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INSS vai pagar atrasados a 
aposentados e pensionistas

DINHEIRO NO BOLSO

COVID

Fiscalização registra 864 autuações, aplica 
60 multas e fecha 19 estabelecimentos. P. 3

PEDIDO DE SOCORRO 
PELO WHATSAPP 

Com dois 
gols nos 
acréscimos, 
Botafogo 
vence o Nova 
Iguaçu por 2 a 
1, em Bacaxá, 
pela Taça 
Guanabara. 
P. 8 

Polícia Civil tenta combater negócio ilegal dos grupos paramilitares. P. 6 

Vereadora Monica Benicio deseja com a iniciativa forta-

lecer a luta para conter a morte de mulheres no país. P. 4

Projeto propõe ações 
contra o feminicídio

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL

DISTANCIAMENTO 
SOCIAL E ORAÇÃO NO 
DOMINGO DE RAMOS
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ESTEFAN RADOVICZ

Produtos piratas: a nova 
fonte de renda da milícia
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PROGRAMA DA 
AGERIO AJUDA 
PEQUENOS 
EMPREENDEDORES 
INVESTINDO MAIS 
DE R$ 32 MILHÕES. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

NA ALERJ 
COMISSÃO SOBRE  
A COVID-19 VAI 
PROPOR MEDIDAS 
PARA MINIMIZAR 
IMPACTOS DA CRISE 
SANITÁRIA  
INFORME DO DIA, P. 2

PRAIA OCUPADA: CARIOCAS DESRESPEITAM AS 

REGRAS NO 3º DIA DA PARADA EMERGENCIAL. P. 3
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Mulher implora por ajuda para não morrer em UPA e é transferida para UTI, 
mas filha só localiza a mãe em hospital certo após recorrer a O DIA. P. 3

No Estado do Rio, novo recorde na fila da 
UTI: 710 pacientes esperam por um leito. P. 4

Murilo Benício, 
Luis Gustavo 
e Alexandre 
Borges estão 
em ‘Ti Ti Ti’, que 
reestreia hoje na 
Globo. P. 15

COMÉDIA QUE VALE 
VER DE NOVO
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Casal Naima Brem e 
Marcelo Ferreira assistiu 

à missa na Basílica dos 
Capuchinhos, na Tijuca, 

seguindo as restrições. P. 4

Justiça libera R$ 108,9 milhões para instituto quitar dívidas de ações. Pagamentos saem no dia 9 de abril.  ECONOMIA, P. 9 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Não deveria, mas a gente sabe que é!
O combate à pandemia no modo 

vacinação politizou ainda mais a 
questão covid-19 no país.

Aqui no Rio é gritante. Ao invés de a gente 
ver uma frente organizada e coesa entre 
os municípios, o que se vê na real é uma or-
questra toda desafinada!

Um prefeito toca samba, o outro funk, o 
outro, bolero, e assim vai...

Na Região Metropolitana, onde temos ci-
dades coladas umas nas outras, ninguém se 
reúne e sai com um plano para todo mundo 
seguir à risca.

Um prefeito abre as portas para geral 
se vacinar... O outro exige comprovante de 
residência!

PINGO NO I
 n “Parecia até véspera de Natal!”

A frase foi de uma vendedora que tinha um misto 
de felicidade e tristeza.

Há muito tempo a gente não vê o shopping com 
esse movimento de vendas bom. Mas agora, nesse 
cenário, ninguém sabe se vai ser como em 2020.

Na semana passada, antes do decreto, muita 
gente resolveu enfrentar o shopping. Até pra com-
prar coisa simples, como cueca pro filho que cresceu 
durante a pandemia.

Com a chegada da Páscoa, as lojas de chocolate 

É tudo da boca 
pra fora

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

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

As mais lidas
Online

Frente fria se aproxima 
e Rio tem previsão 

de chuva ao longo da 
semana

RIO DE JANEIRO 

BBB: Equipes de Sarah 
e Gil acionam escritório 

de advocacia contra 
fake news
FÁBIA OLIVEIRA 

Polícia Civil prende 
‘homem de confiança’ do 

miliciano Ecko.
RIO DE JANEIRO, P. 6

Exigimos 
atuação 
forte e 
coordenada 
do Estado 
brasileiro 
com vacina, 
lockdown e 
auxílio emer-
gencial”
MÔNICA FRANCISCO
DEPUTADA

Quais as consequências sociais e econômicas da pan-
demia no Estado do Rio de Janeiro? Com esse ques-
tionamento, a Comissão da Verdade sobre o Impacto 

da Covid-19 na Alerj quer propor medidas para minimizar os 
problemas causados pela crise sanitária que afeta a popu-
lação há mais de um ano. “As Comissões da Verdade são ins-
trumentos consagrados de Justiça de Transição que visam à 
apuração de crimes contra os direitos humanos perpetrados 
por agentes públicos. O que vemos tanto do governo federal 
quanto do governo estadual é uma política de não gestão 
da pandemia e completa omissão. Os trabalhadores e as 
trabalhadoras não aguentam mais essa política da morte”, 
explicou a deputada estadual Mônica Francisco (Psol), que 
propôs a Comissão, que foi protocolada e aguarda aprova-
ção para ser instalada. 

MAIOR CRISE DA HISTÓRIA
“Estamos na casa de 300 mil mortos no país, 35 mil no 
Estado do Rio de Janeiro, com o agravante do aprofunda-
mento da vulnerabilidade social com fome e miséria, sem 
contar as UTIs lotadas e a falta de leitos, insumos e medi-
camentos. Sabemos que a população negra é a que mais 
morre, ao mesmo tempo que é a menor parcela da po-
pulação vacinada contra a covid-19. Exigimos uma atua-
ção forte e coordenada do Estado brasileiro com vacina, 
lockdown e com auxílio emergencial no enfrentamento à 
pandemia”, disse Mônica Francisco. 

PANDEMIA

Comissão 
para reduzir 
crise sanitária

 n A Páscoa deste ano deve 
ser melhor para o comércio 
que em 2020. Segundo dados 
do Instituto Fecomércio RJ, 
cerca de 59,6% dos fluminen-
ses estão com intenção de 
presentear na data, contra 
37,6% no ano passado. 

InformedoDia

 n Um projeto de autoria do 
deputado Pedro Ricardo 
(PSL) prevê multa e exclui 
dos grupos prioritários de 
vacinação as pessoas que pa-
trocinarem ou organizarem 
festas clandestinas e aglome-
rações. Quem for enquadra-
do na lei só poderá ser vaci-
nado quando houver distri-
buição de vacina em massa, 
além de ter que desembolsar 
cerca de R$ 18.500. 

PUNIÇÃO PARA 
OS FESTEIROS 
NA PANDEMIA

REPRODUÇÃO

Pedro Ricardo é autor do PL

DIVULGAÇÃO

MAIS CHOCOLATE EM 
RELAÇÃO A 2020

FUNDO DA 
CÂMARA 
MUNICIPAL

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Mônica Francisco propôs Comissão para amenizar impactos da pandemia

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Após a Petrobras realizar a segunda redução de preços para as 
refinarias e do consumo mesmo assim continuar baixo, os cariocas 
conseguem ver alguma diferença no valor. Em alguns postos já se 
encontra gasolina abaixo dos R$ 6,00. Vale pesquisar.

A expectativa da semana é de que a Fiocruz entregue, pelo menos, 
2 milhões de doses da vacina para o controle da Covid-19. Será um 
avanço para todo o Brasil, e um impulso a mais na vacinação do Rio.

Em votação sobre 
devolução de  
R$ 30 milhões, a 
vereadora Teresa 
Bergher (Cidada-
nia) se colocou 
contra a perma-
nência do fundo. 
“Dinheiro público 
que não é usado 
deve ser imedia-
tamente devolvi-
do à prefeitura”.

Tudo numa clara atitude eterna dos políti-
cos brasileiros: viverem em eterna campanha.

Não vai dar certo se uma frente ampla 
de prefeitos se unir só para pedir vacina... É 
preciso todo mundo definir algumas regras 
básicas!

Tem gente plantando aqui, já no pensa-
mento de colher lá na frente... Mas um cargo 
no Executivo não é só feito de medidas 
populistas para agradar a maioria. Às vezes, 
o remédio é amargo. E lidar com isso faz do 
mediano um bom gestor.

Toda situação só mostra não parecer 
querer o combate... E sim, agradar mais os 
iludidos.

E assim a situação só piora.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

são as mais disparadas... Numa delas, fila. Só de 
olhar, arrepiou!

Pelo menos, ali tudo estava organizado. Um por 
um entrava.

Bora colocar o pingo no I...
Dez dias passam rápido... Vamos pensar assim.
Ao contrário do que dizem, muitos especialistas 

têm esperança de que os números caiam e mais 
uma vez que a gente tenha um plano de retomada 
consciente.

Mas de nada adianta se o povo não colaborar 
nessa parada emergencial.
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 n Olhem o que sobrou do banheiro químico 
que ficava próximo ao ponto final das linhas 
352/348/368/390, na Candelária.

Há mais de uma semana, usuários de crack 
passaram por lá e atearam fogo, deixando os 
motoristas no aperto, literalmente.

“Como muitos bares e restaurantes do Cen-
tro estão fechados por causa da pandemia, a 
gente tem que acabar fazendo as necessidades 
fisiológicas na rua, correndo risco de ser multado 
ou até preso pela Guarda Municipal”, conta um 
motorista.

Brincadeira, né? Nem xixi o trabalhador con-
segue mais fazer no Rio de Janeiro!

Ainda bem que é algo simples de resolver... 
Alô, prefeitura!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... O povo quer se aliviar, e tenho dito.

Usuários de crack atearam 
fogo em banheiro químico



RIO DE JANEIRO

N
ão bastassem a difi-
culdade de respirar, a 
dor e o medo aterro-
rizante que acarreta 

a covid-19, pacientes e fami-
liares padecem de outro mal, 
o abandono de quem deveria 
zelar pelos doentes. Um apelo 
a O DIA veio junto com grave 
denúncia: pacientes da UPA 
do Hospital Municipal Moa-
cyr do Carmo, no Parque Beira 
Mar, em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense, ficam à 
míngua nas enfermarias. Pro-
fissionais de saúde não conse-
guem dar conta da quantida-
de de pacientes com covid. So-
frem pacientes, sofrem fami-
liares, sofrem funcionários...    

Pelo WhatsApp, a mãe de 
Débora Linhares implora que a 
tirem dali porque não quer mor-
rer. Luiza Linhares, de 65 anos, 
foi internada na terça-feira, ví-
tima da covid-19. Ao longo da 
semana a filha esteve na uni-
dade, mas não conseguia falar 
com a mãe. Por sua vez, Luiza 

não sabia que Débora estava 
todos os dias na porta da sala 
vermelha. Em uma das men-
sagens a que O DIA teve aces-
so, dona Lulu diz que não bebe 
água, que o alimento não chega 
e faltam informação e cuidado. 
“Me ajude por favor! Muita fal-
ta de ar, ninguém vem aqui sa-
ber nada, estou abandonada”, 
clama Luiza.

Mais adiante, ela diz que a 
saturação (de oxigênio) foi a 
38, e que está sem banho, toda 
urinada e evacuada. “Aqui é 
um inferno toda hora vai um. 
Aqui não se dorme, é gritaria. 
Não existe choro mais”, deses-
pera-se. “Me tire daqui, me 
ajude gente, não deixe eu aqui 
morrendo feito um animal. É 
escolhido quem fica e quem 
vai”, pede pelo WhatsApp.

Na sexta-feira, Débora con-
ta que saiu a transferência da 
mãe para o Hospital São José, 
também em Caxias, às 15h, e às 

Momento da transferência da 
paciente com covid Luiza Linhares 
da UPA do Hospital Moacyr do 
Carmo, em Caxias

MARTHA IMENES E  

THUANY DOSSARES

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Pelo WhatsApp, paciente 
pede ajuda para não morrer
Após três dias de espera, mulher com covid-19 é transferida para UTI. Mas ela não 
deu entrada no hospital que consta na papelada e foi parar no Pedro Ernesto

 > Débora Linhares conta 
que até descobrir o real lo-
cal para onde sua mãe foi 
transferida, viveu horas de 
angústia e desespero, e che-
gou até a passar mal. Mes-
mo já tendo encontrado 
dona Lulu, Débora garante 
que irá denunciar o aten-
dimento e a confusão que 
aconteceu na transferência 
de Luiza para a Ouvidoria. 

Para Débora, o que ame-
niza a situação é saber que 
sua mãe está sendo bem 
tratada no Hospital Univer-
sitário Pedro Ernesto. Ela 
relata que, na nova unidade 
de saúde, já conseguiu falar 
com dona Lulu por chama-
da de vídeo e que a mãe já 
tem até outro semblante. 

