve jogar 
hoje, para ganhar 
ritmo de jogo
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Bolsonaro avalia afastamento  
de assessor após gesto no Senado 
Filipe Martins pode 
ir para um cargo 
no exterior ou ser 
acomodado numa 
função de menor 
exposição

Filipe Martins (ao fundo) repetiu gesto interpretado como ofensivo, ligado a supremacistas brancos

P
or pressão do Se-
nado, o presidente 
Jair Bolsonaro ad-
mite afastar do car-

go o assessor especial para 
Assuntos Internacionais da 
Presidência, Filipe Martins. 
O plano de Bolsonaro é tirar 
Martins de sua assessoria 
mais direta, mas não aban-
doná-lo por completo. O Pa-
lácio do Planalto busca agora 
uma saída para não desagra-
dar à militância bolsonarista 
conservadora e ideológica, 
que tem no auxiliar do presi-
dente um de seus principais 
nomes no governo.

Martins está prestes a per-
der o cargo por ter repetido, 
na quarta-feira, um gesto que 
os senadores interpretaram 
como ofensivo, ligado a su-
premacistas brancos, durante 

co (DEM-MG), falava ao vivo 
na transmissão pela TV, Mar-
tins — que estava sentado 
atrás dele — gesticulava com 
o polegar fechado formando 
um círculo com o indicador, 
como um “ok”, e os demais 
dedos esticados. Balançou a 
mão algumas vezes, como se 
enfatizasse o gesto.

Senadores logo protesta-
ram, associando o sinal a um 
xingamento obsceno e a uma 
mensagem de ódio pela qual 

o assessor formaria as le-
tras WP (white power), uma 
saudação de supremacis-
tas brancos. Martins negou 
qualquer associação com 
discurso de ódio. Disse que 
estava apenas arrumando o 
paletó, mas não convenceu 
os senadores.

“A oposição ao governo 
atingiu um estado de decadên-
cia tão profundo que tenta tu-
multuar até em cima de asses-
sor ajeitando o próprio terno. 

Foi assim que Kakay 
classificou o 
rompimento entre 
Bolsonaro e Moro

‘Briga de 
quadrilha’, 
afirma 
advogado 

Kakay participa de live

O entrevistado do Brasil 
Econômico ao Vivo de quin-
ta-feira, Kakay, que esteve 
presente em julgamentos 
importantes da história re-
cente do Brasil, classificou 
como “briga de quadrilha” a 
relação entre Sergio Moro e 
Bolsonaro. Para ele, o ex-mi-
nistro da Justiça sempre teve 
um projeto político, e utili-
zou a Operação Lava Jato 
para se tornar “herói”.

Segundo Kakay, a manu-
tenção da ordem no siste-
ma de justiça é fundamen-
tal pois “atinge o cidadão 
na ponta”, e complementa 
dizendo que “esse grupo, li-
derado pelo Moro e por esses 
procuradores, foi o principal 
responsável por esse presi-
dente que cultua a morte, 
que faz a necropolítica”. “Não 
consigo nem comemorar a 
grande vitória constitucio-
nal que nós tivemos, porque 
estamos com 300 mil mor-
tos, 3 mil mortos por dia”, 
afirmou, ao se referir à anu-
lação das condenações do ex-
-presidente Lula pelo minis-
tro Edson Fachin.

sessão de debates no Senado. 
Quando fez o sinal, ele acom-
panhava a audiência pública 
do chanceler Ernesto Araújo, 
que falava sobre as dificul-
dades enfrentadas pelo Bra-
sil para a compra de vacinas 
contra a covid-19. A cúpula 
da Câmara, hoje nas mãos do 
Centrão, e do Senado também 
cobra de Bolsonaro a demis-
são de Araújo.

Enquanto o presidente 
do Senado, Rodrigo Pache-

São os mesmos que veem ges-
to nazista em oração, que for-
jam suásticas e que chamam 
de antissemita o governo mais 
pró-Israel da história”, escre-
veu o assessor no Twitter.

Pacheco determinou que 
as imagens fossem investiga-
das pela Polícia Legislativa. 
Ao Planalto, o presidente do 
Senado fez chegar o aviso de 
que quer dar uma satisfação 
aos colegas, que se sentiram 
ofendidos.

Muito próximo do deputa-
do Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP), filho 03 do presidente, 
Martins já discutiu seu futu-
ro com o presidente quatro 
vezes. Tanto ele pode ir para 
um cargo no exterior ou ser 
acomodado numa função 
de menor exposição, que in-
fluencia menos nas decisões 
e discursos de Bolsonaro.

Desde o início do governo, 
o triunvirato que dá as car-
tas na política externa brasi-
leira é formado por Ernesto 
Araújo, Martins e Eduardo 
Bolsonaro. Os dois primeiros 
discutiram a situação ontem 
com o presidente. Araújo 
também se reuniu com o pre-
sidente da Câmara, Arthur 

Lira (Progressistas-AL), e se 
defendeu das críticas de que 
o Itamaraty é dominado por 
uma visão ideológica.

Bolsonaro ainda resiste a 
remover o chanceler do cargo, 
mas os militares querem que 
Araújo saia. O fiador tem sido 
Eduardo Bolsonaro. “Em dois 
anos, fomos de anão diplomá-
tico financiador de ditaduras 
para grande parceiro de im-
portantes países. O ministro 
Ernesto Araújo tem todo o 
meu apoio”, afirmou o depu-
tado no Twitter.

ABANDONADO

Araújo está sob intensa 
pressão e, de acordo com 
seus aliados, foi abandona-
do pela articulação política 
do Planalto, comandada por 
um desafeto, o ministro Luiz 
Eduardo Ramos. A queda de 
Martins, no entendimento 
de auxiliares de Bolsonaro, 
poderia servir como antepa-
ro para dar uma sobrevida a 
Araújo como chanceler, pois 
a ala ideológica do governo 
perderia um cargo de relevo 
no Planalto.

Com Estadão Conteúdo

Por Brasil Econômico
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Apostas no delivery e no drive thru
Setor de chocolates aproveita que prefeitura permitirá funcionamento para garantir vendas na Páscoa

DIVULGAÇÃO

Município considerou lojas do ramo como essenciais devido ao período ser o de maior vendas do setor

M
esmo com o decre-
to da Prefeitura do 
Rio que permite 
abertura de lojas de 

chocolate no período da para-
da emergencial para conter 
casos de covid-19, o comércio 
vai apostar no delivery e drive 
thru para as vendas de Páscoa. 
O município decidiu conside-
rar lojas do ramo como essen-
ciais devido ao período ser o 
de maior vendas do setor. Mas, 
não pode haver consumo e en-
trada no local. 

No NorteShopping, Sho-
pping Tijuca e Plaza Niterói, 
por exemplo, vão usar diver-
sos canais de venda remota. 
Com os e-shops, o assessor de 
compras via whatsapp, com 
entrega via delivery ou drive-
-thru, os consumidores podem 
presentear os familiares. No 
NorteShopping, o app Norte-
Shopping tem opções de ovos 
de Páscoa da Brasil Cacau, 
Kopenhagen, Casa Bauducco, 
Milklândia e Havanna com en-
trega em raio de até 30km. 

