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CASO HENRY: 
PAI DO MENINO 
ORGANIZA 
CARREATA NA 
ZONA OESTE PARA 
PEDIR JUSTIÇA. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

DRAMA
POLÍTICOS TAMBÉM 
SUCUMBEM À 
COVID, MAS HÁ 
QUEM SE
RECUPERA  
INFORME DO
DIA, P. 2

COVID-19

TOMÓÓGRAFOS 
DA PREFEITURA 

INOPERANTES 
Empresa contratada na gestão Crivella interrompe serviço dos 12 

equipamentos por causa de dívida de R$ 3 milhões.  RIO DE JANEIRO, P. 3

Fiscalização impede festa clandestina 
com 100 pessoas em Vargem Grande. P. 4

Corpo de Agnaldo Timóteo é enterrado 
em cerimônia restrita a familiares. P. 4
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TAPRAIA CHEIA, APESAR DA PROIBIÇÃO 

Cariocas ignoraram as medidas restritivas e ocuparam 
as areias no Domingo de Páscoa. Desrespeito às regras 
foram registrados entre Flamengo e Copacabana. P. 4 

Governo Bolsonaro deixa 28 milhões de pessoas sem o benefício, que começa a ser depositado 
amanhã. Só no Rio, Justiça Federal recebeu 10.269 pedidos de quem teve o direito negado. P. 9 

Saiba o que fazer se o auxílio 
emergencial não for pago

CAMPEÃ DO ‘BBB 
11’, MARIA MELILO 
PROCESSA BANCO 
APÓS DESVIOS EM 
CONTAS CRIADAS 
COM SEU NOME
P. 12 

FábiaOliveira

MUITO

MAIS CONTEÚDO

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

O DIA D

RHUDSON VICTOR, 
SUPERCONECTADO 
NO ‘REDE BBB’. P. 15

ATAQUE

V
IT

O
R

 S
IL

V
A

/B
O

TA
FO

G
O

FOGÃO DÁ BOBEIRA FOGÃO DÁ BOBEIRA 
Com um a mais desde o primeiro tempo, Alvinegro cede 
empate a Portuguesa na segunda etapa: 1 a 1. P. 8 
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Policial reagiu e houve 
troca de tiros. Um suspeito 
morreu, um ficou ferido e 
outros dois foram presos na 
Estação de Sampaio, Zona 
Norte do Rio. P. 6

Mulher morre 
em assalto 
no trem da 
Supervia 

REPRODUÇÃO
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Portão trancado no acesso ao tomógrafo que fica na Igreja Universal, na Rocinha
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Desde 2004 a rotina dele era essa: de 
casa para o trabalho.

Seu Jorge completaria em setem-
bro 17 anos de trabalho no condomínio, 
segundo o advogado, Bruno Castro.

Ontem, domingo de Páscoa, ele não esta-
va com a família, que recebeu a pior notícia 
possível... O porteiro de 57 anos não resistiu.

Casado há quase 30 anos, Jorge deixou 
esposa e dois filhos, um maior e outro menor 
de idade.

Essa notícia chegou à imprensa com ape-
nas uma das versões, e nela a vítima seria 
um motoboy que teria sido agredido neste 
condomínio.

Mas horas depois, a versão contada, edi-
tada pelo motoqueiro, trouxe à tona como 
protagonista Jorge José Ferreira, ou para os 
amigos e moradores do condomínio onde 
ele dava expediente, “Seu Jorge”.

O inquérito está na 16ª DP e, segundo 
a polícia, a unidade aguarda o laudo da 
necropsia do Instituto Médico Legal. Teste-
munhas do caso estão sendo ouvidas e as 
investigações continuam.

Mas o que se vê pelas imagens, e pelas 
versões que se têm até agora, é que seu Jor-
ge cumpriu ordens.

Teve uma discussão e os golpes desferidos 
pelo motoqueiro sentenciaram seu destino.

E agora, o que vai acontecer com o moto-
ciclista, só a polícia vai poder dizer. 

A gente espera que a resposta seja logo.

PINGO NO I

É bizarro como o carioca não tem sossego nem 
no domingo de Páscoa... Já passou de ser rotina!

Sete da manhã e o pipoco já explodia dentro de 
um trem da Supervia, saindo de Japeri com direção 
à Central do Brasil.

Uma tentativa de assalto que acabou matando 
uma passageira... Mais uma vítima dessa vagabun-
dagem que há tempos inferniza os trens da cidade.

Eles fazem o que querem dentro dos vagões... 
Vendem drogas, assaltam e até sequestram as 
composições. Surreal!

E fica nesse jogo de empurra pra ver de quem 
é a responsabilidade... Se é da Super “fria”, do 
Estado... Se duvidarem vão colocar a culpa do que 
aconteceu ontem no Coelhinho da Páscoa! E o 
povo só se lasca.

Bora colocar o Pingo no I...
Como os agentes da Supervia não têm poder de 

polícia, o estado tem que assumir a responsabili-
dade. É de bandido que a gente tá falando e não 
de campanha de conscientização!

TÁ BONITO!
Que mulher incrível é a pesquisadora Marilda 

Siqueira, chefe do Laboratório de Vírus Respira-
tórios e do Sarampo da Fundação Oswaldo Cruz.

Ela tá na linha de frente não é de agora... Marilda 
é uma das responsáveis pela erradicação do saram-
po e da rubéola no Brasil, e agora trabalha contra a 
COVID-19!

Segundo a OMS, O laboratório que Marilda 
atua hoje, é referência para o enfrentamento do 
Coronavírus na América Latina. Demais, né?

Ah, e um grande detalhe: Ela me disse que 
80% do laboratório é composto de mulheres 
cientistas.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Tem mulherada na ciência sim, e 
tenho dito.

Seu Jorge

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

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

FOTOS DIVULGAÇÃO

Seu Jorge

As mais lidas
Online

Globo afasta Claudia 
Leitte da final do ‘The 

Voice +’
FÁBIA OLIVEIRA

Corpo de Agnaldo 
Timóteo é sepultado 
na Zona Oeste do Rio

DIVERSÃO

Amiga de Paulo Gustavo 
diz que ator brincou com 

médicos e enfermeiros 
antes de ser intubado.

DIVERSÃO

Eu renasci. 

Não tenho 

medo da 

morte”

LUIZ CARLOS 

RAMOS,

Ex-deputado.

Há muito tempo que há um curto circuito entre o que 
os políticos prometem e os anseios da sociedade que 
esperam deles resultados mais efetivos. Mas quan-

do a pandemia chega, se vê que todos nós estamos no 
mesmo barco. Alguns sucumbiram diante da doença e não 
conseguiram vencê-la como os casos do senador Arolde de 
Oliveira (PSD), 83 anos, que morreu em outubro de 2020. 
Também foram a óbito o deputado estadual Gil Vianna 
(PSL-RJ), em maio de 2020; José Castro, prefeito eleito de 
Conceição de Macabu, 70 anos, em dezembro de 2020; e 
Farid Abrão (PTB), prefeito de Nilópolis, no mesmo mês. 
Também existem boas notícias. Veja o caso do ex-deputado 
federal Luiz Carlos Ramos, de 69 anos, que recebeu alta do 
hospital onde estava internado, vítima de covid, havia uma 
semana. Ele chegou à unidade de saúde com 50% dos pul-
mões comprometidos, sem conseguir respirar.

BENÇÃO
“É uma grande benção ter meu pai de volta na 6ª feira da 
paixão. Ele ressuscitou. Agora vamos continuar rezando por 
todas as outras vítimas dessa doença e por seus amigos e 
familiares que também sofrem”, disse o vereador Luiz Ra-
mos Filho (PMN), primogênito do ex-deputado. “Eu renasci. 
Não tenho medo da morte, mas o que me apavorava era ver 
meus filhos, amigos e minha mulher sofrendo tanto. Agora é 
ajudar os que estão passando por esse sofrimento. E assim 
que for possível, vamos comemorar a vida”, diz Ramos pai.

COVID-19

O drama que 
os políticos 
enfrentam

 n “A coordenadoria de feiras 
foi extinta para reduzir des-
pesas visto que o controle 
urbano tem estrutura de fis-
calização, processamento de 
multa, parte administrativa. 
Tudo ficou resumido a uma 
coordenação e não duas”.

InformedoDia

 n A CPI do Petróleo e Gás, na 
Alerj, define hoje seu plano 
de trabalho. A Comissão vai 
investigar a queda na arre-
cadação do Rio referente às 
receitas compensatórias da 
exploração de Petróleo e Gás. 
“A Alerj tem o dever de acom-
panhar e investigar as arre-
cadações, bem como suas 
respectivas destinações”, dis-
se o deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania), presidente da CPI. 

QUEDA NA 
ARRECADAÇÃO 
DO ESTADO

ASSESSORIA LUIZ CARLOS RAMOS FILHO

Luiz Paulo Corrêa da Rocha

DIVULGAÇÃO

ESCLARECIMENTO       
DA SEOP

EMPREGO 
NO PORTO 
DO AÇU
A Açu Petróleo, 

joint venture entre 

a Prumo Logística 

e a alemã Oiltan-

king, pretende 

iniciar ainda neste 

ano a constru-

ção, no Porto do 

Açu, do primeiro 

parque privado de 

tancagem de pe-

tróleo do Brasil.

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

A semana se inicia com a manutenção de boa parte das medidas 
restritivas para a cidade do Rio. Escolas poderão retornar aulas 
presenciais. Tenho três filhos em casa e sei da importância da 
escola, mas para quem puder manter as crianças em casa mais um 
tempo, ainda é o ideal.

Abril chega com um desafio para a logística da saúde: organizar 
duas grandes campanhas de imunização. Nunca foi feito algo se-
melhante. Nossos profissionais do SUS já mostraram sua excelên-
cia, agora cabe ao ministério da Saúde oferecer as ferramentas e 
informações adequadas. 

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Ex-deputado Luiz Carlos Ramos recebeu alta após covid.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Marilda Siqueira



RIO DE JANEIRO

Empresa responsável pelos 

exames alega nove meses 

de atrasos nos repasses pela 

Prefeitura do Rio

RELATO DE QUEM SABE

 N Também pedindo anonima-
to a O DIA, uma das técnicas 
de radiologia que trabalhavam 
na operação do tomógrafo da 
Rocinha explica a importân-
cia dos exames de tomografia 
para o tratamento da covid-19.

“A grande maioria dos diag-
nósticos e controle da covid é 
feita pelos exames de tomo-
grafia, pois não tem teste de 
PCR para todo mundo. É pelos 
tomógrafos que se vê o quanto 
os pulmões do paciente estão 
comprometidos pela doença e, 
só por meio desse diagnóstico, 
as pessoas conseguiam inter-
nação de vaga zero, que são 
aquelas de extrema urgência, 
em que o paciente nem passa 
pela central de regulação por 

conta do risco iminente de mor-
te. Esses tomógrafos ajudaram a 
salvar muitas vidas na pandemia”, 
assegura a funcionária. 

Os dois contratos firmados com 
a empresa para operação dos to-
mógrafos venceram nos dias 14 e 
20 de dezembro. No entanto, foi 
publicado no Diário Oficial do mu-
nicípio, no dia 14 do mesmo mês, 
a autorização para a prorrogação 
dos contratos por mais seis meses.

“Na ocasião, a Secretaria mu-
nicipal de Saúde disse para con-
tinuarmos trabalhando porque o 
contrato seria renovado e os pa-
gamentos, quitados. Mas isso não 
aconteceu e trabalhamos por mais 
três meses sem contrato e sem re-
ceber por esses meses e nem pelos 
atrasados”, diz Adriano Pinto.

Exames são importantes para salvar vidas de pacientes

DANIEL CASTELO BRANCO

TOMÓGRAFOS FORA DE SERVIÇO POR

Empresa contratada na gestão de Marcelo Crivella para operar 12 equipamentos de radiologia alega 
dívida de R$ 3 milhões e interrompe atendimento em pleno pico da pandemia no Município do Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

O
s tomógrafos insta-
lados, no ano pas-
sado, em unidades 
básicas de Saúde 

da Prefeitura do Rio com o 
propósito de salvar vidas na 
pandemia de coronavírus, 
a partir do diagnóstico pre-
coce da covid-19, deixaram 
de funcionar no último dia 
31. A empresa responsável 
pela operação dos 12 equipa-
mentos alega nove meses de 
atrasos de repasses pelo mu-
nicípio, o que impossibilitou 
o pagamento dos salários de 
cerca de 80 técnicos de ra-
diologia e funcionários ad-
ministrativos que operavam 
os aparelhos. Sem receber, 
a Amo-RX Imagens Rio Ra-
diologia LTDA. decidiu in-
terromper o serviço e colo-
car os profissionais de aviso 
prévio. Os atendimentos aos 
pacientes foram suspensos.

