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COVID
RIO VAI VACINAR
PESSOAS COM
COMORBIDADES

ESTEFAN RADOVICZ

Daniel Soranz, secretário
municipal de Saúde,
vacina idosa na Cidade
das Artes, na Barra,
novo posto de
imunização

Imunização depende da chegada de
novas doses. Prefeitura quer atingir um
milhão de vacinados até o fim do mês. P. 3

DOR E LUTO EM
NOVO RECORDE
Numa tristeza sem fim, Brasil
bate mais uma trágica marca ao
registrar 3.869 mortes em 24h. P. 3

Governo libera consulta
ao auxílio emergencial
REPRODUÇÃO

Lista dos beneficiários está disponível no site da Dataprev. Pagamento começa na próxima terça. ECONOMIA, P. 7

GOVERNADOR ‘DESAFINADO’
Após a polêmica festa de aniversário, Cláudio Castro aparece em novo vídeo
cantando em roda de samba sem usar máscara, descumprindo regras sanitárias. P. 3

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Eliminada do ‘BBB 21’,
Sarah pede desculpas por
comentários polêmicos
no reality. P. 15

LEIA NA
EDIÇÃO DIGITAL

33

PÁGINAS
NO TOTAL

PASSEIO
Almoço econômico RUBRO-NEGRO
Fla de Bruno Henrique vence o
na Semana Santa

Para não pesar no bolso do consumidor, especialistas indicam peixes mais populares para substituir
o tradicional bacalhau nas refeições. P. 2

Bangu por 3 a 0 no Carioca. P. 8
BOTAFOGO SAI ATRÁS, IGUALA E
FICA NO 1 A 1 COM O MADUREIRA

MARCELO CORTES / FLAMENGO

ATAQUE

GLOBO/JOÃ£O COTTA

ARREPENDIDA

O DIA D

LUCIANO BELFORD

FábiaOliveira
VEJA MAIS TRÊS
CASAIS DE
‘POWER COUPLE’,
UM DELES MARI
GONZALEZ
E JONAS. P. 12
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ALERJ

A CPI difícil de
emplacar na
Assembleia

Todas
as ações
administrativas do secretário da
SEPM visam
melhoria do
desempenho
da corporação”

O

deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) está
inconformado com a decisão do secretário da Polícia
Militar, coronel Rogério Figueredo, de mudar de posto o comandante do 2º CPA (Comando de Policiamento
de Área/Zonas Norte e Oeste), coronel Marcelo Malheiros;
como também a transferência do ex-comandante do 20º
BPM (Mesquita), Coronel Busnello, para Barra do Piraí, no
interior fluminense. O parlamentar ameaçou abrir uma CPI,
que para muitos “já nasce morta”.
RESPOSTA DA PM
“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro esclarece que as mudanças
de comando fazem parte da rotina da Corporação. A versão apresentada para contestar as duas substituições não
corresponde com os fatos. Primeiro, porque não há qualquer
relação entre ambas - a ida do Coronel Busnello para o 10º
BPM ocorreu no ano passado, enquanto a substituição do
Coronel Malheiros foi efetuada recentemente. E o cumprimento de metas tem sido verificado na atual gestão da
SEPM em praticamente todas as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs). Vale ressaltar que todas as ações
administrativas do Secretário da SEPM, Rogério Figueredo
de Lacerda, seja na troca de comandos, seja na criação de
novos programas e estratégias de policiamento, visam à
melhoria do desempenho da Corporação e, consequentemente, à redução dos índices criminais, diz a nota da PM.

SECRETARIA DE
ESTADO DA PM

Coronel Rogério Figueredo fez mudanças na Polícia Militar.

Twittadas do Nuno

@nuno_vccls

O aumento de casos de Covid entre pessoas acima de 30 anos
pede atenção. Rever a prioridade pode ser uma opção. Essa faixa
etária é a mais ativa no mercado de trabalho, precisa sair, pegar
transporte público, cuidar dos pais e dos filhos. Um plano para
imunizar os jovens é essencial.
Finalmente, saiu o calendário de pagamento do auxílio emergencial. A fome coexiste em nosso país com diversas doenças. Mas o
auxílio é temporário. O que trará dignidade às famílias é um plano
sólido de governo a longo prazo, com atração de investimentos e
geração de empregos.

Prefeitura havia diminuído ontem a frota, mas voltou atrás após uma análise
REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Passageiros enfrentaram
ontem um tempo de espera
maior e ônibus mais cheios.
Isso aconteceu por conta do
número menor de coletivos
na cidade. A medida foi uma
determinação da Prefeitura
do Rio que permitiu que as
empresas diminuíssem sua
frota para, no mínimo, 80%
durante o feriadão emergencial motivado pelo aumento
de casos de Covid-19. No entanto, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)
voltou atrás da decisão e informou que enviou um ofício
comunicando às empresas
para retomar a circulação da
frota em sua capacidade total já a partir ontem à tarde
até sexta.

Rodrigo Macedo sofreu com a diminuição da frota de ônibus ontem

Segundo a SMTR, a mudança ocorreu depois de
uma análise operacional
dos primeiros dias de recesso sanitário, quando foi notado um movimento menor
de passageiros. A Pasta sus-

pendeu a decisão depois de
analisar que a redução não
atenderia as necessidades
dos usuários.
Os passageiros não aprovaram a redução. Rodrigo
Macedo, gestor ambiental,

de 39 anos, saiu de Jacarepaguá, na Zona Oeste,
para o Centro do Rio e
enfrentou dificuldades
no trajeto. Desde o início
do recesso, tem notado
uma espera maior e veículos mais cheios. “Estou
tendo muita dificuldade
que pegar o 306 por conta
dessa diminuição da frota”, explica.
O presidente da Comissão de Transportes da
Alerj, deputado Dionísio
Lins, informou que oficiaria ontem a SMTR para
prestar esclarecimentos
sobre o motivo e baseado
em que estudo autorizou
a redução da frota de ônibus na cidade.

O vereador Marcio
Ribeiro propõe
Projeto de Lei para
criar a semana dedicada ao Transtorno do Déficit
de Atenção com
Hiperatividade.
“É importante que
o diagnóstico e
tratamento seja
feito de forma
precoce”.

Travessa sem luz
em Neves
N A Travessa 30 de maio,
em Neves, São Gonçalo
está às escuras há mais de
2 meses e a prefeitura não
toma providências. Também
a Travessa Sena Portugal,
Rua José Leonardo e Rua
Marechal Deodoro, também
passam pelo mesmo
problema. A população
pagando taxa de iluminação
pública. E aí?

Online

As mais lidas
Governo inicia
pagamento do auxílio
emergencial na terça
ECONOMIA

Especialistas indicam opções mais populares que podem substituir o bacalhau

RIO

“Corvina, tainha, anchova,
sardinha e manjuba, que são
os mais populares, com preços equivalentes no mercado. Dependendo do estabelecimento, você encontra a
corvina por R$ 9,90”.
Patrícia Santos, nutricionista e coordenadora do Curso de Nutrição do IBMR, diz
que o bacalhau pode ser subs-

tituído por peixes como
merluza, tilápia e linguado, por exemplo.
“Nas grandes redes de
mercados, os valores variam entre R$ 15 e 28, para
preparar comidas saborosas, mais baratas e saudáveis. Esses peixes vão muito bem em pratos assados”,
afirma a nutricionista.

Teresa Bergher

IMUNIZAÇÃO NOS
MUNICÍPIOS
N Preocupado com imunização, o presidente da Alerj,
André Ceciliano, sugeriu a
prefeitos buscarem consórcios para compra de vacinas
como fizeram Niterói e Maricá, mas antecipou que a Casa
está disposta a ajudar.

O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

Uma Semana Santa econômica
O especialista em varejo
Marco Quintarelli orienta que o consumidor deve
fugir dos produtos nobres
como lombo de bacalhau e
filés. Segundo ele, o ideal é
dar preferência às lascas de
bacalhau, por exemplo. Ele
pontua opções de pescados
frescos como uma boa alternativa para economizar:

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

CONEXÃO LEITOR

Assaltante morre
após tentar roubar
motociclista na
Abolição

Em meio à crise da pandemia, as compras para as refeições da Semana Santa podem
comprometer o orçamento
familiar. Mas especialistas
apontam que peixes mais populares podem substituir o
bacalhau sem interromper a
tradição dos almoços na Sexta-Feira Santa e no Domingo
de Páscoa.

N A vereadora Teresa Bergher
(Cidadania) sugere que a
prefeitura do Rio utilize recursos do Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus, aprovado pela Câmara.
Foram arrecadados R$ 2,3
milhões em 2020, mas valor
ainda não foi usado. Como só
pode ser utilizado na saúde,
Bergher lembra a Paes que
estes recursos podem ajudar
na compra de vacinas.

SEMANA DE
ATENÇÃO
AO TDAH

O discurso do Comitê Anticovid mostrou divergência entre o presidente Bolsonaro e os demais componentes. Não adianta mudar
ministro se o maior responsável pela pasta mantiver uma postura
negacionista. Sr. Presidente, a nação precisa do seu exemplo.

No feriadão, circulação
normal de ônibus no Rio

PARA
COMPRAR
VACINAS

Facções proíbem bailes
em várias favelas no Rio
RIO

‘Me viu como forma
de reacender o
casamento’, diz atual
de Jorge sobre Laura
Keller
FÁBIA OLIVEIRA

> Laudelino Siqueira
São Gonçalo

Energia com
irregularidades no
Méioer
N Na Travessa Teixeira, no
Méier, o fornecimento de
energia é irregular e a oscilação
da tensão é frequente. Esperase providências da Light.

