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PREFEITURA 
RETOMA ESTE 
ANO PROGRAMA 
QUE GARANTE 14° 
SALÁRIO AO 
FUNCIONALISMO. 
SERVIDOR, P. 10

Prefeitura do Rio prorroga a parada emergencial 
até o dia 8, com praias fechadas e comércio 

ambulante proibido. Bares e restaurantes só 
poderão reabrir na próxima sexta.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

COVID

MAIS UMA 
SEMANA DE 

MEDIDAS 
RESTRITIVAS

Defensoria Pública e MP do Rio querem a 
suspensão do calendário único de vacina.  P. 4

Pelo segundo dia seguido, idosos formam longa 
fila para vacinação no Museu da República. P. 4
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Pacientes denunciam falta de insumos para realizar cirurgias no hospital, mas Secretaria de Saúde nega. RIO DE JANEIRO, P. 5

Relatos de abandono no Souza Aguiar

ESCOLAS E CRECHES ESTÃO LIBERADAS 
PARA RETOMAR AS ATIVIDADES A 
PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA. P. 3

Apesar das medidas restritivas, a procura foi 

grande nas lojas na Sexta-Feira Santa. Mas 

teve gente que fez a compra online. P. 6 

ATAQUE

Time de Marcelo Cabo 
precisa vencer hoje, em Volta 
Redonda, para encostar nos 
líderes do Carioca. P. 8 
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RIO DE JANEIRO, P. 6

MUSA TRANS 
FATURA 
ALTO EM 
PLATAFORMA 
DE CONTEÚDO 
ADULTO
P. 12

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 22
 PÁGINAS 
NO TOTAL

FábiaOliveira

Favorita do 
‘BBB 21’, Juliette 
pode virar uma 

das maiores 
influenciadoras 
do país, afirma 

especialista. P. 15

POLÍCIA 
INTERDITA HOTEL 
ONDE JOVEM 
MORREU EM 
FESTA 
CLANDESTINA

REGINALDO PIMENTA

A corrida aos 
tradicionais 
ovos de Páscoa 
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Dr. Jairinho teria dito ao 
pai do menino Henry 
para ‘fazer outro filho’. P. 6

VASCÃO 
ENCARA O 
BANGU E 
MIRA O G-4

ELEIÇÕES 
TEMAS POLÊMICOS 

VÃO CHEGAR À 
CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 
SIDNEY REZENDE, P. 2

Prefeito Eduardo Paes 
anunciou as medidas 
durante coletiva
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Tudo quase começou quando surgiu 
na minha mente o Samba do Arnes-
to. Aquele, do melhor cronista da 

paulicéia desvairada, o Adoniran Barbosa, 
autor, também, do Trem das Onze, que 
ganhou o Carnaval carioca de 1964, Lem-
bram, agora, do Arnesto?

Pois bem, nas confusões em que Ernes-
to, o ex-chanceler, se meteu ao longo do 
período em que esteve como ministro, eu 
via o João Rubinato, vulgo Adoniran, canta-
rolando sua música. Parecia um vídeo que 
se repetia na minha mente. E, por inúmeras 
vezes, fui ao portão receber pão e o leite das 
mãos do motoboy, cantarolando a música.

O motoqueiro chegou a perguntar se eu 
estava ensaiando. Em outro dia, perguntou 
se eu somente conhecia essa música. Sorri 
em resposta. Não consegui parar de canta-
rolar. Eu cheguei a pensar em procurar um 
psicólogo. Achei que era obsessão, ou sei lá 
o que poderia ser. Já tentaram consultar por 
telefone? É complicado. Desisti.

Entre ligações telefônicas de um amigo e 
outros - detesto o tal de zap - cheguei a co-
mentar o problema. Claro que virou proble-
ma. O Fred, por exemplo, passou a me enviar, 
por e-mail, fotos da terra dele, a Suíça e, che-
gou a deixar na caixa do Correios, fitas com 
músicas tradicionais. Obrigado, amigo Fred.

novamente. Em seguida, bem em segui-
da, as notas de demissões, exonerações, 
desmentidos, lista de degolas, confusões, 
entra ministro, sai ministro, especulações, 
crise político militar, jogo de xadrez, xeque 
mate, confusão. Caramba, que pandemia. 
Não tirem as máscaras !

Como? O homem mandou todos volta-
rem ao trabalho. A área médica do governo 
diz para manter isolamento. Pilatos ensinou 
o lava mãos. Lembram? Tome crise. Faz ou 
não faz. Ônibus cheios, trens e metrôs, tam-
bém. Comércio quer funcionar. Ambulantes, 
também. Faltam leitos de UTIs e enferma-
rias. Acabam os estoques de medicamen-
tos. Cadê as vacinas ? Anvisa aprovou a da 
Janssen ! Lista de mortos aumentando...

Bolas, sabem qual musiquinha eu ando 
cantarolando desde então ? Vou dar uma 
pista: Sérgio Marcus Rangel Porto, falecido 
em setembro de 1968, autor do samba Atual 
Conjuntura, música criada para uma peça 
do Teatro Rebolado, em 1966. Sim, a maioria 
dos amigos só lembra do amigo pelo pseudô-
nimo Stanislaw Ponte Preta. Então, vamos 
entoar a música? Pois é essa que está na 
parada de sucesso da minha mente.

“Foi em Diamantina, onde nasceu JK...”

Não adiantou. A patroa reclamou, os gatos, 
ou melhor, gatas, me olhavam desconfiadas. 
Que período terrível. O Ibiapina comentou que 
poderia ser efeito da clausura, do confinamen-
to, do medo da possível contaminação pelo 
vírus. Sugeriu escapadas regadas a cervejas e 
embutidos na casa do Fred. A Marita, velha (?) 
amiga, jornalista de primeira, soube do proble-
ma e se ofereceu para me abrigar por uns dias 
na casa dela, “para ouvir Aznavour, ou Sinatra”.

Cadê ânimo para sair de casa ? Amigos de 

Brasília me convidaram-me para passar dias 
por lá. Brasília? Confesso mais um trauma: 
será que aparecerá alguém receitando geos-
mina para covid ?

Esta semana, logo na segunda-feira, 
passei a ouvir (oh traumas) o prefixo das 
edições extras do falecido Repórter Esso, da 
também falecida TV Tupi. E que, amanhecia 
e as emissoras de rádios e televisões, daqui 
do Rio, começaram a bombardear a mente 
com as informações chegadas da capital. 
Olha o Arnesto aí,

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Como? O homem mandou  
todos voltarem ao trabalho.  
A área médica do governo diz 
para manter isolamento”

Temas polêmicos que envolvem reforma política serão 
apresentados em maio na Câmara dos Deputados, com 
itens sensíveis para eleições de 2022. Entre as propos-

tas estão mudanças no voto impresso, volta das coligações, 
antecipação do pedido de registro de candidatura, inelegibi-
lidades e cláusula de desempenho de partidos e implemen-
tação do distritão. Sobre pesquisas eleitorais, já tramitam 
propostas que dificultam ou mesmo proíbem a divulgação de 
pesquisa eleitoral em campanha. O voto impresso, defendido 
pelo presidente Jair Bolsonaro e sua militância, já tem pare-
cer contrário da relatora da Comissão, deputada Margarete 
Coelho (PP-PI), que manifestou publicamente que “seria um 
retrocesso”, e defendeu a confiabilidade da urna eletrônica.

POLÊMICAS
A questão da substituição do sistema proporcional pelo 
distritão, onde são eleitos os mais votados, pois não há quo-
ciente eleitoral, caberá à análise da deputada Renata Abreu 
(Podemos-SP). Para o presidente da Comissão de Direito 
Eleitoral do IBRAPEJ, Carlos Frota, esta mudança será uma 
tragédia para o sistema eleitoral brasileiro, pois enfraquece 
o sistema partidário, aumenta o personalismo político. A co-
missão também ouviu sugestão sobre se antecipar pedido de 
registro de candidatura para evitar que inelegíveis estejam na 
urna no dia da eleição. É irracional para o eleitor que o candi-
dato participe de todos os atos inerentes à campanha eleito-
ral e, ao final de tudo, o voto vai parar na “lata do lixo”. 

 n Os deputados David Mi-
randa e Glauber Braga fize-
ram requerimento para que 
ministro da Defesa, general 
Braga Netto, explique decla-
rações de apoio à ditadura na 
Comissão de Relações Exte-
riores e de Defesa Nacional. 

 n Servidores de carreira da 
prefeitura não gostaram da 
criação da Gerência de Fei-
ras, na Coordenadoria de 
Controle Urbano, da Secre-
taria de Fazenda. Gerência 
terá 7 cargos e 3 Subgerên-
cias: Gerência de Feiras (2); 
Subgerência de análise pro-
cessual, cadastro e arrecada-
ção (1); Subgerência fiscal de 
feiras livres, móveis e orgâ-
nicas (2); e Subgerência de 
feiras de artes, antiquários, 
ambulantes e especiais (2).

RIO: AUMENTO 
DA DESPESA 
COM PESSOAL

REPRODUÇÃO

Reforma política pode mexer com as eleições de 2022

DECLARAÇÕES DO 
NOVO MINISTRO

É irracional 
para o 
eleitor que 
candidato 
participe de 
campanha 
e, ao final, o 
voto vai para 
a lata de lixo”

PICADINHO

Plataforma Árvore promove podcast “Plantando Histórias” com 
escritora Janine Rodrigues, em streamings de áudio, na 3ª feira. 

Aluna de 26 anos do Departamento de Química da PUC-Rio se 
tornou a mais jovem doutora do país após defender tese. 

BMS e AON Brasil fazem webinar no dia 14 para debater a importân-
cia da Gestão de Afastados nas empresas.

Aumento da despesa

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

PREFEITURA HOME OFFICE
 n O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou que, 

no dia 6, retoma o “Cafezinho com Renato” em suas redes 
pessoais para responder perguntas da população. Live será 
feita na sua casa antes de cumprir expediente na prefeitura. 

As mais lidas
Online

Hotel é interditado  
após morte de jovem em 

festa clandestina
RIO DE JANEIRO, P. 6

Rio prorroga medidas 
restritivas; escolas 

podem retomar aulas 
presenciais

RIO DE JANEIRO, P. 3

Pai da criança diz que 
após morte do menino, Dr. 

Jairinho teria dito: ‘vida que 
segue, faz outro filho’

RIO DE JANEIRO, P. 6

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

Atual Conjuntura, segundo 
Stanislaw Ponte Preta

DE OLHO EM 2022

O vespeiro  
da nova lei 
eleitoral



RIO DE JANEIRO

ATÉ 8 DE ABRIL
Praias seguem fechadas e permanência nas areias e comércio ambulante estão proibidos. A partir 
da próxima sexta-feira, medidas serão flexibilizadas e alguns estabelecimentos poderão reabrir 

A
s medidas restriti-
vas para conter o 
avanço da covid-19 
no Rio foram pror-

rogadas ontem pela prefei-
tura. As regras impostas en-
tre 26 de março e 4 de abril 
vão continuar até a próxima 
quinta-feira. A flexibilização 
de alguns setores, como ba-
res, restaurantes e comércio, 
só vai acontecer a partir da 
sexta-feira, dia 9. As praias 
vão continuar fechadas. Per-
manência na areia e comér-
cio ambulante continuam 
proibidos. Prática individual 
de esporte está mantida.   

A única mudança ocorre a 
partir de segunda-feira para 
escolas da redes municipal 
e privada que estão autori-
zadas a retornar aulas pre-
senciais.  As unidades mu-
nicipais vão abrir na segun-
da-feira, de forma adminis-
trativa. As aulas presenciais 
retomam na terça. A prefei-
tura informou que os órgãos 
não essenciais de adminis-
tração pública voltarão a 
funcionar na segunda-feira.

A partir de sexta-feira , 
a prefeitura vai flexibilizar 
medidas e alguns estabeleci-
mentos podem reabrir. Até as 

21h, poderão funcionar: ba-
res, lanchonetes, restauran-
tes, quiosques da orla. Depois 
das 21h, apenas delivery. De 
8h às 17h estão liberados ór-
gãos não essenciais da Admi-
nistração pública; das 11h às 
21h: clubes; das 10h às 18h, 
comércio; entre 12h e 21h; 
Serviços; De 12h às 21h: mu-
seus, galerias, bibliotecas, ci-
nemas, teatros, casas de festa, 
salas de apresentação, salões 
de jogos, circos e recreação in-
fantil. Atividades no interior 
de shopping e centros comer-
ciais deverão funcionar com 
as restrições de horários.

Ontem, a Prefeitura do Rio 
divulgou o balanço do boletim 
epidemiológico. O prefeito 
Eduardo Paes informou que 
as medidas restritivas mos-
traram resultados e por isso a 
partir de sexta-feira que vem 
haverá flexibilização.

“Meu desejo é o de abrir a ci-
dade inteira, bares, restauran-
tes e boates, ter praias cheias. 
Mas o que vale aqui não é meu 
desejo e, sim, preservar vidas. 
A gente precisa de dados cien-
tíficos. As medidas restritivas, 
ao contrário do que apregoam 
alguns personagens, funcio-
nam, têm resultado. Menos 
contato, menos transmissão”. 

