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NA POLÍCIA CIVIL, 
PROFISSIONAIS 
QUE TRABALHAM 
NO IML SERÃO 
VACINADOS A 
PARTIR DO DIA 4. 
SERVIDOR, P. 10

FábiaOliveira

COVID

Paes deve flexibilizar o 
fechamento do comércio 
Prefeito aguarda o aval da Secretaria de Saúde para alterar restrições a partir de segunda-feira.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

HOJE, FLA ENFRENTA O BANGU, E 
BOTAFOGO PEGA O MADUREIRA. P. 8
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LAURA KELLER 
DESCOBRE QUE 
EX-MARIDO 
VIVE ROMANCE 
COM SUA 
AMIGA.  P. 12

Enquanto o comércio mantém as portas fechadas em 
Madureira, ambulantes ocupam as calçadas do bairro com 
seus produtos descumprindo o decreto da prefeitura. P. 5
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Tráfico proíbe bailes 
em favelas do Rio
Ordem das facções criminosas seria 
para evitar aglomeração e conter o 
avanço da covid nas comunidades. P. 7 
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LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

VEJA COMO SE PROTEGER DO GOLPE DA PROVA DE VIDA. P. 9

Prefeito Eduardo 
Paes e presidente do 

TJ, Henrique Figueira, 
inauguraram novo 

posto de vacinação 
no Museu da Justiça

3.780 
EM 24H NO BRASIL 
MORTOS 

TRÁGICO 
RECORDE: 

FORÇA 
SÓ A UNIÃO 
POLÍTICA PODE 
AMENIZAR  A CRISE 
ECONÔMICA E 
SANITÁRIA 
INFORME  
DO DIA, P. 2

Fluminense e Vasco 
empatam em 1 a 1 em 

Volta Redonda. Resultado 
não foi bom para os dois 

na Taça GB. P. 8
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Juliana Alves faz uma 
secretária vilã em ‘Salve-se 
Quem Puder’ e na reprise  
de ‘Ti Ti Ti’. P. 15
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Isabele, sempre que coloco currí-
culo em alguma loja, mercado ou 
restaurante, me fazem a mesma 

pergunta: qual a sua idade?” O desabafo 
é de Eliane Amaro Ciciliano, de 56 anos, 
moradora do Fonseca, em Niterói.

Ela faz parte de um enorme número de 
desempregados que já passaram dos 40 
anos e não conseguem um trabalho de 
maneira alguma. E são pessoas que pre-
cisam de uma oportunidade, ainda mais 
nesse período tão difícil que vem sendo a 
pandemia.

“Eu já estou há quase três anos sem 
emprego, já fiz de tudo nessa vida. Hoje 
me sinto descartada, por puro precon-
ceito! Com essa loucura de pandemia, a 
dificuldade financeira que já era braba, 
piorou. Meu marido, aposentado, é que 
segura as pontas”, conta ela.

Eliane estava recebendo o auxílio 
emergencial, mas agora acabou... E aí, 
nem faxina consegue... Afinal, quem vai 
querer contratar no meio disso tudo?

Rita de Cássia Oliveira é outra que está 
nessa situação: “Velho só é aceito na po-
lítica, lá não tem idade, pode tudo. É por 
isso que as ruas estão cheias de sem-te-
to, e confesso que tenho medo de acon-
tecer comigo”.

Que tristeza... Ainda bem que elas não 
desistem e vão à luta. “Eu não sou ne-

nhuma encostada, quero trabalhar, só 
peço uma chance!” Completa Eliane.

Que um dia esse país aprenda a valori-
zar quem tem experiência... Seja na vida 
e também na carteira de trabalho. E aqui 
fica o recado: Alô, comerciante! A gente 
sabe que tá difícil pra todo mundo, mas 
bora arrumar umas vaguinhas para elas 
que estão cheias de gás pra labuta?

 PINGO NO I

 n Todo mundo tem o direito de exigir sua 
prioridade diante da vacina... Seja professor, 
policial, ou outra profissão. Mas diante da 
escassez da vacina, quem tem mais risco de 
agravar é quem sofre com alguma comorbi-
dade, e por isso tem que ser vacinado antes 
de qualquer atividade, com exceção dos pro-
fissionais da Saúde!

O foco precisa ser em quem tem mais de 60 
anos e que sofra, por exemplo, com doenças 
como diabetes em grau elevado, obesidade, 
pacientes com câncer, lúpus e outras.

Então, bora colocar o Pingo no I... Não é 
momento de conquistar simpatia de ninguém, 
seja do profissional A ou B. O negócio é salvar 
vidas, e fim de papo!

TÁ INSUPORTÁVEL!
 n Ninguém me contou não, eu sou a prova 

disso! O gosto da água continua um horror. 
Na minha casa, sem condições de tomar, tive 
que voltar a comprar água mineral!

A Dona Geosmina continua deitando 
e rolando, pelo menos espero que seja só 
isso... Mais de um ano nesse problema e 
ninguém consegue resolver.

Daqui a pouco o povo vai ter que ir lá pro 
Guandu com bolo e velinha, pra “comemo-
rar” mais um aniversário dessa nojeira. Por 
isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... A gente segue entrando pelo cano, 
e tenho dito!

Um sonho: a carteira assinada 

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Eliane sonho com emprego de carteira assinada

O agravamento da crise política vinda de Brasília mer-
gulha os estados num arriscado compasso de espera 
em um momento difícil de crise sanitária e econômi-

ca, por conta da pandemia, que já matou mais de 315 mil 
brasileiros. A política fluminense não está reagindo dife-
rente do que já acontece em outros estados da federação. 
Para complicar, os índices de confiança do consumidor na 
Economia brasileira nos próximos três meses continuam em 
queda no mês de março. 

De acordo com levantamento feito pelo Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), apenas 17,6% 
dos consumidores entrevistados se mostraram confiantes, 
índice inferior ao constatado em fevereiro (29,3%). O indi-
cador referente aos que estão pessimistas também subiu, 
de 24,5% para 29,3%, assim como os muito pessimistas: 
de 18,8% para 29,8%. O percentual de consumidores que 
acreditam que a economia não sofrerá alterações diminuiu 
de 21% para 17%. Os muito confiantes continuam somando 
6,4% do percentual total de entrevistados.

OS MOTIVOS
Por mais que os deputados da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro tentem aprovar medidas compensatórias, 
o que se observa é que a nacionalização da crise desvia a 
atenção da solução dos problemas regionais e, com isso, 
ficamos distantes da eficácia de ações reparadoras. O 
aumento dos preços do gêneros de primeira necessidade, 
a volta da inflação, a paralisia da agenda econômica, a 
demora da chegada de novas doses de vacina e o aumento 
de mortes por covid-19 dão o ritmo do que enfrentaremos 
pela frente. O ideal é que o governador em exercício Cláudio 
Castro e o prefeito Eduardo Paes voltem a firmar uma agen-
da comum em favor do povo do Rio. Só a união amenizará a 
estrada de dificuldades diante de nós. 

CRISE

A força da união política

 n Presidente da Comissão de 
Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, o verea-
dor Marcio Ribeiro (Avante) 
propõe projeto de lei para 
criação de semana dedicada 
ao Transtorno do Déficit de 
Atenção com Hiperatividade 
(TDAH). “É importante que 
o diagnóstico e tratamento 
seja feito de forma precoce”. 

 n Há um movimento de ve-
readores da Câmara Muni-
cipal do Rio de Janeiro que 
querem que o Conselho de 
Ética afaste o vereador Dr. 
Jairinho (Solidariedade), até 
que a morte do menino Hen-
ry Borel, de 4 anos, seja es-
clarecida. Os parlamentares 
acham que o crime está sen-
do muito prejudicial à ima-
gem da Câmara. Dr. Jairinho 
era padrasto do menino. 

O CASO HENRY 
BOREL E OS 
VEREADORES

RENAN OLAZ/CMRJ

CÂMARA DO RIO E A 
ATENÇÃO AO TDAH

As mais lidas
Online

Polícia Civil: vacinação 
começará dia 4 para quem 

trabalha na Policlínica e IML
SERVIDOR

Paes desmente boatos 
de que estaria em 

aglomeração: ‘se eu 
tivesse que aproveitar, 

iria para Maricá’
RIO DE JANEIRO

Castro diz que não há 
colapso na Saúde, e se 

desculpa por festa
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

ALERJ GANHA 
REFORÇO DE 
EX-ANP

NOVOS 
ESPAÇOS 
NO PALÁCIO

Ex-presidente 

da Agência Nacio-

nal do Petróleo, 

Magda Cham-

briard chega à 

Alerj para reforçar 

Assessoria Fiscal. 

Ela vai assessorar 

CPI para apurar 

queda na arreca-

dação das recei-

tas compensató-

rias da exploração 

de petróleo e gás. 

Galerias no Pa-

lácio Tiradentes 

podem ser nomea-

das em homena-

gem aos ex-depu-

tados Gil Vianna, 

João Peixoto e 

Farid Abraão - ví-

timas da covid-19. 

Proposta é das de-

putadas Lucinha e 

Franciane Motta.

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

A substituição do ministro da Defesa e dos comandantes das 
Forças Armadas deve ser acompanhada com atenção e cuidado. A 
medida extrema é inédita em nossa democracia. Exército, Marinha 
e Aeronáutica são instituições de Estado, não de governo. Não se 
deve enquadrá-las.

A Anvisa concedeu para mais duas fabricantes de vacinas con-
tra a covid-19 certificados de boas práticas de produção, e negou 
para uma. É um passo a mais para a chegada de novas vacinas ao 
Brasil. Precisamos, sim, de imunizantes, mas quem entende da 
segurança deles são os técnicos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vacinação lenta contra covid-19 agrava mais ainda crise política.

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Prefeito do Rio quer ter aval da Secretaria Municipal de Saúde para alterar restrições 
do setor. Decisão vai sair na próxima sexta-feira. Decreto atual é válido até domingo

O 
prefeito Eduardo 
Paes afirmou ontem 
que pretende flexi-
bilizar o fechamento 

do comércio no município a 
partir da próxima segunda, 
no dia seguinte ao término do 
decreto de restrições. A deci-
são, no entanto, depende do 
aval da Secretaria de Saúde. 
O anúncio do fim ou da reno-
vação da parada emergencial 
deve acontecer na divulgação 
de um novo boletim epidemio-
lógico, na sexta-feira.

“Eu disse que as restrições 
que estávamos impondo era 
de que elas teriam uma data 
para começar e terminar. Mas 
a medida que a gente avança 
nisso, quanto mais pessoas 
se preservarem, respeitarem 
essas regras nesses dez dias, 
mais a gente poderá flexibi-
lizar a partir desta segunda-
-feira. Para mim, esses dez 
dias não são aleatórios. Como 
estamos trabalhando com 
as unidades básicas de Saú-
de, as UPAs, é menos do que 
aquela média móvel curta 
de óbitos e internações, elas 
acabam dando um retrato do 
que pode acontecer. A gen-
te trabalha com esses dados, 
que começou há três semanas 
com algumas medidas mais 
restritivas, acompanhamos 
muito de perto para tomar-
mos medidas responsáveis. A 
gente quer flexibilizar a partir 
de segunda, vamos aguardar 
mais uns dias e na sexta deve-
mos anunciar, se Deus quiser, 
essa flexibilização”, afirmou o 
prefeito, que esteve pela ma-
nhã no Museu da Justiça, no 
Palácio da Justiça.

Paes ainda disse que está 
otimista porque, segundo ele, 
o processo de vacinação na 
cidade avança cada vez mais. 
“As coisas estão caminhando 
bem. Vamos olhar com otimis-
mo, eu sei que é duro, é difí-
cil, as pessoas estão sofrendo. 
Mesmo com os auxílios que 
criamos para os comércios é 
difícil, mas a solução é para a 
gente dar uma liquidada nesse 
vírus, dar um choque grande 
para a vida voltar a fluir com o 
mínimo de normalidade. Es-
tou otimista, porque a vacina-
ção está avançando”.

Na segunda-feira, durante 
uma live, Paes afirmou que 
número de mortes de idosos 
por covid-19 diminuiu devido 
à vacinação no Rio. No entan-
to, ontem, o prefeito se corri-
giu e explicou: “Não é redução 
de internações e mortes por 
covid-19, infelizmente o que 
temos é um aumento, mas o 
que eu comemorei foi redução 
na faixa etária de pessoas mais 
velhas. A gente já entende que 
isso é fruto da vacinação. A va-
cina dá certo, salva vidas, ab-
solve e te livra da covid”.

FILA POR UTI
A fila de espera por vagas de 
UTI para covid-19 teve a pri-
meira queda após 16 dias con-
secutivos de aumento no es-
tado do Rio. Até o momento, 
694 pessoas aguardam pela 
oferta de leitos e a mediana do 
tempo de espera é de 24.5 ho-
ras. No domingo, segundo os 
dados da Secretaria Estadual 
de Saúde, havia 710 pacientes 
aguardando por leitos para 
casos graves, o que significou 
o maior número já registrado 
desde abril de 2020.

