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EM MEIO À 
PANDEMIA, 
QUEDA NO PIB EM 
3,8% SÓ AGRAVA 
A SITUAÇÃO DO 
ESTADO DO RIO. 
INFORME DO DIA, P. 2

EM DEBATE 
REFORMA 
PREVIDENCIÁRIA 
PODE SER 
VOTADA AINDA 
HOJE NA CÂMARA 
DO RIO 
SERVIDOR, P. 10

COVID

R
EG

IN
A

LD
O

 P
IM

EN
TA

 

Governo está na expectativa de aprovar o orçamento para 2021 até o próximo dia 22 e conseguir liberar o benefício. ECONOMIA, P. 9

Antecipação do 13º de aposentados ameaçada
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Com gols de 
Kayky, Nenê, 

Fred e Ganso, 
Tricolor vence o 
Macaé por 4 a 0 

e alcança líderes 
do Carioca. P. 8
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FAMÍLIA DE 
TOM VEIGA 
QUER TIRAR A 
EX-MULHER 
DELE DO 
TESTAMENTO
P. 12

O DIA D

FLUZÃO FLUZÃO 
ENTRA ENTRA 
NO G-4 NO G-4 

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Presa em Caxias, 
Bianca Castelo Lopes, 
39 anos, indicava 
antialérgico para 
infecção urinária.  
O DIA teve acesso aos 
receituários. P. 5

Falsa 
médica 
receitava 
remédios 
errados

Prefeitura consegue no Plantão Judiciário 
a liberação da volta às escolas no Rio. 
Hoje, 419 unidades de ensino do município 

retomam as atividades.  RIO DE JANEIRO, P. 3

Aula 
presencial 
garantida 
por nova 
liminar

Polícia do Rio vai investigar 
possível comentário racista 
de Rodolffo sobre cabelo de 

João (foto) no ‘BBB 21’. P. 15

4.195 MORTOS 
EM 24H NO BRASIL 

País alcança 
novo recorde 
fúnebre, e 
Fiocruz diz que 
pode piorar. P. 4

VACINAÇÃO: NOVIDADE 
NO GRUPO PRIORITÁRIO
Pessoas com deficiência serão imunizadas a partir do dia 26. P. 4
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Daniel Soraz, secretário 
de Saúde do município, 
vacina idoso em novo 
posto no Méier

Fiscalização acaba com festa de swing  
(troca de casais) em praia da Zona Oeste. P. 4

VASCO PEGA O TOMBENSE 
HOJE NA COPA DO BRASIL. P. 8 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A saga do retorno às aulas presenciais vi-
rou pauta política essa semana. De um 
lado, a prefeitura querendo o retorno. 

Do outro, a esquerda querendo o fechamen-
to. As decisões, ou melhor, as indefinições, 
fazem a gente nem saber como vai estar a 
situação assim que você ler esta coluna.

Fato é que, desde o ano passado, especia-
listas afirmam que a criança estar em am-
biente controlado é muito melhor do que em 
casas de parentes ou até mesmo nas ruas, 
como acontece nas comunidades. Ainda de 
acordo com os especialistas, na escola, com 
protocolos, evita-se a evasão escolar e a de-
sigualdade de Educação no Brasil.

Mas o entendimento dos vereadores do 
PSOL, como Tarcísio Motta, que afirmou que 
vai recorrer para não ter aulas, é que escolas 
públicas não estão preparadas para este 
retorno. A coluna pediu exemplos e a asses-
soria do vereador encaminhou algumas uni-

todos os exemplos apontados pelo verea-
dor não fazem parte da lista de escolas para 
a reabertura. “As escolas citadas não estão 
abertas. A Secretaria Municipal de Educa-
ção tem muita preocupação com as ques-

tões de infraestrutura... Te-
mos 1.543 unidades na rede, 
mas só 413 foram abertas ao 
presencial”.

Cabe a gente entender que 
não existe certo ou errado. 
Zerar riscos sem vacinação 
em massa, não é possível. 
Assim como criança ficar sem 
escola e à espera do fim de 
toda pandemia não é uma 
boa alternativa, principal-
mente para aquelas sem in-
ternet ou estrutura em casa.

A transparência é o melhor 
caminho. Que nenhum viés 
político seja colocado em 
primeiro lugar e que todas as 

escolas estejam sim com ambiente con-
trolado e responsável para receber esses 
estudantes. Lugar de criança é na escola, 
mas na escola segura!

PINGO NO I

 nÉ lei já sancionada! Sabe aquela “stalkeada” na 
rede social de algum crush? Dependendo da intensi-
dade, agora é crime de perseguição, com pena de seis 
meses a dois anos de reclusão. E ainda com multa!

Quem insistir em se aproximar fisicamente, man-
dar mensagem toda hora e até recolher informações 
sobre alguém específico, pode ir em cana.

É claro que há casos e casos... Ninguém tá 
proibido de flertar na internet, mas tudo tem um 
limite. Quando vira assédio, principalmente com a 
mulherada, que é a que mais sofre, é crime sim! A 
gente espera que a lei não fique só no papel, prin-
cipalmente quando se trata de políticas públicas 
favoráveis às mulheres.

“É uma vitória parcial, pois a legislação so-
zinha não é capaz de alterar a nossa estrutura 
social objetificadora e misógina”, afirma a ad-
vogada Rachel Seródio.

Então, bora colocar o Pingo no I... É melhor 
pensar duas vezes antes de querer ser inconve-
niente na internet.

Indecisão!

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

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

DIVULGAÇÃO

Vereador alega falta de condições; secretaria nega que escolas reabrirão

Desde a interferência de Jair Bolsonaro na Petrobras, 
R$15,9 bilhões em recursos estrangeiros foram retira-
dos da bolsa de valores brasileira. Novos investimen-

tos que se destinariam ao Rio de Janeiro também entraram 
em compasso de espera. Segundo a Firjan, o Produto Inter-
no Bruto (PIB) fluminense teve queda de 3,8%. É a segun-
da pior retração da série histórica, que considera os dados 
divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) até 2018 e os estudos da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro. É bem verdade que a queda foi fortemen-
te influenciada pela pandemia de covid-19.

ECONOMIA PARADA
A menor queda da Economia fluminense frente ao resulta-
do nacional se justifica principalmente pelo bom desempe-
nho da indústria extrativa, diz estudo da Firjan. O setor de 
óleo e gás foi o único que encerrou 2020 com taxa de cres-
cimento (7%). Por outro lado, afetadas pela crise sanitária, 
a construção civil e a indústria de transformação tiveram 
retração de 7,2% e 5%, respectivamente. A indústria de 
transformação teve queda disseminada entre os segmen-
tos. O setor de serviços, que representa cerca 70% do PIB 
fluminense, registrou queda de 4,8%. Para 2021, a Firjan 
projeta crescimento de 2,9% em cenário base, que conside-
ra a manutenção do ritmo de vacinação e a adesão do es-
tado ao novo Regime de Recuperação Fiscal no 1º semestre. 
Nesse cenário, o resultado ainda fica 1% abaixo do nível de 
atividade de 2019. O atraso das medidas pode resultar em 
crescimento ainda menor, na ordem de 1,8%, uma vez que 
comércio e serviços sofrem mais intensamente com redução 
da circulação de pessoas e o fechamento de estabelecimen-
tos. Em cenário otimista, com avanço e sucesso do progra-
ma de imunização e melhora significativa do cenário econô-
mico internacional, a projeção é de crescimento de 4,1%.

CRISE EM 2021

Empresários preocupados

 n Em crítica a aplicativos que 
cobram altas taxas de empre-
sas, o vereador Paulo Pinhei-
ro (PSOL) faz uma sugestão: 
“A Prefeitura do Rio poderia 
agir para criar aplicativo, 
nos moldes do Táxi.Rio, que 
ajudaria restaurantes e pe-
quenos empresários, além 
dos trabalhadores, a recebe-
rem o justo pelo trabalho”. 

 n O deputado Felipe Peixo-
to (PSD) solicitou volta do 
catamarã de Charitas e di-
minuição dos intervalos na 
travessia Rio-Niterói. “Num 
momento em que intensifi-
camos medidas de isolamen-
to social, é fundamental e ur-
gente que meios de transpor-
te se adequem para propor-
cionar mais comodidade aos 
passageiros, com medidas 
que reduzam aglomerações”. 

MENOS 
AGLOMERAÇÕES 
NAS BARCAS

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

AJUDA A 
RESTAURANTES

As mais lidas
Online

BRT em números: 
saiba quais são os 

problemas atuais e as 
metas propostas pela 

intervenção municipal no 
sistema

RIO DE JANEIRO

Cedae desligará o 
sistema Guandu para 

instalar bomba pra 
combater a geosmina; 

bairros podem ficar 
sem água até sexta.

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

PRIVATIZAÇÕES 
DE EMPRESAS 
ESTATAIS

NOVOS 
NEGÓCIOS 
ABERTOS

O deputado Paulo 

Ramos (PDT) 

anda preocupa-

do com possíveis 

privatizações 

de Paulo Gue-

des. “Nós somos 

contra todas as 

privatizações e 

também estamos 

na luta contra a 

privatização dos 

meios de comuni-

cação oficial”. 

A Junta Comercial 

do Estado do Rio 

de Janeiro regis-

trou 14.938 novas 

empresas aber-

tas no estado de 

janeiro a março. 

Um aumento de 

40,5% em compa-

ração com os três 

primeiros meses 

de 2020.

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

A volta às aulas na cidade do Rio está deixando os pais perdidos. 
Poucas famílias hoje podem ter apenas um membro trabalhando. 
Além disso, o percentual de mulheres chefes de família está cres-
cendo. Um posicionamento sobre o assunto é questão de respeito.

Hoje podemos ter uma posição sobre a cobrança de pedágio da 
Linha Amarela. A proposta é que o valor passe de R$ 7,50 para 
R$4. A melhor conservação e assistência em estradas administra-
das pela iniciativa privada é indiscutível. Um acordo benéfico para 
a sociedade é fundamental.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Setor da construção civil teve retração por causa da pandemia

AGÊNCIA BRASIL/JOSÉ PAULO LACERDA/CNI/DIREITOS RESERVADOS

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

dades realmente caindo aos pedaços, com 
espaços insalubres e sem ventilação.

Nós então, procuramos a Secretaria Mu-
nicipal de Educação... Segundo a assessoria, 



RIO DE JANEIRO

NOVA LIMINAR GARANTE 

AULA PRESENCIAL NO RIO
Em mais um capítulo da disputa judicial, agora 
quem levou a melhor foi a prefeitura. Segundo 
município, retorno de 419 escolas acontece hoje

R
eviravolta na Educa-
ção do Rio. A Justiça 
do Rio, por intermédio 
do Plantão Judiciário, 

acatou o recurso da Prefeitu-
ra do Rio e decidiu liberar o 
retorno das aulas presenciais 
nas creches e escolas públicas 
e particulares do município. 
A nova liminar foi assinada 
pelo presidente do TJRJ, de-
sembargador Henrique Carlos 
de Andrade Figueira. A Secre-
taria Municipal de Educação 
informou que que a retoma-
da presencial pode ser feita de 
forma imediata e autorizou 
que os colégios particulares 
abrissem já na tarde de on-
tem. As 419 escolas e creches 
da prefeitura retomam hoje as 
atividades presenciais.

O retorno ocorreria na se-
gunda-feira, mas decisão da 
Justiça, publicada na noite 
anterior, suspendeu a volta 
em liminar assinada pelo juiz 
Roberto Câmara Lace Bran-
dão, também do Plantão Ju-
diciário, que acolheu ação po-
pular de vereadores e depu-
tados estaduais. Na segunda, 
a juíza Georgia Vasconcellos 
da Cruz manteve a suspensão 
que foi derrubada ontem pelo 
presidente do TJ.

Figueira pontuou que “to-
das as escolas seguem o siste-
ma de rodízio (...), mantendo 
distanciamento e os devidos 
cuidados pertinentes, tam-
bém continuando com aulas 
através da via remota”.

O Sepe protestou e reafir-
mou que os professores da 
cidade do Rio estão em gre-
ve. Salientou que a entidade 
nunca foi procurada pela se-
cretaria para debater o retor-
no presencial. 