De acordo com ele, as medi-
das da pausa emergencial re-
sultaram na redução do núme-
ro de pessoas com sintomas de 
covid-19 na entrada de atendi-
mento da rede pública. “Esta-
mos otimistas e esperançosos 
de que esse número comece a 
estabilizar e a cair”, disse.

O prefeito 
Eduardo Paes 
informou que 
as medidas 
restritivas 
mostraram 
resultado

Praia de Icaraí: os 
acessos a Niterói 

continuarão 
fechados a táxis 

e transporte de 
aplicativos até o 

dia 30 de abril

COMORBIDADES

 N O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, afirmou ontem que 
vai criar um sistema inteli-
gente para a verificar laudos 
médicos de pessoas com co-
morbidades que pretendem 
tomar a vacina de covid-19. 
Em entrevista coletiva no 
Centro de Operações Rio, 
ele explicou que o objetivo 
é evitar fraudes.

Paes informou que está 
em negociação avançada 
com o consórcio do Nordes-
te para compra de vacinas 
para o município. O objetivo 
é a aquisição de 8 milhões 
de doses da Sputnik V, com 
chegada em agosto. A com-
pra depende da autorização 
da Anvisa e de detalhes bu-
rocráticos. “O nosso plano é 
o de acelerar mais o proces-
so de vacinação”.

Verificação de 
laudo médico

Passem a Páscoa 
com seus núcleos 
familiares, aproveite 
e discuta a relação. 
Eu ficarei com minha 
mulher e filhos
EDUARDO PAES

 > O novo decreto que 
prorrogou as medidas de 
restrição liberou a aber-
tura de escolas e creches 
já a partir de segunda-
-feira. De acordo com o 
prefeito Eduardo Paes, 
as unidades terão liber-
dade para decidir quan-
do irão retornar às aulas 
presenciais. No caso das 
unidades municipais, 
por exemplo, devem re-
tornar na terça-feira. 

“A rede municipal re-
torna ao ensino presen-
cial na terça. Na segunda 
será de forma adminis-
trativa. As escolas que 
já tinham sido abertas 
desde a pré-escola até 
o 2º ano do Fundamen-
tal, seguindo o protoco-
lo sanitário”, explicou o 
secretário de Educação, 
Renan Ferreirinha.

Segundo ele, o plane-
jamento dos outros seg-
mentos será definido nas 
próximas semanas. Até 
24 de março, antes das 
medidas restritivas, fo-
ram abertas 419 escolas. 
Serão reabertas semana 
que vem. A expectativa 
é chegar a 80% das tur-
mas dentro das regras de 
segurança.

Escola 
decidirá 
quando abre

LUCIANO PAIVA
REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Niterói estende isolamento social por uma semana
 > Niterói prorrogou até o 

dia 11 de abril as medidas 
de isolamento social para 
o enfrentamento à covid. 
Para os restaurantes, res-
trições foram alteradas. A 
partir de quinta-feira, po-
derão funcionar com servi-
ço a lá carte das 11h às 21h, 
com apenas metade do sa-
lão ocupado. Os quiosques 

permanecerão fechados. Pa-
darias, cafeterias e lancho-
netes abrirão das 6h às 20h, 
mas o atendimento presencial 
será limitado a 30% da taxa de 
ocupação. Nos bares continua 
proibido o consumo no local, 
podendo funcionar com servi-
ços de delivery ou pegue e leve.

Decreto mantém proibida 
a permanência de pessoas nas 

ruas das 23h às 5h. Aconselha 
a população a sair apenas por 
“motivos de trabalho, compra 
de gêneros alimentícios, ida a 
farmácias, por motivos médi-
cos ou para ida a estabeleci-
mentos cujo funcionamento 
esteja permitido ou por conta 
de atividade permitida”. 

Os acessos a Niterói con-
tinuarão fechados a táxis e 

transporte de aplicativos 
até o dia 30 de abril. Os 
ensinos Médio e Superior 
continuam com as aulas 
presenciais suspensas. O 
fundamental pode ter as 
salas de aula reabertas a 
partir de 12 de abril e esco-
las de Educação infantil po-
dem receber alunos a partir 
de segunda-feira.

IMAGEM ARQUIVO

Órgãos não 
essenciais 
de administração 
pública voltam a 
funcionar na 2ª feira

Colaborou  a estagiária Luisa Bertola

RIO PRORROGA RESTRIÇÕES 
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Rodoviários reivindicam prioridade
Sindicato proporá greve pela exclusão de lista das categorias essenciais para imunização

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Trabalhadores do transporte querem ter prioridade para vacinar

não dependerão de trans-
porte público para chegarem 
aos postos. Propomos, então, 
um ‘lockdown’ nos transpor-
tes”, afirmou o presidente do 
Sintronac, Rubens dos San-
tos Oliveira.

Os trabalhadores em 
transporte coletivo foram 
incluídos no Plano Nacio-

O Sindicato dos Rodoviá-
rios de Niterói a Arraial do 
Cabo (Sintronac) informou 
que começou ontem série 
de contatos com entidades 
representativas de trabalha-
dores de transportes para 
propor a decretação de uma 
greve geral unificada. A pa-
ralisação será em protesto 
pela não inclusão dos profis-
sionais do setor nos grupos 
prioritários para vacinação 
contra a covid-19.

O movimento, de acordo 
com a proposta da entidade, 
é por tempo indeterminado 
e deve ser deflagrado em 26 
de abril, data em que começa 
um novo calendário de imu-
nização, anunciado nesta 
quinta-feira pelas prefeitu-
ras do Rio de Janeiro, Nite-
rói, Maricá e Itaguaí.

O sindicato pretende re-
unir no movimento, além 
dos rodoviários, metroviá-
rios, ferroviários e traba-
lhadores das barcas, todos 

excluídos da lista de ativida-
des profissionais essenciais 
no calendário de vacinação 
das prefeituras dos quatro 
municípios.

“Se os trabalhadores de 
transportes não são essen-
ciais, não farão falta nos dias 
de vacinação das demais ca-
tegorias, que, certamente, 

Fila no Museu da República para 
vacinar é grande pelo segundo dia
Apesar do forte movimento, organização foi elogiada por quem procurou o posto para ser imunizado

REGINALDO PIMENTA

Rogéria Gomes da Silva chegou às lágrimas após tomar a vacina. Ela celebrou o que considerou grande vitória pessoal sobre covid-19

A
ssim como aconteceu 
na quinta-feira, o se-
gundo dia de vacina-
ção contra a covid-19 

no Museu da República, no 
Catete, teve longa fila. No en-
tanto, mesmo com muitos em 
busca da imunização, o tempo 
até o atendimento foi conside-
rado muito satisfatório pelas 
pessoas — entre 40 minutos 
e uma hora. Segundo o novo 
calendário de vacinação, di-
vulgado pela prefeitura, os 
idosos com 67 anos ou mais 
poderiam ser imunizados on-
tem. Hoje poderão se vacinar 
(homens e mulheres) quem 
tiver 67 anos ou mais.

Se do lado de fora, a expec-
tativa era grande para quem 
esperava tomar a primeira 
dose, quem saía pelo portão 
principal do Palácio do Catete 
não conseguia esconder o alí-
vio. Foi o caso de Rogéria Go-
mes da Silva. Com lágrimas 
nos olhos e segurando cader-
neta de vacinação, celebrou o 
que considerou vitória pessoal 
sobre a covid-19.

“Estou muito emociona-
da, é um momento especial. 
O povo está carente de vaci-
na. Choro de emoção porque 
perdi vários amigos nesse pe-
ríodo. É um grande alívio. Cui-
dem-se!”, pediu ela, que deu 
nota dez para o atendimento. 
“Estão todos de parabéns. A 
fila é grande, mas o atendi-
mento é organizado”.

No fim da fila, embora a im-
pressão inicial fosse de longo 
dia de espera, Iracema Franco 
percebeu que o atendimento 
era o mais ágil possível. “Es-
tava bem organizado. Vejo as 
pessoas respeitaram o isola-
mento”, disse.

O Rio imunizou 51.158 ca-
riocas contra a covid-19 no 
feriado da Sexta-Feira Santa. 
Os números foram divulgados 
pelo secretário de Saúde, Da-
niel Soranz, nas redes sociais. 
Com as doses aplicadas on-
tem, o município já conta com 
12,4% da população e 55,9% 
dos idosos vacinados com a 1ª 
dose. Já forma aplicadas a 1º 
dose em 834.236 pessoas. A 2ª 
em 229.692. Ao todo, o muni-
cípio imunizou 1.063.928.

 > A Defensoria Pública 
e o Ministério Público 
do Rio ajuizaram ação 
civil para suspender 
decreto que determina 
o calendário único de 
vacinação no Estado do 
Rio. Segundo o MPRJ, o 
objetivo é evitar vacina-
ção de grupos que não 
seriam atendidos nesse 
momento, conforme o 
determinado pelo Pla-
no de Operacionaliza-
ção da Imunização.

Na quinta-feira, as 
prefeituras do Rio, Ni-
terói, Maricá e Itaguaí 
divulgaram calendário 
unificado para novos 
grupos prioritários. As 
novas datas compreen-
dem novos grupos, de 
45 a 59 anos, entre os 
dias 26 e 29 de maio e, 
até o dia 26, a previsão 
é que todos acima de 
60 recebam a primeira 
dose da vacina. 

O novo calendário 
inclui os seguintes gru-
pos prioritários: pes-
soas com comorbida-
des, pessoas com defi-
ciências permanentes, 
trabalhadores de Saúde 
que ainda não se vaci-
naram, trabalhadores 
de educação, traba-
lhadores da limpeza 
urbana, policiais mi-
litares, policiais civis, 
bombeiros, guardas 
municipais e agentes 
penitenciários.

O Sindicato dos De-
legados de Polícia do 
Estado do Rio repudiou 
a iniciativa da ação ju-
dicial. Segundo a enti-
dade, a covid-19 já cau-
sou quatro vezes mais 
mortes de policiais 
civis do que as prove-
nientes de combate no 
mesmo período. Foram 
51 PMs e 15 civis mortos 
pelo vírus.

Ação contra 
calendário 
único no Rio

 N O ministro Luiz Fux, presi-
dente do Supremo Tribunal 
Federal (STF) e do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), re-
cebeu ontem a primeira dose 
da vacina contra a covid-19. 
Fux tem 67 anos e foi imuni-
zado na sede do Museu da 
Justiça, no Centro Cultural do 
Poder Judiciário (CCMJ), no 
Centro do Rio de Janeiro.

O posto de vacinação onde 
o ministro recebeu a vacina foi 
aberto na última terça-feira, 
em uma parceria entre o Tribu-
nal de Justiça do Rio e a Prefei-
tura do Rio.

Luiz Fux chegou ao local por 

volta de 13h30 e enfrentou a 
fila para receber sua dose do 
imunizante.

Em conversa com repórteres 
logo após receber a aplicação 
da dose, o presidente do STF 
evitou criticar políticos que não 
se imunizam. 

“Eu não critico a postura de 
nenhum homem público. Eu 
faço a minha parte”, disse de-
pois de receber a vacina.

O presidente do Supremo, 
no entanto, afirmou que a Cor-
te “definiu bem” que a com-
petência sobre fechamento 
de comércios é concorrente de 
municípios, estados e da União.

‘FAÇO A MINHA PARTE’

Luiz Fux recebe 1ª dose da vacina 

Mapa mostra que 
a situação  no Rio é 
de risco muito alto, 
na bandeira roxa

Estado distribui mais 
de 825 mil doses

A Secretaria Estadual de 
Saúde fez ontem a 11ª en-
trega de vacinas contra co-
vid-19 aos 92 municípios 
do estado. Foram distribuí-
das 896.400 doses, sendo 
825.400 de CoronaVac e 71 
mil doses de Oxford/Astra-
zeneca. Essa é a maior re-
messa do estado.
Rio Niterói, São Gonçalo 
e Maricá  retiram as doses 
por via terrestre. Já para os 
outros 88 municípios, a dis-
tribuição começou a partir 
das 7h por sete helicópteros.

O mapa de risco da co-
vid-19 no Estado do Rio 
mostra que a situação da 
pandemia se encontra em 
risco muito alto, na bandei-

ra roxa. As regiões Litorânea, 
Centro Sul, Médio Paraíba, 
Metropolitana I e Norte estão 
classificadas com risco muito 
alto (bandeira roxa); as regiões 
Metropolitana II, Serrana, No-
roeste e Baía de Ilha Grande 
estão classificadas com risco 
alto (bandeira vermelha). A 
análise compara a semana 
epidemiológica 11 (de 14 a 20 
de março) com a 9 (de 28 de 
fevereiro a 06 março) de 2021.

Cada bandeira representa 
um nível de risco: roxa (risco 
muito alto), vermelha (risco 
alto), laranja (risco modera-
do), amarela (risco baixo) e 
verde (risco muito baixo).

De acordo com o gover-
no, na comparação do perío-
do analisado, o Rio apresentou 
aumento no número de óbitos 
(29%) e de casos de interna-
ções por síndrome respiratória 
aguda grave (26%). As taxas de 
ocupação de leitos do estado 
estão em 90% para UTI, e em 
80,7% para enfermaria.