A taxa de ocupação por 
leitos de UTI na rede públi-
ca do estado também regis-
trou recuo, o número atual 
é de 87,5% contra 92,4% no 
domingo. A situação na rede 
hospitalar do estado é grave 
e o governo disse que entre-
garia até a próxima semana 
mais 557 leitos para covid-19.

Em todo o território flu-
minense, são 14 municípios 
com 100% ou mais de lotação 
nos leitos de UTI.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

REFORÇA NA CAMPANHA

 NA prefeitura abriu ontem mais 
um ponto de vacinação na re-
gião central da cidade, o Mu-
seu da Justiça, na Rua Dom Ma-
nuel, 29, ao lado da Praça XV. O 
prefeito Eduardo Paes esteve 
na inauguração e reforçou que 
quartéis das Forças Armadas 
devem apoiar a campanha de 
vacinação a partir das próximas 
semanas, cedendo tanto o espa-
ço físico quanto o contingente. 

A negociação, no entanto, 
deve demorar um pouco mais 
após a mudança no Ministério 
da Defesa, promovida segunda-
-feira pelo governo Bolsonaro. 
O general Fernando Azevedo e 
Silva deixou a pasta.

“Já estou conversando com 
as Forças Armadas. Eu tinha 

falado com o general Fernando 
já no final de semana. Vamos 
ter o auxílio das forças Armadas, 
sim. No que puder ajudar”, con-
firmou Paes. 

A vacinação no Museu da 
Justiça acontece no histórico 
Salão do Tribunal, das 8h às 17h. 
Ontem, a Secretaria de Saúde 
imunizou idosos com 70 anos.

“Eu sempre digo que a atua-
ção do Judiciário tem que se 
pautar pela prestação de ser-
viço. Na medida em que a gen-
te contribui para a vacinação, 
significa menos pessoas vindo 
ao Judiciário buscar leitos, in-
ternações. Essa medida é de 
grande valia para a sociedade”, 
comentou o presidente do TJ, 
Henrique de Andrade Figueira.

A Cidade das Artes, na Barra, será um novo ponto de vacinação. A inauguração ocorrerá hoje

DIVULGAÇÃO

Paes desmente boatos

 > O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, usou seu perfil ofi-
cial no Twitter ontem para 
desmentir boatos de que 
estaria em uma aglomera-
ção em Angra dos Reis, na 
Costa Verde do Rio.

“Tem uns bobalhões 
aí distribuindo um vídeo 
com imagens de uns ma-
landros em Angra dos Reis 
com uns sujeitos deitados 
curtindo o sol e dizendo 
que sou eu passando mi-
nha quarentena. Eu estou 
trabalhando para caramba 
no Rio de Janeiro e quero 
dar um recado para vocês, 
hein: “Se eu tivesse que 
curtir em algum lugar, não 
iria para Angra de jeito ne-
nhum, eu iria lá para Mari-
cá”, disse Paes. 

O município de Maricá, 
que foi citado pelo prefeito 
no vídeo desta terça-feira, 
já foi alvo de polêmica no 
ano de 2016. Na ocasião, o 
Paes estava em uma ligação 
com o ex-presidente Lula, 
quando citou que Mari-
cá era uma “merda de lu-
gar”. No diálogo, que foi gra-
vado pela Polícia Federal, 
os dois falam sobre a ope-
ração Lava Jato e Paes diz 
que o que o ex-presidente 
estava passando era um 
“escândalo”.

“Minha solidariedade, 
vamos em frente nessa his-
tória. Agora, da próxima 
vez, o senhor me para com 
essa vida de pobre, com 
essa tua alma de pobre 
comprando esses barcos de 
merda, sitiozinho vagabun-
do, puta que me pariu”, dis-
se Eduardo Paes na época.

 N O prefeito Eduardo Paes 
anunciou ontem o calendário 
de vacinação para profissionais 
da Saúde do município. Médi-
cos, enfermeiros, nutricionis-
tas e outras categorias da área 
entre 50 e 59 anos devem ser 
imunizados até 17 de abril. Tra-
balhadores que estão na linha 
de frente da covid-19 vão re-
ceber vacina nas unidades que 
atuam ao longo do mês de abril. 

“Os maiores de 50 anos po-
derão se vacinar na sua unidade 
de referência, conforme calen-
dário. Os demais vacinarão nas 
unidades em que trabalham”, 
divulgou o prefeito.

Paes confirmou também que 
deve anunciar em breve outro 
calendário que vai priorizar pro-
fessores e demais profissio-
nais de Educação básica, o que 

alcança, ao todo, 300 mil edu-
cadores — das redes estadual, 
municipais e privada. Além de 
agentes de segurança, como 
policiais e bombeiros militares, 
conforme antecipou a Coluna 
do Servidor de O DIA.

“A gente tem que olhar pes-
soas com comorbidades, de de-
terminadas atividades profissio-
nais, o próprio pessoal da Saúde, a 
gente vai dar uma ampliada ago-
ra. Professores são fundamentais, 
para dar tranquilidade à volta 
às aulas, agentes de segurança, 
agentes de empresa pública, en-
tão, é um conjunto de atividades 
profissionais que demandam va-
cinação especial”, disse Paes, que 
esteve no Museu da Justiça, no 
Antigo Palácio da Justiça, ponto 
de vacinação ao lado da Praça XV 
e inaugurado ontem.

O prefeito acrescentou que a 
vacinação vai continuar por faixa 
etária. “Na hora que você atinge 
a população acima de 60 anos, 
diminui muito o risco de as pes-
soas virem a óbito, porque você tá 
cuidando dos mais idosos. Então, 
a ideia é agora, a partir do dia 24, 
ampliar sim”, afirmou.

Um novo ponto de vacina-
ção será inaugurado hoje na 
Cidade das Artes, na Barra da 
Tijuca. A medida visa ajudar na 
antecipação do calendário de 
imunização de idosos, com a 
inclusão de novas faixas etárias. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
já havia inaugurado três pontos 
extras, no Jockey Club Brasileiro 
(Gávea), no Hotel Fairmont Co-
pacabana e no Museu da Justi-
ça, no Centro Cultural do Poder 
Judiciário (Centro).

Eduardo Paes e 
o presidente do 
TJ, Henrique de 

Andrade Figueira, 
participaram da 
inauguração do 

posto de vacinação 
no Museu da Justiça 

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

Pedido de apoio às Forças Armadas

Pessoal da Saúde entre 50 e 59 anos vacinado até 17 de abril

JESSYCA DAMASO

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

FLEXIBILIZAÇÃO DO 
COMÉRCIO DEVE OCORRER A 
PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA
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Castro: ‘Não há colapso na Saúde’
Governador em exercício alega que taxa de ocupação de leitos de pacientes com covid-19 diminuiu

O 
g o v e r n a d o r  e m 
exercício Cláudio 
Castro esteve no 
olho do furacão du-

rante o fim de semana. En-
quanto a fila de espera por 
leitos de UTI batia recorde 
com 710 pessoas, ele virou 
o centro das atenções ao co-
memorar seu aniversário 
na Região Serrana, domin-
go, três dias após pedir para 
que a população não fizesse 
festas. Ontem, em coletiva 
no Palácio Guanabara, Cas-
tro se esquivou de temas 
espinhosos: voltou a pedir 
desculpas pela aglomera-
ção, anunciou calendário 
único de vacinação e negou 
que a Saúde do estado este-
ja em colapso.

Na segunda-feira, o painel 
de monitoramento da Secre-
taria de Saúde mostrou que 
havia 694 pessoas na fila de 
espera por um leito de UTI 
e outras 329 por vaga na en-
fermaria. Ao ser questiona-
do se já significaria colapso, 
Castro repassou ao secretá-
rio de Saúde, Carlos Chaves, 
que negou. O governador 
em exercício pontuou que 
a taxa de ocupação de leitos 
diminuiu. “Nas últimas ho-
ras houve redução na taxa de 
UTI de 92% para 87%. Não 
é o ideal, mas abrindo lei-
tos vamos diminuir a taxa. 
A angulação da curva vem 
diminuindo.

QUESTIONADO SOBRE FESTA
Questionado sobre a festa de 
aniversário na Região Ser-
rana, no último domingo, e 
sobre o fato de contratado 
servidores para ajudar na 
festa, Castro pediu descul-
pas pela aglomeração, mas 
negou irregularidade. 

“É importante quando a 
autoridade reconhece. Já 
pedi desculpas. Não me lem-
bro nenhum dia de ter traba-
lhado domingo. Não tem es-
cala domingo”, afirmou. Mais 
cedo, o prefeito Eduardo 
Paes, que semanas antes cha-
mou de ‘CastroFolia’ a ideia 
do governador de decretar fe-
riado e manter bares e restau-
rantes abertos, esquivou-se 
da polêmica desta vez. “Não 
vou comentar, o governador 
já pediu desculpas”.

 > O Ministério Públi-
co do Rio analisa quais 
providências serão to-
madas em relação à fes-
ta de aniversário do go-
vernador em exercício 
Cláudio Castro que pro-
moveu grande aglome-
ração em uma casa, em 
Petrópolis, Região Serra-
na. Castro comemorou 
seus 42 anos com festa 
no domingo. Segundo 
imagens feitas no local, 
convidados não usa-
vam máscara. A festa, 
que contou com grande 
aglomeração, começou 
na tarde do sábado.

Servidores teriam 
trabalhado na festa. Co-
peiros, motorista e cozi-
nheiros foram em van 
alugada pelo  estado. O 
uso de veículos, equipa-
mentos, máquinas, ser-
vidores para obras ou 
serviços particulares, 
segundo a legislação, 
configura ato de impro-
bidade administrativa. 
Castro divulgou vídeo 
pedindo desculpas. 

MP estuda 
providências 
sobre festa

É importante 
quando a autoridade 
reconhece. Já pedi 
desculpas. Não me 
lembro nenhum dia 
de ter trabalhado 
domingo
CLÁUDIO CASTRO

Pesquisa aponta maior número de mortes de jovens
Segundo levantamento da Fiocruz, aumento de casos graves se deve à baixa adesão ao isolamento social em faixas etárias de 30 a 59 anos

Alexsandro Monteiro foi internado junto com a mãe mas não resistiu

Pesquisa da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) aponta um 
rejuvenescimento na pande-
mia de covid-19. Conforme 
o estudo, neste momento, as 
faixas etárias mais afetadas 
pelo coronavírus são de indi-
víduos entre 30 e 59 anos. O 
aumento de casos é devido à 
baixa adesão do público não 
só ao isolamento social como 
pela necessidade de uso do 
transporte público lotado 
para ir ao trabalho e à procu-
ra por emprego.

O pesquisador Raphael 
Mendonça Guimarães expli-
ca que a intervenção do Esta-
do é determinante para baixar 
as estatísticas. Segundo ele, o 
comportamento social de pes-
soas entre 20 e 29 anos se dá 
por frequentarem aglomera-
ções como festas e bares. Já 

um público mais velho, atual-
mente o mais afetado, tem se 
contaminado por conta da ne-
cessidade de buscar emprego, 
usar transportes públicos para 
trabalhar e não poder aderir 
ao lockdown por conta da ine-
xistência de renda.

Guimarães destacou a 
grande quantidade de jovens 
infectados e internados com 
casos graves desde dezembro. 
O pesquisador lembra que não 
há comprovação de que a nova 
variante P1 seja mais agressiva 
nos mais novos e, sim, que eles 
se colocam mais em risco.

“Mas sabemos que a intro-
dução de variante nova signi-
fica que pessoas que já tiveram 
a doença podem voltar a ter. É 
como se todo mundo estivesse 
suscetível de novo”, explica.

Ele destaca ser preciso ofe-
recer auxílio financeiro que 
permitam que a esse público 
ficar em casa sem se expor.

ARQUIVO PESSOAL

LEITOS DE UTI

224
Foram abertos 397 leitos 

de covid-19 na rede pública, 

sendo 99 estaduais, 225 

federais e 73 na particular. Do 

total, 224 serão de UTI. 

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

 NO DIA mostrou o caso de Ale-
xsandro Lacerda Monteiro, 44, 
que foi internado junto com a 
mãe, Marli Maria de Lacerda 
Monteiro, 78, no Hospital Esta-
dual Alberto Torres, São Gonçalo. 
Ele conseguiu vaga em UTI após 
decisão judicial. Os dois desen-
volveram  bactéria no pulmão, 
Marli segue internada e Alex-
sandro não resistiu, falecendo no 
domingo por colapso pulmonar.