“Eles falam que o retor-
no é para preservar a saúde 
mental das crianças. Como 
fica a saúde mental dos pro-
fissionais da área da Edu-
cação? Muitos pegam con-
dução lotadas. Tem muita 
gente assustada com o nú-
mero de mortes que só au-
menta. A vacina já está aí, 
não custa aguardar mais um 
pouco”, disse Dione Lins, 
coordenadora-geral. 

Em nota, o sindicato dos 
professores de escolas par-
ticulares do Rio criticou a 
volta às aulas. “O Sinpro-Rio 
lamenta que, mais uma vez, 
a preservação da vida tenha 
ficado em segundo plano em 
detrimento do lucro, mani-
festada na decisão do presi-
dente do Tribunal de Justiça 
que, de forma rápida e opor-
tuna, atuou em derrubar a 
liminar que proibia a reaber-
tura das escolas no momento 
mais crítico da pandemia no 
Rio de Janeiro”.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino

DESEMBARGADOR

 NO presidente da Associa-
ção Nacional de Desembar-
gadores (Andes), Marcelo 
Buhatem, avaliou como cor-
reta a decisão do presidente 
do TJ-RJ em liberar o retorno 
das aulas presenciais nas 
creches e escolas públicas 
e particulares do município. 
De acordo com a associação, 
a nova liminar corrige “ex-
cesso provocado por um ati-
vismo judicial exacerbado”.

Buhatem observa que 
têm sido frequente limi-
nares de juízes contra de-
cisões de prefeitos e go-
vernadores em manter 
medidas flexibilização na 
pandemia. Ele lembro que 
o próprio Supremo Tribu-
nal Federal já se pronunciou 
que cabem ao prefeito e ao 
governador decidirem sobre 
esse tema.

As escolas 
são espaços 
de convívio 
coletivo 
e são, 
portanto, 
espaços 
mais 
suscetíveis 
ao contato”
DEP. FLÁVIO 
SERAFINI

OUTRA DERROTA PARA PROFESSORES

Outras cidades já organizam atividades 
 > Com a derrubada da limi-

nar que impedia às voltas 
aulas presenciais no Rio, 
outros municípios da Re-
gião Metropolitana orga-
nizaram as atividades esco-
lares. Em Nova Iguaçu, por 
exemplo, a prefeitura infor-
mou que as aulas ocorrem 
somente de forma remota e 
que só voltarão a ser pre-
senciais quando todos os 
profissionais da Educação 
estiverem vacinados.

Em Nilópolis, o muni-
cípio divulgou que deve se 
adequar a várias medidas 
de segurança para conter o 
avanço da covid-19. Segun-

do a prefeitura, a Secretaria de 
Educação está liberada para 
elaborar plano de retomada 
das escolas presenciais, com 
ocupação de 25%. Nos colé-
gios particulares, a reabertu-
ra aconteceu na segunda-feira 
com 25% da ocupação.

Em Caxias, as aulas na rede 
pública começaram em 8 de fe-
vereiro. A prefeitura esclareceu 
que as atividades acontecem 
de forma presencial e seguem 
medidas de prevenção ao novo 
coronavírus. São Gonçalo afir-
mou que as escolas públicas e 
privadas estão com aulas remo-
tas e que no fim dessa semana, a 
situação será reavaliada.

Em Niterói, as aulas da 
rede municipal são remotas 
nesta próxima semana, en-
tre dias 5 e 10 de abril, com 
aulas gravadas e ao vivo, ví-
deo, chat e cadernos peda-
gógicos. As escolas passam 
por sanitização e reorgani-
zação de espaços. São João 
de Meriti optou pelas aulas 
remotas. O retorno presen-
cial dependente da redução 
da bandeira de roxa para ao 
menos laranja, o que não 
tem data para acontecer. 
Belford Roxo informou as 
aulas são remotas. A pre-
visão é que as presenciais 
voltem em 12 de abril. 

Liminar garante retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e particulares

 NOutro revés para profissionais 
da Educação. Ontem também, 
o TJ determinou a alteração da 
ordem dos grupos prioritários 
de vacinação contra covid-19 no 
Rio. Com a liminar, apenas pro-
fissionais de Segurança, salva-
mento e Forças Armadas envol-
vidos diretamente no combate 
ao coronavírus farão parte do 
grupo. Assim, a decisão suspen-
deu imunização de profissionais 
da Educação da prioridade. 

A Justiça determinou que o 
governo do estado apresente 
cronograma que estabeleça or-
dens de preferência das cate-
gorias para que sejam vacina-
das em conjunto com grupos 
prioritários, como idosos e pro-
fissionais da Saúde. “Como se 
observa, os grupos contempla-
dos expressam um quantitati-
vo significativo de pessoas que, 

sem a divisão em subgrupos de 
prioridade, terá o potencial im-
pacto de colapsar a vacinação 
de grupos outros preferenciais. 
A adoção de subgrupos, além 
de possibilitar um melhor provi-
sionamento na aplicação da va-
cina, dada a quantidade insufi-
ciente de doses, permite que não 
haja a mitigação na vacinação 
do grupo de pessoas vulneráveis. 
A concorrência eventual de ou-
tros grupos prioritários não pode 
levar a supressão, ou diminuição 
significativa que implique na 
preterição de grupos vulneráveis, 
que contam com proteção legal 
e preferência na gradação pre-
vista no PNI”, afirma a decisão.

Na última semana, o gover-
nado anunciou o plano de imu-
nização conjunto. PMs, bombei-
ros militares e os profissionais da 
Educação foram vacinação.

O retorno ocorreria na segunda-
feira, mas decisão da Justiça, 

publicada na noite anterior, 
suspendeu a volta

REGINALDO PIMENTA

IMAGEM INTERNET

Associação 
apoia decisão

Profissionais da Educação fora do 
grupo prioritário de vacinação

INSISTIR EM MEDIDAS DE RESTRIÇÃO

 NO deputado estadual Flavio 
Serafini (PSOL) afirmou, on-
tem que vai recorrer da decisão 
do TJRJ que liberou retorno às 
aulas presenciais nas creches e 
escolas públicas e particulares 
do município do Rio.

“Enquanto a gente estiver em 
bandeira roxa, têm que ser ado-
tadas as medidas de restrição. 
Fechar as aulas presenciais nas 
escolas é uma dessas medidas. 
Estou me dedicando a isso por-
que as escolas são espaços de 
convívio coletivo e são, portanto, 
espaços mais suscetíveis ao con-
tato”, afirmou em transmissão 
ao vivo no Facebook.

Serafini criticou o posicio-
namento do governador em 
exercício do Rio, Cláudio Cas-
tro, e de prefeitos de municípios 
fluminenses. Para o deputado, 
o discurso de que estão sen-
do abertos novos leitos, como 
anunciado pelo na semana pas-
sada, não garante a segurança 
necessária para o retorno das 
aulas presenciais.

“Hoje, no Rio, faltam me-
dicamentos para abrir novos 
leitos. A gente tem unidades 
hospitalares tendo que fechar 
leitos porque não têm medica-
mentos para manter os leitos 
funcionando”, disse

Deputado tentará derrubar liminar 
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Pessoas com deficiência 
vacinam a partir do dia 26
Posto inaugurado no Méier fará cerca de 6 mil imunizações diárias

O 
secretário municipal 
de Saúde, Daniel So-
ranz, garantiu que a 
partir de 26 de abril a 

Prefeitura do Rio inicia a imu-
nização de pessoas portado-
ras de deficiência permanen-
te. Soranz participou ontem 
da abertura de mais um posto 
de vacinação. A base monta-
da dentro do Centro Cultural 
João Nogueira, antigo Impe-
rator, no Méier, deve atender 
cerca de 6 mil pessoas por dia. 

“Vamos seguir o cronogra-
ma. A partir do dia 26 iremos 
iniciar a vacinação em pessoas 
com deficiência permanente. 
Eles estão incluídos no gru-
po prioritário, Começaremos 
vacinando as pessoas com 59 
anos e queremos, até o dia 29 
de maio, vacinar todos com 45 
anos ou mais”, garantiu. 

A secretária municipal da 
Pessoa com Deficiência, Hele-
na Werneck, defende que esse 
público-alvo tenha informa-
ções sobre imunização nos for-
matos acessíveis, como libras, 
legenda, locução e linguagem

“Esse é um projeto muito 
importante para que as pes-
soas com deficiência recebam, 
nas suas diferentes formas, as 
informações importantíssi-
mas e necessárias para uma 
vacinação correta e conscien-
te”, declarou a secretária. 

Durante a abertura do novo 
posto de vacinação, o secretá-
rio voltou a defender o retor-
no das aulas presenciais nas 
escolas do município e garan-
tiu que toda decisão tomada 

Festa de swing a céu aberto interrompida por fiscalização 

Pelo menos 30 pessoas participavam da festa na Praia da Reserva

Pelo menos cerca 30 pessoas 
participavam de uma festa 
de swing (troca de casais) a 
céu aberto na segunda-fei-
ra, na Praia da Reserva, na 
Zona Oeste do Rio, foram 
surpreendidas e tiveram 
que interromper a “confra-
ternização”. O grupo foi fla-
grado por agentes da Coor-
denadoria de Fiscalização de 
Estacionamento e Reboque 
(CFER) que faziam uma ron-
da na área e notaram que di-
versos veículos estavam pa-
rados de forma irregular na 
orla da praia.

De acordo com a Prefeitu-
ra do Rio, enquanto a equi-
pe da coordenadoria rebo-

cava os veículos, vários par-
ticipantes da festa saíram de 
dentro da mata para tentar 
recuperar seus carros. Al-
guns deixaram os veículos 
no local e fugiram, outros 
pegaram seus automóveis e 
saíram às pressas. Ao todo, 
dez carros foram autuados e 
três rebocados pelos agentes 
municipais. 

TOTAL DE AUTUAÇÕES
Desde o início das opera-
ções de fiscalizações do atual 
decreto com medidas res-
tritivas, a Prefeitura do Rio 
registrou 11.382 autuações, 
entre multas e interdições a 
estabelecimentos, infrações 

REPRODUÇÃO

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Soranz participou da abertura de novo posto de vacinação no Centro Cultural João Nogueira, no Méier

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

sanitárias, multas de trânsi-
to, reboques e apreensões de 
mercadorias. No período, fo-
ram aplicadas 844 multas a 
bares, restaurantes e ambu-
lantes e 148 estabelecimentos 
foram fechados.

As medidas restritivas 
do atual decreto municipal, 
entre elas permanecer na 
faixa de areia das praias, se-
guirão em vigência até ama-
nhã. A iniciativa prevê dez 
dias de recesso para conter 
a disseminação do corona-
vírus na cidade do Rio.  

A partir da próxima sex-
ta-feira,  a prefeitura vai fle-
xibilizar algumas medidas 
e determinados estabeleci-

mentos poderão reabrir Até 
as 21h: bares, lanchonetes, 
restaurantes, quiosques da 
orla. Depois das 21h, podem 
funcionar apenas delivery. 
Das 11h às 21h: clubes. Das 
10h às 18h: comércio. Entre 
12h e 21h: serviços. De 12h 
às 21h: museus, galerias, bi-
bliotecas, cinemas, teatros, 
casas de festa, salas de apre-
sentação, salas de concer-
to, salões de jogos, circos, 
recreação infantil, parques 
de diversões, temáticos e 
aquáticos, pistas de patina-
ção, atividades de entreteni-
mento, visitações turísticas, 
exposições de arte, aquários 
e jardim zoológico.

Rodoviários podem 
fazer greve por vacina
Motoristas e cobradores 
de ônibus estão insatisfei-
tos de não serem incluí-
dos na lista prioritária de 
imunização contra a co-
vid-19. De acordo com Se-
bastião José, presidente do 
Sindicato dos Rodoviários 
e diretor da Confederação 
Nacional dos Trabalhado-
res em Transportes Terres-
tres (CNTTT), em janeiro, 
o sindicato enviou à Pre-
feitura do Rio ofício que 
solicitava a inclusão da ca-
tegoria no plano de imuni-
zação. O sindicalista não 
descarta uma paralisação 
nacional do setor. 

O sindicato informou 
que o ofício também pedia 

que fosse considerada como 
prioridade a vacinação dos 
motoristas de ônibus que cir-
culam na cidade e os que fa-
zem o transporte de passagei-
ros intermunicipal e interes-
tadual, além dos profissionais 
de carga. Até o momento, a 
categoria aguarda um retorno.  