O DIA procurou a Secre-
taria de Estado de Ciência 
e Tecnologia para ter novi-
dades oficiais a respeito do 
caso. Através da assessoria 
de imprensa, a pasta res-
pondeu que informações 
a respeito do quadro dos 
pacientes do Hospital Pe-
dro Ernesto são passadas 
na própria unidade, às 14h, 
para o familiar. “Uma das 
recomendações é que um 
familiar vá até o local e pro-
cure o serviço social ou a 
recepção. Além disso, equi-
pes do Hupe também es-
tão ligando para familiares 
de pacientes com covid-19 
para passar atualizações, de 
modo a evitar aglomeração 
no local”, diz a nota. 

Filha quer denunciar o caso 

TRANSFERÊNCIA

 NProcurada, a Prefeitura de Du-
que de Caxias, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde e 
Defesa Civil, esclareceu que “a 
regulação para a transferência 
de pacientes de covid-19 para 
hospitais do estado é feita atra-
vés do SER — Serviço Estadual 
de Regulação, da Secretaria Es-
tadual de Saúde SES RJ. Cabe 
ao município dar entrada do 
pedido junto ao SER, que é o 
único responsável em buscar a 
vaga e dar autorização à Secre-
taria Municipal de Saúde para 
que proceda com a transferên-
cia. No caso da paciente Luzia 
Linhares Gonçalves, todos os 
documentos que a SMSDC teve 
acesso confirmam a transferên-
cia, desde o primeiro momento, 
para o Hospital Estadual Pedro 
Ernesto. O que foi feito, através 

de transferência realizada por 
ambulância do SAMU, na tar-
de desta sexta-feira (26/3). A 
SMSDC esclarece ainda que as 
informações sobre transferência 
estão à disposição dos fami-
liares no setor NIR do Hospital 
Municipal Dr. Moacyr Rodrigues 
do Carmo (HMMRC), unidade de 
origem da paciente. A unidade 
também conta com o serviço de 
Assistência Social, pronta para 
acolher a família e prestar as 
informações necessárias”.

Sobre a higiene dos pacien-
tes, “a direção do HMMRC in-
forma que diariamente a En-
fermagem cumpre a rotina, 
com banho e assistência aos 
pacientes internados. O jornal 
O DIA esclarece que o nome da 
paciente é Luiza, e não Luzia, 
como informado pela prefeitura.

Prefeitura de Caxias se posiciona

16h15 ela entrou na ambulân-
cia. “Não pude ir na ambulân-
cia com a minha mãe, filmei 
ela saindo. Dentro da boca pa-
recia que tinha um monte de 
flocos, fiquei apavorada! Fui 
até o São José, mas chegando 
lá ela não tinha dado entrada e 
a ficha continuava para preen-
cher”, conta Débora. “Minha 
irmã foi correr todos os hospi-
tais atrás da minha mãe, vol-
tei para o Moacyr do Carmo e 
informaram que ela tinha ido 
para onde foi informado na fi-
cha (de transferência), mas ela 
nunca chegou lá”, lamenta.

Desesperada, Débora pro-

curou O DIA e, com ajuda 
da assessoria da Secretaria 
de Saúde do município, Lui-
za foi localizada. De Duque de 
Caxias, ela foi parar no Hos-
pital Universitário Pedro Er-
nesto, em Vila Isabel, na Zona 
Norte do Rio. A senhorinha 
está internada na UTI Covid 
do hospital. Débora fez um re-
lato assustador dos dias que 
passou na porta do hospital 
para (teoricamente) acompa-
nhar dona Lulu.

‘É DESUMANO’
“Eu não conseguia ver, nem 
mandar recado, nem saber o 

estado dela. Ela ficava lá den-
tro se sentindo abandonada 
e nervosa. Ninguém levou 
tranquilidade pra ela nesse 
momento, não avisaram que 
a família estava lá. Era falta de 
informação para nós e para 
ela, isso é desumano”, desaba-
fa. “Todos os dias corpos ensa-
cados saíam dali. Ficava sem 
saber se minha mãe estaria 
em um deles, comecei a passar 
mal da pressão e um médico 
prestou socorro”,  diz. “Na hora 
de assinar os papeis da trans-
ferência foi que consegui ver 
de longe minha mãe deitada 
na maca”, conta Débora. 

Cariocas ignoram decreto 
municipal e ocupam praias 
Até o dia 4 de abril, 
Domingo de Páscoa, 
a permanência nas 
areias segue proibida

No terceiro dia de medidas 
restritivas mais duras para 
conter a disseminação da 
covid-19, a equipe de repor-
tagem de O DIA flagrou ca-
riocas tomando banhos de 
sol e mar na praia do Leme, 
na Zona Sul, ontem. Se-
gundo o decreto da Prefei-
tura do Rio, até o dia 4 de 
abril, somente estão auto-
rizados os esportes indivi-
duais na areia ou no mar.

Segue proibida a perma-
nência de indivíduos nas 
areias das praias, em qual-
quer horário, conforme de-
terminação da administra-
ção municipal. Por exemplo, 
está liberada a prática de 
corrida e caminhada, com 
o uso de máscara. Também 
estão autorizados natação e 
surfe. As regras valem até o 

Proibição de permanência nas areias não foi respeitada mais uma vez

ESTEFAN RADOVICZ

próximo dia 4, quando ter-
mina o período do ‘superfe-
riado’ adotado para evitar a 
propagação do vírus.

O decreto da Prefeitu-
ra ainda prevê a proibição 
do estacionamento de veí-
culos automotores em toda 
a orla marítima, exceto 
para os moradores, idosos, 
pessoas com deficiência, 
hóspedes de hotéis e táxis.

Em nota, a Prefeitura in-
formou que realizou fisca-
lizações por todo o municí-
pio. “As operações foram di-
vididas entre os comboios 
da Secretaria de Ordem 
Pública e ações destacadas 
da Guarda Municipal. Nas 
praias, fizemos pela orla da 
Zona Sul, Barra, Recreio, 
Joatinga, entre outros”, 
concluiu.

Filha de Luiza, 
Débora faz um relato 
assustador dos dias 
em que passou na 
porta do hospital

Prefeitura do Rio registra 
864 autuações no sábado
Ação multa 
60 bares, 
restaurantes e 
ambulantes

A Prefeitura do Rio regis-
trou 864 autuações —  entre 
multas e interdições a esta-
belecimentos, infrações sa-
nitárias, multas de trânsito, 
reboques e apreensões de 
mercadorias — no segun-
do dia de parada emergen-
cial na cidade do Rio, no 
sábado. Foram aplicadas 
60 multas a bares, restau-
rantes e ambulantes e 19 
estabelecimentos foram fe-
chados por não cumprirem 
com as regras determina-
das pelo decreto. No primei-
ro dia de fiscalização foram 
registradas 736.

A operação contou com 
agentes da Secretaria Mu-
nicipal de Ordem Pública, 
Guarda Municipal, Institu-
to Municipal de Vigilância 
Sanitária e apoio da Polícia 

Prefeitura promove ações de fiscalização na parada emergencial

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Militar. Os comboios de fisca-
lização estiveram em locais de 
Santa Cruz, Zona Sul, Méier, 
Bangu, além da atuação da 
Guarda Municipal por todo 
o município. As fiscalizações 
também contaram com blo-
queios móveis em pontos es-
tratégicos da cidade para coi-
bir a entrada de ônibus e vans 
fretados, que estivessem des-
cumprindo as determinações 
da Prefeitura. 

As forças-tarefa da Guar-
da Municipal realizaram 
fiscalizações nas zonas Sul, 

Norte e Centro do Rio, como 
Lapa, Tijuca, Flamengo, Vila 
da Penha, Vila Isabel, Ilha do 
Governador, Gávea, Leblon, 
Jacarepaguá, Campo Gran-
de, entre outros. Os agentes 
estiveram em pontos onde 
são registradas aglomera-
ções e nas denúncias envia-
das por cidadãos via Central 
1746 da Prefeitura do Rio.

Também houve patrulha-
mento em toda a orla da ci-
dade para orientar banhistas 
sobre a proibição da perma-
nência na areia. 
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Projeto na Câmara Municipal propõe 
ações para combater o feminicídio

Iniciativa da vereadora Monica Benicio visa fortalecer a luta para 
conter a violência que mata no país uma mulher a cada duas horas

O
s ditados represen-
tam quase sempre a 
essência da sabedo-
ria popular. Quase 

sempre. Não podemos con-
cordar e muito menos com-
pactuar quando ouvimos, 
por exemplo, a expressão 
“em briga de marido e mu-
lher, ninguém mete a colher”. 
Nada é mais omisso, cruel e 
leviano. Afinal, um femini-
cídio no Brasil é cometido a 
cada duas horas — ou seja, 
uma mulher perde a vida 
pelo fato de ter agido de uma 
forma não tolerada pela es-
trutura machista. Um desco-

nhecido também pode come-
ter feminicídio, mas, de um 
modo geral, em mais de 90% 
dos casos o assassinato tem 
como responsável o parceiro 
ou ex-parceiro.

Preocupada com o avan-
ço do problema, a vereado-
ra Monica Benicio (PSOL), 
viúva da vereadora Mariel-
le Franco, assassinada em 
atentado em 2018, ao lado do 
motorista Anderson Gomes, 
apresentou à Câmara do Rio 
projeto de lei que institui o 
Programa Municipal de En-

frentamento ao Feminicídio. 
Entre os objetivos, estão o 
fortalecimento das redes de 
combate à violência contra 
a mulher, a criação de fluxos 
de atendimento às vítimas e 
o aprimoramento dos servi-
ços de assistência social.

A proposta estabelece a 
ampliação e garantia de abri-
gos para acolhimento pro-
visório de mulheres e seus 
dependentes; a formação e 
sensibilização dos agentes 
públicos; campanhas e ações 
educativas permanentes; e 

a disponibilização para as 
mulheres em situação de 
violência e sobreviventes de 
feminicídios, se assim dese-
jarem, de serem incluídas 
em programas municipais 
relacionados ao trabalho, à 
geração de renda, à econo-
mia solidária, à capacitação 
profissional e à habitação.

Monica Benicio diz que 
o projeto também é uma 
forma de homenagear a ex-
-companheira: “O enfrenta-
mento à violência contra as 
mulheres e a luta pela vida 

das mulheres eram priori-
dades da Marielle em toda a 
sua trajetória”. Segundo Mo-
nica, uma das metas é rom-
per a lógica de que somente 
a área de segurança pública 
seja envolvida no enfrenta-
mento ao feminicídio.

Confiante na aprovação 
da proposta na Câmara Mu-
nicipal, ela vê dois desafios: 
“O primeiro é que a socieda-
de tem que parar de aceitar 
a violência contra as mulhe-
res. Hoje, já vemos o femini-
cídio ser tratado como ina-

ceitável, o que é um grande 
avanço. Mas é a violência 
extrema. Parar as várias vio-
lências é também parar o fe-
minicídio”, adverte. 

E acrescenta: “O segundo 
desafio é juntar as diversas 
áreas da prefeitura para en-
frentar a violência contra a 
mulher e o feminicídio, com 
ações das diversas secreta-
rias, passando pela saúde, 
assistência social e até po-
líticas de renda e moradia, 
com orçamento específico. É 
aqui que está a potência des-
se projeto: rompermos com 
a lógica de que as políticas 
municipais têm pouco a con-
tribuir com o enfrentamento 
ao feminicídio”.

FERNANDO FARIA

ffaria@odia.com.br

MONICA BENICIO, vereadora do PSOL

 NEsse projeto é uma forma de 
homenagear a luta e a memó-
ria de Marielle?
A Marielle dava muita atenção 
à pauta da violência contra a 
mulher e é realmente uma inspi-
ração. Nesse sentido, o projeto é 
uma homenagem, sim. Legado 
é o que se deixa, mas também o 
que levamos adiante. Sem dúvi-
da, o enfrentamento à violência 
e a luta pela vida das mulheres 
eram prioridades da Marielle em 
toda a sua trajetória.

 N Desde a luta da Marielle, 
quantas mortes poderiam 
ter sido evitadas…
É difícil dizer. Mas o pior é ter 
que fazer essa conta. Não de-
veria haver nenhum feminicí-
dio, porque toda vida importa. 
Mas contamos nossas mortas 
todos os dias e nem sempre es-
sas estatísticas são visibiliza-
das. Essa é uma das questões 
que precisamos tratar com o 
projeto. Quando uma mulher 
é morta por ser mulher, já so-
freu muitas violências que nin-
guém vê. O feminicídio é a pon-
ta do iceberg. Por isso, é preciso 

‘O feminicídio é a ponta da iceberg’

romper a lógica de que apenas a 
área da segurança pública seja 
envolvida em seu enfrentamento.