“É muito difícil, mas infeliz-
mente aconteceu. Ele lutou, lu-
tou e não conseguiu vencer essa 
doença. Agora estamos na fé de 
dona Marli que é uma paciente 
muito delicada e que estás em 
estado grave”, disse Adriano, 

cunhado de Alexsandro.
A falta de leitos e de insumos 

para internação também são fa-
tores determinante na crescente 
do número de mortes. Raphael 
Guimarães explica que além dis-
so, é preciso qualificar o atendi-
mento de pacientes em estado 
grave nos hospitais. 

“Uma das medidas no CTI 
é a pronação, ou seja, virar o 
paciente de barriga para baixo 
que não é posição usual e re-
quer atenção da equipe para não 
dar problemas colaterais, como 
desposicionamento de tubos, 
formação de úlceras de pressão, 
entre outros. É preciso qualificar 
a equipe”, destacou.

QUADRO DESESPERADOR

Falta de leitos, de insumos e de 
qualificação agrava situação 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

 > O governo do Rio publi-
cou ontem, em edição ex-
traordinária do DO, decreto 
que cria o Calendário Único 
de Vacinação no estado. O 
objetivo é que os municí-
pios passem a vacinar pes-
soas da mesma idade a par-
tir de 17 de abril, para evitar 
a migração de uma cidade 
para outra.

O decreto determina o 
começo da vacinação das 
forças de segurança a par-
tir da primeira quinzena 
de abril (extensivo a guar-
das municipais e defesa 
civil). Também está pre-
visto o início da vacinação 
de trabalhadores da Edu-
cação a partir da segunda 
quinzena de abril.

O calendário único de 
vacinação deverá  ser ado-
tado pelos 92 municípios 

do estado. Os prefeitos, no 
entanto, não serão obriga-
dos a seguir o cronograma, 
que servirá mais como “ba-
lizador”. Os detalhes do ca-
lendário serão publicados 
em edição extraordinária 
do Diário Oficial. Confor-
me antecipado pela Colu-
na do Servidor de O DIA, 
agentes das forças de segu-
rança serão contemplados 
com prioridade.

“Como cada município 
tem seus equipamentos, 
uns mais estruturados, 
outros menos, o que a gen-
te estava percebendo era 
uma grande migração de 
um município para o ou-
tro. A intenção não é criar 
obrigação, é criar um bali-
zador. Sempre reitero que o 
diálogo é importante”, disse 
Claudio Castro.

Estado do Rio passa a ter 
calendário único de vacinas

 > O governador em exercí-
cio do Rio, Cláudio Castro, 
anunciou ontem a abertu-
ra de 397 novos leitos de 
covid-19 na rede pública, 
sendo 99 estaduais, 225 fe-
derais e 73 em parceria com 
a rede particular. Do total 
aberto, 224 serão de UTI. 

Castro comemorou a 
abertura dos leitos no Hos-
pital Zilda Arns (39 de UTI), 
em Volta Redonda; no Es-
tadual de Anchieta (7 de 
UTI); Carlos Chagas (25 de 
UTI + 10 enfermaria); Adão 
Pereira Nunes (8 de UTI); e 
Prefeito João Baptista Cáf-
faro (10 de UTI). Já a rede 
federal ativou no Andaraí 
(6 de UTI e 63 de enferma-
ria), Universitário Clemen-
tino Fraga Filho, no Fundão 
(8 UTIs, 23 enfermarias), de 
Ipanema (13 enfermarias), 

Hospital dos Servidores, na 
Saúde (33 UTIs, 29 enfer-
marias) e Hospital da Lagoa 
(34 UTIs, 16 enfermarias).

Houve também chama-
mento público para uni-
dades particulares. Estão 
previstas vagas no Ameri-
canCor (35 UTI + 15 de en-
fermaria); Clínicas de Tere-
sópolis Costantino Ottavia-
no (9 de UTI); Viver Mais 
(Volta Redonda) (10 leitos 
de UTI + 4 de enfermaria).

A Secretaria Estadual 
de Saúde informou que 
“ainda esta semana entre-
gará mais leitos, sendo 26 
na rede federal e, de forma 
gradativa, 150 no Hospital 
Modular de Nova Iguaçu, 
que será inaugurado no 
próximo dia 3 de abril”. 
A unidade será entregue 
com atraso.

Governo anuncia abertura 
de 397 leitos de covid-19

Leia mais na Coluna do Servidor, pág 10
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Brasil tem mais mortes por covid 
em 24h que dez países juntos
País tem 3.780 
óbitos no 
período. Total 
chega a 317.646 
brasileiros 
mortos. No Rio 
de Janeiro, foram 
283 em 24h

T
odos os dias o núme-
ro de pessoas mor-
tas em decorrência 
da covid-19 bate re-

corde no Brasil, que lidera 
o ranking de óbitos em 24h 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). Dados do 
Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass) 
apontam que o país regis-
trou 3.780 mortes em 24h. 
O total é maior se somados 
os óbitos de Estados Unidos, 
Itália, Polônia, Rússia, Ín-
dia, França, Ucrânia, Hun-
gria, Alemanha e México, 
que tiveram 3.662 mortes 
em 24h, segundo levanta-
mento da OMS. 

Com o resultado, o nú-
mero de brasileiros mortos 
chega a 317.646. A média 
móvel de mortes chegou a 
2.710, maior número da sé-
rie histórica. No Estado do 
Rio de Janeiro, foram 283 
óbitos em 24h, totalizando 

36.432 óbitos, aponta o Co-
nass. Já são 69 dias conse-
cutivos com a média móvel 
acima de 1.000 óbitos e o 
quarto dia com a média aci-
ma da marca de 2,5 mil.

Não bastassem a falta de 
leitos de UTI, que estão qua-
se no limite nas redes pri-

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

vada e pública, deficiência 
de profissionais da Saúde, e 
contágio acelerado por con-
ta da variante do vírus, a fal-
ta de consciência de outros 
pacientes, e pessoas que ig-
noram as medidas de restri-
ção, e a falta de critério nas 
internações também pode 
estar favorecendo o aumen-
to nos óbitos.

Como exemplo, o caso 
que O DIA relatou na se-
gunda-feira. Luiza Linha-
res, de 65 anos, que inter-

nada na UPA do Hospital 
Moacyr do Carmo, em Du-
que de Caxias, pediu socor-
ro aos parentes pelo What-
sApp: “Me ajude por favor! 
Muita falta de ar, ninguém 
vem aqui saber nada, estou 
abandonada”. Na hora da 
transferência a papelada e 
funcionários informaram 
um hospital na cidade e ela 
foi parar em outro. A boa no-
tícia é que dona Luiza já está 
respirando melhor, toma 
banho, se alimenta bem, e o 

SAÚDE

Duque de Caxias abre mais 20 leitos de CTI

 N Duque de Caxias ganhou 
mais 20 novos leitos de CTI, 
implantados na UPH do Par-
que Equitativa, no terceiro 
distrito. A unidade pré-hos-
pitalar ganhou novos respi-
radores, monitores, bomba 
infusora e camas motoriza-
das para atender exclusiva-
mente pacientes diagnosti-
cados com o coronavírus no 
município.

Com mais de cem mil do-
ses da vacina contra a Covid 
aplicadas nos moradores 

de Duque de Caxias, o prefei-
to Washington Reis declarou 
que o mais importante é que as 
pessoas possam ter uma boa 
infraestrutura na área da saúde 
para se tratarem contra a covid.

“Continuamos estruturando a 
rede municipal e decidimos abrir 
esses 20 novos leitos de CTI”. 

Wa s h i n g t o n  R e i s  g a r a n -
tiu ainda que, juntamente ao Dr. 
Antônio Manoel de Oliveira, se-
cretário de Saúde do município, 
está determinado em manter 
as portas abertas das unidades 

para atendimento às pessoas 
de outras cidades.

“Nós já estamos nos or-
ganizando para a ampliação 
de mais 30 leitos de CTI, em 
Xerém. Contamos com uma 
infraestrutura predial, com-
pramos muitos equipamen-
tos e estamos contratando 
médicos. Nós vamos vencer 
a covid e estamos acelerados 
na vacinação. O segredo do 
sucesso é a vacinação. Lugar 
de vacina é no braço e não na 
geladeira”, concluiu.

Paciente morre de covid após ter dado 
entrada em hospital sem a doença

Acometida em uma das 
pernas com erisipela, in-
fecção na pele causada por 
bactéria, Maria do Carmo 
Palhete Carvalho, de 59 
anos, resistia à internação 
para tratamento da doen-
ça com medo de contrair 
covid-19. Ela permanecia 
em casa, no Centro do Rio, 
cumprindo quarentena 
desde o início da pandemia. 
Porém, o problema na per-
na se agravou e agentes de 
saúde, em visita domiciliar, 
orientaram a internação. 
Ela deu entrada no CER 
Leblon, no último dia 11. 
Segundo parentes, o receio 
de dona Maria do Carmo se 
concretizou, e ela morreu 
na segunda-feira após nove 
dias intubada em leito de 
UTI. A causa da morte, de 
acordo com a família, foi 
parada cardiorrespiratória 
motivada por covid.

“Ela não queria ter sido 
internada. Falava que tinha 
medo de pegar covid, e foi o 
que aconteceu”, disse a so-
brinha Larissa Cabral, de 23 
anos, na porta do CER Le-
blon, após ter tido a notícia 
da morte da tia.

Ao lado de Larissa, a 
irmã de Maria do Carmo, 
Maria José, de 50 anos, 
conta que, assim que ela 
deu entrada no CER fez o 
teste de covid-19, que deu 
negativo. A confirmação de 
que ela havia sido infectada 
pelo coronavírus, segundo 
os parentes, se deu na últi-
ma sexta-feira, por telefone.

“Uma enfermeira ligou 
e disse que ela havia sido 
testada novamente, e que o 
diagnóstico tinha dado po-
sitivo para covid-19. Acre-

ditamos que ela tenha sido in-
fectada pelo vírus em algum 
desses hospitais”, disse Laris-
sa, que faz uma denúncia. 

“Ela ficou internada em 
uma enfermaria (no CER Le-
blon) onde havia pacientes 
com suspeita de covid junto 
com outros com a doença con-
firmada. Ela chegou a mandar 
um áudio para nós relatando 
que estava ao lado de uma se-
nhora que tinha diagnóstico 
de covid confirmado e se recu-
sava a usar máscara e, mesmo 
assim, não era obrigada pelos 
profissionais a colocar o equi-
pamento de proteção. Ela esta-
va apavorada em pegar o vírus, 
o que acabou acontecendo”.

A passagem de Maria do 
Carmo pela enfermaria se 
deu, segundo a família, após 
ela ter retornado do Hospi-
tal Municipal Barata Ribeiro, 
na Mangueira, para onde foi 
transferida para receber me-

dicação intravenosa para o 
tratamento da erisipela. Da 
unidade, ela foi transferi-
da novamente para o CER 
Leblon após profissionais 
suspeitarem que ela estives-
se infectada com a covid-19.

Segundo a Secretaria 
municipal de Saúde (SMS), 
não consta no prontuário 
de Maria do Carmo Palhete 
Carvalho que ela havia pas-
sado por exame de covid-19 
no momento em que foi 
transferida do CER Leblon 
para o Hospital Municipal 
Barata Ribeiro, onde os sin-
tomas compatíveis com a 
doença foram verificados. 
Após a suspeita, Maria do 
Carmo foi transferida nova-
mente para o CER Leblon, 
onde o diagnóstico de coro-
navírus foi confirmado. A 
secretaria afirma que a pa-
ciente recebeu todos os cui-
dados porém, não resistiu.

WHATSAPP O DIA

Dona Maria ficou nove dias intubada no CER Leblon e não resistiu

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br 

LUCIANO BELFORD

Apesar da proibição da Prefeitura do Rio, camelôs foram flagrados pela equipe O DIA em 
Madureira, na Zona Norte, na manhã de ontem, desrespeitando o decreto municipal de contenção 
da covid-19, que está em vigor até o próximo domingo (4). O movimento nas ruas do bairro 
estava tranquilo e com poucas pessoas circulando. Diferente dos camelôs, a maioria das lojas 
está seguindo as normas do decreto. Mesmo com a pouca movimentação de pessoas nas ruas, os 
ambulantes estavam vendendo frutas, água, roupas e até máscaras de proteção contra a covid-19 
na Estrada do Portela e na Avenida Edgar Romero, próximo ao Mercadão de Madureira.

DESRESPEITO EM MADUREIRA
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Familiares e amigos se 
despedem, de longe, no 
cemitério. Rio tem mais 
de 36 mil mortes

Hospital Pedro Ernesto dá 
informações aos familiares. 

Outro caso triste é o de 
Maria do Carmo Palhete 
Carvalho (abaixo), que deu 
entrada no CER do Leblon 
sem covid por conta de uma 
erisipela (inflamação bacte-
riana na perna) e ficou inter-
nada no mesmo lugar que 
pacientes contaminados, 
inclusive uma se recusava a 
usar a máscara de proteção. 
Resultado: a senhorinha 
morreu na segunda-feira.

