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PEDIDO DE 
ANDRESSA 
URACH PARA 
JUSTIÇA 
GRATUITA É 
INDEFERIDO. P. 12

REPRODUÇÃO

COVID

Mantendo o 
distanciamento 

social, as 
pessoas 

aguardavam a 
abertura dos 

portões do posto 
de imunização 

localizado 
no Museu da 

República.  P. 3 

Rio anuncia calendário 
de vacinação unificado

GOVERNO DO RIO CONTRATA 
EMPRESA E LIBERA CRÉDITO 
CONSIGNADO DE SERVIDORES. P. 10 

MARCA TRISTE NO ESTADO

Casal foi orientado por advogado a não comparecer. Peritos 
acharam manchas, que descartaram ser sangue. P. 5 

Estelionatárias aplicam 
golpes em rede de apoio 
Vítimas são mulheres atraídas por discursos feministas, que pagam R$ 5 mil 
para entrar nos grupos Tear dos Sonhos e Mandala da Prosperidade. P. 5
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Regina Casé fala dos bastidores de ‘Amor 
de Mãe’, que acaba semana que vem. P. 15

FábiaOliveira

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Caso Henry: mãe  
e padrasto faltam 
à reconstituição 

DANIEL CASTELO BRANCO

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Rio de Janeiro registrou 
387 mortes em 24 horas, recorde desde o início da pandemia. P. 3

PRODUÇÃO 
INDÚSTRIAS DE 
PRODUTOS DE 
PROTEÇÃO 
ANIMAL QUEREM 
FABRICAR 
VACINAS
INFORME DO DIA, P. 2
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Demonstrativo financeiro 
do Flamengo indica que o 
atacante Pedro vai custar
R$ 88,2 milhões ao clube. P. 8

LONGA FILA 
PARA VACINAR 

NO CATETE

Além da capital, Niterói, Maricá e Itaguaí começam a imunizar novos grupos prioritários no dia 26.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

AUMENTO DA 
PASSAGEM DO 
METRÔ NO RIO É 
ADIADO, MAS 
NEGOCIAÇÕES 
CONTINUAM. 
RIO DE JANEIRO, P. 6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O dia de hoje não é um dia fácil para o 
trancista Leonardo Martins de Souza 
Silvério, morador de Madureira. O 

filho dele, Emanuel, completaria um ano 
nesse feriado, mas acabou virando estreli-
nha cedo, com apenas seis meses, depois de 
um suposto tombo na casa da babá.

Leonardo procurou a coluna para contar 
que todo esse tempo passou e até agora ele 
não conseguiu ter acesso ao laudo do IML, 
que diz a causa da morte do menino. É só 
isso que ele quer... Saber o que aconteceu 
com Emanuel. Mas tá difícil!

“Eu fico na dúvida sobre o que houve de 
fato. Porque nem chegou a ser um tombo, 
ele rolou de um colchão que já estava no 
chão. Duas semanas antes dele morrer, eu 
o levei à Clínica da Família Amauri Bottany, 
em Irajá, porque ele estava respirando es-
tranho. Sem fazer um exame, os médicos 
me disseram que ele estava com gastroen-
terite”, conta Leonardo.

Mil coisas passam pela cabeça desse pai... 
Será que foi o tombo mesmo que matou o 
menino? Ou foi negligência médica, por não 
terem examinado?

Pra ele saber, só tendo esse bendito laudo 
na mão! É uma loucura não saber o porquê 
do filho ter morrido depois de tanto tempo! 
Com a chegada desse vírus, os serviços que 
já eram ruins, só pioraram.

Mas ele e a família precisam de uma res-
posta! “Eu me sinto impotente. Minha filha 

de quatro anos pergunta pelo irmãozinho 
todo dia. Os lugares onde vamos pedir aju-
da ninguém faz nada. E ficar esperando essa 
pandemia acabar é complicado.”

A coluna procurou saber o que aconteceu 
com o laudo de Emanuel. A Polícia Civil afir-
mou que que o inquérito sobre o caso ainda 
está em andamento.

PINGO NO I

 n A gente já avisou, mas não custa reforçar... 
Tem pai e mãe dando bobeira com a vacina-
ção dos filhos, por medo da pandemia ou até 
esquecimento!

Segundo a pediatra Tathiane Mahet, 
metade das crianças do Brasil não se vaci-
nou contra uma doença tão grave quanto, 
a meningite.

“A vacina está disponível na nossa rede 
pública de Saúde e infelizmente o índice 
está bem baixo, o que não pode! Se seu filho 
ainda não se vacinou, procure uma unidade 
de atendimento”, afirma ela.

Bora colocar o Pingo no I... O recado tá dado! 
Vacina tem, então não perde mais tempo.

TÁ BONITO!

 n Que legal saber que a “Rainha dos Astros” 
agora tem uma rua pra chamar de sua... Quem 
passa ou mora na Travessa Santa Edwiges, em 
Ricardo de Albuquerque, vai ter que se acos-
tumar a chamá-la por outro nome, com todo 
respeito à santinha, é claro: Rua Zora Yonara.

É uma homenagem da Prefeitura do Rio à 
astróloga mais famosa do Brasil, tão impor-
tante para a história do rádio. Zora nos deixou 
ano passado aos 91 anos... Foram mais de 60 
anos de uma carreira de amor ao rádio e ao 
público. Afinal, quem nunca parou perto do 
radinho para ouvir uma previsão dela?

Reconhecimento mais que merecido! Os 
astros e a sua estrela, agora no céu, agrade-
cem muito! Por isso, se você me perguntou se 
tá feio ou tá bonito... Agora é oficial, Rua Zora 
Yonara, e tenho dito!

‘O que aconteceu com meu filho?’

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

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

DIVULGAÇÃO

Leonardo espera há 6 meses laudo sobre a morte

Está em fase adiantada uma articulação em Brasília que 
interessa diretamente a Fiocruz, que tem sede no Rio 
de Janeiro. Nesta semana, quase no final de uma das 

sessões plenárias, o  líder do Bloco Moderador, senador do 
Mato Grosso, Wellington Fagundes, filiado ao Partido Liberal, 
cobrou empenho do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, 
junto ao Ministério da Saúde e da Anvisa para uma rápida 
definição sobre o oferecimento na fabricação de vacinas 
contra a Covid-19, pelas três maiores indústrias de produtos 
de proteção animal do país. De acordo com o parlamentar, 
elas se propõem a interromper, temporariamente, suas linhas 
de produção regulares (vacinas contra febre aftosa, raiva etc) 
para dedicar-se integralmente à fabricação de vacinas contra 
o vírus.

RESULTADO RÁPIDO
Fagundes garante que as indústrias podem, em 90 dias, pro-
duzir cerca de 400 milhões de doses, que viriam a se somar aos 
cerca de 560 milhões de doses já contratadas pelo Ministério 
da Saúde. Ele vê vantagem adicional de as empresas domi-
narem tecnologia de produção do vírus inativado. Além disso, 
se a iniciativa for acolhida o Brasil reduzirá sua dependência 
do IFA atualmente importado. As fábricas com condições de 
realizar este trabalho estão localizadas em Minas e São Pau-
lo. Na opinião do parlamentar isso liberaria a Fiocruz para se 
dedicar a pesquisa, seu foco principal. Para o senador, o esforço 
no momento deve ser coletivo para enfrentar a pandemia que 
já matou mais de 325 mil mortos no país. “Agora, mais do que 
nunca, temos que buscar a união de todos. Agora, estamos 
numa guerra. Acima de tudo, temos que olhar a vida. Salvar 
vidas. Não podemos pensar no interesse comercial. Esse é o 
momento de todos nós juntarmos as mãos para que a gente 
possa vencer essa pandemia, que está atormentando a todos”, 
disse em entrevista exclusiva ao jornal O DIA.

COVID-19

Fábricas contra o coronavírus

 nO deputado federal Paulo 
Ganime (Novo-RJ), em seu 
primeiro mandato na Câma-
ra, já protocolou 30 projetos 
de lei e 166 propostas. Em 
2020, ele teve 100% de presen-
ça nas sessões deliberativas. 
Ele foi autor do requerimen-
to de urgência para agilizar a 
votação da Nova Lei do Gás, 
aprovada, que vai atrair R$ 
150 bilhões em investimentos 
e reduzir o preço do gás natu-
ral ao consumidor final. 

 n O deputado estadual Car-
los Minc (PSB) se revoltou 
com a decisão da Câmara 
de Deputados em aumentar 
em 171% o valor do ressarci-
mento de despesas de saú-
de dos parlamentares. “Um 
escárnio! Nada justifica este 
grande aumento em plena 
pandemia, explosão do de-
semprego e dos miseráveis. 
Corporativismo imoral!”.

REEMBOLSO 
PARA OS 
DEPUTADOS

ROOSEWELT PINHEIRO/AGÊNCIA BRASIL

PRESTAÇÃO DE 
CONTAS TRIMESTRAL

Sen. Wellington Fagundes quer que indústrias de produtos de proteção animal produzam vacinas

As mais lidas
Online

Prefeituras do Rio, 
Maricá, Itaguaí e 

Niterói anunciam novo 
calendário de vacinação.

RIO DE JANEIRO

Condomínios cobram 
dívida de R$65 

milhões da Light
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Estado do Rio contrata 
empresa para liberação 

de consignado de 
servidores.

COLUNA DO SERVIDOR

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Mais uma vez, Parcerias Público-Privadas fazem a diferença. A 
doação de leitos da rede particular do Rio para o SUS somará ago-
ra e também pós-pandemia. Para isso, os governantes precisam 
de diálogo e bom relacionamento. A sociedade precisa fazer a sua 
parte e ficar em casa.

Viveremos mais uma Sexta-Feira Santa diferente, quando a nossa 
fé precisa estar mais forte do que nunca. A data relembra a cru-
cificação de Jesus, que deu a vida por nós. Ore, agradeça por sua 
saúde, e reflita sobre o seu papel na sociedade.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Temos que 
salvar vidas. 
Não podemos 
pensar no 
interesse 
comercial”

PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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RIO, NITERÓI, MARICÁ E ITAGUAÍ 

UNIFICAM VACINAÇÃO
Prefeituras vão imunizar grupos prioritários considerando idade de 45 a 59 anos entre 
26 de abril e 29 de maio. Professores e pessoas com comorbidades estão incluídos

A 
Prefeitura do Rio di-
vulgou novo calen-
dário de vacinação 
agora unificado com 

Itaguaí, Maricá e Niterói. As 
datas compreendem novos 
grupos prioritários, entre eles 
professores e pessoas com co-
morbidades, de 45 a 59 anos, 
que serão vacinados entre 26 
e 29 de maio. Até o dia 26 des-
te mês, a previsão é que todos 
acima de 60 anos recebam a 1ª 
dose da vacina. Caso haja ace-
leração na entrega imunizan-
tes pelo Ministério da Saúde, 
o calendário deve ser alterado.

Além do critério de idade, o 
calendário inclui os seguintes 
grupos prioritários: pessoas 
com comorbidades, pessoas 
com deficiências permanen-
tes, trabalhadores de saúde 
que ainda não se vacinaram, 
trabalhadores de educação, 
trabalhadores da limpeza 
urbana, PMs, policiais civis, 
bombeiros, guardas munici-
pais e agentes penitenciários. 

Todos esses grupos de pro-
fissionais precisam compro-
var que estão atividade. Eles 
serão imunizados nos meses 
de abril e maio. “A gente man-
tém a lógica da idade e associa 
aos grupos prioritários que es-
tão previstos no PNI e também 
na sugestão feita pelo governo 
do estado”, disse o secretário 
municipal de Saúde do Rio, 
Daniel Soranz.

Os municípios elaboraram 
um plano que não vai acatar o 
Calendário Único de Vacina-
ção, publicado na terça-feira 
pelo estado. O prefeito Eduar-
do Paes disse que até os 60 
anos todas as prefeituras usam 
critério de idade e que a partir 
de agora serão considerados 
outros grupos prioritários, 
obedecendo os critérios do Mi-
nistério da Saúde e do Plano 
Nacional de Imunização.

“Nós estamos somando ao 
critério idade, o critério gru-
po prioritário, que são aqueles 
grupos específicos e a idade es-
tando dentro dos grupos espe-
cíficos, a pessoa vai poder ser 
vacinada”, destacou Paes.