E no Viva NorteShopping 
também há descontos ex-
clusivos compras através do 
e-NorteShopping. Clientes 

da categoria 1 terão direito a 
10%, categoria 2 a 20% e ca-
tegoria 3 a 30%. Já no aplica-
tivo do Plaza Shopping Nite-
rói, o cliente encontra ovos 
recheados do Zé do Brownie. 

Além disso, no VIVA Plaza 
e a assessora de compras vão 
disponibilizar descontos ex-
clusivos para os clientes mo-
radores da região. No pro-
grama VIVA, para participar, 
basta cadastrar no aplicativo 
e inserir notas fiscais. 

O cliente que se encon-
tra na categoria 2 vai ter um 
cupom de desconto de R$ 
50 nas compras a partir de 
R$100. Já para a categoria 
3 cupom de desconto de R$ 
100 nas compras a partir de 
R$200. Pode escolher ainda 
comprar pelo aplicativo ou 
pelo WhatsApp, com a Asses-
sora de Compras do Plaza.

Já no Shopping Tijuca, mar-
cas como Kopenhagen, Casa 
Bauducco e Havanna estão 
presentes no e-Shopping Ti-
juca possibilitando que toda a 
compra possa ser realizada a 
poucos cliques e recebida em 
casa ou entregue como presen-
te via delivery em um raio de 

 > No Barra Shopping, 
New York City Center e 
Park Shopping Campo 
Grande estão com cam-
panha “A Caça aos Ovos 
ficou mais fácil” com 
foco no aplicativo. Os 
clientes vão encontrar 
produtos de marcas na 
home. Os clientes te-
rão frete grátis ao usar 
o cupom “Coelhinho” 
até hoje. Os pedidos têm 
entrega no mesmo dia.

Os shoppings Botafo-
go Praia, Boulevard, Ma-
dureira, Nova América e 
Nova Iguaçu lançam vi-
trine virtual. Até o dia 4 
de abril, toda a variedade 
da rede estará disponível 
para consulta nos sites.

A Cacau Show fe-
chou parceria com a 
Uber para ampliar en-
tregas no mesmo dia.

Shoppings 
fazem 
campanha

até 30km. Além disso, o Viva 
Shopping Tijuca também vai 
oferecer descontos de acordo 
com a categoria do cliente nas 
lojas de chocolate presentes 
no e-Shopping Tijuca, via as-
sessor de compras, take-away 
e vendas pelo whatsapp das lo-
jas. As lojas participantes são 
Casa Bauducco, Kopenhagen, 

Cacau Noir, Havanna, BW, Ca-
cau Show, Brasil Cacau e Casa 
da Bruxa. Na categoria 1 o des-
conto será de 20%, e todos os 
clientes terão direito desde 
que já tenha cadastrado uma 
nota fiscal de qualquer valor 
no programa. Na categoria 2, 
30% de desconto nas lojas de 
chocolate e categoria 3, com 

40% de desconto. O atendi-
mento do assessor de compras 
é segura e totalmente online. 

O cliente informa via What-
sApp o que busca e a profissio-
nal responde com a curadoria 
de produtos das lojas do Sho-
pping Tijuca ou no Plaza Ni-
terói. O pagamento é online 
através da emissão de um link.

Família de baixa renda 
não pode ter luz cortada
A Aneel suspendeu os cortes 
no fornecimento de energia 
elétrica por falta de pagamen-
to das contas de luz de famí-
lias de baixa renda até 30 de 
junho. A medida valerá para 
os consumidores inscritos no 
programa Tarifa Social e deve 
atender 60 milhões de pes-
soas. A decisão foi aprovada 
ontem pela diretoria do órgão 
em reunião extraordinária.

A medida abrange todos 
os consumidores que neces-
sitam de energia para manter 
em funcionamento equipa-
mentos essenciais à vida e os 
que não estejam recebendo 
a fatura impressa. Vale para 
famílias que vivem em re-
giões onde não há postos de 
arrecadação, como lotéricas e 

instituições financeiras, em 
funcionamento, por causa 
de medidas restritivas de 
isolamento social.

A agência determinou 
que as verificações periódi-
cas sobre cadastro no Tari-
fa Social não sejam feitas, 
de forma que ninguém seja 
retirado do programa nos 
próximos três meses. 

O mecanismo é seme-
lhante ao adotado em 
2020, quando a proibição 
foi para todos os consu-
midores do país. Relator 
do processo, Sandoval 
Feitosa ressaltou o agra-
vamento da pandemia, 
mas alegou que há menos 
instrumentos legais para 
medida mais abrangente.

Feira virtual oferece 1,5 mil vagas
Portal também 
reunirá entre 5 e 9 
de abril fóruns e 
chats gratuitos

IMAGEM INTERNET

Haverá vagas em serviço, varejo, alimentação, turismo e saúde

A 4ª Feira Virtual Senac RJ 
vai oferecer de mais de 1,5 
mil oportunidades de em-
pregos em empresas par-
ceiras no Rio de Janeiro das 
áreas de serviço, varejo, ali-
mentação, turismo e saúde. 
O evento integra a campa-
nha Rio de Mãos Dadas, con-
junto de iniciativas do Siste-
ma Fecomércio RJ (Sesc RJ e 
Senac RJ). Entre os dias 5 e 9 
de abril, os candidatos terão 
acesso a chances de diferen-
tes níveis profissionais que 
ficarão disponíveis na plata-
forma http://www.rj.senac.

br/feiravirtual.
Poderão navegar entre os 

estandes virtuais das empre-
sas, conhecer projetos e par-
ticipar de chats com as mar-
cas empregadoras e, tam-
bém consumir conteúdo de 

qualificação e aprimoramen-
to profissional, desde prepa-
ração para entrevistas, vídeo 
currículo, gestão de tempo 
e dicas para se destacar no 
mercado de trabalho. A par-
ticipação é gratuita para vi-

sitantes e empresas.
A Feira Virtual Senac RJ 

terá nesta edição parceiras 
formada por grandes marcas 
como: UnitedHealth Group 
- Amil, Unimed, Dasa, Dro-
garias Pacheco, Drogaria Ve-
nâncio, Armazém do Grão, 
Guanabara, Royal Super-
mercados, Habib’s, Zinzane, 
Grupo Soma, IBM, Telecall, 
CIEE, Nube e Arena Hotéis.

OUTRAS ATRAÇÕES
Outras atrações desta nova 
edição da Feira Virtual Senac 
RJ serão bate papos, fóruns 
e chats com especialistas do 
mercado das áreas de recur-
sos humanos, psicologia, 
comunicação, marketing 
e administração, também 
apresentadas na plataforma 
oficial da feira.

Confira como consultar se 
tem direito ao Auxílio Carioca
Programa atenderá 
a cerca de 900 mil 
pessoas. Basta ir em 
www.carioca.rio

O programa Auxílio Carioca, 
anunciado pela Prefeitura do 
Rio já está funcionando para 
consulta. O acesso ao site foi 
liberado ontem. É possível 
conferir quem tem direito ou 
não de receber o benefício. 
Basta ir em www.carioca.rio, 
clicar em ‘Auxílio Carioca’ e 
preencher formulário com 
número do CPF e verificar. 
Por conta da quantidade de 
acessos, a página apresentou 
instabilidade pela manhã. 