3.780

3.662

1º  Brasil 3780

2º  EUA 563

3º  Itália 529

4º  Polônia 461

5º  Rússia 409

6º  Índia 355

7º  França 348

8º  Ucrânia 286

9º  Hungria  274

10º  Alemanha 234

11º  México 203

MORTOS

MORTOS

MORTES POR COVID
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Facções proíbem bailes 
em várias favelas para 
conter avanço da covid
Tráfico ‘comunica’ que está proibida a aglomeração na comunidade 
e dá o recado: ‘Ou vocês abraçam o papo, ou papo vai abraçar vocês’ 

Aviso circula 
nas redes 

sociais e nas 
comunidades 

dominadas 
pelo CV

E
m página nas redes so-
ciais do Baile da Chi-
na, comunidade do 
Barro Vermelho, em 

São Gonçalo, um aviso dei-
xa claro a consciência social 
dos organizadores. “Não ha-
verá nenhum tipo de evento 
na nossa comunidade para 
evitar a disseminação do ví-
rus e proteger a todos”. O re-
cado é assinado pela ‘Tropa 
do Pivete’, apelido de Leilson 
Ferreira Fernandes, um dos 
chefes da facção Comando 
Vermelho. O mesmo recado 
foi dado por outros trafican-
tes, de diferentes facções, na 
Região Metropolitana do Rio. 
Eles parecem respeitar os de-
cretos municipal e estadual 
da pausa emergencial de dez 
dias, sem aglomeração.

Ainda em São Gonçalo, 
segundo informações de in-
teligência da Polícia Militar, 
as duas principais lideran-

ças do Comando Vermelho 
na cidade, Wallace Batista 
Soalheiro, o Pixote, e Antô-
nio Ilário Ferreira, o Rabicó, 
proibiram os bailes nas fave-
las do Salgueiro, Jardim Ca-
tarina, Coruja, Chumbada, 
Menino de Deus e Martins. 

O seguinte recado foi di-
vulgado nas redes sociais 
desses bailes: “Estamos en-
frentando um momento 
delicado por conta do novo 
coronavírus (Covid-19) e me-
diante a situação para evitar 
aglomerações não haverá 
nenhum tipo de evento na 
nossa comunidade para evi-
tar a disseminação do vírus 
e proteger a todos”.

Já outros chefes preferi-
ram ser mais diretos, como 
Bruno Loureiro, o Coronel, 
liderança do Terceiro Coman-
do Puro, no Muquiço, Zona 
Oeste do Rio. Informações de 
inteligência da Polícia Civil 
afirmam que ele foi o respon-
sável por divulgar um áudio 

em redes sociais e em alto-
-falantes na comunidade. O 
recado, diz: “Fica proibido 
andar na comunidade sem 
máscara, a partir de hoje, dia 
30 de março. Ou vocês abra-
çam o papo, ou papo vai abra-
çar vocês. Atenciosamente, a 
Diretoria”. 

NITERÓI E REGIÃO DOS LAGOS 

A determinação da cúpula do 
CV teria chegado também na 
Região dos Lagos. Policiais 
contaram que não houve re-
gistro de bailes promovidos 
por traficantes da facção nas 
comunidades de São Pedro de 
Aldeia e Cabo Frio. 

Já em Niterói, há tempos 
os traficantes não realizam 
mais bailes funks com regu-
laridade nas comunidades, 
por conta da repressão do 
12º BPM (Niterói). “Rara-
mente tem bailes na área de 
Niterói e quando tem, a po-
lícia consegue intervir”, fa-
lou um policial, que preferiu 

não se identificar. 

SEM BAILES NA MARÉ

Páginas na internet de bai-
les famosos, em outros co-
munidades, também divul-
garam recados semelhantes. 
É o caso do Baile do Parque 
União, na Maré, que reúne 
milhares de pessoas nos fi-
nais de semana. Inclusive, o 
cantor Belo chegou a ser pre-
so após se apresentar em um 
show, durante a pandemia 
em uma festa no local.

NO DENDÊ

O Baile do Dendê, área do 
TCP, na Ilha do Governador, 
também foi suspenso. “São 
dez dias sem bailes (...). A fac-
ção pensa sempre no melhor 
para as nossas comunidades”, 
dizia um dos avisos, atribuí-
dos a traficantes.

Oficialmente, a PM prefe-
riu não se manifestar e disse 
que cuida somente do poli-
ciamento ostensivo.

BRUNA FANTTI E THUANY DOSSARES 
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BRASIL

Ministro vai se 
aposentar uma 
semana antes e 
abrir outra vaga

Marco 
Aurélio 
deixa STF 
em julho
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Ministro de saída do Supremo

Ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Marco Aurélio 
Mello informou à presidência, 
por meio de ofício, que vai se 
aposentar no dia 5 de julho, 
uma semana antes de com-
pletar os 75 anos — limite má-
ximo para permanecer como 
integrante do tribunal. Com 
isso, se abrirá uma vaga para 
a segunda indicação do presi-
dente Jair Bolsonaro à Corte.

No documento, Marco Au-
rélio esclarece que deixará a 
função alguns dias antes da 
aposentadoria compulsória 
para ter mais segurança sobre 
o ordenado. 

De acordo com a assessoria 
do STF, o ministro presta ser-
viços ao país há 42 anos, sendo 
mais de 30 no Supremo. Mar-
co Aurélio tomou posse em 
13 de junho de 1990, vindo da 
Justiça do Trabalho. Lá, foi mi-
nistro do Tribunal Superior 
do Trabalho e juiz do Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª 
Região. Como presidente do 
STF, por quatro vezes exerceu 
a Presidência da República, 
em razão da linha sucessória. 

Mudança em toda a cúpula militar
Após saída do ministro da Defesa, comandantes do Exército,  Marinha e Aeronáutica deixam o governo

FOTOS REPRODUÇÃO

Ilques Barbosa (Marinha), Edson Pujol (Exército) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica): fora do governo 

O 
Ministério da De-
fesa informou que 
os comandantes do 
Exército, da Marinha 

e da Aeronáutica serão subs-
tituídos. A decisão foi comu-
nicada, segundo a pasta, na 
reunião dos três oficiais com 
o novo ministro, Walter Braga 
Netto, e o antecessor, Fernan-
do Azevedo e Silva. Pela pri-
meira vez na história, os três 
comandantes das Forças Ar-
madas — Edson Pujol (Exérci-
to), Ilques Barbosa (Marinha) 
e Antônio Carlos Moretti Ber-
mudez (Aeronáutica) — re-
nunciaram juntos aos cargos.

A reunião dos comandan-
tes teve momentos de tensão. 
O ‘Estadão’ apurou que o mais 
exaltado no encontro foi o al-
mirante Ilques Barbosa, com 
reações que beiraram à insu-
bordinação, conforme relatos 
de presentes.

A reunião dos oficiais com 
Braga Netto foi marcada após 
o presidente Jair Bolsonaro 
demitir Azevedo e Silva do Mi-
nistério da Defesa, na segun-
da-feira. O agora ex-ministro 
resistiu a um alinhamento 
político das Forças Armadas 

com o governo. A intenção 
dos três comandantes com o 
gesto é deixar claro que não 
dariam um passo que possa 
contrariar a Constituição ou 
caracterizar ingerência nos 
outros poderes, o Judiciário e 
o Legislativo.

As mudanças em vários car-
gos do alto escalão do gover-
no Bolsonaro foram alvo de 
duras críticas de políticos nas 
redes sociais. Conhecido por 
opiniões fortes, o ex-candida-
to à presidência da República 
Ciro Gomes comentou: “(Bol-
sonaro) demite, sem cortesia 
ou mínimo respeito, o general 

que colocou no Ministério da 
Defesa, porque este não en-
dossou sua escalada terrorista 
contra o povo brasileiro, suas 
federações, suas instituições, 
sua Constituição”. Ciro acres-
centou: “Tenhamos prudência 
e cautela, mas hoje Bolsona-
ro está mais perto de um im-

peachment do que de arrastar 
as Forças Armadas para uma 
quartelada ao modo boçal bol-
sonarista de ser”. 

O deputado federal Marce-
lo Freixo (Psol-RJ) advertiu: 
“Bolsonaro está unindo fisio-
logismo e autoritarismo. Quer 
abrir espaço para o centrão e 

ao mesmo tempo fortalecer a 
ala militar mais submissa ao 
seu projeto de poder. A nota 
do general Fernando Azevedo 
é um alerta de que as Forças 
Armadas serão cada vez mais 
o tal do ‘meu Exército’”. 

O deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP) postou: “Fernando 

Azevedo saiu por se opor à ten-
tativa de milicianização das 
Forças Armadas que pretende 
o presidente da República. As 
Forças Armadas são institui-
ções de estado e não se curva-
rão a este papel degradante”. 

É a primeira vez 
na história que os 
três comandantes 
renunciam juntos 
aos cargos

MAIS PODERES

 NO projeto de lei da ‘Mobi-
lização Nacional’ proposto 
pelo líder do PSL na Câmara, 
Vitor Hugo (GO), que daria 
maiores poderes ao presi-
dente Jair Bolsonaro (sem 
partido), não será pautado 
em Plenário após líderes 
partidários não entrarem 
em acordo. Sob acusação 
de golpe para deputados da 
oposição, a Mobilização Na-
cional atualmente só pode 
ser acionada em estado de 
guerra. Com a mudança pro-
posta pelo deputado bolso-
narista, o poder poderia ser 
usado durante a pandemia.

“A aprovação permitiria 
que Bolsonaro assumisse 
imediatamente o comando 
de todos os servidores civis 
e militares. Isso significa as-
sumir o comando das polí-
cias civis e militares. Não 
tem outra palavra: GOLPE!”, 
criticou o deputado Kim Ka-
taguiri (DEM-SP).

Câmara diz 
não a projeto

 > Brasília

 > Brasília

Com Estadão Conteúdo
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TUDO IGUAL

Empate no 
clássico é ruim 
para Flu e Vasco
Placar de 1 a 1, no Raulino, gols de Cano e Fred, complica o 
Tricolor e deixa o Cruzmaltino bem longe da classificação

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Duelo de gerações: destaque do Vasco no início do Carioca, Pec, de 20 anos, disputa o lance com Nenê, de 39S
e o clima era de reabi-
litação devido ao tro-
peço na rodada ante-
rior da Taça Guana-

bara, o empate em 1 a 1 entre 
Fluminense e Vasco, no Está-
dio Raulino de Oliveira, frus-
trou os planos dos correntes 
à vaga na semifinal. Com dez 
pontos, o Tricolor foi ao G-4, 
mas pode ver Portuguesa e 
Madureira, também com 
dez, dispararem no comple-
mento da rodada. Com sete 
pontos, o Cruzmaltino, oita-
vo, terá dura missão nas pró-
ximas quatro rodadas.

Em momento de definição 
na Taça Guanabara, Roger Ma-
chado e Marcelo Cabo aposta-
ram na experiência para ven-
cer. Pelo lado tricolor, o treina-
dor manteve a equipe que foi 
derrotada pelo Volta Redonda, 
sexta-feira, em Bacaxá e repe-
tiu pela segunda vez a escala-
ção que mesclou promessas 
como Calegari, Martinelli e 
Luiz Fernando com a dupla de 
medalhões Nenê e Fred.

No Vasco, Marcelo Cabo, 
após frustrante empate cedi-
do ao Madureira, sábado, em 
Los Lários, confirmou a vol-
ta dos experientes Léo Matos 
na lateral direita e do capitão 

Leandro Castan ao lado de Mi-
randa. Na frente, Cano, 100% 
fisicamente, iniciou o segundo 
jogo como titular na tempo-
rada 2021 e não decepcionou. 

No primeiro tempo, a 
marcação, dos dois lados, 
superou o poder de criação e 
as chances de perigo foram 
poucas. Na única brecha, 
Cano se antecipou a Frazan 
e abriu o placar, aos 36.

A resposta do Fluminense 
foi imediata na volta do inter-
valo. Fred, de cabeça, igualou 
o marcador após escanteio co-
brado por Nenê no primeiro 
minuto. Foi o terceiro gol do 
camisa 9 no Carioca e o de nº 

ra. Mesmo desorganizado, o 
Vasco quase voltou à frente no 
placar com Figueiredo. A me-
lhor chance, no entanto, foi na 
cobrança de falta de Andrey, 
que explodiu na trave.

Mais incisivo, o Vasco ainda 
teve mais duas oportunidades, 
com Laranjeira e Ricardo Gra-
ça, mas o placar não se alterou. 
Na próxima rodada, o Flumi-
nense enfrenta o Macaé, terça-
-feira, enquanto o Vasco terá o 
Bangu como adversário.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

É SÓ COM O FUTEBOL?