Fux tomou ontem a vacina no Centro Cultural do Poder Judiciário
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nal de Operacionalização da 
Vacinação contra a covid-19, 
formulado em dezembro de 
2020, e permanecem em sua 
atualização, datada de 23 de 
março deste ano.

Em fevereiro, o Sintronac 
enviou para as 13 prefeituras 
de sua área de atuação e para 
o governo do estado ofícios 
reivindicando a inclusão da 
categoria dos rodoviários na 
prioridade de vacinação. Até 
hoje, não obteve respostas de 
nenhum órgão público.

“Há uma clara tendên-
cia dos gestores públicos na 
criação de castas de privile-
giados, o que se reflete, ago-
ra, neste planejamento de 
vacinação. É o caso, então, 
de liberar-se a aquisição dos 
imunizantes pela iniciativa 
privada, com as empresas 
protegendo seus trabalha-
dores, que não devem ser 
onerados em seu direito de 
preservação da própria vida”, 
concluiu Rubens Oliveira.
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DENÚNCIA DE ABANDONO NO 

SOUZA AGUIAR
Segundo relatos, faltam insumos no hospital. A Secretaria de Saúde nega. No 
entanto, em casos cirúrgicos foram adotadas medidas paliativas até nova operação

P
acientes e parentes 
de pessoas interna-
das no Hospital Mu-
nicipal Souza Aguiar, 

no Centro do Rio, denuncia-
ram aO DIA que cirurgias de 
emergência não estão sendo 
realizadas na unidade por 
falta de anestesista e de ma-
teriais básicos e insumos or-
topédicos, como placas, pi-
nos, hastes, entre outros. E 
vão além: os internados ficam 
sem remédios, água e comida. 
Parentes reclamam ainda que 
não há separação de pessoas 
com suspeita de contamina-
ção por coronavírus dos de-
mais pacientes da sala verde. A 
Secretaria Municipal de Saúde 
nega as denúncias.  

Um dos casos é o de João 
Carlos Guimarães, de 58 anos, 
morador de São Cristóvão. Na 
terça-feira, quando voltava do 
trabalho na Associação Aliança 
dos Cegos, no Riachuelo, João 
Carlos sofreu um acidente de 
moto. Socorrido e levado para 
o Souza Aguiar, foi constatada 
uma fratura de fêmur, além de 
outros ferimentos decorren-
tes da queda. Colocado na sala 
verde da unidade, esperou dois 
dias por uma solução.

E aqui começa a triste saga 
de quem depende da saúde 
pública, ainda mais em tempo 
de pandemia de coronavírus, 
que já matou no Estado do Rio 
37.218 pessoas e contaminou 
outras 653.204, segundo levan-
tamento de ontem do Conse-
lho Nacional de Secretários de 
Saúde (Conass). Relatos, fotos e 
vídeos mostram um cenário de-
solador na unidade hospitalar. 
Internados na sala verde, João 
Carlos e outros pacientes con-
tam, em vídeo, que ficam sem 
beber água e comer, que faltam 
remédios, roupa de cama e afir-
mam que as condições de hi-
giene são precárias. Sem poder 
levantar para fazer as necessi-
dades fisiológicas, relatos dão 
conta de pessoas que ficaram 
deitadas sobre o lençol sujo.

“Não deixam ficar acom-
panhante pra cuidar da gen-
te”, lamenta João Carlos. “Eu 
trouxe o lençol porque aqui 
não tem. Quando suja, peço 
para entrar rápido e troco”, 
afirma Carla Cristina, mulher 
de João. 

Após a denúncia feita com 
exclusividade pelo jornal O 

DIA nas suas plataformas di-
gitais, e com a repercussão do 
caso, a mulher de João foi “con-
vidada” a se retirar pela direção 
do HSA. Questionada se seria 
retaliação, a Secretaria de Saú-
de novamente negou. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Em vídeo, João 
Carlos relata 
o que estaria 

ocorrendo na sala 
verde do Hospital 

Souza Aguiar

PALIATIVO

 NJoão Carlos foi levado ao 
centro cirúrgico do HSA por 
volta das 15h de quinta-fei-
ra. Lá, surgiram dois proble-
mas: falta de anestesista e de 
material. A cunhada Adriane 
Carvalho, de 54 anos, conta 
que uma medida paliativa 
seria realizada. “O médico 
comprou material com di-
nheiro do próprio bolso”, de-
nuncia. No caso da falta do 
material, segundo ortopedis-
tas, o recomendável é fazer 
uma tração temporária, que 
consiste na amarração de 
pesos no membro fraturado.

Três horas após a inter-
venção, a mulher de João 
recebeu a confirmação. “Me 
deram uma declaração de 
que colocaram a tração e não 
fizeram a cirurgia do fêmur”, 
diz. Outros dois pacientes fi-
zeram o procedimento. Todos 
estão na sala verde com ga-
lões amarrados nas pernas. 

Galões presos 
nas pernas

AGÊNCIA BRASIL

 > Ao lado de João Car-
los no Hospital Souza 
Aguiar está o motota-
xista Mário dos Santos 
Esteves Júnior, de 24 
anos, morador da Gam-
boa. Ele conta e mostra 
o antes e o depois do 
atendimento no HSA. 
Sua moto caiu e ele ten-
tou segurar. Nisso, teve 
o dedo do pé quase de-
cepado. No hospital foi 
constatada a necessida-
de de cirurgia. 

“Quando a moto caiu 
no meu pé, o dedo ficou 
pendurado. Corri pra 
cá no dia 23 (de mar-
ço) e, no dia seguinte 
de noite, fui operado. 
Os médicos tentaram 
recuperar meu dedo, 
colocaram um ferro 
(haste) e costuraram”, 
explica.  

Menos de 24h após a 
alta médica, Mário es-
tranhou a cor do dedo 
e buscou atendimento 
na Clínica da Família. 
Lá foi orientado a vol-
tar para o hospital ime-
diatamente. “Meu dedo 
rejeitou o material co-
locado”, lamenta Mário, 
que espera por amputa-
ção do dedo há 13 dias. 
“Por causa da demora 
posso perder o pé”, teme 
e pede ajuda: “Estamos 
largados aqui”.

Mototaxista 
aguarda 
amputação 
há 13 dias

CONFIRA

CONTATO

Em nota, a secretaria 
informa que os familiares 
cadastram um contato 
telefônico para receber 
informações do paciente.

 > Procurada, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
negou as denúncias de 
falta de remédio, comi-
da e água e explicou que 
“o atendimento inicial a 
pacientes com covid-19 
é realizado no CER Cen-
tro, onde é realizada a 
triagem”. Os que preci-
sam de internação no 
HSA são transferidos 
para um leito covid ou 
atendidos em sala exclu-
siva de casos suspeitos 
da doença. 

“Sobre os casos de 
tração trans-esquelética 
apresentados no vídeo, 
é preciso informar que 
este é um procedimento 
provisório que tem o ob-
jetivo de não deixar que 
o membro seja encurta-
do”, diz a nota. Confira o 
vídeo-denúncia em ht-
tps://bityli.com/gzzON .

SMS diz que 
denúncias 
não procedem

Hospital 
Municipal 
Souza Aguiar, 
no Centro do 
Rio, tem a maior 
emergência 
médica do Rio 
e Janeiro

WHATSAPP/MARTHA IMENES/ODIA

 N A p ó s  a  d e -
n ú n c i a  f e i t a 
com exclusivi-
dade pelo jor-
nal O DIA nas 
suas platafor-
mas digitais, e 
com a repercus-
são do caso, a 
esposa de João 
foi “convidada” 
a se retirar pela 
direção do HSA. 
Q u e s t i o n a d a 
se seria retalia-
ção, a Secreta-
ria negou. E in-
formou que por 
conta da covid, 
todas as visitas 
h o s p i t a l a r e s 
estão suspen-
sas e que rece-
berá familiares 
do paciente na 
segunda-feira.
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Hotel é interditado 
após morte de jovem 
em festa clandestina
O delegado Felipe Santoro, de 
13ªDP (Ipanema) pediu a in-
terdição do L’Homme de Rio 
Boutique Hotel, em Ipanema, 
na Zona Sul do Rio, para ave-
riguar a morte do jovem Gui-
lherme Lara de Barros Brito, 
de 21 anos. Segundo a Polícia 
Civil, o rapaz teria caído em 
uma ribanceira, que fica pró-
xima à piscina, durante uma 
festa clandestina realizada 
no último sábado.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o socorro 
foi acionado para o local às 
2h11, e o rapaz foi encontra-
do em uma ribanceira. Gui-
lherme teria caído de uma al-
tura de cerca de 15 metros de 
altura. Ele foi socorrido para 
o Hospital Municipal Miguel 
Couto, na Gávea, em estado 
grave. Ele foi transferido 
para o Hospital Barra D’Or, 
mas não resistiu e morreu na 
unidade.

Ainda segundo o delegado 
Felipe Santoro, as imagens do 
circuito interno de segurança 
do hotel também estão sendo 
analisadas e testemunhas es-
tão sendo ouvidas. A unidade 

também irá investigar a festa 
clandestina que desobedeceu 
às determinações dos decre-
tos de recesso sanitário na 
cidade do Rio durante o pe-
ríodo de enfrentamento à co-
vid-19. Os envolvidos também 
irão responder pelo crime de 
infração da medida, previsto 
no artigo 268 do Código Penal.

Procurado, o L’Homme de 
Rio Boutique Hotel não se 
pronunciou sobre o caso até 
o fechamento desta edição.

Segundo pai de Henry, Dr. Jairinho teria dito: ‘Faz outro filho’
Leniel Borel não tem dúvidas de que o vereador foi quem cometeu o crime

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Menino Henry Borel morreu na madrugada de 8 de março, na Barra

O engenheiro Leniel Borel, 
de 37 anos, pai do menino 
Henry Borel, que morreu 
na madrugada do dia 8 de 
março, na Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste, disse, em en-
trevista à revista “Veja”, que 
não tem dúvidas de que o na-
morado da mãe da criança, 
o vereador Dr. Jairinho, é o 
culpado pelo morte do filho. 

“Não tenho dúvidas de 

que Dr. Jairinho é culpado. 
Naquela noite no hospital, 
ele ficava junto aos médicos 
que tentaram salvar o Hen-
ry o tempo todo. Ele é muito 
frio. Assim que foi decretado 
o óbito do meu filho, Dr. Jai-
rinho chegou perto de mim 
e, na frente de uma pessoa da 
igreja que frequento e de uma 
amiga minha, disse: “Vamos 
virar essa página, vida que se-

gue. Faz outro filho”.
Ainda durante a entrevista, 

Leniel diz que só quer saber a 
verdade, pois deixou o filho 
em perfeito estado de saúde 
com a mãe. “Como uma crian-
ça saudável teria tantas lesões 
graves só de cair da cama?”, 
questiona o pai. 

O engenheiro cita que o fi-
lho já chegou a reclamar que 
Dr. Jairinho o machucava 

Lojas Americanas do Catete teve boa procura por ovos de Páscoa

Procura por ovos de Páscoa é grande 
Apesar das medidas restritivas na cidade, muita gente prefere escolher pessoalmente o presente

REGINALDO PIMENTA 

P
or mais que o mo-
mento esteja ainda 
longe de ser doce 
para todos, deixar 

de ir às ruas para comprar 
ovos de Páscoa é algo que 
muita gente não abre mão. 
Na manhã desta Sexta-Feira 
Santa, O DIA foi dar aquela 
conferida de perto em como 
anda o espírito carioca para 
o Domingo de Páscoa que se 
aproxima. Nas Lojas Ameri-
canas do Catete, a busca pela 
guloseima que faz a festa da 
criançada foi grande.

Apesar da pandemia do 
novo coronavírus e das medi-
das de restrições mais duras 
das últimas semanas, as ven-
das até que foram considera-

bom para sair um pouco de 
casa também. Os preços, cla-
ro, é que estão um pouco mais 
salgados”, avaliou.

Já para o advogado Fábio 
Peixoto, que foi comprar e 
pesquisar ao lado da esposa, 
Deise de Sousa, o preço nem 
foi a grande surpresa dessa 
vez. “Ovos de páscoa sempre 
foram caros, o problema ago-
ra é que muitos diminuíram 
de tamanho. Mas eu gosto de 
vir comprar. São produtos de-
licados que podem chegar em 
casa já danificados. E outra 
coisa: as melhores coisas da 
vida não são feitas virtual-
mente”, ensinou.

PROJEÇÃO DE QUEDA
Recentemente, a Confedera-
ção Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) fez a divulgação de 
uma projeção sobre as ven-
das da para o período em 
2021. De acordo com a enti-
dade, haverá uma queda de 
2,2% em relação a 2020 — 
movimentando algo em tor-
no de R$ 1,62 bilhão. Se isso 
for confirmado, será o pior 
resultado desde 2008.

Ainda de acordo com os 
dados divulgados pela CNC, 
a quantidade de chocolates 
importada este ano (2,9 mil 
toneladas) é a menor desde 
2013. Mesmo mais baratos 
do que no ano passado, a 
pandemia atrapalhou muito 
todo o setor. A alta do dólar 
e o menor poder de compra 
das famílias são outros fato-
res importantes.

das satisfatórias. “Podemos di-
zer que foi bom. Muita gente 
que não quis se arriscar fez a 
compra online para receber 
online. Ou seja, a tecnologia 
ajudou nesse sentido”, expli-
cou a gerente Crislaine Ferrei-
ra, enquanto apontava para 
uma fila imensa de motoboys 
que esperam para fazer a re-
tirada de pedidos de clientes.