Atualmente são cerca de 
65 mil motoristas que atuam 
no seguimento no estado. 
“Fazem parte da CNTTT, 13 
federações com base esta-
dual e municipal, além de 
300 sindicatos de trabalha-
dores que somam mais de 
12 milhões e que já acenam 
com a possibilidade de pa-
ralisação nacional do setor”, 
explicou o presidente.

Apesar da fila de espera diminuir, 
640 pacientes aguardam por UTI
Segundo Painel de Covid-19, ao todo, são 844 pessoas na expectativa por leitos no estado

O Estado do Rio de Janei-
ro registrou ontem queda 
na fila de espera de pacientes 
por leitos para covid-19. No 
entanto, segundo o Painel 
de Covid-19 do governo esta-
dual, ao todo, ainda são 844 
pessoas à espera por leitos, 
sendo que 640 aguardam 
por UTI e 204 de enferma-
ria. Na capital, no total, são 
140 pacientes aguardando. 

Segundo o Painel Co-
vid-19, a taxa de ocupação 
nos leitos de enfermaria 
apresentou queda, de 81,9% 
foi para 80,1%. Nos leitos de 

UTI do estado houve aumen-
to, de 89,5% foi para 90,7%. 
A média de tempo de espera, 
nas últimas 24 horas, desde 
a solicitação por um leito até 
a reserva para a UTI está em 
17 horas e para a enfermaria 
está em 4,5 horas.

A capital registrou, ontem 
94% dos leitos de UTI para co-
vid-19 ocupados. Já a taxa de 
ocupação de leitos de enfer-
maria está em 92%. Ao todo, 
segundo o Painel Covid-19 do 
município, são 1.402 pessoas 
hospitalizadas em unidades 
de saúde do município.

pelo prefeito Eduardo Paes é 
baseada em posicionamento 
do comitê cientifico montado 
pela prefeitura. 

“O comitê formado pela 
Prefeitura do Rio deixa claro 
que as escolas são conside-
radas equipamentos de pro-
teção social. As escolas são 
fundamentais e precisam ser 
as primeiras a abrir, essa é a 
decisão do comitê. O objeti-
vo é garantir que as crian-
ças possam estudar e estu-
dar com segurança. Todas 
as escolas estão seguindo o 
protocolo de segurança da 
Secretaria de Saúde. Rio e 
todo o  Brasil foram os locais 
em que as crianças ficaram 
mais tempo sem estudar, e 
isso trás uma série de conse-
quências”, explico o secretá-
rio de Saúde.

NÃO SERVEM MAIS PARA NADA

 N Sobre os cinco frascos com 
doses da CoronaVac furta-
dos de um posto de Saúde da 
Zona Norte do Rio, o secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, reforçou que a vacina 
não poderá ser usada como 
imunizante.

“Elas foram retiradas sem 
nenhum cuidado, sem prote-
ção térmica. É impossível a uti-
lização dessas vacinas. A gente 
confia no trabalho da polícia, 
as investigações estão avan-
çando e vão identificar o autor 
do furto”, afirmou.  

Na segunda-feira, pesquisa-
dores da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) reco-
mendaram mais duas sema-
nas de medidas restritivas para 
que a cidade do Rio possa dimi-
nuir o número de contamina-
ção. O secretário garantiu que 
a prefeitura irá seguir o último 
cronograma e que os núme-
ros de pessoas atendidas nas 
UPAs e Postos da Família são 
considerados como a porta de 
entrada para que a SMS avalie 
o a taxa de contaminação. 

Amanhã, a cidade vai ga-
nhar mais um posto de vacina-
ção. Desta vez, na sede do Ca-
cique de Ramos, também na 
Zona Norte.

Doses roubadas estão inutilizadas

País vive situação dramática que ainda 
pode piorar, segundo Butantan e Fiocruz

Triste recorde: 4.195 
mortos em 24 horas

GILVAN DE SOUZA

No Rio, foram contabilizados 1.670 novos casos e 347 mortes

Novo triste recorde é batido 
pelo Brasil. O país registrou 
4.195 mortos por covid-19 
nas últimas 24 horas. Os da-
dos foram divulgados on-
tem pelo Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saú-
de (Conass) e confirmam 
situação dramática que a 
população brasileira está 
submetida na pandemia. 
Esse é o maior número de 
vítimas da doença que já foi 
registrado em um único dia 
desde o começo da pande-
mia em março do ano pas-
sado. Com os número desta 
terça-feira, o Brasil totaliza 
336.947 óbitos em decor-
rência do coronavírus. 

Ainda de acordo com 
o conselho, nas últimas 
24 horas foram registra-
dos 86.979 novos casos da 
doença no país. Já o total de 
casos acumulados já chega 
a 13.100.580. A média mó-
vel nos últimos sete dias é 
de 63.210, já a de mortes so-
mam 2.757. Só em São Pau-
lo, o número de mortes che-
gou a 1.389 nas últimas 24 
horas, sendo o pior índice 
entre os estados e registran-

do novo recorde. São Paulo li-
dera o ranking com o maior 
número de casos (2.554.841) 
e mortes (78.554). O estado é 
seguido por Minas Gerais, que 
contabiliza 1.169.489 casos e 
25.795 óbitos e Rio Grande 
do Sul, com 868.590 pessoas 
infectadas e 21.018 mortes. O 
Rio registrou 660.907 casos 
e 38.040 óbitos. Nas últimas 
24h, foram contabilizados 
1.670 novos casos e 347 mortes. 

O diretor do Instituto Bu-
tantan, Dimas Covas, afirmou 
que o mês de abril será “dra-
mático” no Brasil e calculou 
5 mil mortes diárias por co-
vid-19 no país. A Fiocruz tam-
bém alertou que a pandemia 
pode permanecer em níveis 
críticos ao longo de abril, pro-
longando a crise sanitária e 
colapso nos serviços e siste-
mas de saúde nos estados e 
capitais brasileiras. A análise 
feita pela instituição mostra 
que o vírus e suas variantes 
permanecem em circulação 
intensa em todo o país. Além 
disso, a sobrecarga dos hospi-
tais, observada pela ocupação 
de leitos de UTI, também se 
mantêm alta.

No Município do Rio, no total, são 140 pacientes aguardando vaga

REPRODUÇÃO/INTERNET
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Falsa médica indicava 
remédios errados
O DIA teve acesso a receituários feitos por Bianca Lopes, presa em Duque de Caxias 

R
emédio tarja preta 
para dor abdominal, 
antialérgico para in-
fecção urinária, mais 

de um medicamento com o 
mesmo efeito. Essas são al-
gumas das receitas passadas 
por Bianca Castelo Lopes, 39, 
falsa médica presa na segun-
da-feira, dentro do Posto Mé-
dico Sanitário de Imbariê, em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. A reportagem 
teve acesso a alguns receituá-
rios feitos por Bianca e os en-
viou par a análise de médicos. 

Em um dos casos, um ho-
mem de 42 anos procurou a 
unidade de saúde com queixa 
de dor abdominal. Durante 
a consulta, Bianca escreveu 
que se tratava uma ‘crise de 
ansiedade’ e prescreveu o me-
dicamento controlado Dia-
zepam, além de um antialér-
gico. “A queixa principal que 
está escrita na folha de tria-
gem é dor em flanco esquer-
do, que é na região abdomi-
nal. A anotação dela é de crise 
de ansiedade e ela prescreve 
o Diazepam e Fenergan, o 

MAIS VÍTIMAS

Pacientes devem procurar a 58º DP

 NA Polícia Civil pede que pacien-
tes que foram atendidos no Pos-
to Médico Sanitário de Imbariê 
pela falsa médica, Bianca Caste-
lo Lopes, de 39 anos, procurem a 
58ª DP (Posse). Ela foi presa por 
agentes da distrital enquanto 
trabalhava usando nome e re-
gistro de uma médica, como O 

DIA noticiou em primeira mão. 
“Estamos tentando encon-

trar os pacientes para ouvi-los 
e entender quando eles foram 

atendidos pela Bianca e como 
foram os procedimentos”, expli-
cou o delegado Willians Batista, 
titular da 58ª DP. 

A distrital também irá oficiar 
a Prefeitura de Caxias para poder 
conseguir o máximo de docu-
mentos a respeito dos atendi-
mentos feitos pela falsa médica. 
“Queremos ter acesso ao maior 
número de fichas de atendimen-
to dela e saber como se deu a 
contratação”, disse. 

ARTE

que é incoerente”, analisou a 
médica Luiza Travalloni.

Em outro caso, ela prescre-
veu antialérgico para uma jo-
vem que apresentava infecção 
urinária. Ao analisar os docu-
mentos o diretor do Sindica-
to dos Médicos, Pedro Archer, 
não considerou os atendimen-
tos adequados. “Ela passa o 
medicamento Profenid para 
todo mundo, que é um anti-
-inflamatório para tirar dor, 
para quadros que não preci-
saria usar. Ela também passou 
Plasil e Bromoprida para um 
paciente, e são medicamentos 
que tem basicamente o mes-
mo efeito”, disse.

Mulher é baleada 
dentro de casa em SG
Uma mulher foi baleada 
dentro de casa, no bairro da 
Covanca, em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do 
Rio. A vítima, Nair Silva dos 
Santos, de 58 anos foi atin-
gida no abdômen e socor-
rida para o Pronto Socorro 
local. Segundo relatos, a 
mulher estaria assistindo 
TV quando notou uma ar-

dência na região do abdômen 
e pediu ajuda aos vizinhos.

Segundo a Prefeitura de 
São Gonçalo, o estado de 
saúde de Nair é estável e a 
vítima se encontra lúcida. 
Um boletim médico infor-
mou que a bala está alojada 
entre o coração e o pulmão, 
o que não representa risco 
aparente.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br Furto de cabos causa 
atrasos na Supervia
Os trens da Supervia fica-
ram com intervalos irre-
gulares na manhã de on-
tem em vários trechos do 
ramal Japeri e no trecho 
Central-Gramacho (ramal 
Saracuruna). Segundo a 
concessionária, por conta 
do agravamento de furtos 
de cabos de sinalização, as 

composições precisam aguar-
dar a ordem de circulação, 
uma vez que o controle passa 
a ser feito via rádio e não de 
forma automática.

Nas redes sociais, alguns 
passageiros reclamaram dos 
atrasos e do serviço prestado. 
“Mais de 30 minutos esperan-
do o trem”, lamentou um.

Em Bangu, tiroteio 
assusta moradores
Intenso tiroteio assustou 
moradores da comunida-
de do 48, em Bangu, Zona 
Oeste, no começo da tarde 
de ontem. Nas redes sociais, 
moradores tentavam avisar 
familiares para não saírem 
de casa por causa dos tiros.
De acordo com a Polícia Mi-

litar, policiais do 14ºBPM (Ban-
gu) foram à Rua Engenheiro 
Paula Lopes, nas imediações 
do Complexo de Camará, para 
verificar a denúncia de que 
criminosos estariam se deslo-
cando pela região. No local, as 
equipes foram atacadas a tiros 
e houve confronto. 
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Problemas do BRT e 
as metas da prefeitura

EDUARDO BARRETO

Desde o fim de março a prefeitura assumiu administração do modal

Quem pega o BRT diaria-
mente sente na pele, lite-
ralmente, o sufoco de não 
conseguir sequer se mover 
por conta da superlotação. 
O sistema tem sofrido há 
anos com o déficit de ôni-
bus, o fechamento de esta-
ções e os frequentes aciden-
tes. Desde o fim de março, 
a prefeitura assumiu a ad-
ministração do modal com 
a intenção de melhorar as-
pectos estruturais.

Para isso, o prefeito 
Eduardo Paes enviou um 
projeto de lei à Câmara 
de Vereadores para que a 
prefeitura invista recursos 
próprios em melhorias no 
BRT. Esse valor seria de-
volvido aos cofres públi-
cos no futuro, pela atual 
concessionária.

Nos primeiros 15 dias sob 
o comando do BRT - assumiu 
em 23 de março -, a intervenção 
pontuou que o principal pro-
blema é a degradação da frota. 
Segundo o balanço, há hoje 120 
articulados em operação e 297 
nas garagens, mais que o dobro 
dos que circulam. Desses, 56 es-
tão “inoperantes e têm previ-
são de retorno em seis meses”. 
Outros 94 estão “tecnicamen-
te retidos”, e podem voltar em 
um prazo de três meses. Há 27 
veículos “retidos com baixo in-
vestimento e possibilidade de 
retorno mais rápido às ruas”. 
O índice de quebras é de 67%.