Os dois contratos firma-
dos pela empresa com a pre-
feitura, na gestão do ex-pre-
feito Marcelo Crivella, foram 
assinados nos dias 18 e 24 de 
junho para a operação do 
serviço de tomografia e raio 
X dos 12 tomógrafos insta-
lados em hospitais, clínicas 
da família, UPAs e nos esta-
cionamentos da Igreja Uni-
versal do Reino de Deus, na 
Rocinha, e do shopping Via 
Rio Pavuna. O valor dos con-
tratos é de R$ 4,266 milhões 
e R$ 6,684 milhões pelo pe-
ríodo de seis meses. 

“Esses valores foram es-
timativas. Nós deveríamos 
receber por exames realiza-
dos. Fizemos cerca de quatro 

mil exames por mês e calculo 
que temos a receber cerca de 
R$3 milhões da prefeitura. O 
único pagamento que rece-
bemos até o momento foi de 
R$388.158 em novembro do 
ano passado, que é referente 
à parte do valor devido pelo 
mês de junho”, explica o mé-
dico Adriano Mofato Pinto, 
administrador da empresa 
Amo-RX, que diz ter arcado 
com os salários dos funcioná-
rios, por conta própria, por 
um período de seis meses.

“Peguei empréstimos em 
bancos e vendi bens pessoais 
para poder honrar o compro-
misso com os meus funcioná-
rios. Boa parte deles está co-
migo há 11 anos e nunca houve 
atraso de salários. Mas, depois 
de noves meses sem repasses, 
não pude mais prosseguir. Se 
a prefeitura não me pagar, 
terei um endividamento por 
toda a minha vida”, explicou. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

FALTA DE PAGAMENTO

Administrador 
diz ter arcado com 
os salários dos 
funcionários, por 
conta própria, 
durante seis meses

Com a mudança de gestão na 
prefeitura, foi publicado decreto 
no Diário Oficial do município, 
em 1 de janeiro, determinando 
auditoria nos contratos da ad-
ministração anterior, e quitação 
dos débitos do governo Crivella 
somente após sindicância. 

“Mas os repasses a partir 
de janeiro seriam feitos. O pro-
blema é que não tínhamos 
mais contratos, mas, assim 
mesmo, continuamos reali-
zando os exames de tomo-
grafia. Dez dias antes de en-
cerrarmos, mandamos ofício 
à atual gestão da prefeitura, 
mas não obtivemos resposta. 
Não tivemos mais condições 
de continuar sem receber”, diz 
Adriano Pinto.

SEGUNDO A PREFEITURA

 NA Secretaria Municipal de Saú-
de informou que não poderá re-
novar o contrato com a empresa 
Amo-RX Imagens Rio Radiolo-
gia LTDA. devido a inconformi-
dades no contrato emergencial 
feito pela gestão Crivella, sendo 
obrigada a suspender os servi-
ços temporariamente. 

A aquisição foi feita em 2019 
pela prefeitura do Rio, na gestão 
Crivella. Segundo informações 
divulgadas pelo órgão à época, 
a compra fez parte de investi-
mento de R$370 milhões para 
adquirir 18 mil itens de Saúde em 
licitação internacional com fa-
bricante chinês. Dentre eles, 27 
tomógrafos e 726 respiradores. 

O s  1 2  t o m ó g r a f o s  q u e 
eram operados pela empresa 

Amo-RX Imagens Rio Radiolo-
gia LTDA., e estão desativados, 
ficam nos seguintes locais: es-
tacionamento da Igreja Univer-
sal, próximo à UPA da Rocinha; 
Clínica da Família Otto Alves 
de Carvalho, em Jacarepaguá; 
UPA Cidade de Deus; CMS Har-
vey Ribeiro de Souza Filho, no 
Recreio; estacionamento do 
Shopping Via Rio Pavuna; Clí-
nica da Família Adib Jatene, 
na Maré; Policlínica Rodolpho 
Rocco, em Del Castilho; UPA 
Madureira; Hospital Munici-
pal Francisco da Silva Telles, 
em Irajá; Policlínica Guilherme 
Manoel da Silveira, em Bangu; 
CMS Belizário Penna, em Cam-
po Grande; e Policlínica Lincoln 
de Freitas Filho, em Santa Cruz.

Problemas no contrato emergencial

 > No último sábado, os por-
tões que davam acesso ao 
tomógrafo da Rocinha, que 
fica no estacionamento da 
Igreja Universal do Reino 
de Deus, estavam trancados 
com cadeados, e não havia 
nenhuma movimentação 
de exames no local. 

“Tinha movimento in-
tenso de ambulâncias com 
pacientes. Semana passa-
da, parou tudo. Dizem que 
parou porque a prefeitura 

não paga os funcionários”, 
afirmou uma vendedora 
que trabalha em frente ao 
estacionamento e preferiu 
não se identificar. 

Ela conta que, semana 
passada, presenciou ca-
sos de pacientes que, com 
prescrição médica para 
exame, foram surpreendi-
dos com a desativação do 
tomógrafo. “Vários deram 
de cara na porta, inclusive 
ambulâncias”, relatou.

Portões estão trancados 

Peguei empréstimos em bancos e vendi 
bens pessoais para poder honrar o 
compromisso com os meus funcionários

ADRIANO MOFATO PINTO, administrador da Amo-RXPortões de acesso ao tomógrafo da Rocinha, no estacionamento da Igreja Universal, estão trancados 
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Prefeitura impede festa clandestina com 100 pessoas
Fiscalização encontrou aglomerações no fim de semana como a de um evento em Vargem Grande. Em São Gonçalo, PM fechou um bingo

DIVULGAÇÃO

Evento com música ao vivo em bar foi interditado em Rocha Miranda

Na véspera da Páscoa, ocor-
rem exemplos de total des-
prezo pela vida na pandemia 
de covid-19. Uma festa clan-
destina com 100 pessoas, por 
exemplo, acontecia na Es-
trada dos Bandeirantes, em 
Vargem Grande, quando a 
equipe de fiscalização da Se-
cretária de Ordem Pública, 
chegou e interditou o local 
na madrugada de domingo.

A estrutura montada era 
mais para mais de 500 pes-
soas. A casa contava com pis-
cina e camarotes. O equipa-
mento de som e as bebidas 
foram apreendidos. O res-
ponsável pela festa foi mul-
tado pela fiscalização.

Além da festa em Vargem 
Grande, a Seop impediu, 
na tarde de sábado, evento 
com música ao vivo em bar 

na Rua dos Diamantes, em 
Rocha Miranda. A fiscaliza-
ção flagrou a montagem da 
estrutura. Houve divulgação 
em redes sociais. Cerca de 50 
pessoas estavam no estabele-

cimento. O bar foi multado e 
teve produtos apreendidos.

A Prefeitura do Rio regis-
trou 748 autuações, entre 
multas e interdições a es-
tabelecimentos, infrações 

Corpo de Agnaldo Timóteo é sepultado em Sulacap
Despedida do cantor foi permitida apenas para familiares mais próximos devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus

REPRODUÇÃO

Agnaldo Timóteo morreu no último sábado aos 84 anos de idade

xou”, respondeu o cantor.
“Gente, em breve, quando 

passar essa pandemia, o Ti-
móteo vai fazer show”, adian-
tou Timotinho na legenda da 
publicação na rede social.

Oito horas após a posta-
gem, no tanto, o sobrinho 
anunciou a morte de Agnal-
do Timóteo. “Olá, gente. A 
notícia não é boa. Confirmo 
o falecimento do cantor Ag-
naldo Timóteo. Eterna gra-
tidão por tudo. Descanse em 
paz. Obrigada a todos aí pelo 
carinho”, disse o sobrinho, 
enquanto chorava.

O corpo de Agnaldo Timóteo 
foi sepultado ontem à tarde 
no cemitério Jardim da Sau-
dade, em Sulacap, na Zona 
Oeste do Rio. Não houve ve-
lório, pelo fato de o cantor, 
de 84 anos, ter morrido em 
decorrência de complica-
ções da covid-19. A despedi-
da foi permitida apenas para 
os seus familiares mais pró-
ximos devido às restrições 
impostas pela pandemia do 
coronavírus.

Nas redes sociais, vários 
nomes famosos lamenta-
ram a morte do artista. En-

tre eles: Sonia Abrão, Wesley 
Safadão, Roberta Miranda e 
Serginho Groisman.

Timotinho, sobrinho e as-
sessor de Agnaldo Timóteo, 
atualizou seu perfil no Insta-
gram para compartilhar um 
momento alegre com o can-
tor. No vídeo que foi publi-
cado no último sábado, ho-
ras antes da morte do tio, as 
imagens mostram o cantor 
emanando o desejo de voltar 
aos palcos.

“Vocês estão perguntando 
como tá o Timóteo. Tá tudo 
bem, Timóteo?”, pergunta 

Timotinho enquanto filma 
o tio. “Eu acho que sim! Só 
tá faltando poder ir no Jassa 
para poder pintar o cabelo e 
voltar aos palcos, porque o 
Ministério Público não dei-

Antes de morrer, 
cantor demostrou 
grande vontade 
de voltar aos 
palcos para se 
apresentar

Cariocas desrespeitam restrições
O DIA flagrou várias pessoas sem máscaras e descumprindo medidas na orla no Domingo de Páscoa

REGINALDO PIMENTA 

Falta de cidadania e desrespeito à vida: no calçadão de Copacabana, muitas pessoas circularam sem usar máscara de proteção facial 

U
ma grande parte dos 
cariocas não ligou 
para as medidas res-
tritivas de permanên-

cia nas praias no Domingo de 
Páscoa. Em vários pontos da 
orla ontem, pessoas era vistas  
desrespeitando as normas 
para conter a curva de con-
tágio do novo coronavírus no 
Rio de Janeiro. O DIA circu-
lou entre e Flamengo e Copa-
cabana, onde flagrou intensa 
movimentação de banhistas. 
Pelo decreto estadual, é proi-
bido ficar na faixa de areia e 
tomar banho de mar. Está li-
berado somente a prática de 
esporte individual nas areias.

No Flamengo, apesar de 
pouca gente na orla, muitos 
preferiram praticar exercícios 
e bater uma bolinha próximos 
à água. Nas quadras do aterro 
também havia quem não se 
preocupasse com a covid-19 
e se arriscou jogando futebol. 

O problema maior começou 
a partir de Copacabana. Além 
de muita gente na areia, ainda 
deu para perceber uma grande 
quantidade de banhistas na 
água. No calçadão, algumas 
pessoas circularam sem usar 
máscara de proteção facial.

O DIA avistou agentes da 
Guarda Municipal em toda 
a orla, mas em nenhum mo-
mento fizeram ação para re-
tirar ou inibir a permanência 
dos banhistas nas praias. No 
último sábado, o governo do 
estado publicou decreto com 
medidas de restrições sociais 
para o combate da dissemi-
nação da doença. A regras en-
tram em vigor hoje e valem até 
o dia 12. As medidas munici-
pais mais duras prevalecerão 
sobre as do decreto. Na capital, 

 > A idosa Marli Maria 
de Lacerda Monteiro, 
78 anos, morreu ontem, 
no Hospital Estadual 
Alberto Torres, em São 
Gonçalo, sete dias após 
a morte do filho, o moto-
rista Alexsandro Lacerda 
Monteiro, 44, por colap-
so pulmonar em decor-
rência da covid-19. Mãe 
e filho foram intubados 
juntos e a família só con-
seguiu vaga em UTI após 
ordem judicial para libe-
ração de leito. Alexsan-
dro foi transferido pri-
meiro, mas não resistiu. 
Ambos contraíram uma 
bactéria no pulmão du-
rante a internação contra 
coronavírus.

“Ela ficou na sala de 
enfermaria junto com o 
Alex cinco dias. Depois 
ficou no CTI quatro dias 
e ele um. Ela contraiu a 
bactéria no hospital, teve 
parada cardiorrespirató-
ria, tentaram reanimar, 
mas não conseguiram. 
Ela lutou muito, mas in-
felizmente, não conse-
guiu”, disse Adriano, so-
gro de Marli e cunhado 
de Alexsandro.

Ontem, a fila de es-
pera para leitos no Es-
tado do Rio era de 1.003 
pacientes, sendo 696 
para UTI e 307 para 
enfermaria. 

Morre idosa 
intubada 
com o filho

Ela (Marli Maria) 
lutou muito 
para viver, mas 
infelizmente, não 
conseguiu”

ADRIANO, sogro de Marli e 
cunhado de Alexsandro

Nos campos do aterro, muita gente se arriscava jogando futebol

REGINALDO PIMENTA 

a permanência nas praias con-
tinua proibida, enquanto que 
na determinação estadual de 
sábado, não foi citada. 

A Secretaria de Estadual de 
Saúde divulgou que até ontem 
houve 37.687 mortes por co-
vid-19 e 612.700 casos da doen-
ça no estado. Nas últimas 24 
horas foram 1.301 casos con-
firmados e 58 mortes. Confor-
me a pasta, a taxa de ocupa-
ção está em 81,9% nos leitos 
de enfermaria e 89,5% nos de 
UTI. A média no intervalo de 
tempo para internar, desde a 
solicitação, está 20 horas para 
enfermaria e 22 horas na UTI. 

sanitárias, multas de trân-
sito, reboques e apreensões 
de mercadorias, no 9º dia de 
fiscalização das medidas de 
restrição na cidade. 