> Eronê Roberto
Rio de Janeiro
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Castro ‘atravessa o samba’ e canta
pagode sem máscara na pandemia
Vídeo teria sido gravado em fevereiro. Apesar do frasco de álcool na mesa, todos estavam sem máscaras
REPRODUÇÃO

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br
CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

O

governador em exercício, Cláudio Castro,
se envolveu em mais
uma polêmica por
não respeitar determinações
de autoridades de Saúde. Em
outro vídeo nas redes sociais,
participa de mais um evento
na pandemia. Desta vez, a imagem teria sido feita antes de
sua festa de aniversário em Petrópolis, no fim de semana. No
vídeo, Castro está numa roda
de samba em local fechado
em que todos que aparecem
na imagem não usam máscaras, item essencial no combate
à covid-19. Ele pega o microfone ao lado de um frasco de
álcool e, meio desafinado, dá
canja cantando trecho da música ‘Domingo’, do grupo SPC.
A assessoria do governo informou que o vídeo foi gravado
mês passado, quando o governador ainda não havia assinado o decreto de restrições em
vigor. No entanto, os eventos
em comemoração ao Carnaval
estavam cancelados por conta
da alta contaminação.
A pesquisadora em Saúde
da UFRJ e membro do Comitê
de Combate ao Coronavírus da
UFRJ, Chrystina Barros, disse a O DIA que “todos estão
cansados de rotinas que requerem atenção redobrada
da higienização das mãos,
uso de máscaras e a não aglomeração e que, além disso, a
Educação é o único caminho.
Ao citar Castro, afirmou que
faz parte do comportamento
humano seguir exemplos.
“Nesse sentido, principalmente lideranças, as pessoas

que têm as responsabilidade
de tomar decisões, ensinam
e orientam pelo exemplo do
que propriamente por decreto. É lamentável que no
Brasil a gente tenha crise de
maus exemplos, lamentou.
A médica geriatra e psiquiatra Roberta França enfatizou que o governo tem que
dar bons exemplos. “O mau
exemplo desde sempre veio
do governo. Seja no governo
federal, do estadual e municipal. Em momento algum na
pandemia nós tivemos fala
coesa e responsável para que
a população compreendesse
a gravidade da situação. Não
tivemos campanha nacional

Outro recorde
de mortes no
país: 3.869

O mau exemplo
desde sempre veio
do governo. Seja no
governo federal,
do estadual e
municipal”
ROBERTA FRANÇA, médica
geriatra e psiquiatra

Em mais um vídeo, Cláudio Castro aparece dando canja ao cantar trecho da música ‘Domingo’, do grupo SPC

direcionada aos brasileiros.
Quando a gente fala para as
pessoas que elas precisam ficar em casa e adotar todas as
restrições, e horas depois nós
vemos nossos representantes
se comportando de uma maneira completamente diferente de tudo aquilo que a ciência
e os especialistas estão falando, como vamos querer que a
população siga?”, questiona.
França reforça que os maus
exemplos vêm de cima. “Como

vamos convencer as pessoas
sobre a gravidade da doença?
É difícil de trabalhar nessa situação há mais de 1 ano e 2 meses, porque parece que estamos enxugando gelo. A gente
fala, explica, pede, implora,
mas das autoridades vemos
exatamente o contrário”, diz.
No último domingo, Castro
comemorou aniversário de 42
anos ao lado de familiares e
amigos. O evento reuniu dezenas de pessoas em casa aluga-

da por ele em Itaipava, Petrópolis. A prefeitura local decretou isolamento e proibiu aglomerações até domingo. Castro
chegou a pedir desculpas pelo
ocorrido. O MP Estadual informou que vai analisar os fatos.
A Alerj divulgou que não há
ato previsto para o caso. A Polícia Civil não se pronunciou.
A bancada do PSOL na Alerj
entrou, ontem com representação no MP do Rio apuração
de irregularidades na festa

Pessoa com comorbidade receberá
vacina com remessa de novas doses
Capital do estado planeja chegar a um milhão de vacinados até o fim do mês de abril
ESTEFAN RADOVICZ

INAUGURAÇÃO

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

O leque de pessoas vacinadas
no Rio vai aumentar em abril.
Além dos idosos que seguem,
o governo do estado anunciou, na terça-feira, calendário para agentes de segurança. A Prefeitura do Rio também vacinará profissionais
de Saúde e professores e, com
isso, a capital planeja chegar
a um milhão de pessoas vacinadas até o fim do mês. Pessoas com comorbidades também estão no planejamento
do município para entrarem
na lista de prioridades.
Mas, para o plano ser concretizado, a Secretaria Municipal de Saúde depende da
chegada de novas remessas da
Coronavac e da Oxford/AstraZeneca, esta já com produção
da Fiocruz, que deve entregar
20 milhões de doses para o governo federal. A expectativa é
que a distribuição de vacinas
acelere esse mês.
“Claro que a gente depende do aporte de doses e espera
compatibilizar nosso calendário com os governos federal e
estadual para que possa fazer

Mais postos
de vacinação
NA

esse planejamento de maneira
organizada e não falte vacina
para ninguém”, comentou o secretário Daniel Soranz. “A gente fica geralmente com 4,4%
(das remessas entregues). Se
isso se confirmar, a gente consegue vacinar todas as pessoas
com mais de 50 anos, comorbidades e professores”.
Soranz deve se reunir nos
próximos dias com outros secretários municipais e com o
estado para ajustar o calendário único. O governador

anunciou o calendário unificado, mas avisou que não precisa ser obrigatoriamente seguido pelos prefeitos. Apesar
de o governo não ter incluído
pessoas com comorbidades, a
Prefeitura do Rio quer vaciná-las quando possível.
“Comorbidade é essencial,
tem que ser prioridade. Mas
dá pra compatibilizar com
professores, forças de segurança, para que a gente possa
vacinar as pessoas o mais rápido possível”, disse.

Cidade das Artes, na
Avenida das Américas
5.300, já está recebendo
pessoas para se vacinar. O
novo posto foi inaugurado
ontem com a imunização
de idosos de 69 anos. A primeira foi Sílvia Maria Bastos, que comemorou com o
brado de “viva o SUS!”, que
ganhou as redes sociais. Ela
foi vacinada pelo próprio secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.
E hoje, um novo posto
será aberto no Museu do
Amanhã, no Centro do Rio,
para vacinação contra covid-19. A população poderá
comparecer para receber a
dose da vacina de segunda
a sexta-feira, das 8h às 17h.
Nesta quinta, a vacinação
será aplicada em pessoas
com 68 anos. Durante a manhã, mulheres serão imunizadas e à tarde, os homens.

de aniversário. Para a deputada estadual Renata Souza,
há fortes indícios de improbidade, de violação do Código
de Ética dos servidores e desrespeito ao decreto municipal que proíbe aglomerações.
Flavio Serafini, Eliomar Coelho, Monica Francisco e Dani
Monteiro, todos do PSOL, e os
deputados Waldeck Carneiro (PT) e Enfermeira Rejane
(PCdoB) também assinaram
o documento.

> O Brasil bateu ontem
mais um triste recorde e
atingiu a marca de 3.869
mortos por covid-19 em
24 horas. Com isso, o número de óbitos a 321.515.
Os dados são do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O número de casos em apenas
um dia foi de 90.638. Já
os acumulados somam
12.748.747 e a média móvel de mortes chegou a
2.977, a mais alta desde o
início da crise sanitária.
O ranking é liderado por São Paulo, com
74.652 óbitos. O Rio continua em segundo, com
36.727 mortes, seguido
por Minas (24.332), Rio
Grande do Sul (19.736) e
Paraná (16.717).
Conforme último
registro da Secretaria
Estadual de Saúde, 12
pessoas morreram por
hora no estado por
covid-19. Foram 283
mortes nas últimas 24
horas, sendo o maior
número desde junho
e o terceiro maior da
pandemia. O tempo
de espera por um leito
de UTI Covid está alta.
Um paciente, em estado grave, leva em média 25 horas para conseguir leito de UTI. Há
pouco menos de duas
semanas, o tempo era
de 8 horas.

Belford Roxo tem o
quarto menor índice
de óbitos no Brasil
Um ranking da Macroplan
Consultoria coloca Belford
Roxo como a 4ª cidade no
país (entre 100 pesquisadas) – e a 1ª no Estado do
Rio - com o menor índice
de mortes por covid-19. O
município ficou à frente de
cidades como Franca – SP
(10º lugar) e Montes Claros
– MG (7º). No item taxa acumulada de óbitos até 23 de
março de 2021 por 100 mil
habitantes, Belford Roxo
tem 87,7. O estudo foi publicado na revista Exame.
Desde o início da pandemia, Belford Roxo registrou 17.730 casos confirmados, sendo que, deste total,
17.281 foram curados. Comparando com Petrolina
(PE), a 1ª colocada, destaca-se que Belford Roxo tem
mais de 600 mil habitantes, enquanto o município
pernambucano tem pouco
mais de 350 mil habitantes
e renda média per capita de
R$ 2.200. A de Belford Roxo
é aproximadamente meio
salário mínimo (R$ 550).
Para combater a pandemia, a Prefeitura de Belford
Roxo investiu em equipamentos e estruturou toda a
rede de Saúde, dando prio-

ridade ao Hospital Municipal,
UPA Bom Pastor, UPA Lote XV
e Hospital Fluminense (conveniado com o SUS), além de
instalar em Xavantes o Centro
de Tratamento Avançado, que
funciona como base de apoio
aos que saem do CTI do Hospital Fluminense e ter alta.
“Fizemos mais de 121 mil
testes rápidos e aparelhamos
a rede de Saúde para atender à
população. Estamos na fase de
vacinação. Fico orgulhoso por
Belford Roxo fazer este excelente trabalho com único objetivo de salvar vidas”, destacou
o prefeito Wagner dos Santos
Carneiro, o Waguinho.
O secretário de Saúde, Christian Vieira, enfatizou que foi
feita sanitização em diversos
locais para evitar a propagação do vírus, além de vacinar
mais de 30 mil pessoas. “Fizemos 1.953 exames RT – PCR
Swab; 17.312 tomografias; distribuímos 420 mil máscaras
reutilizáveis, 149 mil descartáveis a profissionais de Saúde e concedemos 19.583 kits
de remédios. Temos sete policlínicas vacinando e criamos
mais três pontos de vacinação.
Os funcionários estão se dedicando muito no combate à
covid-19”, concluiu Vieira.