Rubem Ribeiro, prefeito de 
Itaguaí, destacou que houve 
migração de moradores do Rio 
para Itaguaí depois que a pre-
feitura diminuiu a idade e que 
o calendário unificado impe-
de que isso ocorra. “Itaguaí é 
divisa com o Rio, com Santa 
Cruz, e isso aumenta o número 
de filas. Vimos a importância 
de unificar para diminuir essa 
migração”, explicou.

Axel Grael, prefeito de Ni-
terói, destacou que a migra-
ção é comum quando os ca-
lendários são alterados. 

A gente 
mantém 
a lógica 
da idade 
e associa 
a grupos 
prioritários 
previstos 
no PNI

DANIEL 
SORANZ, sec. 
de Saúde

A Prefeitura do 
Rio inaugurou 

ontem posto 
de vacinação 
no Museu do 
Amanhã, no 

Centro

REGINALDO PIMENTA

DIVULGAÇÃO

 > Uma triste estatística 
para o Rio. A Secretaria 
Estadual de Saúde infor-
mou ontem que foram re-
gistradas 387 mortes nas 
últimas 24 horas no esta-
do, recorde desde o come-
ço da pandemia. Além dis-
so, novos 4.039 novos ca-
sos foram contabilizados. 

Desde o início da pan-
demia, foram registrados 
651.914 casos e 37.114 óbi-
tos provocados pela doen-
ça. Entre os casos confir-
mados, 602.254 pacientes 
se recuperaram da doença. 

As taxas de ocupação 
de enfermaria covid e 
de UTI estão em 80,7% e 
90,1%, respectivamente. 

O Brasil registrou ontem 
3.769 mortos por covid-19 e 
91.097 casos confirmados 
em 24 horas. O número de 
óbitos é de 325.284 e o de ca-
sos é de 12.839.844, segun-
do o Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Co-
nass). Ainda de acordo com 
o painel, a média móvel de 
casos, no intervalo de sete 
dias, é de 74.239. A média 
móvel de óbitos é de 3.117, 
a mais alta até o momento.

São Paulo lidera o ran-
king com 1.082 mortes nas 
últimas 24 horas e 26.567 
casos. O estado tem 75.734 
óbitos e 2.496.416 casos. O 
Rio está em segundo com 
37.114 mortes no total.

Rio bate recorde de mortes

NO CATETE

 NUma imensa fila para vaci-
nação no Museu da Repúbli-
ca se formou ontem pouco 
antes dos portões abrirem, 
às 8h. As pessoas manti-
nham distanciamento social 
o que contribuía para a fila 
se tornar maior, dobrando 
a rua, no Catete. Ontem, foi 
dia de imunização de idosos 
com 68 anos ou mais. 

A prefeitura inaugurou 
posto de vacinação no Mu-
seu do Amanhã, no Centro. A 
população pode ir se vacinar 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A Cidade das Artes 
também passou a ser usada 
como posto de extra. 

A partir da próxima se-
mana, a vacinação no cam-
pus Maracanã da Uerj so-
frerá alterações. O posto 
para pedestres em frente 
à Concha Acústica Marielle 
Franco segue dando a 1ª e 
2ª doses. O drive-thru, que 
aplica 2ª dose em idosos que 
já vacinados no local, será 
interrompido até maio. 

Fila para 
vacinação

RETORNO PRESENCIAL

 NO prefeito Eduardo Paes 
anunciou ontem durante en-
trevista coletiva que as aulas 
poderão ser retomadas presen-
cialmente na cidade na próxi-
ma segunda-feira. Na reunião, 
que aconteceu com prefeitos 
de Niterói, Maricá e Itaguaí, foi 
divulgado calendário unificado. 

“Uma coisa que eu já pos-
so adiantar é que o primeiro a 
abrir vai ser escola e o último a 
fechar vai ser escola. Em alguns 
municípios aqui, na segunda-
-feira, já estarão autorizadas a 

funcionar”, declarou. Paes disse 
que para manter as unidades 
de ensino funcionando, os pro-
fissionais de Educação devem 
entrar no grupo prioritário. 

“Sabemos a importância do 
retorno às aulas sem risco. En-
tão, profissionais de Educação 
entram no grupo prioritário, para 
que elas (escolas) não parem de 
funcionar, mesmo que eventual-
mente tenhamos problemas 
com terceira onda, quarta onda. 
Entendemos que Educação é 
muito importante”.

Escolas podem voltar segunda-feira
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Fiocruz: mais de um milhão de doses de vacinas hoje
Fundação totaliza mais de 4,1 milhões de vacinas produzidas e disponibilizadas ao Ministério da Saúde, e lança também cartilha

ERASMO SALOMÃO/MS

Fiocruz lançou lista de recomendações para o período de páscoa

que não estiver bebendo ou 
comendo;

- Ter uma máscara reser-
va, limpa e seca para o caso 
de sujar e precisar trocar;

- Evitar aglomerações e 
mandar a distância de, pelo 
menos, dois metros;

- Dar preferência a locais 
abertos ou bem ventilados;

-  E v i t a r  o  u s o  d e 
ar-condicionado;

-  Lavar as  mãos com 
frequência;

- Não compartilhar obje-
tos, como talheres ou copos.

O manual vale para quem 
vai celebrar a data em casa 
ou em outro local, e que es-
tarão expostos a diferentes 
níveis de contágio.

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz)  entrega hoje uma 
nova remessa de aproxima-
damente 1,3 milhão de doses 
da vacina Oxford-AstraZe-
neca ao Programa Nacional 
de Imunizações. A entrega 
é feita por meio do Institu-
to de Tecnologia em Imu-
nobiológicos (Bio-Mangui-
nhos). Segundo a Fundação, 
a Fiocruz entregou, até 31 de 
março, mais de 2,8 milhões 
do imunizante.

Com a remessa de hoje, a 
Fundação totaliza mais de 
4,1 milhões de vacinas pro-
duzidas e disponibilizadas 
ao Ministério da Saúde. O 
cronograma de entregas 
pactuado com o Ministério 

da Saúde seguirá o esquema 
de entregas semanais e está 
sujeito à logística de distri-
buição definido pela pasta, 
além dos protocolos de con-
trole de qualidade.

De acordo com a Fiocruz, 
é realizado um projeto de es-
calonamento da produção 
para alcançar a capacidade 
de 1 milhão por dia. Ainda 
esta semana a Fiocruz rece-
berá mais um lote de Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
(IFA), suficiente para a pro-
dução de mais 5,5 milhões de 
doses.

CARTILHA

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) atualizou uma car-

tilha de recomendações, que 
foi criada para as celebrações 
do fim do ano passado, para 
diminuir os riscos de trans-
missão do novo coronavírus 
durante a Semana Santa e no 
domingo de Páscoa. A orien-
tação é para que a população 
fique em casa, apenas com 
as pessoas que já convivem 
juntas. “Nenhuma medida é 
capaz de impedir totalmente 
a transmissão da covid-19”.

A cartilha lançada pela 
instituição tem uma série de 
dicas para as famílias apro-
veitarem o momento com se-
gurança sanitária.

Dicas gerais da cartilha da 
Fiocruz

- Usar máscara sempre 

Restrições geram 6.129 autuações no Rio
Prefeitura registra também 432 multas a estabelecimentos e ambulantes em seis dias

Em seis dias de fiscaliza-
ções do novo decreto que 
determinou medidas mais 
restritivas para a cidade, a 
Prefeitura do Rio registrou 
6.129 autuações, entre mul-
tas e interdições a estabe-
lecimentos, infrações sani-
tárias, multas de trânsito, 
reboques e apreensões de 
mercadorias. Durante esse 
período, foram aplicadas 
432 multas a bares, restau-
rantes e ambulantes, além 
da interdição de 58 estabele-
cimentos que descumpriam 
as determinações.

Na quarta-feira, a Secre-
taria de Ordem Pública con-
tabilizou 1.031 autuações, 
com dez estabelecimentos 
fechados e 61 multas a am-

Fiscalização nas ruas do Rio

DIVULGAÇÃO

clandestinas na localidade. 
Quiosques que estavam ir-
regulares foram notificados. 
A Comlurb recolheu 2,7 to-
neladas de lixo no local e a 

Light removeu quatro liga-
ções clandestinas de ener-
gia. Não houve registro de 
confrontos. Ação foi reali-
zada após denúncia enviada 
à Central 1746 da Prefeitura 
do Rio. Também participa-
ram do comboio agentes da 
Guarda Municipal, Coorde-
nadoria de Controle Urbano, 
Vigilância Sanitária, Cedae e 
Secretaria de Conservação. 

As equipes de fiscalização 
atuam para cumprir as deter-
minações contidas no decreto 
nº 48.644 publicado no Diário 
Oficial de 22 de março de 2021, 
que entre outras medidas esta-
beleceu o fechamento dos ser-
viços não essenciais por dez 
dias, a partir de sexta-feira, dia 
26 de março. 

bulantes, restaurantes e ba-
res. Os comboios de fiscali-
zação contaram com agentes 
da Seop, Guarda Municipal, 
Instituto Municipal de Vigi-
lância Sanitária e apoio da 
Polícia Militar, e percorre-
ram as localidades de Santa 
Cruz, Guaratiba, Bonsuces-
so, Ramos, Campo Grande, 
Freguesia, Tanque, Pechin-
cha, Praça Seca, Taquara, en-
tre outros pontos da cidade.

A Secretaria de Ordem Pú-
blica realizou uma operação 
de ordenamento e fiscaliza-
ção na Praça de Santa Mar-
garida, em Cosmos, Zona 
Oeste. Na ação, foram reti-
radas duas estruturas irre-
gulares e apreendidos ma-
teriais utilizados em festas 

Detro e PM realizam 
barreiras sanitárias 
Agentes do Departamen-
to de Transportes Rodo-
viários do Estado do Rio 
de Janeiro (Detro-RJ) e 
da Polícia Militar atuam 
nas barreiras sanitárias 
em apoio às prefeituras 
ontem, durante o último 
dia de operações.

Na manhã de ontem, os 
agentes atuaram no Tre-
vo das Margaridas e em 
frente ao Into, no Centro 
do Rio, entre outros pon-
tos estratégicos da capital. 
Paraty, Angra dos Reis e 
Rio das Ostras também re-
cebem as ações. De acordo 
com o Departamento, as 
equipes vistoriaram 267 
veículos e impediram 22 
de entrar nos municípios, 

no último fim de semana.
O Detro tem realizado 

fiscalizações para coibir o 
transporte de fretamento 
nos acessos aos municípios 
que solicitaram o apoio do 
Departamento e verificam 
o uso de máscara e a dispo-
nibilização de álcool em gel 
nos transportes intermuni-
cipais regulares.

Fila por leitos de 
covid-19 em alta 
no estado do Rio
Segundo a Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação 
de enfermarias é de 82,5% e de UTI, 89,2%

REPRODUÇÃO INTERNET

Segundo dados da SES, são 1.033 pacientes aguardando por uma vaga em leito de covid-19

A 
fila de espera por 
leitos para covid-19 
voltou a crescer no 
estado do Rio de 

Janeiro. Segundo os dados 
da Secretaria Estadual de 
Saúde, são 1.033 pacientes 
aguardando uma vaga. Des-
sas, 701 são para UTI e 332 
para enfermaria. A taxa de 
ocupação de enfermarias é 
de 82,5% e de UTI, 89,2%. 
Além disso, o tempo de es-
pera na fila é de 26h. 

Ainda segundo a pasta, 18 
municípios do estado estão 
com lotação máxima dos lei-
tos de UTI.

Na quarta foram regis-
tradas 295 mortes nas últi-
mas 24 horas, sendo este o 
maior número desde junho 
e o segundo maior da pande-
mia. Novos 3.121 casos foram 
contabilizados. Os números 
mostram que o mês de mar-
ço foi um dos mais graves.

Desde o início da pande-
mia, foram contabilizados 
647.875 casos e 36.727 óbi-
tos provocados pela doença. 
Entre os casos confirmados, 
600.983 pacientes se recupe-
raram da doença.

Na capital fluminense, 175 

pessoas aguardam por um 
leito. A taxa de ocupação de 
UTI está em 91% e de enfer-
maria em 89%. Atualmente, 
são 1.361 internados.