AGORA É  
COM ELES

PEDALADAS

 N Técnico do sub-20 do Fla-
mengo, Maurício Souza 
entrega o comando ao trei-
nador dos profissionais, 
Rogério Ceni, com o time 
na liderança. Os menudos 
mandaram bem protegen-
do o forte até a volta da Ca-
valaria, o que vai aconte-
cer hoje à noite, diante do 
Bangu. A fraca atuação de 
Gabigol no empate com o 
Boavista deixou dúvidas 
sobre como estarão os ti-
tulares. Se a ideia é pegar 
ritmo visando ao jogo do 
dia 11 com o Palmeiras pela 
Supercopa do Brasil, tudo 
bem, trata-se de risco cal-
culado. A conferir.

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

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

 NDirigentes da CBF, das 
federações e dos clubes es-
tão discriminados como se 
fossem agentes a serviço do 
vírus. Os ataques partem 
de fontes localizadas, cujos 
interesses nem sempre são 
os que alardeiam. Está com-
provado que numa partida 
de futebol o risco é quase 
zero, mas os argumentos dos 
que querem a paralisação é 
sobre o antes e o depois. Nes-
se caso, o risco é o mesmo de 
qualquer um de nós. A mi-
nha dúvida é se não existem 
outros interesses. Por que 

não fazem sequer referência 
aos riscos nos jogos de bas-
quete? Será que o vírus tem 
dificuldade para alcançar os 
gigantes da bola ao cesto? A 
exemplo do pessoal do fute-
bol, a turma do basquete sai 
com as carroças atrás de qua-
dras em municípios que per-
mitam a prática, sem serem 
questionados. O futsal entra 
na 47ª edição da Taça Brasil 
sem contestação. A impres-
são é de um duelo entre os 
que ganham e os que perdem 
no negócio. O interesse pú-
blico fica em segundo plano.

 N O Flamengo pensa em 
lançar uma filial no ex-
terior. Las Vegas, nos Es-
tados Unidos, está entre 
as cidades pesquisadas e 
não foi ideia do Gabigol.

 N O tempo passa e não se 
tem informações sobre 
jogos das Eliminatórias 

para a Copa do Mundo do 
Catar, em 2022. A expectati-
va é para junho, mas e a Copa 
América?

 N O técnico Tite, comandan-
te da seleção brasileira, em 
férias forçadas e remunera-
das, deve estar exercitando 
táticas no videogame.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N A g o r a  c o m  A l f r e d o 
Sampaio novamente no 
comando, o Madureira 
surpreende, entrando na 
sétima rodada do Cario-
cão como o único invicto e 
querendo mais.

 N As péssimas condições 
dos gramados tornam 
difícil a prática do fute-
bol em muitos estádios 
brasileiros. Ruim para 
quem joga e desistimu-
lante para quem assiste.

FLAMENGO

BOTAFOGO

Titulares enfrentam o Bangu

Mais de um mês depois de 
ser bicampeão brasileiro no 
Morumbi, os titulares do Fla-
mengo vão entrar em campo 
novamente em 2021. Hoje, às 
21h, o Rubro-Negro enfrentará 
o Bangu, em Volta Redonda, 
pela sétima rodada do Cam-
peonato Carioca.

Além dos titulares, a par-
tida irá marcar o retorno de 
Rogério Ceni ao comando do 
Flamengo. Com uma equipe 
alternativa, o Rubro-Negro 
atuou as primeiras rodadas da 
competição sob a orientação 
de Mauricio Souza. A garotada 
e os suplentes deram conta do 
recado e colocaram o clube na 
ponta da tabela.

Sem poder contar com Ro-
drigo Caio e Pedro, ainda em 
fase final de recuperação, o 
Flamengo deverá ir para cam-

Ceni: de volta ao comando do Fla

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

po com Diego Alves, Isla, Gus-
tavo Henrique, Willian Arão 
e Filipe Luís; Gerson, Diego, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; 
Bruno Henrique e Gabigol.

O Bangu não vive um bom 
momento na competição. 

Atualmente a equipe da Zona 
Oeste está na penúltima colo-
cação, só superando o Macaé. 
Sem vencer desde a primeira 
rodada, quando bateu o lan-
terna do torneio, o vice-cam-
peão brasileiro de 1985 vai ten-
tar dificultar as coisas para o 
Rubro-Negro.

Um dos bons nomes que 
disputaram a primeira par-
te do Carioca, o meia Pepê 
iniciou as conversas para es-
tender o contrato com o Fla-
mengo. Segundo o site ‘Glo-
boesporte.com’, a intenção das 
partes é prorrogar o vínculo 
até o fim de 2022. A diretoria 
rubro-negra deve se reunir 
com o agente do atleta ainda 
nesta semana para negociar, 
mas já sinalizou que não irá 
fazer um reajuste salarial de 
grande proporção. 

Em busca de uma vaga no G-4

Após vencer nos últimos mi-
nutos o Nova Iguaçu e que-
brar um jejum de três jogos, 
o Botafogo tem parada durís-
sima hoje pelo Campeonato 
Carioca. No Estádio Giulite 
Coutinho, às 17h, o Glorioso 
vai encarar o Madureira, úni-
co invicto na competição.

O Glorioso vai em busca da 
sua segunda vitória consecu-
tiva e, caso consiga, poderá 
entrar no G-4 do Carioca. En-
quanto isso, a equipe da Zona 
Norte do Rio quer se manter 
entre os times que garantem a 
classificação para a fase final 
da competição.

O Botafogo deverá ter o re-
torno de Kanu, que cumpriu 
— contra o Nova Iguaçu — 
suspensão pela expulsão no 
clássico diante do Flamengo. 

Benevenuto: alvo do Fortaleza

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

O técnico Marcelo Chamusca 
deve escalar o time com Dou-
glas Borges; Jonathan, Gilvan, 
Kanu e PV; Kayque, Matheus 
Frizzo, Felipe Ferreira e Marco 
Antônio; Marcinho e Babi. 

Na rodada passada, o Ma-
dureira mostrou um ótimo 
poder de recuperação ao bus-
car um empate com o Vasco, 
após estar perdendo por 2 a 0. 
A equipe da Zona Norte quer a 
sua primeira vitória sobre  um 
grande clube do Rio nesta edi-
ção do Carioca.

Revelado na base do Bota-
fogo, o zagueiro Marcelo Be-
nevenuto está próximo de dar 
adeus. O mais provável é que 
acerte a transferência para o 
Fortaleza, assinando vínculo 
de empréstimo até o fim do 
ano. No entanto, há rejeição 
entre as torcedoras do ‘For-
taleza para Elas’, projeto que 
conta com o apoio do clube e 
se manifestou contra a chega-
da do atleta, acusado de ter 
agredido a namorada em 2017.

LEWANDOWSKI NÃO JOGA
O Bayern confirmou que, lesionado, o 

artilheiro está fora dos duelos com o PSG 

pelas quartas da Liga dos Campeões.

Jogo de hoje será o primeiro na temporada com o time principal

Glorioso tem desafio diante do Madureira, único invicto no Carioca

180 pelo Tricolor. Com a entra-
da de Gabriel Teixeira no lugar 
de Lucca, Roger tentou corri-
gir o ‘abismo’ entre Fred e os 
demais atacantes. E, pelos la-
dos, o time encontrou atalhos.

Com Cano isolado e Gabriel 
Pec bem marcado, Marcelo 
Cabo tentou responder à altu-
ra. Como o empate reduziria 
as chances de classificação do 
Vasco, o treinador sacou Bru-
no Gomes e Carlinhos, lan-
çando Figueiredo e Laranjei-

O Flu foi ao G-4, 
mas pode perder 
posições no 
complemento da 
rodada. Já o Vasco 
segue em oitavo

 > Volta Redonda

8    QUARTA-FEIRA, 31.3.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Prova de vida vira isca e golpistas 
miram nos aposentados do INSS
Criminosos enviam mensagens por WhatsApp pedindo números de documentos e outras informações

REPRODUÇÃO

Ampliação de meios digitais despertou a cobiça de fraudadores em cima dos dados de aposentados

A 
pandemia de coro-
navírus fez crescer a 
implementação de 
meios digitais para a 

realização de serviços públi-
cos. E isso chamou a atenção 
de golpistas, que passaram a 
utilizar esses meios para lu-
dibriar aposentados e pen-
sionistas do INSS. A prin-
cipal isca? A prova de vida, 
realizada anualmente e que 
está suspensa até maio, po-
dendo ser prorrogada caso a 
pandemia não recue.  

Segundo o instituto, os 
segurados estão recebendo 
mensagens via WhatsApp 
de golpistas interessados 
em obter números de docu-
mentos e outras informações 
pessoais que possam ser uti-
lizadas em fraudes financei-
ras. Alguns golpistas alegam 
que estão realizando a pro-
va de vida anual por meio do 
aplicativo. 

Funciona assim, o cri-
minoso liga para a vítima, 
informa alguns dados pes-
soais, e pede para o cadastro 
ser finalizado pelo WhatsA-
pp. Depois pede para que a 
vítima mande fotos de docu-
mentos para, supostamente, 
realizar a prova de vida.

FIQUE ATENTO

O INSS informa que não faz 
contato por telefone e nem 
por WhatsApp para proce-
dimentos deste tipo. Além 
disso, a prova de vida está 
suspensa até maio devido à 
pandemia. 

A prova de vida presen-
cial, realizada na agência 
bancária em que o segurado 
recebe o benefício, não está 
proibida. Devido ao risco de 
contaminação pelo corona-
vírus, porém, bancos funcio-
nam com horários restritos 
e a orientação é para que a 
população só saia de casa 

quando necessário. 
O INSS pode entrar em 

contato com o segurado em 
situações específicas, como, 
por exemplo, informar a res-
peito de procedimentos, an-
damento de requerimentos 
ou realizar reagendamentos, 
e para isso não pede infor-
mações pessoais ou senhas.

O segurado pode receber 
email, SMS, carta ou ligação 
do INSS, sempre por meio 
dos canais oficiais de aten-
dimento, que são o aplicativo 
ou site Meu INSS, em gov.br/
meuinss e meu.inss.gov.br, 
na Central de atendimento 
135, ou no SMS identificado 
como 280-41.

No caso do aposentado ou 
pensionista entrar em conta-
to com o INSS, o atendente 
ou o sistema eletrônico soli-
cita informações como CPF 

e nome da mãe apenas para 
confirmação da identidade.

O instituto está imple-
mentando uma nova manei-
ra de realização da prova de 
vida completamente online, 
pelo aplicativo meu gov.br, 
disponível nas lojas oficiais 
de aplicativos para sistemas 
Android e IOS.

COMO SE PROTEGER

Para receber informações 
oficiais do próprio instituto, 
é necessário que o segurado 
mantenha atualizado o seu 
cadastro no INSS. A atualiza-
ção pode ser feita pelo Meu 
INSS e por meio de ligação 
para o telefone 135.

O INSS informou que re-
tomará em maio a prova de 
vida, porém, o agravamento 
da pandemia pode alterar 
essa data.

Medo de perder o emprego já afeta 
62,1% da população fluminense
Fecomércio-RJ 
aponta que 17,6% 
dos consumidores 
se mostraram 
confiantes em 
março ante 29,3% 
de fevereiro

Endividados ou muito endividados subiu de 50,5% para 58,8% 

Os índices de confiança do 
consumidor na economia 
nos próximos três meses con-
tinuam em queda no mês de 
março. De acordo com pesqui-
sa realizada pelo Instituto Fe-
comércio de Pesquisas e Aná-
lises (IFec-RJ), apenas 17,6% 
dos consumidores entrevista-
dos se mostraram confiantes, 
índice inferior ao de fevereiro 
(29,3%). A pesquisa chama 
atenção para outro dado: em 
relação ao emprego, 62,1% dos 
consumidores fluminenses es-
tão com muito medo de perder 
suas ocupações, esse é o maior 
percentual já registrado.

Em fevereiro, esse percen-
tual era de 49,3% e janeiro 
(43,3%). Os que estão com 
pouco receio de perder o em-

prego representam 13%. Ape-
nas 24,9% dos entrevistados 
estão confiantes e não estão 
com medo.

PESSIMISMO EM ALTA

O indicador referente aos que 
estão pessimistas também 
subiu, de 24,5% para 29,3%, 
assim como os muito pessi-
mistas: de 18,8% para 29,8%. 
O percentual de consumido-
res que acreditam que a eco-

nomia não sofrerá alterações 
diminuiu de 21% para 17%. Os 
muito confiantes continuam 
somando 6,4% do percentual 
total de entrevistados.

Questionados sobre as ex-
pectativas em relação à eco-
nomia fluminense no próxi-
mo trimestre, 29% estão mui-
to pessimistas, 30,8% pessi-
mistas, 18,6% acreditam que 
não haverá alteração e ape-
nas 21,6% estão confiantes ou 

muito confiantes.