Mas quem não é muito fã 
das facilidades proporciona-
das pelo mundo virtual faz 
questão de fazer a compra no 
local. Foi o caso da consumi-
dora Marcia Novello, que dei-
xou o estabelecimento com o 
carrinho lotado de chocola-
tes dos mais diversos tipos e 
tamanhos. “Tem quer vir. As 
crianças pedem alguns mais 
específicos, né? Além disso, é 

quando ia abraçá-lo. “Tudo 
mudou assim que ela (mãe de 
Henry) foi para o apartamento 
do namorado (Jairinho). Logo 
no primeiro fim de semana co-
migo, o Henry falou: “Papai, o 
tio me machuca. O tio me dá 
um abraço muito forte, mas a 
mamãe disse que é sonho”. Li-
guei imediatamente para a 
Monique, que alegou que isso 
era invenção da cabeça dele”. 

Policiais civis da Delegacia da 
Criança e do Adolescente Víti-
ma (DCAV), coordenados pelo 
titular da unidade, Adriano 
França, identificaram a mu-
lher que aparece agredindo um 
adolescente autista em um ví-
deo publicado nas redes sociais 
no último dia 24. Nas imagens, 
é possível ver que a agressora 
arrasta o menino pelo chão em 
uma área comum do condomí-
nio Pontões, da Barra da Tijuca, 

na Zona Oeste do Rio. Após a 
identificação da agressora, da 
vítima e de testemunhas, a au-
toridade policial instaurou um 
inquérito para apurar crimes 
que infringem a lei da Pessoa 
com Deficiência, além de ou-
tras condutas de constrangi-
mento ilegal, lesões corporais 
e detalhes que seguem em in-
vestigação. A apuração corre 
em segredo para não expor a 
vítima adolescente.

DIA A DIA

POLÍCIA IDENTIFICA MULHER QUE 
AGREDIU UM ADOLESCENTE AUTISTA

LUCIANO PAIVA

Guilherme teria caído na festa

REPRODUÇÃO
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Além da Vida
Átila Nunes

?
Além da 

dúvidadúvida

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

ENERGIA NEGATIVA

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

alemdavida

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

O amor, 
contudo, 
é a mais 
poderosa 
energia 
capaz de 
criar uma 
blindagem”
ÁTILA NUNES

O QUE É O  
“MAU OLHADO”? 
(PARTE 2)
B

em, acho que não existem dúvidas de que o popular “mau 
olhado” é a emissão de energia negativa, uma vibração 
mental ruim que consegue furar nosso bloqueio espiritual 

por pessoas dominadas pela inveja, pela competitividade, pelo 
rancor, pelo ódio, pelo ciúme e por aí vai. 

Da mesma forma como existem sentimentos nobres, 
existem os ruins, às vezes, perversos, que nos atingem, de-
sestabilizando nossas vidas. Quanto menos sintonizados 
estivermos com vibrações positivas, mais estaremos vul-
neráveis às vibrações negativas. Muitos de nós já sentimos 
isso: uma descarga perturbadora, inexplicável, que surge 
repentinamente, do nada. Pode ser ao chegar num lugar 
ou ser apresentando a alguém. A reação é quase imediata, 
quando a energia é negativa. 

Não conheço nenhuma energia mais poderosa do que o pen-
samento. Pensamentos têm densidade, cor e comprimento de 
onda. Todos nós transmitimos pensamentos. E os recebemos. 
Centenas de vezes por dia. Eles têm a capacidade de ajudar ou 
prejudicar. E toda essa energia – quando negativa – é chama-
da popularmente de “mau olhado”. E por incrível que pareça, 
consegue atingir não apenas seres humanos, mas também 
plantas e animais. E incrivelmente, alguns animais domésti-
cos, como os cães, têm uma incrível capacidade de funciona-
rem como para-raios dessas energias.

O amor, contudo, é a mais poderosa energia capaz de criar 

uma blindagem. O amor transmite uma reação positiva que 
volta para o que ama. Por outro lado, o mal também trans-
mite as energias ruins que podem ser devolvidas ao emissor. 
Você já deve ter ouvido falar de casos de súbita morte de 
plantas, de animais domésticos que adoecem sem explica-
ção. No fundo, não é um “olhado” (mau), e sim, pensamen-
tos ruins de dos egoístas, dos invejosos, dos ressentidos. 

A maioria de nós não percebe que nossa atitude mental 
positiva, repleta de amor, tem um extraordinário poder cura-
tivo. Curiosamente, como os bebês recebem muito carinho e 
amor das mães, é praticamente impossível serem atingidos 
por essas energias negativas. 

Os sentimentos maternos são imbatíveis contra o “mau 
olhado”, porque funcionam como uma barreira protetora 
para os bebês. Finalizando, a melhor forma de se defender 
do chamado “mau olhado” é praticar ações voltadas para o 
amor ao próximo. Pensamentos saudáveis ajudam muito.

As benzedeiras 
realmente têm 
poderes contra o 
“mau olhado”?

 >  Ursula Faria Campelo
(zap final 19)

 n Todas as benzedeiras são 
senhoras idosas, dotadas 
de um amor pelo próximo 
muito forte, desprendidas 
de vaidades. Na verdade, 
elas operam as rezas com 
desprendimento, sem 
sentimentos negativos 
para com o próximo. Elas 
aplicam um passe – um bom 
magnetismo - sem saber. 
Estão a serviço de Deus, 
utilizando bons sentimentos. 
E as verdadeiras benzedeiras 
não exigem pagamento.

Advogado, jornalista, articulista e escritor

Coluna publicada aos sábados

ARTE KIKO

O DIA I SÁBADO, 3.4.2021    7



VASCO FLAMENGO

Cruzmaltino pega o 
Bangu de olho no G-4
Time de Marcelo Cabo quer se recuperar na tabela e colar nos primeiros do Carioca

Gabriel Pec deve aparecer no ataque titular contra o Bangu

H
oje, Vasco e Bangu 
abrem a oitava rodada 
do Campeonato Cario-
ca. Em situações pare-

cidas, as equipes precisam da 
vitória para subir na tabela de 
classificação. A bola rola às 
21h05, no Estádio Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda.

Jogando como mandante, 
o Vasco tenta chegar ao sexto 
jogo invicto na competição. 
Com muitos empates, a equi-
pe comandada por Marcelo 
Cabo precisa da vitória para se 
aproximar do G-4. Neste mo-
mento, o Cruzmaltino ocupa 
o nono lugar, com sete pon-
tos conquistados. Já o Bangu, 
vem de derrota por 3 a 0 para 
o Flamengo e vive momento 
delicado no Carioca. O Alvirru-
bro soma cinco pontos e ocupa 
a penúltima posição.

Léo Matos, Leandro Cas-
tan, Ernando, Marquinhos 

Gabriel e Germán Cano fi-
cam no Rio. Os atletas serão 
preservados e irão se prepa-
rar para o confronto diante 
da Tombense (MG), na quar-
ta, pela segunda fase da Copa 
do Brasil. Em entrevista ao 
site oficial do clube, Mar-
celo Cabo comentou sobre 
a estratégia: “A partida de 
quarta-feira vale nossa se-
quência na Copa do Brasil, 
então precisamos chegar lá 
bem preparados. Tomamos 
essas decisões, preparamos 
essa estratégia, para sermos 
competitivos nesses dois 
compromissos”.

A ausência dos cinco jo-
gadores experientes abre 
espaço para atletas da base. 
Os meias Marlon Gomes e 
Caio Eduardo foram rela-
cionados pela primeira vez.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Esperava algo mais de Hon-
da e Kalou. Os jogos foram 
passando e o Botafogo conti-
nuava perdendo e piorando. 
O resultado foi a queda para 
a Série B do Brasileiro. Mas, 
em nenhum momento, os jo-
gadores contratados como 
estrelas fizeram algo para 
que isso não acontecesse. 
Após tanta badalação, tenho 
certeza de que o clube vai 
pensar duas vezes ao apos-
tar em estrangeiros, mesmo 
com boa história. Kalou não 
vai deixar a mínima saudade.

KALOU: MAIS UM 
DESASTRE

DIVULGAÇÃO

O ABSURDO  
EM SÃO JANUÁRIO

TEM QUE 
ENGRENAR

VOLTE LOGO, LUCCAS
 nO Fluminense sofre com a parte defensiva na tempora-

da. A dupla de zaga com Nino e Frazan, principalmente o 
segundo, não vem dando a confiança necessária à torcida. 
Na terça-feira, contra o Macaé, é bem provável que Luccas 
Claro retorne e aí tudo muda. O melhor zagueiro do Brasi-
leiro passado consegue dar força ofensiva com a bola aérea 
e torna a defesa tricolor uma fortaleza. Reforço e tanto.

A
LE

X
A

N
D

R
E 

V
ID

A
L/

FL
A

M
EN

G
O

Goleiro diz que se destacava no 
fundamento nas categorias de base

Hugo Souza relembra 
erros com os pés: ‘Eu 
me cobro bastante’

Há pouco mais de um mês, 
o Flamengo levantava o tí-
tulo de bicampeão brasi-
leiro de forma consecuti-
va. Mas a história poderia 
ser diferente caso o Inter-
nacional tivesse ganho o 
Corinthians no Beira-Rio. 
O Rubro-Negro perdeu na 
última rodada para o São 
Paulo, com duas falhas do 
goleiro Hugo Souza nos 
gols da equipe paulista. 

“Quem está de fora tem 
uma mentalidade sobre as 
faltas diferente, falam que, 
quando chutam no lado do 
goleiro, não pode entrar. 
A gente que é goleiro sabe 
que nem sempre é assim. 
Foi uma falta centralizada 
(contra o São Paulo), em 
faltas assim o goleiro tem 
que escolher um lado para 
montar a barreira e outro 
para ficar”, disse Hugo, em 

entrevista ao ‘Ge.com’.
Hugo assumiu a titularida-

de no gol do Flamengo no iní-
cio do Brasileirão, quando o 
elenco do Rubro-Negro sofreu 
com a pandemia do coronaví-
rus. O goleiro se destacou com 
boas defesas e elasticidade, 
mas sofreu com a bola nos pés. 

“Eu me destacava na base 
com os pés, mas é tudo dife-
rente no profissional, porque, 
quando eu errava na base, não 
tinha o mesmo peso do profis-
sional. Eu me cobro bastante, 
porque tive erros nesses fun-
damentos e trabalho para não 
errar mais. Tenho um cara que 
trabalha comigo que é referên-
cia no jogo com os pés, que é 
o Diego Alves, então eu tento 
absorver o máximo possível. 
Se eu errei nisso, é que eu pre-
ciso melhorar, se eu errei, é 
porque eu preciso trabalhar”, 
encerrou.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Sonho de ser ídolo
Renovação é tratada pelo empresário

Destaque do Fluminense 
desde a última temporada, o 
goleiro Marcos Felipe parti-
cipou de coletiva de impren-
sa ontem, no CT Carlos Casti-
lho. Perguntado sobre reno-
vação de contrato, o goleiro 
desconversou. Ele também 
aproveitou para revelar o de-
sejo de escrever o nome na 
história do Tricolor e se tor-
nar ídolo do clube carioca.

“Logicamente sabemos 
que para um jogador se man-
ter em um clube por muito 
tempo é complicado. Não de-
pende só do atleta. Depende 
de várias questões. Mas meu 
sonho, sim, é me tornar ído-
lo do clube, fazer história, 
ganhar títulos, ficar, se pos-
sível, minha carreira toda 
aqui. Mas não depende só de 
mim, depende de uma série 
de questões. Mas eu vou fazer 
o possível para fazer minha 
carreira toda no Fluminense”, 
disse Marcos Felipe.

O goleiro prosseguiu: “Meu 
empresário ficou responsável 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE F.C.

Rescisão de Kalou é anunciada
Atacante não faz parte dos planos do técnico Marcelo Chamusca

O marfinense, de 35 anos, 
tinha contrato com o Botafo-
go até o fim deste ano, mas 
estava fora dos planos do 
técnico Marcelo Chamusca. 
De acordo com o jornalista 
Thiago Franklin, o Alvine-
gro pagará R$ 1,7 milhão de 
rescisão, em cinco parcelas. 
Ainda segundo o repórter, o 
clube economizará R$ 4 mi-
lhões, valor que seria pago se 
o atacante ficasse na equipe 
até o fim do ano.

Kalou chegou ao Botafo-
go com expectativa por con-

ta da passagem por clubes 
como Chelsea, Hertha Ber-
lin, Lille e Feyenoord. Mas, 
em 27 partidas, marcou ape-
nas um gol.

Ontem, a torcida alvinegra 
conheceu mais um pouco so-
bre Rafael Carioca, recém-che-
gado do Vitória. O lateral-es-
querdo foi indicado por Cha-
musca, com quem trabalhou 
no Ceará. “Vim para buscar 
meu espaço trabalhando, in-
dependentemente se eu tenha 
sido uma indicação do treina-
dor ou não”, afirmou. 