 N Os principais objetivos são 
dar acolhimento às vítimas e 
até mesmo um local seguro e 
alternativas de renda futura…
O projeto visa fortalecer a rede 
de atendimento às mulheres em 
situação de violência, seja na saú-
de ou na assistência social, e as 
políticas municipais que forta-
leçam a autonomia das mulhe-
res em situação de violência, seja 
no campo cultural, psicossocial 
ou de renda. Também tem como 
objetivos estimular políticas pú-
blicas articuladas em diversas 
áreas: Segurança Pública, Assis-
tência Social, Saúde, Educação, 
Trabalho, Habitação e Cultura, 
para a efetivação de programas 
de prevenção e combate a todas 
as formas de violência contra as 
mulheres. Além de promover cam-
panhas educativas permanentes 
sobre o tema e alertar não apenas 
para a necessidade de denunciar, 
mas também de identificar as vio-
lências que ocorrem e os órgãos de 
atendimento.

 N O feminicídio está mais pre-
sente nas camadas mais pobres 
da população? A falta de voz 
e de alternativas financeiras 
fazem dessas mulheres poten-
ciais vítimas?
O feminicídio e a violência contra 
as mulheres estão presentes em 
todas as camadas sociais e níveis 
de escolaridade. No fim do ano 
passado, tivemos o caso da juíza 
Viviane Arronenzi aqui no Rio. Ne-
nhuma de nós está salva. É duro 
dizer isso, mas precisamos encarar 
essa realidade. O feminicídio é fru-
to de uma cultura patriarcal, em 
que o corpo e a vida das mulhe-
res são vistos como propriedades 
dos homens. Mas, sem dúvida, 
as condições materiais de cada 
mulher influenciam nas suas pos-
sibilidades de sair de uma situação 
de violência doméstica, que pode 
chegar ao feminicídio. Assim, ter 
um emprego, ter renda própria, ter 
acesso a programas de habitação 
são fatores que podem ser decisi-
vos para que as mulheres possam 
(re)construir as suas vidas longe 
de situações de violência. Mas 
precisamos também de serviços 
públicos funcionando e acessíveis 
para atender às mulheres que de-
nunciam ou estão tentando sair 
de uma relação violenta. Além 
da questão econômica, é preciso 
chamar atenção para a questão 

racial. No Estado do Rio 68,2% 
das vítimas de feminicídio em 
2019 foram mulheres negras. 
Esses dados apontam para a 
necessidade do enfrentamen-
to dos múltiplos fatores que 
vulnerabilizam as mulheres 
negras e as colocam em maior 
risco. Pela vida de todas as 
mulheres, o enfrentamento à 
violência contra as mulheres 
não pode estar descolado do 
enfrentamento do racismo e 
das desigualdades sociais.

 N Como a senhora avalia a 
receptividade ao projeto?
Tem sido muito boa e não vejo 
como poderia ser diferente. Es-
tamos falando de um tema que 
aflige todos os dias as mulhe-
res, apesar da sua luta e da luta 
de décadas dos movimentos 
feministas pela vida. O projeto 
é fruto da construção e escuta 
do nosso mandato junto aos 
movimentos feministas e a pro-
fissionais na linha de frente do 
atendimento às mulheres em 
situação de violência. É neces-
sário e urgente. Tenho confian-
ça na sensibilidade da Câmara 
Municipal para aprová-lo ra-
pidamente e certeza de que o 
prefeito Eduardo Paes vai de-
terminar às secretarias que seja 
implementado com urgência.

Fila por leito de UTI para covid no Rio 
tem 710 pessoas, número recorde
Nas últimas 24h, estado registrou 83 novas mortes e 1.986 casos de contaminação 

REPRODUÇÃO/INTERNET

Números crescem diariamente: eram 634 na fila na sexta, e 678 no sábado

A fila de pessoas que aguar-
dam por um leito de UTI 
para tratamento de covid-19 
no Estado do Rio de Janeiro 
bateu um novo recorde. Até 
ontem (28 de março), havia 
710 pacientes aguardando 
uma vaga de tratamento in-
tensivo na rede pública. Os 
dados são da Secretaria Es-
tadual de Saúde. Os números 
têm crescido diariamente: 
eram 634 pessoas na fila na 
sexta-feira, e 678 no sábado. 
A média de espera da solici-
tação até a reserva em vaga 
de UTI está em 20h. 

Ainda ontem, havia 118 
pessoas em leito de UTI 
adulto, uma taxa de ocupa-
ção em 92,4%. Em relação 
aos leitos de enfermaria, há 
105 pessoas ocupando e ou-
tras 279 na fila, uma taxa de 
ocupação de 78,9%.

Nas últimas 24h, o Rio 
registrou 83 novos óbitos e 
1.986 novos casos. Ao todo, 
desde o início da pande-
mia, foram 36.109 mortes 
no estado e 640.467 casos de 
pessoas infectadas.

Devido ao quadro trágico 

revelado pelos crescentes 
números de contaminados 
e vítimas fatais do vírus, foi 
decretado o feriado prolon-
gado de 10 dias — uma para-
da emergencial a fim de evi-
tar circulação de pessoas em 
transporte público e conter 
o avanço da doença por todo 
o estado.

Assim, as cidades decreta-

ram suas restrições: na capi-
tal fluminense, por exemplo, 
segue proibida a permanên-
cia de indivíduos nas areias 
das praias, em qualquer ho-
rário. Está liberada a prática 
de corrida e caminhada, com 
o uso de máscara. Também 
estão autorizados natação e 
surfe. As regras valem até o 
próximo dia 4.

 > A Fiocruz recebeu 
ontem duas novas re-
messas de insumos — 
Ingrediente Farmacêu-
tico Ativo (IFA) — para 
a produção da vacina 
contra a covid-19. O 
material é suficiente 
para fabricar cerca de 
12 milhões de doses 
da vacina de Oxford/
AstraZeneca.

Em nota, a Fiocruz 
informou que os quatro 
lotes IFA serão suficien-
tes para as entregas dos 
imunizantes ao Minis-
tério da Saúde progra-
madas para abril e par-
te do que está previsto 
para maio. Ainda está 
prevista a chegada nes-
ta semana de nova car-
ga para a fabricação de 
cinco milhões de doses.

Fiocruz fará 
12 milhões 
de doses

Domingo de Ramos: 
missas com restrições
Pelo segundo ano consecu-
tivo, o distanciamento so-
cial marcou o Domingo de 
Ramos, celebrado ontem. 
Devido à pandemia, as igre-
jas tiveram que realizar a 
tradicional missa que abre 
a Semana Santa seguindo 
restrições e também com 
transmissões pela internet. 

Na Basílica de São Sebas-
tião dos Capuchinhos, na 
Tijuca, por exemplo, foram 

celebradas cinco missas de for-
ma semipresencial e com ca-
pacidade reduzida de público. 

“Estamos fazendo higie-
nização diária e temos todos 
os cuidados com distancia-
mento, máscara e álcool em 
gel. Orientamos que, princi-
palmente idosos e pessoas 
com comorbidades, fiquem 
em casa”, ressaltou Frei Jorge 
de Oliveira, reitor e pároco 
da Basílica.

Aos 72 anos, Djavan tomou a primeira dose da vacina contra a 
covid-19, no sábado, em um posto drive thru na cidade do Rio de 
Janeiro. O cantor compartilhou o momento em seu Instagram.
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DIVULGAÇÃO

E
m plena pandemia de 
coronavírus e com a 
economia em passos 
lentos, uma iniciativa 

vem dando fôlego aos peque-
nos negócios em três cidades 
fluminenses. A boa nova é 
que ela pode se estender à to-
dos os municípios. O progra-
ma Fomenta Municípios, da 
Agência de Fomento do Es-
tado do Rio de Janeiro (Age-
Rio) já investiu mais de R$ 32 
milhões em Maricá, Niterói e 

Paraty e é modelo de negócios 
construído a partir da parce-
ria entre a AgeRio e as pre-
feituras. O objetivo da ação 
é socorrer micro e pequenos 
empreendedores afetados pe-
las medidas restritivas, mas 
deve se transformar em polí-
tica de fomento à economia. 
Em março, o programa atin-
giu a marca de mil empreen-
dedores contemplados nas 
três cidades.

“O sucesso do formato está 
estampado em cada um dos 
mais de 1.000 clientes con-

 > Pioneira e protagonis-
ta na primeira parceria 
para o programa, Ma-
ricá pretende manter a 
iniciativa. “Acreditamos 
que conjugando prote-
ção às empresas, empre-
gos e incentivo à produ-
tividade conseguiremos 
passar por esse momen-
to e criar uma outra rea-
lidade”, destacou Igor 
Sardinha, secretário de 
desenvolvimento econô-
mico de Maricá.

“O programa foi de-
senvolvido para aten-
der micro e pequenas 
empresas. Os juros são 
assumidos pela prefei-
tura. A iniciativa tem 
sido fundamental para o 
saldo positivo de empre-
gos na cidade”, diz Ma-
rilia Ortiz, secretária de 
Fazenda da cidade.

“A Prefeitura de Pa-
raty elegeu um tripé de 
prioridades para com-
bater a pandemia: sal-
var vidas, segurança 
alimentar e retomada 
da economia. Foi aí que 
entrou o programa, que 
aqui se chama Recome-
çar Paraty”, comentou 
Leônidas Santana, se-
cretário municipal de 
Finanças de Paraty.

Crescimento 
e emprego na 
pandemia

financiamento, decidimos 
construir um bar da fábrica. 
A construção já está avança-
da, iniciamos a fase de acaba-
mento e a compra dos equipa-
mentos. Em breve, esperamos 
poder abrir para o público, 
com a população vacinada 
e a pandemia sob controle”, 
conta Maria Antônia.

A cidade de Paraty, com 
forte vocação para o turismo, 
viu no Fomenta Municípios 

a oportunidade de sustentar 
sua economia. Sócia da Pou-
sada La Cigale e empreende-
dora do setor de turismo há 
mais de 20 anos, Raquel Ma-
rendaz revela que graças ao 
programa conseguiu susten-
tar seu negócio e os postos de 
trabalho que mantinha antes 
da pandemia. Ela conta que 
a experiência foi muito boa 
porque, com a pandemia, o 
negócio ficou sem receita e 

AgeRio: socorro a pequenos negócios

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

templados com o crédito. São 
empregos mantidos e renda 
gerada nos municípios do 
estado, que serão essenciais 
para a retomada da economia 
no Rio de Janeiro. A ideia é ex-
pandirmos o modelo para to-
das as cidades interessadas”, 
explicou André Vila Verde, 
presidente da AgeRio.

Com apenas um ano de 
funcionamento, o programa 
já acumula histórias de como 
a da dupla de músicos Isma-
yer Alves e Betinho Bahia, que 
costumava fazer shows e tra-
balhar em eventos, uma das 
atividades mais afetada pela 
pandemia. Eles recorreram ao 
crédito em Maricá para com-
prar equipamentos e ganhar 
mais autonomia.

“Com o dinheiro que veio 
do crédito do programa, con-
segui comprar equipamen-
tos que utilizo nos meus 
shows de forma muito mais 
barata porque paguei à vista. 
Tive recursos para baratear o 
custo do meu material. Ain-
da mais com o prazo de um 
ano que eu tenho para come-
çar a pagar e com as parcelas 
que cabem no meu bolso, in-
dependente de pandemia”, 
diz Ismayer.

Maria Antônia e Mario Jor-
ge Lima são casados e sócios 
na Cervejaria Matisse, espe-
cializada em cervejas autorais 
e artesanais, em Niterói. Antes 
da pandemia, eles atuavam em 
feiras e eventos. Com as restri-
ções, tiveram que apostar no 
ecommerce e decidiram inves-
tir na construção de um bar.

“Com a oportunidade do 

Iniciativa já chegou 
ao milésimo 
cliente  e pode 
ser estendido aos 
demais municípios 
do estado

despesa. “Agora já estamos 
recebendo hóspedes e felizes 
por termos conseguido supe-
rar”, comenta, aliviada.

COMO FUNCIONA?

Solicitações de crédito devem 
ser feitas nas prefeituras das 
cidades parceiras. Os municí-
pios que desejarem aderir ao 
programa devem entrar em 
contato com a AgeRio pelo site 
www.agerio.com.br.

Maria Antonia e Mario Jorge são sócios na Cervejaria Matisse: crédito permitiu ampliar o negócio

Programa injetou R$ 32 milhões em Maricá, Niterói e Paraty para dar fôlego aos empreendedores
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Milicianos investem 
em produtos piratas 
Polícia Civil criou força-tarefa para combater braço financeiro dos grupos paramilitares 

REGINALDO PIMENTA

Operação ‘Raposa no Galinheiro’ chegou a prender um delegado suspeito de produzir material pirata

A 
venda de produtos 
falsificados se tor-
nou uma das táti-
cas de milicianos do 

Rio de Janeiro para conse-
guir aumentar seus lucros, 
segundo a Polícia Civil. Com 
uma incontável diversidade 
de mercadorias, os parami-
litares conseguem, com fa-
cilidade, atrair uma grande 
quantidade de consumido-
res em potencial. Prova disso 
é um levantamento do Insti-
tuto Fecomércio de Pesqui-
sas e Análises (IFec-RJ), que 
revelou que 78% da popula-
ção fluminense — quase oito 
em cada dez pessoas — ad-
mite já ter comprado algum 
produto pirata na vida. 