O programa atenderá a 
cerca de 900 mil pessoas. O 
montante investido é de R$ 
100 milhões. Famílias mais 
pobres, ambulantes cadas-
trados, estudantes da rede 
municipal e cadastrados no 
Cartão Família Carioca rece-

Site para consulta está liberado

REPRODUÇÃO

berão auxílio de alívio pelos 
dez dias de restrição de ati-
vidades econômicas imposta 
pela prefeitura.

O auxílio ocorrerá em fren-
tes: Cartão Família Carioca 
para as que já estão cadastra-
das no programa de transfe-
rência de renda do município, 
que complementa o Bolsa Fa-
mília, que receberão média de 
R$ 240 até a próxima quarta-
-feira. Serão 50 mil famílias 
beneficiadas; Cartão Alimen-
tação que a Secretaria de Edu-
cação pagará a 643 mil alunos 

da rede R$ 108,50 por criança. 
A primeira parcela será qui-
tada até hoje, a segunda, até 
2 de abril. Metade deste valor 
refere-se ao que a prefeitura já 
pagaria a alunos em abril, a re-
carga do próximo mês será an-
tecipada; famílias mais pobres 
da cidade que não recebem o 
Bolsa Família receberão R$ 
200. São 23 mil famílias iden-
tificadas; e ambulantes cadas-
trados terão R$ 500 pelos dez 
dias sem trabalhar. Os benefi-
ciários são 13 mil ambulantes 
cadastrados pela Prefeitura. 
O pagamento será realizado a 
partir de quarta-feira da sema-
na que vem.

No total, a ajuda emer-
gencial pretende beneficiar 
883.936 cariocas. O auxílio a 
23 mil famílias mais pobres 
identificadas pela prefeitura 
e para os ambulantes pode-
rá ser resgatado por meio de 
um cartão digital em parce-
ria com o banco Santander 
por meio do site www.cario-
cadigital.rio.

Redução 
de jornada 
reeditada
O governo vai reeditar o 
programa que permite a 
redução de jornadas e salá-
rios ou suspensão do con-
trato de trabalho. O Benefí-
cio Emergencial para Pre-
servação do Emprego e da 
Renda (BEm), como foi ba-
tizado o programa, vigorou 
até o final do ano passado.

“O nosso conhecido 
BEm está em vias entrar 
em campo pela segunda 
vez”, afirmou o presidente 
Bolsonaro ontem duran-
te cerimônia, no Planalto, 
para anunciar a nova linha 
de crédito da Caixa Econô-
mica Federal para as San-
tas Casas e demais hospitais 
filantrópicos.

Bolsonaro afirmou que 
o Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas 
e Empresas de Pequeno 
Porte deverá atender o se-
tor de bares e restaurantes, 
um dos que mais têm sido 
afetados pela crise.

10    SÁBADO, 27.3.2021  I  O DIA



O DIA I SÁBADO, 27.3.2021 ECONOMIA   11

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

Consignado não saiu do 
papel, apesar de prazo

DANIEL CASTELO BRANCO

Funcionalismo estadual não pode contratar essa modalidade de crédito desde maio do ano passado

A 
quatro dias para o 
fim do mês de mar-
ço, o governo flumi-
nense ainda não re-

tomou a oferta dos créditos 
consignados para os cerca 
de 400 mil servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
do Estado do Rio. A previsão 
divulgada oficialmente era 
de que o novo sistema ficaria 
disponível antes de abril. 

Em resposta à coluna, a 
Secretaria de Estado da Casa 
Civil informou ontem que o 
processo (de contratação da 
nova empresa que ficará res-
ponsável pelo serviço) está 
em fase final. 

O funcionalismo, por sua 
vez, reclama que esse proble-
ma já deveria ter sido sana-
do há mais tempo, principal-
mente pelo momento delica-
do imposto pela pandemia 
da covid-19.

ESPERA DESDE MAIO
As categorias estão sem aces-
so a essa modalidade de cré-
dito — que é mais atrativa 
por ter juros mais baixos e o 
desconto vir direto em folha 
— desde maio de 2020. 

À época, a empresa encar-
regada de realizar os lança-
mentos nos contracheques 
deixou de prestar o serviço 
e, após isso, nenhuma outra 
foi contratada.

NA CONTA

 n A Prefeitura de Itaguaí an-
tecipou em seis dias o paga-
mento dos mais de seis mil 
servidores do município. Eles 
receberam ontem o salário de 
março. O governo local decidiu 
autorizar o crédito antes do 

prazo para ajudar a população 
a atravessar essa parada de 10 
dias no Estado do Rio de Janei-
ro. Na Região Metropolitana do 
Rio, Itaguaí segue as medidas 
restritivas contra o avanço da 
covid-19 no estado.

Salário é antecipado em Itaguaí

 nApesar de haver um movimento 
claro no Congresso Nacional para 
que, neste momento, sejam priori-
zadas as pautas relativas ao com-
bate à pandemia do novo corona-
vírus, o presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), deixou 
claro o objetivo de dar atenção à 
reforma administrativa (PEC 32)  
— e também à tributária — assim 
que passar essa fase.

“Salvar vidas, essa é a prio-
ridade absoluta. Mas logo na 
sequência nós precisamos tratar 
de reforma administrativa, de 
reforma tributária. Na verdade, 

tratar nós já trataremos, mas 
nós vamos ter que aprovar ao 
longo deste ano”, disse Pacheco 
em entrevista coletiva logo após 
reunião com o presidente Jair 
Bolsonaro. 

A PEC 32 está na CCJ da Câ-
mara e o relator, deputado Darci 
de Matos (PSD-SC), já anunciou 
que seu parecer só deve ser con-
cluído no fim de abril. Segundo 
ele, antes de finalizá-lo, a ma-
téria será amplamente discu-
tida com as entidades repre-
sentativas do serviço público e 
especialistas.

PEC DA REFORMA

Pacheco quer aprovação em 2021

Legislativo também pressiona o governo
 > Em fevereiro, o secretá-

rio da Casa Civil, Nicola 
Miccione, informou que o 
procedimento para con-
tratar nova empresa tinha 
prazo de conclusão pre-
visto para o início de mar-
ço. Miccione deu a previ-
são após ser questionado 
pelo deputado Luiz Paulo 

Corrêa (Cidadania) durante 
audiência na Alerj.  No mes-
mo dia, a pasta informou à 
coluna que a implantação do 
novo sistema seria finalizada 
também no mês de março.

Diante da demora, Luiz 
Paulo fez mais uma cobran-
ça ao governo, na última 
quinta, em seu discurso. E 

lembrou a data indicada 
pelo secretário: “Diversos 
pronunciamentos, telefo-
nemas para o Executivo, 
todas as formas de pres-
são fizemos, até pedir, por 
ofício, ajuda à Defensoria” 
“Não há nenhuma justifi-
cativa possível para essa 
demora”, concluiu.