A meta inicial estipulada 
pela secretaria de Transpor-
tes é adicionar mais 30 ôni-
bus nas ruas até o início de 
abril, chegando a 150 operan-
tes. Em maio, o sistema pode 
operar com 173; em junho, 
199, e 241 articulados no iní-
cio de setembro.

Escala da PM em estudo
é excessiva, diz advogado
Policiais se queixam da variedade de tabelas e da inconstância dos horários do plantão

AGÊNCIA O DIA

Atualmente, os policiais trabalham nos esquema 6x1; 12hx24h/12hx48h; 48hx96; 24hx72h, entre outras 

A 
Polícia Militar do 
Rio encaminhou ao 
Ministério Público 
um estudo encomen-

dado de uma empresa pela 
corporação sobre as escalas 
possíveis de serviço a serem 
incorporadas pela corpora-
ção. A escala é uma resposta 
a um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) firmado 
com o Ministério Público em 
2015 que prevê uma padroni-
zação na rotina de trabalho 
dos militares. Atualmente, a 
PM regulamenta a escala de 
serviços por meio de boletins. 
Com isso, os policiais se quei-
xam da variedade de escalas e 
da inconstância dos horários 
de trabalho.

O documento, obtido por O 

DIA, aponta três possibili-
dades de escala para a tro-
pa: 12 horas de serviço por 24 
horas de repouso seguidas 
por 12h x 48h; 12h x 12h se-
guidas de 12hx 60h; e 12 ho-
ras de serviço por 36 horas 
de repouso.

Para o advogado especia-
lista em Direito Militar Fábio 
Tobias nenhuma das opções 
atende ao que foi pactuado 
com o Ministério Público, no 
sentido de possibilitar uma ro-

tina de trabalho que permita 
o cumprimento do serviço, o 
descanso e a convivência com 
a comunidade. Para o advoga-
do, exemplos de escalas que 
respeitassem a dignidade dos 
policiais seriam as de 12 horas 
de serviço por 48 horas de des-
canso; 24hx72h;e 12hx60h.

O TAC pactuado em 2015 
determinava que a PM teria 3 
anos para implementar uma 
escala “de forma a conciliar a 
natureza permanente e inin-
terrupta da atividade policial 
com o direito à convivência fa-
miliar e comunitária assegura-
da ao policial militar, sempre 
respeitado os princípios da es-
sencialidade e continuidade 
dos serviços públicos”. 

Atualmente, os policiais 

militares trabalham em es-
calas variadas, como 6x1; 
12hx24h/12hx48h; 48hx96; 
24hx72h, entre outras. O ad-
vogado defensor dos direi-
tos dos militares mantém 
contato com membros do 
Ministério Público para co-
brar a execução do termo de 
ajustamento. 

“O policial militar do Rio 
está há mais de seis anos sem 
aumento de salário, há mais 
de 8 anos recebendo R$ 100 
de auxílio transporte, rece-
be salário no décimo dia útil 
e se encontra com o triênio 
congelado. Assim, o que res-
ta é complementar renda 
com serviços como RAS e 
Proeis, e para isso, é necessá-
rio que o policial venda a sua 

folga para o estado, logo, re-
cai sobre o mesmo uma esgo-
tamento físico e mental, bem 
como doenças advinda da 
rotina intensa de trabalho. 
Quem paga o preço afinal é 
o policial e a população que 
recebe nas ruas um serviço 
de um agente de segurança 
com esgotamento físico e 
mental”, aponta o advogado.

RESPOSTA DA CORPORAÇÃO
Em nota, a Polícia Mili-
tar disse que a Corporação 
adota diferentes escalas de 
serviço, que são elaboradas 
para atender modelos de 
policiamento distintos, ten-
do como objetivo central o 
cumprimento de sua missão 
constitucional.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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Putin: telefonema com Bolsonaro

Bolsonaro oficializa ministros
Transmissão dos cargos ocorreu de forma separada, em cerimônia fechada à imprensa no Planalto

REPRODUÇÃO

O 
pres iden te  Ja i r 
Bolsonaro oficiali-
zou ontem seis no-
vos ministros do 

seu governo em cerimônia 
fechada à imprensa e sem 
transmissão. A transmissão 
dos cargos ocorreu de forma 
separada, um ministro de 
cada vez, na Sala de Audiên-
cia do Palácio do Planalto. 
O vice-presidente Hamilton 
Mourão também acompa-
nhou a cerimônia.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, chegou a ser 
anunciado pela Secretaria Es-
pecial de Comunicação Social 
como um dos ministros que 
teriam a transmissão de cargo 
oficializada ontem. Queiroga, 
contudo, não compareceu à 
cerimônia e não foi listado 
nas informações divulgadas 
pelo Planalto sobre o evento. 
O chefe da Saúde foi empos-
sado no dia 23 de março tam-
bém em ato reservado, inau-
gurando o modelo de posses 
“secretas” no governo.

Ontem, na posse da de-
putada Flávia Arruda como 
ministra da Secretaria de 
Governo, estavam presentes 

o presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL) e o primeiro 
vice-presidente da Câmara, 
deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM). Atual presidente 
do PL, Valdemar Costa Neto, 
também esteve presente. O 
ex-deputado foi condenado 
pelo envolvimento no esque-
ma do mensalão durante o go-
verno do ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). A 
nomeação de Flávia represen-
tou mais um cargo no gover-
no conquistado pelo bloco do 
Centrão, atual base política de 
Bolsonaro no Congresso.

Em nota divulgada pela 
Secretaria Especial de Comu-
nicação Social, Flávia Arruda 
destacou em seu discurso a 
“enorme honra e responsabili-

dade” de assumir o papel de fa-
zer a articulação política com 
o Congresso “num momento 
tão crucial da história do País”. 

Antigo ocupante da vaga na 
Segov, Luiz Eduardo Ramos 
assumiu a Casa Civil. Em seu 
discurso, ressaltou que “na 
realidade, o grande articula-
dor político deste governo foi, 
é, e sempre será Jair Bolsona-

ro”. “Eu estava apenas como 
um auxiliar aprendendo sem-
pre e me surpreendendo com 
a sua perspicácia e, como o 
Braga Netto sempre lembra, 
de um timing político inigua-
lável”, disse Ramos.

O general Walter Braga 
Netto foi oficializado como 
novo Ministério da Defesa, 
em substituição ao general 

 > Brasília 

Por Estadão Conteúdo

O presidente Jair Bolsonaro, acompanhado do vice  Hamilton Mourão, oficializa ministros em posse fechada na Sala de Audiência do Planalto

Fernando Azevedo e Silva, 
demitido na semana passa-
da após divergências com o 
presidente. O novo ministro 
da pasta reforçou que “as 
Forças Armadas permane-
cem cumprindo seu dever 
constitucional, especial-
mente nesse momento de 
combate à covid-19”.

Segundo a Defesa, a pos-
se também foi prestigiada 
pelos novos comandantes 
das Forças Armadas, almi-
rante Almir Garnier, da Ma-
rinha, general Paulo Sérgio 
Oliveira, do Exército, tenen-
te-brigadeiro do ar Carlos 
de Almeida Baptista Junior, 
da Aeronáutica.

Também tomou posse Car-
los Alberto França, novo mi-
nistro da Relações Exterio-
res. Ele prometeu uma atua-
ção do Itamaraty no exterior 
“sem preferências ou exclu-
sões”. “Meu compromisso é 
engajar o Brasil em intenso 
esforço de cooperação in-
ternacional, sem exclusões. 
E abrir novos caminhos de 
atuação diplomática, sem 
preferências desta ou daque-
la natureza”, afirmou.

Debate 
com Putin 
sobre 
Sputnik V

Por Estadão Conteúdo

Após telefonema com o pre-
sidente da Rússia, Vladimir 
Putin, o presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem que o 
governo ainda precisa resolver 
“entraves”, mas espera resolver 
“brevemente” a situação de re-
gistro do imunizante Sputnik 
V no país. A vacina russa con-
tra a covid-19 ainda não tem o 
aval da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

“Acabei de receber um tele-
fonema do presidente Putin. 
Um dos assuntos mais impor-
tantes que tratamos aqui é a 
possibilidade de nós virmos a 
receber a vacina Sputnik da-
quele país”, disse, em vídeo pu-
blicado em suas redes sociais. 
“Logicamente, dependemos 
ainda de resolver alguns en-
traves aqui no Brasil e estamos 
ultimando para contar com as 
demais autoridades, entre elas 
a Anvisa, para como nós po-
demos efetivamente importar 
essa vacina”, afirmou.

Bolsonaro avaliou a conver-
sa como “muito produtiva” e 
agradeceu a forma como Putin 
conduziu o assunto: “Espera-
mos, inclusive, caso aprovada 
a vacina Sputnik, nós venha-
mos a produzi-la no Brasil”, 
disse o presidente. “Se Deus 
quiser, brevemente estaremos 
resolvendo essa questão da va-
cina Sputnik”.
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VASCO

Reforçado, Cruzmaltino 
enfrenta o Tombense
Regularizados, os atacantes Léo Jabá e 
Morato podem estrear pelo Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Marcelo Cabo: reforços 

Após vencer o Bangu por 4 a 
2 pelo Carioca, o Vasco vira a 
chave para enfrentar o Tom-
bense, pela Copa do Brasil, 
hoje, às 21h30, em Minas 
Gerais. O Cruzmaltino terá 
reforços para o confronto e 
precisa vencer para avançar 
para a terceira fase.

Regularizados, os atacan-
tes Léo Jabá e Morato foram 
relacionados pela primeira 
vez e vivem a expectativa pela 
estreia com a camisa cruz-
maltina. Desde que assumiu 
o comando do Vasco, Marce-
lo Cabo nunca teve tantas op-
ções para escalar o time. Com 
exceção do goleiro Vanderlei, 
anunciado como reforço no 
domingo, o técnico terá todo 
o grupo à disposição. 

Recuperado de uma lesão 
na coxa direita, Ernando volta 
a ser opção na zaga. Poupado 
no fim de semana, o capitão 
Leandro Castan é outra alter-
nativa que aumenta o leque 
de opções de Marcelo Cabo e 

acirra a disputa no setor, que 
conta com Miranda e Ricar-
do Graça. Completam a lista 
de ‘reforços’ o lateral-direito 
Léo Matos, o apoiador Mar-
quinhos Gabriel e o atacante 
Germán Cano, preservados 
contra o Bangu. 

O Cruzmaltino deverá jogar 
com Lucão, Cayo Tenório, Mi-
randa, Leandro Castan e Zeca; 
Bruno Gomes, Matías Galarza, 
Carlinhos e Marquinhos Ga-
briel; Gabriel Pec e Cano.

a palinha do apolinho

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FUTEBOL É PARA QUEM PODE

SUPERCOPA
DO BRASIL

PEDALADAS

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

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

 nSe os clubes se dedicassem 
na área profissional exclu-
sivamente ao futebol, já se-
ria difícil. Imagine tendo 
que arcar com as despesas 
dos esportes não rentáveis, 
que eram amadores, con-
tando apenas com o que 
arrecadam nas fontes que 
não produzem o necessário. 
O modelo associativo brasi-
leiro afasta investidores ao 
constatarem dívidas que em 
alguns casos superam a casa 
de R$ 1 bilhão. Para tentar 
equilibrar as contas, alguns 
clubes trabalham a garota-

da na base na expectativa do 
nascimento de estrelas que 
possam render em vendas 
para o exterior, única forma 
de reduzir os prejuízos mes-
mo sem equilibrar a balança. 
Com a pandemia, a coisa se 
agravou, a distância técnica 
entre os que sofrem menos 
porque ainda têm folego, tipo 
Flamengo, Palmeiras e Grê-
mio, por exemplo, e os que 
estão com a água no nariz 
é cada vez maior, tornando 
as competições previsíveis e 
pouco atrativas. Tempos difí-
ceis para o futebol brasileiro.

 n O Flamengo e o Volta 
Redonda lutam pelo pri-
meiro lugar da Taça Gua-
nabara faltando três ro-
dadas para as semifinais 
do Campeonato Carioca. 
É o novo normal.

 n O Corinthians treinou 
ontem sem saber se joga-

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Renato Gaúcho, afasta-
do por testar positivo para 
a covid-19, segue come-
morando mais uma vitó-
ria em Gre-Nal, erguendo 
brindes, mesmo que seja 
com xarope.

 nCom a partida resolvida, 
jogadores de Flamengo e 
Madureira se envolveram 
em confusão, ofensas, 
empurrões e depois saí-
ram de campo como se 
nada tivesse acontecido.