TERCEIRA ONDA

O Estado do Rio de Janeiro 
enfrenta uma terceira onda 
de disseminação da covid-19 
e a principal causa para o 
surgimento do fenômeno 
pode ser a influência direta 
da variante de Manaus, a P1. 
A consideração é do médico 
da Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde do Estado, Ale-
xandre Chieppe, que conce-

deu uma entrevista ao DIA 
na manhã desta quarta.

“Durante a segunda onda, 
de novembro a dezembro do 
ano passado, predominava 
a P2 (da Inglaterra). A par-
tir de janeiro deste ano, co-
meçamos a verificar a pre-
dominância da variante de 
Manaus. Então a hipótese 
que levantamos é que pro-
vavelmente essa nova onda 
no estado ocorreu em função 
da P1”, afirmou o médico.

A terceira onda provocou 
um forte aumento no núme-
ro de internações e na fila de 
espera por pessoas que pre-
cisam de um leito de UTI. O 
médico menciona que não 
há previsão para a redução 
das lotações nos hospitais e 
diminuição dos casos.

“O que fazemos é algumas 
simulações com a base no 
que aconteceu com outros 
estados, em que o número 
de casos subiu, se manteve 
em platô e diminuiu. Essa 
fase costuma durar em tor-
no de oito semanas, estamos 
num platô neste momento 
e a gente espera até alguma 
queda, mas é difícil afirmar 
isso”, ponderou. 

Não há previsão 
para redução das 
lotações. O que 
podemos fazer é 
algumas simulações 
com base em outros 
estados”
ALEXANDRE CHIEPPE 

NOVAS VARIANTES

Aumento de pessoas mais jovens internadas

 N Alexandre Chieppe afirmou 
que a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) começou a rea-
lizar um trabalho de sequen-
ciamento genético da nova 
variante para fazer uma me-
lhor identificação do vírus que 
está circulando no estado. Se-
gundo o médico, o estudo per-
mite ao governo se preparar 

preventivamente para detectar e 
combater as novas variantes.

Questionado pelo DIA se a nova 
variante teria influência direta no 
aumento do número de pessoas 
mais jovens internadas, Chieppe 
afirmou que não é possível fazer 
uma relação direta, mas mencio-
nou que houve um aumento de 
internações. “Isso provavelmente 

está relacionado a nova cepa, 
como ela tem uma capacida-
de de disseminação maior, es-
sas pessoas (mais jovens) que 
eventualmente não pegaram o 
vírus no ano passado ou nas duas 
ondas anteriores, agora estão 
se contaminando por conta da 
capacidade de transmissão das 
novas variantes”, afirmou.  

Barreira sanitária realizada em Irajá
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Caso Henry: morte é reconstituída sem mãe e padrasto
Orientação para que casal não comparecesse foi dada pelo advogado, que queria que a reprodução simulada acontecesse na segunda

DANIEL CASTELO BRANCO

Usando um boneco, policiais e peritos fizeram a reconstituição da morte do menino Henry Borel 

Monique Medeiros, mãe de 
Henry Borel, que morreu na 
madrugada do dia 8 de março, 
na Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste do Rio, e o padrasto da 
criança, o vereador Jairo Sou-
za, o Dr. Jairinho, não compa-
receram à reconstituição da 
morte do menino que aconte-
ceu ontem à tarde, no Condo-
mínio Majestic. Segundo o ad-
vogado do casal, André Fran-
ça, foi ele quem os orientou a 
não participar da reprodução 
simulada. Os policiais saíram 
do local por volta das 18h.

Durante o processo, peritos 
coletaram manchas das pare-
des da sala e do quarto. Inicial-
mente, acharam que pudes-
sem ser de sangue, mas a pos-
sibilidade já foi descartada.

“Optamos por orientá-los 
a não participar de maneira 
alguma. Ao longo desses dias, 
apresentamos cerca de 22 pe-
tições e formulamos inúmeros 
requerimentos. Eu nem con-
segui acesso aos autos ainda. 

Não temos acesso a vídeos e a 
inúmeras declarações. O que 
a gente tem pedido e solicita-
do, desde então, não tem sido 
atendido. O delegado nos avi-
sou ontem (quarta-feira) que 
o procedimento seria hoje 
(quinta-feira). Pedimos ape-
nas para que ele mudasse para 
a segunda (5)”, disse França.

O advogado afirmou que 
queria a presença de um pe-
rito assistente de outro estado 
para acompanhar a reconsti-
tuição: “Estamos no meio de 
um feriado, com pandemia. 
Há a dificuldade de trazê-lo 
do Rio Grande do Sul para cá. 
Além disso, a Monique (mãe 
de Henry) se encontra sob efei-
to de medicamentos e acom-
panhamento psiquiátrico, as-
sim como o Jairinho”. 

No local, houve a participa-
ção de peritos do IML e do Ins-
tituto de Criminalística Carlos 
Éboli e de policiais da 16ª DP. 
Um boneco com característi-
cas de Henry foi utilizado para 
encenar a narrativa que Jai-
rinho e Monique deram nos 
depoimentos.

Estelionatárias usam discurso 
feminista para aplicar golpe
O DIA tem acesso à reunião onde golpistas forjam rede de apoio e cobram R$ 5 mil para entrada em grupo

O 
objetivo era buscar 
uma rede de apoio 
para ter com quem 
dividir os momentos 

difíceis, mas o retorno aca-
bou sendo cair em um golpe 
financeiro. Nas redes sociais, 
milhares de mulheres ao re-
dor do Brasil e do mundo 
têm dividido a frustrante ex-
periência de terem pago R$ 
5 mil para entrar nos grupos 
Tear dos Sonhos e Mandala da 
Prosperidade. Acreditando 
que encontrariam acolhimen-
to e o investimento multipli-
cado por oito, elas acabaram 
sendo vítimas de esteliona-
tárias que se aproveitam da 
fragilidade de mulheres com 
discursos feministas, e não 
veem seu dinheiro de volta. 

O DIA teve acesso à gra-
vação de uma das reuniões, 
feita através de uma live no 
Facebook, onde as guardiãs, 
como são chamadas as sus-
peitas, fazem o primeiro 
contato com uma faísca, que 
é a mulher que está interes-
sada em integrar a mandala. 
Caso se sinta atraída e quei-
ra receber a prometida cura 
espiritual, a vítima precisa 
pagar R$ 5 mil, e automati-
camente se torna o elemento 
fogo, de iniciação. O ciclo é 
dividido em quatro etapas: 
fogo, ar, terra e água. Em 
cada uma delas, é determi-
nada uma função. 

A expectativa é que, no úl-
timo elemento, o dinheiro 
retorne e comece a ser mul-
tiplicado. Entretanto, o rela-
to de mulheres que moram 
em São Paulo, Minas Gerais, 
Bahia e, até na Nova Zelân-
dia, mostram que a realidade 
não é essa. “A gente acha que 
é esperta e que nunca vai cair 
no golpe, mas dependendo 
da roupagem, fica muito fá-
cil. Tem todo um apelo nessa 

 > Em 2019, um esque-
ma parecido com o das 
Mandalas da Prospe-
ridade e do Tear dos 
Sonhos, que prometia 
ganhos elevados, fez 
vítimas famosas como 
o jogador Zico e os hu-
moristas Sérgio Mal-
landro e Cristiana Pom-
peo. O responsável pelo 
esquema, Jonas Jaimo-
vick, da JJ Invest, pre-
so em novembro do ano 
passado no Rio, teria 
sumido com cerca de 
R$ 170 milhões dos “in-
vestidores”. As vítimas 
eram atraídas por uma 
rentabilidade acima 
do praticado em inves-
timentos tradicionais.

Segundo as investi-
gações da Delegacia de 
Defraudações da Polícia 
Civil (DDEF), o esque-
ma da JJ Invest causou 
prejuízo a mais de três 
mil pessoas, com a pro-
messa de rentabilidade 
de 10% a 15%. O recur-
so oferecido como ren-
dimento, contudo, era 
pago apenas para alguns 
e vinha do valor empre-
gado por novas vítimas 
que entravam no grupo. 
Além de Jandwick, ou-
tras oito pessoas foram 
indiciadas em novem-
bro do ano passado. 

Entre as vítimas, o 
esquema de pirâmide 
atraiu o ex-jogador de 
futebol e ídolo do Fla-
mengo Zico, que che-
gou a posar ao lado 
de Jonas para foto no 
local onde fica o escri-
tório da JJ Invest. Os 
humoristas Sérgio Mal-
landro e Cristina Pom-
peo também caíram 
nas promessas de alto 
rendimento.

Esquemas de 
pirâmide não 
são novidade

primeira reunião, elas te es-
cutam para perceber onde é o 
seu ponto fraco e aí poderem 
dizer que vão conseguir te en-
tregar o que você espera lá no 
grupo. Elas jogam um xaveco 
e, com o psicológico abalado, 
a gente acaba caindo”, falou 
uma biomédica, de 32 anos. 

VÍTIMA RELATA GOLPE
Ela, que prefere não 
se identificar, mora 
em São Paulo e 
conta que caiu no 
golpe no início 
de 2019, logo 
após o marido 
enfrentar um 
câncer. Inicial-
mente, a biomé-
dica procurava 
por grupos de 
mulheres que fazem 
um trabalho tera-
pêutico chamado 
‘consagrado femi-
nino’ e, que após en-
contrar, foi convidada 
para conhecer o Tear 
dos Sonhos. 

“Meu caso era depressão, 
solidão, eu me sentia sozinha, 
não focava só no dinheiro. Eu 
estava exausta, passei um ano 
morando em hospital, engor-
dei 10 quilos. Voltei para casa 
me sentindo sobrecarrega-
da, tendo que cuidar de tudo, 
porque nossos familiares 
moram longe e meu marido, 
com a imunidade muito bai-
xa, não podia receber visitas. 
Encontrei uma terapeuta que 
parecia ser maravilhosa, mui-
to espiritualizada, e quando 
você participa do grupo da 
mulher, você é convidada a 
ir para o Tear. É aí que elas se 
juntam, as guardiãs, que es-
tão no topo da pirâmide e são 
as que ganham dinheiro com 
isso”, narrou a vítima. 

As mulheres no Rio que 
foram lesadas por grupos de 
esquema de pirâmide podem 
procurar o Núcleo de Defe-
sa dos Direitos da Mulher da 
Defensoria Pública do Rio, 
e denunciar o caso na Dele-
gacia de Defraudações, na 
Cidade da Polícia, ou na dis-
trital mais próxima.  

EM NOTA

 N O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, con-
firmou ontem ter recebido 
uma ligação do vereador 
Jairo de Souza Santos Jú-
nior, o Dr. Jairinho, no dia 
da morte do menino Henry 
Borel, de 4 anos, na Barra 
da Tijuca, no último dia 8. 
A criança era enteada do 
parlamentar.

Em nota a O DIA, Cláudio 
Castro afirmou que, durante 
o telefonema, “limitou-se a 
explicar ao vereador que o 
assunto seria tratado pela 
delegacia responsável pelo 
inquérito e encerrou a liga-
ção”. O governador ainda 
reiterou que “sempre garan-
tiu total autonomia à Polí-
cia Civil e que não interfere 
em investigações”.

Governador 
fala sobre 
ligação

Tem todo um apelo 
nessa primeira 
reunião, elas te 
escutam para 
perceber onde é o 
seu ponto fraco e aí 
poderem dizer que 
vão conseguir te 
entregar o que você 
espera lá no grupo”

BIOMÉDICA, de 32 anos, 
que preferiu não se 
identificar

ARTE O DIA

 NA advogada Juliana Siqueira, 
especialista em direito econô-
mico e financeiro, explica que 
esquemas financeiros de pirâmi-
de são proibidos no Brasil. “Além 
de ser pirâmide, é estelionato. A 
pessoa sem caráter usa técnicas 
de persuasão para pegar infor-
mações pessoais suas e usá-las 
em forma de ganho próprio. Elas 
criam laços com fragilidades em 
comum e usam para cometer 
crimes”, esclarece. 

Para Adriana Mota, ativis-
ta da Articulação de Mulheres 
Brasileiras (AMB Rio), além da 

prática de estelionato financeiro, 
há uma espécie de estelionato 
ideológico. “Elas usurpam prin-
cípios muito caros ao feminismo, 
como a sororidade, o apoio entre 
as mulheres, a necessidade de a 
gente apoiar financeiramente 
a vida de mulheres que estão 
passando por necessidade. Além 
da questão do empoderamento 
feminino, de mulheres serem 
autônomas e cuidarem de suas 
próprias vidas, podendo ter au-
tonomia financeira e se libertar 
de ciclos de relacionamentos 
abusivos”, lamentou. 