Para tentar combater esse 
braço financeiro das organi-
zações criminosas, a Polícia 
Civil criou uma força-tarefa, 
em outubro de 2020. Uma 
das delegacias que integram 
este trabalho é a de Repres-
são aos Crimes Contra a 
Propriedade Imaterial (DR-
CPIM), que tem como uma 
de suas atribuições a repres-
são à pirataria. 

De março de 2018 até 
agora, a especializada já 
realizou a apreensão de 
16,9 milhões de produtos 
(16.904.635). Em média, são 
quase 470 mil mercadorias 

falsificadas apreendidas, 
por mês, segundo levanta-
mento da DRCPIM. O nú-
mero é bem maior do que o 
dos anos anteriores, quan-
do foram apreendidos 1,4 
milhões (1.439.547) entre 
agosto de 2014 e novembro 
de 2016, e 219 mil (219.428) 
entre dezembro de 2016 e 
fevereiro de 2018.

CRESCIMENTO
Segundo a polícia, o cresci-
mento desse comércio pirata 
pode estar relacionado à en-
trada dos grupos de milícia 
neste ramo, que se tornou uma 
das atividades mais lucrativas 
da organização criminosa.

 N Delegado titular da DRCPIM, 
Maurício Demétrio diz que, nos 
últimos anos, essa atuação 
dos grupos paramilitares fi-
cou ainda mais evidente. “Em 
quase quatro anos à frente da 
DRCPIM, foi visível o avanço de 
grupos milicianos na tentativa 
de tomar o atacado do comér-
cio de produtos falsificados no 
Rio de Janeiro”, explica.

Há pouco mais de duas se-
manas, a operação ‘Raposa 
no Galinheiro’ teve como alvo 

o delegado Marcelo Machado, 
adjunto da 38ª DP (Vista Ale-
gre). Ele foi preso por suspeita 
de comandar uma confecção 
de produtos piratas.

Demétrio classificou como 
“assustadora” a presença de 
um colega em esquema de pi-
rataria. Mais ainda pela audá-
cia: investigações apontam que, 
enquanto o Machado esteve na 
Corregedoria da Polícia Civil, ele 
mesmo montou uma empresa 
de confecção de roupas piratas.

NOS ÚLTIMOS ANOS

Milícia avança com negócio ilegal

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Homem morre em 

incêndio no Centro

Um homem morreu no 
sábado após um incên-
dio atingir um casario na 
Rua do Livramento, que 
fica na Zona Portuária, 
Região Central do Rio. A 
ocupação abrigava cerca 
de 40 famílias em situa-
ção de vulnerabilidade, 
e boa parte delas perdeu 
a moradia. Uma mulher 
que morava no local che-
gou a entrar em trabalho 
de parto, mas está bem, 
segundo a Secretaria de 
Assistência Social.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o aciona-
mento foi às 19h27 do sá-
bado. Agentes dos quartéis 
Central, Praça da Bandeira 

e São Cristóvão atuaram para 
conter o fogo, que atingiu os 
endereços 207, 209 e 2011 da 
rua. Às 9h de ontem, bombei-
ros do Quartel Central ain-
da faziam trabalho de rescaldo 
e vistorias no imóvel. 

O homem que morreu ain-
da não foi identificado, mas 
era portador de deficiência. Se-
gundo a secretaria, 26 famílias 
perderam moradias. Outras 13 
residências foram interditadas 
pela Defesa Civil por risco de 
desabamento. Moradores da 
região e movimentos sociais 
recolhem doações para essas 
pessoas. Alguns pontos de en-
trega são Quilombo da Gam-
boa 345, e Ocupação Vito Gian-
notti, no Santo Cristo.

Após receber informações do 
setor de inteligência, policiais 
da 32ªDP (Taquara) prende-
ram em flagrante, ontem, Pe-
dro Costa, conhecido como Al-
môndega. Ele foi localizado em 
Campo Grande, na Zona Oeste, 
com uma pistola Glock, carre-
gadores, munições, granada, 

além de fardamento asseme-
lhado ao usado pelo Bope. Al-
môndega seria homem de con-
fiança de Wellington da Silva 
Braga, o Ecko, e exercia a função 
de liderar e articular retomadas 
de territórios da milícia Liga da 
Justiça ao lado de Francisco 
Costa, o Garça ou PQD.

Uma viatura da PM pegou fogo 
depois de ser atacada por cri-
minosos, ontem de manhã, em 
Santa Teresa. Segundo a cor-
poração, a viatura do 5ºBPM 
(Praça da Harmonia) realizava 
patrulhamento pela R. Almi-
rante Alexandrino, quando foi 
alvo do atentado. Traficantes 

que estavam no alto do Morro 
dos Prazeres atiraram contra a 
equipe policial. A viatura pegou 
fogo e o Corpo de Bombeiros 
foi acionado para controlar as 
chamas. Um dos PMs se feriu 
e foi socorrido para o Hospital 
Central da Polícia Militar com 
suspeita de fratura na perna. 

DIA A DIA

VIATURA DA PM É ATACADA E PEGA FOGO

PRESO HOMEM DE CONFIANÇA DE ECKO
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n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

sheila-de-carvalho

Coluna da

SheiladeCarvalho

milhões de domicílios no Brasil, 1/3 estava em situação de 
fome, atingindo 84,9 milhões de pessoas.

O desemprego hoje bate recorde no país atingindo 
mais de 13,4 milhões de pessoas. O valor médio da cesta 
básica no país é R$ 637. O preço do gás de cozinha já pas-
sa dos R$ 100. O preço médio da gasolina é mais de R$ 5 e 
o valor do dólar beira aos R$ 6. 

A situação, que já era ruim, foi agravada pela pande-
mia. Muitos perderam empregos e foram impossibilitados 
de continuar exercendo suas atividades. A gestão irres-
ponsável, para dizer o mínimo, da pandemia resultou na 
perda de vidas e em um colapso do sistema de Saúde, 
sem a menor perspectiva de quando vamos conseguir re-
tomar à normalidade, considerando o não investimento 
em vacinação no tempo adequado.

No pior momento da pandemia, em que se faz ur-
gente garantir um auxílio emergencial capaz de aten-
der à reivindicação da fome e a necessidade de manter 

Advogada de Direitos Humanos

A MP DA 
FOME DE JAIR 
BOLSONARO

Nesse mo-
mento de 
claro aban-
dono insti-
tucional, é 
fundamental 
o exercício da 
solidarieda-
de entre nós”
SHEILA DE 

CARVALHO

as pessoas em isolamento para a 
proteção dessas e de seus familiares, 
temos um presidente da República 
resistente à instituição do auxílio 
emergencial, fazendo uma manobra 
no Congresso nacional para legiti-
mar a Medida Provisória da Fome 
(MP da Fome), que alterou o auxílio 
emergencial de R$ 600 à R$ 1.200, 
para ser de R$ 150 a R$ 350. O que 
uma família consegue fazer com esse 
valor com a alta de preços de itens 
básicos como comida?

Cada vez está mais evidente que 
estamos nós por nós. Os governos e 
poder público falham gravemente na 
obrigação de garantir o direito à vida, 
Saúde e alimentação. Nesse sentido 
surge das ruas e campos a Campanha 
“Tem gente com fome”, mobilização 
humanitária liderada pela Coalizão Ne-
gra por Direitos com o apoio de inúme-
ras organizações da sociedade civil que 
tem por missão apoiar mais de 222 mil 
famílias por todo o Brasil que está em 
uma situação de pobreza extrema. 

Nesse momento de claro abandono 
institucional, é fundamental o exercí-
cio da solidariedade. Proteja-se. Apoie 
quem puder. Doe. E vamos juntos pelo 
enfrentamento à fome, à pobreza e à 
pandemia que assola nosso país.

Coluna publicada às segundas-feiras

ARTE PAULO MÁRCIO

NA PANDEMIA

(1) Pesquisa IPEA e PNAD: https://www.cartacapital.

com.br/economia/em-2011-brasil-atingiu-menor-

indice-de-desigualdade-social-da-historia/

N
o Brasil de 2011, o país era premiado pelo terceiro 
ano seguido como referência em política de en-
fretamento à fome. Através do antigo programa 

do governo federal “Fome Zero”, instituído em 2003, o 
país havia conseguido reduzir à metade a população que 
sofria com a fome, cumprindo assim um dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) da ONU.

Os resultados desse programa são até hoje louváveis. 
A taxa de desnutrição no Brasil reduziu de 10,7% a menos 
de 5%. Houve queda nas taxas de pobreza de 24,3% a 
8,4% entre 2001 e 2012, reduzindo também a pobreza 
extrema de 14% a 3,5%.

Em 2011, o Brasil também atingia o menor nível de desem-
prego da década, segundo dados da PNAD. O valor médio da 
cesta básica era R$ 277,27. O preço do gás de cozinha R$ 38. O 
preço médio do valor da gasolina era R$ 2,60. O valor do dólar 
era R$ 1,80. Entre 2001 e 2011, o crescimento real da renda dos 
10% mais pobres foi de 91,2%. E no ano de 2011 o Brasil atin-
gia o menor nível de desigualdade social da sua história (1). 

Dez anos se passaram entre golpes institucionais 
e desmontes de políticas públicas. Hoje assistimos a 
destruição do país que um dia fomos. A taxa de pobreza 
extrema foi de 3,5% em 2011 para 12,8% em 2021. A fome 
voltou a ser uma realidade. Segundo o IBGE, dos 68,9 
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BOTAFOGO FLAMENGO

Alvinegro vira para cima 
do Nova Iguaçu em Bacaxá
Glorioso volta a vencer no Campeonato Carioca com gols de Ênio e Marco Antônio

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Ênio, que entrou no segundo tempo do jogo, festeja o seu gol

O 
Botafogo não fez uma 
grande exibição con-
tra o Nova Iguaçu em 
Bacaxá. Mas não fal-

taram emoção e alegria no fim 
da partida para os alvinegros. 
Perdendo até os 45 minutos 
do segundo tempo, o Glorioso 
conseguiu dois gols e quebrou 
o jejum de vitórias no Cam-
peonato Carioca. Com gols de 
Ênio e Marco Antônio, a equi-
pe de Marcelo Chamusca ven-
ceu o confronto por 2 a 1.

Na vitória alvinegra brilhou 
a estrela do treinador alvine-
gro. Ênio e Marco Antônio en-
traram na segunda etapa. O 
resultado encerrou um jejum 
de três jogos sem vitória da 
equipe de General Severiano 
na competição.

O Botafogo começou pres-
sionando a saída de bola do 
Nova Iguaçu, sufocando os za-

gueiros e os volante do time da 
Baixada Fluminense. No en-
tanto, os atacantes alvinegros 
erravam bastante no último 
passe e tinham dificuldade de 
criar chances de gol. 

O segundo tempo come-
çou com o Botafogo criando 
uma boa oportunidade. Aos 
dois minutos, após cobrança 
de Felipe Ferreira, Marcelo 
Benevenuto subiu mais que a 

Técnico do sub-20 
agora passa o 
bastão para 
Rogério Ceni

‘Saio muito satisfeito’, 
diz Mauricio Souza

O empate por 1 a 1 contra 
o Boavista no último sá-
bado foi o último jogo do 
Flamengo sob comando 
de Maurício Souza. O téc-
nico do sub-20 afirmou ter 
sido positiva a experiência 
no profissional. A partir 
da próxima partida, Rogé-
rio Ceni volta ao comando 
da equipe.

“Experiência positiva. 
Demonstramos superio-
ridade contra todos os 
adversários. Avaliamos 
todos os números, não 
só resultado. O que apre-
sentamos nesses jogos foi 
superioridade em rela-
ção aos resultados. Saio 
muito satisfeito”, afirmou 
Mauricio.

O jogo contra o Boa-
vista marcou a estreia de 
Gabigol na temporada de 

2021. “Foi extremamente 
tranquilo. Ele dispensa co-
mentários. É extremamente 
profissional. É só ver o que 
ele já conquistou. A relação 
foi ótima. Torço muito para 
o sucesso dele”, comentou 
Mauricio.

Ao passar o bastão para 
Ceni, ele ainda comentou 
sobre seus planos: “Sou trei-
nador do sub-20 do Flamen-
go. Volto ao sub-20. Fizemos 
alguns planos de fazermos 
alguns treinos juntos do sub-
20 com o profissional, pelo 
fato de o elenco estar reduzi-
do. Mas sigo no sub-20.”

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/ VRFC

VOLTAÇO MARCA PRESENÇA

HOMENAGEM NA 
SUPERCOPA

PEDALADAS

 N Flamengo e Palmeiras 
jogarão no dia 11 de abril, 
no Estádio Mané Garrin-
cha, em Brasília, pela Su-
percopa do Brasil, com a 
possibilidade da presença 
de público. A ideia é abrir 
sete mil lugares para pro-
fissionais da linha de fren-
te da saúde devidamente 
vacinados contra o novo 
coronavírus. A iniciativa 
merece aplausos, mas res-
ta saber como evitar a in-
vasão dos bicões, que, para 
driblar o controle de aces-
so, serão capazes até mes-
mo de aparecer de jaleco e 
estetoscópio, ou pilotando 
uma ambulância.