Presidente 
do Senado, 

Rodrigo 
Pacheco 

se reuniu 
ontem com 

Bolsonaro

ROQUE DE SÃ�/AGÊNCIA SENADO
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NOVO CONTRATADO DA RECORD

Depois de um hiato de sete 
anos sem trabalhar em 
uma novela, Sandro Pedro-

so está de volta. Ele acaba de 
assinar um contrato com a Re-
cord para fazer parte da novela 
‘Gênesis’. “Estou muito feliz e não 
tenho palavras para descrever a 
alegria de participar desse proje-
to e poder fazer o que eu mais 
amo nessa vida que é atuar. O 
meu personagem se chama 
Hirá, um pastor de ovelhas que 
se torna muito amigo de Judá, 
personagem de Thiago Rodri-
gues, filho de Jacó e de Léa e 
que se arrepende de ter vendi-
do o irmão José de Egito. É uma 
história muito bonita de ami-
zade entre pessoas”, conta 
Sandro Pedroso com exclusivi-
dade à coluna. 

O ator, que trabalhou pela 
última vez em ‘Pecado Mortal’ 
na mesma emissora, em 2014, 
conta que está na fase de 
caracterização do persona-
gem. Sandro já fez as provas 
de figurinos e maquiagem, os 
testes para a Covid-19 e 
agora se prepara para come-
çar a gravar na próxima semana. “Estou estu-
dando os capítulos e me sinto muito empolga-
do e agradecido também. Como cristão, eu 
tenho que falar isso porque o ano de 2020 foi 
muito difícil para todo mundo, mas foi um ano 
que eu plantei muitas coisas boas e, hoje, estou 
podendo colher. Me sinto privilegiado de poder 
ter um trabalho no momento que muitas pes-
soas estão sem trabalhar. Ter um contrato no 
meio da pandemia é mais uma prova de mila-
gre na minha vida”, diz Sandro que revelou ter 
se tornando cristão há cinco anos. “Eu vinha 
frequentando uma igreja lá em Goiânia e essa 
volta à televisão tinha sido me profetizada há 
um tempo. Acreditei e depois de tantas lutas, 

eu consegui voltar a trabalhar 
em novelas”. 

 Mesmo separado da Jéssica Beatriz,  há um 
ano, Sandro tem dividido com ex-mulher e filha 
do cantor Leonardo a sua nova rotina. “Uma 
separação é sempre difícil porque ninguém 
casa para se separar, mas posso dizer que 
Jéssica é minha amiga. Nós temos um filho e 
nossa relação tem que ser saudável. E ela é. 
Ontem mesmo, nós conversamos, contei sobre 
o trabalho e ela ficou feliz por mim”, assume 
Sandro que, por enquanto, vai morar no Rio. “Eu 
gosto de Goiânia e tem o meu filho lá, que 
morro de saudades, mas aqui tem trabalho na 
minha área, né? Vamos ver”.
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A cantora e ex-BBB Flay anunciou ontem que é o mais 
novo nome do time da Mynd, empresa que cuida de 
grandes artistas como Luisa Sonza, Thelminha, Cleo 
e Pabllo Vittar. Aos cuidados das sócias Fátima Pissa-
ra e Preta Gil, a nordestina pretende alçar vôos mais 
altos na publicidade e converter sua visibilidade em 
oportunidades como cantora. 
 “Hoje, o que eu quero é que as pessoas conheçam 
cada vez mais o meu trabalho, quem eu sou como ar-
tista. A Mynd é a melhor no que faz e poder caminhar 
com eles ao meu lado, saber que eles estão acreditan-
do em mim me deixa muito animada e grata. Tenho 
certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso”, 
comenta Flay.

LUTO NA RECORD

FLAY SOB NOVA 
DIREÇÃO COMERCIAL

REPRODUÇÃO

Uma liminar expedida pela juíza Adriana 
Angeli de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível, 
nesta última quinta-feira, determinou que 
a youtuber Antônia Fontenelle retire 
imediatamente do ar uma publicação em 
seu Instagram, na qual ela ataca a 
professora e antropóloga Débora Diniz. Em 
caso de descumprimento da decisão, a ex-
mulher de Marcos Paulo está sujeita ao 
pagamento de multa de R$ 1 mil. Na 
postagem, Antônia acusa Débora de 
“defender pedófilos, o aborto e a pedofilia”. 
Débora processou Antônia nas esferas cível 
e criminal, após a influenciadora reproduzir 
um discurso do presidente Jair Bolsonaro. 
Em sua fala, o político distorceu as 
afirmações da professora e afirmou que ela 
“defendia pedófilos”. 

JUSTIÇA MANDA 
APAGAR POST ‘Consegui voltar a 

trabalhar em novelas’, 

comemora Sandro Pedroso
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ANITTA AGLOMERA COM 

KAROL G NOS EUA

Enquanto o Brasil se mobiliza para tentar frear o avanço da nova 

onda de Covid-19, que fez o país ultrapassar a marca de 300 mil 

mortos, Anitta está aglomerando nos Estados Unidos. Ela não 

postou nas redes sociais, mas não se importou em aparecer no 

perfil da colombiana Karol G, em um evento de lançamento da 

nova música de trabalho da cantora, que aconteceu na noite da 

última quinta-feira, em Miami. Nas imagens, Anitta aparece em 

meio a aglomeração, em local fechado e sem qualquer proteção 

contra a Covid-19. Empatia mandou lembranças, viu! 

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

Tristeza e apreensão são os sentimentos que tomaram 
conta dos funcionários da Record Rio, nos últimos dias. 
Ontem, os colegas de um motorista da casa lamentaram 
a morte do profissional, vítima da Covid-19. A coluna 
soube que ele estava internado no Hospital Rio Mar, na 
Barra da Tijuca, há uma semana, e chegou a ser intubado 
no sábado, mas não resistiu às complicações da doença.
Foi o primeiro caso de morte na emissora depois que al-
guns funcionários testaram positivo para o coronavírus 
e foram afastados dos trabalhos em Vargem Grande, 
Zona Oeste do Rio. A coluna entrou em contato com 
a Record e não obteve resposta até o fechamento da 
matéria.
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VAQUINHA PARA ABRIR NEGÓCIO