Foram aplicadas 95 mul-
tas a ambulantes, restau-
rantes e bares, além da in-
terdição de 21 estabeleci-
mentos que descumpriam 
as determinações.

Desde 26 de março, a pre-
feitura registrou 9.196 autua-
ções, entre multas e interdi-
ções a estabelecimentos, in-
frações sanitárias, multas de 
trânsito, reboques e apreen-
sões de mercadorias, em sete 
dias de fiscalização das me-
didas de restrição na cidade. 
Foram aplicadas 608 multas 
a bares, restaurantes e am-
bulantes, além da interdição 
de 121 estabelecimentos.

Em São Gonçalo, policiais 
fecharam um bingo clandes-
tino com grande aglomera-
ção na noite de sábado. Fis-
cais da prefeitura foram ao 
Clube Tamoio após recebe-
ram denúncia anônima. Ao 
serem notificados do evento, 
os militares foram até o local 
e perceberam o estaciona-
mento lotado, além da pre-
sença de cerca de 200 pes-
soas, a maioria sem fazer o 
uso da máscara de proteção, 
reunidas no salão do clube.

Os responsáveis pelo fun-
cionamento do bingo foram 
encaminhados à 73ª DP (Ne-
ves) e autuados por descum-
prir normas legais federais, 
estaduais e municipais de 
prevenção e proteção à saú-
de. O local foi interditado 
por tempo indeterminado.

Estrutura do 
evento era 
montada para 
receber mais de 
500 pessoas em 
Vargem Grande
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A mulher estava a 
caminho do Hospital 
quando entrou em 
trabalho de parto

PMs 
auxiliam 
parto na 
Baixada
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Os PMs ao lado de mãe e filha

Policiais militares ajudaram 
uma gestante, na madruga-
da deste domingo, em Bel-
ford Roxo, Baixada Flumi-
nense. De acordo com a cor-
poração, os agentes percebe-
ram que não daria tempo de 
chegar ao hospital e a bebê 
acabou nascendo pelas mãos 
dos PMs.

Ainda segundo a PM, a 
mulher estava em um carro a 
caminho do Hospital Muni-
cipal de Belford Roxo quan-
do entrou em trabalho de 
parto. O motorista acionou a 
equipe do 39° BPM que fazia 
o patrulhamento na Avenida 
Joaquim da Costa Lima, em 
Parque São Vicente e os mili-
tares iniciaram os primeiros 
socorros.

Mãe e filha deram entrada 
na unidade de saúde e passam 
bem. A PM anunciou o auxílio 
à gestante no Twitter. “Perce-
bendo que não daria tempo de 
chegar ao hospital, policiais do 
#39BPM auxiliaram no par-
to da princesa Gabriela. Mãe 
e bebê passam bem e foram 
conduzidas ao Hospital da 
Mulher”, escreveram.

Morre mulher baleada num trem
Troca de tiros aconteceu durante assalto no interior da composição; SuperVia lamenta o ocorrido

REPRODUÇÃO

Um passageiro ficou ferido durante a troca de tiros no assalto ao trem; equipes da PM foram acionadas

A 
Delegacia de Ho-
micídios da Capital 
(DHC) instaurou in-
quérito para apurar 

a morte de Jéssica dos San-
tos Souza, de 25 anos, balea-
da em uma troca de tiros no 
interior de um trem, na Es-
tação de Sampaio, na Zona 
Norte do Rio, na manhã de 
ontem. 

Na ação, quatro homens 
tentavam assaltar a compo-
sição, quando um policial 
reagiu e atingiu dois sus-
peitos. Um foi socorrido ao 
Hospital Municipal Souza 
Aguiar, mas não resistiu aos 
ferimentos e o outro foi so-
corrido à Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do En-
genho Novo. A Supervia la-
mentou o ocorrido.

A passageira, identifica-
da como Jessica dos Santos 
Souza, 25 anos, também che-
gou a ser socorrida pelo Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu) para o 
Hospital Municipal Salgado 
Filho, no Méier, mas morreu 
na unidade.

Segundo a PM, equipes do 
3ºBPM (Méier) foram acio-
nados para checar um arras-
tão em andamento dentro 

de um vagão. Chegando ao 
local, os agentes foram in-
formados de que um policial 
militar que estava na compo-
sição reagiu ao assalto.

A ocorrência aconteceu 
por volta de 7h, no trem que 
seguia de Japeri para a Cen-
tral do Brasil. Passageiros que 
estavam na mesma compo-
sição que a vítima tentaram 

socorrê-la fazendo uma rea-
nimação até a chegada dos 
paramédicos. Outro homem 
informou ter se ferido, mas 
dispensou atendimento mé-
dico. Outros dois criminosos 
fugiram e um revólver calibre 
38 foi apreendido. A investi-
gação está em andamento.

De acordo com a empre-
sa, apenas nos primeiros 
três meses de 2021, já foram 
registrados seis casos de ti-

roteios que prejudicaram a 
operação por mais de 11 ho-
ras. Durante todo o ano de 
2020, foram contabilizados 
36 casos de tiroteios nas pro-
ximidades da linha férrea, 
que afetaram a circulação 
dos trens por 40 horas e 24 
minutos.

NOTA DA SUPERVIA

Em nota, a SuperVia des-
tacou que lamenta profun-
damente o ocorrido e que 
a violência observada em 
todo o estado atinja também 
o sistema ferroviário, colo-
cando em risco os seus mi-
lhares de clientes e os seus 
colaboradores.

Ainda segundo a conces-
sionária, de acordo com o 
contrato de concessão, a se-
gurança pública nos trens e 
estações é uma atribuição do 
governo do estado, que atua 
por meio de suas unidades 
policiais. Os agentes da Su-
perVia não têm poder de po-
lícia e são orientados a acio-
nar os órgãos competentes 
sempre que necessário.

A empresa se colocou à 
disposição para contribuir 
com o que for necessário du-
rante as investigações. 

Jéssica dos 
Santos chegou a 
ser socorrida pelo 
Samu e levada ao 
hospital antes de 
morrer
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Vítima estava desaparecida desde 
sábado; corpo foi achado em São Gonçalo

Motorista carbonizado 
dentro do próprio carro

ARQUIVO PESSOAL 

Bruno teria sido confundido com um miliciano, e assassinado

O corpo de um motorista 
de transporte por aplica-
tivo foi encontrado carbo-
nizado dentro do próprio 
carro, na tarde de ontem, 
no bairro Marambaia, 
em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do 
Rio. Bruno Antunes, de 
30 anos, estava desapa-
recido desde o início da 
noite de sábado, quando 
aceitou uma corrida para 
a mesma região, por volta 
das 18h.

De acordo com a espo-
sa da vítima, que preferiu 
não se identificar, fami-
liares ficaram preocupa-
dos por não conseguirem 
fazer contato com ele e 
decidiram pedir infor-
mações sobre seu para-
deiro nas redes sociais. 
Ainda segundo ela, pou-
co tempo depois, eles re-
ceberam uma mensagem 
dizendo que Bruno teria 

sido levado por traficantes. 
Ela explica que a mensa-

gem dizia que o motorista 
teria parado para pedir uma 
informação em um sacolão. 
Ainda segundo o relato, a 
região seria dominada pelo 
tráfico de drogas, que so-
freu um ataque de milicia-
nos nesta semana, em um 
carro com as mesmas ca-
racterísticas do da vítima. 
As informações ainda dão 
conta de que o motorista foi 
abordado pelos criminosos, 
mas teria pulado do veículo 
em movimento. 

Para impedir a fuga, os 
traficantes teriam atirado 
contra Bruno e depois colo-
cado o motorista novamen-
te no carro, levando o rapaz 
para dentro da comunida-
de. Quando voltaram, diz a 
mensagem, o homem já não 
estava no veículo, que pou-
co depois foi levado para 
fora do local.

Pai de Henry organiza 
carreata para pedir justiça
O ato de protesto está marcado para hoje de tarde na Barra da Tijuca, Zona Oeste

O 
engenheiro Leniel 
Borel, de 37 anos, pai 
do menino Henry 
Borel, que morreu na 

madrugada do dia 8 de mar-
ço na Barra da Tijuca, Zona 
Oeste, fez uma publicação 
ontem em sua conta oficial 
no Instagram para divulgar 
uma carreata que acontece-
rá hoje para pedir por justiça 
pela morte do filho. 

A concentração está mar-
cada para começar às 17h 
na subprefeitura da Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste. 
O grupo irá caminhar até a 
16ªDP, onde o caso está sen-
do investigado. 

Henry morreu na madru-
gada do dia 8 de março na 
emergência do Hospital Bar-
ra D’Or, na Barra da Tijuca. 
Segundo Monique Medeiros 
e Dr. Jairinho, mãe e padras-
to do menino, a criança, que 
estava no apartamento da 
mãe, dormia no quarto e foi 
encontrado desacordado no 
chão.

O laudo da necropsia indi-
cou a criança apresentava si-
nais de violência. A causa da 
morte foi hemorragia inter-
na e laceração hepática cau-
sada por uma ação contun-
dente. A perícia constatou 
vários hematomas no abdô-
men e nos membros superio-
res; infiltração hemorrágica.

Na quinta, peritos do Ins-

tituto Médico Legal (IML) e 
do Instituto de Criminalística 
Carlos Éboli (ICCE) e policiais 
da 16ª DP fizeram a reconsti-
tuição da morte de Henry no 
prédio onde o menino saiu 
sem vida. Monique e Jairinho 
não compareceram. De acor-
do com o advogado do casal, 
André França, foi ele quem os 
orientou a não participar. Du-
rante o processo, peritos cole-
taram manchas das paredes 
da sala e do quarto. Inicial-
mente, acharam que pudesse 
ser sangue, mas a possibilida-
de já foi descartada. 

 N O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, confir-
mou, na quinta, ter recebido 
uma ligação do vereador Dr. 
Jairinho, no dia da morte do 
menino Henry Borel. Em nota 
ao DIA, Castro afirmou que, 
durante o telefonema, “limi-
tou-se a explicar ao vereador 
que o assunto seria tratado 
pela delegacia responsável 

pelo inquérito e encerrou a li-
gação”. O governador ainda 
reiterou que “sempre garan-
tiu total autonomia à Polícia 
Civil e que não interfere em 
investigações”. O vereador te-
ria ligado para Castro antes do 
caso chegar aos noticiários. 
Dr. Jairinho teria contado ao 
governador, a mesma versão 
que deu aos investigadores. 

ANTES DO CASO SER NOTICIADO

Jairinho ligou para governador

Jorge José Ferreira 
estava internado 
em estado grave no 
Miguel Couto

Morre porteiro 
agredido na Barra

REPRODUÇÃO

O motoboy gravou as agressões

O porteiro Jorge José Ferrei-
ra, 58 anos, morreu na noi-
te de sábado após uma bri-
ga com um motoboy em um 
condomínio de luxo na Bar-
ra da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio. Jorge estava internado 
em estado grave no Hospital 
Municipal Miguel Couto, no 
Leblon, Zona Sul do Rio. A 
confusão foi há uma sema-
na, e teria começado após o 
entregador Marcus Vinicius 
Gomes Corrêa, 31 anos, des-
cer pelo elevador social do 
condomínio onde o porteiro 
trabalhava. 

Segundo Marcus Vini-
cius, na hora de ir embora, 
ele teria confundido a saída e 
passado pela área social, per-
mitida apenas para os mora-

dores. Após isso, Marcus diz 
que foi parado pelos portei-
ros e questionado por tentar 
sair pela área social. Em sua 
defesa, afirmou que não co-
nhecia o prédio e se perdeu. 

Em um vídeo divulgado 
nas redes sociais, o entrega-
dor confirmou que chutou o 
porteiro depois de ter sido 
empurrado por ele. Na con-
fusão, Marcus diz ter sido 
agredido por quatro funcio-
nários do condomínio e por 
um morador que se identifi-
cou como policial.  

Henry (acima) e o convite (D)

REDES SOCIAIS
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nada para o Brasil voltar à um cenário de mínima normali-
dade (algo que demorará muito para alcançarmos consi-
derando o nível do colapso social, sanitário e econômico 
que estamos vivendo). O Brasil só superará a pandemia 
quando houver vacinação em massa, vacina para todos e 
não para o pequeno grupo de ricos desse país.

Hoje nem 10% da população brasileira recebeu a pri-
meira dose da vacinação contra covid-19. Os dados sobre 
os vacinados refletem a desigualdade social e racismo 
estrutural de nossa sociedade. Pessoas brancas receberam 
o dobro de vacinas ao que pessoas negras, mesmo sendo 
negros e negras mais propensos a morrer por covid-19, em 
razão de uma histórica privação de acesso à saúde e serem 
a linha de frente dos serviços essenciais.