CRIME FINANCEIRO

Contra ideais feministas

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br
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Para garantir o peixe 
da Sexta-Feira Santa
Feiras livres tiveram bastante movimento de consumidores durante ontem

REGINALDO PIMENTA

Adriano Carvalho, acompanhado da esposa, foi à feira pesquisar os melhores preços no Maracanã

N
em o aperto das 
medidas restritivas 
contra a Covid-19 em 
todo o Rio de Janei-

ro foi capaz de desestimular 
o carioca na manutenção de 
uma de suas maiores tra-
dições: a garantia do peixe 
fresco para o almoço da Sex-
ta-Feira Santa. Na manhã de 
ontem o DIA foi a duas feiras 
livres para acompanhar de 
perto o movimento, que foi 
intenso durante todo o dia.

Na primeira, no Maracanã, 
apesar de boa parte dos consu-
midores usarem as máscaras 
de proteção, alguns feirantes 
e transeuntes resolveram ig-
norar a proteção ou colocá-la 
de maneira inadequada — no 
queixo ou apenas pendurada 
em uma das orelhas. Na Pei-
xaria São Francisco de Paula, 
a qualidade do pescado atraiu 
o zelador Antônio Lopes, de 55 
anos. “A aparência aqui está 
melhor do que no mercado, 
onde não é tão fresco e está 
mais caro. A gente não pode 
fazer muita coisa nesse feria-
dão, né, então pelo comprar o 
peixe para a Sexta-Feira Santa 
ajudar a manter uma certa ro-
tina”, afirmou.

Morador do Bairro Ria-
chuelo, Adriano Carvalho, de 
44 anos, colocou a máscara 
do Flamengo e foi com a es-

posa dar aquele confere nos 
preços e gostou do que viu. 
“Achei que fosse estar mais 
caro por causa da grande 
procura, mas vejo que está 
na média. Bom, amanhã é 
peixe sem a menor dúvida. 
Pelo menos isso”, afirmou.

Apesar do bom movimen-
to, Patrício da Silva Messias, 
de 46 anos, há 20 adminis-
trando a peixaria, lamenta a 

crise causa pela pandemia da 
Covid-19. “Caiu muito (a ven-
da). Ano passado, para você 
ter uma ideia, era até difícil 
chegar aqui perto do balcão 
por causa de tanta gente que 
queria comprar peixe. A gente 
estima que perdemos uns 50% 
de clientes agora em 2021”.

Do Maracanã O DIA foi 
para o Andaraí, onde a Pei-
xaria São Pedro dividia opi-

niões em relação aos preços 
dos produtos. “O dinheiro está 
mais curto agora, então decidi 
levar camarão para o almoço 
de amanhã. Mas mesmo as-
sim estou achando caro. Foi o 
que deu para comprar e, pelo 
menos, é uma maneira de ten-
tarmos manter a tradição du-
rante esse período louco que 
estamos vivendo”, afirmou 
Dalila Senario, de 55 anos.

Companhia pediu que os clientes façam 
uso de forma equilibrada até o conserto

Reparo em tubulação 
da Cedae interrompe 
água na Zona Norte

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Cedae: companhia pede adiamento de atividades não essenciais 

A Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae) está reali-
zando um reparo em uma 
tubulação na Avenida Pas-
tor Martin Luther King Jr., 
na altura da Praça Almiran-
te José Joaquim Inácio, em 
Inhaúma, na Zona Norte 
do Rio. A manutenção co-
meçou a ser feita a partir 
da manhã de ontem, e por 
conta disso, o abastecimen-
to de água será reduzido a 
partir das 16h de hoje até as 
16 horas de hoje.

Os bairros afetados se-
rão Benfica, Bonsucesso, Del 
Castilho, Engenho da Ra-
inha, Higienópolis, Inhaú-
ma, Manguinhos, Ramos, 
Riachuelo, Rocha, Sampaio, 
São Francisco Xavier e Tria-
gem. Centro do Rio e Caju 
também precisarão reduzir 
o consumo de água por conta 
do reparo.

O abastecimento será 
retomado logo após a con-
clusão da manutenção e 
a previsão é de que esteja 
normalizado em até 24 ho-

ras. Moradores de imóveis 
que dispõem de sistema de 
reserva (caixas d’água e/ou 
cisterna) não devem sofrer 
desabastecimento.

A Companhia pediu que os 
clientes usem água de forma 
equilibrada, e adiem tarefas 
não essenciais que exijam 

grande consumo de água. 
Vale informar que clientes 
podem solicitar o abasteci-
mento por caminhão pipa 
pelo 0800-282-1195.

Durante a quarta, mora-
dores da Baixada Fluminen-
se e da Zona Oeste também 
precisaram reduzir o con-
sumo de água devido a um 
reparo emergencial que a 
Cedae realizou em uma adu-
tora no Jardim Guandu, em 
Nova Iguaçu. 

Negociações 
continuam; reajuste 
está previsto para 
daqui a um mês

Aumento da tarifa do 
metrô no Rio é adiado

O aumento na passagem do 
metrô no Rio foi adiado. O 
reajuste foi homologado pela 
Agência Reguladora de Ser-
viços Públicos Concedidos 
de Transportes do RJ (Ages-
transp) em março e estava 
previsto para entrar em vigor 
hoje. A tarifa passaria para R$ 
6,30, mas segue em R$ 5 por 
pelo menos mais um mês. O 
governo do estado e o Metrô 
Rio seguem nas negociações.

LUCIANO PAIVA

Moradores de 

imóveis com 

sistema de reserva 

não devem sofrer 

desabastecimento

Metrô: aumento em um mês

METRÔRIO / DIVULGAÇÃO
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Creio que podemos contar nesse trabalho 
com a nossa imprensa, classe política 
esclarecida, empresários, mundo 
acadêmico, e a população em geral 
comprometida com a salvação nacional”
CESÁRIO MELANTONIO NETO

A situação econômica tende a agravar-se pela mul-

tiplicação de fatores negativos. “Temos presidente de-

mais e governo de menos”, dizia Oswaldo Aranha, em 

1959. Nesse contexto, enfrentamos atualmente uma 

espécie de luta da civilização contra a barbárie, em que 

a vitória da primeira será o fim da segunda. 

Uma Frente Ampla nacional, fundamentada na 

preservação do Estado de Direito, nos valores demo-

cráticos, nos direitos humanos, na proteção das mino-

rias, na preservação do meio ambiente e na governa-

bilidade, pode resgatar a imagem brasileira interna e 

externamente. 

Essa tarefa corresponde aos mais legítimos interes-

ses nacionais e a um despertar da Nação para recu-

perarmos o espaço perdido na esfera internacional. 

Talvez, concentrar nossos esforços no plano das ideias, 

mais do que nos das pessoas, ajude a elevar o nível das 

discussões nacionais, para sairmos de um processo de 

destruição sistêmica da sociedade em direção da re-

construção nacional e mundial da imagem brasileira.

Creio que podemos contar nesse trabalho com a 

nossa imprensa, classe política esclarecida, empre-

sários, mundo acadêmico, e a população em geral 

comprometida com a salvação nacional. A pandemia 

agravou a injustiça social característica do Brasil aba-

lando a indústria e o comércio, geradores de emprego e 

de consumo.

Um plano de reconstrução nacional e internacional 

neste ano, e em 2022, pode e deve ser elaborado com 

urgência por uma Frente Ampla para evitar uma cami-

nhada em direção ao abismo e ser o princípio do fim da 

calamidade enfrentada atualmente pelo Brasil.

Coluna publicada às sextas-feiras

ARTE KIKO

embaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

RECONSTRUÇÃO NACIONAL

O PRINCÍPIO 
DO FIM
O

s antigos já diziam que não funciona esconder 

o sol com a peneira porque a realidade acaba 

sempre por impor-se com o tempo. Esta frase 

corresponde ao momento que vivemos no Brasil. Em 

tempos de desgoverno, a estratégia de negar absurda 

não convence ninguém, nem no plano nacional, nem 

no internacional.

Apenas uma questão de tempo separa a mentira da 

verdade, para que esta se imponha junto a maioria da 

população. O negacionismo e o terraplanismo, símbolos 

da Baixa Idade Média, têm muita dificuldade em sobre-

viver em 2021. Com o passar do tempo, os defensores 

dessas seitas retrógradas vão demonstrar desespero e 

perder a batalha para a realidade e para a verdade. 

No momento em que os jovens se mobilizam para 

combater a pandemia, o Executivo brasileiro abdica de 

seu papel de promotor da união nacional deixando ao 

Legislativo e ao Judiciário a ocupação desse espaço vazio.

A moção liderada pela senadora Kátia Abreu, com 

62 dos 81 colegas, implorando ajuda à comunidade 

internacional comprova a falência da política externa 

brasileira. A questão essencial agora é como evitar a 

repercussão de nossos malefícios internos, na situação 

internacional do Brasil. “A política está em crise, e a 

crise é cada vez mais política”. 
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FLAMENGO VASCO

Pedro custará R$ 88,22 
milhões, indica documento
Demonstrativo mostra valor que o clube desembolsará por contratar atacante

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Pedro, em 
recuperação 

de lesão, é 
dúvida para 

a final da 
Supercopa 

O 
demonstrativo do Fla-
mengo de 2020, que 
foi entregue ao Con-
selho Fiscal do clube 

para exame e parecer, indica o 
valor total que o Rubro-Negro 
desembolsará por ter contra-
tado Pedro junto à Fiorentina, 
da Itália. Na página 52 do do-
cumento, no tópico “eventos 
subsequentes”, constam as se-
guintes informações sobre a 
aquisição do atacante:

Valor: US$ 14 milhões.
Taxa bancária: 6,30.
Montante em real: R$ 

88,22 milhões.
Início do contrato: 01/2021.

Fim do contrato: 12/2025.
Ou seja, segundo o de-

monstrativo financeiro, 
que pode sofrer alterações 
caso o Conselho Fiscal soli-
cite, antes de ser enviado ao 

Conselho Deliberativo para 
votação, o Flamengo pagará 
à Fiorentina por Pedro em 
parcelas durante cinco anos.

Pedro tem 23 anos e che-
gou ao Flamengo no come-

ço de 2020, por empréstimo 
com passe fixado em con-
trato. Após se destacar com 
a camisa rubro-negra, com 
direito à convocação para 
a seleção brasileira, a dire-
toria decidiu fazer uma en-
genharia financeira e reali-
zar a compra junto à equipe 
italiana.

Até o momento, Pedro 
disputou 56 partidas pelo 
Flamengo e marcou 24 gols, 
sendo 23 pela temporada 
2020 e um pela temporada 
2021. Atualmente, o atacante 
está no departamento médi-
co tratando uma lesão mus-
cular na coxa esquerda e não 
tem prazo de retorno. 

A tendência é que o joga-
dor fique pelo menos 15 dias 
longe dos gramados e é dúvi-
da para a final da Supercopa 
do Brasil no dia 11, contra o 
Palmeiras.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO meia Fredy Guarín, ex-jo-
gador do Vasco e atualmente 
no Millionarios, da Colômbia, 
foi preso na tarde de ontem 
com acusações de violência 
doméstica contra os próprios 
pais. Vários vídeos rodaram 
a internet com o colombia-
no visivelmente alterado por 
algum entorpecente, cheio 
de sangue na roupa e sendo 
levado à força. Se agrediu al-
guém tem que arcar com as 
consequências. Mas ele preci-
sa de ajuda psicológica. Desde 
o Vasco já vinha mostrando 
problemas nesse sentido. 

QUE SITUAÇÃO...
MARCELO CORTES / FLAMENGO

MUITO ACIMA DOS DEMAIS

F
oi um treino. Tudo bem que o Bangu não 
é um parâmetro muito bom para discutir 
sobre nível, além de conviver com salários 

atrasados. Mas segue sendo impressionante 
como o Flamengo titular é superior — e mui-
to — a qualquer time carioca e da maioria no 
Brasil. Ceni decidiu colocar os titulares ape-
nas na sétima rodada do Carioca, com exce-
ção de Gabigol, que já havia atuado em um 
jogo como titular. Além de os garotos terem 
dado muita conta do recado, o nível de futebol 
e o elenco apresentados pelo time da Gávea 
são muito superiores aos demais: 3 a 0 com 
gols de Arrascaeta, Gabi e Bruno Henrique, os 
grandes craques e ídolos do Flamengo, ao lado 
de Éverton Ribeiro. Eles elevam o patamar do 
time de Ceni. Vai ser muito difícil tirar o título 
das mãos do atual campeão. Por mais que veja 
o Fluminense em progressão, se jogar como 
atuou diante do Vasco, vai perder. Por quê? 
Qualidade. Eles não vão segurar o freio e, da-
qui até o fim do campeonato, será assim. Um 
desfile de bola está começando novamente...