BORRÉ NA MIRA DO GALO
Segundo a ESPN Argentina, o Atlético-

MG está de olho no jogador colombiano 

Rafael Borré, do River Plate.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Chegou ao fim a parceria en-
tra o atacante Solomon Kalou 
com o Botafogo. O Alvinegro 
informou na manhã de on-
tem a rescisão de contrato 
com o jogador.

“O Botafogo de Futebol e 
Regatas informa que o atleta 
Salomon Kalou não faz mais 
parte do elenco profissional. 
Após assinar o acordo de res-
cisão, Kalou se despediu dos 
companheiros do departa-
mento de futebol. O clube de-
seja sucesso em seus futuros 
desafios”, anunciou o clube.

por essa parte. Estou preocu-
pado em trabalhar, ajudar o 
Fluminense dentro de cam-
po”. Revelado pelo Tricolor, 
Marcos Felipe está desde 
2010 no clube carioca, mas só 
conseguiu destaque na últi-
ma temporada, quando fez 21 
partidas como titular. Já teve 
empréstimo ao Macaé, em 
2015. Para a posição, o clube 
conta também com Muriel e 
Pedro Rangel.

Marcos Felipe quer fazer história

Paes libera 
jogos a 
partir de 
sexta

Q
uatro meses. Esse é o tempo que o Vasco 
não paga salários aos seus jogadores. São 
três folhas salariais atrasadas e uma de 

13º, que deveria ter sido paga em dezembro. E 
já caminha para o quarto mês de vencimento 
com os atletas, que, pela lei, vence na segunda-
-feira, dia 5 de abril. Pelo acordo com os jogado-
res, março só vence no dia 20 de abril. Os fun-
cionários sofrem há dois meses sem receber, o 
que não é pouco visto o valor dos salários. Jorge 
Salgado (foto), presidente do Vasco, quando to-
mou posse, disse que previa uma regularização 
dos atrasados entre o fim de março e o começo 
de abril. Só olhar no calendário e verá que dia 
é hoje. Nada feito, pouca — ou nenhuma — sa-
tisfação para a torcida do Vasco e o falado nos 
bastidores é “estamos trabalhando”. Mas vão 
trabalhar para pagar tudo ou continuará de 
mês em mês, sempre atrasando? É uma ab-
surdo o que acontece em São Januário, não só 
agora, mas desde sempre. Que fase...

 n O zagueiro Rodrigo Caio 
pode fazer sua estreia na 
temporada na próxima 
segunda-feira, contra o 
Madureira, pelo Campeo-
nato Carioca. O jogador 
convive com lesões desde 
a temporada passada e, as-
sim como Diego Alves, não 
conseguiu repetir a tempo-
rada regular de 2019. E ele 
é importantíssimo pois, 
além de ídolo e líder técni-
co, se trata do setor mais 
inseguro do Fla: a defesa. 
Tem que engrenar!

Com informações do Lance

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, publicou on-
tem, no Diário Oficial, 
a liberação dos jogos de 
futebol na cidade a par-
tir do dia 9 de abril, sem 
público. 

“Ficam igualmente 
permitidas as competi-
ções e treinamentos de 
modalidades esportivas 
de alto rendimento, ve-
dada em qualquer caso a 
presença de público”, diz 
trecho de decreto publi-
cado no Diário Oficial do 
município, válido até o 
próximo dia 19.

Os jogos da oitava ro-
dada do Campeonato Ca-
rioca que estão marcados 
para acontecer entre hoje 
e terça-feira continuarão 
fora do Rio. Flamengo, 
Fluminense e Vasco joga-
rão em Volta Redonda e 
o Botafogo, em Mesquita.
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Em 2020, data foi alterada

A Câmara dos Deputados 
aprovou a prorrogação do 
prazo para a entrega da decla-
ração do Imposto de Renda 
de 2021. O Projeto de Lei (PL) 
639/21 prevê que o envio do 
documento deva ocorrer até 
o dia 31 de julho deste ano. O 
prazo atual, divulgado pela 
Receita Federal, vai até 30 de 
abril. A proposta segue agora 
para análise do Senado.

De acordo com o texto apro-
vado, um substitutivo do rela-
tor, deputado Marcos Aurélio 
Sampaio (MDB-PI), o crono-
grama de restituições não mu-
dará, com o primeiro lote sen-
do pago em 31 de maio. O texto 
autoriza ainda o pagamento 
da cota única ou das cotas ven-
cidas até 31 de julho sem acrés-
cimo de juros ou penalidade 
de qualquer natureza.

No ano passado, também 
houve a prorrogação do prazo 
para a entrega da declaração. 
A mudança, contudo, foi feita 
por meio de instrução norma-
tiva da Receita, que passou o 
prazo final para 30 de junho. 
O cronograma de restituição 
permaneceu o mesmo.

Mais 69 coberturas nos planos de saúde
Após determinação da ANS, operadoras têm que oferecer mais 50 medicamentos e 19 serviços

REPRODUÇÃO

Exames, cirurgias e terapias estão incluídas no novo rol da ANS. Valor terá custo para o consumidor

A 
nova lista de exames 
e medicamentos que 
os planos de saúde 
serão obrigados a 

fornecer aos seus clientes 
já estão em vigor. Após uma 
determinação da Agência 
Nacional de Saúde (ANS), 
desta vez, serão incorpora-
das 69 novas coberturas, 
sendo 50 medicamentos e 
19 serviços como exames, 
cirurgias e terapias.

A decisão traz ainda a 
obrigatoriedade dos convê-
nios em oferecer remédios 
para tratamentos de aler-
gias e esclerose múltipla, 
casos que geravam disputas 
judiciais frequentes entre 
clientes e operadoras. Além 
disso, também serão benefi-
ciados quem faz tratamento 
de doenças do coração, intes-
tino, coluna, pulmão, mama 
e outras patologias.

De acordo com especia-
listas, há pontos negativos e 
positivos na mudança. Para 
a coordenadora do programa 
de Saúde do Instituto de Defe-
sa do Consumidor (Idec), Ana 
Carolina Navarrete, no lado 

positivo está a cobertura de 
tratamentos mais recentes e 
com melhor tecnologia. 

“A lista da ANS é atuali-
zada de dois em dois anos. 
Logo, a partir de agora en-
trarão na lista de cobertura 
dos planos tratamentos mais 
atuais, o que beneficia o con-
sumidor”, aponta. 

Ainda segundo Ana Caro-
lina, a lista das modalidades 
atendidas pelos planos esti-
pulada pela ANS é apenas 
uma referência e pacientes 
que não tenham o trata-

mento coberto ainda podem 
recorrer à Justiça. A coor-
denadora do Idec também 
destaca quais pontos o con-
sumidor deve se atentar em 
caso de cobranças abusivas 
após as mudanças, válidas a 
partir de agora. 

“Não pode ter falta de trans-
parência. O consumidor tem o 
direito de acessar as informa-

ções sobre os custos do plano e 
ele pode pedir isso para a ope-
radora. E não pode ser uma 
resposta vaga. Se a operadora 
não fornecer, ele pode acionar 
a empresa judicialmente ou 
ainda fazer uma portabilidade 
do plano”, explica. 

Já para o advogado Gus-
tavo Calmon, especialista 
em Saúde Suplementar, do 

escritório Urbano Vitalino 
Advogados, o novo cenário 
preocupa as operadoras, que 
já sofrem com os impactos 
de custos provocados pela 
pandemia. Segundo Calmon, 
a mudança pode pressionar 
o valor pago, já que a decisão 
da agência reguladora per-
mite que os custos gerados 
por estes procedimentos se-

jam repassados aos usuários 
dos planos.  

“As despesas adicionais 
provavelmente serão distri-
buídas entre os beneficiá-
rios, através dos reajustes, 
conforme modelo praticado 
pelo sistema. E a decisão da 
ANS garante a cobrança da 
lista prevista no novo rol”, 
afirma Calmon.

Cartilha no site 
https://idec.org.br/ 
explica os direitos 
dos usuários dos 
planos de saúde 

REMISSÃO

 NOs usuários dependentes 
nos planos de saúde têm di-
reito a continuar usando o 
convênio após a morte do 
titular e garantir atendimen-
to médico em um momento 
emergencial, como este com 
a pandemia de coronavírus, 
por exemplo.

Isso ocorre porque al-
guns contratos podem ter 
uma cláusula para a per-
manência de dependentes 
(cônjuge ou dependentes 
menores de idade) após o 
falecimento do titular sem 
que precisem pagar as men-
salidades. “Essa cláusula 
é chamada de período de 
remissão”, explica Rafael 
Robba, advogado do escri-
tório Vilhena Silva.

Em contratos recentes 
os períodos variam de um a 
dois anos, ou não preveem 
a remissão. Já nos mais anti-
gos o período pode chegar a 
cinco anos.

Direito dos 
dependentes

KARILAYN AREIAS
karilayn.areias@odia.com.br
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Cuidado! Golpes em alta na pandemia  
Tenha atenção com seus dados pessoais para não cair em fraudes ao usar QR Code em pagamentos

P
or conta da pande-
mia do coronavírus, 
o QR Code, código de 
barras para ser esca-

neado através da câmera do 
celular, ganhou mais espaço 
na vida dos consumidores. A 
ferramenta possibilita uma sé-
rie de serviços que podem ser 
acessados sem contato físico e 
de forma mais rápida em casa. 
Uma das alternativas é fazer 
pagamentos. Mas, é preciso ter 
atenção redobrada em relação 
à segurança de dados e cuida-
dos para não cair em golpes. 

Segundo especialistas, os ci-
bercriminosos se aproveitam 
da seguinte forma: fazem a 
substituição dos QR Codes dos 
estabelecimentos por outros 
fraudulentos. Assim, os usuá-
rios, ao apontarem a câmera 
para leitura, são redireciona-
dos a endereço com vírus.

“Ao acessar um QR Code fal-
so, o usuário poderá ter dados 
roubados, possibilitando que 
criminosos apliquem golpes, 
como o da fraude de identida-
de”, diz Marcio D’Avilla, espe-
cialista em segurança digital e 
consultor técnico da Certisign.

Pesquisa recente da Mobi-
leIron mostrou que, de março 
a setembro do ano passado, 
38% dos seus entrevistados 
leram um QR Code em um 
restaurante, bar ou café, e 
37% leram um código em um 
varejista. No entanto, mais da 

metade (51%) afirmaram não 
ter ou não sabiam se tinham 
sistema de segurança instala-
do em seus dispositivos.

Segundo D’Avilla, não há 
como identificar se um QR 
Code é falso somente olhando 
para a imagem. Mas, os consu-
midores podem adotar medi-
das para evitar golpes, como a 
instalação de antivírus, entre 
outros cuidados.

“Nunca escaneie QR Code 
que foi enviado de um re-
metente desconhecido, por 
e-mail ou mensagens instan-
tâneas, mesmo que o teor do 
conteúdo seja irresistível, 
como promoções. Os ciber-
criminosos usam ofertas 
espetaculares para incenti-
var o escaneamento de QR 
Code”, explica o especialista.

Após o escaneamento do 
QR Code, é exibida uma ja-
nela, na qual o usuário vi-
sualiza a URL para onde foi 

 > Na pandemia, os golpis-
tas também se aproveitam 
para tentar enganar as pes-
soas com envio de boletos 
falsos. Com os pagamen-
tos eletrônicos, são muitos 
e-mails e notificações em 
sobre pagamentos atrasa-
dos e, sem cuidados, as pes-
soas caem nos golpes.

“Veja se os dígitos finais 
representam o valor do bole-
to: se são diferentes, é possí-
vel que seja golpe. Caso seja 
cobrança recorrente, como 
boleto de financiamento de 

veículo, fatura da TV a cabo, 
escola dos filhos que costu-
ma vir com valor fixo, suspei-
te se houver variação inespe-
rada. Confirme seus dados 
pessoais, como CPF e busque 
por erros de português e de 
formatação”, explica Afonso 
Morais, sócio da Morais Ad-
vogados Associados.

É necessário verificar se 
os primeiros dígitos do códi-
go de pagamento coincidem 
com o do banco que aparece 
como emissor. Antes de efe-
tivar o pagamento, o consu-

midor deve ver se o cedente 
do boleto é a instituição que 
você deve, se for diferente 
não faça o pagamento. Nú-
meros bancários podem 
ser confirmados no site da 
Febraban (https://www.fe-
braban.org.br/associados/
utilitarios/bancos.asp).

Em caso de compras onli-
ne, opte sempre que possível 
por outras formas que não 
envolvam boleto. Platafor-
mas como Mercado Pago, 
PagSeguro e demais meios 
oferecem mais segurança.

Fique atento também ao envio de boletos falsos

direcionado. É necessário 
verificar com atenção o en-
dereço, pois se tiver erros de 
digitação ou estiver encurta-
do, a chance de ser um golpe 
pode ser bem provável.

“Confira se a página está 
protegida por um Certificado 
SSL, ferramenta emitida para 
o mesmo endereço em que o 
usurário está. Para isso, é ne-
cessário clicar no cadeado do 
navegador. Mas, não é garan-
tia, pois até mesmo as páginas 
falsas possuem SSL. Todo cui-
dado é pouco”, explica D’Avilla.