Segundo as projeções, essa semana o Brasil deve bater o 
triste número de 4 mil mortes diárias em decorrência do coro-
navírus, estamos a poucos meses de perder meio milhão de 
vidas para uma doença que poderia ter sido contida se o pre-
sidente Jair Bolsonaro e o Congresso unissem esforços para 

ARTHUR LIRA

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, 
apresentou a mais indecente e imoral das propos-
tas em relação à pandemia e direito à saúde. Após 

reunião com empresários, Lira passou a defender a possi-
bilidade de empresas comprarem vacinas sem que atenda 
aos requisitos da Lei 14.125/21 – a qual estabelece a possi-
bilidade de compra privada desde que haja uma doação de 
metade do adquirido para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O presidente da Câmara não só pretende retirar a obri-
gatoriedade de doação das vacinas para o SUS, como 
também pretende que nós, sociedade, financiemos as 
vacinas que serão adquiridas pelos empresários para uso 
próprio, uma vez que pretende isenção de impostos às 
empresas que comprarem a vacina. Em defesa da sua ab-
surda proposta, Arthur Lira disse “na guerra, vale tudo para 
salvar vidas”. O que não explicitou é que descaradamente 
as vidas que quer salvar são apenas daqueles amigos que 
podem financiar sua campanha eleitoral, deixando o resto 
da população ao Deus dará, e fazendo com que nós pague-
mos a conta dos privilégios dos seus amiguinhos. 

O que Arthur Lira e esses empresários de pouco espírito 
humanitário não compreendem é que a vacinação exclu-
siva deles, de seus amigos e familiares não contribuem em 

Advogada de Direitos Humanos

E O DEBOCHE 
COM AS 
NOSSAS VIDAS

Os dados so-
bre os vacina-
dos refletem 
a desigual-
dade social 
e racismo 
estrutural  
de nossa 
sociedade
SHEILA DE 

CARVALHO

enfrentá-la, com algumas medidas 
básicas: adoção dos protocolos de se-
gurança e proteção estabelecidos pela 
OMS, não instar a população à desobe-
decer as regras, medidas de fechamen-
to total em compasso com o aumento 
de casos, políticas de incentivo fiscal à 
pequenos negócios, auxílio emergencial 
digno para pessoas desempregadas e 
na informalidade, manutenção de um 
Ministério da Saúde continuadamen-
te funcionante e compra da vacina no 
tempo certo (o que não foi realizado 
até março desse ano, meses depois da 
maioria dos países).

O presidente da Câmara dos Deputa-
dos e o presidente do Senado poderiam 
ter pressionado Bolsonaro a adquirir 
as vacinas no tempo adequado, não o 
fizeram. Poderiam também ter aberto 
uma CPI para investigar os crimes e má 
gestão cometidos pelo presidente da 
República na pandemia, também não 
o fizeram. Aliás, está na mão do Arthur 
Lira a análise de mais de 65 pedidos 
de impeachment que apontam com 
clareza os crimes de responsabilidade 
cometidos por Bolsonaro.

As mortes pela pandemia também 
correm na responsabilidade do Con-
gresso, em especial nos ombros de 
Arthur Lira, que não só ratifica a política 
de morte bolsonarista como protagoni-
za hoje a mais alarmante das propostas 
feitas durante esse período pandêmico.

Coluna publicada às segundas-feiras

PAULO MÁRCIO
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BOTAFOGO FLAMENGO

Alvinegro decepciona e 
sofre empate da Lusa
Jogando com um a mais, time de Chamusca fica no 1 a 1, mas entra no G-4

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Navarro é agarrado por Muniz: ele foi o que mais deu trabalho à Lusa

O 
Botafogo teve uma 
atuação decepcionan-
te na tarde de ontem, 
contra a Portuguesa, 

no Estádio Giulitte Coutinho. 
Apesar de ter marcado no 
primeiro minuto, com Felipe 
Ferreira, e ter atuado a maior 
parte do jogo com um homem 
a mais, o Glorioso levou o em-
pate da equipe da Ilha, que 
marcou um golaço com Chay.

A partida mal começou e o 
Botafogo já largou na frente do 
placar. Logo no primeiro mi-
nuto de jogo, Marcinho avan-
çou pela esquerda, invadiu a 
área e achou Felipe Ferreira 
livre para marcar.

Após o susto inicial, a Por-
tuguesa conseguiu se recu-
perar e bater de frente com o 
Glorioso. As equipes fizeram 
um primeiro tempo bastante 
corrido, com chances para os 

dois lados e polêmicas de arbi-
tragem. Aos 40 minutos, quan-
do o Botafogo chegava bem em 
contra-ataque com Rafael Na-
varro, Muniz agarrou o joga-
dor do Botafogo com as duas 

mãos, fez uma falta grotesca e 
foi expulso. O banco da Portu-
guesa ficou indignado com o 
cartão, alegando que o volan-
te não era o último homem de 
marcação e deveria ter recebi-

Será a primeira 
partida de 
Rodrigo Caio 
nesta temporada

Mengão encara o 
Madureira no Raulino

Pela primeira vez na tem-
porada, Rodrigo Caio foi 
relacionado pelo Flamen-
go para uma partida. O 
defensor, que se recupe-
rava de uma lesão na coxa 
esquerda sofrida na reta 
final do Campeonato Bra-
sileiro, está na lista de jo-
gadores que irão para o 
jogo contra o Madureira, 
hoje, às 21h, no Estádio 
Raulino de Oliveira.

Apesar de estar retor-
nando de lesão, a tendên-
cia é que Rodrigo Caio já 
seja titular. A exemplo 
do que ocorreu no fim do 
Brasileirão, ele deve for-
mar a dupla de zaga ao 
lado de Willian Arão, que 
segue escalado na posi-
ção. Os dois participaram 
juntos da atividade do úl-
timo sábado.

A entrada do camisa 3 
deve ser a única alteração 
em relação ao jogo da últi-
ma quarta-feira, contra o 
Bangu. A ideia do técnico 
Rogério Ceni é dar ritmo aos 
titulares, já que o duelo é o 
último antes da disputa da 
Supercopa do Brasil, contra 
o Palmeiras, no próximo do-
mingo, em Brasília.

Diante disso, o Flamengo 
deve ir a campo com Diego 
Alves, Isla, Willian Arão, Ro-
drigo Caio e Filipe Luís; Die-
go, Gerson, Everton Ribeiro 
e Arrascaeta; Bruno Henri-
que e Gabigol.

a palinha do apolinho
MARCELO CORTES / FLAMENGO

PONTO FORTE DOS FRACOS

DUREZA PEDALADAS

 N O jogo entre Flamengo e 
Madureira, hoje à noite, em 
Volta Redonda, é a atração 
desta segunda-feira pelo 
Campeonato Carioca. O 
técnico Alfredo Sampaio 
sabe da força do adversá-
rio e preparou o Madureira 
para resistir à pressão da 
cavalaria rubro-negra, e 
conseguir pelo menos um 
empate, ponto que man-
teria a invencibilidade e 
encaminharia a classifica-
ção do Tricolor Suburba-
no. Líder e agora com os 
titulares, o Flamengo so-
bra na turma, é favoritíssi-
mo ao título estadual, mas 
também não deve pegar 
moleza.

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

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

 NParticipei de um bolão com 
companheiros da Tupi sobre 
quantos dos quatro grandes 
do Rio — Flamengo, Flumi-
nense, Botafogo e Vasco — es-
tariam nas semifinais. Opinei 
por dois e não me espantarei 
se só Flamengo de Rogério 
Ceni (foto) se classificar. Flu-
minense pode ser outro, mas 
está ameaçado. Botafogo e 
Vasco, que sofreram duro gol-
pe da queda para Segunda Di-
visão, se agarram a chances 
matemáticas. O raciocínio é 
simples: enquanto os grandes 
ralavam no Brasileirão, outros 

não tiveram o mesmo desgas-
te, trabalharam suas equipes 
com calma e tempo de sobra. 
Volta Redonda, Madureira e 
Portuguesa se destacaram; 
Nova Iguaçu, Resende e Boa-
vista um degrau abaixo; Ban-
gu e Macaé decepcionando e 
lutando contra o rebaixamen-
to. A nova fórmula da disputa, 
com os doze jogando entre si 
para classificar quatro para as 
semifinais, está aprovada. Não 
fosse esse abre e fecha que for-
çou mudanças de datas, locais 
e horários dos jogos, o resulta-
do seria melhor.

 N O técnico português 
Abel Ferreira declarou 
que está montando no 
Palmeiras um futebol 
romântico/pragmático. 
Não é um fofo?

 N Federações deveriam 
exigir qualidade nos 
gramados sob pena de 

interdição.
 N Árbitros se sentem seguros 

e confortáveis sem aqueles 
chatos do VAR palpitando 
em seus ouvidos.

 N O atacante Fred, do Flu-
minense, está condenado 
a pagar R$ 20 milhões ao 
Atlético-MG.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Para quem conhece a 
estrutura do Volta Redon-
da, não é surpresa a boa 
participação do time no 
Campeonato Carioca com 
expectativas de voos mais 
altos.

 NFederação Paulista 
anuncia jogos com inter-
valos de 48 horas. Segun-
do ela, com acordo dos jo-
gadores, ferindo a Lei das 
66 horas e colocando a 
saúde em segundo plano.

Rodrigo Caio está recuperado
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VASCO

FLUMINENSE

Time viaja hoje para Minas

O próximo compromisso do 
Vasco será pela terceira fase 
da Copa do Brasil. De olho na 
classificação, o Cruzmaltino 
encara o Tombense-MG, na 
quarta-feira. A partida será 
realizada no Estádio Antô-
nio Guimarães de Almeida, o 
Almeidão, na cidade de Tom-
bos, localizada a 350 km da 
capital Belo Horizonte.

A logística para a impor-
tante partida foi definida na 
última semana pelo departa-
mento de futebol. A delega-
ção treina hoje pela manhã 
no CT do Almirante. Depois 
do almoço, por volta das 13h, 
embarca de ônibus para Mi-
nas Gerais.

Os veículos escolhidos 
para a viagem foram os mes-
mos utilizados na partida 
contra a Caldense-MG: dois 

Castan: nova viagem de ônibus

RAFAEL RIBEIRO / VASCO 

ônibus da modalidade leito-
-cama com distanciamento e 
total conforto para atletas e 
membros da comissão técni-
ca. A estrutura proporciona-
rá um acréscimo positivo ao 
processo de recuperação dos 

jogadores, tanto após o trei-
no que antecede o embarque 
quanto após o importante 
jogo pela Copa do Brasil.

O desembarque está pre-
visto para hoje, por volta 
das 21h30. Antes da partida 
decisiva pela Copa do Bra-
sil, o técnico Marcelo Cabo 
comandará um último trei-
namento. A atividade será 
realizada no Centro de Trei-
namento do Tombense, ama-
nhã, às 16h30.

O Vasco também confir-
mou a reapresentação dos 
atletas Lucas Santos, Hen-
rique, Marcos Jr, Neto Bor-
ges e Werley para a tarde de 
hoje. Os jogadores segui-
rão programação específica 
para o melhor aproveita-
mento de suas respectivas 
pré-temporadas.

Fred fica perto de 400 gols

O atacante Fred está perto 
de atingir marcas importan-
tes. De acordo com levanta-
mento feito pelo site “GE”, o 
camisa 9 está a dois gols de 
alcançar os 400 na carreira 
e a quatro de assumir a vi-
ce-artilharia da história do 
Fluminense.

Dos 398 gols feitos por 
Fred na carreira, a maioria 
foi marcada pelo Fluminen-
se, clube onde se tornou ído-
lo. Foram 180 bolas na rede. 
Em segundo, bem distante, 
vem o Cruzeiro, com 81 gols 
marcados.

Com esse número, Fred 
está cada vez mais perto de 
se tornar o vice-artilheiro da 
história do Fluminense. Ele 
está a quatro gols de Orlan-
do Pingo de Ouro, que defen-

Fred: marcas expressivas

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

deu o Tricolor entre os anos 
de 1945 e 1953. Na liderança 
isolada, muito distante, está 
Waldo, com 319 gols. Fred 
terá mais uma oportunida-
de de atingir suas marcas 

amanhã, contra o Macaé, às 
21h35, em  Volta Redonda, 
pelo Carioca.

GOLS DE FRED NA CARREIRA:

 N 180 gols pelo Fluminense
 N 81 gols pelo Cruzeiro
 N 43 gols pelo Lyon
 N 42 gols pelo Atlético-MG
 N 34 gols pelo América-MG
 N 18 gols pela Seleção 

ARTILHARIA DO FLUMINENSE:

 N Waldo — 319 gols em 403 jogos 
(1954-1961)

 N Orlando Pingo de Ouro — 184 
gols em 310 jogos (1945-1953)

 N Fred — 180 gols em 312 jogos 
(2009-2021)

 N Hércules —165 gols em 176 jogos 
(1935-1942)

 N Telê — 164 gols em 559 jogos 
(1950-1961)

NEYMAR PODE SER SUSPENSO

Neymar, do PSG, pode ser punido com 

suspensão de três jogos pela expulsão 

contra o Lille, segundo o jornal “Le Parisien”.

do apenas o amarelo.
Na volta para a segunda 

etapa, o Botafogo tentou 
se beneficiar da vantagem 
numérica para aumentar o 
placar. Apesar de ter um jo-
gador a mais, o Botafogo es-
barrava na forte marcação 
da Portuguesa e não conse-
guia ter muitas chances. Já 
o time da Ilha não teve medo 
de se lançar ao ataque e foi 
premiado. Aos 30, a zaga do 
Botafogo rebateu mal para 
fora da área, Chay dominou 
de primeira, bateu sem dei-
xar a bola cair e acertou o ân-
gulo do goleiro Douglas Bor-
ges para marcar um golaço.