FILHA DE SOL ALMEIDA FAZ 

REPRODUÇÃO INTERNET 

Sabrina Almeida, filha mais 
velha da cantora Solange 
Almeida, chamou a aten-
ção nas redes sociais após 
fazer uma publicação nos 
stories divulgando uma 
vaquinha. Ela busca doa-
ções de seguidores que 
possam a ajudar a abrir 
seu primeiro negócio. Sa-
brina ressalta que atual-
mente se sustenta sozi-
nha e que quer ter sua 
independência financei-
ra sem depender da mãe famosa. 
“Estou aqui para pedir algo a vocês. Ultimamen-
te as coisas não estão fáceis. Gostaria de saber 
se você, que está assistindo esse story, poderia 
de alguma forma me ajudar. Me sustento sozi-
nha e como não está fácil e tenho planos de até 
mesmo trazer um trabalho novo para vocês, 
que irei revelar até o final da próxima semana, 
se puderem me ajudar, nem que seja com R$ 1, 
já será de bom tamanho e serei grata demais!”, 
começa a morena.
A coluna procurou Solange Almeida para 

comentar a iniciativa da 
filha. “Sabrina sempre con-
tou e conta com o apoio da 
mãe, que sempre abraçou 
os inúmeros projetos da fi-
lha, inclusive o de morar no 
exterior.  Há alguns anos, de-
cidiu morar sozinha e con-
tou com apoio financeiro da 
mãe, mas há alguns meses 
decidiu se afastar porque 
queria ser reconhecida por 
méritos próprios. Sempre quis 
viver como uma pessoa co-
mum sem a cobrança de ser fi-

lha de uma pessoa pública, o que é inevitável. Na 
última semana procurou a mãe, pediu desculpas 
pelo afastamento e comunicou o post da Vaki-
nha Virtual para iniciar o novo empreendimen-
to, porém recusou o apoio financeiro oferecido 
mesmo num momento tão difícil para a classe 
artística. O relacionamento é o mesmo para to-
dos os filhos, inclusive o Rafael, que desde cedo 
busca realizar seu sonho na música e conta com 
o apoio da mãe morando em São Paulo”, disse a 
cantora através de sua assessoria de imprensa. 
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A modelo e apresentadora Renata Kuerten, de 32 
anos, relembrou momentos difíceis de sua carreira de 
modelo. “Eu vim do interior, de uma cidade pequena 
e foi muito difícil chegar até aqui. Lembro que recebi 
vários ‘nãos’ até chegar ao sim”, disse a loura, que já 
dividiu passarelas com top models como Isabeli Fon-
tana, Carol Trentini e Izabel Goulart. 
A ex-apresentadora da RedeTV! também falou sobre 
a transição da carreira de modelo para a TV. “Posso 
dizer que na minha carreira eu nunca sofri nenhum 
tipo de assédio ou mesmo propostas indecentes, os 
chamados book rosas”, garante Renata em entrevista 
exclusiva ao apresentador Israel Cassol.

Ludmilla usou as redes sociais on-
tem para demonstrar toda sua in-
dignação com o judiciário. A funkeira 
fez um desabafo após perder o pro-
cesso que moveu contra a socialite 
Val Marchiori por racismo. “Racismo 
não é liberdade de expressão. Vo-
cês percebem agora que não é fácil 
como parece? Essa não é a primeira, 
segunda ou terceira denúncia que eu 
faço. Eu também não sou a primeira 
a passar por isso e infelizmente não 
sou a única. Eu não me faço de víti-
ma não. Eu sou! Tá provado. Mas a 
estrutura desse país é tão racista, 
que eles têm a audácia de recorrer 
e ainda por cima comemorar vitória 
no Instagram. Mas quer saber? Eu 

não vou parar. E não é só por mim, 
não! Uma hora as coisas vão ter que 
mudar. E no que eu puder usar a mi-
nha visibilidade pra ajudar nessa 
mudança, eu juro pra vocês que eu 
vou”, afirmou a cantora.
 Val Marchiori venceu um processo 
movido contra ela em 2016 pela can-
tora Ludmilla. Na época, a funkeira se 
sentiu ofendida após a socialite dizer 
que o cabelo dela estava “parecendo 
um Bombril” durante um desfile de 
carnaval. Val recorreu do processo em 
junho do ano passado e teve esse re-
curso que apontou que a empresária 
exerceu sua “liberdade de expressão” 
acatado pelo Tribunal de Justiça do 
Rio de Janeiro.

O RACISMO VENCEU?

MUITOS ‘NÃOS
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POR AÍ
 n O Bloco Mu-

lheres de Zeca 
encerra o Festi-
val de Verão do 
projeto Estação 
Guanabara, hoje, 
às 17h. Coman-
dado pelas can-
toras Dorina, Bia 
Aparecida e Nina 
Rosa, o bloco 
reúne os fãs do 
cantor e compo-
sitor Zeca Pago-
dinho, todos os 
anos, relembran-
do os sucessos 
do artista. Desta 
vez, a apre-
sentação será 
virtual, através 
do canal Estação 
Guanabara no 
YouTube.  

TREINAMENTO COM DOULA

FLÁVIA MONTEIRO FAZ 

Flávia Monteiro, que é mãe de uma menina de 5 anos, passou por um 
treinamento com uma doula para encarar a personagem Ava, na quarta fase 
de ‘Gênesis’. Na trama, a personagem, que é casada com Sharur (Paulo Goulart 
Filho) e mãe de três filhos, é a responsável por realizar o parto de Abrão.

EDU RODRIGUES

Com ‘Gênesis’ caminhando dentro do esperado, a Record já começa a pré-produção de ‘Rei Davi’, a próxi-
ma trama bíblica escrita por Cristianne Fridman. O burburinho sobre a nova produção já é assunto entre 
alguns atores nos bastidores, que já começam a se movimentar em busca de uma oportunidade na 
nova obra. O diretor geral, Rudi Lagemann, já está de olho nesses atores em sua pesquisa de campo. 

‘REI DAVI’ VEM AÍ!

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Mais de 300 mil mortos: 
Brasil de luto

Vivemos uma crise de Saúde pú-
blica e isso inclui uma crise na 
saúde mental como todo. Há 

mais de um ano, o mundo parou devi-
do à covid-19. Nos deparamos com vá-
rios sentimentos, inseguranças, medo 
do desconhecido, angústia, tristeza por 
perdas, isolamento social, entre outros. 
Vimos a vida, virar de pernas para o ar!

O destaque para o aumento sig-
nificativo de doenças mentais como 
depressão e transtornos de ansieda-
de, nos fizeram perceber que a saúde 
mental faz parte da saúde também, tal 
como não devemos negligenciá-la. Pes-
quisas da OMS mostram que o Brasil é 
o país mais ansioso do mundo. Tem a 

“A nossa bandeira jamais será 
vermelha”, bradavam alguns 
em recente tempo passado, 

como se ainda vivêssemos na Guerra 
Fria. As cores de nossa bandeira foram 
resignificadas com a proclamação da 
República em 1889. No Império, o ama-
relo era símbolo da Casa de Habsburgo, 
origem da imperatriz Leopoldina, e o 
verde a cor da Casa de Bragança, dinas-
tia a que pertencia D. Pedro II. Os que 
bradavam o lema contra o vermelho 
apenas não sabiam que ele, na bandeira 
de diversos países, expressa o sangue 
derramado nas lutas pela construção 
dos direitos dos respectivos povos.

Várias bandeiras de estados federa-
dos brasileiros ostentam o vermelho 
em homenagem aos que tombaram em 
luta pela construção dos direitos indivi-
duais, sociais e pelas liberdades públi-
cas. Ninguém jamais pretendeu alterar 
as cores da nossa bandeira. Mesmo a 
primeira bandeira republicana, que ti-
nha o formato listrado da dos Estados 
Unidos, era verde e amarela.