O especialista ainda alerta 
para QR Code que direcionam 
para páginas com formulá-
rio. “Se o usuário for levado a 
uma página com um formu-
lário, é preciso ter atenção. 
Apenas prossiga preenchen-
do se estiver certo de que está 
em uma página verdadeira, 
segura e transmitindo infor-
mações a uma empresa idô-
nea. O preenchimento de ca-
dastros também é uma prática 
comum para o roubo de dados 
na internet. Geralmente, a isca 
são promoções e descontos”, 
indica D’Avilla.

Ele salienta que, se usado 
corretamente, o QR Code é fer-
ramenta fantástica para agi-
lizar o dia a dia dos clientes e 
empresas. “É uma tecnologia 
segura, quando usada com os 
devidos cuidados. Tanto que 
é usado por instituições ban-
cárias como segundo fator de 
autenticação e como forma de 
pagamento”, finaliza.

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

Após ser adiada, consulta à lista do 
auxílio emergencial está liberada
Quem recebe o Bolsa Família e inscritos no CadÚnico não estarão na listagem da Dataprev

DIVULGAÇÃO

A consulta poderá ser feita pelo Portal de Consultas da Dataprev

Após ter sido adiada, a libera-
ção da consulta à lista de in-
cluídos no auxílio emergencial 
de 2021 começou somente on-
tem. Inicialmente, o serviço es-
tava previsto para ser iniciado 
na quinta-feira, mas teve de 
ser transferido “em função da 
necessidade de alinhamento 
dos canais de atendimento dos 
três órgãos diretamente envol-
vidos no programa - o Ministé-
rio da Cidadania, a Dataprev e 
a Caixa”, explicou a Dataprev.

A consulta poderá ser fei-
ta pelo Portal de Consultas da 
Dataprev. Para isso, o cidadão 
deverá informar CPF, nome 
completo, nome da mãe e data 
de nascimento.

Quem já recebe o Bolsa Fa-
mília e inscritos no CadÚnico 
não estarão na lista da Data-
prev já que, nesses casos, as 
parcelas serão depositadas 
automaticamente - desde que 

o beneficiário se encaixe nos 
critérios de elegibilidade.

Segundo calendário divul-
gado pela Caixa, os pagamen-
tos começam na próxima ter-
ça-feira para os trabalhadores 
que fazem parte do Cadastro 
Único e para os que se inscre-

veram por meio do site e do 
aplicativo Caixa Tem. Os depó-
sitos serão em conta poupança 
digital da Caixa, acessada pelo 
aplicativo Caixa Tem. O bene-
ficiário do auxílio emergencial 
terá direito, primeiramente, à 
movimentação digital e, poste-

riormente, aos saques.
Para os beneficiários do Bol-

sa Família, os pagamentos co-
meçam em 16 de abril e segui-
rão o calendário de pagamen-
to do benefício. Para conceder 
as quatro parcelas do auxílio 
emergencial este ano o gover-
no definiu novas faixas de pa-
gamento: mulheres chefes de 
família: R$ 375; famílias com 
duas ou mais pessoas, exceto 
aquelas com mães chefes de 
família: R$ 250; pessoas que 
moram sozinhas: R$ 150.

Podem receber famílias 
com renda per capita de até 
meio salário mínimo (R$ 550) 
e renda mensal total de até três 
salários mínimos (R$ 3.300); 
público do Bolsa Família po-
derá escolher o valor mais 
vantajoso entre os benefícios 
e receber somente um deles; 
trabalhadores informais e de-
sempregados, entre outros.

Interferência motiva renúncias no BB
Executivo alega “reiterado descaso com que o acionista majoritário” trata o banco para sair

O Banco do Brasil confir-
mou que o presidente do 
Conselho de Administração, 
Hélio Magalhães, e o conse-
lheiro independente José 
Guimarães Monforte re-
nunciaram aos seus cargos. 
A movimentação começou 
após a renúncia de André 
Brandão da presidência da 
instituição, no mês passa-
do, atribuída ao aumento da 
interferência do presidente 
Bolsonaro nas estatais e, em 
especial, no BB.

Na carta de renúncia, Ma-
galhães afirma ter tomado a BB: interferências externas

ESTEFAN RADOVICZ

decisão em razão do “reiterado 
descaso com que o acionista 
majoritário vem tratando não 
apenas esta prestigiada ins-
tituição, mas também outras 
importantes estatais de ca-
pital aberto e seus principais 
administradores”.

No caso do BB, Maga-
lhães aponta tentativas de 
desrespeito à governança 
corporativa, que não foram 
adiante em razão da atuação 
diligente do conselho e pela 
“higidez dos mecanismos de 
governança da companhia”.

Como exemplo, o executivo 

ainda aponta interferências 
externas na execução do pla-
no de eficiência da compa-
nhia, que já havia sido apro-
vado pelo conselho e que seria 
“obviamente necessário para 
adequá-la aos novos tempos e 
desafios do setor”.

Magalhães protestou ain-
da contra o rito de escolha do 
novo presidente do banco, “o 
qual simplesmente não con-
sidera o desejável crivo deste 
conselho, vez que baseado em 
legislação anacrônica e con-
trária às melhores práticas de 
governança em nível global”.

Criminosos trocam os QR Codes. Ao apontarem a câmera para leitura, usuários acessam endereço com vírus

REPRODUÇÃO INTERNET

Confira se a página 
está protegida por 
um Certificado SSL, 
ferramenta emitida 
para o mesmo 
endereço em que o 
usurário está”
MARCIO D’AVILLA, espec 
em segurança digital
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Acordo de resultados 
será retomado este ano

DANIEL CASTELO BRANCO

Em reunião, secretários e prefeito do Rio discutiram como será a volta do pagamento do bônus

E
m suspenso desde 
2017, o acordo de re-
sultados será reto-
mado este ano pela 

Prefeitura do Rio. Criado na 
primeira gestão Paes, o pro-
grama prevê pagamento de 
bônus a servidores que cum-
prirem metas pré-estabeleci-
das. O governo define agora 
o formato, mas a ideia é que, 
inicialmente, o benefício 
seja para áreas específicas 
— com foco na recuperação 
do caixa da cidade. 

Em março, o secretário de 
Fazenda, Pedro Paulo Car-
valho, afirmou à coluna que 
o programa seria voltado so-
mente “para as áreas respon-
sáveis por arrecadações ex-
pressivas e com potencial para 
resultados acima do previsto 
na LOA 2021”. E citou como 
exemplos a dívida ativa, urba-
nismo (arrecadação urbanísti-
ca), Fazenda (área de receita). 
“Só valerão acordos e paga-
mento de bônus para receitas 
bem acima da LOA”, afirmou.

 nProjeto de lei em tramita-
ção na Câmara dos Deputados 
pede a reinclusão de militares 
aos quadros da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) oriundos do con-
curso público da Aeronáutica 
— CESD de 1994 a 2001. Autor do 
PL 5596/2020, o deputado fe-
deral Sargento Gurgel (PSL-RJ) 
afirma que, atualmente, cerca 
de 2.500 aprovados no certame 
buscam retomar a carreira mi-
litar, com o maior quantitativo 
no Estado do Rio de Janeiro, em 
torno de 900 pessoas.

O parlamentar foi procura-
do por uma comissão de ex-
-concursados, que apresentou 
essa demanda. Após o encon-
tro, Gurgel — que é coorde-
nador da bancada do Rio no 

Congresso Nacional — apre-
sentou a proposta.

Eles relatam que trabalha-
ram por seis anos na FAB como 
soldados, mas começaram a 
ser desligados sem a promo-
ção a cabo, conforme previa o 
edital. Segundo o grupo, não 
houve processo demissional 
nem publicação no DO. 

Além disso, eles dizem que a 
maior parte dos militares desli-
gados permanece com cadas-
tro de servidor público federal 
ativo no Ministério do Trabalho 
e na Previdência Social, e não 
houve comunicação ao TCU. 

“O projeto de lei procura 
resgatar todos os prejuízos 
sofridos por essas pessoas”, 
afirma o deputado.

PL NA CÂMARA

Militares pedem reinclusão à FAB

Foco é a recuperação do caixa da cidade
 > Na última quinta-fei-

ra, Pedro Paulo Carvalho 
discutiu o assunto em 
reunião com o prefeito 
Eduardo Paes (DEM), o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Inova-
ção e Simplificação, Chi-
cão Bulhões, e a equipe da 
sua secretaria. 

Ele apontou o restabe-
lecimento do programa de 
metas como uma das medi-
das que ajudarão a reverter 
o atual quadro das finanças 
cariocas. “A situação fiscal 
caótica do Rio é conhecida 
de todos nós e, dentre todas 
as medidas que estamos to-
mando para combater (esse 

cenário), uma delas é a 
volta do acordo de resul-
tados”, declarou o titular 
da Fazenda.

“Essa é uma bonifica-
ção que os servidores re-
cebiam pelo cumprimen-
to de metas e é o nosso 
plano que esteja de volta 
ainda em 2021”, garantiu. Projeto foi apresentado e está em tramitação na Câmara
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Em 2017, programa deixou 
de ser implementado na 
administração municipal



FábiaOliveira

O AMOR DE FELIPE HEIDERICH E BRUNO DE SIMONE 

Juntos desde de setembro de 2020, Felipe 
Heiderich e Bruno de Simone não espera-
vam tanto furdunço em  torno da relação 

recém-assumida. Eles viraram o casal mais 
comentado do momento, um título que não 
incomoda os dois, que estão vivendo uma 
história de amor com casamento à vista.

Em uma entrevista especial ao programa ‘Na 
Real’, apresentado por esta humilde colunista, os 
dois contaram como se conheceram, o início do 
namoro, as dificuldades enfrentadas e os planos 
de uma união formal. “Há alguns anos, uma 
astróloga me falou que eu iria deixar de ser ma-
quiador, começar em um novo ramo e conhecer 
uma pessoa que iria mudar a minha vida”, relem-
bra Bruno de Simone, que não conhecia Felipe 
Heiderich pessoalmente, mas o convidou para 
participar de uma entrevista após ler e tomar 
conhecimento  da acusação de estupro da ex-mu-
lher, Bianca Toledo,  envolvendo o enteado. “Deci-
di entrevistá-lo para o meu canal e o primeiro 
encontro foi setembro de 2019. Fizemos a entre-
vista logo em seguida e aí nasceu uma amizade. 
Ele veio trabalhar comigo e nós começamos a 
conviver muito. Acabou que eu fui me apaixonan-
do”, assumiu Bruno.

O primeiro beijo aconteceu há sete meses e eles 
começaram a namorar. “Nunca namorei pensan-

do em terminar. Não estou com o Bruno para 
passar tempo e se eu namoro alguém é claro que 
eu planejo um futuro. Vou confessar que para mim 
foi tudo muito difícil no início, nos primeiros me-
ses. É muito estranho beijar um homem, tocar... É 
tudo muito diferente e eu tive vários momentos 
doidos de altos e baixos para entender a situa-
ção”, revela Felipe.

Bruno é o primeira relação homoafetiva do 
pastor que admite ter recebido muitas críticas ao 
assumir o romance. “O meio gospel não aceita. Diz 
que aceita. Que aceita não, tolera”. Sobre ter 
contado para mãe, Heiderich até brinca. “Mãe, 
virei viado. Ela ficou muda quase meia hora. De-
pois disse: ‘sabe que é difícil, né? Cidade do inte-
rior... o povo aqui não vai reagir bem... Mas agora 
está tudo bem”.

A mãe de Bruno também levou um susto ao 
saber sobre o namorado pastor. “Ela ficou preocu-
pada, mas entendeu porque sabia que eu queria 
viver um amor. Eu queria viver um amor, mas 
nunca ia imaginar com um pastor envolvido numa 
polêmica tenebrosa”, diz o apresentador que 
entregou já ter sido pedido em casamento. “Já 
aceitei e só faltam as alianças. Felipe Heiderich é o 
homem que eu amo. A gente se ama muito”.

A entrevista vai ao ar neste sábado (3), no 
canal ‘Na Real’.
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MUSA TRANS FATURA 
EM PLATAFORMA DE 
CONTEÚDO ADULTO

DIVULGAÇÃO/XICÃO JONES

O pai de Paulo Gustavo, Julio Marcos pediu 
pela primeira vez orações para o filho, que 
segue internado e em tratamento contra 
Covid-19 em um hospital no Rio. O 
humorista está intubado desde o dia 21 de 
março na Unidade de Terapia Intensiva e, 
apesar da equipe médica que cuida do 
apresentador atestar uma melhora em 
seu quadro clínico, Julio contou que seu 
herdeiro ‘está enfrentando uma árdua e 
dolorosa luta!’. “Meus amigos...Nesse 
momento em que todo o planeta está tão 
triste, precisamos alavancar e elevar 
nossa fé! Em especial, nosso amigo Paulo 
Gustavo, está enfrentando uma árdua e 
dolorosa luta! Por isso, nesse domingo de 
Páscoa (amanhã), abençoado, vamos 
unir nossa fé, com muita força e energia, 
às 18 horas, um horário muito forte num 
dia muito especial! Cada um com sua fé, 
religião, crença, mas principalmente, 
muita energia!!! Nosso amigo receberá, 
nesse momento, com todos nós juntos em 
oração, uma chuva de bençãos e os anjos 
o ajudarão a recuperar-se e vencer essa 
duríssima batalha!!!”, escreveu.