4

QUINTA-FEIRA, 1.4.2021 I O DIA

O DIA I QUINTA-FEIRA, 1.4.2021

5

6

QUINTA-FEIRA, 1.4.2021 I O DIA

ECONOMIA 7

O DIA I QUINTA-FEIRA, 1.4.2021

Consulta a auxílio será liberada hoje
Nova rodada de pagamento do benefício começa na próxima terça-feira com valores de R$ 150 a R$ 375

O

s beneficiários da
nova rodada de auxílio emergencial por
conta da pandemia
de covid-19 podem verificar
se estão na listagem que será
liberada hoje pelo Ministério
da Cidadania. A consulta estará disponível no site da Dataprev. Ontem, o ministro da
pasta, João Roma, anunciou
que o pagamento começará

Serão quatro
parcelas entre
abril e julho
> A nova rodada do auxílio emergencial terá
quatro parcelas, de abril
a julho, com valores que
variam dependendo
da família. Vai receber
R$150 quem mora sozinho; R$ 250 serão pagos
às famílias com mais de
uma pessoa e que não
são chefiadas por mulheres; e famílias chefiadas por mulheres terão direito a R$ 375, pagos em quatro parcelas
mensais. A nova rodada
do auxílio emergencial
é limitada a uma pessoa
por família.
Podem receber famílias com renda por pessoa de até meio salário
mínimo (R$550) e renda
mensal total de até três
salários mínimos (R$
3.300). Para beneficiários do programa Bolsa
Família, valerá o benefício de maior valor.
Apenas poderá receber os valores quem
já era beneficiário do
programa em dezembro de 2020. Em decreto editado na semana
passada, o governo
reforçou a proibição
de novos pedidos do
benefício por quem
estava empregado até
julho de 2020, quando
o cadastro foi encerrado, mas foi demitido, sem conseguir
recolocação.
O auxílio será pago
a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e
desempregados (que
não estejam recebendo seguro-desemprego) com renda familiar
de até três mínimos,
ou de até meio salário
mínimo por pessoa. Os
beneficiários do Bolsa
Família só receberão
caso seja mais vantajoso do que o valor do
programa regular.

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

na próxima terça-feira, 6 de
abril. Segundo ele, os primeiro depósitos serão feitos nas
contas dos beneficiários e depois haverá um cronograma
de saques, como ocorreu no
ano passado.
O número de beneficiários
em 2021 foi reduziu pelo governo Bolsonaro de 60 milhões para 46,6 milhões, e os
valores a serem pagos acaba-

ram diminuídos pela equipe
do ministro da Economia,
Paulo Guedes. Desta vez, vão
variar entre apenas R$150 e
R$ 375, a depender de critérios estabelecidos. Anteriormente, o valor era de R$ 600,
chegado a R$ 1.200 para mulheres chefes de família.
Segundo o Ministério da
Cidadania, a o cidadão deve
verificar o resultado do rece-

bimento do auxílio no Portal
de Consultas da Dataprev:
https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/.
CONTAS DIGITAIS

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que a partir
do dia 6 de abril, o banco depositará o auxílio nas contas
digitais - que todos os benefi-

ciários já possuem - e depois
será possibilitado o saque
dos valores.
“Teremos todo um calendário com todo o detalhamento, para minimizar aglomerações. Nossa expectativa
é de que pelo menos metade
das pessoas já paguem suas
contas digitalmente. Vamos
minimizar as filas de saques”,
acrescentou.

Auxílio sairá em contas digitais
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BRANCO SE RECUPERA
Internado no Rio com covid há duas
semanas, o ex-lateral da Seleção deixou
a UTI e pode ter alta nos próximos dias.

LÍDER DA TAÇA GB

BOTAFOGO

Fla passeia no Raulino
e bate o Bangu por 3 a 0
Na volta dos titulares, time vence com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol

Glorioso empata com
o Madureira e perde a
chance de ir ao G-4
Alvinegro sai atrás no Giulite Coutinho,
mas iguala o placar com Matheus Babi

MARCELO CORTES / FLAMENGO

> Volta Redonda

C

om o retorno do time
principal e do técnico Rogério Ceni, o
Flamengo venceu o
Bangu por 3 a 0, no Raulino
de Oliveira, gols de Bruno
Henrique, Arrascaeta e Gabigol. O resultado manteve a
equipe na liderança da Taça
Guanabara. O placar poderia ter sido mais elástico,
mas a equipe perdeu muitas
oportunidades.
O Rubro-Negro foi o dono
das ações desde o primeiro minuto e criou ótimas chances
com Gabigol, Bruno Henrique e Filipe Luís, mas o goleiro Paulo Henrique apareceu
bem. Quando os jogadores já
esperavam o apito final da etapa inicial, brilhou a estrela de
Bruno Henrique. Aos 47 minutos, Diego cruzou, e o ata-

Bruno Henrique fez o gol que abriu a vitória. Gabigol marcou o terceiro

cante subiu bonito, no terceiro
andar, para cabecear no canto
direito, sem chance de defesa.
Na segunda etapa, o roteiro
foi o mesmo, com o Flamengo mandando totalmente na
partida e o Bangu tentando
se defender como podia. Aos
cinco minutos, o zagueiro Gus-

tavo Henrique quase ampliou.
Gabigol teve duas chances seguidas, aos 16 e aos 19. Na primeira, o goleiro defendeu bem
e, na segunda, o artilheiro finalizou sem direção.
Aos 21, Arrascaeta chamou a responsabilidade e
marcou belo gol. O uruguaio

FLUMINENSE

Mudanças em busca de equilíbrio

recebeu de Diego, se livrou
da marcação na entrada da
área e bateu rasteiro no cantinho. Uma pintura.
Aos 23, o Flamengo quase
chegou ao terceiro. Após cobrança de escanteio, Gustavo
Henrique cabeceou na trave.
No rebote, Filipe Luís finalizou com perigo, para fora.
Com o time sobrando no jogo,
Rogério Ceni promoveu mudanças: Diego, Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, Bruno
Henrique e Arrascaeta saíram
e entraram Gomes, Bruno Viana, Michael, Vitinho e Muniz,
respectivamente.
O time manteve o ritmo
e, aos 39, Vitinho recebeu de
costas para a defesa e tocou
na medida para Gabigol, que
dominou e finalizou no ângulo, marcando o primeiro dele
na temporada de 2021. Vitória
tranquila e muito merecida.

O Botafogo empatou com
o Madureira em 1 a 1 pela
7ª rodada do Campeonato
Carioca e deixou escapar
a chance de entrar no G-4.
O Glorioso viu o Tricolor
Suburbano, único invicto, abrir o placar com Luiz
Paulo, mas buscou o empate com Matheus Babi.
A etapa inicial foi de
equilíbrio. O Botafogo começou dominando as
ações, mas o Madureira era
perigoso nos contra-ataques. Aos 26 minutos, em
bola cruzada na área, Kanu
falhou, Jonathan não conseguiu afastar e Luiz Paulo
marcou. O gol nitidamente abalou o Alvinegro, que
pouco criou e foi para o intervalo perdendo.
Na volta para o segundo
tempo, o Madureira optou
por fazer um jogo mais de-

fensivo e chamou o Botafogo
para o seu campo. Porém, o
time alvinegro pecava na hora
de decidir as jogadas. Marcelo Chamusca colocou Rafael
Navarro, ao lado de Babi. A
mudança surtiu efeito e o Botafogo começou a levar perigo.
Aos 29, Navarro chutou
cruzado, o goleiro Felipe Lacerda deu rebote e Matheus
Babi apareceu na pequena
área para empatar. A partida
ficou corrida, com chances
para os dois lados. O Botafogo quase virou após cobrança de escanteio de Ricardinho. Edmário tentou cortar e quase fez contra, mas
a bola bateu no travessão.
Aos 42, Maurício cabeceou à
queima-roupa, mas Douglas
Borges salvou o Alvinegro. O
empate deixa o Botafogo em
sexto, com 10 pontos. O Madureira é o terceiro, com 11.

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

Edilson Silva
LUCAS MERCON/FLUMINENSE

“Precisamos equilibrar,
encontrar isso a partir da
troca do sistema ou da característica de algum jogador
para atacar com volume, mas
sem sofrer contra-ataques
como estamos sofrendo. Parece que estamos fazendo
uma briga de rua, estamos
cedendo muitos espaços. É
esse equilíbrio que precisamos buscar”, analisou.
Com atuações abaixo da

CLUBES PELA
DEMOCRACIA!

média, Lucca e Frazan são os
mais cotados para deixar o
time. Luiz Henrique é outro
que também pode ser sacado. Se não tiver novo problema muscular, Luccas Claro
deve retornar e Wellington
pode receber uma chance no
meio. Além da mudança nas
peças do elenco, Roger também conta com a chegada de
reforços para a estreia na Libertadores, no fim de abril.