Mas, no presente momento, talvez 
devêssemos colocar uma tarja preta 
na bandeira brasileira ou, mantidas as 
formas geométricas que a compõe, ser 
totalmente exposta na cor preta. Seria 
um gesto de humanidade, solidarieda-
de e luto pelas mais de 300 mil vidas 
que foram ceifadas em decorrência das 
calamitosas opções governamentais 
durante a pandemia do coronavírus 
que nos assola.

Não foi falta de aviso. Cientistas, 
infectologistas e outros profissionais 
competentes nos indicaram os cami-
nhos a seguir. Mas, houve opção política 
pela cloroquina, ivermectina, azitromi-
cina e por um general no lugar de um 
profissional da área de Saúde. A insa-
nidade que norteou as opções foi per-
versa, embora disfarçada de crendice. 
Optou-se por um tipo de imunização 

Toda Ansiedade é ruim?

Pâmela 

Medeiros

psicóloga 
 

João Batista 

Damasceno

doutor em Ciência 
Política e juiz de Di-
reito do TJ/RJ

maior taxa de transtornos de ansieda-
de no planeta. Isso representa 9,3% da 
população brasileira.

Apesar das estatísticas, ainda existe 
muita confusão e certa distorção, sobre 
os conceitos. Dúvidas frequentes se an-
siedade é doença? Ansiedade e trans-
tornos de ansiedade são as mesmas 
coisas? Existe ansiedade boa ou ruim? 

A ansiedade é algo natural e hu-
mano, todos nós temos, em menor ou 
maior grau. Apesar de difícil definir, 
podemos dizer que é um conjunto de 
reações psicológicas, fisiológicas e in-
telectuais, diante do novo, do perigo, 
da expectativa para algo que vai acon-
tecer. Funcionando como sinal de aler-
ta do perigo, ou diante de algo novo. 
Na prática, o que precisamos ter é boa 
gestão e manejo, para transformá-la 
nossa aliada e saber que é algo pontual 
e específico que nos auxilia.

Afinal, quem nunca ficou ansioso 

com sacrifício de vidas humanas.
Dentre os principais meios de imuni-

zação estão a vacinação e a contamina-
ção em massa. O método da imunização 
do rebanho pela contaminação implica 
em deixar um vírus circular livremente 
para que, rapidamente, o maior número 
de pessoas se infecte e os que sobrevi-
verem estejam imunizados. Trata-se de 
um método desumano, pois implica no 
sacrifício dos mais vulneráveis. O outro 
método científico, humano, solidário e 
fraterno implica na preservação das pes-
soas até que se obtenham vacinas e todos 
possam, vacinados, voltar à vida social.

O governo brasileiro optou pela imu-
nização do rebanho pela contamina-
ção, ainda que tal processo implicasse 
a perda da vida dos idosos e das pessoas 
com comorbidades. A imprensa noti-
ciou que uma diretora da Susep teria 
saudado este método, pois aliviaria o 
déficit das contas da Previdência So-
cial. Outros apontaram que a desejada 
morte de pessoas com comorbidades 
aliviaria as despesas do SUS.

É desumano o que fazem com o 
povo brasileiro. Nossa história registra 
similar descaso com a vida humana. 
Em 1918, sofremos um surto da gri-
pe espanhola, originária dos Estados 
Unidos. Em razão da primeira Guer-
ra Mundial, de 1914 a 1918, o mundo 
perdeu dez milhões de vidas. Mas, em 
1918, em poucos meses, morreram 50 

milhões de pessoas em decorrência da 
gripe espanhola.

No Brasil, um dos mortos foi o pre-
sidente eleito Rodrigues Alves. Em seu 
lugar assumiu o vice Delfim Moreira. 
Mas, por incapacidade mental e impos-
sibilidade de gerir a crise, foi impedido 
de continuar a presidência. Seu governo 
durou apenas nove meses. Mas, foi tem-
po suficiente para possibilitar a difusão 
da pandemia. Com explicações místicas 
e negacionistas, incentivou o Carnaval 
de 1919, promovendo segunda onda da 
pandemia. O presidente Rodrigues Al-
ves, que governara o Brasil de 1902 a 
1906 acreditava na Ciência e em 1904 
autorizou Oswaldo Cruz a promover 
campanha de vacinação, o que levou 
oportunistas e negacionaistas a incenti-
varem o povo a uma rebelião conhecida 
como a Revolta da Vacina.

O governo ignorou, em agosto de 
2020, oferta da Pfizer de 70 milhões de 
doses de vacina para entrega em dezem-
bro. Igualmente ignorou ofícios do Ins-
tituto Butantan, de julho, ofertando 60 
milhões de doses ainda em 2020 e 100 
milhões para 2021. Mais de 300 mil de 
vidas já se foram. Outras milhares de 
vidas ainda poderão ser sacrificadas. 
Uma CPI que apure tais ocorrências po-
derá levar os responsáveis ao Tribunal 
Penal Internacional, por crime contra a 
humanidade. Estamos de luto! E preci-
samos exigir responsabilização!

com algo “que atire a primeira pedra”. 
É natural ficarmos com uma prova, via-
gem, entrevista de emprego, a espera 
de notícia ou de resultado de exames. 
Quando temos reação comportamen-
tal e fisiológica que é desproporcional 
ao evento, ou situação que estamos 
passando, deixa de ser algo natural. 
Nesse caso, chamamos de transtornos 
de ansiedade, algo patológico que se 
apresenta como ansiedade em excesso, 
medo excessivo, preocupação exagera-
da e desproporcional. Tendo aumento 
significativo dos sintomas e prejuízo 
nos relacionamentos.

Reconhecer os limites, saber pedir 
ajuda, diferenciar o patológico e o na-
tural, identificar comportamentos que 
pioram a ansiedade, como a autoco-
brança, baixa tolerância ao erro, per-
feccionismo, necessidade de controle, 
são primeiros passos para lidar com 
ansiedade de forma leve e saudável.

Preparando 
a chegada da 
tecnologia 5G

Luciano Stutz

presidente da Abritel 
 
 

Em 1998, comprei meu primeiro te-
lefone celular. Ele tinha uma op-
ção de operadora e de tecnologia, 

funcionava só em algumas cidades do 
Rio, mas já era digital e inovadoramente 
enviava mensagens de texto. Um luxo. 
Os anos se passaram e os smartphones 
com tecnologia 4G agora têm internet 
rápida, pegam em todas as cidades do 
estado e você pode escolher quase tudo. 
Não gostou? Troca o aparelho, troca o 
plano de serviço, troca até a operadora.

Com a aprovação do Edital de Licita-
ção pela Anatel em 25 de fevereiro, pre-
paramos a chegada do 5G, a tecnologia 
de conectividade que permite os carros 
autônomos, a realidade aumentada, a 
telemedicina avançada e outras novida-
des impensáveis até agora. Pelo edital, a 
Cidade do Rio de Janeiro já terá a tecno-
logia 5G em julho de 2022 e as cidades 
fluminenses acima de 500 mil habitan-
tes até julho de 2025. Já os municípios 
com mais de 200 mil habitantes, até 
julho de 2026. O edital prevê também 
obrigações de levar o 4G a trechos desco-
bertos de estradas e localidades remotas 
desatendidas, o que beneficia a periferia 
das cidades e as zonas rurais.