PAI DE PAULO 
GUSTAVO PEDE 
ORAÇÕES

‘É muito estranho beijar 
um homem, tocar... É tudo 
muito diferente’, diz pastor
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Uma das primeiras musas trans do 
Carnaval no Rio, Kamilla Carvalho 
resolveu entrar na plataforma de 
conteúdo adulto, Only Fans, e em pouco 
tempo já conseguiu atingir a marca de 20 
mil seguidores. Aos 33 anos, a modelo 
assume que tem faturado com as suas 
publicações diárias e revela que sonha 
mesmo em comprar uma casa própria. Ela 
quer o imóvel para poder tirar a família do 
Morro da Providência, no Centro do Rio.
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JUDICIAL CONTRA A IGREJA UNIVERSAL

ANDRESSA URACH PEDE PERÍCIA 
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A batalha entre Andressa Urach e a Igreja Universal do Reino de Deus ganhou mais um capítulo. O 
advogado da modelo e empresária, Marco Alfredo Meija, pediu uma perícia judicial sobre as doações 
que sua cliente realizou na época em que era fiel da instituição. “Com a perícia vai ser possível deter-
minar o nível de recolhimento dos bens da igreja e a quantia que ela poderá pagar para a Andressa se 
manter”, explica Marco Alfredo que destaca outra questão do pedido pela perícia: “Ela também vai 
provar a lisura da Andressa, no sentido dela ter doado seus bens, e a lisura do que está acontecendo 
por trás da Universal e o quanto a igreja arrecada por dia com relação as doações de nossa cliente”.
Meija ainda ressaltou que o objetivo de Andressa Urach com o processo contra a Igreja Universal é 
conseguir pelo menos uma parte dos R$ 1,5 milhão, valor que ela alegar ter doado durante os anos 
em que esteve lá.

‘VIREI JACARÉ’, BRINCA 
RÔMULO COSTA APÓS  VACINA
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Mauro Machado, o Painitto, rebateu as críticas de que 
teria ‘furado fila’ para se vacinar contra a Covid-19, em 
Miami, nos Estados Unidos, na quinta-feira (31). Ele 
garantiu que não apelou para o famoso ‘jeitinho’ e 
que lá a vacinação é disponível para todos. “Olha só 
a mensagem que recebi no meu Facebook. Isso me 
absolveu de todas as acusações de ‘jeitinho’, fura fila e 
coisas piores. Quando citei o presidente Biden, foi por-
que ele é do bem. Mandou vacinar sem olhar a quem. 
Latinos, cubanos, árabes, judeus, e todos os gêneros 
sociais. Turista, está aqui e tem vacina disponível, por 
que não vacinar? Semana que vem, de 30 anos em 
diante estarão liberados para vacinar. Detalhe: o car-
tão de vacina tem um QR.CODE e isso não deixa falsi-
ficar. Porque futuramente, haverá no mundo inteiro, 
locais e eventos que só entrarão pessoas vacinadas”, 
disse Mauro que está acompanhando a filha Anitta na 
viagem em comemoração aos 28 anos da Poderosa.

Luiza Ambiel resolveu ‘assumir’ o romance com pai de Anitta. A atriz e modelo 
compartilhou, ontem, um clique se declarando para seu novo affair: Mauro Ma-
chado, pai da cantora Anitta. “Tudo começou com uma postagem. De lá pra cá, 
muitas banheiras. @painitto eu te amo, bebê. Enfim juntos e sós. Cadê minha 
filhota, @anitta?”, brincou ela na legenda da foto. Os internautas ficaram as-
sanhados.Só que meia hora depois, a própria Luiza esclareceu que a postagem 
não passava de uma ‘pegadinha’ dela e do humorista Maurício Meirelles.

LUIZA AMBIEL FAZ ‘PEGADINHA’ 
SOBRE AFFAIR

ESTAVA NO DIREITO
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Giovani está lan-
çando mais uma 
música do proje-
to com canções 
do repértório de 
João Mineiro e 
Marciano. ‘Mi-
lagre da Flecha’ 
já se encontra 
disponível nas 
plataformas 
digitais.

 n Amanhã é dia 
de live de Simo-
ne e Simaria, às 
17h, no canal do 
Youtube da du-
pla sertaneja.

O apresentador Rômulo Costa tomou a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19, ontem, na Barra da Tijuca. Ele, que ainda disputa a marca ‘Furacão 
2000’ com a ex-mulher Verônica Costa, assumiu ter pavor de agulha, mas 
que mesmo assim não poderia ficar de fora da imunização pela luta contra o 
coronavírus.”Eu virei jacaré! Brincadeiras à parte, hoje o dia já começou muito 
especial, a minha vez chegou. Tomei a primeira dose da vacina coronavac. 
Viva a ciência! Confesso que tenho medo de agulhada, mas a saúde vem em 
primeiro lugar”, disse Rômulo.

QUE COELHONA É ESSA?
Quem disse que Gracyanne Barbosa dispensa chocolates na Páscoa? Mas, muita 
calma, minha gente, porque a musa fitness não come essas delícias que nós 
compramos especialmente nessa época do ano. Ela faz o seu próprio ovo fit e 
quem quiser saber sobre os ingredientes e o passo a passo da receita basta ir ao 
seu perfil ‘Cozinha Saudável de Gra’, no Instagram.  A mulher do cantor Belo, que 
fez recentemente um ensaio sensualíssimo de coelhinha, garante que iguaria é 
gostosa e a ajuda manter sua silhueta sequinha. Alguém duvida?

DIVULGAÇÃO/DAVI BORGES

O Ex-BBB Ayrton Lima está super orgulhoso da filha Ana Clara Lima, que ganhou um programa para chamar 
de seu na grade da Globo, o ‘Plantão BBB’. A partir da próxima segunda-feira (5), ela vai comandar a atração 
diária, ao vivo, após o ‘Jornal Hoje’. Papito, como era chamado dentro da casa da 18ª edição, assumiu a corujice. 
“Estou muito feliz vendo meu amor brilhando e realizando seu sonho. Nunca mais vou subestimá-la!”, disse.

PAPITO ORGULHOSO DE ANA CLARA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Ajustar a Previdência 
e investir mais

A American Psychological Asso-
ciation (APA) acaba de publicar 
seu relatório anual, com tendên-

cias emergentes na área de Psicologia 
para 2021. Entre as “Top 10” tendências, 
o tópico “Employers are increasing 
support for mental health” se destaca 
revelando que grandes empresas au-
mentam a oferta de recursos de saúde 
mental à medida que reconhecem a 
pressão que a pandemia exerce sobre 
seus colaboradores.

Entre os dados, o relatório aponta 
que 2/3 dos trabalhadores revelaram 
que problemas de saúde mental preju-
dicaram seu desempenho profissional 
durante a pandemia de covid-19 e, se-
gundo uma pesquisa realizada pela Lyra 
Health e pela National Alliance of Heal-
thcare Purchaser Coalitions, 40% dos 
funcionários enfrentam esgotamento 
nesse período.

Um dos aspectos observados é que 
trabalhar em casa pode dificultar que 
os líderes detectem problemas psicosso-
ciais dos colaboradores de sua empresa. 
A atenção à saúde mental dos funcioná-
rios tem sido vista como um ponto crítico 
nos locais de trabalho. Mesmo antes da 
pandemia, muitas empresas já estavam 
ampliando sua consciência sobre essa 
necessidade e tornando-se mais pró-ati-
vas na identificação de sintomas de de-
pressão, ansiedade e outros transtornos.

O relatório apontou ainda, que nos 
EUA, quase metade dos grandes empre-
gadores capacitam seu corpo gerencial 
para saber identificar essas questões e 
outros 18% planejam começar a fazê-lo 
em 2021, conforme a pesquisa Business 
Group on Health Survey. Além disso, 
54% dos empregadores pretendem ofe-
recer em 2021 acesso a consultas virtuais 
de saúde mental gratuitas ou com va-
lores subsidiados. Nos últimos meses, 
mais empresas têm investido em soft-
wares e ferramentas digitais para favo-
recer a detecção precoce dos problemas 
mentais, a fim de “captar” sinais sutis e, 
em alguns casos, “virtuais”- de sofrimen-
to psicológico em sua força de trabalho.

O documento traz ainda reflexões so-
bre o impacto da covid-19 na vida dos 
trabalhadores, o que fez com que muitos 
deles tenham que lidar com demandas 
familiares, como o adoecimento de fa-
miliares, homeschooling, por exemplo, 
e suas tarefas de trabalho, concomitan-
temente. Em virtude disso, as empresas 
devem estar atentas não apenas ao que 
seus colaboradores fazem com as 8, 10 ou 
12 horas que passam no trabalho. Deve-se 
pensar de forma mais ampla e sistêmica: 
o que eles estão enfrentando em casa que 
pode afetar o trabalho e vice versa?

Com um orçamento que acabou 
se transformando, com base na 
Constituição de 1988, numa gi-

gantesca folha de pagamento de salá-
rios e benefícios previdenciários e as-
sistenciais, que hoje aparecem como 
“gastos obrigatórios” representando 
95% do gasto total, a União conse-
guiu a façanha de derrubar sua razão 
investimento-PIB quase seis vezes, 
entre 1950 e 2019, segundo o IBGE. 
Esses investimentos, lá atrás, eram 
o principal componente dos “gastos 
discricionários” residuais.

Do início dos anos 1950 para cá, essa 
taxa caiu de 2,63% para 0,47% do PIB. 
Chocante, né? Não é por outra razão 
que o PIB cresceu em média a 9% ao 
ano nos anos 1970, e dos anos 1980 
para cá tem em média patinado entre 
1,5% e 3% ao ano. Esta é a essência da 
escolha que foi feita: mais gasto cor-
rente (com seu mérito eventual) e me-
nos investimento (ou seja, menos PIB).

A exemplo dos anteriores, o atual 
governo aprovou uma pouco ousa-
da reforma de regras da Previdência 
Social, tal que o problemático regime 
dos servidores da União apresenta 
hoje um déficit financeiro ao redor de 
R$ 80 bilhões por ano, com tendência 
a piorar. No mesmo diapasão, o déficit 
financeiro do conjunto dos estados e 
municípios alcança R$ 97 bilhões, vin-
do subindo à toda desde 2011, quando 
alcançava apenas R$ 25 bilhões.

Mais chocante ainda...? Ou seja, o 
setor público hoje usa não menos que 
R$ 200 bilhões do que arrecada anual-
mente, simplesmente para cobrir os 

Raul Velloso

consultor  
econômico 

déficits dos regimes próprios, sem falar 
no déficit do INSS, outra enormidade. 
E o investimento, que é bom, foi-se.

Pois bem, diante disso, o governo 
federal, na emergência vivida à épo-
ca, dignou-se apenas a criar, em 2016 
e via PEC, a exigência de um teto de 
difícil aplicação para os gastos totais 
federais (agora estendido aos estados 
e municípios) igual à inflação decor-
rida, e vendeu a medida como a sal-
vação do país (já que, segundo a bu-
rocracia, ela evitaria que a dívida pú-
blica e a inflação explodissem, jura?).

Apoiados em seus ilustres consul-
tores, os mercados financeiros com-
praram a tese e passaram a pressio-
nar o governo para cumprir o impos-
sível, num impasse que se mostra a 
cada dia mais acirrado, agora ante o 
recém aliado Centrão na aprovação 
do orçamento de 2021, quando este, 
ciente de suas necessidades políti-

Transportes no Rio: O que mudou? Nada

Eliomar Coelho

dep est PSOL e 
presidiu a CPI dos 
Transportes

No Rio, parece que a gente pa-
tina e anda para trás no que 
se refere às políticas de trans-

portes. O relatório final da CPI dos 
Transportes da Alerj, a qual presidi, 
apresentou um minucioso diagnósti-
co do sistema de transporte público 
do estado e propôs soluções concretas 
para mudar o modelo que vigorava e 
melhorar o serviço ao usuário. O texto 
foi aprovado por unanimidade pelos 
membros da Comissão e pela Casa.

A CPI durou seis meses e ocorreu 
exatamente no ano em que foram de-
nunciadas diversas operações ilegais 
e relações espúrias entre poder públi-
co e empresariado das diversas con-
cessões estaduais. Isso foi em 2018. 
De lá para cá, o que mudou? Nada.

Após o aumento das passagens dos 
trens, chegou a vez do metrô. A con-
cessionária que explora o serviço se 
antecipou e anunciou na imprensa 
um pedido de compensação pelo Es-
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Peuker

psicóloga

Aumenta a 
preocupação 
com saúde 
mental

cas, deu um basta dizendo: em boa 
parte do orçamento discricionário 
quem manda sou eu, vocês que se 
virem para conciliar isso com o teto. 

Mostrei em https://www.youtube.
com/watch?v=l1aHTjWxk80 que, em 
vez de cortar gastos, a saída é equa-
cionar os gigantescos déficits das 
previdências públicas via aporte de 
ativos em fundos de pensão criados 
para esse fim, redirecionando os re-
cursos liberados para investimentos 
em infraestrutura. 