FLUMINENSE

Kayky, Fred, Nenê e Ganso marcam na goleada sobre o lanterna do Carioca

Tricolor vence o Macaé por 
4 a 0 e está de volta ao G-4

U
h, vem que tem... Sim, 
teve ‘moleque’ de Xe-
rém em ação, mas a 
experiência esteve 

presente na vitória do Flumi-
nense sobre o lanterna Ma-
caé por 4 a 0, ontem à noite, 
no Raulino de Oliveira, pela 
oitava rodada da Taça Guana-
bara. Kayky, de 17 anos, não 
desperdiçou a chance em sua 
estreia como titular no Flumi-
nense e deixou a sua marca, 
assim como Fred, que marcou 
o 399º gol da carreira. Nenê, 
de falta, e Ganso, no fim, fize-
ram os outros gols que leva-
ram o Tricolor de volta ao G-4, 
agora em quarto lugar, com 13 
pontos. 

Com o reforço de Luccas 
Claro, único titular que ainda 
não havia estreado na tem-
porada, Roger Machado co-
locou em ação o melhor do 
Fluminense, mas não abriu 
mão de apostar em Kayky, 

novidade no lugar de Lucca. 
Já negociado com o Man-
chester City, da Inglaterra, 
numa negociação estimada 
em R$ 65 milhões, a joia da 
geração dos ‘sonhos’ mostrou 
a que veio no primeiro minu-
to de bola rolando, obrigan-
do Jonathan Ribeiro a fazer 
boa defesa.

Kayky festeja o seu gol na vitória tricolor no Raulino de Oliveira

REPRODUÇÃO

FLAMENGO

Flamengo e Otávio chegaram 
a um acordo para a extensão 
do contrato e já assinaram o 
novo vínculo válido até de-
zembro de 2023. Segundo 
apurou a reportagem, as mul-
tas rescisórias em contrato 
são: para o mercado exterior 
é 70 milhões de euros (R$ 468 
milhões) e para o futebol bra-
sileiro é R$ 40 milhões.

O antigo vínculo de Otá-

ARQUIVO PESSOAL

vio com o Flamengo iria até 
junho de 2022, mas a cúpula 
rubro-negra entendeu que 
o jogador está cumprindo 
bem o papel de evolução 
desde que chegou ao clube, 
em 2018, após passagem pelo 
sub-15 do Internacional, e 
deu valorização salarial ao 
jovem defensor.

Em 2020, mesmo com ape-
nas 18 anos, o zagueiro entrou 
em campo 22 vezes pelo sub-
20 e foi titular em grande 
parte da temporada. Neste 
ano, ele foi relacionado pelo 
técnico Maurício Souza nas 
seis rodadas iniciais da Taça 
Guanabara, mas acabou não 
sendo acionado.

Clube pode receber até R$ 3 milhões 
por transferência de Babi

O atacante Matheus Babi, de 
23 anos, está perto de deixar 
o Botafogo rumo ao Athle-
tico-PR. Porém, o clube ca-
rioca não irá sair de mãos 
abanando. De acordo com 
informações do “Lance”, o 
Glorioso poderá receber R$ 
3 milhões pelo jogador, que 
está emprestado ao Alvine-
gro até o fim de 2021.

O Furacão ofereceu 1,2 mi-
lhão de euros (R$ 8 milhões, 
na cotação atual) por 60% dos 
direitos econômicos do joga-
dor. Este dinheiro será total-
mente para o Serra Macaense. 
Existirá uma outra negociação 
para que o Athletico chegue 
a um acordo com o Botafogo, 
que atualmente possui 40% 
de taxa de vitrine do camisa 11.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Esse foi o motivo pelo qual 
o Fluminense não conseguiu 
fechar com o atacante. O Serra 
Macaense e o jogador gosta-
ram da proposta do Tricolor, 
mas o clube das Laranjeiras 
ofereceu uma lista de jogado-
res ao Botafogo tentando di-

minuir a pedida desta taxa de 
vitrine. Apesar de ter acenado 
positivamente no começo, o 
Alvinegro recuou pela reper-
cussão negativa.

Agora, o Athletico precisa 
chegar a um acordo com o 
Botafogo. A negociação en-
tre os dois clubes gira em 
torno de R$ 2 milhões a R$ 3 
milhões. O clube paranaen-
se também pode ceder 10% 
dos direitos econômicos ao 
Alvinegro, que teria este di-
reito em uma venda futu-
ra. Ou seja, o Athletico deve-
rá desembolsar mais de R$ 
10 milhões para contratar 
Matheus Babi, contando a 
parte do Serra Macaense e a 
negociação pela taxa de vitri-
ne com o Botafogo. 

LIGA DOS CAMPEÕES
Vinícius Júnior marcou dois na vitória do 

Real Madrid por 3 a 1 sobre o Liverpool, 

pelo jogo de ida das quartas de final.

Atacante tem contrato com o Glorioso até o fim do ano

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Multa rescisória de Otávio é de 
R$ 468 milhões para o exterior
Novo compromisso do zagueiro será até dezembro de 2023

Otávio acerta novo vínculo 

BOTAFOGO

Babi: perto do Furacão

 n O Flamengo campeão 
brasileiro, e o Palmeiras, 
campeão da Copa do Bra-
sil, disputarão em jogo 
único, no domingo, no 
Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília, a Supercopa 
do Brasil. Para atender a 
compromissos comerciais 
com a televisão portugue-
sa, o jogo será às 11h para 
adequação ao fuso horário. 
Além da taça, o vencedor 
embolsará R$ 5 milhões. 
Bom teste para ambos: a 
Cavalaria Rubro-Negra do 
técnico Rogério Ceni dian-
te do Verdão Romântico 
Pragmático do português 
Abel Ferreira.

ria hoje, onde, com quem e a 
que horas. O futebol paulista 
está bem enrolado.

 n A possibilidade de desis-
tência de países participan-
tes assusta os organizadores 
da Olimpíada de Tóquio, 
marcada para começar em 
23 de julho.

Posicionado na direita, 
Kayky roubou a cena. Ao lado 
de Luiz Fernando, de 20 anos, 
ditava o ritmo na frente. Luiz 
Fernando teve um gol anula-
do, mas, aos 23 minutos, des-
colou o passe que originou o 
gol de Kayky, o primeiro como 
profissional, com um toque na 
saída de Jonathan. 

No segundo tempo, o 
show foi dos veteranos. 
Aos 18, Fred aproveitou o 
passe de Martinelli para 
acertar um chute seco, no 
canto direito de Jonathan: 
gol de número 399 na car-
reira e 181 com a camisa 
tricolor. 

Com atuação sólida, Ro-
ger Machado sacou Kayky 
para a entrada de Gabriel 
Teixeira, outra joia da base, 
e reforçou o meio de cam-
po com Wellington no lu-
gar de Yago. O treinador 
indicava um descanso para 
os medalhões. Nenê apro-
veitou os últimos minutos 
em campo para encerrar o 
jejum de 224 dias do Flumi-
nense sem gols oriundos de 
cobrança de falta, com um 
golaço, aos 33. No fim, Gan-
so, fechou o placar na sobra 
após cobrança de escanteio, 
aos 46 minutos: 4 a 0.
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ECONOMIA

Antecipação 
do 13º de 
aposentados 
em risco
Expectativa do ministro da Economia 
é de aprovação do orçamento até dia 22

AGÊNCIA BRASIL

Ministério teme que a aprovação dos projetos possa causar a destituição de Bolsonaro por crime fiscal

S
em conseguir resol-
ver o impasse do Or-
çamento para 2021, o 
governo continua im-

possibilitado de pagar o 13º 
para aposentados e pensio-
nistas do INSS. Além disso, 
fica parado também o progra-
ma de redução de salário pro-
porcional à jornada de traba-
lho, o Benefício Emergencial 
(BEm), que promete uma 
economia de R$ 8 bilhões. 

O Ministério da Economia 
teme que a aprovação desses 
projetos possa causar a des-
tituição do presidente Jair 
Bolsonaro por crime de res-
ponsabilidade fiscal. 

Quanto ao repasse aos 
aposentados, o dinheiro já 
estaria nas contas do gover-
no e seria apenas adiantado 
para este mês. Mas, para que 
isso aconteça, o Orçamento 
precisa ser aprovado pelo 
presidente. 

Na segunda-feira, o mi-
nistro Paulo Guedes dis-
se que pretende aprovar o 
Orçamento até o dia 22 de 
abril “sem briga”. Já em re-
lação ao BEm, o ministro 
disse que a pasta conta com 

um novo projeto para 2021, 
que teria custo zero. Os mo-
delos avaliados pelos téc-
nicos previam uso de re-
cursos do Fundo de Ampa-
ro ao Trabalhador (FAT), 
com redução de gastos com 
seguro-desemprego. 

Segundo a Folha de São 
Paulo, Guedes alegou que 
a classe política não reagiu 
bem à proposta. As medi-
das poderiam ter sido to-
madas antes caso o gover-
no tivesse decretado estado 
de calamidade, mas o risco 
fiscal fez com que a União 
recuasse da decisão. 

“Apertar hoje o botão de 
calamidade, você seguraria 
os salários (de servidores), 
que já estão travados até de-
zembro. Seria apenas uma li-
cença para gastar um cheque 
em branco. Em vez de ser um 
sinal de estabilidade, seria o 
contrário”, disse Guedes.

Sobre o impasse do Orça-
mento, o ministro disse não 
haver brigas, apenas um de-
sentendimento. “A informa-
ção de verdade é que não há 
um desentendimento, uma 
briga ou uma guerra”.

Apertar hoje o botão 
de calamidade, você 
seguraria os salários 
(de servidores), que 
já estão travados 
até dezembro. Seria 
apenas uma licença 
para gastar um 
cheque em branco”
PAULO GUEDES, ministro 
da Economia

 > O Senado aprovou um 
projeto que prorroga o 
prazo de entrega da de-
claração do Imposto de 
Renda para Pessoa Física 
até o fim de julho. Como 
houve alterações, a pro-
posta voltará para a Câ-
mara dos Deputados an-
tes de ser encaminhada à 
sanção do presidente da 
República, Jair Bolsona-
ro. O Planalto avalia ve-
tar o projeto em função 
do impacto financeiro.

O projeto prorroga de 
30 de abril para 31 de ju-
lho o prazo para a apre-
sentação da declaração 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Física referen-
te ao exercício de 2021, 
ano-calendário de 2020, 
em função da pandemia 
de covid-19.

Como o pagamento 
do imposto pelos contri-
buintes poderá ser feito 
em até oito parcelas, as 
três primeiras quotas 
que venceriam em abril, 
maio e junho seriam 
prorrogadas para julho, 
agosto e setembro. Con-
forme cálculos do Mi-
nistério da Economia, a 
mudança adiaria o fluxo 
de arrecadação de um 
valor estimado em R$ 
13,2 bilhões e pode afe-
tar o cronograma das 
restituições.

A proposta original 
aprovada na Câmara 
adiava o pagamento das 
duas últimas parcelas de 
quem tem imposto a pa-
gar para janeiro e feve-
reiro de 2022, tirando R$ 
2,6 bilhões da arrecada-
ção prevista para 2021.

Prorrogação 
do IR passa 
no Senado

 NO programa Renda Brasil está 
pronto e deve ser lançado em 
alguns meses, informou o mi-
nistro da Economia, Paulo Gue-
des. Em evento virtual Itaú La-
tam Spring Meetings, Guedes 
afirmou que o governo ouviu 
os especialistas que criaram o 
Bolsa Escola e o Bolsa Família 
para elaborar o programa, mas 
que a tarefa será do ministro da 
Cidadania, João Roma.

Guedes disse que o governo 
não abandonou a ideia de criar 
um imposto sobre operações 
digitais. Segundo ele, o tribu-
to poderá substituir sete taxas. 
“Mas não é hora de falar sobre 

essa proposta, ainda teremos 
muitas conversas sobre isso.”

Para o ministro haverá um 
movimento importante em re-
lação ao acordo entre Merco-
sul e União Europeia. “Acho que 
iremos na direção correta em 
termos de práticas e linguagem 
para o acordo com União Euro-
peia”, comentou.