VASCO

Galarza, Luiz Henrique e Andrey: jovens talentos de Vasco e Flu

Cano faz história na Colina

OLHO NOS GAROTOS

Ao balançar a rede pela primeira vez na temporada de
2021, no empate em 1 a 1 com
o Fluminense, pelo Campeonato Carioca, Germán Cano
alcançou marca importante em seu segundo ano pelo
Vasco. O atacante argentino
chegou a 25 gols e entrou
para a lista dos cinco estrangeiros que mais marcaram
pelo Cruzmaltino.
Ele se igualou ao compatrio-

ta Hugo Lamanna, que atuou
pelo Vasco em 1934 e 1935.
Agora, também é o segundo
argentino que mais balançou
as redes pelo clube, atrás apenas de Alfredo González, que
fez 30, em 1940 e 1941.
Com toda uma temporada
pela frente, Cano tem grandes chances de se tornar o segundo estrangeiro que mais
fez gols pelo Vasco. Ele está
a três de igualar o sérvio Pe-

tkovic, que jogou entre 2002
e 2004, e a cinco do compatriota González, o terceiro. E
faltam 12 para empatar com
o paraguaio Silvio Parodi, que
fez 37 entre 1954 e 1955.
Entretanto, a busca para se
tornar o maior artilheiro estrangeiro na história do clube
não será das mais simples. O
uruguaio Villadóniga marcou
83 gols pelo Cruzmaltino entre os anos de 1938 e 1942.

clássico entre Fluminense e Vasco (1 a 1,
no Raulino) mostrou dois cenários que
podemos destacar. O primeiro: os experientes e artilheiros ainda decidem. Não à toa
o gol do Vasco foi marcado por Germán Cano
e a bola na rede do Fluminense foi de Fred, que
dispensam comentários. O outro cenário é
para exaltar o trabalho dos dois clubes na base.
Ver jogadores como Gabriel Teixeira, Calegari,
Kayky, Luiz Henrique e Marcos Felipe, pelo Tricolor, e Lucão, Andrey, Pec, Galarza, Laranjeira
e Figueiredo, pelo Cruzmaltino, mostra que há
muito talento e futuro. Alguns já até se consolidaram. Outros jogaram o primeiro clássico
com uma personalidade enorme. Se não há
muito o que se destacar no jogo em geral, eu
gostei da dinâmica desses garotos que, a cada
dia, parecem estar prontos com menos idade.
Física e taticamente. Olho neles...

n Clubes de futebol do país inteiro se manifestaram no dia
em que a ditadura no Brasil
completou 57 anos, desde o
golpe de 1964. O Vasco foi o
primeiro a postar e apoiar a
democracia, depois vários no
Rio e também no Brasil seguiram as manifestações, seja
contra a ditadura e/ou a favor
da democracia. E estou nessa
também. Já estamos passando
por um momento complicadíssimo por conta da pandemia, mas não custa lembrar
que ditadura nunca mais.

DIVULGAÇÃO/CABOFRIENSE

Depois de três vitórias seguidas com os reservas, Roger
Machado ainda não venceu
desde que passou a utilizar
os titulares do Fluminense.
Com a derrota para o Volta
Redonda (3 a 2) e o empate
com o Vasco (1 a 1) pelo Campeonato Carioca, o treinador
vê um desequilíbrio entre os
setores ofensivo e defensivo
e já pensa em fazer alterações na equipe.

O

QUE ALEGRIA, BRANCO!
n O meu amigo, ídolo do Fluminense e campeão mundial
com a Seleção saiu da UTI. Branco deve ter alta antes da
Páscoa, após travar luta contra a covid. Minhas palavras
não vão conseguir expressar o tamanho da minha felicidade. Quero aproveitar para desejar força a todos os que
estão passando por um momento difícil por conta desta
pandemia. Se cuidem! E vida longa ao Branco!
Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

ÚNICO INVICTO E
DENTRO DO G-4
n Além do Volta Redonda,
outra equipe surpreende
no Carioca: o Madureira. O
time do subúrbio é o único
invicto e ainda ocupa o G-4.
Trocou de técnico e Alfredo Sampaio (foto) parece
ter melhorado mais ainda
a equipe. Empatou com
Vasco e Botafogo, pontuou
contra times do mesmo
nível e agora vai encarar o
Flamengo na próxima rodada. Mesmo com as pedras no caminho, já são 11
pontos e uma grande fase!
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Coluna doKakay

n site:
odia.ig.com.br/colunas/
coluna-do-kakay

Antônio Carlos de Almeida Castro
Advogado criminal
ARTE KIKO

respeito, ela seria cassada pelo Conselho de Ética.
Vamos canalizar todas nossas
energias para viabilizar as vacinas.
Como prioridade absoluta, como
regra, como mantra. Vamos insistir
naquilo que foi negado pelo capitão
cultor da morte e priorizar as máscaras e o isolamento social.
E, em silenciosa homenagem a todos os que sofrem neste momento na
humanamente impossível escrever uma crônica
solidão dos corredores, dos quartos ou
diária sobre o Brasil. O realismo fantástico tem que
das UTIs dos hospitais, vamos nos unir
se adaptar para acompanhar o grau de fantasia da
em pensamento e, os que acreditam,
realidade. O inimaginável ocupa contornos de real e fragem oração. Todos nós já perdemos
mentos dos sonhos parecem se materializar. Os sonhos se
alguém querido ou estamos com uma
“Até cortar
rendem a pesadelos macabros.
pessoa amada sofrendo sem ar, sem
Enquanto o Brasil se firma no primeiro lugar em número de os próprios
esperança, sem um abraço ou um afaNuma outra tentativa de golpe branco, como a que foi
mortos na pandemia, o governo fascista e genocida insiste
defeitos
go amigo. Vamos nos prometer resistir
intentada na subleitura fascista do Artigo 142 da CF, ao dizer
em criar hipóteses de golpes institucionais, de fake news, para pode ser
para enfrentar o vírus, priorizando a
que as Forças Armadas eram poder moderador, o líder do PSL
desviar o foco da tragédia sanitária. O número de óbitos por
vida. Mas, depois, vamos estar atentos
perigoso.
tenta emplacar projeto de lei dando a Bolsonaro poderes de
covid nas últimas 24 horas nos 11 países onde mais morreram
para o enfrentamento do verme.
Nunca se
assumir o lado ditatorial com o autoritarismo absoluto.
pessoas assusta: 3.780 mortos no Brasil, 3662 nos outros dez.
Ninguém pode nos tirar o direito
sabe qual é o A tentativa de ter o controle pleno dos servidores civis e
É estarrecedor! A falta de um enfrentamento científico,
de
representar nossa dor, nossa indefeito que militares, inclusive dos policiais, aponta o rumo da nova inveso desprezo à Ciência, o culto à morte, a falta de empatia, a
dignação, nossos mortos contra esse
sustenta
tida de quebra da institucionalidade. A já conhecida opção de
gestão criminosa da crise nos levaram ao fundo do poço.
governo fascista e assassino. Que a
capturar as PMs nos estados é uma das sementes do golpe.
E, enquanto choramos nossos mortos e tentamos nos so- nosso
densa nuvem que hoje sufoca os que
Não podemos esquecer que os comandantes das Forças
lidarizar com o povo brasileiro na tragédia que nos domina,
edifício
estão infectados pela irresponsabiliArmadas que foram substituídos tiveram a honradez e o esainda é necessário enfrentar e dissecar a aguda crise política inteiro”.
dade criminosa da falta de vacina se
pírito público de não aceitar serem misturados com a milícia e
no momento dramático. O ministro da Defesa é demitido,
CLARICE
torne ainda mais impenetrável quando
os grupos de extermínio. Se essa união tivesse ocorrido, o Braassim como os chefes militares das Forças Armadas. E isso
LISPECTOR
chegar a hora do enfrentamento com
sil deixaria de ser uma democracia e veria instalada a barbárie
vindo de um capitão golpista que foi expulso do Exército.
os bárbaros. Homenageando Ulysses
institucionalizada como projeto de poder.
Uma crise que só não se torna fatal pela seriedade e pelo
Guimarães, “Traidor da Constituição é
Ao mesmo tempo o braço fascista na Câmara se revela na
espírito democrático e patriótico dos comandantes militatraidor da pátria. Temos ódio à ditadupresidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, que ousa dissemires. Mais uma vez o irresponsável do capitão que ocupa a
ra. Ódio e nojo.”
nar fake news sobre a morte de um PM na Bahia e incitar um
Presidência tenta fragilizar as instituições com o intuito de
motim da Polícia Militar. Se o Congresso Nacional se desse ao Coluna publicada às quintas-feiras
assumir um poder despótico e tirano.

FANTASIA DA REALIDADE

BAIXO CLERO:
GOLPE BAIXO

É
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ATENÇÃO, funcionalismo federal. Foi publicada ontem, em edição extra do Diário
Oficial da União, a Portaria 3.776, do Ministério da Economia, determinando a
data de hoje (1º de abril) como ponto facultativo nos órgãos do Executivo.

SERVIDOR
Paloma Savedra

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma: reunião de
líderes definirá votação
EDUARDO BARRETO / CMRJ

A

reunião do colégio
de líderes marcada
para a próxima terça-feira, na Câmara
Municipal do Rio, definirá
se a reforma previdenciária proposta pelo Executivo
será votada ou não na data.
O governo pedirá inclusão
do projeto na pauta do dia, o
que será discutido pelos vereadores. A oposição já articula para evitar que o texto
vá ao plenário, e a definição
ficará a cargo do presidente
do Legislativo, Carlo Caiado
(DEM), a partir do que for
acordado.
Líder do governo Paes,
Thiago K. Ribeiro (DEM)
afirmou ontem à coluna que
a matéria começará a ser discutida no plenário na terça.
Ressaltou ainda que o projeto tramita em regime de
urgência e que o prazo de
entrega dos pareceres das
comissões estouraram.
A reforma prevê a capitalização do Fundo Especial de
Previdência do Município
do Rio (Funprevi) com o aumento da alíquota — de 11%
para 14% — de todo o pessoal
da ativa e de inativos que ganham acima do teto previdenciário (R$ 6.433,57) e da
contribuição patronal (paga
pelo Tesouro) de 22% para
28%, entre outras medidas.