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

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

Ultrapassando a metade 
da primeira fase do Cario-
ca, com 13 pontos ganhos 
em 18 disputados, incluin-
do no cardápio importante 
vitória sobre o Fluminense 
por 3 a 2, o Volta Redonda é 
destaque. Se chegar entre os 
quatro classificados promete 
assustar os papões e brigar 
pelo título com o Flamengo, 
que é cotado na bolsa como 
grande favorito, mesmo 
mantendo sua equipe titu-
lar em treinamento. O Vas-
co acusou o golpe da queda 
para a Série B do Brasileiro 

e paga o preço de ter que re-
montar o elenco dentro da 
competição estadual para 
baixar o custo operacional. O 
Botafogo, remodelado dentro 
da nova realidade financeira, 
pensa mais em ajustes ten-
do como objetivo se prepa-
rar para tentar voltar à elite 
nacional. Apesar da derrota 
para o Volta Redonda, vejo o 
Fluminense como candida-
to a uma das quatro vagas na 
fase semifinal. Está pintan-
do a possibilidade de termos 
dois primos ricos e dois po-
bres na fase final do Cariocão.

 N Argentina e Bolívia se 
juntam a Peru e Colôm-
bia nas restrições a voos 
procedentes do Brasil, o 
que pode interferir na 
programação dos jogos 
da Copa Libertadores.

 N O Grêmio acertou um 
contrato de cinco anos 

com o atacante colombiano 
Borré, do River Plate.

 N Manifestantes protestam 
contra a realização dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio, 
a partir de 23 de julho, 
durante a peregrinação 
da tocha, que começou na 
quinta-feira.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NMais importante do que 
os resultados nos jogos no 
Cariocão, o desempenho 
dos garotos revela o bom 
trabalho de base que for-
talece o lema ‘Craque o Fla-
mengo Faz em Casa’.

 N O Vasco perdeu tempo 
e dinheiro na tentativa 
de anular o resultado de 
campo do jogo com o In-
ternacional. A derrota 
no Tapetão era mesmo 
inevitável.

Mauricio Souza: boa experiência
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Alerta para os gols de bola parada

A lateral esquerda foi um dos 
principais alvos de críticas por 
parte da torcida do Vasco na 
temporada passada. Em re-
formulação, o clube carioca 
contratou Zeca e, mesmo com 
pouco tempo, vem agradando 
ao técnico Marcelo Cabo. No 
sábado, pela sexta rodada da 
Taça Guanabara, o primeiro 
turno do Campeonato Cario-
ca, o jogador fez um golaço, 
mas lamentou o empate por 2 
a 2 com o Madureira, no jogo 
realizado no Estádio Los La-
rios, em Duque de Caxias.

O gol aconteceu aos 14 
minutos do segundo tempo. 
Depois de Germán Cano ajei-
tar a bola, Zeca, que é destro, 
chutou muito forte de fora 
da área e acertou o ângulo, 
ampliando o placar para 2 
a 0. Depois, o Vasco sofreu 

Zeca vem agradando no Vasco

dois gols em cinco minutos, 
ambos de bola parada, e dei-
xou escapar a vitória. Zeca, 
inclusive, deixou o gol em se-
gundo plano e pediu atenção 
do elenco neste quesito.

“Somos um grupo e vínha-

mos conversando bastante 
sobre esses gols de bola pa-
rada. Sofremos com isso e es-
tamos treinando bastante. O 
time estava bem, mas acon-
teceram essas infelicidades. 
É claro que eu poderia falar 
que estou feliz (por causa do 
gol), mas a gente queria ter 
ganhado o jogo. Vamos traba-
lhar bastante para não ficar 
tomando esses gols de bola 
parada. Nossa equipe buscou 
o gol até o fim, não saímos 
com a vitória, mas somamos 
um ponto”, avaliou Zeca.

O Vasco volta a campo 
amanhã, às 21h35, no clás-
sico diante do Fluminense, 
remarcado para a cidade de 
Volta Redonda (RJ), no está-
dio Raulino de Oliveira.

Em busca do equilíbrio

Dois dias após ser derrotado 
pelo Volta Redonda, o Flu-
minense voltou aos treinos 
para iniciar a preparação 
para o clássico diante do 
Vasco. Após levar três gols 
em Bacaxá, o Tricolor vai 
trabalhar para recuperar o 
equilíbrio que tinha entre os 
setores de defesa e de ataque 
no término do Brasileiro sob 
o comando de Marcão.

Ao analisar a derrota para 
o Volta Redonda, o treinador 
Roger Machado afirmou que 
a forma de atacar do Flumi-
nense desencadeou na ma-
neira como o clube carioca se 
defendeu na partida. Os gols 
do Voltaço aconteceram em fa-
lhas graves da defesa tricolor.

“O fato de termos sofrido 
defensivamente, nos contra-

Roger: clássico pela frente

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

-ataques, foi pela forma como 
atacamos. Atacamos com um 
número de jogadores alto, o 
que nos proporcionou criar 
oportunidades de gols. Mas 
acabamos desta mesma for-

ma não tomando os cuidados 
defensivos como a proteção do 
cinturão de defesa para os con-
tra-ataques, expondo muito o 
nosso campo a jogadas de ve-
locidade do adversário. Então, 
uma coisa esteve ligada a ou-
tra. Assim como defender bem 
está ligado ao ataque muitas 
vezes, atacar bem está ligado 
à defesa”, afirmou.

Com nove pontos em cinco 
jogos no Carioca, o Fluminen-
se precisa vencer o Cruzmal-
tino para seguir na luta pelas 
primeira posições da compe-
tição. Além disso, o Tricolor 
mira a disputa da Libertado-
res, que começa no próximo 
mês. O torneio é o principal 
foco da equipe de Roger Ma-
chado na primeira parte da 
temporada.

HAMILTON VENCE

Em final espetacular, Lewis Hamilton 

superou Max Verstappen e venceu o GP 

do Bahrein de Fórmula 1.

defesa do Nova Iguaçu e cabe-
ceou para fora. No entanto, na 
primeira chegada no segundo 
tempo, o Nova Iguaçu abriu o 
placar. Aos seis minutos, Van-
dinho recebeu de Rafinha, in-
vadiu a área e finalizou com 
perfeição para o fundo das re-
des alvinegras. 

Com dificuldades de cons-
truir jogadas ofensivas, o Bo-
tafogo ficava muito exposto 
e os contra-ataques do Nova 
Iguaçu se tornaram bem peri-
gosos. Quando parecia que se-
ria derrotado, aos 45 minutos 
do segundo tempo, o Botafo-
go conseguiu o empate. Após 
cobrança de falta, a defesa do 
Nova Iguaçu não cortou e a 
bola sobrou para Ênio, que fi-
nalizou para deixar tudo igual. 
Cinco minutos depois, Marco 
Antônio apareceu para dar a 
vitória para o Glorioso. 

Zeca pede atenção ao elenco cruzmaltino nesse quesito

Tricolor tenta recuperar a sintonia entre a defesa e o ataque

Com Estadão Conteúdo
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Justiça manda 
e INSS vai pagar 
atrasados dia 9
Conselho liberou R$ 108,9 milhões para instituto 
quitar dívidas de ações ganhas em fevereiro

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A
posentados e pensio-
nistas do INSS que 
ganharam ações ju-
diciais contra o insti-

tuto em fevereiro vão poder 
colocar a mão na grana no dia 
9 de abril. No último dia 22, o 
Conselho da Justiça Federal 
(CJF) liberou R$ 108,9 mi-
lhões para quitar dívidas pre-
videnciárias e assistenciais, 
como revisões de aposenta-
dorias, auxílio-doença, pen-
sões e outros benefícios, que 
somam 5.940 processos no 
Rio de Janeiro e Espírito San-
to, área de abrangência do 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF-2), que confir-
mou a O DIA o pagamento a 
partir do 5º dia útil de abril. 
A liberação dos recursos vai 
beneficiar 7.494 pessoas. É 
importante destacar que não 

cabe mais recurso.
O pagamento dos atrasa-

dos é feito via Requisições 
de Pequeno Valor (RPV), 
que são ordens de pagamen-
to limitadas a 60 salários mí-
nimos. Dependendo do ano 
da ação esse valor pode ser 
de R$ 62,7 mil (2020) ou R$ 

66 mil (2021). O dinheiro é 
depositado em contas aber-
tas pelo próprio tribunal no 
Banco do Brasil ou na Caixa 
Econômica em nome do ga-
nhador da ação. 

Para verificar se estão nes-
se lote aposentados e pensio-
nistas devem acessar a pági-

na do TRF-2. Em www.trf2.
jus.br é possível confirmar 
quanto terão de atrasados e 
quando vão receber. No site, 
vá ao menu à esquerda da 
tela, procure o campo Preca-
tórios/RPV e clique em “Con-
sultas”, depois em “Pesquisa 
ao Público”.

Para facilitar a pesquisa os 
segurados devem ter o nú-
mero do requerimento do 
processo ou do CPF do ga-
nhador da ação ou o número 
do processo. Ao digitar o có-
digo que vai aparecer na tela, 
basta clicar em “Confirmar” 
para concluir a consulta.

Para os demais tribunais 
regionais do país o conselho 
liberou R$ 1,07 bilhão para 
quitar 58.909 processos, com 
72.644 beneficiários. Nunca 
é demais lembrar que os her-
deiros dos segurados que re-
ceberam a ação têm direito a 
receber os atrasados. 

Sucessivas negativas do INSS levam benefícios à Justiça, o que acarreta pagamento de atrasados

PAGAMENTO DA 1ª SERIA AO LONGO DE ABRIL. MAIO E JUNHO A 2ª

Cresce expectativa sobre antecipação de parcela do 13º

 NAposentados, pensionistas e 
beneficiários de auxílios do INSS 
estão na expectativa de receber 
o 13º ainda esta semana. Mas, 
apesar de o presidente Jair Bol-
sonaro ter dito que o governo 
estaria trabalhando para pagar 
já a primeira parcela do abono, 
essa antecipação deve ficar para 

maio. Isso porque a folha de paga-
mentos já fechou. “Se o governo 
entender que há condições de fazer 
uma folha suplementar ainda em 
abril, os primeiros aposentados e 
pensionistas devem começar a re-
ceber a primeira parcela do adian-
tamento no dia 26”, informou uma 
fonte a O DIA.

O pagamento da antecipa-
ção dos 50% do abono estava 
condicionado à aprovação do 
Orçamento de 2021 aprovado 
na quinta-feira.  Inclusive o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des, confirmou que esperava a 
aprovação do Orçamento, mas 
não deu data para pagar.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

 > O governo Bolsonaro 
editou uma medida pro-
visória atualizando para 
2021 o critério de conces-
são do Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), 
pago a idosos de baixa 
renda e deficientes. O va-
lor equivale a um salário 
mínimo (R$ 1.100).

O critério foi man-
tido para famílias com 
renda mensal per capita 
inferior à 1/4 do salário 
mínimo, ou seja, renda 
equivalente a R$ 275 por 
membro da família.  

A medida foi edita-
da para evitar questio-
namentos na Justiça, 
já que houve em 2020 a 
tentativa do Congresso 
de ampliar as conces-
sões para famílias que 
ganhassem até meio 
salário mínimo por pes-
soa da família, com a 
aprovação da lei 13.981, 
de 2020. A alteração, no 
entanto, foi vetada pelo 
presidente por, segundo 
ele, não haver recurso no 
Orçamento para bancar 
a ampliação.

O veto foi derrubado 
pelo Congresso, e o go-
verno recorreu ao Su-
premo Tribunal Federal 
(STF), que acatou o pe-
dido com uma cautelar 
para suspender a eficá-
cia do dispositivo que 
permitia a ampliação 
para até meio salário 
mínimo. 

Depois da decisão do 
STF, o Congresso apro-
vou outra lei que man-
tinha o critério de 1/4 do 
salário para 2020, po-
rém elevava para meio 
salário a partir de 2021, o 
que também foi vetado. 

Com o veto, o critério 
para 2021 ficou indefini-
do, por isso foi editada 
a MP reestabelecendo 
o critério para 1/4 do 
mínimo. 

Critério do 
BPC volta 
a ser 1/4 
do mínimo

Consultas do saldo 
e de quando vai 
receber podem ser 
feitas no site  
do TRF-2
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ECONOMIA

EMPREGADO QUE RECEBER AUXÍLIO

PODE SER DEMITIDO

A 
nova rodada de pagamentos do 
auxílio emergencial está pre-
vista para começar a partir do 
dia 5 de abril. Assim como no 

ano passado, o benefício prevê ajudar 
trabalhadores autônomos, informais e 
desempregados que sofrem os impac-
tos da crise provocada pela pandemia 
do coronavírus. Entretanto, nem todas 
as pessoas que passaram por isso saca-
ram devidamente o benefício em 2020. 
De acordo com especialistas, quem re-
cebeu a renda sem estar enquadrado 
nas categorias do programa pode ser 
demitido, como por exemplo trabalha-
dores com carteira assinada.