Sobre o Brasil, ele disse que o 
país perdeu a dinâmica de cres-
cimento nos últimos 30 anos e 
que mesmo registrando gastos 
relevantes em educação, perma-
nece entre os últimos no ranking 
do Programa Internacional de 
Avaliação de Estudantes (Pisa).

PROGRAMA SOCIAL

Renda Brasil já está pronto
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma pode ser votada 
ainda hoje na Câmara

DIVULGAÇÃO

Reforma previdenciária do governo Paes começou a ser discutida ontem no plenário da Câmara do Rio

A 
análise da reforma 
previdenciária pro-
posta pelo governo 
Paes começou on-

tem no plenário da Câmara 
de Vereadores do Rio. Hoje 
as discussões continuam e, 
caso se esgotem, há possibi-
lidade de o texto ser votado 
também nesta quarta-feira. 
O projeto aumenta a alíquo-
ta previdenciária do funcio-
nalismo de 11% para 14% e a 
contribuição patronal (paga 
pelo Tesouro) de 22% para 
28%. Se aprovado, o novo 
desconto alcançará, ao todo, 
99.737 servidores ativos, 
aposentados e pensionistas.

No início da tarde, pouco 
antes de o projeto ser deba-
tido, representantes das ca-
tegorias marcaram presença 
em frente à Câmara e cobra-
ram apoio do Legislativo aos 
servidores. 

ISENÇÃO DO LEGISLATIVO
Antes de entrar na ordem do 
dia, o projeto foi debatido na 
reunião de líderes. Na oca-
sião, parte dos vereadores 
foi favorável à emenda enca-
minhada pela mesa diretora 
que isenta o Legislativo e o 
Tribunal de Contas do Mu-
nicípio de pagarem a con-
tribuição patronal de seus 
servidores. Atualmente, a 
prefeitura que banca.

DOAÇÃO NA POLÍCIA CIVIL

 nA vacinação contra a covid-19 
para o grupo de profissionais 
de Saúde da Polícia Civil sofreu 
alteração. Antes previsto para 
começar no último domingo, 
o cronograma terá início hoje. 
Profissionais da Policlínica se-
rão os primeiros: a dose será 
aplicada no QG da PM. Até 

sexta, outros servidores lota-
dos nos IMLs serão imunizados 
em postos instalados em bata-
lhões da PM. A partir do dia 12, 
será a vez dos demais policiais. 
A Sepol, inclusive, lançou uma 
campanha, pedindo para que os 
agentes doem 1 kg de alimento 
no dia em que se vacinarem.

Campanha solidária na vacinação

 n A exigência do trabalho pre-
sencial em meio ao recrudesci-
mento da pandemia preocupa 
o funcionalismo. Neste cená-
rio, o Ministério Público do Rio, 
por meio da Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania - Núcleo 
Niterói, abriu inquérito civil 
para apurar a legalidade do 
funcionamento de unidades 
públicas da esfera estadual na 
cidade de Niterói.

O Fórum Permanente dos 
Servidores Estaduais e o Sin-
dicato dos Gestores Públicos 
do Estado (GestRio) emitiram 
notas alertando para o impac-
to das atividades presenciais 
neste período. Também cobra-
ram do governo a adoção das 
medidas previstas no Decre-
to 47.454. “O cumprimento se 
mostra imprescindível à pro-
teção da vida e da saúde dos 
servidores”, afirmaram.

FASE CRÍTICA

MPRJ apura trabalho presencial

Oposição cita congelamento salarial
No plenário, a oposição 
marcou posicionamento 
contrário. Lindbergh Fa-
rias e Tainá de Paula (am-
bos do PT) e outros par-
lamentares, como Paulo 
Pinheiro e Tarcísio Motta 
— da bancada do Psol —, 
ressaltaram que os funcio-
nários públicos já amar-

gam congelamento salarial. 
E que a elevação do desconto 
vai afetar ainda mais a vida 
dos servidores. 

“Isso não é reforma. O que 
eles estão falando aqui é de 
redução salarial. Esse au-
mento acontece quando os 
salários estão congelados”, 
disse Lindbergh. 

Pedro Duarte (Novo) 
defendeu a medida e afir-
mou que o Rio está fa-
zendo “um movimento 
atrasado” em relação a 
outros entes que tiraram 
do papel suas reformas: 
“A população brasileira 
vive mais e a quantidade 
de servidores diminuiu”.

Atividades presenciais são apuradas pelo MP em Niterói

LUCIANO BELFORD
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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
 

PIEDADE R$400,00
Quartos, temos outros 
R$300,00 com banheiro/  
Água/ IPTU/,  junto Gama 
Filho,  Rua Manoel Vitorino  
457 fundos. Tel.(21)2591-
0540/ 98801-0829. Após 
14:00hs
 

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.
 

FRENTISTA 
Frentista e Atendente, pre-
ferencialmente masculino, 
disponibilidade de horário, 
vários bairros, comparecer 
dia 08/04 (quinta) ás 09;00 
Av Paulo de Frontin  361, Rio 
Comprido.
 

AUXILIAR DE OBRAS 
Masculino, 1° grau comple-
to, senhor, mais de 30 anos, 
noções eletricidade, hidráu-
lica. Informar pretensão 
salarial.  Tel: 9-8941-2590/ 
9-8654-0492
 

AUX. SERV. GERAIS 
E Assistente Administrativo 
I. Para atuar no SEST SENAT 
Unidade Paciência - Rio de 
Janeiro. Torna pública a aber-
tura de processo seletivo 
para contratação e formação 
de cadastro reserva para os 
seguintes cargos: Auxiliar 
de Serviços Gerais (Cód: 
317/21) e Assistente Admi-
nistrativo I (Cód: 318/21). 
Para mais informações, aces-
se o endereço eletrônico: 
http://www.sestsenat.org.
br/vagas, durante o período 
de inscrições, que será de 
07/04 a 14/04/2021. O 
processo seletivo terá as se-
guintes etapas: avaliação de 
conhecimentos específicos 
(objetiva e discursiva), aná-
lise documental e entrevista.
 

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

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

PARA EXCLUIR A EX DO TESTAMENTO

A 
família de Tom Veiga, saudoso intérprete 
do Louro José, que morreu em novembro 
do ano passado, acionou judicialmente 

a ex-mulher do apresentador, Cybelle Hermí-
nio, para retirá-la como herdeira do testamen-
to do artista. Os familiares acusam Cybelle de 
ter contribuído para uma turbulenta separação 
do casal. Apenas oitos meses após se casarem, 
o casal colocou um ponto final na união em 
meio a um episódio de agressão no dia 4 de 
setembro, quando, segundo os parentes, Tom 
teria fugido de sua então mulher que corria 
atrás dele com uma garrafa quebrada em 
mãos, após uma série de agressões que resul-
tou em escoriações pelo corpo do artista. O 
apresentador teria saído correndo de casa 
após conseguir escapar pela garagem e ido se 
abrigar na casa do amigo e apresentador An-
dré Marques, depois de sair desesperado pelo 
condomínio descalço, sem camisa, sem dinhei-
ro e documentos.

A família também alega que Tom ficou priva-
do de ter acesso aos seus bens por um mês, 
pois Cybelle se recusava a deixar o imóvel dele 
enquanto não fosse definida uma ‘compensa-
ção financeira’ em seu favor. Após finalmente 
conseguir retornar para casa, mas já sem a 
presença de Cybelle, Tom ordenou que a entra-
da dela no condomínio fosse proibida e ainda 
instalou câmeras de segurança por toda sua 
residência. Os parentes dizem que o processo 

de instalação dos equipamentos de vigilância 
motivaram o atraso de Tom para ir ao cartório 
revogar o testamento, o que ele teria deixado 
para fazer somente na semana seguinte. Mas 
neste meio tempo um AVC hemorrágico tirou a 
vida de Tom Veiga de forma súbita e acabou 
assim prevalecendo o antigo testamento que 
inclui a ex como herdeira de metade dos bens. 

Cybelle é considerada pela família de Tom 
Veiga como ‘herdeira indigna, mulher agressiva 

e ameaçadora’ e 
por isso os filhos 
do apresentador 
pedem a anulação 
do testamento 
deixado pelo 
artista, afirmando, 
inclusive, que Tom 
teria expressado 
seu desejo de tirar 

a ex do documento aos amigos André Mar-
ques, Joilson Lopes e para o próprio tabelião de 
notas do 27º Ofício de Notas do Rio. Narram 
ainda que Tom incluiu Cybelle em seu testa-
mento como condição imposta por ela para se 
casar, uma vez que o apresentador não queria 
uma união com comunhão parcial de bens. 
Além do processo de anulação do testamento, 
outras duas ações também tramitam na Justi-
ça: a da execução do testamento e a do 
inventário.
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Na manhã de ontem, o cantor Felipe Dylon mostrou 

que as caminhadas com seu cachorro de estimação 

em Ipanema, na Zona Sul do Rio, têm contribuído 

para seu novo shape. Visivelmente mais magro, o 

artista foi fotografado com um corpo mais sequinho, 

diferente dos últimos registros capturados pelos pa-

parazzi de plantão durante a pandemia. 

O NOVO SHAPE  

DE FELIPE DYLON

REPRODUÇÃO / INTERNRET

Renata Frisson, a Mulher Melão, entrou 
recentemente em uma plataforma de 
conteúdos adultos e se surpreendeu com 
o faturamento alto que teve em poucos 
dias. Evitando falar em cifras e valores 
totais, com exclusividade para a coluna, 
a modelo e atriz revelou que ganhou de 
uma só vez 5 mil dólares e foi uma 
gorjeta. “Quando eu entrei no site, eu não 
sabia que tinha essa possibilidade de 
receber gorjetas e aí um seguidor dos 
Estados Unidos resolveu me presentear. 
Fiquei boba porque ele já tinha pago e 
bem, mas aí me pediu uma foto só para 
ele. Mandei e recebi esse mimo”, conta 
Melão, que também ganhou outro 
‘mimo’ bem caro de um fã canadense: 
uma bolsa da marca Gucci. 

 MELÃO FATURA 

ALTO COM FOTOS 

EXCLUSIVAS

Família de Tom Veiga  

cita agressões  

Cybelle Hermínio ao 

apresentador 

A
G

N
EW

S

Filhos alegam que 
apresentador demorou 
a modificar testamento 
antes de sua morte pois 
estava adotando 
medidas de segurança 
contra a ex

12    QUARTA-FEIRA, 7.4.2021  I  O DIA



Kevin O Chris lança, na próxima sexta-feira, seu novo 

DVD intitulado ‘Todo Mundo Ama O Chris’. O projeto 

chega com uma sonoridade mais moderna, mas sem 

perder a sua raiz de comunidade. A gravação estreia 

às 20 horas no YouTube e conta com nomes como Dil-

sinho, Xamã, Filipe Ret, Gaab, Dennis DJ e cantor BG. 

O álbum chega nas plataformas depois de Kevin ter 

sido o único funkeiro a entrar na lista dos 10 cantores 

mais escutados do Spotify no ano passado e começar 

2021 na seleção Under 30 da Forbes Brasil. Que poder!

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

‘NÃO TENHO MEDO DE PROCESSO PORQUE 
TENHO PROVAS’, DIZ EX-NAMORADA  
DE EX-AFFAIR DE JOJO TODYNHO
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O imbróglio entre Cristina Mendonça e o ex-namorado 

e ex-affair de Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. 

Depois de tomar conhecimento que Antônio Polidoro 

Júnior abriu um boletim de ocorrência no 3º Distrito 

Policial de Santo André (SP) e vai processá-la por da-

nos morais e difamação, a modelo pretende também 

tomar providências na Justiça. “Eu já entrei em contato 

com a minha advogada. Então, vamos embora soltar 

os áudios e os prints das nossas conversas? E aí quero 

ver alguém falar que eu quero biscoito e fama em cima 

dele”, rebate Cristina.

A fluminense de Macaé não esconde a indignação com 

os haters que apareceram para julgá-la desde que abriu 

o jogo sobre a traição com ela e Jojo Todynho. “Que 

fama ele tem? Quem é ele? Até então ninguém sabia 

da existência de Polidoro Jr. e eu sou uma modelo que 

faço trabalhos nacionais e internacionais há anos. Não 

preciso disso! Não tenho medo de processo porque te-

nho provas e é ele que quer biscoito ou então uma cesta 

básica. Eu só fiz questão de espalhar a história da nossa 

relação porque me senti enganada. Eu, Jojo Todynho e 

outras mulheres fomos enganadas”, finaliza Cristina.