Com o empate, o Botafogo 
chegou a 11 pontos e fica mo-
mentaneamente no G-4 do 
Carioca, atrás da Portuguesa, 
que está na terceira posição, 
com 14 pontos. 

Cruzmaltino busca vaga para terceira fase da Copa do Brasil

Atacante começou bem a temporada com a camisa tricolor
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ECONOMIA

PRIMEIRO PASSO: 
DE OLHO NA 
FISCALIZAÇÃO
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A 
convocação da 
Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e Bio-

combustíveis (ANP) é a 
primeira tarefa que o pre-
sidente da CPI do petróleo 
e gás  — instalada na Alerj 
—, deputado Luiz Paulo 
Corrêa (Cidadania), quer 
propor à comissão. A ideia 
será defendida pelo parla-
mentar em reunião que o 
colegiado terá hoje para 
discutir e aprovar o Plano 
de Trabalho, já entregue 
por Luiz Paulo aos demais 
integrantes do grupo.

A intenção, segundo 
ele, é questionar a ANP 
sobre como vem sendo 
feita a fiscalização dos re-
passes das participações 
especiais pelas concessio-
nárias de petróleo e gás ao 
Estado do Rio de Janeiro 

— os abatimentos são fei-
tos pelas empresas.

“Vamos questionar so-
bre como a ANP faz essa 
fiscalização e por que até 
hoje não fez o convênio 
com a Secretaria de Esta-
do de Fazenda para essa 
fiscalização, já que existe 
decisão do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) sobre 
esse assunto”, explicou 
Luiz Paulo.

Essa primeira medida 
ainda precisa ser apro-
vada pelos demais depu-
tados. Caso seja, a ideia 
é chamar outros órgãos 
no mesmo dia da audiên-

NOS POSTOS ANTECIPADO

IMUNIZAÇÃO CALENDÁRIO

 N Os cerca de 450 profissionais 
que trabalham na Policlínica 
da Polícia Civil e nos Institu-
tos Médico-Legais (IMLs) es-
palhados pelo Estado do Rio 
devem ficar atentos: a imuni-
zação desse grupo já começou 
e se estenderá até o próximo 
dia 12 nos postos de vacinação 
contra a covid. São médicos, 
enfermeiros e técnicos em en-
fermagem, peritos legistas, 
além de atendentes e pessoal 
de serviços auxiliares.

 N O calendário para esses ser-
vidores da área de saúde que 
trabalham na Polícia Civil foi 
antecipado — em relação aos 
policiais — devido aos riscos 
aos quais estão expostos. Os 
detalhes dessa fase inicial da 
imunização contra a covid-19 
foram fechados na última ter-
ça-feira, reunião que o secre-
tário da pasta, Allan Turnows-
ki, teve com Roger Ancillotti, 
diretor-geral da Policlínica da 
Polícia Civil, e outros gestores.

CPI DO PETRÓLEO E GÁS

Grupo quer saber 
como a agência 
supervisiona os 
abatimentos 
feitos pelas 
concessionárias 

QUEDA

R$ 800 MI
Instalação da comissão 
foi motivada pela queda 
de R$ 800 milhões 
na arrecadação de 
participação especial

cia com a ANP: “Nesse 
dia, pedirei para estarem 
presentes a Fazenda e 
o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ). Porque 
primeiro primeiro vamos 
trabalhar com os órgãos 
de fiscalização”, declarou 
o presidente da comissão.

Idealizada pelo presi-
dente do Legislativo flu-
minense, deputado André 
Ceciliano (PT), a CPI foi 
motivada pela queda de 
cerca de R$ 800 milhões 
na arrecadação das parti-
cipações especiais nos me-
ses de janeiro e fevereiro 
de 2021 em comparação 
com o mesmo período de 
2020. Se forem comprova-
dos eventuais danos aos 
cofres públicos, os traba-
lhos da comissão podem 
resultar até mesmo em 
uma ação judicial.

O objetivo é recuperar 
valores que o Rio possa 
ter deixado de receber 
não só em 2021, mas nos 
últimos anos. Assim como 
declarou em entrevista à 
coluna no dia 8 de mar-
ço, Luiz Paulo enfatizou 
que “a CPI pretende in-
vestigar a caixa preta das 
concessionárias de óleo e 
gás nos abatimentos para 
calcular repasse das par-
ticipações especiais”.

“As empresas abatem 
tudo o que querem no seu 
fluxo de caixa e colocam 
em situação muito difícil 
o fluxo de caixa do Estado 
e municípios”, alegou.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

Confira como recorrer se 
auxílio emergencial não sair

REGINALDO PIMENTA

No ano passado, trabalhadores amargaram horas e horas na fila da Caixa para solucionar problemas com aplicativo, cadastro e saque

A
pós quatro meses de 
espera, amanhã co-
meça a ser creditada 
a primeira das qua-

tro parcelas do auxílio emer-
gencial, que variam de R$ 
150 a R$ 375. Os créditos em 
conta vão até 10 de setembro 
e a data limite para saque é 
em dezembro de 2021. Como 
no ano passado, o benefício 
prevê ajudar autônomos, in-
formais, mães chefes de fa-
mília e desempregados que 
perderam a renda por conta 
da pandemia de coronavírus. 
Mas, nem todos que têm di-
reito vão conseguir colocar a 
mão na grana. O governo Bol-
sonaro deixará de fora 28 mi-
lhões de pessoas, o que pode 
gerar uma corrida ao Judiciá-
rio. Dados obtidos com exclu-
sividade por ODIA apontam 
que, em 2020, a Justiça Fede-
ral no Rio recebeu 10.269 pe-
didos de pessoas que tiveram 
a renda básica negada.   

Importante destacar que 
as regras do auxílio deste ano 
excluem quem teve o direito 
reconhecido na Justiça. Sem 
contar que o número de pes-
soas elegíveis foi reduzido: 
caiu de 68 milhões (2020) 
para 40 milhões neste ano.

Para não ficar na dúvida, 
é possível consultar a lista 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

dos beneficiados na página 
da Dataprev na internet. Ao 
acessar o portal (https://
consultaauxilio.cidadania.
gov.br/consulta/#) informe 
CPF, nome completo, data de 
nascimento e nome da mãe. 
Com as informações, o siste-
ma checa se receberá o auxí-
lio (elegível). Outro meio é 
na página do Ministério da 
Cidadania (https://www.gov.
br/cidadania/pt-br/servicos/
auxilio-emergencial). Os tra-
balhadores que forem consi-
derados inelegíveis poderão 
contestar o resultado em dez 
dias corridos.

Justiça Federal cria conciliação 100% digital
 > Pensando em agilizar a 

realização de acordos em 
processos em grau de re-
curso na segunda instân-
cia, e demandas incluídas 
nos mutirões de concilia-
ção de toda a 2ª Região, 
como os referentes ao auxí-
lio emergencial, por exem-
plo, o Tribunal Regional Fe-
deral da 2ª Região (TRF-2) 
criou um programa de con-
ciliação 100% digital, que já 
foi, inclusive, regulamen-
tado pelo desembargador 
federal Ferreira Neves. De 

acordo com o tribunal, o ob-
jetivo é e dá sequência ao pro-
jeto Justiça 4.0 do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ). 

O centro atuará em pro-
cessos judiciais e reclama-
ções pré-processuais e todas 
as etapas do atendimento se-
rão realizadas por audiências 
virtuais. 

Na página https://www10.
trf2.jus.br/conciliacao/, do 
Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos da 2ª Região, 
é possível dar entrada no 

requerimento.
Além do centro de conci-

liação 100% digital, o tribunal 
já avançou em frentes como o 
Balcão Virtual, que permite o 
atendimento por videoconfe-
rência, e a versão 8.11 do siste-
ma processual e-Proc. Nessa 
nova  versão, o sistema viabi-
liza a implementação do juízo 
100% digital na 2ª Região. 

O programa foi regulamen-
tado pelo presidente e pelo vi-
ce-presidente do TRF-2, de-
sembargadores federais Reis 
Friede e Messod Azulay, e pelo 

corregedor regional, de-
sembargador federal Luiz 
Paulo da Silva Araújo Filho.

A partir de agora será 
possível acessar no link 
MonitoraPrev dados esta-
tísticos em tempo real so-
bre ações previdenciárias, 
e o perfil das pessoas que 
buscam a Justiça Federal 
para resolver questões com 
a Previdência Social. Confi-
ra em http://portaldeesta-
tisticas.trf2.gov.br/Pages/
PainelIndicadores/Painel-
Meta9.aspx.

BENEFICIADOS

68 MILHÕES

40 MILHÕES

Pessoas que pegaram o 
auxílio em 2020. Destinado 
a quem perdeu a renda, 
dinheiro também foi pago a 
quem não tinha direito.

Previsão de pessoas que vão 
receber o auxílio, segundo a 
pasta da Cidadania. Número 
é menor que o anunciado 
antes (45,6 milhões).

Nem todos que têm direito ao benefício vão colocar a mão na grana. Governo 
Bolsonaro vai deixar 28 milhões de trabalhadores de fora do pagamento

E como fazer? Ao entrar 
nesse site, caso apareça “ine-
legível”, clique em “Contestar” 
e siga os passos informados na 
tela. Segundo o ministério, o 
sistema aceitará apenas casos 
onde é possível atualizar o ca-
dastro da Dataprev, onde são 
processados os auxílios.

BALANÇO 2020
Dos 10.269 pedidos de quem 
teve o auxílio negado no Rio 
de Janeiro, 8.561 recorre-
ram aos Juizados Especiais 
e 1.708 foram reclamações 
pré-processuais. As solicita-
ções foram feitas ao Núcleo 
de Conciliação do TRF-2, que 
intermediou as demandas 
com a Advocacia-Geral da 
União (AGU). 

TRF-2

Desembargador federal Ferreira Neves regulamentou o projeto

Justiça Federal no 
Rio recebeu 10,2 mil 
pedidos de pessoas 
que tiveram o 
auxílio emergencial 
negado” 
NOTA DO TRF-2



De um lado 
o rastro de 
destruição 
da covid,  
do outro  
a vacinação

Projeto na 
Alerj prevê que 
empresas poderão 
abrir mesmo 
em período 
de lockdown, 
contanto que 
vacinem todos os 
funcionários

A 
pandemia de coro-
navírus tomou pro-
porções inimaginá-
veis no Brasil, mi-

lhares de mortes ocorreram 
por sucessivos equívocos dos 
governantes que deveriam 
zelar pela população. E lá se 
vai um ano do aparecimen-
to da covid-19 no país. Duas 
medidas básicas deveriam 
ter sido tomadas em março 
de 2020, quando surgiram 
as primeiras mortes: cam-
panhas alertando sobre os 
riscos da doença e a neces-
sidade de higienização das 
mãos, uso de máscara e dis-
tanciamento social, e a busca 

Não vacinar 

rápido o suficiente 

pode prejudicar o 

estímulo fiscal que 

foi adotado (pelos 

governos)”

LAURENCE BOONE, 
economista-chefe da OCDE

 NA iniciativa foi elogiada pelo 
médico infectologista Edi-
milson Migowski. “Ainda que 
a vacinação contra a covid-19 
não seja a única ferramenta de 
prevenção, ela reduz o risco de 
adoecer e/ou agravar o estado 
de saúde da pessoa caso ocorra 
a infecção por esse vírus. Esse 
projeto é interessante, embora 
possa ser contestado, ajuda (e 
isso é muito bom) a conscienti-
zar as pessoas sobre as vacinas. 
A lei ‘pegando’, poderá ser um 
divisor de águas na promoção 
de saúde”, avalia Migowski.

Um ponto destacado por 
Claudia Pires, coordenadora 

AVALIAÇÕES POSITIVAS 

‘Divisor de águas na promoção de saúde’

 > No Rio de Janeiro, um 
projeto de lei do deputado 
Noel de Carvalho (PSDB) 
prevê que as empresas no 
estado que vacinarem to-
dos os seus funcionários 
contra a covid-19 estarão 
dispensadas das restrições 
sanitárias de funciona-
mento. Ou seja, poderão 
abrir normalmente mes-
mo em período de lockdo-
wn. Os estabelecimentos, 
no entanto, precisam estar 
autorizados a adquirir o 
imunizante e devem per-
manecer com as medidas 
de higiene contra o coro-
navírus. O pedido de ur-
gência do Projeto de Lei 
3.918/2021 deve ser votado 
amanhã na Alerj.