Bruno Henrique 
marcou um dos gols da 

vitória sobre o Bangu

 n Arrascaeta teve duas 
temporadas para mostrar 
a todo torcedor rubro-
-negro do que era capaz. 
E continua fazendo isso 
em praticamente todos o 
jogos do Flamengo. Gols, 
assistências, confiança e 
títulos. Mas não só isso: 
disciplina marca essa pas-
sagem do uruguaio e fica 
transparente no número 
de cartões amarelos. Ape-
nas 1 advertência em 103 
jogos. É algo assustador e 
que segue encantando a 
torcida do Flamengo e de 
outros clubes também.

JOGADOR DE ELITE

ARRUMA ESSA ZAGA, CABO!

 nTrês gols de bola parada nos dois últimos jogos do Cam-
peonato Carioca. Dois contra o Madureira e um contra o 
Fluminense. Assim tem sido a vida do Vasco no quesito 
defesa e que tem também desmoronado partidas em que 
o Gigante da Colina até joga melhor. Ernando deve entrar 
para tentar resolver, mas tem que contratar mais um. Não 
era pra ter deixado o Marcelo Alves sair...
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Jogador fará 
fisioterapia em 
período integral a 
partir de segunda

Talles Magno: cirurgia 
é bem-sucedida 

Talles Magno foi subme-
tido a uma operação, pela 
equipe médica do Vas-
co, na manhã de ontem. 
A artroscopia no joelho 
esquerdo foi considerada 
um sucesso. Talles se le-
sionou em um treino no 
último domingo e o pro-
cedimento foi necessário.

O atacante começará o 
processo de fisioterapia 
hoje, em casa. De acordo 
com o cronograma do clu-
be, Talles deverá se apre-
sentar na segunda-feira e 
passará por um cuidado 
integral.

“Talles Magno foi sub-
metido a uma artroscopia 
no joelho esquerdo, devi-
do a uma lesão no menis-
co lateral. A cirurgia foi 
considerada por nós um 
sucesso. Todos os passos 
da cirurgia transcorreram 

sem intercorrência. Vai re-
ceber alta hoje (ontem), no 
fim do dia, e amanhã (hoje) 
já inicia a fisioterapia em 
casa. O retorno ao clube está 
previsto para a próxima se-
gunda-feira para o início da 
fisioterapia em tempo inte-
gral”, afirmou o diretor mé-
dico Gustavo Caldeira.

Ainda não foi divulgado 
pelo Vasco o tempo de re-
cuperação do jogador. No 
entanto, esse tipo de lesão 
dura cerca de dois meses de 
recuperação. 

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Libertadores como ‘trunfo’
Torneio continental é atrativo para o Tricolor acertar com Babi

O Fluminense segue em bus-
ca de reforços para a Liber-
tadores. Os principais alvos 
continuam sendo os atacan-
tes Matheus Babi, do Botafo-
go, e Willian Bigode, do Pal-
meiras. Ainda nesta semana, 
o Tricolor pode ter novida-
des em relação aos atletas.

De acordo com o “UOL”, o 
clube se reunirá com os em-
presários de Babi e o Serra 
Macaense, detentor de seus 
direitos econômicos. A equi-
pe das Laranjeiras tem como 
“trunfo” o fato de disputar 
a Libertadores, já que Babi 
não deseja disputar a Série B. 
Além disso, o jogador teria a 
chance de continuar moran-
do no Rio de Janeiro.

Para contratar o jogador, 
que atualmente está empres-
tado ao Botafogo, o Flumi-
nense fez uma proposta de 1 
milhão de euros (R$ 6,7 mi-
lhões) por 25% dos direitos 
econômicos. O Athletico-PR 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

fez uma proposta mais alta, 
mas quer 60% dos direitos.

Já Willian Bigode sinali-
zou que gostou da proposta 
do Fluminense, mas só defi-
nirá seu futuro nos próximos 
dias. O atacante espera o téc-
nico Abel Ferreira retornar 

da Europa para saber se está 
ou não nos planos do Palmei-
ras para 2021. 

O Fluminense está otimis-
ta com as duas negociações. 
Prova disso é que o Tricolor 
não possui um plano B caso 
as contratações fracassem.

Zagueiro e volante na mira
Alvinegro quer compensar saídas de Benevenuto e Zé Welison

O Botafogo ainda não está 
satisfeito com o elenco para 
a disputa da temporada e se-
gue no mercado em busca de 
um zagueiro e um volante 
para a equipe.

Marcelo Chamusca reve-
lou, após o empate em 1 a 
1 contra o Madureira, pelo 
Carioca, que quer compen-
sar a saída de Marcelo Be-
nevenuto para o Fortaleza e 
de Zé Welison para o Sport. 
“Temos atletas chegando, 
claro, com características 
diferentes do Zé Welison. 
Do Marcelo vamos buscar. 
As duas posições vamos bus- Chamusca em busca de reforços

VITOR SILVA / BOTAFOGO

car no mercado, com calma 
e tranquilidade. É um mo-
mento que não é fácil porque 
uma boa parte dos jogado-
res está empregada jogando 
Estaduais, Copa do Brasil e 
competições importantes. 
Se for de clube do Nordeste, 
tem Copa do Nordeste ativa”, 
afirmou Chamusca.

O Botafogo anunciou on-
tem a contratação do late-
ral-esquerdo Rafael Carioca, 
que estava no Vitória. O jo-
gador de 28 anos, que estava 
no Rio desde a última sema-
na, assinou até o fim desta 
temporada.

VALENTIM NO CUIABÁ
O Cuiabá anunciou a contratação do 

técnico Alberto Valentim, ex-Botafogo, 

Vasco e Palmeiras para a temporada 2021.

Matheus 
Babi está 

na mira do 
Tricolor

Talles se apresenta na segunda
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VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Bolsa Família tem revisão 
de cadastro suspensa
Medida vale por 180 dias e evita bloqueios de benefícios em razão da pandemia

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

Portaria visa evitar aglomerações dos beneficiários do programa

O 
Ministério da Ci-
dadania prorrogou 
por mais 180 dias a 
suspensão de revi-

sões cadastrais e de proce-
dimentos operacionais do 
Programa Bolsa Família e 
do Cadastro Único para Pro-
gramas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). A por-
taria foi publicada na última 
quarta-feira em edição extra 
do Diário Oficial da União.

Conforme a medida, a sus-
pensão vale para procedi-
mentos como os de averigua-
ção e revisão cadastral, bem 
como as ações de bloqueio de 
benefícios de famílias sem 
informação de acompanha-
mento das regras do progra-
ma, como a frequência esco-
lar e ações de saúde.

De acordo com o texto, a 
portaria visa “evitar aglome-
rações e evitar que os inte-
grantes de famílias benefi-
ciárias do Programa Bolsa 
Família, assim como os ci-
dadãos que trabalham em 
unidades de cadastramento 
dessas famílias, exponham-

-se à infecção pelo [novo] 
coronavírus”.

Além disso, a operação 
dos programas continua 
prejudicada, sobretudo nos 
municípios, por situações 
como suspensão de aulas, 
direcionamento de ativida-
des das unidades de saúde 
para atender aos infecta-
dos pela covid-19 e altera-
ção no funcionamento de 
alguns centros e postos de 
cadastramento.

CÁLCULO SUSPENSO

Está suspenso o cálculo do 
novo índice para apuração dos 
valores que são transferidos 
pela União aos municípios, es-
tados e ao Distrito Federal, no 
âmbito dos programas sociais 
federais. Nesse caso, será uti-
lizado o fator referente a feve-
reiro de 2020.

A suspensão da revisão 
cadastral do Bolsa Família e 
CadÚnico começou em mar-
ço do ano passado e tem sido 
prorrogada desde então por 
causa da persistência da pan-
demia de covid-19 no país.

Clientes já 
conseguem trocar 
patamares atuais 
de movimentação

Limites 
do Pix 
podem ser 
mudados

Mudança em qualquer momento

Os clientes de bancos já po-
dem gerenciar os limites do 
Pix no próprio aplicativo da 
instituição financeira. Atual-
mente, o correntista precisa 
personalizar apenas os limi-
tes para a TED e o cartão de 
débito, procedimento que in-
diretamente define os limi-
tes das operações via Pix. Os 
usuários também têm como 
integrar as listas de contato de 
seus celulares à ferramenta. 

A qualquer momento, o cor-
rentista pode pedir para mu-
dar os limites atuais de movi-
mentação. Se for para reduzir, 
o banco é obrigado a acatar o 
pedido instantaneamente. O 
aumento do limite fica a crité-
rio da instituição, após avalia-
ção do perfil do cliente.

Em março, o BC tinha igua-
lado os limites máximos do Pix 
aos da TED. Para compras, va-
lia até agora o limite máximo 
do cartão de débito. Apesar da 
personalização, haverá teto de 
movimentação definido pelo 
banco. Os valores levarão em 
conta horário, dia da semana, 
canal e titularidade da conta 
para garantir a segurança.

Região Sudeste 
apresentou o 
maior aumento 
dos valores

Preço do etanol sobe 
18% e da gasolina 12%

GILVAN DE SOUZA / AGENCIA O DIA

Combustíveis estão mais caros

Os preços dos combustíveis 
mais utilizados em automó-
veis tiveram em  março alta 
de dois dígitos nos postos 
de distribuição. Segundo o 
Índice de Preços Ticket Log 
(IPTL), o etanol registrou 
aumento de 17,97% mês 
passado em relação a feve-
reiro, chegando ao preço 
médio de R$ 4,599 por litro. 
Já a gasolina subiu 12,06%, 
valendo R$ 5,717, o litro. O 
levantamento feito na pri-
meira quinzena de março já 
apontava que o etanol havia 
superado a marca de R$ 4. 
A Região Sudeste apresen-
tou o maior aumento.

Com o fechamento do 
mês, o combustível foi en-
contrado pelo valor médio 
mais alto na Região Sul, a 
R$ 4,774. O preço mais bai-
xo esteve no Centro-Oeste, 
a R$ 4,412. Para a gasolina, 
o preço médio mais alto 
está na Região Centro-Oes-
te, a R$ 5,800, e o mais bai-
xo no Sul, a R$ 5,528.

“Para ambos os combustí-
veis, a Região Sudeste apre-
sentou o maior aumento dos 
preços. O etanol avançou 
21,47% nos postos, e a gasoli-
na, 13,14%”, destaca Douglas 
Pina, Head de Mercado Urba-
no da Edenred Brasil, contro-
ladora da Ticket Log.

O Acre tem a gasolina mais 
cara com aumento de 12,44%, 
a R$ 6,166, o litro. O Amapá 
manteve a gasolina mais ba-
rata, a R$ 5,285, após o pre-
ço médio avançar 14,87%. A 
maior alta foi em Roraima, de 
15,69%. O preço médio mais 
baixo do etanol é de São Paulo: 
R$ 3,904. O valor está 20,94% 
acima do de fevereiro. Rio 
Grande do Sul apresentou o 
valor mais alto, a R$ 5,323.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Consignado já valerá 
na folha salarial de maio

REPRODUÇÃO INTERNET 

À 
espera da retomada 
dos consignados des-
de maio de 2020, os 
cerca 410 mil servi-

dores estaduais da ativa, apo-
sentados e pensionistas en-
fim poderão voltar a contratar 
essa modalidade de crédito. 
Saiu ontem, no DO, a contra-
tação emergencial, no valor 
de R$ 900 mil, da empresa 
Zetra, que ficará responsável 
por operar o serviço.

Segundo o governo, na se-
gunda o novo sistema come-
ça a ser implantado. E os des-
contos relativos ao emprésti-
mo já começarão a ser feitos 
na folha salarial de maio.