Mobilização
de servidores
na Cinelândia

Colégio de líderes na próxima terça será decisivo para a votação

CONFIRA

73 MIL

R$ 38 BI

Segundo o Previ-Rio, de 86 mil
inativos, o desconto de 14%
alcançará 13 mil — que ganham
acima de R$ 6.433,57. Assim,
73 mil não serão afetados

Déficit atuarial (a longo prazo)
do Funprevi é de R$ 38 bilhões.
Dados oficiais apontam que
o déficit financeiro em 2021 é
de R$ 1,02 bilhão

> As categorias do funcionalismo carioca estão atentas à possibilidade de votação na
terça-feira e organizam
uma mobilização —
respeitando os protocolos sanitários — dentro e fora da Câmara de
Vereadores para barrar
o projeto.
Os servidores criticam a análise de um
assunto complexo em
meio ao agravamento
da pandemia, o que impede a realização de debates presenciais.
Em nota, o Movimento Unificado em
Defesa do Serviço Público Municipal (Mudspm) declarou que “recebeu com indignação
a informação”. O grupo também reclamou
de não ter sido ouvido
pelo governo: “O Mudspm vem buscando insistentemente diálogo
com o Executivo sem
ter obtido o retorno”.

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

UM ANO DO SEI-RJ

Economia de mais de R$ 2 milhões
n O Sistema Eletrônico de In-

formações do governo estadual, o SEI-RJ, está completando um ano hoje, 1º de abril.
E comemora a data com mais
de 2 milhões de processos
eletrônicos adicionados à sua
base de dados e mais de 80 mil
usuários cadastrados.
Com o uso do sistema, até o
momento, mais de 14 milhões
de folhas de papel deixaram
de ser usadas na documentação estadual, gerando uma

economia de mais de R$ 2 milhões, anualmente — apenas
em aquisição de papel.
Desde abril de 2020, o SEI-RJ foi implantado, passando
a ser usado por todas as secretarias. Os processos deixaram
de ser impressos e passaram a
ser 100% digitais, facilitando o
dia a dia dos servidores e também de cidadãos fluminenses.
O sistema também traz mais
agilidade, economia e transparência aos cofres públicos.
DANIEL CASTELO BRANCO

Mais de 14 milhões de folhas de papel deixaram de ser usadas

CORTE ‘NA CARNE’

Castro pode ter salário reduzido
n Depois de uma PEC ser apre-

sentada na Alerj para que servidores com remuneração acima de R$ 11 mil doem parte do
salário durante a pandemia,
agora, duas outras propostas
caminham no mesmo sentido.
Desta vez, as medidas miram
os salários de governador, vice,

secretários e também de deputados. O objetivo é que parte
dos subsídios seja repassada
ao Programa Supera Rio (Lei
9.121 de 2021) para pagamento
do auxílio emergencial. A indicação legislativa e o projeto de
decreto legislativo são de autoria de Filippe Poubel (PSL).

Quinta-feira, 1.4.2021
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamento!! "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/domingo. Tels.(21)3607-0707/
(21)98513-2155 (WhatsApp)
. Cj.4967-0. www.segimoveis
.com.br
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ADVOGADO
V/TEXTO
INSS, orientação gratuita
,amparo Idoso (Loas) 65
anos, sem contribuição, benefício demorando, indeferido, pensão morte, auxilio
doença. Tel.:(21)98170-8738
Whatsapp.

OPERADOR
V/TEXTO
Cnc com curso Senai ou
similar sem experiência. Damos preferência moradores:
Regiões de Bangu, Jacarepaguá/ Madureira. Currículo para: rh@icram.ind.br
Tel:96477-1232 zap
OPERADOR
V/TEXTO
Programador/ Operador Centro de Usinagem comando
Mitsubishi. Campo Grande.
Salário R$2.750,00 +benefícios. Currículo para: carolfgvh@gmail.com

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

Pág. 11

INSTR. SEG. TRABALHO
e Instrutor de Informática
Para atuar no SEST SENAT
Unidade Paciência - Rio de
Janeiro. Torna pública a abertura de processo seletivo
para contratação e formação
de cadastro reserva para os
seguintes cargos: Instrutor
de Segurança do Trabalho
(Cód: 133/21) e Instrutor de
Informática (Cód: 135/21).
Para mais informações, acesse o endereço eletrônico:
http://www.sestsenat.org.
br/vagas, durante o período
de inscrições, que será de
01/04 a 09/04/2021. O
processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de
conhecimentos específicos
(objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.

MILAGRES
Eu acredito em milagres. Em
nome de Deus, do Menino
Jesus de Praga, de Oxum e
de Oxalá.
Ana Lúcia Pires Ferreira.
CONCRETO BOMBEADO
Lage pré Fabricada/ Piso
de concreto polido. 12 X
cartões: Atendemos todo RJ. Aceitamos cartões.
Tels.:97007.5050/ 964031836/ 97006- 6176. WhatsApp

CONSULTAS VOVÓ
(Cambinda). Joga-se Cartas, Búzios Rua Dias da
Cruz, 923 Engenho Dentro. Experimente, não vai
se arrepender comprove!
T.2594-6085/ 3228-2626
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FábiaOliveira
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ESTREIA EM MAIO

Conheça mais
três casais que
estarão no
‘Power Couple’

E

sta coluna soube da participação de outros três casais na
próxima edição do ‘Power Couple Brasil’, da Record TV. São
eles: Adriana Bombom e o noivo Adrien Cunha, a cantora Li
Martins, ex-Rouge, e o marido JP Mantovani, e os ex-BBBs Mari
Gonzales e Jonas Sulzbach. Além deles, também antecipamos
Jonathan Costa e a namorada Carolina Santos e confirmamos
também a ida dos ex-BBBs Aline Gotschalg e Fernando Medeiros.
Nos bastidores também são dados como certos os nomes de Mc
Mirella e do marido Dynho Alves, da ex-’Fazenda’ Victória Villarim e
do noivo Paulo Rapuano, além da apresentadora Renata Dominguez e do marido Leandro Gléria.
Por enquanto os futuros participantes ainda estão em fase de
realizar os exames médicos. Apresentado por Adriane Galisteu, o
‘Power Couple’ tem estreia prevista para 11 de maio, mesma data e
faixa de horário da volta do reality ‘No Limite’, que faz sua reestreia
na TV Globo depois de anos fora do ar.

DO

INS
TA
GR
AM

KEVINHO ESTÁ SOLTEIRO DE NOVO

RE

PR
OD
UÇ
ÃO

Pouco mais de um ano depois que Kevinho assumiu publicamente seu namoro com a influenciadora Gabriela Versiani, chegou ao fim o relacionamento dos dois. A informação foi confirmada à esta coluna por pessoas próximas
ao funkeiro. E ao que tudo indica, o fim da relação não foi dos melhores. Gabriela e Kevinho não se seguem mais
nas redes sociais e a morena ainda apagou as fotos que tinha com o ex. Eita!

BRIGA ENTRE EX E ATUAL
GANHA NOVO CAPÍTULO
REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Em defesa de Ivete
REPRODUÇÃO

Daniel Cady tratou de rebater um
comentário de uma internauta
sobre as atuais medidas de Ivete
Sangalo. Tudo começou quando
o nutricionista postou no
Instagram uma foto almoço da
família, ontem, e aí a seguidora
deixou um comentário ácido:
“Assim mainha não emagrece
nunca”. Daniel não esperou
muito tempo para defender a
cantora baiana. “Quem disse que
ela precisa emagrecer?”. Xi!

Depois que Laura Keller
expôs que seu ex-marido, Jorge Sousa, atualmente se relaciona com
uma ex-amiga dela e
chamar a moça de ‘talarica’, a jovem Dayana
Oliveira, a atual namorada do Jorge, resolveu se
pronunciar. Dayana afirma que as declarações de
Laura a fizeram receber
uma onda de ataques.
“Eu estou recebendo diversas mensagens de pessoas me ameaçando, me mandando mensagens bem ruins e não acho justo porque todo
mundo só ouviu um lado da história e eu acho
extrema falta de responsabilidade uma pessoa
que tem mais de 600 mil seguidores falar no
perfil dela pra outras mulheres destilarem ódio
no meu perfil”, disse.
Dayana ainda negou que Jorge tenha traído
Laura com ela e que a própria atriz e DJ a teria
usado para tentar salvar o casamento dela com
Jorge. “O que ela falou não condiz com a verdade. Foi uma história muito mal contada que ela

contou. Ela disse que foi traída dentro da própria casa e isso nunca aconteceu. Se aconteeu alguma coisa
dnetro da casa dela
foi com o consentimento dela e por
vontade dela. O que
ela fez comigo foi me
ver como uma forma
de reatar, de reacender um casamento
que já tinha acabado
há muito tempo, que
foi anunciado o término há muito tempo”.
Por fim, Dayana ainda
mostrou prints de conversas no WhatsApp em que ela é ameaçada
por Laura. Em uma das conversas, que aconteceu
através do WhatsApp do Jorge, Laura aparece
dizendo que iria “meter a porrada” em Dayana.
Laura, por sua vez, se pronunciou novamente
dizendo que errou em ter compartilhado o perfil
da moça para que seus seguidores fossem até
ela despejar ódio e disse que irá sair com o filho
Jorge Emanuel da casa onde ainda divide com
Jorge.
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NADA DE COMPROMISSO