“O projeto prevê ape-
nas restrições de funcio-
namento, ou seja, as em-
presas que vacinarem seus 

Consórcio de empresas para comprar imunizante

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

funcionários não vão precisar 
mais fechar quando for decre-
tado o lockdown. No entan-
to, devem permanecer com 
as medidas de higiene contra 
o coronavírus exigindo que 
seus empregados usem más-
caras e álcool em gel e mante-
nham o distanciamento. Isso 
vale, principalmente, para os 
estabelecimentos que lidam 
diretamente com o público”, 
explicou Noel de Carvalho. 

O projeto de lei prevê ain-
da que os pequenos e médios 
estabelecimentos façam um 
consórcio para a compra das 
doses ou adquiram as vacinas 
junto às indústrias ou empre-
sas de grande porte que com-
prarem o imunizante. Para o 
deputado, além de acelerar a 
vacinação dos fluminenses, o 
projeto também contribui com 
o desenvolvimento econômico 
do Estado do Rio de Janeiro.

“A pandemia obrigou 
empresários a fecharem 
temporariamente seus 
negócios e muitos aca-
baram não conseguindo 
retomar suas atividades 
gerando enormes prejuí-
zos para si, para o estado 
e para o país. Com os em-
pregados vacinados e os 
estabelecimentos abertos 
garantimos a manutenção 
dos empregos e trazemos 
até esperança aos que es-
tão sem trabalho, já que 
haverá aquecimento da 
economia”, disse Noel, res-
saltando mais um benefí-
cio do projeto. “Vai evitar 
gastos por parte do poder 
público que não precisa-
rá comprar uma parte do 
imunizante uma vez que 
as vacinas há foram ad-
quiridas pela iniciativa 
privada”, finaliza Noel.

DIVULGAÇÃO

da Comissão de Política Urbana e 
Habitação de Interesse Social do 
Instituto de Arquitetos do Brasil 
(IAB), é possibilidade de evitar a 
reinfecção.

“Os infectologistas já informa-
ram que imunizar um grupo hoje 
não garante a reinfecção. As me-
didas de controle da pandemia se-
rão restritivas até que a cobertura 
vacinal seja ampliada e estamos 
longe disso. Até lá, teremos que 
conviver com lockdown e medidas 
de controle de aglomeração, opção 
por home office e fechamento da 
cidade”, afirma.

Para entidades representati-
vas do comércio, a iniciativa do 

deputado é boa, mas salientam 
que caberia aos governos (federal, 
estadual e municipal), tomarem 
medidas que minimizassem o im-
pacto da pandemia. “O Clube de 
Diretores Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDLRIO) e o SindilojasRio consi-
deram boa a iniciativa do depu-
tado Noel de Carvalho sobre o PL 
3.918/2021, mas também acredita 
que muitas outras iniciativas pode-
riam ser tomadas para amenizar o 
prejuízo que o fechamento do co-
mércio acarreta”, avalia Aldo Gon-
çalves, presidente das entidades. 

Como exemplo, Aldo cita a pos-
tergação do pagamento de im-
postos (IPTU, ISS) por três meses, 

visando minorar os danos causa-
dos aos lojistas, e ter um diálogo 
maior entre os governantes e os 
representantes das entidades do 
comércio para minorar os efeitos 
do fechamento do comércio. “Vale 
ressaltar ainda que o comércio ca-
rioca vem cumprindo com firmeza 
todos os protocolos sanitários. Por 
fim estamos sempre prontos para 
debater e cooperar para pavimen-
tar a estrada que vai nos levar a 
vencer a pandemia. E o comércio 
está fazendo a sua parte”, finaliza. 

Já a Federação do Comércio do 
RJ tem uma avaliação diferente. “A 
Fecomércio-RJ compreende o espí-
rito do projeto, porém, acredita que 
ações coordenadas em nível nacio-
nal sejam as mais indicadas para a 
situação”, informou em nota.

REPRODUÇÃO

de acordos com indústrias 
farmacêuticas para aquisi-
ção de vacinas, que já esta-
vam em andamento no ano 
passado. Resultado: milha-
res de brasileiros morreram, 
o sistema de saúde entrou 
em colapso, comércios, em-
presas, pequenos negócios 
fecharam, e camelôs e am-
bulantes perderam sua fonte 
de renda. A economia, que 
já estava combalida, sofreu 
um impacto devastador. E 
agora, como dar fôlego para 
a retomada econômica? Com 
vacinação em massa. 

O alerta foi feito pela eco-
nomista-chefe da Organiza-
ção para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE), Laurence Boone, ao 

apresentar o relatório pre-
liminar sobre as perspecti-
vas globais. “No Brasil, o rit-
mo da vacinação é lento e a 
transmissão (do vírus) é bas-
tante importante, o que leva 
a mais restrições, e pode pe-
sar sobre uma eventual reto-
mada econômica”, afirmou.

Segundo Laurence, a ve-
locidade das campanhas de 
vacinação é crucial para re-
duzir outros riscos que afe-
tam a economia, tais 
como desi-
gualdade, 
desem-

prego, desequilíbrio fiscal e 
instabilidade do mercado fi-
nanceiro. Ela enfatizou que os 
governantes do mundo todo 
precisam garantir uma vitória 
na corrida contra a covid-19.

“Não vacinar rápido o su-
ficiente pode prejudicar o 
estímulo fiscal que foi ado-
tado (pelos governos)”, disse. 
E explicou que se o país não 
vacina rapidamente, o setor 

financeiro vai mudar 
os preços dos ati-

vos, os juros po-
dem aumentar, 
países podem 
ter crise ali-
mentar e  a 
retomada da 
economia 
retarda.

A pandemia obrigou 
empresários 
a fecharem 
temporariamente 
seus negócios e 
muitos acabaram 
não conseguindo 
retomar suas 
atividades gerando 
enormes prejuízos 
para si, para o 
estado e para o país”

NOEL DE CARVALHO, 
deputado

DIVULGAÇÃO

Edimilson 
Migowski, médico 

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

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

 

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

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

 



FábiaOliveira

MARIA MELILO QUER GRANA DE VOLTA

Campeã do ‘BBB 11’, Maria Melilo entrou na 
Justiça contra o Banco Bradesco após 
constatar um desvio milionário em duas 

contas criadas em seu nome na agência  da 
instituição bancária localizada no interior da 
Central Globo de Jornalismo, no Jardim Botâni-
co. Segundo Maria, no final do ano passado, ela 
se surpreendeu com saques e aplicações de 
suas contas reais para as falsas e terceiros. 

“É um absurdo que, em pleno século 21, eu 
tenha que guardar dinheiro em casa ou  até 
no colchão. São duas contas falsas, com 

assinaturas que não têm nada a ver com a 
minha. Cheguei a pedir microfilmagem para 
saber o que aconteceu e o banco diz que não 
tem. Descobri esse desvio em dezembro, por 
acaso, porque precisei fazer uma retirada gran-
de para pagar a cirurgia de um tumor do cére-
bro da minha mãe. Daí vi vários títulos de capi-
talização em meu nome, inúmeras retiradas e 
títulos resgatados com um nome fantasia. Fico 
imaginado quantas pessoas também não 
estão sendo roubadas sem saber?”, questiona 
Maria.

A atriz conta que chegou a dar um prazo 
para o banco resolver a situação, mas 
como nada foi solucionado, ela decidiu 

contratar o advogado Luiz Felipe Deffune de 
Oliveira, sócio da Oliveira Advogados Associa-
dos, para ajudá-la no episódio. Ele assume 
nunca ter visto algo do gênero ao longo de sua 

CONTA LEONARDO 

‘ACHEI QUE ESTAVA INVÁLIDO’, 
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Leonardo estava impossível durante a live ‘Cabaré’, que fez com Gusttavo Lima na noite de sábado 
(3). Além de esquecer o nome de sua nora, Virgínia Fonseca, o cantor contou que sua vida íntima 
anda pegando fogo na pandemia, mas que ele estava passando por uma fase não muito boa.  “Hoje 
nós demos uma trepada gostosa. Rapaz, fazia uns trinta dias que eu não gozava. Eu achei que eu já 
estava inválido, já estava para puxar uma corda no pescoço. Mas quando eu vi, saiu meio empedrado, 
mas saiu. Ela ficou satisfeita”, comentou o cantor para surpresa de todos na transmissão.

Mariana Rios e foto polêmica

Parece que Mariana Rios é uma caixinha de surpresas. Após postar 
uma foto em uma viagem por Dubai ontem, a atriz recebeu várias 
críticas de seguidores. O que os críticos de plantão não desconfiam 
é que a atriz está no Brasil e as fotos foram feitas numa viagem que 
não tinha sido divulgada. Mariana tem aguardado para ver como as 
pessoas se comportam nas redes sociais para fazer uma live direto 
de sua casa, em São Paulo, e mostrar que as pessoas adoram julgar 
e bater nas redes sociais sem saber a realidade dos fatos.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

trajetória profissional. “Em 17 anos de advoca-
cia é a primeira vez que eu vejo tamanha cora-
gem de se esbulhar o patrimônio de alguém, 
ainda mais sendo prepostos de uma instituição 
bancária gigantesca. Não houve nenhuma 
timidez nos atos que ocorreram. Muito pelo 
contrário, falsificaram a assinatura da minha 
cliente dentro da agência,  localizada no interior 
da Central Globo de Jornalismo, sendo que tal 
ato por si só assusta, ainda mais sendo dentro 
de uma instituição bancária de renome como o 
Banco Bradesco, que divulga na imprensa a 
plenos pulmões ser um ‘banco seguro’”, admite 
Luiz Felipe a coluna.

A defesa de Maria já tem nas mãos um 
reconhecimento extrajudicialmente por 
parte de alguns funcionários do banco da 

fraude perpetrada contra Maria e isto já está 
documentado no processo. Mas, judicialmente 
ainda não se tem uma citação oficial do banco. 
“ A ação corre em segredo de Justiça e não 
podemos falar o que estamos pedindo. Até 
porque não temos o número exato do que a 
Maria perdeu pois ainda estão sendo apurados 
todos os desvios realizados. Só posso antecipar 
que o desvio é milionário e tomamos todas 
providências para tentar sanar o prejuízo sofri-
do por Maria Melilo”, explica o advogado.

A coluna procurou o Bradesco que infor-
mou que não iria comentar sobre o 
assunto.

Após um desvio milionário em agência 

dentro da Globo, ex-BBB processa banco
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Cristina Mendonça é uma modelo 
brasileira, que mora há cinco anos 
na Itália, e há dois dias descobriu 
que o namorado era namorado de 
Jojo Todynho. “Vim para o México a 
trabalho e assim que cheguei 
descobri essa bomba. Eu dormi 
com ele na noite anterior a viagem 
e tenho várias mensagens dele 
perguntando como eu cheguei e 
que me amava. Isso no dia que ele 
anuncia o namoro com outra”, 
conta à coluna com exclusividade.

“Eu tenho um relacionamento há 
anos com o Polidoro e não há 
dois meses. Nós namoramos um 
tempo, terminamos e agora 
quando eu vim para o Brasil por 
causa da pandemia, nós 
reatamos. Nós estávamos 
juntos”, completa Cristina que 
tem fotos, áudios e mensagens 
gravadas para provar, como ela 
garante, que não está mentindo e não é a louca do rolê.

A modelo não escondeu a mágoa com o jogador de futebol. “Achei uma p*** sacanagem 
de porque eu gosto dele e a Jojo não precisa passar o que eu estou passando. Não tenho 
nada contra ela. O problema é ele ter me enganado. O safado da história é o Polidoro”.

A coluna procurou a Polidoro Júnior que disse conhecer Cristina Mendonça, mas negou o 
namoro. “Eu fiquei com ela há muito tempo, mas não tenho nada com ela agora. Não 
quero confusão comigo nem com a Jordana”.

SÓ NO PODER!

LUDMILLA 
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Anitta está mesmo empenhada em alavancar sua 
carreira internacional e parece que tem gostado bas-
tante do jeito de viver em Miami, na Flórida. A cantora 
já conhece a cidade americana e está hospedada na 
casa de David Grutman, localizada em um dos imó-
veis mais caros da região:  One Thousand Museum 
Building, onde mora ninguém menos do que David 
Beckham na cobertura. O prédio  tem mais de 230 
metros de altura, um dos maiores da cidade, e tem 
apartamentos entre R$ 10 milhões a R$ 25 milhões. 

Dona de um perfil ‘caliente’, Geisy Arruda resolveu 
fazer um ensaio fotográfico provocante para os 
seus fãs a fim de festejar a Páscoa, ontem. Com 
lingeries e acessórios de fantasia de coelhinha sexy, 
a modelo fez várias fotos e uma delas, ela até se 
lambuzou de chocolate para apimentar a imagina-
ção dos internautas. A influenciadora comemorou 
o sucesso do trabalho que teve milhares de visua-
lizações em poucas horas.