No ano passado, 68 milhões de 
pessoas receberam o benefício emer-
gencial, segundo dados do Ministé-
rio da Cidadania. Entretanto, deste 
total, o Tribunal de Contas da União 
(TCU) identificou que pelo menos 7,3 
milhões receberam a renda indevida-
mente, o que gerou um prejuízo esti-
mado de R$ 54 bilhões.

PENALIDADES

De acordo com especialistas, a nova 
medida provisória entregue pelo go-
verno Bolsonaro explica de forma mais 
clara como os trabalhadores podem ser 
penalizados, caso fraudem o auxílio 
emergencial. Pessoas que receberam 
indevidamente o auxílio estão sujeitas 
a sanções civis e penais, com penas de 
reclusão de 1 a 5 anos, acrescidas de 1/3 
se for o caso de estelionato qualificado, 
ou de 2 a 8 se for furto qualificado.

“Os trabalhadores formais que esti-
verem passando informações irregu-
lares estão praticando crime também. 
Essas pessoas estão totalmente irregu-
lares, podem ser demitidos, inclusive, 
por justa causa”, explica o advogado tra-
balhista Solon Tepedino.

As causas são as seguintes: demissão 
por quebra de confiança ou desrespei-
to ao Código de Ética, caso a empresa 
possua. Esse tipo de demissão leva o 
trabalhador a perder a grande maioria 
dos seus direitos rescisórios, como a 
multa do FGTS, por exemplo.

Dinheiro recebido 
indevidamente tem 
que ser devolvido 
aos cofres da União

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO

 > Além dos trabalhadores com 
carteira assinada que fizeram 
saques do auxílio emergencial, 
aposentados e pensionistas do 
INSS também podem sofrer as 
consequências com o pedido do 
benefício. “No caso de recebimen-
tos indevidos de aposentados e 
pensionistas, eles podem ter os 
valores recebidos em 2020 e 2021 
descontados do benefício regular 
do INSS. O desconto ocorre direto 
na folha de pagamento do benefi-
ciário, pelo próprio INSS”, explica 
a advogada especialista em direito 
previdenciário Cátia Vita.

O Ministério da Cidadania con-
seguiu recuperar aproximada-
mente R$ 307 milhões pagos a 
pessoas que não se enquadravam 
nos critérios para recebimento do 
auxílio emergencial de 2020. No 
site devolucaoauxilioemergencial.
cidadania.gov.br, 242.231 pessoas 
emitiram a Guia de Recolhimento 
da União (GRU) para restituir as 
parcelas da renda básica.

Para fazer a devolução, a pessoa 
precisa identificar se está enqua-
drado no Bolsa Família. Caso faça 
parte, basta indicar o CPF, NIS 
e a data de nascimento. Porém, 
se não estiver dentro do progra-
ma, ela deve inserir o CPF e a data 
de nascimento. Nesse caminho, a 
pessoa deverá escolher a melhor 
opção: GRU, que pode ser paga no 
Banco do Brasil ou uma que pode 
ser recebida em qualquer banco.

De posse da GRU, é necessário 
fazer o pagamento nos diversos 
canais de atendimento dos ban-
cos tais como internet banking, 
terminais de autoatendimento, 
e guichês de caixa das agências, 
lembrando que antes de sair de 
casa é bom se certificar que o ban-
co está aberto.

Aposentados 
estão na mira

Aposentados 
do INSS que 
receberam o auxílio 
emergencial podem 
ter desconto do 
valor no benefício

Solon Tepedino 
explica que, se 

comprovada boa-fé, 
o trabalhador não 

sofre sanções

MARINA CARDOSO 
marina.cardoso@odia.com.br

BOA-FÉ

 N Entretanto, caso o trabalhador com 
carteira assinada desconheça se tem 
ou não direito ao auxílio emergencial, 
ele não comete crime ou nenhuma ou-
tra infração, aponta o advogado Solon 
Tepedino. 

“Comete crime aquela pessoa que 
frauda, que relata outra situação da 
verdade, que falsifica documento, que 
presta informações erradas para que 
se beneficie desse auxílio emergencial”, 
explica o advogado Solon Tepedino. 

“Agora, claro que, aquele cidadão 
que não sabe se tem direito ou não ao 
auxílio e não está cometendo nenhum 
tipo de irregularidade, nenhum tipo de 
falsificação de documento ou nenhuma 
mentira para que seja feito o pedido 
desse auxílio emergencial, não comete 
crime”, finaliza o advogado.

Alguns podem não 
ser penalizados

Pessoas que receberam indevidamente o auxílio emergencial estão sujeitas a sanções civis  
e penais, inclusive pode parar na cadeia. Pagamentos estão previstos para início de abril
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua navarro, 
830. 13h/ 17h irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

ADVOGADO V/TEXTO
inSS, orientação gratuita 
,amparo idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

OPERADOR V/TEXTO
Cnc com curso Senai ou 
similar sem experiência. Da-
mos preferência moradores: 
Regiões de Bangu, Jacare-
paguá/ Madureira. Currí-
culo para: rh@icram.ind.br  
Tel:96477-1232 zap
 
OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Cen-
tro de Usinagem comando 
Mitsubishi. Campo Grande. 
Salário R$2.750,00 +benefí-
cios. Currículo para: carolfg-
vh@gmail.com
 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: atendemos to-
do rJ. aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
sapp
 

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

 
MILAGRES 
Eu acredito em milagres. Em 
nome de Deus, do Menino 
Jesus de Praga, de Oxum e 
de Oxalá.  
Ana Lúcia Pires Ferreira.
 



A RAZÃO DO CHORORÔ DE FIUK

FábiaOliveira

ESTREIA EM ABRIL

Casal de ex-BBB’s 

estará no ‘Power 

Couple’ da Record 

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

E
sta coluna soube que o casal de 
ex-BBB’s Aline Gotschalg e Fer-
nando Medeiros estão, sim, confir-

mados na próxima edição do ‘Power 
Couple Brasil’. Em janeiro deste ano, 
quando começaram a surgir os primei-
ros rumores sobre a possível participa-
ção deles no reality, Aline chegou a 
negar que eles estivessem selecionados. 
No entanto, fontes da coluna garantem 
que eles já fecharam com o canal.

Aline e Fernando começaram a se 
relacionar na 15ª edição do Big Brother 
Brasil. Eles tiveram um filho juntos e 
chegaram a ficar um bom tempo separa-
dos. Mas depois reataram o relaciona-
mento e seguem casados desde então. 
Dentro do ‘BBB 15’, Fernando também se 
envolveu com a sister Amanda Djehdian, 

após a eliminação de Aline. os nomes de 
Amanda e do marido dela, Mateus Hof-
fmann, também circulam nos bastidores 
da Record como cotados para participar 
da mesma nova edição do ‘Power’. 

Esta coluna já antecipou, na sema-
na passada, o nome de Jonathan 
Costa e de sua namorada, Carolina 
Santos, como confirmados no reality. 
Os nomes de Mc Mirella e do marido 
Dynho Alves, além de Renata Domin-
guez e do marido Leandro Gléria tam-
bém são dados como certos na atra-
ção. Apresentado por Adriane Galis-
teu, o ‘Power Couple’ tem estreia 
prevista para 11 de maio, mesma data 
e faixa de horário da volta do reality 
‘No Limite’, que faz sua reestreia na TV 
Globo depois de anos fora do ar.

COMO CANTORA E REBATE CRÍTICAS

FLAY É MENOSPREZADA 

Ninguém entendeu nada quando Fiuk, após movimentar levemente o edredom com a sister Thaís, no ‘BBB 21’, foi chorar no 

banheiro depois da troca de carinhos. Alguns internautas e fãs do cantor, no entanto, têm um teoria para esse ‘chororô’: 

há quem acredite que Fiuk tenha se arrependido dos amassos com Thaís por conta de um relacionamento que ele 

tinha aqui fora até pouco antes de se confinar no reality. A moça em questão se chama Thaissa Carvalho. Ela é in-

fluenciadora digital, tem 23 anos e, apesar de carioca, mora em São Paulo. A ruiva vivia um romance com Fiuk, de 

30 anos, que só teria terminado por conta da ida do cantor ao programa. Agora, os dois seguem solteiros, porém, 

ao que tudo indica, o filho de Fábio Jr não esqueceu da moça por completo. 
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SA Encantada com a voz da sis-

ter Juliette Freire, do ‘BBB 21’, a 

cantora e ex-BBB Flay ofereceu 

ajuda à advogada paraibana, 

caso ela tenha interesse em 

investir na música depois que 

deixar o reality. “A Juliette canta 

tão lindinho, né? Quando ela 

sair, se ela quiser eu ajudo ela 

com o maior prazer a embarcar 

na carreira de cantora”, disse a 

morena.

Em seguida, o comentário de 

Flay começou a receber críticas 

de alguns internautas, que a 

desmereceram como cantora. 

Flay não gostou nada e resolveu 

rebater. “Vocês que me desme-

recem como profissional: Eu 

sou cantora, eu sempre vivi dis-

so, eu cresci estudando na raça, 

sem dinheiro para ser uma pro-

fissional qualificada um dia. Vi-

ver da sua arte não se resume a 

números altos. Parem de tentar 

frustrar os sonhos dos outros 

porque os seus são”, finalizou. 

Venceu a covid-19

Tânia Tamashiro, mãe do 
apresentador Yudi Tamashiro, 
teve alta ontem do Hospital 
Polinorte, em Osasco (SP). Ela 
deixou a unidade de saúde em 
uma cadeira de rodas enquanto 
segurava uma plaquinha escrito 
“eu venci a Covid-19”. Muito 
emocionada, dona Tânia foi 
abraçada pelo filho na saída. O 
pai de Yudi, Nelson Tamashiro, 
segue internado tratando a Covid. 
No último dia 15 ele foi intubado 
após uma parada cardíaca.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 
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ENSAIO NO PARQUE 

RENATA XAVIER 

LARY BOTTINO ESTREIA 
PROGRAMA DE MODA 
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Aos 71 anos, José Mayer tomou, no último sábado, 

a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Em seu 

Instagram, o ator compartilhou o momento de sua 

vacinação . “Acabei de tomar a primeira dose da va-

cina. Espero que chegue urgentemente a vez de todo 

cidadão brasileiro”, disse o artista.

José Mayer segue fora dos holofotes desde 2017, 

quando foi afastado da TV Globo por conta de uma 

acusação de assédio. Desde então o eterno galã das 

novelas vem vivendo uma vida simples e discreta na 

Serra do Rio de Janeiro onde, inclusive, está isolado 

na pandemia. 

As equipes dos brothers Sarah Andrade e Gilberto No-

gueira, do ‘BBB 21’ acionaram um escritório de advocacia 

no combate às constantes fake news que vêm tentando 

sujar a imagem dos participantes. Em comunicado pu-

blicado nas redes sociais de Gil e Sarah, neste fim de se-

mana, foi informado que o objetivo é conter os ‘ataques, 

perseguições e fake news’. “Internet não é terra sem lei 

e diante das informações coletadas, estamos tomando 

todas as providências necessárias para identificar esse 

inescrupuloso ataque e seus responsáveis sofrerão as 

sanções da Justiça, tanto na esfera cível como criminal”, 

diz trecho do comunicado.  

NA JUSTIÇA

PRIMEIRA DOSE

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n No ar no qua-
dro CAT, do ‘BBB 
21’, Rafael Portu-
gal lança na pró-
xima sexta-feira 
o single ‘Te dar a 
flor’, gravado em 
parceria com o 
cantor Vitin, do 
grupo Onze:20. A 
música faz parte 
de um projeto 
inédito, o ‘RP 
Feat’, onde ele 
irá cantar ao 
lado de outros 
artistas.

Uma das artistas contratadas da Kondzilla Records, Mc Lynne lançou 
recentemente a música ‘Assédio no Vagão’. A faixa surgiu após a cantora 
viver um episódio de assédio dentro de um vagão do trem de São Paulo, em 
dezembro do ano passado. Para ela, a canção representa um apelo 
importante em um momento do empoderamento feminino, pois levanta a 
bandeira de muitas mulheres que sofrem importunações.

 “Eu estava vindo gravar a música para o ‘Hervolution’ quando aconteceu. 
Eu estava sentada, cantarolando no trem e percebi um homem subindo a 
mão na minha perna em direção as minhas partes íntimas. A gente sempre 
escuta relatos sobre isso, mas não pensa que vai acontecer com a gente”, 
relata a cantora. 