RENDA FAMILIAR 

O percentual de consumido-
res que acreditam em algum 
tipo de redução da renda 
familiar subiu de 45% para 
60,8% dos entrevistados. 
O indicador dos que creem 
que a situação econômica 
de suas famílias continua-
rá como está caiu de 36,7% 
para 25,7%, representando 
uma diferença de 11 pontos 
percentuais. Apenas 13,5% 
dos fluminenses acreditam 
que a renda aumentará de 
alguma forma. 

ENDIVIDAMENTO

O total de fluminenses que 
se disseram endividados ou 
muito endividados subiu 
de 50,5% em fevereiro, para 
58,8% em março. Os que se 
dizem pouco endividados 
caiu de 25,7% para 17%. Já o 
percentual de consumidores 
não endividados aumentou 
de 23,8% para 24,2%. Já o 
percentual de consumidores 
inadimplentes ou com mui-
tas restrições apresentou alta 
de 37,2% para 41,2%.

No caso do 
aposentado ou 
pensionista entrar 
em contato com o 
INSS, o atendente 
ou o sistema 
eletrônico solicita 
informações como 
CPF e nome da 
mãe apenas para 
confirmação da 
identidade”
NOTA DO INSS
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Vacinação começa dia 4 
para quem trabalha em IML

O 
calendário de vaci-
nação das forças de 
segurança do Rio de 
Janeiro começará 

no dia 12. Mas atenção: na 
Polícia Civil, haverá um cro-
nograma diferenciado para 
os profissionais que traba-
lham em Institutos Médico-
-Legais (IMLs) e na Policlíni-
ca da PCERJ. Para esse gru-
po, a imunização iniciará no 
dia 4 e se estenderá até o dia 
12, como a coluna antecipou 
no DIA Online.

Nessa primeira etapa, se-
rão alcançados cerca de 450 
servidores que estão expos-
tos a riscos nesses locais. 
Entre eles, médicos, paramé-
dicos, enfermeiros, peritos 
legistas, além dos trabalha-
dores de serviços gerais e do 
atendimento.

Os detalhes dessa fase ini-
cial foram fechados ontem 
em reunião que o secretário 
da pasta, Allan Turnowski, 
teve com Roger Ancillotti, 
diretor-geral da Policlínica, 
e outros gestores.

“Nesta oportunidade da 
vacinação temos o pessoal do 
IML na Leopoldina e mais 19 
serviços médicos legais loca-
lizados nos postos regionais 
de polícia técnica e científica”, 
destacou Ancillotti. A Sepol in-
formou que a imunização será 
nos postos de saúde.

NO MESMO DIA

 n O líder do governo não cravou 
se há maioria para aprovar o 
texto. Nos bastidores, porém, a 
avaliação é de que a proposta 
tem grandes chances de pas-
sar: são necessários 26 votos 
favoráveis para a aprovação.

Além disso, há possibilidade 
de também entrar na pauta de 

terça o projeto que cria a pre-
vidência complementar. Com 
a Reforma da Previdência na-
cional (EC 103), até o fim deste 
ano todos os entes terão que 
criar ou aderir a um fundo com-
plementar, que bancará parte 
das aposentadorias — apenas 
o valor acima de R$ 6.433,57.

Previdência complementar também

 n Tudo indica que a reforma 
previdenciária enviada no iní-
cio de março à Câmara do Rio 
pelo prefeito Eduardo Paes 
(DEM) entrará na pauta de 
terça-feira do Legislativo.

Líder do governo na Casa, 
o vereador Thiago K. Ribeiro 
(DEM) confirmou à coluna essa 
previsão, tendo em vista que 
o projeto tramita em regime 
de urgência e os prazos para 
as comissões entregarem os 

pareceres já estouraram. 
O projeto prevê diversas me-

didas para a capitalização do 
Funprevi. Entre elas, o aumen-
to da alíquota previdenciária 
(dos servidores) de 11% para 
14% e da contribuição patro-
nal — paga pelo Tesouro — dos 
atuais 22% para 28%. 

Os pareceres das comis-
sões (Justiça e Redação, Ad-
ministração, e Finanças) se-
rão lidos no plenário.

ALÍQUOTA DE 14%

Reforma na pauta de terça-feira

Pareceres das comissões serão lidos no plenário da Câmara

REGINALDO PIMENTA

CONFIRA

450 12/04

Nessa primeira fase, vacinação 
alcançará 450 profissionais 
que trabalham na Policlínica 
da Polícia Civil e nos IMLs do 
Estado do Rio

Etapa inicial da imunização 
desse grupo se estenderá até o 
dia 12 de abril. Na mesma data 
começará a aplicação de doses 
das forças de segurança

 > A vacinação dos agen-
tes entre os dias 12 e 17 
também seguirá ordem 
prioritária. “Será equi-
valente à tabela de idade 
abaixo dos 60 anos e com 
as comorbidades confor-
me o Programa Nacional 
de Imunização do Minis-
tério da Saúde”, pontuou 
o diretor-geral da Policlí-
nica da Polícia Civil.

As doses serão apli-
cadas nos batalhões da 
PM próximos à lotação 
do policial civil. Por 
exemplo, os agentes que 
atuam em São Gonçalo 
serão vacinados no 7º 
BPM, e aqueles que tra-
balham em Niterói terão 
que procurar o 12º BPM.

“Os chefes imediatos 
encaminharão uma lis-
ta para a PM com a re-
lação desses policiais e 
até para a Corregedo-
ria para evitar fraude, 
duplicidade de vacina e 
inclusão de pessoas que 
não são da segurança”, 
acrescentou Ancillotti.

Dose no 
batalhão 
mais próximo

Profissionais da Policlínica da Polícia Civil serão contemplados

PAULO TOSCANO
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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

 

VIDRAÇEIRO V/TEXTO
Que trabalhe com alumí-
nio pergolado, guarda corpo 
etc... inicio imediato. tra-
balhar na ilha governador 
salario a partir R$ 3.500,00 
Tel:3472-9561/ 96725-1598
 

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.

 



FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

A 
apresentadora e ex-BBB, Ana Paula 
Renault, perdeu um processo contra a 
jornalista Sônia Abrão, a Produtora 

Câmera 5 e a RedeTV!, após não efetuar os 
pagamentos das custas processuais no valor de 
R$ 12 mil, que eram necessárias para que a 
ação tivesse continuidade.

Antes mesmo de sair derrotada nesta ação, Ana 
Paula Renault havia sumido do radar da advoga-
da que a representava no processo, e parou de 
responder a mesma, conforme consta nos autos 
da ação nº 1116099-66.2019.8.26.0100. A advo-
gada Fernanda Massad de Aguiar Fabretti renun-
ciou a defesa de Ana Paula Renault em 17 de 
agosto de 2020, após inúmeras tentativas de 
contato com Ana, através de WhatsApp, email e 
telefone, mas sem sucesso. Com isso, a apresen-
tadora do ‘Fofocalizando’ teria um prazo de 10 
dias para constituir novos advogados, sob pena 
de estar irregularmente representada, como de 
fato acabou acontecendo.

Em sentença de outubro do ano passado, 

Ana Paula Renault teve seus pedidos indeferi-
dos e ainda foi condenada a pagar os honorá-
rios advocatícios, que representam 10% do 
valor da causa. A dívida dos honorários pode 
ultrapassar R$ 60 mil. 

Nesta ação contra Sônia Abrão, Ana Paula 

pediu uma quantia de R$ 300 mil de indeniza-
ção por danos morais e que a apresentadora 
fosse impedida de citar seu nome, após alguns 
comentários em ‘A Tarde é Sua’ sobre a partici-
pação de Ana no reality ‘A Fazenda’, da Record 
TV. A ex-BBB considerou os comentários como 
ofensas à sua honra. A coluna procurou a defe-
sa de Ana Paula e não obteve resposta até o 
fechamento da nota.
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Anitta come-
morou a che-
gada de seus 
2 8  a n o s  n a 
m a d r u g a d a 
de ontem, na 
c o m p a n h i a 
d e  a m i g o s , 
durante um 
jantar espe-
cial em Mia-
mi, nos Esta-
dos Unidos. 
A  c a n t o r a 
e s t e v e  a o 
lado da in-
fluenciado-
ra e cantora 
Lele Pons, da 
modelo Isabela Grutman, do empresário David Grut-
man, entre outros convidados. O bolo rosa e verde de 
seis andares com fotos de Anitta chamou a atenção. 

ANIVERSÁRIO NOS 
ESTADOS UNIDOS

DIVULGAÇÃO/GABRIEL CARDOSO/SBT

A atriz Laura Keller fez um desabafo após 
descobrir que seu ex-marido, Jorge Sousa, 
atualmente vive um romance com sua até 
então amiga. Laura lamentou não ter 
tempo de se doar para um novo 
relacionamento enquanto o ex, que por 
enquanto ainda divide o mesmo teto que 
ela, já fez a fila andar. “Eu tenho uns 
‘contatinhos’, mas ainda tudo muito 
virtual. Nunca me encontrei com ninguém, 
é difícil para uma mamãe se relacionar com 
alguém, pro homem é muito mais simples 
e seguir em frente. Pior que eu conheço a 
pessoa que ele está. Não só conheço como 
recebi na minha casa, ela dormiu na minha 
casa, era como uma amiga, tratei como 
amiga”, conta Laura, que confessou ter tido 
uma discussão com a atual do ex. 
 “Bati boca com a menina real. Não me 
controlei. Foi um erro meu. Bem feio. É 
porque às vezes a gente não acredita que 
existem outras pessoas no mundo, não 
existe só um homem no mundo, existem 
milhões. E a gente fica presa em um 
apenas. E na história que a gente 
construiu. Em filho e tudo mais. E a gente 
tenta manter isso. Isso me frustra um 
pouco, de não ter conseguido segurar. 
Ambos os lados erraram”, afirma a DJ, que 
ainda chamou a moça de ‘talarica’.  
 Laura e Jorge tiveram um filho juntos. O 
relacionamento dos dois terminou logo 
após o nascimento do pequeno Jorge 
Emanuel. Eles foram casados por seis anos.

DESCOBRIU O 
EX COM A AMIGA

Ana Paula Renault 

perde processo após 

não pagar custas e 

ignorar sua advogada
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Apresentadora e ex-BBB ainda foi 
condenada a pagar os honorários 
advocatícios dos réus  
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GOSTA MUITO’, REVELA ANDERSON MOLEJO

‘ESTOU NAMORANDO UMA MULHER QUE 
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Quase dois meses depois de ser acusado de estupro por Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, 

o MC Maylon, Anderson Leonardo está namorando uma mulher que ele prefere não revelar a iden-

tidade, mas dá graças a Deus pela disposição sexual da parceira. “Estou namorando uma mulher 

maravilhosa. Não vamos casar virgens porque nós estamos mais à frente, inclusive, ela gosta muito. 

Vai gostar muito lá em casa... Meu Deus...”, conta entre risos o vocalista do Molejo.

Em entrevista ao programa ‘Na Real’ do youtuber Bruno de Simone, Anderson assume que ultima-

mente tem sido atacado nas redes sociais. “Algumas pessoas vão lá me xingar, me chamar de ‘viadão’, 

mas eu não ligo, nem respondo porque eu respeito todo mundo, respeito as escolhas de qualquer 

pessoa. O importante em uma pessoa não é a sexualidade e sim o caráter e isso eu tenho”, admite.

Anderson voltou a falar de sua bissexualidade. “Eu sou uma pessoa que desde jovem sempre fui 

esclarecido. Nunca tive problema com isso (sexualidade) e nunca terei. Claro que eu gosto mais de 

‘xota’, mas vou em outra coisa”.

RECORD SUSPENDE GRAVAÇÃO 
DE ‘GÊNESIS’ 
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Após lançar ‘Pisadinha na Penha’, com DJ Cabelão 

do Turano e BR da Tijuca, o DJ e produtor Rennan 

da Penha retornou ao local de gravação do clipe da 

música para distribuir cestas básicas aos moradores 

do Complexo da Penha. A ação contou com o apoio 

do grupo de comunicação Voz das Comunidades, que 

atua no local. 

“Hoje, pude retribuir de alguma forma o carinho com 

que receberam a mim e minha equipe. Obrigado, Voz 

das Comunidades, por embarcarem nessa com a 

gente! Tamo junto”, disse o artista.

Na noite da última segunda-feira, Cris Dias usou seu Twitter para dar um 

conselho a Juliette, depois que a sister do ‘BBB 21’ confirmou no reality que 

já trocou beijos com seu ex-marido, o ator Thiago Rodrigues.

 “Corra, Ju, corra!”, escreveu Cris em inglês, citando uma das frases do longa 

Forrest Gump - O Contador de Histórias, protagonizado por Tom Hanks. Os fãs 

ficaram eufóricos sobre o suposto alerta para que Juliette não se envolvesse 

com Thiago.

 Cris e Thiago foram casados de 2007 a 2017, com um relacionamento mar-

cado por muitas brigas.