O desafio, entretanto, passa por ins-
talar a infraestrutura necessária para o 
5G. As legislações e processos dos mu-
nicípios ainda são muito restritivas à 
implantação das torres, postes e topos 
de prédio que recebem as antenas que, 
no 5G, serão cinco vezes mais nume-
rosas que no 4G. Essas restrições vêm, 
por vezes, da falta de atualização das 
leis – algumas delas feitas na época do 
2G e para equipamentos muito maiores 
que usados hoje no 5G – ou por enqua-
drarem essa infraestrutura como edi-
ficações e não equipamentos e assim, 
exigirem recuos e distanciamentos não 
compatíveis que inviabilizam novos 
tipos de suporte, como fachadas dos 
prédios e mobiliário urbano, já usados 
em outros países que têm o 5G.

Pensando no poder que o 5G tem para 
contribuir com o desenvolvimento eco-
nômico e com a redução da desigual-
dade social, o Estado do Rio inovou e 
publicou a Lei 9.151 de 2020 criando 
programa de estímulo à conectivida-
de no estado. Medida simples e eficaz 
possibilita convocar os municípios na 
tentativa de alinhar a legislação e os pro-
cessos de licenciamento da infraestrutu-
ra de telecomunicações, com o objetivo 
de desburocratizar e viabilizar investi-
mentos no 5G por entes privados, sem 
emprego de qualquer recurso público. 
Um golaço que candidata o Estado do 
Rio a ser prioridade na implantação da 
tecnologia de quinta geração.

Para os compromissos de levar o 4G 
a regiões não cobertas, o edital da Ana-
tel indica que as operadoras poderão 
priorizar a escolha das localidades que 
já tenham leis atualizadas, incentivo 
adicional a participar desse movimen-
to de modernização e ganhar mais co-
nectividade. A Lei, criada aqui, já foi re-
plicada em projetos de lei idênticos no 
Mato Grosso e Minas Gerais, além de 
ser estudada em outros estados, o que 
mostra que a ideia é acertada. Em 2022 
provavelmente meu telefone será 5G.

“No 
presente 
momento, 
talvez 
devêssemos 
colocar uma 
tarja preta 
na bandeira 
brasileira”

“Pesquisas 
da OMS 
mostram 
que o 
Brasil é o 
país mais 
ansioso do 
mundo”

PAULO ESPER
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MEMES 

Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Jonas se revolta com Cris e 
afirma que ela não vai fazer in-
seminação artificial. Eva discute 
com as enfermeiras que cuidam 
do leito de Ana. Lúcio fala para 
Celina que Eva está criando mui-
tos problemas com a equipe do 
hospital.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N A imprensa brasileira divulga 
que Alexia e Kyra foram seques-
tradas e estão desaparecidas. 
Petra despista Ignácio sobre o 
desaparecimento de Alexia. As 
três recebem novas identidades. 
Alan discorda de Petra sobre a 
ideia de interditar Ignácio.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR DE MÃE

 N Benjamin pensa em alvo para 
fazer o pai se livrar das ameaças 
de Álvaro. Vitória fica mal com a 
situação de Vera. Penha encon-
tra uma maneira de fugir da ca-
deia e recorre a Leila. Ela engana 
Belizário e fica com o dinheiro 
escondido por Penha. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

o
d

ia
d Mãe e namorado de Viih 

Tube comentam a trajetória 

da youtuber no ‘BBB 21’, 

como o hábito de fugir do 

chuveiro e a estratégia para 

não ser votada no jogo

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

GLOBO/JOÃO COTTA

Viih Tube e o 
namorado, 

Bruno Magri

FOTOS ARQUIVO PESSOAL

Viih Tube e a mãe, 
Viviane Tube

das pro-
tagonistas. 

Após contagem 
realizada por um 

usuário do Twitter, foi re-
velado que Viih Tube tomou 

22 banhos em 42 dias de reality. 
A pauta virou tema nas redes sociais, 

e os memes sobre a “inimizade” da you-
tuber com o chuveiro bombaram tanto que 

viraram até matéria do ‘Fantástico’.
“Gente, a minha namorada é da geração inter-

net e acredito que ela vai rir muito disso tudo”, pensa 
Bruno Magri, namorado de Viih Tube, sobre a reação 

dela ao sair do jogo e tomar ciência dos memes. Para ele, que 
tem 23 anos e também é influencer, “o importante é o meme 

não ser mentiroso ou ofensivo”.

A VIIH DO MUNDO REAL
Aos 20 anos, Viih Tube possui mais de 18 milhões de seguidores no Ins-

tagram, filme na Netflix, webséries no YouTube e livros publicados. Ela já 
conseguiu comprar, inclusive, um duplex luxuoso. A mãe destaca que ela 

começou a gravar aos 11 anos, mas não imaginava que se tornaria algo profis-
sional e relembra que a filha chegou a estudar para medicina, mas a veia artística 

falou mais alto.
“Quando ela estava com 6 anos, eu tive que fazer uma peça teatral para a faculda-

de. Fui a Alice no País das Maravilhas e ela, Alicinha. Viih decorou a fala de todos os 
personagens e todos ficaram impressionados. Foi um show! Ali percebi o talento dela. 
Depois do ‘BBB’, espero que ela voe mais ainda como uma águia. Ela já era conhecida 
nas redes e agora é conhecida pelo Brasil”, finaliza Viviane Tube, sobre o desejo da filha 
de ser reconhecida também como atriz.

Viviane também abre o jogo sobre os procedimentos estéticos feitos por Viih 
Tube antes de entrar na casa, como lipo lad no abdômen. “Não foi para entrar no 
reality. Ela fez porque já ia fazer e, por coincidência, foi antes de entrar no rea-

lity. A Viih nunca teve problema com o corpo, sempre foi muito feliz e nunca 
teve nenhum problema em expor. Ela só fez para melhorar, mas sempre 

gostou do corpo”, garante Viviane.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob 

supervisão de Tábata Uchoa 

D
e  bat i smo, 
Vitória Felício 
Moraes. Na in-
ternet, Viih Tube. 

A jovem de 20 anos é a participante 
mais nova da 21º edição do ‘Big Brother 

Brasil’. Após dois meses de reality, memes 
por não tomar banho e fama por ser “leva e traz”, 

a youtuber conseguiu um feito notório: receber 
apenas um voto no confessionário, o que aconteceu 

somente na oitava semana do game. Para a mãe de Viih 
Tube, Viviane Tube, isso se deve pela maturidade da filha, 

apesar de ser muito jovem.
“Eu acredito que isso aconteceu por alguns motivos. O primeiro 

é pela maturidade. Mesmo sendo a mais nova da casa, ela é observa-
dora e não tem vergonha de pedir desculpas quando erra. O segundo é 

por saber se colocar de uma forma adequada. A Viih fala com propriedade, 
ela é justa e olha nos olhos”, declara Viviane Tube.