Lynne processou o assediador e, por coincidência, no dia em que lançou o 
clipe da música foi realizada a primeira audiência do processo. “O suposto 
autor do fato, para não enfrentar o processo, aceitou a transação penal 
oferecida pelo Ministério Público, já que é réu primário e pôde contar com tal 
benefício. Sustentei, na 
qualidade de advogado, durante 
a mencionada audiência, por 
medida de ordem, que o fato de 
tocar na perna de uma mulher 
desconhecida por vontade, em 
um vagão de transporte, deve 
ser encarado com ato libidinoso 
para que o caso fosse tratado 
como crime, cuja competência 
para condução e julgamento do 
processo seria a de uma Vara 
Criminal, já que a pena proposta 
seria mais grave que do que 
aquela prevista para a simples 
perturbação da tranquilidade”, 
diz o advogado da Mc, José 
Estevam Macedo Lima.  

Lary Bottino se prepara para lançar um programa de moda nas plataformas 

IGTV no Instagram e Youtube, em abril. “Eu e uma equipe que conta com style, 

maquiador, cabeleireiro e organizer, vamos mostrar pra galera que mudar, se 

encontrar, e ressignificar o armário é mais fácil do que parece. A ideia é ajudar 

a galera que anda perdida no mundo da moda, ou até mesmo na sua própria 

identidade.”, diz a influenciadora e ex-participante do ‘De férias com o ex’.

Segundo Lary, o objetivo da nova atração é ajudar até mesmo pessoas que 

não têm condições de investir no guarda roupa. “Vamos mostrar que é possí-

vel, sim, sem gastar nada, ressignificando o armário e encontrar seu próprio 

caminho com a moda. Vamos também mudar o visual, fazer uma make impe-

cável e dar a mudança que nosso convidado tanto deseja. Teremos também 

muitas dicas pra galera consumir. As dicas são valiosas”, garante.  

A atriz Amanda Richter, que irá se casar em outubro e entra no ar em ‘Gênesis’ 
como Chaya, posa com um lindo vestido Silvio Cruz para a capa da revista 
‘Inesquecível Casamento’ do mês de abril. As fotos foram tiradas em um 
parque de diversões.

EPISÓDIO DE ASSÉDIO NO TREM 
VIRA MÚSICA E PROCESSO

GIULIA DE PAULA

Nego do Borel foi às redes sociais ontem para se desculpar. Na noite anterior, o cantor promoveu 
uma live e acabou mostrando o pênis. “Achei que tivesse desligado a câmera e eu não desliguei. 
Quero pedir desculpas a todos que estavam na live, me perdoem. Que merda. Eu estou sem sor-
te, mas foi sem querer. Que vergonha, me perdoem”, disse o funkeiro. Então tá!

MOSTROU SEM QUERER

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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RAIOS X ...

Rodas que saem, portas que não 
fecham, quebras constantes du-
rante as viagens e aglomerações 

nas estações. Essa, infelizmente, é a dura 
rotina de mais de 150 mil usuários que 
precisam do BRT como meio de trans-
porte para irem ao seu local de trabalho 
ou se locomoverem pela cidade. Para pio-
rar esse quadro, a chegada do coronaví-
rus transformou os articulados em ver-
dadeiros locais de proliferação do vírus, 
não poupando idosos, jovens e crianças.

Como presidente da Comissão de 
Transportes da Assembleia Legislativa 
do Rio, vejo diariamente aumentar o 
número de reclamações e denúncias de 
usuários em relação à superlotação de 
praticamente todas as plataformas de 
embarque, sobre pessoas que insistem 
em não pagar passagem. Creio que se ti-
véssemos uma fiscalização eficiente por 

O que estamos assistindo no Brasil 
é uma corrente de alta irrespon-
sabilidade no comportamento 

da sociedade como um todo. O bom sen-
so, equilíbrio, pragmatismo, responsa-
bilidade e a solidariedade desaparece-
ram nestes meses de pandemia. Quem 
tem o seu garantido se dedica à política 
e ao proselitismo do ódio, do ressenti-
mento, da paixão exacerbada, do fana-
tismo e da cegueira quanto à realidade. 
O negacionismo encontra terreno fértil 
nas mais incríveis situações. Duvida-se 
até de que as mortes e a tragédia que 
se passam nos hospitais são frutos da 
pandemia. Quando é muito pela má 
compreensão por parte da população, 
por ignorância ou má fé.

Reformas, nem pensar; a priorida-
de era o Emergencial, que aumenta o 
endividamento público. Mas o uso de 
um mínimo de poder para fazer mal ao 
país não tem limites, não tem controle 
nem justificativa plausível. A Justiça do 
Trabalho, por exemplo, vem expondo 
o Brasil ao ridículo internacional e se 
prestado a tornar nosso país um investi-
mento inseguro e ousado. Primeiro, um 
juiz de primeira instância suspendeu as 
demissões na Ford, que estava fechan-
do suas fábricas, pagando os direitos de 
seus funcionários.

Mais recentemente, um verdadeiro 
crime de responsabilidade foi cometido 
por outro magistrado, também de pri-
meira instância, que impede a rede de 
churrascarias Fogo de Chão, sob con-
trole de um fundo norte-americano, 
de fechar uma de suas unidades no Rio 
e demitir, com todos os direitos pagos, 
cem funcionários do ponto desativa-
do, por motivos óbvios. E mais agrava a 
volta ao trabalho com reparações cômi-
cas, não fosse a tragédia que representa 
para um país com milhões de desem-
pregados e precisando da confiança dos 
geradores de empregos.

Grupos perversos criticam a política 

A irresponsabilidade endêmica

BRT precisa de socorro urgente

Dionísio Lins

dep est do PP  
e pres Comissão de 
Transp Alerj 

Aristóteles 

Drummond

jornalista  
 

parte da Guarda Municipal, com certeza 
iríamos minimizar essa situação.

O atual prefeito fez nova intervenção 
como já ocorreu no governo passado, 
e que resultou apenas em um breve re-
latório apontando todos os problemas 
já conhecidos, mas sem dar nenhuma 
solução. É claro que essa situação não 
será resolvida da noite para o dia, mas 
se tivermos um olhar sério e profundo 
veremos que o maior problema do BRT 
é a própria administração do BRT.

A prefeitura também tem sua parcela 
de culpa nesse assunto. O asfalto utili-
zado nas calhas por onde circulam os 
articulados está em péssimo estado, com 
ondulações e buracos em quase toda sua 
extensão, fazendo com que aumente o 
número de veículos dentro das oficinas 
para reparos, causando constrangimen-
tos aos usuários na hora de se locomove-
rem de casa para o trabalho e vice-versa. 
Para se ter uma ideia, temos hoje cerca de 
180 articulados para atender um número 
de usuários que cresce a cada dia, princi-
palmente agora com o aumento no valor 
dos combustíveis, o que fez aumentar a 

em relação à pandemia, mas não apon-
tam os pontos a serem aperfeiçoados. 
Estados e municípios anunciam com-
pras de vacina, sem exibir contratos e 
prazo de entrega, o que é urgente para 
deter a pandemia. O presidente, que tan-
to prega a volta à normalidade, não arre-
gaça as mangas para obter vacinas, para 

liberar o setor privado a tentar comprá-
-las, sem subordinação ao Programa Na-
cional de Imunizações (PNI).

Vamos ter, na semana que vem, o iní-
cio da vacinação da influenza, e teremos 
o SUS sobrecarregado com a aplicação 
de 80 milhões de vacinas, estas dispo-
níveis. Mas, com a presença do setor 
privado, que corresponde a cerca de 20 
milhões de usuários, entre empresas e 

particulares – os mesmos cuja partici-
pação foi negada na pandemia.

O presidente deveria considerar pedi-
dos como dos empresários Hazan e Wi-
zard, que querem vacinar seus colabora-
dores, como a maioria dos empresários 
brasileiros. A pauta nacional continua 
a ser o confronto político. Ocupa-se o 
noticiário com as disputas com vistas a 
um pleito que ocorrerá daqui a um ano 
e meio, como se não tivéssemos pela 
frente a solução da pandemia, da crise 
econômica com esse endividamento co-
lossal e da desconfiança dos mercados, 
desde o caso Petrobras a mudança no 
Banco do Brasil, mais civilizada, mas 
evidentemente negativa.

O trato irreal de alguns preços e deso-
nerações. A tentação da intervenção está 
latente, e visível na cara do ministro Pau-
lo Guedes. Não se justifica o governo ter 
dois instrumentos bancários relevantes, 
por exemplo, como é o caso da Caixa Eco-
nômica Federal (e do BB, que em nada 
contribui para uma Economia que se 
proponha mais aberta e convidativa ao 
investidor privado. Basta uma, no caso a 
Caixa hoje presente no campo, onde o BB 
foi importante no passado. O ambiente 
para o investimento deveria melhorar. 
Mas está é piorando! Que pena!

procura pelo transporte público princi-
palmente de moradores da Zona Oeste.

Queremos contribuir com essa me-
lhora na qualidade do serviço, para isso 
criamos uma Força Tarefa que terá a fi-
nalidade de acompanhar de perto e com 
lupa, para recuperar um meio de trans-
porte que já se mostrou indispensável 
para todos. Toda essa articulação do 
atual prefeito só será eficiente se houver 
um investimento pesado na recuperação 
e que ajude ao BRT sair dessa pindaíba, 
pois hoje o sistema se encontra em esta-
do falimentar e precisando de ajuda ur-
gente, já que ele prometeu devolver aos 
cariocas esse meio de transporte.

Vejo hoje também a necessidade 
imediata de uma Parceria Pública Pri-
vada (PPP) para que haja investimen-
tos que assegurem uma nova gestão ao 
BRT. Não adianta nesse momento fazer 
e praticar populismo. Temos sim é que 
investir não só no BRT, mas em todos os 
outros modais de transportes. O BRT 
precisa de gestão, mas de uma gestão 
séria visando a população do Rio. Com 
a palavra, o prefeito Eduardo Paes!

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
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Perfil
 NOs homens (65,4%) com 

ensino médio (61,4%), po-
pulação economicamen-
te ativa (60,2%) da Re-
gião Norte/Centro Oeste 
(61,3%) foram os mais fa-
voráveis à legalização. 

Da roleta
 NUma curiosidade é que 

a modalidade cassinos foi 
rejeitada pela maioria, mas 
com pequena diferença: 
46,1% são contra a volta dos 
cassinos, 45,5% a favor.  

No Supremo

 NO STF vai abordar a ques-
tão da legalização no jul-
gamento do Recursos Ex-
traordinário 966.177, com 
repercussão geral reconhe-
cida (Tema 924), pautado 
para o dia 7 de abril.

No Senado
 NNo Senado, Angelo Coro-

nel (PSD-BA) apresentará 
o relatório com substituti-
vo ao PLS 2648. A proposta 
de Roberto Rocha (PSDB-
-MA) legaliza cassinos em 
resorts, mas o relator de-
fende a legalização de todas 
as modalidades.

...EM XEQUE
 N O caso chegou ao Ministério Público Federal e ao Tribunal de 

Contas da União – a Corte administrativa, por seu lado, não viu 
problemas. Mas O MPF ainda pode questionar na Justiça o que 
os servidores indicam de alto risco de perda de dados da série 
histórica se os órgãos fecharem os olhos para isso.

 N O pedido de demissão de Susana Guerra (foto) da presidência 
do IBGE há dias não foi motivado apenas pelo corte histórico 
de quase 90% da verba federal para o instituto. O questionário 
para o próximo censo nacional foi bem simplificado. O que gerou 
críticas internas contundentes de servidores de carreira.

Soldado chamado
 N Um dos principais alia-

dos de Michel Temer na 
presidência, o conselheiro 
da usina de Itaipu Carlos 
Marun, seu ex-ministro 
palaciano, foi convidado 
a compor o grupo que vai 
fazer o memorial do ex-
-presidente na Fundação 
Ulisses Guimarães.

A conferir
 N No MDB, a brincadeira 

entre portas de aliados de 
Temer – também absol-
vido pela Justiça em dois 
processos – é o antigo bor-
dão de Orestes Quércia em 
88: Temer vem aí.

Em baixa
 N O livro ‘Sérgio Moro 

– A história do homem 
por trás da operação que 
mudou o Brasil’, de Joyce 
Hasselmann, caiu de pre-
ço nas livrarias online: de 
R$ 31 para R$ 8,90. 

Quebra-molas
 NLimpa na Agência Na-

cional de Transportes Ter-
restres. A direção exone-
rou um policial rodoviário 
federal, há anos no cargo 
comissionado, e o gerente 
de Fiscalização, João Paulo 
Souza, que perdeu a chefia, 
mas continua no setor. 

Batalha anunciada
 N Ent ra  na  pau ta  de 

quarta-feira na Comis-
são de Relações Exte-
riores da Câmara um re-
querimento do deputado 
Eduardo Bolsonaro, para 
que seja aprovada moção 
de repúdio ao Hezbollah. 
Deputados de esquerda 
já avisaram que, se for 
pautado, vai ter ‘panca-
daria’ verbal. 

Batalha anunciada 2
 N O PT, Psol e PCdoB não 

aceitam que o Hezbollah 
seja tratado como grupo 
terrorista. Insistem que se 
trata de um partido políti-
co legal no Líbano. Eduar-
do Bolsonaro aponta que é 
um grupo terrorista pales-
tino que já tem base oculta 
na Tríplice Fronteira Bra-
sil, Argentina e Paraguai e 
pode promover atentados 
aqui no país.