DAS TELINHAS PARA O 
EMPREENDEDORISMO
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Ex-amante do cantor Tiee, Ingrid Freitas desmentiu os boatos de 

que o sambista tivesse montado o apartamento que ela vive hoje 

na época em que os dois começaram a namorar. “Ele não mon-

tou nada pra mim. Na verdade, foi ao contrário. Quando a gente 

se conheceu em 2018, eu já tinha meu apartamento montado 

em Nova Iguaçu. Ele não me deu nada, nenhum móvel, nada... E 

quando terminamos ele ainda me deixou dívidas, mas não posso 

falar, né?”, disse a estudante de odontologia, que afirma ter na-

morado o cantor sem saber que o relacionamento, na verdade, 

era um caso extraconjugal dele. 

SEM MIMOS, APENAS DÍVIDAS

POR AÍ
 n A obra do ge-

nial teatrólogo 
Martim Gonçal-
ves será exibida 
numa exposição 
virtual no canal 
do YouTube e 
no Instagram @
institutomar-
timgoncalves, 
com uma mas-
terclass, a partir 
do dia 8 de abril, 
às 20h. A cura-
doria é de Jus-
silene Santana, 
que cuida do 
Instituto Martim 
Gonçalves, com 
acervo de mais 
de 30 mil docu-
mentos resgata-
dos em viagens 
por dez países. 

Após terminar sua passagem pela novela ‘Gênesis’ como o perso-

nagem Harã, o ator Ricky Tavares se prepara para investir no em-

preendedorismo. O rapaz acaba de fechar o lançamento de uma 

linha de roupas voltada para a moda fitness. A chegada da nova 

coleção deve acontecer em breve. Dentro da Record, Ricky tem 

status de queridinho da emissora. Aos 29 anos, ele estreou ainda 

adolescente nas novelas da casa e desde então não saiu mais.

ANDRESSA URACH SE CASA NO CIVIL

Atual sócia do concurso Miss Bumbum, Andressa Urach celebrou ontem sua 
união com Thiago Lopes no civil. “Oficialmente para sempre! Hoje foi nosso 
casamento no civil, agora vamos para a lua de mel”, disse a modelo, que se casou 
com o rapaz no religioso no fim do ano passado, durante cerimônia intimista em 
uma pousada em Santa Catarina. Na ocasião, o evento não contou com a 
presença de convidados por conta da pandemia.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Esta humilde coluna soube que a atriz Klara Castanho é uma das cotadas para o 
elenco da novela ‘Cara e Coragem’, da TV Globo, futura trama das 19h escrita por 
Claudia Souto. Klara fez o teste direto com a diretora de elenco, Nathália Grim-
berg. A coluna torce para que a atriz consiga o papel!

FAZENDO TESTE 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Agentes fiscais da Agência Nacional do Petróleo 
(ANP) estão com medo de tomar medidas contra a 
formuladora de combustíveis Copape, flagrada em 
fiscalização recente que encontrou inúmeras irregula-
ridades, por causa das ligações do mentor intelectual 
da operação, conhecido como Beto Louco, com a fac-
ção criminosa PCC.

Boquiabertos
 N Ministros estão brabos 

com o colega Edson Fa-
chin no STF, porque fo-
ram surpreendidos com 
sua decisão monocrática 
no caso Lula. 

Data venia
 N É hábito nos bastidores 

da toga avisar aos pares 
que irá se analisar tema 
polêmico, para que mi-
nistros recebam com na-
turalidade o tamanho da 
repercussão. 

Pazu sem paz
 NO deputado Hildo Rocha 

apresentou requerimen-
to (15/21) para o general 
Eduardo Pazuello, ex-mi-
nistro da Saúde, se explicar 
numa comissão da Câmara.

Fantasma...
 N A Marinha do Brasil pre-

cisa urgentemente passar 
uma lupa nas aposenta-
dorias e rever a política 
de provas de vida dos seus 
aposentados e beneficiá-
rios. O Superior Tribunal 
Militar (STM) acaba de 
condenar duas mulheres 
– uma filha e uma sobri-
nha-neta de uma bene-
ficiária – que receberam 
ilegalmente por 17 anos 
a aposentadoria de uma 
senhora que morreu em 
agosto de 2000. O prejuí-
zo para a União pode che-
gar a R$ 3 milhões.

...milionária
 N O crime foi tão sem-

-vergonha que as duas 
mulheres fraudaram do-
cumentos e até uma ter-
ceira pessoa se passava 
pela beneficiária por to-
dos esses anos. A filha e 
a sobrinha-neta da sau-
dosa foram condenadas 
a 5 e 2 anos de prisão por 
estelionato. Não foi cons-
tatado, no inquérito, par-
ticipação de militares ou 
servidores. E a pior notí-
cia para a União: não há 
saldo em conta das acu-
sadas para devolução do 
dinheiro. 

Dose privada
 N Os grupos de Luciano 

Hang (Havan) e Carlos 
Wizard, executivos bol-
sonaristas, capitaneiam 
a demanda por compras 
de vacinas contra covid 
para aplicar nos funcio-
nários. A grita foi tão alta 
que o próprio presidente 
Jair Bolsonaro decidiu 
enviar ao Congresso uma 
Lei (948/21) para permi-
tir a compra sem doação 
ao SUS. 

Em tempo...
 N ...A Receita Federal pede 

prioridade para vacinação 
de servidores nas Supe-
rintendências Regionais 
Brasil adentro. Alegam 
que são agentes de segu-
rança, como policiais.

Quem foi?
 N Muito se discute o peso 

da ideologia de ministros, 
ou o poder de seus padri-
nhos políticos, em seus 
votos no Supremo Tribu-
nal Federal. Teses, teorias. 
Mas até hoje a PF e a Se-
cretaria de Segurança da 
Corte não sabem quem 
instalou uma escuta am-
biental debaixo da mesa 
no gabinete do então mi-
nistro Joaquim Barbosa. 
Isso, um fato, revelado 
pela coluna em 2016. E lá 
se vão cinco anos.

Aliás...
 N ...a escuta , já desativada, 

foi encontrada numa varre-
dura quando o gabinete já 
era utilizado pelo ministro 
Luiz Roberto Barroso.

Gotinha na briga
 N Bolsonaristas espa-

lham card virtual com 
imagem do Zé Gotinha e 
dos números do vacinô-
metro de segunda-feira: 
42,9 milhões de vacinas 
distribuídas pelo gover-
no federal, e 21 milhões 
de doses aplicadas. E co-
bram governadores, com 
a pergunta provocati-
va : “Zé gotinha está de 
lockdown?”

Roda a roleta
 N O STF incluiu na pau-

ta desta semana o  julga-
mento do mérito do RE 
966.177, que poderá (ou 
não) descriminalizar os 
jogos de azar, com pre-
cedente jurídico no Rio 
Grande do Sul.

ALÔ, ALÔ PF

ELE VOLTOU

 N Publicamos que Valdemar da Costa Neto, dono do PL, ia flanar 
no Palácio do Planalto com a nomeação de Flávia Arruda para 
ministra, lembram? Começou ontem mesmo, com a posse dela. 
Há muitos anos Valdemar não pisa nem posa no tapete presi-
dencial. Desde o primeiro Governo de Lula da Silva.

As dúvidas sobre qual carrei-
ra seguir envolvem inúmeras 
preocupações. A primeira de-

las é, com certeza, a incerteza em re-
lação ao futuro. Costumo dizer que 
a vida começa ao contrário. Desde 
muito jovens, temos que escolher por 
onde queremos seguir sem ter o co-
nhecimento preciso do futuro, como 
se fosse um grande jogo. Causando, 
assim, muita insegurança e incerteza 
na hora da escolha. 

Por isso, o melhor caminho para não 
se perder é pesquisar a área de atuação 
das possibilidades onde você acha que 
se encaixa. Hoje, com a acessibilida-
de e com a democratização da inter-
net temos vários canais com vídeos 
de pessoas que já vivem na área, onde 
encontramos a oportunidade de ouvir 
e obter conhecimento. 

Senhor Ministro,
Bem-vindo ao caos e ao co-

lapso do Sistema de Saúde 
(SUS). Sei que o senhor resiste em 
olhar para o retrovisor, mas apren-
der com os erros (e foram muitos) é 
importante para que eles não conti-
nuem tirando a vida das brasileiras 
e brasileiros. A falta de coordenação 
nacional na adoção de medidas bá-
sicas para a contenção do vírus e o 
constante negacionismo se aliaram 
a uma verdadeira guerra contra go-
vernadores e prefeitos que agissem 
para preservar vidas.

Enquanto a maioria dos gestores 
estaduais e municipais tentava cons-
cientizar a população da importância 
do uso de máscaras, do distanciamen-
to social e higienização constante das 
mãos, seu presidente provocava aglo-
merações por onde passava, negava a 
gravidade da pandemia e se recusava 
a usar máscara. Indicava um trata-
mento precoce sem qualquer eficácia 
comprovada cientificamente e gastou 
milhões de reais na compra desses 
medicamentos. Fez as pessoas acredi-
tarem em curas milagrosas com gra-
ves efeitos colaterais.

Essa condução errática e criminosa 
nos trouxe ao 4º ministro da saúde. 
Seus antecessores deixaram o cargo 
por motivos diversos. Dois foram se 
incompatibilizando com a política 
anticientífica e genocida adotada. Ou-
tro, fez de tudo para seguir as orien-
tações do chefe e deixou de herança 
mais de 300 mil mortes, falta de oxi-
gênio e de leitos de uti e um péssimo 
exemplo de como se faz a gestão da 
saúde em tempos de pandemia.

Agora, chegamos ao senhor. Em 
sua primeira audiência no Senado 
foi taxativo na importância das me-
didas de prevenção. Defendeu o uso 
de máscaras por toda a população e 
afirmou que fará todos os esforços 
para garantir a vacinação de todos 

Ao ministro do Governo da Morte

O jovem e a indecisão da carreira

Leonardo 
Chucrute 
prof matemática/
autor livros didáticos

Jandira Feghali
deputada federal 
pelo PCdoB-RJ

Outra importante opção são os tes-
tes vocacionais. Eles podem parecer 
clichês ou incertos, mas tenha certeza 
de que vai ajudar. Obviamente, eles 
não vão cravar uma profissão como 
prioridade, mas vão te oferecer uma 
facilidade de escolha. Busque ainda 
saber quais são atividades envolvi-
das na profissão para ter uma ideia 
de como será sua experiência e, desse 
modo, ter a possibilidade de avaliar se 
é a “sua praia” ou não. 

O grande leque de opções que sur-
giram nos últimos anos e a remodela-
ção das profissões são outros fatores 
que também impulsionam a dúvida. 
Por exemplo, antigamente as empre-
sas de comunicação precisavam de 
uma pessoa com boa redação para 
o cargo de jornalista. Hoje, os requi-
sitos incluem também entender de 
fotografia, design e informática. E a 
dica para essa questão é procurar se 
realinhar. A flexibilidade é extrema-
mente importante atualmente. Treine 
bastante e se capacite, pois, com cer-
teza, vai trazer um enorme resultado. 

no menor tempo possível. Belas pa-
lavras. Mas serão vazias se o senhor 
não olhar para o retrovisor e entender 
que o país clama por um chamamen-
to nacional. Clama por um comando 
voltado para reduzir o ritmo de conta-
minação, de filas e de vidas perdidas.

De médica para médico lhe digo: 
em algum ponto suas boas intenções 
e sua capacidade entrarão em choque 
com um presidente que, apenas pro-
visoriamente, lhe dá autonomia para 
escolher sua equipe e finge defender 
as medidas necessárias para tirar o 
Brasil do lamentável papel de pior 
gestor da crise. Quando este momen-
to chegar insto que recorra à huma-
nidade que falta ao presidente e se 
compadeça das famílias que perde-
ram seus entes queridos. 

Apelo para que persista na missão 
que é de todos os médicos, salvar vi-
das. Enfim, que persiga a única mis-
são que importa neste momento, for-
talecer o SUS, garantir vacina para 
todos e a assistência aos doentes!