O Palácio Guanabara in-
formou que esse contrato 
terá duração de seis meses 
e foi firmado para agilizar a 
liberação dos consignados. 
Nesse mesmo período será 
realizado o processo licita-
tório para a escolha de uma 
empresa que ficará respon-
sável por essa tarefa de for-
ma definitiva.

A impossibilidade de aces-
so a essa linha de crédito — 
que tem juros mais baixos 
— era motivo de queixas 
diárias das categorias, prin-
cipalmente diante das ne-
cessidades impostas nesse 
período de pandemia.

PLANO DE TRABALHO

 nA CPI instalada na Alerj para 
apurar possíveis perdas de re-
ceita de participações especiais 
de petróleo e gás pelo Rio terá 
a primeira reunião na próxima 
segunda. O grupo, presidido por 
Luiz Paulo (Cidadania), defi-
nirá o Plano de Trabalho — já 

proposto por ele —, as primeiras 
oitivas e requisição de documen-
tos. A comissão foi anunciada no 
início de março pelo chefe do Le-
gislativo, André Ceciliano (PT), 
que estima prejuízo de R$ 800 
milhões em fevereiro de 2021 
frente ao mesmo mês em 2020.

CPI das participações especiais

 n O pagamento do salário de 
março de todo o funcionalis-
mo do Estado do Rio, incluindo 
aposentados e pensionistas, 
sairá até o dia 15 de abril — dé-
cimo dia útil do mês seguinte 
ao trabalhado, prazo oficial 
estabelecido em calendário do 
Poder Executivo. 

Nos bastidores, apontam 
a possibilidade de o crédi-
to cair na conta antes dessa 

data, mas por enquanto não 
há confirmação.

A orientação no governo é 
para que os vencimentos sejam 
antecipados a cada mês, sem-
pre que houver folga de caixa. 
No entanto, o recrudescimen-
to da pandemia vem gerando 
impacto no caixa estadual. Por 
isso, até o momento, não há 
como cravar se o depósito será 
feito em data anterior ao prazo.

PAGAMENTO DE MARÇO

Crédito cai na conta até dia 15

 > A demora no restabele-
cimento do serviço tam-
bém levou o funciona-
lismo a acionar a parla-
mentares da Assembleia 
Legislativa do Rio (Alerj) 
— que questionaram o 
Executivo. 

Ao anunciar ontem o 
contrato da Zetra, o gover-

no fluminense alegou que a 
empresa “teve a maior pon-
tuação em relação a todos os 
requisitos técnicos exigidos 
pelo Estado no Termo de 
Referência”. 

Ressaltou ainda que ela “é 
líder no segmento de benefí-
cios consignados no Brasil”, 
atendendo a 400 clientes 

públicos, como Supremo 
Tribunal Federal, Supe-
rior Tribunal de Justiça, 
Marinha, Aeronáutica, 
Exército, Infraero, além 
de empresas privadas. “O 
sistema eConsig da Zetra 
é responsável pela gestão 
de cerca de R$ 60 bilhões 
em consignados no país”.

‘Empresa atendeu a requisitos técnicos’

Funcionalismo estadual está impossibilitado de contratar consignados desde maio de 2020 Antecipação ainda não é cravada devido ao impacto da pandemia

DANIEL CASTELO BRANCO
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

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

OPERADOR V/TEXTO
Cnc com curso Senai ou 
similar sem experiência. Da-
mos preferência moradores: 
Regiões de Bangu, Jacare-
paguá/ Madureira. Currí-
culo para: rh@icram.ind.br  
Tel:96477-1232 zap
 

OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Cen-
tro de Usinagem comando 
Mitsubishi. Campo Grande. 
Salário R$2.750,00 +benefí-
cios. Currículo para: carolfg-
vh@gmail.com

 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: Atendemos to-
do RJ. Aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
sApp
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

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

 

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



A ex-BBB Clara Aguilar chamou a campeã da 14ª edição, Vanessa Mesquita para um ensaio 
sensual que vai ser publicado na plataforma de conteúdos adultos que ela mesmo criou, a 
BFF Lounge. Só para lembrar que as duas tiveram um affair dentro da casa há sete anos e 
foram shippadas durante anos por um grupo grande de fãs, os ‘clanessas’.”Vai ser um 
estouro”, promete Clara, que é camgril e fatura horrores nas redes sociais.

FábiaOliveira

UM ENSAIO SENSUAL

CLANESSA EM MAIS 

EM AÇÃO CONTRA A UNIVERSAL

Andressa Urach tem justiça gratuita indeferida 

por patrimônio superior a R$ 900 mil

Após ter sua prisão pedida pela polícia em uma opera-
ção contra a realização de bailes funk na pandemia, MC 
Poze é o novo contratado da Mainstreet Records. Essa 
é a primeira grande contratação da gravadora criada 
pelo rapper Orochi com intuito de lançar e potencializar 
a carreira de jovens periféricos no mercado fonográfico. 
MC Bielzin, outro artista em ascensão, também assinou 
contrato. Mc Poze é dono dos hits ‘Tô Voando Alto’ e ‘Os 
Coringas do Flamengo’- música que embalou o sucesso 
do time carioca nos últimos dois anos. Juntas, as faixas 
somam 60 milhões de streams só no Spotify. 

MC POZE É O NOVO 
CONTRATADO
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A
ndressa Urach sofreu sua primeira derro-
ta na ação milionária que moveu contra 
Igreja Universal do Reino de Deus, após 

pedir devolução das altas doações que fez à 
instituição. Andressa teve seu pedido de gratui-
dade de Justiça indeferido por ter patrimônio 
superior a R$ 900 mil declarados na Receita 
Federal. O patrimônio em questão é a casa 
onde a modelo mora hoje com o filho e o mari-
do, no Rio Grande do Sul. 

A Justiça entendeu que Andressa Urach não 
faz jus a assistência judiciária gratuita, pois a 
mesma não apresenta situação financeira 
compatível com a concessão do benefício, 
tendo, além do alto patrimônio declarado, 
recentemente compartilhou nas redes sociais a 
realização de alguns procedimentos estéticos e 
ainda possui um canal no Youtube com muitos 
inscritos e uma conta pública no Instagram com 
muitos seguidores, na qual ela impulsiona 
vendas próprias como de seu livro e de coleção 
de roupas. 

Sendo assim, o indeferimento da gratuidade 
de Justiça pode trazer complicações a Andressa 
Urach ao longo desta ação milionária, uma vez 
que a Igreja Universal pode utilizar a argumen-
tação do desembargador de que ela tem patri-
mônio altíssimo declarado, além de ter renda 
extra, não fazendo jus a gratuidade de justiça, o 
que afastaria completamente a tese sustenta-
da por Andressa de que ela estaria pobre após 

DIVULGAÇÃO
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doar todos os seus bens à igreja.
Andressa recorreu da decisão que indeferiu 

seu pedido de gratuidade de justiça e protoco-
lou um agravo de instrumento, que acabou 
sendo negado por unanimidade dos votos pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no 
último dia 17. Nele, o advogado da loura susten-
ta que apenas o imóvel onde ela mora não 
pode ser considerado, um vez que o mesmo 
gera despesas. “Em suas razões, alega que já 
teve um padrão de vida elevado, mas hoje não 
mais detém. Refere que, além de ter doado 
todos os seus bens móveis à

igreja, ficou somente com a sua residência 
aonde reside com seus familiares, dentre eles, 
seu filho, e não a utiliza para dispor de frutos ou 
ganhos - e portanto somente lhe gera custos de 
manutenção e conserto”.

O agravo ainda salienta que Andressa tam-
bém tem suas despesas com o filho menor de 
idade e lembra que ela ficou sem renda alguma 
após perder o emprego que era diretamente 
ligado à igreja. “Possui um filho menor de idade 
que estuda, sendo a responsável por custos 
com vestimentas, alimentação, deslocamen-
tos, livros, etc. Menciona que em novembro de 
2020 foi demitida e está sem recursos, uma vez 
que seu trabalho fora concedido em função da 
sua vinculação direta a igreja, e a sua contrata-
ção por outra emissora, por razões políticas, se 
torna muito difícil. Aduz que a jurisprudência 
reconhece a irrelevância de patrimônio imobi-
liário no momento da aferição da Gratuidade 
da Justiça, uma vez que neste momento não 
dispõe de recursos líquidos, o que poderia se 
verificar em outro momento”.
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Jonathan Ferr - também conhecido como o garo-
to-estandarte do jazz carioca, segundo o jornal El 
País - apresenta hoje seu novo single, ‘Esperança’. O 
lançamento, que sai pelo selo Slap, da Som Livre, é 
uma música-manifesto e traz um poema de autoria 
do jazzista declamado pela voz potente de Serjão Lo-
roza. Os dois artistas, naturais de Madureira, propõem 
uma provocadora reflexão sobre racismo e esperan-
ça. A faixa já está disponível em todas as platafor-
mas de áudio e o clipe - que contou com uma equipe 
formada majoritariamente por profissionais negros e 
tem direção assinada por Ferr - pode ser conferido no 
canal do artista no YouTube, a partir das 12h.

Na manhã de ontem, o brother Caio Afiune, do ‘BBB 21’, re-

velou, em conversa com Rodolffo e Thaís, que viu Gil do Vi-

gor movimentando o edredom sozinho. Enquanto aguar-

davam na fila do raio-x, ele ainda afirmou aos colegas de 

confinamento que se não fosse João entrar no cômodo 

para chamar Gil para o raio-x, teria puxado o edredom. 

Depois, foi a vez de Pocah chegar ao local da conversa e 

Rodolffo fez questão de passar a fofoca adiante. 

NO EDREDOM

PROJETO DO BEM

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

tor Kevi Jhonny 
lança a segun-
da parte do EP 
‘Até o Último 
Gole’ em todas 
as plataformas 
digitais e canal 
do artista no 
Youtube. O pro-
jeto em áudio foi 
extraído do DVD, 
gravado em mar-
ço passado, com 
participação de 
Pablo, Priscila 
Senna e Tierry.

 n Gusttavo Lima 
e Leonardo vão 
participar de 
mais uma live 
‘Cachaça Cabaré, 
amanhã, às 20h 
no youtube.com/
gusttavolimao-
ficial

Após se descobrir amante do cantor 
Tiee, por quem alega ter sido 
enganada com um falso namoro, a 
estudante de odontologia Ingrid 
Freitas começou a modificar as 
duas tatuagens que fez em 
homenagem ao cantor. O primeiro 
desenho que ela fez foi na região 
do cóccix, um revólver com o nome 
de batismo do sambista, Diógines, 
escrito bem no cano da arma. A 
segunda está no em um dos 
braços: um diamante com o nome 
Diógines bem no meio do desenho 
e ao lado a data do começo do 
namoro. Na primeira tattoo, 
Ingrid apenas preencheu o nome. 
Já na segunda ela ainda está 
resolvendo o que deve fazer. 
 “A gente pensa que é fácil sair 
de um relacionamento, mas a 
gente vai se reconstruindo aos 
pouquinhos. E hoje vou dar mais 
um passo pra isso. Vou cobrir 
uma tatuagem que eu tenho na 
lombar e estou muito feliz e 
ansiosa. Graças a Deus, porque 
é uma coisa que me incomoda 
demais”, disse a loura no 
Instagram.

EX-AMANTE APAGA TATUAGENS EM 

HOMENAGEM A TIEE

A ex-Miss Bumbum Suzy Cortez iniciou uma campanha contra o seden-
tarismo. Atleta e musa do OnlyFans, a morena falou da importância 
da prática de exercícios físicos. “Estamos vivendo um momento muito 
difícil nessa pandemia. Isolados, muitos caem no sedentarismo e isso 
pode trazer muitos danos à saúde. Com toda a segurança e seguindo 
os protocolos de distanciamento social precisamos incentivar a prática 
de atividades, seja em academias, ao ar livre ou mesmo casa. Hoje em 
dia podemos contar com a orientação de profissionais capacitados até 
mesmo online, por chamada de vídeo. Os benefícios vão muito além 
da boa forma física e refletem na saúde. Sinto falta de campanhas do 
governo falando sobre isso, sobre esse cuidado”, diz a modelo.

Flay e Mc Mari juntas
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Na última quarta-feira, as cantoras nordestinas Flay e Mc Mari se 
encontraram em um estudio de São Paulo para colocar voz em uma 
faixa no estilo brega funk, que promete ser uma colaboração 
poderosa. A parceria musical será a quarta gravada por Flay, que já 
colaborou com Marcia Felipe, Bárbara Labres, João Gabriel e DJ Zullu. 