Ao lado de ter conseguido reduzir 
drasticamente o número de mortos 
pela covid-19 e aprovar no Congresso 
um programa de reativação rápida 
da Economia de US$ 1,7 trilhão, Joe 
Biden acaba de lançar nos Estados 
Unidos um gigantesco plano de in-
vestimentos em infraestrutura di-
mensionado em não menos que US$ 
2 trilhões. É outra coisa...

ARTE KIKO

“As conces-
sionárias 
nunca 
demonstra-
ram custos 
de operação 
de forma 
transparen-
te, e seguem 
abandonan-
do serviços 
à revelia, 
enquanto 
esperam por 
mais com-
pensações”

tado, em caso de não aplicarem 26% 
na tarifa básica, autorizado pela agên-
cia reguladora, a Agetransp. Aumen-
to absurdo, que seria a partir de 2 de 
abril, e que foi adiado por um mês. 
Não cancelado.

Segue a mesma toada: a Secreta-
ria de Transportes não se pronuncia 
oficialmente até a véspera da entrada 
em vigor do aumento, e definições fi-
cam à mercê de decisões dos agentes 
privados, que exigem compensações. 
Importante dizer que a sociedade civil 
tem se mobilizado. De forma organiza-
da, alertaram trabalhadores nos trans-
portes públicos, colhendo apoio contra 
mais essa autorização absurda. Isso em 
meio a uma pandemia que atinge prin-
cipalmente a população mais pobre.

Insistir na defesa do interesse pú-
blico e “regulação” desses contratos 
e tarifas através da Agetransp tem se 
mostrado uma luta quase que inócua. 
A agência tem respeitado mais os di-
reitos dos empresários do que o dos 
usuários, quando aprova aumentos 
que significam onerar de forma des-
proporcional e absurda a população.

Já a secretaria segue atuando sozi-
nha, sem participação popular nas de-

cisões, se omite e deixa de agir de forma 
tempestiva, como teria que ser nesses 
casos em que um aumento de tarifas 
e pedido de compensação extrapola 
qualquer limite de razoabilidade.

Aliás, as concessionárias nunca de-
monstraram seus custos de operação 
de forma transparente, e seguem aban-
donando serviços à revelia, enquanto 
esperam por mais ganhos e compensa-
ções, mais garantias públicas. Sem uma 
mudança geral de parâmetros de gestão 
pública sobre os transportes públicos, 
será mais do mesmo.

O Estado tem servidores altamen-
te qualificados e plena condição de 
fazer uma boa gestão. É uma falácia 
o discurso que o privado resolveria 
todos os problemas. Basta verificar os 
sucessivos pedidos de compensação 
em socorro a seus lucros, e o povo é 
quem acaba pagando a conta.

Há muito tempo defendo uma 
grande reformulação do sistema de 
transportes no estado do Rio de Ja-
neiro. Para isso, não é preciso inven-
tar a roda, é só ver como se dão outras 
experiências. Na verdade, basta que-
rer realmente mudar a realidade em 
favor da população.

“Relatório aponta que 
2/3 dos trabalhadores 
revelaram que problemas 
de saúde mental prejudi-
caram seu desempenho 
profissional durante a 
pandemia”

“O atual 
governo 
aprovou 
uma pouco 
ousada 
reforma de 
regras da 
Previdência 
Social”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Manuela comenta com Lúcio 
que postou no blog uma entre-
vista de Ana sobre o trabalho 
que gostaria de fazer na ONG. 
Cris tenta falar com Jonas, mas 
ele não dá lhe atenção. Rodrigo e 
Manuela conversam com psicó-
loga sobre Júlia.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Alexia/Josimara aceita a pro-
posta de Zezinho e Ermelinda de 
ir para São Paulo sem avisar ao 
Programa de Proteção. Petra ga-
nha o papel que era de Alexia na 
novela, depois de fingir admira-
ção pela irmã. Luna/Fiona vai ao 
Empório Delícia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR DE MÃE

 N Thelma se desespera com a 
acusação de Camila e ajuda 
Veiga a fugir. Edilene avisa a Vi-
tória que Robson descobriu seu 
paradeiro, e Raul se alarma. Érica 
conversa com Davi, que segue 
em coma. Carol incentiva Durval 
a se aproximar de Natália

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR
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Com 17 milhões de seguidores 

e favorita a vencer o ‘BBB 21’, 

Juliette pode se tornar uma 

das maiores influencers do 

país, avalia especialista 

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

GLOBO/JOÃ£O COTTA
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e tem uma participante do ‘BBB 21’ que con-
quistou grande adesão popular, essa pessoa é a 
Juliette Freire. Mesmo se envolvendo em confli-
tos e não tendo apoio dos demais participantes, 

a paraibana, de 31 anos, mantém o 
favoritismo popular no jogo. A 
maquiadora e advogada soma 
mais de 17 milhões de segui-
dores somente no Instagram. 
O especialista em marketing 
digital Agamenon Filho, Aga-
bas, diz que a participante 
pode ir além e se tornar uma 
das maiores influenciadoras 
digitais do país.

“A não ser que aconteça 
alguma situação muito gra-
ve dentro do game, eu afir-
mo que Juliette já está com 
quase dois pés na 
final. Especia-
l istas acredi-
tam que ela sairá 
do programa com 
mais de 20 milhões 
de seguidores, se tor-
nando a participante 
mais popular da história 
do reality show. Eu ouso 
acreditar que Ju-
liette se torna-
rá uma das ‘top 
influencers’ do 
Brasil, não pelos 
seus números, 
mas sim pelo seu 
posicionamento 
em assuntos rele-
vantes”, acredita 
Agabas.

O especialis-
ta ainda proje-
ta que Juliet-
te  conseguirá 
“facilmente, em 
questão de dias, 
todo o montante 
do prêmio de R$ 
1,5 milhão”, pois 
receberá convites 
para publicidades, 
para ser embaixadora de 
grandes marcas, entrevistas e 
campanhas, além de participar 
de programas da própria Rede Glo-
bo. Para ele, o pós-’BBB’ de Juliette será 
de muito trabalho, mas alerta que ela 
deve saber filtrar as melhores propostas.

“A procura pela sister vai ser imensa após 
a edição, porém saber dizer não para uma pro-
posta tentadora pode ser um sim para outra me-
lhor ainda no futuro. Aceitar tudo que aparecer pela 
frente é um caminho sem volta”, diz o especialista.

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS
Agabas sinaliza também que as ideias da participante 
possuem mais adesão nas redes sociais que dentro da 
casa do reality. Isso mostra como a equipe da partici-
pante conduz com inteligência a imagem dela fora do 
programa de televisão. O especialista destaca as princi-
pais estratégias:

- Timing perfeito nas publicações;
- Identidade visual das postagens que agra-

dam o público e que atrai cada vez mais as pes-
soas para a personalidade da sister - mulher, 
empoderada, nordestina e sensata;

- Publicação de trechos relevantes que não são 
selecionados pela edição do programa;

- Viralização de memes e situações de afeto 
de Juliette;

- Saber estar presente em todas as redes so-
ciais simultaneamente, como Instagram, Twit-
ter, Facebook, Whatsapp e YouTube;

- Saber explorar todas as qualidades da 
sister no programa e transformar em 
postagens.

DA PIPOCA AO CAMAROTE
Independente de serem famosos ou 
anônimos, o especialista em marketing 
digital acredita que os participantes 
entram no “BBB” com a mesma força. 
Para ele, a edição de 2021 provou que 
“não adianta entrar com milhões de 

seguidores e fãs nas costas e não as-
sumir o papel que eles esperam 
de você dentro do jogo”, além de 

mostrar que a favorita pode 
ser uma integrante do grupo 

Pipoca.
Ainda segundo Agabas, 

Juliette, que tinha menos 
de quatro mil seguido-
res quando foi anuncia-
da, vai deixar o “BBB” 
para entrar no time de 
ex-participantes que co-
lhem bons frutos com sua 
imagem. Estão nessa lista 
nomes do “BBB 20” como 
Manu Gavassi, que foi a 
pioneira na ideia de deixar 
conteúdos pré-gravados 
para as redes enquanto es-
tava dentro do reality; Boca 
Rosa, que soube engajar 
sua própria marca de bele-
za; e Rafa Kalimann, que 
é uma das ex-BBBs com 

maior alcance e engaja-
mento atualmente.

Reportagem do estagiário 

Filipe Pavão sob 

supervisão de Tábata 

Uchoa
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Horóscopo

Na saúde, o sistema nervoso pode pedir atenção. A 
Lua aumenta a sua popularidade. Se já tem um 
parceiro, o seu lado apegado vai se fortalecer. Cor: 
azul-anil.

Os sentimentos podem ter problemas. Não desconte 
no romance. Você vai priorizar a ambição. Muita 
produtividade no ambiente profissional. Cor: azul-
celeste.

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: adro, cimo, dardo, dedo, dengo, deusa, doer, domo, dorso, 
dreno, dura, euro, godê, ícone, imerso, lado, maré, medo, moda, moderado, 
moeda, moer, mora, morsa, neura, odeon, odre, onde, oral, ramo.

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

A Lua vai trazer mais seriedade e reflexão. Coloque as 
mãos na massa. Se estiver na pista, tem grandes 
chances de conhecer alguém no momento. Cor: rosa-
bebê.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A saúde pede atenção. Você estará bastante 
profissional. Esforce-se em suas tarefas. O desejo de 
se unir com o par e formar uma família pode surgir. 
Cor: mostarda. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Evite os momentos de intimidade com o seu par. Pode 
acontecer algo de errado. Evite ser muito firme nas 
suas ideias.  A união amorosa tem tudo para dar bom. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Hoje a sua comunicação estará bem prejudicada. Por 
isso, apostar em conversas não é indicado agora. No 
amor, vai querer mais atenção e curtição de sua parte. 
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Se sentir algum incômodo no corpo, procure um 
médico. É um bom dia para você se fortalecer. Na 
intimidade, energias excitantes podem surgir. Cor: 
magenta. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Seu ciúme pode te prejudicar no amor. Pegue leve na 
grosseria, vá devagar. Busque meditar. Com o par, 
deverá curtir um clima de intimidade e descontração. 
Cor: ciano.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Instabilidades de humor e chateações com familiares 
podem vir a aparecer. Chances de ganhos financeiros 
neste dia. No amor, deve buscar segurança. Cor: 
violeta.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A lua vai destacar o seu lado mais responsável e 
eficiente. Será mais fácil analisar projetos para o 
futuro. No romance, vai querer que o amor evolua. Cor: 
marfim.

O clima pode pesar um pouco pela manhã, dê uma 
respirada. Talvez prefira momentos de silêncio, na sua. 
Se estiver na pista, as paqueras podem surgir. Cor: 
terracota. 

A emoção vai estar em alta. Cuidado com o que você 
diz. Novas amizades podem aparecer em sua vida. A 
paixão pode ser renovada no relacionamento. Cor: 
azul-claro. 

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

Viih Tube é a 
nova líder 
após 14 horas 
de prova
Viih Tube é a nova líder do ‘Big 
Brother Brasil 21’. Ao completar 14 
horas de disputa, Arthur desistiu 
da disputa, e a youtuber levou a 
melhor. Ela continuou dançando 
até a música ser desligada e che-
gou a perguntar a produção se já 
podia deixar a prova com medo de 
fazer algo errado e ser desclassifi-
cada. Além da liderança, a loura 
ganhou R$12 mil em compras Na 
C&A. 

O primeiro a sair foi Fiuk, elimi-
nado por sentar. Caio foi o segun-
do, seguido por Camilla. Depois, Po-
cah, que não conseguiu completar o 
quebra-cabeça, saiu da prova. 

Com mais de sete horas, Thaís 
desistiu da disputa. Com quase 11 
horas de prova, Gilberto não con-
seguiu bater o botão a tempo e foi 
eliminado. Com cerca de 12 horas, 
João Luiz desistiu, logo seguido por 
Rodolffo. Depois, Juliette desistiu 
da competição. No fim, com 14 ho-
ras de prova, Arthur chegou ao seu 
limite e desistiu. 

Boninho 
desiste de 2º 
paredão falso

Depois de anunciar que o segundo 
paredão falso do ‘BBB 21’ poderia 
ter sido nesta semana, Boninho 
contou que não pretende mais 
realizar a dinâmica no reality. Em 
resposta a um seguidor no Twitter, 
ele contou que desistiu do segun-
do paredão fake da edição.

“Não queremos mais paredão 
falso, papai”, escreveu um teles-
pectador do ‘BBB’ no Twitter. 
“Também não, mas não conta pra 
ninguém”, respondeu Boninho na 
sequência.

Globo bate o 
martelo sobre 
substituto de 
Faustão
Após meses de negociações, a alta 
cúpula da Globo decidiu, finalmen-
te, quem substituirá Fausto Silva no 
‘Domingão do Faustão’. De acordo 
com Leo Dias, Luciano Huck, que 
era o favorito entre os cotados, foi 
o escolhido. Nos próximos meses, 
o apresentador deve se organizar 
para deixar as tardes de sábado. As 
negociações entre Huck e a emis-
sora estavam avançadas, visto que 
o contrato dele acaba em julho de 
2021 e existe uma pressão para que 
o catálogo publicitário do novo ‘Do-
mingão’ seja preenchido. Entre os 
obstáculos para a arremate da pro-
posta estava a possível carreira po-
lítica de Luciano.
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