Claudia Leitte participou remotamente da final do ‘The 

Voice+’, ontem. O  marido cantora, Márcio Pedreira, tes-

tou positivo para Covid-19 e, apesar de assintomático, a 

Globo decidiu mantê-la em casa por precaução. “Eu fiz 

o teste, assim como venho fazendo com certa frequên-

cia, seguindo todos os protocolos que temos na emis-

sora, e testei negativo, mas o resultado de Márcio deu 

positivo. Reforço aqui a importância de continuarmos 

seguindo todas as medidas necessárias para sairmos 

dessa situação”, comentou.

PRECAUÇÃO

ANITTA EM MIAMI

SUCESSO

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

Samba Social 
Clube, Baródro-
mo, Beco do Rato 
, Clube Renas-
cença com apoio 
do  Circo Voador 
criaram a Cam-
panha “ A hora 
é essa porque 
quem tem fome, 
tem pressa” para 
ajudar músicos, 
operadores de 
som, de luz, ar-
tistas, roadies, 
profissionais que 
fazem parte de 
uma das classes 
mais afetadas 
pela Pande-
mia. A Campa-
nha, que está 
sendo lançada 
esta semana, é 
respaldada por 
artistas como, 
Carlinhos de Je-
sus, Zeca Pago-
dinho, Xande de 
Pilares , Roberta 
Sá , entre ou-
tros. Ela visa 
arrecadar ces-
tas básicas para 
serem distribuí-
das para estes 
trabalhadores. 
As contribuições 
podem ser feitas 
acessando o link 
http://vaka.
me/1932388 

Duas semanas depois de dar a luz à Julia, Camilla Camargo está cansada, mas 
muito feliz. Sem babá, por opção, é ela quem cuida da pequena e do primo-
gênito Joaquim, de 1 ano e oito meses e tem dado conta. A atriz dá detalhes 
da sua rotina com exclusividade à coluna. “Essas primeiras semanas tem sido 
um momento de adaptação e aprendizado para todos. Escolhi não ter babá, 
então nos dividimos para tomar conta dos dois. O Leo é um super paizão. Até 
tenho uma moça que me ajuda em casa e, quando precisa, ela olha o Joaquim.
Durante o dia eu me divido entre cuidar da Julia e passar o tempo com o Joa-
quim, vejo tv, brinco, levo para passear pelo condomínio, enquanto a Julia vai 
conosco dormindo no carrinho. Ele é apaixonado pela irmã, quer abraçá-la, 
segurá-la e beijá-la toda hora, mas está com ciúmes, o que é normal. À noi-
te a Julia ainda tem acordado de três em três horas, então enquanto está 
dormindo, coloco Joaquim pra dormir e aos poucos vamos fazendo tudo 
funcionar”, revela.

Depois de uma passagem bombástica no ‘BBB 21’, Ludmilla escolheu um look 
poderoso para a final do ‘The Voice +’. Mesmo não sendo a campeã da primeira 
temporada do realtiy musical para a terceira idade, a jurada foi um destaque 
da atração e recebeu elogios da direção da Globo. Poder é poder

MODELO DESCOBRE QUE NAMORADO 
É O NOVO AFFAIR DE JOJO TODYNHO

REPRODUÇÃO

Intubado com Covid-19, Paulo Gustavo recebe diariamente o carinho do marido, Thales 
Bretas, segundo a médica Susana Garcia. Ela ainda contou sobre o estado de saúde do 
apresentador. “Depois de tudo que você já passou nessa trajetória difícil, vivi uma coisa 
que me tocou muito: toda a equipe médica entusiasmada e otimista com a sua cura”.

EQUIPE OTIMISTA COM PAULO GUSTAVO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Duas expressões incluídas no texto da Lei 14.132 do 
último dia 31 de março, sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que tipifica o Crime de Perseguição 
no Código Penal Brasileiro, chamaram a atenção de 
advogados e jornalistas. Os termos “(...) reiteradamen-
te e por qualquer meio (...)” podem abrir brecha para 
interpretação jurídica de meio físico ou virtual – o que 
conotaria, também, atividade jornalística. Logo em se-
guida, o texto cita “(...) ameaçando-lhe integridade física 
ou psicológica (...)”. A última palavra abriria precedente 
para eventual cenário: se for constatada uma “persegui-
ção” de um meio de comunicação ou jornalista que afete 
a “saúde psicológica” do personagem citado, isso pode 
resultar no enquadramento no crime.

Ipsis Litteris
 N Para quem quiser ler 

a íntegra da Lei, está no 
Diário Oficial do dia 31. 
Ela acrescenta o Artigo 
147 A no Decreto Lei 2.848 
que criou o Código Penal.

Covid importado
 N E os venezuelanos fugi-

tivos do regime Nicolás 
Maduro? Ninguém se lem-
bra mais deles. Mas con-
tinuam a entrar centenas 
diariamente por trilhas 
na floresta e pela estrada 
de fronteira em Pacarai-
ma (RR). Os flagrados ile-
gais agora serão deporta-
dos pela Polícia Federal. A 
AGU derrubou na Justiça 
Federal liminar que impe-
dia essa deportação.

Feridão no azul
 N O governador de Per-

nambuco, Paulo Câma-

ra (PSB), que reclama de 
caixa apertado e pouco 
repasse da União, sur-
preendeu os aposenta-
dos, pensionistas e fun-
cionários da ativa. Auto-
rizou o depósito dos ven-
cimentos na sexta-feira, 
quando o calendário do 
estado previa pagamento 
para hoje.

Favelinha chique
 N Não é de hoje que a ca-

pital, maior PIB per capi-
ta do Brasil, tem sofrido 
uma inédita favelização 
em terrenos do GDF e da 
União no Plano Piloto. O 
Governo o DF conseguiu 
na Justiça liminar para 
despejo de pessoas em 
mais de 20 barracos den-
tro do terreno do CCBB, a 
menos de 2 km dos Palá-
cios do Planalto, do Jabu-
ru e da Alvorada.

...e a reza
 N Falta Mendonça con-

vencer os fundadores das 
igrejas neopentecostais 
que seguram os votos da 
forte bancada evangélica. 
Se não conseguir a bênção 
deles, nada feito.

Cadê o nosso?
 N A Prefeitura de São Pau-

lo leva um drible há dez 
anos para receber tributos 
atrasados da empreiteira 
Techint – investigada pela 
Operação Lava Jato – por 
manobras na Justiça. São 
mais de R$ 200 mil de ISS 
relativos à construção da 
usina de Presidente Ber-
nardes, em Cubatão (SP), 
em 2010.

Caixa com covid
 N A Justiça decidiu a favor 

da capital, com bloqueio 
de recursos da Techint em 
2020, mas a companhia 
recorreu à sentença, ale-
gando dificuldades finan-
ceiras devido à pandemia.

Opa, já pagamos
 N Em nota à reportagem, 

a empreiteira Techint ale-
ga que “todos os impostos 
referentes à obra foram 

recolhidos para a Prefei-
tura de Cubatão”, e que 
“a Prefeitura de São Pau-
lo alega, indevidamente, 
que a cobrança é de sua 
competência”.

Toga quente
 N O Tribunal Superior do 

Trabalho (TST) envia nes-
te semestre ao presidente 
Bolsonaro a lista tríplice 
com os nomes dos desem-
bargadores escolhidos em 
votação para a vaga do ex-
-ministro Márcio Eurico 
Amaro. Quinze togados 
foram escolhidos pelos 
TRTs.

Baú do Agnaldo
 N Quem não sabe de uma 

ou não tem uma história 
com o saudoso cantor 
Agnaldo Timóteo? Certa 
vez, num jogo do Botafogo 
no estádio do Gama-DF, 
ele brigou na mão com 
um homem que xingava 
um jogador alvinegro, de 
nome Berg. Torcedor fa-
nático, Agnaldo bradou 
o porquê de defendê-lo: 
“Sou eu quem pago o sa-
lário dele!”. Quem presen-
ciou foi o seu amigo Paulo 
Fernando Melo.

PERIGO À VISTA

A BENÇÃO...

 N “Rebaixado” 
p a ra  a  AG U,  o 
ex-ministro da 
J u s t i ça  A n d ré 
Mendonça será 
o  i n d i c a d o  d o 
presidente Jair 
Bolsonaro para 
a vaga de Marco 
Aurélio Mello no 
Supremo Tribu-
nal Federal.

“País vive momento 

em que há decepções e, 

percebe-se, disposição 

da sociedade em não 

incorrer em erros 

do passado”

O negacionismo é a marca registra-
da do Brasil diante da pandemia 
da covid-19. À margem de qual-

quer ideologia, polarização e conside-
rando somente os fatos, não podemos 
ficar alheios a essa realidade que conti-
nua a imperar. Agora, pelo conjunto da 
ópera, o presidente deveria ficar no fim 
da fila para receber as doses da vacina, 
como um capitão que é o último a deixar 
o navio naufragando.

Desde o começo da pandemia fo-
ram muitas as “pérolas” que ouvimos, 
a começar pela “gripezinha”. Escutamos 
também que o Brasil precisa “deixar de 
ser um país de maricas”. E ainda...”todo 
mundo vai morrer e tentar conter o es-
palhamento do vírus não parece ser um 
motivo forte o suficiente para fechar a 

O destino, como sempre sur-
preendente, levou um jovem 
quadro da política fluminense 

a chegar ao Senado. Foi convocado 
para a suplência do deputado de nove 
mandatos Arolde Oliveira, na disputa 
pelo Senado, Carlos Portinho, um jo-
vem de 47 anos, mas já com serviços 
prestados na vida pública, como se-
cretário municipal e estadual, candi-
dato a vereador na capital e advogado 
de sucesso, atuando na área esportiva 
e na militância rubro-negra.

Com a morte do antigo e correto 
parlamentar, ele assumiu como sena-
dor. Logo chamou a atenção de seus 
pares pela conduta coerente com as 
melhores tradições da Câmara Alta, 
que no Império abrigou o Duque de 
Caxias, o político e militar mais mar-
cante do seu tempo.

Cabeça moderna, voltado para o 
pragmatismo na busca da urgência 
melhoria das condições de vida da po-
pulação, do Estado do Rio em particu-
lar, vem defendendo boas causas, com 
a tranquilidade do político que só terá 
encontro com as urnas em 2026, quan-
do seu mandato termina.

Mas, certamente, não sua vida públi-
ca, desde que já é a revelação da política 
local, ao lado do governador Claudio 
Castro, surpreendido também pelo des-
tino. Ambos, aliás, não por sabedoria, 
que seria natural, mas pela percepção 
de que têm pela frente uma missão vi-
tal para milhões de pessoas, não estão 

O senador revelação

O último da fila

Alan Pereira

jornalista e 
empresário

Aristóteles 

Drummond

jornalista

atividade econômica”, contrariando me-
didas adotadas no mundo inteiro.

Mais adiante, atônitos com o desco-
nhecimento da doença que avançava, 
fomos surpreendidos com um “E daí? 
Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu 
sou Messias, mas não faço milagre”. 
Mais adiante emendou “vamos todos 
morrer um dia”, desrespeitando milha-
res de vítimas.

Passado um ano e com mais de 325 
mil mortes, as críticas às medidas res-
tritivas persistem, estimulando a po-
pulação a ficar contra governadores 
e prefeitos que tentam minimizar a 
propagação do vírus. Isentando-se de 
qualquer responsabilidade, esquece 
que a liderança maior de preservar vi-
das e conduzir o combate à pandemia 
deveria partir de cima.

Com atitudes que em nada ajuda-
ram, o governo federal cancelou acor-
do para a compra da CoronaVac, da 
qual foi chamada de “vachina”, ten-
do a sua eficácia colocada em dúvida. 

olhando para o próximo pleito, que vai 
depender e muito da evolução da pan-
demia, da crise econômica e política.

O país vive um momento difícil em 
que se acumulam decepções e, perce-
be-se, a disposição da sociedade em não 
incorrer em erros, equívocos e opções 
do passado. O novo Brasil que emer-
girá desta crise vai querer gente nova, 
sadia, sem armações políticas, sem o 
jogo que passa ao largo do interesse pú-
blico. Este sentimento dos mais jovens 
foi reforçado pela pandemia. Pena que 
outros, cercados de esperanças, tão logo 
se aboletam nos cargos, começam a tra-
balhar o próximo passo. O que raramen-

te passa pelas melhores companhias e 
os melhores feitos.

O importante é pensar e agir com 
grandeza, o que parece formar a base 
dos que fazem política com o coração, 
não com o fígado. Como Carlos Por-
tinho é novo na ribalta, peço que seja 
acompanhado com atenção. Ele pode 
formar uma nova e salutar elite de lí-
deres do Rio e do Brasil, assim como o 
governador Claudio Castro. Eles não 
podem, como outros o fazem, jogar fora 
a oportunidade dada pelo destino, fa-
zendo da vida publica apenas a satisfa-
ção pessoal, a serviço de ambições que 
passam ao largo do interesse público.