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Ontem Neymar desmentiu os boatos de que estaria em um relacionamento sério e
apaixonado pela cantora Valencede. Misturando espanhol e português em uma publicação, o atacante negou um envolvimento com a interprete venezuelana. “Saiu por aí
que estoy enamorado. Só esqueceram de avisar o pai”, escreveu o craque no Twitter.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA
ana.lima@odia.com.br

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

BALD MENEGHEL/EDU MORAES

‘VAMOS PROPAGAR MUITO
AMOR’, DIZ LUCIANA GIMENEZ
SOBRE NOVA ATRAÇÃO
Luciana Gimenez apresentará mais uma atração no horário nobre da RedeTV!. O game de
namoro ‘Operação Cupido’ irá ao ar às quartas-feiras, 22h30, imprimindo um novo conceito
de programas de relacionamento na TV aberta. “O ‘Operação Cupido’ é uma novo desafio e
com certeza será muito divertido. Sempre tive essa veia casamenteira e acho que vamos
propagar muito amor nessa nova atração da emissora.
A cada semana, a apresentadora receberá no palco um solteiro ou solteira, que escolherá
no final do programa o par ideal a partir da interação com a família do (a) pretendente. O
familiar ajudará na formação do casal. O alto-astral e espontaneidade, característicos da
apresentadora, serão pontos fortes para agitar o game de namoro da RedeTV!.
REPRODUÇÃO

RODRIGO PHAVANELLO É O
VILÃO YAFEU EM ‘GÊNESIS

ADÃO/ AGNEWS.

ele deixa Ur, lugar onde fez fortuna.
Yafeu, que até então tinha Massá
(Marcos Winter) como seu aliado, é
traído pelo mesmo, tendo a morte
como recompensa.
As cenas da nova fase começaram
a ir ao ar na última segunda-feira
e prometem mais emoções nessa
nova etapa onde são apresentadas
ao público as cidades de Sodoma e
Gomorra. Além disso, a caravana de
Abrão (Zécarlos Machado) até Canaã é outro momento marcante da
trama que vem fazendo a diferença
na teledramaturgia.

DIVULGAÇÃO

O ator Rodrigo Phavanello entra na
quinta fase de ‘Gênesis’ como Yafeu,
o governador de Ur. O personagem
é capaz de tudo para continuar no
poder. Sendo assim, ele decide armar
para cima de Terá (Júlio Braga) na
nova produção bíblica da Record TV.
Contudo, a maldade não prevalece e
o governador é morto em vingança.
Mas antes, o governador receberá
uma comitiva que vem do Egito. E no
intuito de culpar Terá, ele arma contra essas pessoas. E mais: homens
comandados por Yafeu ainda colocam fogo na casa de Terá. Com isso,

POR AÍ
n Hoje tem es-

treia da peça ‘As
sete vidas de
Alva’, com Anja
Bittencourt,
texto inédito de
Sidnei Oliveira e direção de
Ramon Botelho
e Sidnei Oliveira.
A peça pode ser
vista gratuitamente até o dia
12 de abril, na
página facebook/ assetevidasdealva, 24
horas por dia. O
espetáculo apresenta as memórias de uma
senhora de idade
divertidíssima e
trata a terceira
idade com muita
leveza e poesia.

DA TV PARA O PALCO
A atriz e cantora Ágatha lançará nesta sexta-feira
(02), a versão acústica de ‘Notificação’, faixa que
marcou seu debut na carreira musical. Além do áudio
disponível em todas as plataformas digitais, a regravação especial ganhou um vídeo performance ao vivo,
disponível no canal da Ágatha no Youtube.
Na televisão, Ágatha fez participações nas novelas ‘A
Força Do Querer’ e ‘O Sétimo Guardião’, contracenando com atores de peso como Bruno Gagliasso, Maria
Fernanda Cândido e Marina Ruy Barbosa.

POLÊMICA

VERA FISCHER VACINADA
Ontem foi a vez de Vera Fischer tomar a primeira dose da vacina contra a
Covid-19. Aos 69 anos, atriz esteve em um posto de vacinação na Zona Sul do Rio
e exibiu com orgulho seu cartão comprovante da primeira dose da imunização.
Vera Fisicher costuma sempre orientar seus seguidores nas redes sociais para
que eles se cuidem e se protejam contra a Covid-19.

Campeã de ‘A Fazenda Nova Chance’, em 2017, Flávia Viana teve seu nome
envolvido na polêmica sobre o pagamento do Ministério da Saúde, através
da Secretaria de Comunicação (Secom) para influenciadores divulgarem
campanhas relacionadas ao atendimento precoce da Covid-19. Acusada de
ter recebido R$ 11,5 mil, Flávia se defendeu. “Quando minha equipe foi procurada para fazer a publicidade, aceitamos pois era para alertar as pessoas
dos cuidados, lavar as mãos, máscaras, álcool em gel, ficarem atentas aos
sintomas, meu intuito foi de cuidado mesmo sabe?! Apesar de já fazer meses
ainda não recebi e esse dinheiro assim que for recebido será doado para ajudar as pessoas afetadas pelo Covid-19”, explicou. Mais de R$ 1,3 milhão dos
cofres do governo federal foram utilizados para pagar ações de marketing
com influenciadores sobre a Covid-19.

14

QUINTA-FEIRA, 1.4.2021 I O DIA

LEANDRO MAZZINI

OPINIÃO

COLUNA
ESPLANADA

PESO DO COTURNO
N A nomeação do general Paulo Sérgio Nogueira de
Oliveira para o comando do Exército é um recado claro da maior força militar do Brasil de que não cederá
a discurso político ou caprichos ideológicos do chefe
da nação. Avalizado por toda a cúpula – os outros
generais veteranos foram consultados e aprovaram
– Paulo Sérgio foi justamente o pivô da irritação do
presidente, que motivou a troca do alto comando
militar das Forças. Ele concedeu uma entrevista, há
dias, na qual previa o Exército preparado para uma
terceira onda da covid-19. Bolsonaro foi obrigado a
ceder à escolha dos generais para o comando, para
evitar a maior crise de seu governo.

TGs
NA

coluna já publicou
que os mais de 300 quartéis, os chamados Tiros de
Guerra, estão à disposição
de governos estaduais e
prefeituras para ajudar na
vacinação há meses.

Dose eleitoral
N Os TGs – garotada de 18
anos em serviço – sempre
ajudaram municípios nas
campanhas de vacinação.

Desta vez não foram convocados porque prefeitos
e governadores querem
lucrar eleitoralmente com
a vacina salvadora.

Constatação
N Mundo

em crise: vivemos num país em que o
herói é o que apareceu na
hora certa, o mártir é o que
não teve tempo de fugir, e
o denunciante é o que não
recebeu a sua parte.

DIVULGAÇÃO

EM DÍVIDA
N O presidente Bolsonaro está devendo um ministério para o deputado
federal Osmar Terra (MDB-RS). Foi o
primeiro médico político e abraçar a
causa do negacionismo e defendê-lo
em seu erro de apostar numa gripezinha sobre a covid-19. Terra se reuniu
com o presidente na terça-feira. Desde
que foi exonerado do poderoso Ministério da Cidadania, ronda o Palácio atrás
de um cargo na Esplanada.

Doria na fila
N A vacina ButanVac contra

a covid-19, anunciada pelo
governador de São Paulo,
João Doria Jr, mantém sua
posição no cenário nacional a contragosto de quem
aponta que ele perde espaço na disputa presidencial
com a esperada polarização
Bolsonaro x Lula da Silva.
Doria já é apontado como
aposta para terceira via.

Não é de hoje
N O presidente da República distribuiu nos primeiro
e segundo escalões de todos os ministérios, autarquias e estatais oficiais de
sua confiança. Criou assim
uma gestão sem igual na
História do Brasil. Temos
hoje um governo civil, controlado por militares. Por
ora, é a tática de levar para
cargos importantes pessoas
de confiança. E só.

Não resolve
N Outra do governador
Romeu Zema. Enviou à
Assembleia projeto de lei
antecipando os feriados
de 21 de abril deste ano, de
2022 e 2023 para três dias
da semana que vem. Como
o brasileiro não perde a piada, nem tempo, vai folgar a
data nos três anos.

Na cama...
N Um leitor da coluna fuçou
o Portal da Transparência
do Registro Civil do Brasil
e constatou algo curioso.
Obviamente, os óbitos cres-

ceram de 2019 (1.265.595)
para 2020 (1.454.324), com
alta de 14,9% puxados pela
pandemia. Mas os nascimentos no ano passado
recuaram 6,3% em relação
a 2019. Foram 2.602.907
novos brasileirionhos e
2.774.310 no ano de 2019.

...com o Brasil
N ...no ritmo que os registros

de nascimentos surgem no
primeiro trimestre deste
ano (336.771), pode haver
novo recuo em relação ao
total de 2020. Em suma, o
casal brasileiro está mais
cauteloso quando o assunto é filho.

Culpa de quem?
N De quem é a culpa pelo ce-

nário de caos na pandemia
da covid-19 no Brasil? Para
29,4% dos entrevistados
pela Paraná Pesquisas, é do
presidente Jair Bolsonaro;
20% atribuem a culpa ao
presidente, a governadores,
ao STF e ao povo em geral.
Para 73,4%, o número de
mortes está maior do que
o esperado.

Viés de alta
N Ainda de acordo com a
pesquisa, 48% temem perder alguém e 9,9% têm
medo de contrair a doença. A maioria (41,5% contra
39,5%) acha que a situação
vai piorar nos próximos meses. A Paraná ouviu por telefone 2.334 cidadãos de 12 a
16 de março em 196 cidades
de todos os estados e DF.