Por falar em pedir desculpas, Viih Tube criticou Carla Diaz após eliminação 
no paredão falso, sem saber que a atriz estava assistindo aos brothers por uma 

televisão do quarto secreto. Após o retorno de Carla, Viih protagonizou cenas de 
choro e muitos pedidos de desculpa, o que virou tema na web. Questionada se isso 

seria estratégia de jogo ou não, Viviane afirma que a filha “é muito verdadeira”.
“Não só ela, mas todo mundo da casa estava estranhando algumas atitudes da Carla 

em relação ao Arthur. Depois que a Carla voltou e mostrou como se sentia, a Viih viu que 
realmente ela estava falando a verdade. Quando sente que errou, ela se culpa demais e 
pede desculpas. Ela é assim comigo. Enquanto não sente que está tudo bem, ela não para 
de se desculpar... E é de coração. O sentimento dela foi muito verdadeiro e ela realmente 
se arrependeu, eu tenho certeza”, afirma Viviane.

A mãe da youtuber ainda defende a filha dos comentários de que ela usaria da estra-
tégia “leva e traz”. “A Viih se dá bem com todos, mas sabe fazer o jogo dela. Ela conversa, 
expõe o que pensa para qualquer um. Ela pode até falar com o amigo aqui, mas depois, 
ela fala para a pessoa tudo o que pensa. Não é à toa que não levou votos (até a sétima 

semana). Ela é a protagonista da vida dela”, afirma.

MEMES NA INTERNET
Em uma edição do Jogo da Discórdia, no qual os brothers tinham que 

indicar quem eram os protagonistas, coadjuvantes e figurantes 
da edição, a própria sister não se colocou como prota-

gonista do reality. Mas, sob o viés dos memes, 
é inegável que Viih é, sim, uma 

BANHO 
DE 

15    SÁBADO, 27.3.2021  I  O DIA



Horóscopo

Os astros indicam que a sua atenção continua no 
trabalho. Mergulhe nos seus objetivos e finalize as 
suas tarefas. O romance não vai ser o foco agora. Cor: 
pink.

Os programas de lazer vão se destacar no dia de hoje. 
Veja filmes e escute músicas. Contacte pessoas 
queridas. O romance vai ter excelentes energias. Cor: 
branco.

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: aéreo, ante, ativo, base, broa, cabo, caos, caro, caso, doar, dosar, 
eros, erva, iéti, nado, nave, nervo, obra, rabo, raso, rede, reta, revoar, roda, 
rosar, rosca, serena, série, servo, soar.

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

Uma reforma ou uma mudança que estava nos planos 
pode dar certo. Viva grandes momentos com sua 
família. A paquera não reserva grandes novidades. 
Cor: prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A sua comunicação vai melhorar. Aposte em um 
programa divertido e caseiro. Busque se organizar. A 
franqueza vai resolver mal-entendidos no romance. 
Cor: violeta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

As suas finanças vão receber excelentes energias. 
Empenhe-se e assuma um trabalho extra. A paquera 
pode se arrastar e te fazer perder a paciência. Cor: 
cinza.

LEÃO
23/7 a 22/8

Bom momento para se concentrar. Alguns confrontos 
com pessoas próximas podem vir a aparecer. 
Controle-se o máximo que conseguir. O romance pode 
ficar tenso. Cor: amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Redobre a cautela com a saúde. Não exagere na 
diversão. A Lua favorece os momentos em casa. A 
confiança entre você e o par pode se abalar. Cor: azul-
petróleo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Desentendimentos com os amigos vão acontecer. Em 
contraponto, a colaboração com os colegas vai gerar 
muitos frutos. Muita sintonia no relacionamento. Cor: 
lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai ter muita disposição para os seus objetivos. 
Avance no serviço ou dispute um novo cargo. Confie 
mais no seu potencial. Vá com calma na paquera. Cor: 
verde-musgo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seja mais realista para não se decepcionar. Todo 
cuidado é pouco, inclusive com a sua saúde. Uma 
paquera nas redes sociais tem boas chances de dar 
certo. Cor: bordô.

Alguns perrengues com dinheiro podem surgir. Evite 
gastar a toa. Escolha as suas palavras com cuidado, 
seja prudente. O desejo continua em alta na vida a 
dois. Cor: ocre.

Redobre a atenção para não arrumar briga à toa. Se 
você for muito inflexível, vai ser difícil manter a 
harmonia. A galera pode dar uma força no romance. 
Cor: creme. 

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

Homenagem 
a Juliette em 
música de 
Arthur Netto 
Juliette, do ‘BBB 21’, ganhou mais 
uma música em sua homenagem. 
Desta vez, o mineiro Arthur Netto, 
de 28 anos, lançou a canção ‘Juliette 
BBB’, que tem feito o maior sucesso 
nas redes sociais. Ao site ‘Metrópo-
les’, o cantor revelou o motivo de 
ter feito a homenagem à sister. “Ela 
sofreu preconceito em questão do 
sotaque, por falar demais... Portan-
to, tive a ideia de colocar as carac-
terísticas e personalidade dela na 
música”, explicou.

À publicação, Arthur confessou 
que deseja que a canção chegue até 
a paraibana. Ele ainda disse que 
torce para que ela saia vencedora 
do programa. “Espero mesmo que 
ela seja a vencedora. Acho que ela 
merece, até agora se mostrou uma 
pessoa bacana no jogo”.

No início do ‘Big Brother Brasil 
21’, o MC WC viralizou com a música 
‘Calma, Juliette’. A canção era sobre 
a relação de Fiuk e Juliette nos pri-
meiros dias de programa, já que ela 
teria jogado um certo charme para 
o filho do cantor Fábio Jr. 

Paulo Gustavo 
se assusta 
com jovens 
internados por 
coronavírus

Tatá Werneck contou que Paulo 
Gustavo ligou para ela surpreso 
com a quantidade de jovens inter-
nados por coronavírus. O humo-
rista está internado desde o dia 16 
deste mês. No decorrer de sua in-
ternação, Paulo Gustavo precisou 
ser intubado. 

“O Paulo me ligou várias vezes, 
bem-humorado, fazendo piada... 
Ele é maravilhoso. E falou: ‘Tata, 
só tem jovem aqui, no corredor do 
lado... Só tem jovem. Só tem gen-
te de 30, 20, 40 anos’. Falar que era 
perigoso para os mais velhos não 
foi suficiente para as pessoas te-
rem empatia pela vida dos outros. 
E agora está começando a atingir 
os jovens porque eles não ficam em 
casa”, disse a atriz.

Para a humorista, isso se deve ao 
fato de os jovens não estarem res-
peitando o isolamento social. 

Walcyr Carrasco 
vacinado 
contra a covid

Walcyr Carrasco recebeu a pri-
meira dose da vacina contra a co-
vid-19, ontem, em São Paulo. O ro-
teirista contou a novidade através 
de seu Instagram. Na legenda da 
imagem, em que aparece no carro 
recebendo a dose do imunizante, 
ele comemorou: “Chegou minha 
vez!!! Viva o SUS!”, escreveu Wal-
cyr, que usou as hashtags ‘Vacina 
Já’ e ‘Vacina para Todos’.

DIVULGAÇÃO
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