Também foi negada a compra da Pfizer 
em agosto de 2020, o que poderia ter 
adiantado o início da imunização.

Ao longo de todo este período, per-
demos dois ministros da Saúde com 
perfil técnico para “contarmos” com 
um que admitia que “um manda e o 
outro obedece”, num dos maiores dis-
cursos constrangedores da História 
desse país. Sem contar a inércia nas 
relações exteriores, manchando a ima-
gem do Brasil.

Enfim, há muitos outros ingredien-
tes que corroboraram para chegarmos 
ao colapso da Saúde. A falta de plane-
jamento, inteligência e humanidade 
fizeram com que chegássemos, hoje, a 
sermos o epicentro da doença no mun-
do. Por essas e tantas outras, não seria 
injusto que todo o governo ficasse no 
final da fila da vacinação, fechando 
com o capitão do navio (no nosso caso 
desgovernado). Até porque, se for o 
caso, ele será o último a virar jacaré, 
conforme também cogitou.
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 N O ex-ministro STJ Paulo Medina morreu no sábado, aos 79, vítima do 
Covid-19. # Submarino adere à campanha #SOSAcre. # Cláudio Uchôa e 
Sabrina Conceição, do SporTV, falam sobre Jornalismo Esportivo, dia 8, 
no canal da CasaCom Conecta. #Instituto Cultural Vale lança primeiro 
programa de formação em Gestão Contemporânea das Artes, dia 6, on-
line. # CONFIES e Fundep lançam hoje a Rede de Cooperação em PD&I. # 
O jornalista e publicitário Mário Marques lança o livro “Como identificar 
e lidar com um mau caráter”.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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Conheça Rhudson Victor, apresentador da Conheça Rhudson Victor, apresentador da 
‘Rede BBB’, programa de debates sobre o ‘Rede BBB’, programa de debates sobre o 

reality. “Pensei que fosse trollagem”, conta ele reality. “Pensei que fosse trollagem”, conta ele 
sobre o convite para integrar a equipesobre o convite para integrar a equipe

LIGADO LIGADO 

NO ‘BBB’ NO ‘BBB’ 

24 HORAS24 HORAS

O 
‘BBB 21’ é o assunto do mo-
mento e até quem, há alguns 
anos, costumava rejeitar o 
programa se rendeu em tem-

pos de pandemia. A aposta da Globo 
no reality é tanta que, além da exibição 
diária na grade, estreia hoje o ‘Plantão 
do BBB’, ao vivo, com Ana Clara — no ar 
de segunda a sexta-feira, às 14h45. Mas 
o jogo extrapola a TV com uma progra-
mação especial no Gshow e Globoplay. 
Rhudson Victor é o apresentador da 
‘Rede BBB’, quadro que debate os acon-
tecimentos do programa. 

Nascido em São João de Meriti, o jo-
vem de 23 anos conta que nem acredi-
tou quando recebeu o convite para en-
trar para o elenco de apresentadores do 
‘BBB’. “Foi bem inesperado, para falar a 
verdade, porque eu estava vivendo um 
momento difícil da minha vida profis-
sional. Eu estava em casa escrevendo 
uns textos, coisa de rotina, quando re-
cebi um e-mail com o título ‘TV Globo’. 
A princípio achei estranho, pensei até 
que pudesse ser uma trollagem (risos), 
mas no corpo do e-mail dizia para en-
trar em contato por um certo número. 
Eu comemorei muito, só não mais que a 
minha mãe”, brinca o jovem, que afirma 
já ser admirador do programa há anos. 

“E muito! Sempre achei fascinante a 
ideia de haver um recorte da sociedade 
dentro de uma casa em que nós pudés-
semos observar as relações e refletir so-
bre as escolhas que as pessoas tomam. 
Eles são um espelho da sociedade. Em 
outras palavras, assistir ao ‘Big Bro-
ther’ é se assistir. Chega a ser confuso, 
né? Mas eu gosto dessa ideia! Por isso 
sou fã!”, conta Rhudson, que, mesmo 
de fora, vive o reality tão intensamente 
quanto os participantes. 

“Tenho vivido o ‘BBB’ 26 horas por 
dia (risos). Quando não estou assistin-
do, eu estou lendo o que a galera nas 
redes está falando. Às vezes, até quan-
do estou vendo algum programa, fala-
-se de ‘BBB’ também. Mesmo se eu não 
quisesse, seria muito difícil, porque o 
‘BBB’ causa muitas discussões e as pes-
soas gostam de falar sobre, gostam de 
opinar”, revela. 

TORCIDA DEFINIDA?
Mas, mesmo sendo fã do programa, 
Rhudson faz questão de não se com-
prometer e nem indicar favorito en-
tre os participantes. “Pode parecer cli-
chê dizer isso, mas eu torço para os 20 
(agora 11). Ao entrar naquele estúdio e 
lidar com toda equipe, torço para que 
eles deem um show para a gente, assim 
nós conseguimos ter um ótimo entre-
tenimento”, declara o apresentador que 
jura, inclusive, nunca ter tido ‘ranço’ de 
nenhum eliminado.

“Pelo contrário... Gosto de conversar 
com todos os eliminados, porque é um 
jogo. Gosto de tentar entender o que 
passou pela cabeça da pessoa dentro 
da casa. Venhamos e convenhamos, eles 
vivem com muita pressão. Os ânimos 
devem ficar à flor da pele. Tudo vira 
uma tempestade em copo d’água. En-
tão, consigo distinguir bem o lado hu-
mano do lado jogador. Isso faz bastante 
diferença para entender as atitudes dos 
participantes dentro da casa”, afirma. 

Rostinho novo para o público, Rhud-
son, que já trabalhava como comedian-
te, usou o bom humor para conquistar 
os fãs e se consagrar no programa. Para 
ele, a estratégia foi usada de forma na-
tural. “O humor salva em todos os as-
pectos. A versatilidade que o humor 
tem é uma coisa incrível. Pode ser usa-
do para informar, para quebrar o gelo, 
para tornar o papo mais dinâmico e, 
claro, para brincar mesmo. Quando al-
guma coisa foge do esperado, é só você 
não se levar tão a sério. Toda vez que 
você não se leva a sério, abre caminhos 
para vários tipos de piadas que ajudam 
a driblar situações difíceis”, conta ele, 
que além do talento, comemora os elo-
gios que recebe sobre suas vestimentas. 

“Se tem uma coisa da qual eu me 
orgulho é dos meus looks, de verdade. 
Depois de me arrumar, eu me olho no 
espelho e digo: se me visse passando, eu 
me pegava (risos). Escolho, mas conto 
com a ajuda de uma pessoa. Não conhe-
ço a moda tão a fundo, então sempre 
busco vestir algo que me deixe confor-
tável”, conta.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Karina quebra o alto-falan-
te do carro de som que Pedro 
contratou. Dalva tenta descobrir 
quem era a namorada de Alan. 
Nat liga para Dalva e Duca impe-
de a moça de falar com sua avó.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Jonas propõe que Lourenço 
seja doador da fertilização de 
Cris. Lourenço conta a Celina a 
proposta que seu irmão fez e ela 
fica indignada. Manuela começa 
a trabalhar na ONG de Lúcio.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna/Fiona aproveita a distra-
ção do segurança e entra no Em-
pório. Rafael percebe que suas 
manias voltaram. Mário agrade-
ce o apoio de Juan. Ignácio cobra 
atenção de Alan com os filhos.

 n Abrão fala com Sarai sobre a 
descoberta que fez na caverna. 
O faraó e Khen não entendem a 
atitude impulsiva de Aat. Agar 
fica apavorada com o castigo 
dado por Aat.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili consola Carol, que fica tris-
te com a partida de Dani. Bruno 
mostra seu apartamento para 
Dani. O apartamento é pequeno, 
a menina precisa dormir na sala.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Thelma tenta despistar Danilo, 
que desconfia dela. Érica garante 
a Benjamin que Davi despertará 
do coma. Durval ajuda Danilo a 
descobrir os segredos de Thelma.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Rhudson Victor: 

apresentador tem orgulho 

dos seus looks. “Eu me 

pegava”, brinca
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Horóscopo

Você vai ter vontade de mudar os rumos da sua vida 
profissional. Se agir com cautela, pode atingir suas 
ambições desejadas. Saia um pouco da rotina no 
amor. Cor: rosa.

Reflita sobre os seus sentimentos mais profundos. 
Você terá um impulso extra para as suas ideias. Vai ter 
facilidade na conquista, aproveite o momento. Cor: 
branco. 

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: ávida, conde, criativa, diva, diverso, estadia, estiva, gesto, gota, 
ícone, idiota, navio, onda, recôndito, rega, renda, residência, resto, revista, 
seiva, sito, toga, vadio, veia, verso, vesgo, vida, vidência, viés, vista.

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

Muita sensualidade na vida a dois, hora de se jogar. A 
vontade de sair da rotina pode pintar. Seja a distância 
ou presencial, deve inovar na educação, absorva 
conhecimento. Cor: preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As emoções vão te dominar hoje. Busque 
compreender o que você deseja, acima de tudo. Utilize 
a criatividade a seu favor para agradar o par. Cor: 
vermelho. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Algumas preocupações com o futuro podem te 
desanimar. Busque meditar ou ajuda especializada, se 
precisar. Na conquista, podem pintar oportunidades. 
Cor: laranja. 

LEÃO
23/7 a 22/8

O clima de romance vai ferver neste dia. Há uma 
possibilidade de gravidez. Na saúde, há risco de uma 
doença provocada por estresse, atente-se ao seu 
bem-estar. Cor: carmim.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os assuntos de casa vão dominar a sua cabeça. A Lua 
te deixa numa fase mais racional. No amor, terá 
facilidade em se envolver com algumas paixões. Cor: 
lavanda.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai se sentir inquieto. Também terá um maior 
interesse pelos parentes. Aproveite para conversar. Na 
paquera, será difícil surgir oportunidades. Cor: 
magenta.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O desejo por estabilidade vai surgir em sua vida. 
Aproveite a sua sorte para faturar em jogos e se 
tranquilizar. Na vida a dois, vai se divertir bastante. 
Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O seu lado inovador vai render bons ganhos. Ajudar a 
sua família vai te trazer bastante conforto. No amor, 
vai precisar sentir uma maior confiança do seu par. 
Cor: rosa-claro.

O seu dia vai trazer a tendência de se isolar um pouco 
do mundo. Aproveite para criar projetos para o futuro. 
O romance vai estar num grande momento. Cor: 
lavanda.

Pense duas vezes antes de se envolver 
emocionalmente com alguém. Trabalhar em home 
office será melhor. Chance de compromisso para os 
solteiros. Cor: caramelo.

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

Nego Di 
critica 
Ludmilla no 
‘BBB 21’
O discurso antirracista de Lud-
milla na festa do ‘Big Brother Bra-
sil 21’ deste sábado não agradou 
todo mundo. Nego Di, elimina-
do do reality com 98,76% dos vo-
tos, acusou a cantora de querer 
“lacrar” ao falar de racismo, mas 
não usar cabelo natural e ter feito 
plásticas no rosto.

Nego Di ainda disse que a fun-
keira interferiu no jogo já que 
a declaração da artista foi vista 
como indireta a Rodolffo, que fez 
um comentário preconceituoso 
sobre o cabelo de João Luiz horas 
antes da festa. 

“Queria ver essa galera que não 
aguenta brincadeira estudando 
na minha escola. Rodolffo não foi 
racista”, declarou o ex-BBB Nego 
Di, que foi respondido e criticado 
por alguns internautas.

Britney chorou 
com filme 
sobre sua vida
Britney Spears resolveu quebrar 
o longo silêncio e falou sobre 
como se sentiu ao assistir tre-
chos do documentário ‘Framing 
Britney Spears: A vida de uma 
estrela’, lançado em fevereiro. A 
produção conta a vida pessoal da 
cantora, mas sem que ela tenha 
contribuído.

“Não assisti ao documentário, 
mas pelo o que vi dele, fiquei cons-
trangida com a posição que me co-
locaram… Chorei por duas sema-
nas e bom, ainda choro às vezes”, 
escreveu nas redes sociais.

Afastada dos palcos, Britney 
tem presenteado os fãs com ví-
deos caseiros. Segundo a cantora, 
dançar a deixa alegre. 

Juliette com 
‘vergonha de 
parecer falsa’
Durante a festa da noite deste sá-
bado, Juliette fez um desabafo so-
bre o medo de ser julgada como 
falsa pelos companheiros de ‘Big 
Brother Brasil 21’. Em conversa 
com Gilberto, a maquiadora che-
gou a chorar.

“Sabendo de todos os confli-
tos que estão acontecendo, você 
quer dançar com uma pessoa e 
não pode porque sabe que a pes-
soa pode votar em você. É muito 
ruim. Por exemplo, Rodolffo. Os 
meninos votam em mim, ele pode 
votar em mim e eu fico com ver-
gonha de parecer que estou sendo 
falsa”, desabafou a maquiadora.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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