CRÔNICAS E ARTIGOS

Antecipação dos feriados e
consequências na Economia
ARTE KIKO

Myrian Lund
economista e professora de MBAs da FGV

A

segunda onda da pandemia
pegou o comércio, a indústria
e os serviços de calças curtas.
No momento em cada empresário se
adaptava à nova realidade, ocorreu a
parada da Economia com a antecipação dos feriados. A culpa é de quem?
O que fazer? Falta dinheiro, falta trabalho, desemprego elevado e o endividamento das famílias e empresas só
cresce. Além disso, inflação dos alimentos e diversas matérias-primas
bate recorde, decorrente da alta do
dólar. Onde vamos parar?
Tudo na Economia é cíclico, não vai
ficar ruim para sempre. Ouvi: a culpa
não é do presidente, do governador,
do prefeito, da OMS ou outro. É uma
situação nova para todos e sem uma
resposta precisa. E é verdade! A única
verdade é que os hospitais estão lotados, sem vagas para receber pacientes. Precisamos de alguma forma nos
proteger! Morrer não é a solução para
nenhuma família.
Vamos aos aspectos práticos e ao
que é preciso fazer. Faça fluxo de caixa
(receitas e despesas) pessoal e separadamente da empresa, sem olhar o
passado. Vamos considerar gastos previstos para abril e pelo menos aos próximos 11 meses. Há despesas específicas de cada mês e que não se repetem.
Reduza gastos, corte compras, e
economize em tudo que for possível.
Toda economia deve ser guardada na
poupança. Esse dinheiro servirá para
liquidar dívidas e para emergências.
Repare se a sua despesa cabe no or-

çamento. Priorize as essenciais e de
empréstimos e financiamentos com
garantia, como imóvel, carro, salário
consignado. As demais, livres de garantia, podem ser temporariamente
esquecidas. Priorize alimentos, aluguel, condomínio, tudo que possa levar a perder algo importante para o
credor.
Dívidas bancárias, cheque especial e cartão de crédito também devem ser priorizadas? Se você estiver
superendividado, não vai conseguir
pagar. O ideal é deixar de lado. Avisar
ao banco que você vai atrasar as parcelas, mas estuda como pode fazer o
pré-pagamento das prestações vencidas e vincendas.
Abra conta em banco novo ou em
cooperativa de crédito, sem cartão de
crédito e sem cheque especial. Sem créditos, não precisa pagar tarifa. Use apenas os Serviços Essenciais, gratuitos.
É nesse momento que deve começar o processo de negociação. A melhor opção é tentar liquidar à vista,

se tiver dinheiro aguardado. Ofereça
o que puder: 10% do valor, 15% para
liquidar tudo. O banco não aceitará a primeira proposta, mas, se estiver sendo sincero, vai conseguir boa
negociação.
Não amplie seu endividamento pegando empréstimos nos caixas automáticos ou o pré-aprovado no aplicativo: os juros são sempre elevadíssimos. Na verdade, você só deve pegar
empréstimo se tiver certeza de que vai
conseguir pagar a prestação. Não faça
empréstimos para pagar no longo prazo (no máximo 36 meses). Caso contrário, evite, busque alguma receita extra (bico) ou faça trocas entre amigos
(economia solidária).
A pandemia vai melhorar com a vacinação, como está acontecendo em
outros países. Não permita que a crise
se instale em você, na sua vida, e dure
um tempo muito maior porque você
agiu por impulso, buscando a solução
mais fácil e complicando a sua situação financeira.

Coronavírus: riscos e o espírito de imolação
Marcus Vinicius
de Azevedo Braga
auditor da CGU

A

gestão de riscos é uma área de conhecimento que entra só recentemente na agenda da gestão pública, e ainda tem um longo caminho até a
sua total inserção na lógica das políticas
e a sua implementação. A crise do coronavírus se apresenta como oportunidade, e desafio, na aplicação e amadurecimento desses conceitos, apesar de atavismos culturais que podem emergir como
entraves a adoção desse paradigma.
Lidar com a incerteza de forma racional é a ideia mestre da gestão de riscos,
e isso se faz por meio de identificação de
eventos que podem afetar os objetivos,
que submetidos à avaliação de sua probabilidade e magnitude, são objeto de
processo de construção de respostas a
esses riscos, na busca de trazê-los a níveis
aceitáveis. A lógica permeia tudo o que
se vê na imprensa em relação às medidas adotadas pelos governos na busca
de conter a crise sanitária.
Apenas para exemplificar essa visão,
se a contaminação se dá pela interação
de pessoas a determinada distância, pelo
toque em objetos com as mãos contaminadas, para se reduzir a probabilidade

desse contágio ou mitigar seus efeitos,
utilizam-se máscaras específicas, limita-se o contato físico e se utiliza o álcool
em gel para desinfetar a mão que toca os
objetos. Tudo nessas estratégias desenvolvidas no mundo segue essa lógica de
um risco que, em sendo identificado e
mensurado, se propõe uma salvaguarda.
Salvaguarda adequada é aquela que é
efetiva, imputando o menor ônus possível. Uma equação que a gestão de riscos
sabe trabalhar bem. Mas, esse tem sido
um dos pontos que inspira reflexões, pelas falas do senso comum observadas,
face a influências que permeiam o processo de gestão de riscos no Brasil, desde
o pensamento mágico que atribui a um
poder transcendente o destino de todos,
até uma visão de imolação, no adágio
popular, do famoso: “O que arde, cura”.
Exatamente esse espírito de imolação,
de que a salvaguarda será boa na medida em que causa visível sofrimento, presente mais na fala leiga do que nas ações
sanitaristas, é que tem o potencial de distorcer a racionalidade no combate ao
vírus. O cidadão, nessa linha, pensa que
porque já fez um sacrifício grandioso na
sua visão, que ficou muito em casa, não
foi a praia ou a festa, já fez o suficiente e
merece não ser contaminado. Adota-se
a ideia de ser uma questão de mérito ou
de recompensa, e não de efetividade dos
mecanismos adotados dentro de uma

estratégia maior.
Por trás dessa postura está um pensamento mágico, de que a boa medida preventiva em relação a covid-19 é a que traz
maior dor, como uma penitência a qual o
indivíduo se submete para expurgar seus
delitos, e não uma medida pragmática
que compõe uma estratégia de redução
de um processo de contaminação, que
necessita, inclusive, para o aprimoramento das salvaguardas adotadas, de
estudos qualitativos e quantitativos com
contaminados e seus familiares para entender, dentro do contexto do Brasil, que
hábitos e costumes estão conduzindo ao
aumento da contaminação na prática.
Gestão de riscos é a sistematização do
enfrentamento da incerteza. E o que não
falta na crise do coronavírus é incerteza,
e a força das medidas adotadas vem da
sua racionalidade na mitigação desses
riscos. Dialogar com a visão da gestão de
riscos é saber que não é o sacrifício, necessariamente, que derrota o vírus, e sim
a resposta adotada, que pela natureza
da pandemia, apresenta consequências
bem limitadoras. O que se quer ao fim
é que o cidadão adote restrições que se
relacionem aos riscos, para que não se
sofra mais sem necessidade, ou ainda,
que esse mesmo cidadão tenha a falsa
sensação de segurança, por buscar um
sofrer sem vínculos com a redução da
contaminação.
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Novelas

GLOBO/JOÃO COTTA

Sarah: ela
reconhece que
cometeu erros
no programa

Eliminada do ‘BBB 21’,
Sarah lamenta ter feito
bre
declarações polêmicas so
a pandemia e afirma que
s
seus melhores momento
foram ao lado de Gil

‘PEÇO
DESCULPAS’
TABATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

S

Raio de Luz ganhou o concurso
de desenhos e também que Carmen agora é uma das “Damas da
Caridade”.

arah Andrade, de 29
anos, se des tacou
como uma das grandes jogadoras do ‘BBB
21’. A brasiliense entrou no
programa fazendo parte do
grupo Pipoca, formado por
anônimos, mas logo conquistou o carinho
do público com sua sagacidade. A “espiã”
do “BBB” ficou ainda mais forte quando
formou com Gilberto e Juliette o chamado
“G3”. O trio despontou como favorito à final
do reality show, mas se desfez. Com isso,
Sarah perdeu sua vantagem e acabou eliminada com 76,76% dos votos na última terça-feira. Fora da casa, a ex-sister está feliz por
ter sido fiel aos seus sentimentos e vê com
bons olhos sua passagem pelo programa.
“Eu fiquei muito feliz com o todo, pensando do primeiro dia até o momento da
minha eliminação. Eu cometi erros, sim,
principalmente nas últimas semanas, e não
apago isso. Mas eu tinha muito medo de não
ter ninguém comigo aqui fora, e tive a grata
surpresa de saber que tinha muita gente
comigo, me acompanhando, torcendo. Isso
foi um presente gigantesco”, avalia.
Outro grande presente foi a amizade com
Gilberto. Segundo Sarah, os momentos mais
especiais que viveu no reality foram ao lado
do economista. “A gente passava por muita
coisa engraçada e criava muita teoria maluca
junto. Tudo que eu vivia com ele, principalmente quando estávamos só nós dois, era muito
gostoso. A gente conseguia ser a gente mesmo
sem medo da casa; até esquecíamos que estávamos sendo filmados. Eu sou muito grata
por ter tido o presente de ter conhecido o Gil
nesse programa. Ele me ajudou muito em tudo,
desde as provas às festas; ele estava comigo o
tempo todo”.
Mas também houve momentos muito difíceis. O pior deles, para a consultora de marketing, foi ter recebido votos de Rodolffo e
Caio, que ela considerava amigos. “O momento mais difícil foi o modo como fui parar no
último paredão. Me machucou muito ter ido
ao paredão por votos de pessoas que eu gostava tanto. Doeu muito”, lamenta Sarah, que
ficou tão abalada que não conseguiu lutar
para ficar no reality.
“Desestabilizou de verdade, muito. Eu
não conseguia nem fazer minha campanha
para ficar na casa, só chorava. Mas fiquei
até mais surpresa com o voto do Caio do
que com o do Rodolffo, porque nele eu já
via alguns sinais que me mostravam que
ele chegaria a votar em mim em algum momento do jogo, não naquele, mas mais para
frente. Já o Caio me doeu mais porque era
uma pessoa em quem eu não votaria de jeito
nenhum. O susto do voto deles foi uma coisa
de louco para mim”.