SEGUNDA GESTAÇÃO

THAEME ANUNCIA 
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A cantora Thaeme, que faz dupla 
com Thiago, anunciou ontem que 
está grávida pela segunda vez. Em 
seu Instagram, ela compartilhou 
registros ao lado do marido, Fábio 
Elias, e da filha, Liz, para contar 
a boa nova e garantir que não se 
trata da famosa pegadinha de 
primeiro de abril. 
 “Como já dizia a nossa canção: ‘É 
que a família cresceu’... Felizmente, 
não é mentira de 1º de Abril, viu?! 
Mais uma graça alcançada na vida 
da mamãe e do papai! Nosso novo 
arco-íris está a caminho pra com-
pletar a nossa família. Mesmo tão 
pequenino já ocupou um grande 
espaço em nossos corações. Só 
temos que agradecer a todos 
pela torcida no último ano. Liz 
está muito feliz e empolgada 
com o maninho ou maninha 
crescendo no forninho da ma-
mãe. Outro #PedacinhoMeu 
#PedacinhoNosso”, escreveu a 
cantora.

Anitta resolveu comemorar mesmo os 28 anos em Miami, nos Estados Unidos, que assim como no Brasil atra-
vessam um momento difícil com o avanço dos números de mortos da Covid-19. Depois de uma festa e um ka-
raokê, ela resolveu jantar em um restaurantes com vários amigos. Anitta espertamente não publicou um vídeo 
sequer, mas esqueceu de combinar com convidados, que mostraram a badalação nas redes sociais. Que feio!

ANITTA E SUAS TRÊS FESTAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NBrasília - Dois anos e qua-
tro meses após ter entrado 
numa viatura da Polícia 
Federal numa operação 
da Procuradoria Geral da 
República, a poucos dias 
de deixar o governo do Rio 
de Janeiro, Luiz Fernan-
do Pezão segue em prisão 
domiciliar na pequena Pi-
raí, sem trabalho. Vive de 
aposentadoria do INSS e 
do aluguel de apartamen-
to. A exemplo de outros al-
vos da Operação Lava Jato, 
Pezão entrou na lista dos 
que reclamam dos abusos 
de autoridades. Semanas 
antes da prisão foi inocen-
tado por 6 a 0 no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) 
no processo da delação do 
ex-diretor da Petrobras 
Paulo Roberto Costa. A 
amigos que o visitam, diz 
que não quer vendeta ju-
rídica, mas não esquece o 
dia em que a PF entrou no 

Palácio Laranjeiras com 
fuzis e metralhadoras, com 
pedido de busca e apreen-
são determinado pela PGR 
Raquel Dodge. Teve voz de 
prisão do procurador e do 
delegado após 43 pergun-
tas sobre uma conta-salá-
rio aberta em 1997 utili-
zada apenas para receber 
os ganhos dos cargos que 
ocupou. Seu processo se-
gue na Justiça Federal.

Arame farpado
 N O MPF até hoje não en-

controu provas também 
de uma suposta fazenda 
de R$ 2,5 milhões que se-
ria dele. “Eu nem gosto de 
roça”, alegou a um contato 
que o visitou.

Prato feito
 N Pezão pagou do bolso R$ 

1 mil por mês, por quatro 
anos, de compra de co-
mida para ele e a mulher 
durante a sua moradia no 
Palácio Laranjeiras.

O bambuzal
 N Pezão tem saudade dos 

tempos em que a maior 
vergonha que já passara 
como gestor público foi 
como prefeito de Piraí. 
Mandou derrubar um 
bambuzal de alto de mor-
ro para construir um es-
cadão. Era o ‘banheiro’ da 
comunidade. O povo foi 
para sua porta.

Cadê o Dirceu?
 N Que não se enganem so-

bre o ‘sumiço’ do ex-todo-
-poderoso ministro José 
Dirceu. Condenado na 
Operação Lava Jato, mas 
com habeas corpus em 
liminar concedida pelo 
ministro Dias Toffoli, do 
STF, é Dirceu quem há 
mais de ano roda o país 
dialogando com os dire-
tórios municipais e esta-
duais para o partido ter 
candidaturas em 2022.

Lula e ele
 N As futuras alianças re-

gionais caberão ao candi-
dato a presidente Lula da 
Silva. E Dirceu nisso tudo? 
Continuará a ser a emi-
nência parda do PT, com 
ou sem o governo federal 
nas suas mãos de novo. 
Lula e Dirceu não se falam 
tanto, mais. Mas se falam.

Convites
 N A Comissão de Rela-

ções Exteriores e Defesa 
da Câmara esperava pelo 
general Fernando Azeve-
do, que caiu sem falar aos 
deputados. Os futuros co-
mandantes do Exército, 
Marinha e Aeronáutica 
podem se preparar que 

serão os próximos da fila.

Luta da Tributária
 NO idealizador da propos-

ta do ‘Simplifica Já’, Alber-
to Macedo, e o economista 
e ex-secretário da Receita 
Marcos Cintra visitaram 
o vice-presidente da Câ-
mara, deputado Marcelo 
Ramos, para defender a 
proposta na Reforma Tri-
butária como alternativa 
para preservar empregos. 
A pauta do setor de servi-
ços tem ganhado mais es-
paço na Casa.

Vacinas S.A.
 N Com aval da Justiça para 

compra de vacinas pelo se-
tor privado, sem a neces-
sidade de doação ao SUS, 
entidades representativas 
aceleraram as tratativas 
com laboratórios. É o caso 
da Federação Nacional das 
Empresas de Segurança e 
Transporte de Valores. A 
entidade enviou carta aos 
associados questionando 
sobre “...o interesse em 
participar de uma ação de 
imunização a ser encabe-
çada pela Confederação 
Nacional do Comércio.”

Delay do chocolate
 N Levantamento do TIM 

Ads aponta que 38% dos 
100 mil consumidores ou-
vidos vão esperar passar 
a Páscoa para comprar 
ovos de chocolate com 
descontos; 6% não têm o 
hábito de comprar após 
as festividades, mas mu-
daram de opinião. Já 7% 
vão comprar o produto 
até domingo.

Zé Esplanador
 N Nosso leitor mais fiel, o 

Zé Esplanador (seu lema 
é Perguntar não Ofende, 
Cobrar é de Direito) está 
estupefato com a novela 
da vida real, com a prisão 
de um garoto sem os dois 
braços motorista de bando 
de fuga de assalto. Zé acha 
que o Brasil é um estúdio 
de cinema a céu aberto. 
Falta pegarem o Saci cam-
peão de 100 m rasos, a 
Cuca de biquíni furando 
isolamento e a Mula Sem 
Cabeça que relincha.

CADÊ O PEZÃO?

O Brasil vive a fase mais aguda 
da pandemia de covid-19 com 
números alarmantes de mor-

tes diárias e falta de leitos de UTI nos 
hospitais. A crise sanitária agrava o 
desemprego e joga um número cada 
vez maior de brasileiros no merca-
do informal e precário. O cenário de 
descontrole desencadeia o aumento 
da pobreza extrema no país e o mais 
doloroso: a fome. 

A última Pesquisa de Orçamentos 
Familiares do IBGE, divulgada em 
setembro de 2020, aponta que 10,3 
milhões de brasileiros passam fome 
— um aumento de três milhões nos 
últimos cinco anos. A quantidade de 
pessoas em situação de extrema po-
breza dobrou no ano passado, atin-
gindo 12,8% da população, de acordo 
com dados da Fundação Getulio Var-

A Secretaria Municipal de Ação 
Comunitária nasceu com a 
missão de dar voz e vez às fa-

velas do Rio de Janeiro. Hoje mais de 
um milhão de pessoas que vivem nas 
1.018 comunidades da cidade estão 
distantes dos serviços públicos por 
falta de interlocução. 

Nossa presença nas favelas é a ga-
rantia que os serviços essenciais vão 
chegar para melhorar a vida nas co-
munidades. A pandemia não nos im-
pede de trabalhar duramente para 
levantar os principais problemas de 
cada favela do Rio. 

A partir desse mapeamento, acio-
namos todas as secretarias e órgãos da 
Prefeitura do Rio para que as deman-
das sejam atendidas o mais rapida-
mente possível. Isso porque acredito 
que só a união é capaz de dar digni-
dade e devolver o amor próprio aos 
moradores de favelas. 

A missão determinada pelo prefeito 
Eduardo Paes é assegurar qualidade 
de vida e fortalecer socioeconomica-
mente as comunidades. Para isso, va-
mos fechar parcerias e levar de forma 
efetiva os serviços da prefeitura a essas 
regiões. Gerar renda, aquecer a Econo-
mia e promover autoestima nas fave-
las são ações que nos movem. 

O programa Favela com Dignida-
de, por exemplo, que será lançado em 
maio, prevê projetos nesse sentido. O 
Casa Carioca vai reformar moradias 
em situação de indigência. Para as 
obras, vamos contratar trabalhado-
res que moram nas favelas beneficia-
das. Dessa forma, estaremos geran-
do renda e aquecendo a Economia da 
comunidade.

O lixo é outra fonte de renda a ser ex-
plorada. Em parceria com a Comlurb, 
vamos desenvolver o Recicla Comu-
nidade. Lixo é dinheiro! Vale lembrar 
que nos primeiro cinco meses da pan-
demia o Rio de Janeiro perdeu 200 mil 
postos de trabalho informal, conforme 

Favela agora tem vez e voz

A fome não pode esperar

Isa Colli
escritora e jornalista

Marli Peçanha
secretária municipal 
de Ação Comunitária

gas (FGV). Se levarmos em conta que 
já estamos no mês de abril de 2021, 
certamente esses índices já pioraram. 

A ONU alerta que a acentuação da 
fome extrema é um problema mun-
dial que precisa ser enfrentado pelas 
autoridades. Em algumas regiões do 
Iêmen, do Sudão do Sul e no norte da 
Nigéria, famílias estão morrendo de 
fome, revela relatório da Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO) e do Programa 
Alimentar Mundial (PAM). A situação 
também afeta os países latinos. 

Como alguns já sabem, vivo na Bél-
gica, mas sou brasileira e tenho mi-
nhas raízes fincadas no país. Sofro 
pelos povos de todo o mundo, mas di-
reciono meu olhar mais atento para a 
minha gente. Os brasileiros que estão 
em situação de vulnerabilidade lutam 
para manter a esperança.

Com o valor do auxílio emergencial 
reduzido, famílias se preocupam em 
colocar comida na mesa, mas esbar-
ram na falta de emprego e nos altos 
preços dos alimentos. A situação é 

revelou o IBGE. Isso atingiu em cheio a 
população preta e parda, as mulheres 
principalmente. A pandemia aprofun-
dou as desigualdades na cidade! 

Como é possível pensar em desen-
volvimento sem olhar para a popu-
lação que mora nas favelas e bairros 
pobres do Rio? Não tem como. Outra 
preocupação nossa é a forma como é 
vista o morador de favela. Sabemos 
que toda vez que o poder público se 

ausenta, aumentam a desigualdade, a 
discriminação e a violência. 

Estamos trabalhando para que a po-
pulação preta, moradora de favela, não 
seja olhada como suspeita. Que nossos 
jovens não sejam olhados como crimi-
nosos. O preconceito mata!

Mas uma coisa é certa: o prefeito 
Eduardo Paes, por meio da Secretaria 
Municipal de Ação Comunitária, está 
determinado a mudar essa realidade.

agravada pela suspensão das aulas, 
especialmente na rede pública de en-
sino, já que muitas crianças faziam na 
escola a principal refeição do dia. Uma 
lei federal aprovada no ano passado, 
deveria garantir a conversão da verba 
destinada à merenda em cesta básica. 
Na prática, no entanto, isso não acon-
tece em muitos municípios. 

O poder público e os órgãos inter-
nacionais têm o dever de atuar para 
conter o avanço dramático da escassez 
de comida, mas nós também podemos 
agir. Há várias iniciativas sérias com 
esse propósito. O site “Tem Gente com 
Fome”, por exemplo, recebe as doações 
de qualquer valor, e as contribuições 
viram cestas básicas. O projeto tem o 
apoio de várias entidades e coletivos, 
entre eles, Anistia Internacional, Re-
des da Maré, Instituto Ethos e Coalizão 
Negra por Direitos. 