QUEM AVISA, AMIGO É

BOA AÇÃO
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POR AÍ
 n A cantora pa-

raense Aila está 
lançando o  sin-
gle ‘Água Doce’, 
faixa do terceiro 
álbum de sua 
carreira, que che-
gará ao mercado 
em maio. 

 n O 7º Festival 
Brasil de Cinema 
Internacional 
vai acontecer de 
5 a 13 de abril 
de 2021. As 
exibições serão 
realizadas online 
e em salas de ci-
nema, de acordo 
com os proto-
colos vigentes 
no período. A 
programação 
está disponível 
no site: https://
www.7fbci.com.
br/

A Record TV decidiu interromper as gravações de ‘Gênesis’ temporariamente 

após o aumento do registro de casos de funcionários e elenco da casa infec-

tados pela Covid-19. O caso mais grave resultou na morte de um motorista da 

filial da emissora no Rio de Janeiro. Segundo a coluna soube, muitos atores 

que moram em outras cidades já deixaram o Rio e retornaram para casa, após 

serem liberados. Outros atores que estavam para começar a gravar tiveram o 

início de seus trabalhos adiados para depois de maio. Com isso, automatica-

mente ‘Gênesis’ deverá ficar mais tempo no ar. A medida radical da emissora 

de Vargem Pequena visa desacelerar os casos de Covid-19 internamente para 

proteger não só seus atores, como também toda equipe envolvida. 

REESTREIA PÓS-COVID-19

Após ter contraído a Covid-19 e ter interrompido a temporada da peça ‘O Prazer é 
Todo Nosso’, a atriz Juliana Martins reestreia no dia 3, no Teatro PetraGold, 
completamente recuperada da doença. “Fazer teatro na pandemia já é uma 
emoção e uma resistência. Estando na pandemia e ter tido Covid e voltar a fazer 
teatro, além de ser extremamente emocionante, é a sensação da fênix de 
ressurgir das cinzas. Ter Covid é muito pesado! Cada dia era um pânico de piorar. 
Chorei muito. É horrível saber a linha tênue entre estar tudo sob controle e 
começar a sentir falta de ar”, diz Juliana.

LÉO AERSA

Depois de ter sido flagrado em um cassino clandestino com o jogador Gabigol, contrariando as restrições do 
governo paulista para frear a pandemia do coronavírus há 15 dias, MC Gui comete outro erro. Ele reuniu in-
fluenciadores em Bertioga, no litoral de São Paulo, mesmo com o acesso as praias fechado. O grupo festejou 
o final de semana de sol, mar e alegria e os moradores da região criticaram o cantor nas redes sociais.

OUTRO ERRO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NA deputada federal Flávia Arruda (PL-DF), nova ministra 
da Secretaria de Governo da Presidência, é indicação de 
Valdemar da Costa Neto, o dono do PL. Ele vai entrar chu-
tando portas no Palácio a partir de agora, desfilar flanando 
pelo poderoso 4° andar, ter acesso a todos os ministros 
e certo controle das demandas do Congresso Nacional. 
Ex-personal trainer do atual marido, Flávia conquistou 
há poucos anos o coração de José Roberto Arruda, então 
governador do DF, que foi preso e processado na Operação 
Caixa de Pandora. Arruda alavancou a carreira política da 
neófita no plenário. O novo poderoso casal da República 
tem o hábito de descansar em pousadas de luxo da cidade 
histórica de Pirenópolis (GO), a 150 km da capital.

Rebaixado
 NO ministro André Men-

donça saiu do Ministério 
da Justiça de volta para a 
AGU sem receber diretores 
de entidades classistas su-
bordinados à pasta. Agora, 
se precisar deles... 

Aliás...
 N ...A Polícia Federal, insa-

tisfeita com a gestão Men-
donça, fez seguidas mani-
festações nas portas das Su-
perintendências Regionais 
nos dias anteriores à sua 
demissão. 

Quepe sem boton  
 NOficiais veteranos e políti-

cos cascudos pinçaram com 
lupa na nota de despedida 
do general Azevedo e Silva 
a palavra “preservei” as For-
ças como instituições. 

EXTRA

Conexão Panamá
 NDuplamente investiga-

do pela Operação Lava 
Jato por operar um banco 
no Panamá que prestava 
serviços para empresas de 
fachada envolvidas no es-
quema revelado pelo ‘Pa-
nama Papers’, colaborando 
para a prática de lavagem 
de dinheiro de companhias 
investigadas na Lava Jato, 
o empresário Nelson No-
gueira Pinheiro, seus fami-
liares e o grupo Brickell, de 
Pinheiro, passaram a ser co-
brados em 2018 por dívidas 
junto a credores privados.  

Drible judicial 
 NA família começou desde 

então uma dupla manobra 

para tentar escapar das co-
branças. A primeira tentati-
va, a Justiça vetou em 2020, 
quando a recuperação ju-
dicial foi rejeitada. Mas a 
família vem conseguindo 
se desfazer do patrimônio 
mesmo assim. 

Saldo no azul 
 N Em 2017, um ano após 

a segunda batida da Lava 
Jato em Nelson Pinheiro, a 
mãe do empresário trans-
feriu para uma holding 
controlada pela família 
mais de R$ 22 milhões em 
imóveis. E no fim de 2019, 
dois filhos do empresário 
venderam imóveis, no va-
lor total declarado de R$ 
10,5 milhões.  

Em tempo 
 NUm deles, um apartamen-

to em São Paulo no valor de 
R$ 2,98 milhões, foi vendi-
do para o famoso advogado 
Vinícius Marques de Carva-
lho, ex-presidente do Cade. 

Stand by
 NDelegados e agentes da 

PF aguardam um sinal do 
delegado Anderson Torres, 
novo ministro da Justiça, 
para decidir se o apoiam 
oficialmente. Querem saber 
se será um representante 
da categoria no MJ. Hoje, 
Torres é bem avaliado entre 
os pares na PF. 

Deu no que deu 
 NO deputado federal Fábio 

Trad (PSD-MS) foi voto ven-
cido entre colegas ao alertar 
da importância de fechar o 
Congresso Nacional nesta 
pandemia. Ninguém ouviu. 

Correu pro QG
 NUm dos presentes na reu-

nião com Doria Jr, o coman-
dante militar do Sudeste, 
general Tomás Ribeiro 
Paiva, saiu às pressas desta 
reunião com o governador 
ao ser informado de que 
o clima em Brasília já não 
estava bom na cúpula das 
Forças Armadas.

Olho neles
 N Os ministros da Defesa 

e das Relações Exteriores 
nem assumiram e já sa-
bem que terão de prestar 
contas no Congresso. Pre-
sidente da Comissão de 
Relações Exteriores, o de-
putado Aécio Neves (PS-
DB-MG) mudou a pauta 
de hoje e incluiu requeri-
mentos para que o gene-

ral Braga Netto (Defesa) 
e o embaixador Carlos 
França (MRE) compa-
reçam – mesmo que vir-
tualmente – ao colegiado 
para falar sobre as suas 
prioridades.

Os candidatos 
 NAté ontem à noite, esses 

eram os nomes à mesa do 
presidente Bolsonaro para 
escolha do novo coman-
dante do Exército:  General 
Freitas, General Amaro, Ge-
neral Laerte, General Freire 
Gomes, General Carvalho, 
General Arruda, General 
Stumpf, General Tomas, 
General Theophilo, Gene-
ral Soares, General Fernan-
des, General Negraes, Ge-
neral José Eduardo, Gene-
ral Amin, General Novaes.

DOSE DUPLA

PODER & BLINDAGEM

 N O governador João Do-
ria Jr (PSDB), de São Paulo, 
tem informações sigilosas de 
real risco de atentado contra 
sua vida nas ruas. Reuniu a 
cúpula da Segurança do es-
tado e até representantes 
de instituições federais no 
gabinete na noite da segun-
da-feira, quando anunciou a 
decisão de residir no Palácio 
dos Bandeirantes.

A invalidação da Lei de Segurança 
Nacional (LSN), por incompati-
bilidade com a Constituição Fe-

deral de 1988, entrou (e já deveria ter 
entrado antes) na pauta das matérias 
que exigem imediata revisão, por ser 
uma nefasta herança da ditadura mi-
litar. O estado democrático de direito é 
incompatível com um decreto-lei (DL 
898/69) baixado em plena vigência do 
Ato Institucional nº 5 (AI-5), que pro-
duziu, em 1968, um elenco de ações ex-
traordinariamente arbitrárias.

Além da supressão das liberda-
des fundamentais, o AI-5 deu poder 
de exceção aos militares para, entre 
outras arbitrariedades, torturar e 
matar todos que fossem considera-
dos inimigos do regime. Seguindo 
os objetivos traçados pelo ato que 
expressou o momento mais duro do 
regime, o DL 898 definiu quais se-
riam os crimes contra a segurança 
nacional, contra a ordem política e 
social, estabelecendo o seu proces-

É injusto que a cura da covid-19 
fique em poucas mãos. Se o pro-
blema é planetário, a solução 

também precisa ser global, solidária, 
equilibrada, empática, com apreço 
pela vida, sem distinção de raças, 
bandeiras e Estados. A falta de vaci-
nas para atender à demanda mundial 
esbarra no direito à propriedade in-
dustrial. Somente será possível aten-
der à demanda crescente com a licen-
ça compulsória, temporária, chama-
da de quebra de patente. O objetivo é 
produzir rapidamente a vacina, em 
grande escala e com custos menores. 
Países pobres e em desenvolvimento 
seriam beneficiados.

A Organização Mundial do Comércio 
(OMC) já adotou esse procedimento em 
outras oportunidades. A medida conta 
com o apoio da Organização Mundial de 
Saúde (OMS), dos Médicos Sem Fron-
teiras (MSF), igrejas, entre outros. O 
Brasil teve uma experiência em 2007 
com um antiviral no combate ao HIV.

A iniciativa de suspender as paten-
tes foi apresentada em outubro de 
2020 pela Índia e África do Sul. A ideia 
tem o apoio de cem nações dos 164 paí-
ses membros da OMC. A interrupção 
dos direitos da propriedade intelec-
tual, durante a pandemia, permitirá a 
todos o acesso à produção de genéricos 
e poderá reduzir o valor de royalties a 
ser pago para empresas detentoras da 
tecnologia das vacinas já produzidas. 

Personalidades de 30 países lança-
ram manifesto, apoiando a medida. 
Entre elas, o vice-presidente do comitê 
consultivo do Conselho de Direitos Hu-
manos das Nações Unidas, Jean Zigler, 
o sociólogo e jornalista espanhol Igná-

Suspensão temporária de patentes 

de vacinas contra covid-19

Lei de Segurança Nacional: ditadura nunca mais

Rita Cortez

pres Instituto dos Ad-
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samento e julgamento.
Revisto em parte no final da ditadu-

ra, em 1983, transformada na Lei 7.170, 
teve o seu conteúdo autoritário manti-
do, como a norma que pune com prisão 
quem calunia ou difama os presidentes 
dos Três Poderes (Artigo 26); quem incita 
a subversão da ordem política ou social, 
a animosidade entre as Forças Armadas 
e entre estas e as classes sociais ou insti-
tuições civis, entre outras.

Num momento de radicalização 
das ideologias, que gera ações popu-
listas e autoritárias, não se trata de 
uma mera radicalização das ideias, 
mas sim de agir de forma a proibir o 
debate, evitar o confronto de ideias e 
calar os opositores. As imprecisões, 
além das subjetividades no texto, pro-
metem ser uma arma contundente 
contra a democracia, até porque uma 
ordem pública democrática não pode 
impedir que haja respeito aos espaços 
nos quais tratamos os conflitos.

O agravamento de situações que ca-
racterizam o uso da lei como expediente 
de intimidação de adversários políticos 
e profissionais da imprensa justifica que 
se coloque a LSN no centro dos debates 
sobre sua extinção. Fato é que o número 
de inquéritos instaurados com base na 

cio Ramoneti e o ex-presidente brasi-
leiro Luiz Inácio Lula da Silva. É bom 
lembrar que os parlamentos de vários 
países estão discutindo essa questão. 

O Acordo Trips (Agreement on Tra-
de-Related Aspects of Intellectual Pro-
perty Rights), o mais importante docu-
mento para a globalização das leis de 
propriedade intelectual, permite que 
a medida seja utilizada pelos países 
em situações de emergência e extre-
ma urgência. O Brasil está em colapso: 
mais de 300 mil mortos. São mais de 
12 milhões de casos.

Infelizmente, o Brasil tem se posi-
cionado contra. A diretora-geral da 
OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, aponta 
uma terceira via: ampliar o licencia-
mento de patentes para outros países 
sem suspender a propriedade intelec-
tual sobre elas. Em abril, a OMC fará 
nova reunião. O Brasil não pode con-

tinuar errando.
Os poderes constituídos e a socie-

dade brasileira precisam se apoderar 
do assunto, juntar forças pelo bem-
-comum e lançar luz aos pedidos de 
socorro da população. A responsabi-
lidade é de todos. Apresentei reque-
rimento para que o assunto seja de-
batido no Senado. Há vários projetos 
tramitando que tratam da suspensão 
temporária de patentes de vacinas, 
medicamentos e insumos, entre eles 
o PL 12/2021.