Isso só se fará com decisão politi-
ca e com amplo diálogo e articulação 
deste ministério com gestores esta-
duais e municipais, com o Parlamento 
e com a sociedade. Um diálogo pau-
tado pela ciência, pela verdade e pela 
coragem de enfrentar quem levante 
a voz contra a vida dos brasileiros e 
brasileiras. Não queremos apenas de-
clarações, queremos ações concretas, 
pois já passamos de todos os limites 
da desumanidade!

Atenciosamente,
Jandira Feghali.

E não se preocupe em “pular de ga-
lho em galho”. Isto só é um problema, 
pois aumenta nosso tempo de per-
curso. Por outro lado, também au-
menta a nossa experiência. Entenda 
que vale mais a pena “pular de galho 
em galho” do que ser infeliz em uma 
profissão. Mas, não se prenda a essa 
questão, a melhor opção é acertar o 
caminho que deseja seguir. 

Para aqueles que buscam estabilida-
de, a carreira militar é uma boa opção. 
No momento que vivemos, é difícil até 
ganhar um salário-mínimo. O militaris-
mo, ao contrário do que parece, abre um 
leque de oportunidades ao ingressar em 
uma força. Além da estabilidade, garante 
bons salários e a certeza de encontrar o 
valor na conta todo mês. 

A mensagem final e mais importan-
te é seguir os 3 C’s. “Comece”: busque, 
pesquise, vá atrás das possibilidades e 
trace um plano. “Continue”: entenda 
que vai valer a pena, não desista! “Con-
clua”: finalize suas decisões, mesmo 
que depois precise realinhar suas ex-
pectativas, não deixe de fazer.

AGÊNCIA BRASIL
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R
eflexo da sociedade, um dos diferenciais 
do ‘Big Brother Brasil’ é promover a con-
vivência entre pessoas tão diferentes no 
mesmo espaço. E, como esperado, essas 

relações costumam gerar atritos. E, desta vez, não 
foi diferente. Ao receber o castigo do Monstro, 
Rodolffo e Caio foram designados a usar uma fan-
tasia de “homem das cavernas”, que incluía uma 
peruca. Ao se vestir, Rodolffo comparou o cabelo 
artificial - bagunçado e com pedaços de ossos de 
brinquedo - ao visual de João Luiz, que usa pen-
teado no estilo black power.

O comentário foi classificado como racista e 
gerou grande desconforto na casa, principalmen-
te em João Luiz e Camilla, participantes negros 
que têm cabelos crespos. Mas a fala de Rodolffo, 
além de ser determinan-
te para o resultado do pa-
redão de ontem, também 
repercutiu fora da casa. 
A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro disse que vai ana-
lisar as imagens envolven-
do o comentário racista. 
“De acordo com a Dele-
gacia de Crimes Raciais 
e Delitos de Intolerância 
(DECRADI), foi instau-
rado procedimento para 
apurar o crime de precon-
ceito racial. Imagens es-
tão sendo analisadas e as 
investigações seguem em 
andamento”, dizia a nota 
da delegacia. 

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

MALHAÇÃO

 n Nat confirma seu apelido, mas 
desliga antes que Duca fale algo. 
Pedro pensa em como fazer 
Bianca acreditar que Karina quer 
ficar com ele. Franz vê Jeff bei-
jando Mari e termina o namoro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lourenço não consegue escon-
der a sensação de alívio, após o 
teste de gravidez negativo de Ce-
lina. Lucio tenta convencer Eva 
a procurar um grupo de apoio. 
Marcos se declara para Dora.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Hugo lembra a Helena que nin-
guém pode saber o que ela fez 
no México. Ermelinda incentiva 
Zezinho a se aproximar de Bel. 
Baggio contrata Luna como gar-
çonete do Empório.

 n Abrão se despede de Terá e 
sua caravana deixa Harã. Agar é 
pressionada por Aat. A caravana 
de Terá se depara com um mas-
sacre no caminho. Lúcifer tenta 
se infiltrar na caravana de Abrão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili participa das filmagens do 
clipe de JP. A produção pede para 
Mili olhar como apaixonada para 
dar o clima  no clipe. Bel revela 
que está apaixonada por Rafa.

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n A emissora não divulgou o re-
sumo do capítulo de hoje.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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REPERCUSSÃO
Além das medidas legais, o episódio suscitou de-
bates que mostram que a fala problemática de 
Rodolffo vai muito além da deselegância ou do 
simples desrespeito. “Isso não é piada, isso não é 
mais aceitável. O cabelo do João não parece com 
aquela peruca. O que mais me assusta é o ser hu-
mano não enxergar o que ele está falando e con-
tinuar propagando aquele show de asneira. Um 
bom exemplo de racismo estrutural é o cara nem 
saber que está sendo racista”, disse o ator Babu 
Santana durante o ‘Parada BBB’.

O ex-BBB chegou a usar sua própria história 
como exemplo da gravidade. “O nosso cabelo sem-
pre foi muito ligado à sujeira, à falta de cuidado, 
ao (discurso de) não ser bonito. Eu ia de 15 em 
15 dias ao cabeleireiro cortar o cabelo porque se 
ficasse grande, era feio. Eu passei a vida inteira 
vendo minha irmã colocar pano para tampar o 
cabelo. O que ele (Rodolffo) vê como mimimi, eu 
vejo como coragem. Se ele não quer enxergar isso, 
é problema dele”, desabafou Babu.

GESTO DE EMPATIA
Após atestar a gravidade da fala e ver toda dor 
gerada pela insistência de Rodolffo nas compa-
rações, diversas personalidades se manifestaram 
sobre o acontecido. A cantora sertaneja Marília 
Mendonça, que há poucos dias disse que não co-
mentaria sobre o paredão, quebrou o silêncio e se 
desculpou. “João merece respeito e me desculpa 
por isso!!!! Perdão, mesmo! Eu não sei até que 
ponto isso se torna uma culpa minha, mas nessa 
situação me vejo fazendo o mínimo. Quando ma-
chucamos as pessoas, desculpas não mudam, mas 
são o mínimo. Você é lindo. E eu sempre disse isso 
aqui! E eu não to falando isso aqui pra agradar 
ninguém, tô falando por ter ficado entalada com 
as lágrimas do João. É exclusivamente por ele. 
Simples. Tanto faz se vou ser julgada de novo. Não 
é sobre mim”, escreveu a cantora.

Luciano Huck também deu sua opinião sobre o 
episódio. Nas redes sociais, o apresentador falou 
sobre o ato empático dos participantes. “É sobre 
entender a dor do outro. É sobre sair da inação. 
É sobre reconhecer vozes diferentes da sua. João 
e Camilla arrebentaram. Aula em rede nacional”, 
escreveu. 

Uma das maiores vozes da música brasileira 
também se manifestou. “Todos os dias me levan-
to, olho no espelho, sempre me encanto com meu 
cabelo e a cor da pele dos meus ancestrais. Hoje 
dedico esse hino antirracista (‘Negão Negra’) can-
tado por mim e pelo Renegado para o João e todes 
nós que sofremos a dor do racismo”, escreveu Elza 
Soares.

Polícia Civil do Rio de  
Janeiro afirma que vai  
analisar as imagens  
envolvendo o comentário 
racista de Rodolffo no ‘BBB 21’ 
sobre o cabelo do brother João

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

Isso não é mais 
aceitável.  
Um bom exemplo 
de racismo 
estrutural é o  
cara nem saber  
que está sendo 
racista”
BABU SANTANA

No alto, a fantasia de 

Rodolffo (E), ao lado de João 

(D). Acima, João e Rodolffo 

(vestido com a fantasia) em 

cenas do programa. Abaixo, 

Rodolffo e seu pai, e ilustração 

em homenagem a João.



Horóscopo

O seu signo vai estar aberto a novos contatos 
profissionais. Novos planos ambiciosos podem 
surgir na sua vida. No amor, você vai ter mais 
sensibilidade. Cor: preto.

O desejo de ganhar reputação na carreira irá 
aumentar. Na saúde, alguns problemas podem 
aparecer. Na vida a dois, dedique-se ao par. Cor: 
carmim.

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: amoral, amparo, apitar, arma, astral, átimo, atraso, calor, casal, 
galo, glossário, gostar, imortal, ímpar, lagoa, lasca, latim, limo, limpa, lira, 
maioral, mapa, mitra, mora, salário, salsa, sátiro, tálio, trio, trompa.

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

Experiências e assuntos diferentes podem ampliar 
seus horizontes. Algumas mudanças na carreira 
podem ocorrer. Há chance de embarcar em um novo 
romance. Cor: branco. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Inicie o seu dia com muita paixão. Os negócios têm 
tudo para prosperar. Vai querer curtir a companhia 
do parceiro e também vai querer se divertir no 
amor. Cor: nude.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Bons contatos e grandes parcerias podem surgir. 
Tome cuidado com a generosidade sem limites. 
Pode se enganar.  Uma paquera sedutora pode 
pintar. Cor: ciano.

LEÃO
23/7 a 22/8

Cuide do  seu corpo e coma alimentos saudáveis. As 
emoções podem afetar o trabalho. Flertes vão estar 
em grande momento no terreno da conquista. Cor: 
areia. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

O seu lado simpático estará de plantão. Isso vai 
ajudar em suas relações pessoais e profissionais. 
Utilize a sua intuição para se dar bem no romance. 
Cor: terracota. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Você estará de coração aberto para as pessoas 
queridas. Fique em casa e aproveite com a família. 
A criatividade pode animar o amor e o sexo. Cor: 
azul-claro. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você pode se sentir inquieto e ter vontade de sair 
da rotina. Tome cuidado com a saúde. A animação 
para a paquera estará em baixa em sua vida. Cor: 
amarelo. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua vai te trazer sensibilidade e intuição. Vai 
pensar e falar o que o seu coração sente. Só evite 
ser ríspido.  Mergulhe na paixão na vida a dois. Cor: 
verde-escuro.

Vai ter vontade de fortalecer os laços com a 
família. O humor pode ser imprevisível. Há risco de 
pintar um ciúme no relacionamento. Cor: 
magenta. 

O seu signo pode se refugiar em seus próprios 
pensamentos. Pode preferir trabalhar só. No amor, 
aposte no seu jeito amável e generoso. Cor: prata. 

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

‘Você verá 
seus filhos 
crescerem’, 
diz Tatá
Tatá Werneck escreveu uma men-
sagem emocionante para o amigo, 
Paulo Gustavo, que está internado 
desde o dia 13 de março num hos-
pital do Rio de Janeiro, após ser 
diagnosticado com covid-19. No 
relato, publicado no Instagram, 
nesta terça-feira, ela ainda pediu 
a seus fãs que imaginassem o hu-
morista curado e na companhia 
da família.

“Cura! Ele está curado! Já come-
ço a legenda assim porque assim 
será! Imagine lindas cenas com 
Paulo. Imaginem ele saindo do 
hospital feliz e fazendo piada (ele 
é alegria pura). Imaginem só coisas 
boas! Porque assim será! Peço um 
min do seu tempo pra você imagi-
nar Paulo com seus filhos no colo 
curado. E assim será. Você verá seus 
filhos crescerem”, completou ela. 

Hugo Gloss 
desabafa 
sobre Rodolffo
O influenciador digital Hugo Gloss 
também decidiu se manifestar após 
a discussão envolvendo uma pia-
da racista de Rodolffo no ‘BBB 21’. 
Negro e gay, o jornalista disse que 
o episódio relembrou de situações 
que viveu desde a época da escola. 

“Hoje eu sou careca porque eu 
raspo. Se o meu cabelo crescer, 
não vai ser muito diferente do 
João. Fora isso que o João também 
é gay, eu também sou. Além disso, 
eu também era gordo. Então, ca-
ralh*, eu sofri muito na escola e na 
vida toda. Então me compadece 
muito essa história”, disse Hugo 
Gloss aos prantos em seus stories. 

Família toda 
de Scooby 
pegou covid
Pelo Instagram, Pedro Scooby fa-
lou um pouco sobre os tempos de 
pandemia com os seguidores. Em 
uma publicação comemorando os 
98 anos do avô, o surfista revelou 
que todos da família já se conta-
minaram com a doença. 

“98 e contando.. Passou pela 
Covid, sendo que todo mundo 
aqui em casa pegou! E ele pas-
sou estilo Highlander! Agora to-
mou a vacina e se Deus quiser 
vamos ter muitos aniversários 
para comemorar”, disse ele na 
legenda do vídeo em que babava 
pelo avô: “Te amo!”.
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