AMOR DE MÃE

AMIZADES

MALHAÇÃO
17h45 | GLOBO | Livre
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.
A VIDA DA GENTE
18h30 | GLOBO | Livre
n Manuela comenta com Maria

que pretende chamar Rodrigo
para administrar seu negócio.
Laudelino afirma a Wilson que
não pode emprestar dinheiro
para a neta de Iná.
SALVE-SE QUEM PUDER
19h30 | GLOBO | 12 anos
n Alexia explica seu plano de

DIVULGAÇÃO

fuga. Tarantino consola Bia após
ela lembrar do acidente. Eles
conversam sobre a morte de
suas parentes. Alexia pensa em
trabalhar na empresa de Rafael.

GÊNESIS
21h | RECORD | 12 anos
n Lotam acusa Ló. Aat pressiona

Agar a cumprir a missão. Ela desperta a atenção de Anziety. Terá
se entende com Lotam. Agar
fica frustrada em sua missão. As
filhas de Lotam roubam leite.
CHIQUITITAS
20h50 | SBT | 10 anos
n Sônia avisa que o Orfanato

21h30 | GLOBO | 14 anos
n Davi é levado para o hospital.

Érica, Miguel e Vitória torcem por
sua vida. Sandro descobre que
Veiga e Belizário podem estar
ligados à morte de Lurdes.

Além de Gil, Sarah tem um carinho muito
especial por Camilla de Lucas e João Luiz.
“As pessoas que eu tenho mais do que certeza de que vou levar para a vida inteira, de
quem nunca duvidei e gostava demais, eram

Gil, Camilla e João. Eu acho os três maravilhosos”, garante a ex-sister, que se arrepende
de ter julgado Juliette, com quem ela espera
conversar aqui fora.
“Da Juliette eu desconfiei, sim, a partir de
um momento, mas hoje eu estou vendo que
julguei errado. Desconfiei de uma pessoa
de quem eu não precisava ter desconfiado
e confiei em outras em quem não devia ter
confiado tanto. Me arrependo muito porque
era mais ou menos o mesmo julgamento que
eu tinha feito da Carla e até ela eu entendi; a
Juliette, não. Mas agora eu vou assistir a tudo
que aconteceu e, quando ela sair, a gente vai
conversar. A Juliette tem um coração enorme e tenho certeza de que ela vai escutar o
meu lado também. Ela sabe, tanto quanto eu,
como é difícil estar ali dentro”.
INCÔMODO

Sarah afirma que em um primeiro momento, Juliette era tão especial quanto Gil para
ela. Mas algumas características da advogada começaram a incomodá-la. “Foi quando
a gente começou a alertar a Juliette sobre
algumas pessoas e ela não escutou a gente.
Tinha medo de ela estar fazendo um jogo ‘lá
e cá’ e, por isso, não queria se indispor com
ninguém. Teve uma conversa em que estávamos eu, ela e Gil, começamos a alertar sobre
o Projota, ela e o Gil estavam perigando ir ao
paredão e ela dizendo que não votaria nele.
Eu fiquei desesperada! Ali uma anteninha
minha acendeu. Mas agora eu tenho que assistir, até para entender se foi mesmo nesse
ponto que as coisas mudaram”.
ESPIÃ

Sempre alerta, Sarah acabou ganhando o
apelido de “espiã” entre o público, já que
estava sempre nos lugares certos, na hora
certa, pegando as informações certas. A
brasiliense afirma que usou essa estratégia porque no início do jogo, ela e Gil não
tinham outros meios de conseguir saber o
que estava acontecendo na casa. Mas confessa que ficou com medo de ser considerada
“fofoqueira”.
“No começo do jogo a gente não tinha
muitos aliados, as informações não chegavam. Se eu não fizesse assim, nunca iria saber de muita coisa. Mas eu não imaginava
como isso estava sendo visto pelo público.
Tanto que, em uma conversa que tive com a
Pocah e ela jogou na minha cara que achava que eu era ‘leva e traz’, eu me desesperei
com medo de as pessoas aqui fora me acharem fofoqueira. Tirei logo minhas coisas do
quarto Colorido e fui para o Cordel. Se eu
soubesse que o povo estava gostando não
teria feito isso, não (risos)”.

PANDEMIA

Além do fim do “G3”, algumas declarações de
Sarah sobre a pandemia de coronavírus tiveram uma repercussão muito negativa com
o público. “Tenho que me retratar e pedir
desculpas pelo que falei sobre a pandemia,
principalmente. Antes de eu ser confinada
as coisas estavam a caminho de melhorar
no Brasil, algumas questões estavam sendo
regulamentadas. Saber que tinha piorado
foi um choque. Mas nada disso justifica meu
erro; errei, sim. Peço desculpas a todas as vítimas da Covid e a seus familiares, de verdade”.
A consultora de Marketing acredita que
todos esses fatores juntos podem ter culminado na sua eliminação. “Acho que eu falei o
que não devia e falei demais. E também teve
a desconfiança da Juliette; foi bem pesado.
Só tenho que pedir desculpas e tentar consertar o meu erro”.
ARREPENDIMENTOS

A brasiliense, no entanto, não faria nada
diferente em relação ao jogo. “Tirando essas
falas equivocadas, acho que não (faria algo
diferente). Sinto que faltou um pouco da
Sarah alegre que eu sou aqui fora, mas eu
não mudaria nada porque em todos os momentos eu estava sendo verdadeira, como eu
sou. Tudo que eu fiz foi tentando acertar. Fui
muito correta com os meus pensamentos e
com o que eu estava sentindo no momento”.
TORCIDA

A torcida de Sarah, é claro, vai para Gilberto.
“Não tem como eu não falar Gil! Ele foi 100%
maravilhoso, o tempo todo. Deu os bailes e
as cachorradas dele, mas ele é incrível, é de
verdade. Eu não só acho que ele vai chegar
muito longe no jogo como eu torço para que
ele chegue à final e ganhe esse programa. E o
que eu puder fazer para ajudar, aqui de fora,
vou fazer. Ele falava para mim que tinham
que ser mil votos por hora, então vou fazer
dois mil! Ele merece muito”.
PLANOS

Sarah não levou o prêmio de R$ 1,5 milhão,
mas garante que vai correr atrás do prejuízo. “Ver o ‘boom’ das redes sociais, chegar
ao hotel e ter gente gritando meu nome na
porta... Inclusive, um beijo para esse povo,
porque nunca imaginei nada parecido, estou me sentindo muito especial. Não sei o
que vai acontecer daqui para frente, tenho
que conversar com a minha galera. Agora eu
tenho uma equipe, nem sabia! Estou muito
chique (risos)! Estou torcendo para que dê
tudo certo nos próximos passos. Infelizmente o prêmio não veio, mas tudo bem, vou trabalhar muito para conquistá-lo aqui fora”.
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Horóscopo
ÁRIES
21/3 a 20/4
Muita energia para ampliar os seus horizontes. Será
uma boa hora para iniciar novos projetos. Um
relacionamento com futuro pode começar agora. Cor:
branco.

TOURO
21/4 a 20/5
O desejo de se sentir livre vai marcar bastante o seu
dia. Um novo ciclo deve se iniciar. Você vai esbanjar
sensualidade e criatividade em seu romance. Cor:
dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
A Lua favorece muito os seus relacionamentos.
Parcerias e bons acordos profissionais podem vir a
surgir. Na paquera, a vida a dois será movimentada.
Cor: nude.

CÂNCER
21/6 a 22/7
O seu lado dedicado vai estar bastante em alta.
Cuidado com exageros em sua alimentação. No amor,
se esforce um pouco mais e cuide de seu parceiro. Cor:
azul-petróleo.

LEÃO
23/7 a 22/8
A criatividade vai ampliar os seus conhecimentos.
Você terá sorte em jogos, apostas e também em
sorteios. Na vida de solteiro, as conquistas podem
surgir. Cor: rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9
Os assuntos domésticos vão chamar a sua atenção
nesse momento. O humor pode te aproximar da
família. Momentos íntimos vão aparecer no
relacionamento. Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10
O campo astral reforça o diálogo com as pessoas
queridas. Tenha iniciativa e se destaque em um
projeto. A relação amorosa vai ter novidades. Cor:
âmbar.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Hoje pode ser mais fácil ganhar algum dinheiro.
Porém, evite gastar com inutilidades, controle-se. O
clima no romance será de entendimento e conexão.
Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12
Você pode sentir vontade de ampliar suas
possibilidades. Ótimo momento para estudar. A
harmonia vai tranquilizar a sua vida amorosa. Cor:
areia.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
A Lua indica um momento de distanciamento social
propício para o momento. Reflita e invista em
autoconhecimento. No romance, você será muito
carinhoso. Cor: creme.

AQUÁRIO
21/1 a 19/2
A Lua traz ótimas energias para a vida social, mas
tudo visando sua segurança. Há chance de expandir
seus interesses. Você deve se divertir e fazer planos
para o futuro. Cor: grená.

PEIXES
20/2 a 20/03
A vida profissional vai se destacar, aproveite e joguese. Mudanças de trabalho podem pintar. Muita
criatividade e boas sensações na intimidade. Cor:
branco.