Sérgio Vieira de Melo, um dos mais 
brilhantes diplomatas brasileiros, di-
zia que “o ser humano tem o direito 
de viver com dignidade, igualdade e 
segurança”. Que o mundo e o Brasil 
tenham altura ética e moral para com-
preender que a questão se sobrepõe 
aos interesses econômicos. A questão 
é humanitária.

LSN desde a eleição do atual presidente 
da República cresceu significativamente.

A invalidação total ou parcial da LSN 
é objeto de três ações judiciais propos-
tas no Supremo Tribunal Federal (STF) 
pelo PSB, PTB e PSDB, para que se iden-
tifiquem as normas incompatíveis com 
a Constituição Federal de 1988 por 
ofenderem preceitos fundamentais. 
O Instituto dos Advogados Brasileiros 
(IAB), além de promover o debate so-
bre a Lei de Segurança Nacional em 
evento virtual hoje, 31 de março, está 
ingressando como amicus curiae nas 
Ações de Descumprimento de Precei-
to Fundamental no Supremo, ou seja, 
vamos participar dessas ações junto 
com outras entidades da advocacia e 
instituições jurídicas.

Com 177 anos de existência e uma 
história que se confunde com a His-
tória do Brasil desde o Império, o IAB 
também não poderia deixar de se ma-
nifestar contra medidas que permitam 
atos de comemoração da ditadura. 
Acreditamos que, no estado democrá-
tico de direito, é imprescindível asse-
gurar a liberdade de manifestação e 
expressão como um dos valores su-
premos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos.

AGÊNCIA BRASIL

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

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

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

PAULO ESPER



Novelas

E
stá tendo dose dupla de Juliana Alves na Globo. No ar como a Clotilde, de ‘Ti Ti Ti’, 
que acaba de reestrear no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, e como a Renatinha, de ‘Salve-se 
Quem Puder’, a atriz comemora ver dois momentos da carreira simultaneamente na 
programação. “Estou muito feliz. Vai ser muito bom assistir a esses dois trabalhos 

em fases de vida tão diferentes ao mesmo tempo”, descreve Ju, que aponta semelhanças 
entre os dois papéis.

“São duas vilãs, que têm em comum serem duas secretárias envolvidas com seus 
respectivos patrões, mas que são mulheres com histórias e caminhos de vida com-

pletamente distintos. Mas de qualquer maneira, eu acho uma coincidência muito 
bacana”, conta. 

BOAS MEMÓRIAS
No caso da segunda versão de ‘Ti Ti Ti’, que foi ao ar em 2010, Juliana lembra com 

carinho dos bastidores da trama. “Eu adorei quando soube que ‘Ti Ti Ti’ iria 
voltar porque é uma novela importantíssima na minha trajetória. Clotilde foi 
uma personagem muito desafiadora, totalmente diferente do que eu já tinha 

feito, uma vilã dissimulada, que passou por fases diferentes. Estou muito 
feliz e empolgada porque foi muito bom receber um segundo convite do 
Jorginho (Jorge Fernando), que foi o primeiro diretor a me aprovar, 

em ‘Chocolate com Pimenta’”, lembra a atriz, que também destaca os 
grandes parceiros de trabalho que teve logo no começo da carreira. 

“Tive a honra e a experiência incrível de trabalhar com Alexan-
dre Borges e Claudia Raia, que foram meus principais grandes 
parceiros de cena. Aprendi bastante com eles também”, conta Ju, 

que combateu a insegurança de um papel tão importante com 
muito estudo.

“Quando eu soube que faria a novela, busquei algumas re-
ferências da versão original, mas não quis ver muita coisa 

porque achava importante realizar um trabalho em que eu 
tivesse bastante liberdade e criatividade. Mas lógico que 

deu um frio na barriga e foi uma honra fazer uma perso-
nagem que a Tânia Alves, de quem sou muito fã, havia 
feito. Uma personagem muito rica, que tem um um 

aspecto de menina do interior, mas que esconde uma 
personalidade muito ambiciosa, vaidosa e mau-ca-

ráter. À medida que a história foi se desenrolando, 
fui buscando outras facetas da personalidade 
dela, e as referências das grandes vilãs dissimu-

ladas também foram presentes”, destaca.

PRÓXIMOS PASSOS

E com todos os capítulos de ‘Salve-se Quem 
Puder’ já gravados, Juliana dá espaço pra 
pensar nos próximos projetos. “Neste 

ano, estou numa expectativa muito 
grande para que mais pessoas possam 

assistir ao filme ‘Correndo Atrás’, ba-
seado no livro ‘Vai na Bola, Glander-
son!’, de Hélio de La Peña. Fiz par 

romântico com Aílton Graça e foi 
um grande prazer fazer esse tra-
balho”, conta a atriz, que tam-

bém teve um trabalho adiado 
por conta da pandemia. 

“Estou com um projeto 
de teatro desde o ano pas-
sado. Eu e a equipe en-

volvida interrompemos 
os encontros presen-
ciais, mas continua-

mos com conversas 
virtuais para que 
possamos ence-

nar quando for 
possível”, diz.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

n site: odia.com.br n e-mail: odiad@odia.com.br n tel.: 2222-8000
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GLOBO / JOÃO COTTA

Tanto em ‘Salve-se Quem Puder’ como na reprise de ‘Ti Ti Ti’, Juliana Alves vive secretária 

mau caráter envolvida com o patrão. “Acho uma coincidência muito bacana”, comemora
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MALHAÇÃO

 n Lucrécia exige que Cobra se 
afaste de Jade. Cobra faz uma 
cópia do videobook de Bianca 
sem que João perceba. Tomtom 
pede que Karina a leve ao parque 
de diversões.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Eva proíbe a enfermeira de usar 
o CD que Manu deixou para Ana. 
Alice confessa para Manuela que 
tem curiosidade de saber quem é 
seu pai. Jonas decide mudar seu 
visual.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

19h30 | GLOBO | 12 anos 

Juliana Alves na pele de 
Renatinha, de ‘Salve-se 
Quem Puder’; embaixo, 
como Clotilde, ao lado 
de Alexandre Borges, 
em ‘Ti Ti Ti’

TV GLOBO / ALEX CARVALHO 

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

GÊNESIS

 n Massá precisa agir com violên-
cia para fugir de Ur. Terá agrade-
ce a presença de todos na via-
gem. Ayla discute com Ló. Sarai 
volta a pedir para Abrão arrumar 
outra esposa.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n  Matilde, que finge ser Ernes-
tina, termina o início de namoro 
com Chico, que aceita a decisão 
por não reconhecer os comporta-
mentos de Ernestina. 

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Verena teme ser reconhecida 
como corrupta. Raul conversa fir-
memente com Vitória e Sandro 
sobre seus novos planos de vida. 
Durval presenteia Natália.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

 n Ermelinda se preocupa com o 
interesse de Zezinho por Alexia/
Josimara. Juan tenta confortar 
Mário. Téo lamenta a morte de 
Alexia. Luna se emociona ao ver 
fotos de Helena no computador.

TV GLOBO / ALEX CARVALHO 

o
d

ia
d



Horóscopo

O astral é favorável para apostar em novos hobbies ou 
mudar a rotina. O seu sexto sentido será ressaltado, 
escute-o. O sexo esquenta no romance. Cor: 
esmeralda

É um bom momento para planejar o futuro. Só evite 
contar seus planos para todo mundo. O desejo de se 
comprometer pode animar a paquera. Cor: verde-
musgo.

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: câmera, canil, carne, ciclo, cinema, cisco, clone, coice, enol, face, 
fácil, fina, honra, ícone, incenso, incerto, linear, lona, macio, menos, mera, 
resma, rósea, senhora, senil, sincero, sino, sonar, soneca, tranca.

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

O seu lado sociável vai reavivar os laços com os seus 
amigos. O seu foco vai se voltar para o seu trabalho. 
No romance, mostre seu lado divertido ao par. Cor: 
preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A sua ambição vai estar em alta. Faça um esforço 
extra. Há sinal de boas energias para cuidar da 
aparência. Aposte no seu charme na conquista. Cor: 
goiaba. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

O relacionamento com pessoas próximas vai 
melhorar. O seu lado caseiro vai te tornar mais calmo. 
A paquera não vai estar num grande momento. Cor: 
preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Não se preocupe sem necessidade. As energias 
positivas vão te render uma nova fase profissional. 
Converse com o companheiro para evoluir a relação. 
 Cor: vermelho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

As finanças vão se destacar por esses dias. A sua 
habilidade para lidar com dinheiro vai te proporcionar 
oportunidades. A paquera virtual pode amadurecer. 
Cor: carmim. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Você não terá dificuldade para ser realista e enxergar o 
que necessário. Há chance de conquistar algo 
importante através do trabalho duro. A paquera pode 
surpreender. Cor: menta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Evite problemas na sua vida. Confie em seus instintos 
e aposte no que sente que é o certo. Uma declaração 
de amor pode ajudar na vida a dois. Cor: azul-
turquesa.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As suas finanças vão ser o seu foco. Você pode se 
interessar por um projeto ambicioso. Analise as 
consequências. Um amor antigo pode ressurgir. Cor: 
prata.

No trabalho, vai ser fácil agradar ao chefe. No que 
depender dos astros, os ganhos econômicos vão 
surgir. Evite o excesso de críticas na relação amorosa. 
Cor: preto.

Vai se destacar no trabalho. Mostre seu lado 
responsável. Pode conquistar uma grana extra. Na 
conquista, existe chance de um romance à distância. 
Cor: verde-água.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’: Viih 
Tube detona 
Gilberto para 
Juliette
Viih Tube e Juliette conversaram 
sobre o jogo da discórdia na tarde 
de ontem no ‘BBB 21’. A youtuber 
alertou Juliette sobre as intenções 
de Gilberto, e Juliette se mostrou 
chateada com Fiuk. “É um cagão, 
medrosão. Ele fica se esconden-
do nas coisas do Gil e da Sarah. 
Quando voltar para ele a setinha, 
eu quero ver. Fiquei duas horas 
conversando com o menino, e ele 
vem me falar que eu exagero? Coi-
tado”, comentou Juliette sobre o 
filho de Fábio Jr. 

Viih Tube, então, questionou 
o comentário da amiga. “Por que 
você tem que entender os outros 
e ninguém te entende? Você tem 
que parar de ficar se explicando 
porque entende quem quer...”, 
disse a youtuber. “Tudo tem limi-
te, evitei machucar todo mundo 
aqui, mas ninguém evita me ma-
chucar”, lamentou Juliette. 

Viih, então, detonou Gilberto. 
“Ele está querendo mexer com o 
seu coração porque ele sabe que 
você tem um coração bobo às ve-
zes, ah, vai para a put* que pariu. 
Fica te encurralando, amigo é o 
caralh*”, esbravejou.

“Ele fica esperando um moído. 
Agora ele está uma seda”, disse 
Juliette. “Claro que está, ele sabe 
que você vai voltar”, afirmou Viih 
Tube. “Espero que eu volte mes-
mo”, finalizou Juliette.

Tiago se diverte 
com ‘fogo no 
parquinho’ 
Toda segunda-feira, Tiago Lei-
fert encara um novo papel, o de 
semeador da discórdia, no ‘BBB 
21’. Não foi diferente na ultima se-
gunda-feira. O apresentador per-
guntou a Camilla de Lucas quem 
estava certo na briga entre Sarah e 
Rodolffo, o que causou uma nova 
briga entre os rivais. Enquanto 
eles batiam boca, Tiago dava risa-
das no estúdio. 

“Eu acho que a atitude de Ro-
dolffo, de ter votado em uma pes-
soa próxima... eu não faria. Não 
sei o motivo específico do voto do 
Rodolffo... Mas eu fui lá para ouvir 
e entender o que estava aconte-
cendo”, disse Camilla. 

Tiago perguntou do lado de 
quem Camilla estava. “Eu acho 
que a Sarah estava certa porque 
a atitude que ele fez com a Sarah, 
ele fez com Juliette”, respondeu a 
influenciadora. “A mesma que elas 
tiveram comigo, semana passada”, 
rebateu Rodolffo. 

Ao ouvir o sertanejo, Sarah se 
irritou. “Eu nunca votei em você. 
Eu te defendi pra caramba. As 
únicas vezes que eu briguei com 
o Gil nessa casa foram para te de-
fender e me arrependo amarga-
mente de ter feito isso”, se exaltou.

Na internet, os telespectado-
res elogiaram Tiago por mais uma 
vez colocar o famigerado “fogo no 
parquinho”.
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