No momento, não há outra saída 
senão a ajuda emergencial da maneira 
que é possível para cada um. Solidarie-
dade é uma palavra que nunca foi tão 
necessária de se colocar em prática.

ARQUIVO O DIA

ESPLANADEIRA

 N O Submarino aderiu à campanha #SOSAcre. A cada R$ 1 doado pelos 
clientes em seu site ou app, a marca doará o mesmo valor para a campa-
nha. # Mercado Livre registra aumento de 200% no volume de pedidos 
na categoria Saúde. # Processo seletivo Projeto Talentos Gyn seleciona 
candidatos para 16 vagas comissionadas na Prefeitura de Goiânia. # O va-
lor gasto em compras drive-thru, em média, dobrou em relação ao mes-
mo período do ano passado nos shoppings da PaulOOctavio em Brasília.

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



Novelas

o
d

ia
d

Na reta final de ‘Amor de Mãe’, Regina Casé 

fala sobre bastidores da novela e comenta 

também os impactos da pandemia

‘LURDES É O BRASIL’ 

A 
reta final de ‘Amor de Mãe’ está mo-
vimentando a web. Nesta semana, o 
sumiço de Lurdes (Regina Casé) pro-
vocado por Thelma (Adriana Esteves) 

tomou conta das redes sociais. A novela de 
Manuela Dias, que termina na próxima se-
mana, vai apresentar o desfecho do drama de 
Lurdes para encontrar e abraçar o filho Domê-
nico, que foi roubado ainda na infância. Para 
Regina, interpretar a personagem e tratar de 
amor no horário das 21h foi um presente.

“Como atriz, a Manuela (Dias) me deu um 
tesouro inominável. Não só para mim, mas 
para o Brasil. Em um momento em que o ódio 
está reinando e brotando sem vergonha de 
dar as caras, você conseguir fazer uma flor no 
meio da lama e falar de amor é importante. 
A gente está cansada de ouvir que não é para 
construir muros, mas sim pontes. A Lurdes e 
a novela trazem isso”, diz Regina.

Em março de 2020, quando o mundo parou 
em decorrência da pandemia da Covid-19, Re-
gina gravava ‘Amor de Mãe’, estava em cartaz 
com uma peça teatral e havia estreado o filme 
‘Três Verões’ . Ela conta que “puxar o freio de 
mão” e parar com todos os projetos foi difícil, 
apesar de necessário.

“A Lurdes é uma personagem muito arre-
batadora. Para fazê-la, eu me joguei e puxar 
o freio de mão foi mais difícil. E não só pela 
personagem, mas pelo encontro com o elenco 
também porque a gente criou, de fato, uma fa-
mília. Além disso, eu tinha acabado de estrear 
uma peça e um filme... Eu plantei, plantei e 
plantei, mas quando fui com o balaio para 

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

MALHAÇÃO

 n Karina, Pedro e Tomtom se di-
vertem no parque. Jeff entrega a 
Mari o anel que Lincoln comprou 
para ela. Duca questiona Bianca 
sobre o vídeo da internet, e a me-
nina se enfurece com João. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lourenço garante a Celina que 
entregará os originais de seu livro 
na editora. A pedido de Laude-
lino, Lorena procura Iná. Vitória 
conversa com Marcos sobre Dora 
e aumenta sua desconfiança.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna, Alexia e Kyra conseguem 
embarcar no ônibus para São 
Paulo. Dionice desconfia de que 
Bia se encantou por Tarantino. 
Mário diz a Juan que voltará a 
andar pela filha.

 n Abrão fala com Sarai sobre a 
descoberta que fez na caverna. 
Agar fica apavorada com o casti-
go dado por Aat. Terá fica satis-
feito com a descoberta de Abrão 
e dá uma próspera notícia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As meninas escondem Virgínia 
e dizem que ela deveria conver-
sar com seu noivo, Danilo. Ela 
explica que quer se divertir antes 
de se casar.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Sandro confessa seu crime na 
relojoaria e entrega o livro-caixa 
de Belizário a Miriam. Verena de-
cide romper seu relacionamento 
com Álvaro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Regina Casé e Adriana Esteves 
(acima) em ‘Amor de Mãe’. À direita, 
Regina vacinada contra a covid-19.
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Reportagem do estagiário Filipe Pavão sob supervisão de 

Tábata Uchoa

colher, veio a pandemia e tudo foi represado”, 
lamenta Regina.

GRAVAÇÕES DO “NOVO NORMAL”
Quando as gravações da novela retornaram, 
Regina conta que não conseguia esconder a 
felicidade de reencontrar os amigos de traba-
lho. Além disso, garante que se sentia prote-
gida e cuidada pelos atores do elenco e pela 
produção, que seguia fortemente o protocolo 
sanitário, como estadia em hotel, testes cons-
tantes, acrílico nos sets, álcool gel e máscara.

“Me senti segura e muito bem cuidada. Na 
nossa família na novela, eu sou a mãe e a pes-
soa mais velha. Então, todo mundo estava 
preocupado comigo. Mas, ao mesmo tempo, 
eu era a que mais se jogava porque era a que 
estava mais frustrada por ter aquilo tudo 
guardado. Quando voltei, eu queria pular, 
abraçar e beijar. Nesse aspecto, não era impru-
dência, era amor mesmo”, relembra Regina.

O que as gravações do “novo normal” não 
permitiram foi o pagode dos sábados, o qual 
a atriz lembra com carinho. “Depois de gravar 
muitas horas durante a semana, todo mundo 
chegava rebocado no sábado. Antes da pande-
mia, a gente criou o hábito de levar uma caixa 
de som e colocar um pagode de manhã para 
dançar com os cabeleireiros, as maquiadoras 
e as camareiras. Esse momento do pagode, do 
sábado, era muito bom”, recorda Regina.

PANDEMIA
A atriz, que foi vacinada contra a Covid-19 
nesta semana, conta que seguiu à risca as 

orientações dos médicos ao longo desse ano 
pandêmico. No início, acreditava não ser o 
ideal colocar a pandemia dentro da narrativa 
da trama, mas viu que seria inviável não levar 
e gostou do resultado.

“Lurdes é o Brasil, o que estamos vivendo. 
Como vou ganhar dinheiro? Como meu filho 
vai trabalhar? Como o outro vai poder sair? 
Como vou poder ir ao médico? Todas essas 
emoções, que são novas e estamos aprenden-
do a lidar a duras penas com elas, estão na 
novela”, conta.

Regina ainda reflete sobre a importância de 
repensar atitudes enquanto sociedade. “Nem 
todos entenderam, mas espero que todos en-
tendam, que a gente precisa pensar na huma-
nidade como um todo, nos bichos, nas plantas. 
Todo mundo depende de tudo o tempo todo. Se 
não, a gente vai viver esse inferno por muito 
tempo ou repetidas vezes”, reflete Regina.

ÓCULOS, BOLSA E TOALHINHA
Depois de seis meses sem gravar, Regina con-
ta que não teve dificuldades para retomar 
os trejeitos e o sotaque de Dona Lurdes, que 
fazem tanto sucesso entre os telespectadores 
da novela, por causa de “objetos mágicos”. “Eu 
tenho uma curiosidade engraçada. Quando se 
passaram seis meses e voltei aos estúdios para 
gravar, eu botei os óculos, pendurei a bolsa e 
ajeitei a toalhinha. A Lurdes veio e não demo-
rou nem um segundo”, brinca Regina.



Horóscopo

Siga ordens no ambiente profissional. Contudo, reflita 
e analise para ter resultados. Pode bater vontade de 
ficar na sua. Bom momento para paquerar. Cor: 
abóbora.

O dia pode te apresentar amizades e contatos 
interessantes. Atenção com bebidas e remédios. No 
relacionamento, a relação será profunda e sensual. 
Cor: cinza.

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: arco, ativo, ceder, cedro, cine, conde, cone, cravo, cria, crivo, eiva, 
evitar, feder, fender, feno, ícone, ócio, ocre, oito, ondear, ovário, oviário, raio, 
reativo, rede, rico, rito, tarde, tira, voto.

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

Alguma ideia de como melhorar a sua situação 
profissional pode surgir por agora. Tenha cautela com 
a saúde. Na conquista, pode pintar um flerte. Cor: 
escarlate. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Aproveite o bom momento de sua imaginação. 
Grandes ideias podem aparecer para você. Novos 
estímulos vão apimentar a vida a dois e melhorar o 
clima. Cor: malva.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você tem tudo para se divertir neste dia. Há chance de 
se dar bem em sorteio ou jogos que envolvam sorte. 
Na saúde, se cuide. A paquera e o romance vão estar 
em grande fase. Cor: lavanda. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Algumas notícias positivas devem aparecer nas suas 
relações. Tome cuidado com excesso de críticas. A 
intimidade a dois vai estar num excelente momento. 
Cor: verde-musgo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os seus contatos vão se destacar e você vai se dar bem 
no trabalho, priorize isso. A sua intuição ficará  num 
momento bastente forte. No romance, a paz vai reinar. 
Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seu talento com as palavras vai convencer as pessoas. 
Utilize isto no romance. Você pode ganhar dinheiro e 
contar com a ajuda da família nas finanças. Cor: 
vermelho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você terá mais controle sobre o que gasta. Organize as 
suas contas. O trabalho vai fluir bem. O papo e a 
imaginação vão aprimorar a vida a dois. Cor: verde-
limão.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você terá mais controle sobre o que gasta. Organize as 
suas contas. O trabalho vai fluir bem. O papo e a 
imaginação vão aprimorar a vida a dois. Cor: verde-
limão.

Terá ganhos financeiros, aproveite com cautela. 
Grande fase para buscar o autoconhecimento. Se 
estiver na pista, vai conhecer gente nova e se divertir. 
Cor: branco.

O convívio social vai entrar numa fase positiva. A sua 
mente vai ter grandes ideias, use-as com sabedoria. 
No amor, você e o seu companheiro estarão em 
sintonia. Cor: preto.

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

Murilo 
Benício fala 
sobre 
gagueira 
Murilo Benício marcou presen-
ça no programa ‘Encontro’ de on-
tem e recebeu uma homenagem. 
O ator aproveitou para relembrar 
a estreia na novela ‘Fera Ferida’ e 
o problema com a gagueira.

“Sou gago desde sempre. As 
pessoas que são mais próximas 
de mim percebem isso. E eu esta-
va começando na Globo. Eu tinha 
saído do teatro, de muitos anos, 
para estar com pessoas que eu via, 
que eu tinha muita admiração”, 
explicou.

“Eu estava em uma cena que 
eu tinha uma frase, era no meio 
de uma discussão da Cássia Kis 
com a Julia, e eu fiquei tão nervo-
so, tão nervoso derrar que quando 
eu falei, gaguejei. Aí o diretor fa-
lou: ‘isso pode ser legal’. Aí que ele 
(personagem) ficou gago”, contou.

Mulher Melão 
no OnlyFans: 
‘Sem pudor’
Renata Frisson, conhecida como 
Mulher Melão, escolheu esta quin-
ta-feira para estrear no OnlyFans. 
Em entrevista ao site UOL, a mo-
delo contou o que a incentivou 
na decisão de criar uma conta na 
plataforma.

“Decidi entrar no OnlyFans 
pela liberdade da plataforma, 
para ser eu mesma, sem nenhum 
pudor, e ter uma relação muito 
mais próxima com meus fãs”, dis-
se. Também explicou que receber 
em dólar para produzir conteúdo 
erótico a motivou. “Quem não gos-
ta de dinheiro? E se for em dólar, 
melhor. Eu não sou hipócrita, gos-
to de luxo e também gosto do que 
faço e do que sou”, brincou. 

Andressa 
Urach e o 
hidrogel
Andressa Urach voltou a falar so-
bre a infecção que teve após o uso 
do hidrogel. Em uma live com o 
dermatologista Fábio Gontijo na 
noite de quarta, a modelo contou 
sobre a experiência que classifi-
cou como “traumatizante”.

“Nunca mais, foi traumatizan-
te e não desejo a dor e o desespe-
ro nem para o meu pior inimigo”, 
contou. A modelo precisou pas-
sar por 22 cirurgias de retirada 
das substâncias do seu corpo. Ela 
não descartou fazer mais proce-
dimentos estéticos, mas deixando 
de fora qualquer outro que tenha 
aplicação de hidrogel. 

DIVULGAÇÃO/DANIEL PINHEIRO
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