PF aos 77
 N A PF completou ontem 

77 anos. Os agentes e de-
legados compartilharam 
orgulhosos nas redes so-
ciais um card com o slo-
gan: “A sociedade apro-
va; os bandidos temem; 
o Governo desvaloriza”, 
para chamar atenção às 
demandas.

“O bom senso, 

equilíbrio e a 

solidariedade 

desapareceram 

nestes meses de 

pandemia”

ARTE PAULO MÁRCIO

POVO QUER APOSTAR 
 NO tema continua na pauta política e judicial, e ganha 

a cada dia mais interesse do brasileiro. Em nova sonda-
gem a ser divulgada hoje, a Paraná Pesquisas revela que 
a maioria dos cidadãos quer a legalização dos jogos de 
azar – hoje concentrados sob tutela da Caixa e de gover-
nos estaduais na modalidade loteria. Entre os entrevista-
dos, 58% se disseram a favor de todos os jogos de azar no 
Brasil, 35,1% contra, e 6,9%  não souberam responder. A 
geração de empregos e renda, arrecadação de impostos 
e os ganhos com as outorgas para implantação das casas 
de jogos foram fatores apontados na escolha dos entre-
vistados a favor da legalização. A pesquisa é uma parceria 
do portal BNL/Data e Instituto Jogo Legal com a Paraná. 
Foram ouvidos 2.086 brasileiros por telefone de 15 a 19 
de março, em 194 cidades de todos os Estados e no DF.
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MALHAÇÃO

 N Karina quebra o alto-falante 
do carro de som que Pedro con-
tratou. Dalva investiga quem foi 
a última namorada de Alan. Nat 
liga para Dalva, Duca impede a 
moça de falar com a avó. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 N Vitória diz para Eva que exige 
receber parte dos recursos que 
Ana ganhará de seu patrocina-
dor. Jonas propõe acompanhar 
Cris até a clínica de fertilização. 
Dora elogia Marcos para Celina.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 N Gabi conta para Rafael e Ren-
zo que a mãe de Luna a aban-
donou quando ela era ainda 
criança. Helena se recorda do 
dia em que Luna nasceu. Renzo 
desconfia de Juan.

 N Amat é auxiliada na cozinha. 
Abrão chega na casa de sua mãe. 
Terá repreende Abrão, que se 
mantém firme sobre Sarai. Ló 
fica nervoso com a proximidade 
de seu casamento.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Junior recebe um bilhete anôni-
mo escrito: “Não confie na sua 
tia Carmen”. Carmen vê que o 
desenho de Maria e acredita que 
é um desenho de Miguel. 

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 N Magno tenta convencer Ryan 
e Érica de que Lurdes pode estar 
viva. Belizário confronta Leila 
sobre a fuga de Penha. Vitória 
afirma a Vera que a ama.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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No alto, Alexandre Borges e 

Murilo Benício; 

acima, Isis Valverde, Caio 

Castro e Guilherme Winter;

à esq, Luis Gustavo entre 

Murilo Benício e Borges

trajetórias. Para Caio, a novela foi uma 
oportunidade em dar continuidade à 
carreira. “O Edgar tem uma vida estável 
e quando conhece a Marcela acontece 
uma virada e começam a surgir vários 
conflitos. É um papel que teve enorme 
importância na minha carreira, tive 
a oportunidade de fazer um mocinho 
numa novela das sete logo depois que 
comecei em ‘Malhação’. E era um per-
sonagem alguns anos mais velho do 
que eu, então tive um trabalho intenso 
de caracterização e figurino, foi bem 
desafiador”, conta o ator. 

E Isis comemora a chance de ver 
mais um trabalho seu na TV. “Esse mo-
mento em que estamos tendo mais re-
prises no ar está sendo um passeio mui-
to gostoso pela minha carreira. Estou 
adorando poder me reencontrar comi-
go em momentos tão diferentes. Mar-
cela foi minha primeira personagem 
protagonista e ainda tive a oportuni-
dade de interpretar uma jovem mineira 
como eu. Gravamos em Belo Horizonte 
e foi muito gostoso na época estar lá, 
em uma cidade onde vivi, para contar 
essa história. Acho que me deu sorte!”, 
destaca a atriz, que passou os últimos 
meses no horário nobre da Globo com 
a Ritinha de ‘A Força do Querer’.

M
ais um sucesso da Globo volta 
ao ar. A partir de hoje, a ver-
são de 2010 de ‘Ti Ti Ti’ divi-
de a faixa de horário do ‘Vale 

a Pena Ver de Novo’ com os últimos ca-
pítulos de ‘Laços de Família’. A novela, 
que mistura núcleos da primeira ver-
são de ‘Ti Ti Ti’, exibida em 1985, com 
tramas de ‘Plumas & Paetês’, de 1980, 
ainda inclui personagens clássicos de 
outras novelas de Cassiano Gabus Men-
des, e traz a participação de atores que 
foram marcantes e recorrentes na tra-
jetória do autor, como Luis Gustavo no 
papel do inesquecível detetive Mário 
Fofoca, da novela ‘Elas por Elas’.

Na trama, o público é convidado a 
mergulhar no mundo da moda e se di-
vertir com a rivalidade entre André Spi-
na/Jacques Leclair (Alexandre Borges) 
e Ariclenes Martins/Victor Valentim 
(Murilo Benício). “Esse trabalho foi a 
minha terceira parceria com o Jorge 
Fernando (diretor de núcleo), e tive a 
oportunidade de atuar com o Alexan-
dre Borges, que é dessas pessoas que a 
gente tem vontade de ter em todo pro-
jeto, muito companheiro e um profis-
sional que torce por você, a essência 
que todo ator deveria ter. O clima nos 
bastidores era de muita festa. O elenco 
inteiro entrosado e se divertindo do 
começo ao fim”, destaca Murilo Benício.

Já Alexandre Borges lembra da re-
percussão que tanto a novela quanto 
os personagens tiveram com o público. 
“Acompanhei a primeira versão da no-
vela, com atores ícones no elenco, e po-
der ter a oportunidade de participar da 
segunda versão dessa trama tão diver-
tida foi incrível. A gente tinha uma tro-

ca muito legal com o Jorge Fernando, 
que foi essencial para a construção do 
Jacques Leclair, um sucesso entre o pú-
blico e com certeza um dos principais 
papéis na minha carreira. Ver o carinho 
e atenção das pessoas ainda lembrando 
dele até hoje é demais!”, celebra o ator, 
que vai fazer dobradinha à tarde, por 
conta da participação como o mulhe-
rengo Danilo em ‘Laços de Família’.

ALEGRIA EM REVISITAR
Diferentemente dos atores mais ma-
duros, Isis Valverde e Caio Castro, que 
fizeram par romântico em ‘Ti Ti Ti’ des-
tacam a importância da trama em suas 

Protagonistas,  

Alexandre Borges, Murilo 

Benício e Isis Valverde 

lembram bastidores de 

‘Ti Ti Ti’, versão de 2010, 

que reestreia hoje no 

‘Vale a Pena Ver de Novo’

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

O seu lado sociável vai ganhar holofotes. Uma postura 
mais paciente surgirá. Entre em contato com os 
amigos. Muita criatividade no seu relacionamento. 
Cor: branco.

Use o bom-senso para cuidar das suas pendências. 
Não tente se aventurar em serviços que desconhece. 
Não há sinal de grandes novidades na paquera. Cor: 
amarelo. 

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: atado, atestado, cisto, data, dieta, dita, dote, estado, iate, 
idem, maia, maio, mata, mate, médico, médio, meio, meta, moda, mote, 
seio, seta, tato, tédio, tema, tese, testa, teste, teta, teto.

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

Você conta com boas energias para os seus futuros 
projetos. Adiante algumas tarefas e contate colegas e 
clientes. Uma briga pode azedar a vida a dois. Cor: 
branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua ajuda você a se concentrar. Trate das tarefas 
diárias. Mudanças podem surgir e será preciso jogo de 
cintura. O ciúme pode provocar brigas no amor. Cor: 
prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Utilize a comunicação a seu favor. Aproveite para 
vender ideias e convencer os outros. Altas doses de 
carinho vão animar a vida amorosa, se jogue. Cor: 
menta.

LEÃO
23/7 a 22/8

Os assuntos financeiros vão estar bem. Uma 
oportunidade de trabalho que pague melhor pode 
surgir. O astral não vai ser favorável na conquista. Cor: 
verde-oliva.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje você pode resolver aqueles assuntos pessoais 
tão adiados. Aproveite para planejar o seu dia da 
melhor maneira. O seu charme vai fortalecer o 
romance, aproveite. Cor: ocre.

LIBRA
23/9 a 22/10

O seu humor pode estar em um momento mais 
introvertido. A vontade de buscar mais tranquilidade 
vai ser forte. Fofocas podem atrapalhar a paquera. 
Cor: cereja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Algumas soluções criativas podem te auxiliar. 
Conheça gente nova e faça amizades. As brigas serão 
inevitáveis. O romance vai ganhar entrosamento. Cor: 
laranja.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Concentre sua atenção em sue trabalho. É um bom 
momento para causar uma boa impressão nos 
colegas e na chefia. Se está a fim de uma pessoa 
popular, aja com cuidado. Cor: branco.

Decida as tarefas que prefere concluir hoje, foque. A 
confiança na sorte pode te decepcionar, trabahe com 
a realidade. Você e o seu amor vão se aproximar 
bastante. Cor: branco.

A Lua promete algumas reviravoltas na sua vida ao 
longo do dia. Adapte-se às mudanças e aposte na sua 
intuição, ela pode te guiar. Os astros ajudam na 
paquera. Cor: grafite.

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

Camilla de Lucas desabafou, na 
manhã de ontem, sobre não ter 
sido convidada por Thaís para o 
almoço do Anjo. A cirurgiã-den-
tista convidou Viih Tube e Pocah 
para a refeição especial. Em con-
versa com João Luiz, ela ainda re-
latou sentir que a cirurgiã-dentis-
ta tem se afastado dela.

“Primeiro, eu achei que você 
(João Luiz) ia, mas eu vi a Pocah fa-
lando que ia almoçar”, pontuou a 
influenciadora, que prosseguiu e re-
lembrou um Jogo da Discórdia, no 
qual os brothers deveriam escolher 
seu pódio dos sonhos para a final.

“Eu sei que depois da parada do 
pódio que a gente escolheu, foi um 
divisor de águas, só que eu não tinha 
o sentimento de quem eu gostava 
mais, a minha escolha no pódio foi 
por tempo de aproximação. Eu lem-
bro que eu dei para você (João Luiz) 
em primeiro lugar, porque eu já es-
tava mais próximo de você, e para 
Carlinha (Diaz) porque eu conheci 
antes, mas para mim não foi uma 
decisão fácil, porque eu não queria 
deixar a Thaís de fora”, relembrou.

“Em relação a cuidado, eu sem-
pre estive, em todas as vezes. Só que 
eu não sou o tipo de pessoa que sou 
meiga, carinhosa, igual as outras 
meninas. Sou o tipo de amiga que se 
você precisar, estiver mal, eu vou es-
tar ali. Não sou de dormir junto e fi-
car ‘ai, somos iguais’”, continuou em 
tom de desabafo com João.

A carioca ainda disse que perce-
be o fato de ser tratada diferente por 
outras sisters. “Eu fico muito senti-
da. Na piscina, as meninas vão tirar 
foto e não me chamam, eu vejo isso”, 
disse. João Luiz, em seguida, con-
cordou e pontuou: “Essa situação 
da piscina eu percebi, porque eu fi-
quei um pouquinho desconfortável, 
tava ela a Pocah e a Viih”.

Na sequência, Camilla enfocou 
na amizade com João e concluiu 
sua linha de raciocínio. “A gente tá 
com a Thais desde o primeiro dia, 
mas enfim... faz parte. Não sou idio-
ta. Sei que você é a única pessoa que 
faria tudo por mim”, finalizou.

Rodolffo critica 
‘cachorrada’ 
de Gilberto
Viih Tube e Rodolffo conversaram 
sábado sobre outros participantes 
do ‘BBB 21’. Além da youtuber ter se 
mostrado chocada com falsidade de 
Sarah, o cantor sertanejo não escon-
deu a decepção por ter sido indicado 
por Gilberto ao último paredão. Na 
ocasião, o economista denunciou 
comentário machista de Rodolffo.

“Ele acha bonito esse negócio de 
cachorrada. Eu detesto confusão e 
gritaria, não gosto desse negócio de 
cachorrada, de gritaria. Tenho nojo 
disso. É horroroso o que ele faz, te-
nho pavor”, comentou o cantor.

Nas redes sociais, o comentário 
foi visto como homofobia por al-
guns internautas. 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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Desabafo de 
Camilla após 
ser ignorada 
por Thaís
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