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ELIMINADO  
DO ‘BBB 21’, 
RODOLFFO SE DIZ 
ARREPENDIDO 
POR COMENTÁRIO 
RACISTA. P. 15

BRT terá serviço 
de segurança 
nas estações
Prefeitura do Rio vai criar o ‘BRT 
Presente’, com a contratação das 
horas de folgas de guardas munici-
pais e policiais militares. P. 5 

Falha no sistema acabou provo-
cando o indeferimento de pedidos 
de perícias iniciais por incapaci-
dade em todo o país. Denúncia foi 
feita ao DIA pela Associação Na-
cional de Médicos Peritos. P. 9 

INSS: 31,5 mil 
ficam sem 
benefícios

O DIA D

CEDAE DIZ QUE 
PADRÕES DE 
QUALIDADE DA 
ÁGUA SEGUEM A 
LEGISLAÇÃO 
VIGENTE. 
RIO DE JANEIRO, P. 5

PARA QUEM AGLOMERAR

COVID

ALERJ APROVA MULTA 

Após disputa judicial, aulas presenciais 
foram retomadas ontem em cerca de 

500 unidades de ensino. P. 4 

ESCOLAS REABREM 
COM BAIXO 

MOVIMENTO 

Projeto autoriza governo a aplicar punições que podem chegar a R$ 1,1 mil para pessoa física.  RIO DE JANEIRO, P. 4 

PACIENTES 
MISTURADOS 

Família denuncia que Hospital 
Souza Aguiar não separa 

internos com e sem covid. P. 4

Fila de espera por leitos de 
UTI e enfermaria volta a 
aumentar no estado. P. 4
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Niterói 
seleciona 
projetos para 
a retomada 
cultural do 
município

NUNOAVASCONCELLOS
INFORME DO DIA, P. 2

Laudo pericial não 
aponta essa causa. 
Família não pediu à 
polícia a exumação do 
corpo do artista. P. 6

Tom Veiga: 
descartada 
morte por 
veneno 

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Em sessão que  julga impeachment de Wilson Witzel, ex- secretário de Saúde, 
Edmar Santos, detona governador afastado, que rebate: “Laranja podre”. P. 3

TROCA DE CHUMBO NO TRIBUNAL 
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PROCESSO 
EM DISPUTA  

COM A GLOBO, 
EX-BBB MARCOS 

HARTER PEDE 
GRATUIDADE  

DE JUSTIÇA 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

‘Eu afirmei que requalificar a Unir 
Saúde era batom na sua cueca’ 

Cruzmaltino 
vence o 
Tombense por 
2 a 1 e passa 
para próxima 
fase da 
competição. 

P. 8
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 N A Travessa Trinta de Maio, 
em Neves, São Gonçalo, 
além de várias lâmpadas 
queimadas, também está 
repleta de buracos. Moradores 
pedem providências à 
prefeitura, pois não suportam 
mais tanto descaso com a 
população.

 > Laudelino Siqueira
São Gonçalo

Em Neves, lâmpadas 
queimadas e buracos

Reclamação de 
cobrança indevida

 N Inacreditável, mas recebi 
um boleto da Benevix, 
administradora de planos 
de saúde, com vencimento 
em abril de 2021 cobrando 
reajuste sobre um plano 
que cancelei em novembro 
de 2020. Ou seja, estão me 
cobrando por algo que há 5 
meses não uso.

 > Daniel Marques
Virginópolis

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

As mais lidas
Online

Pocah tem dívida de 
13 anos por quebrar 
contrato antes do 

‘BBB 21’
BBB

‘Batom na cueca’: ex-
secretário de Saúde 
disse ter avisado a 

Witzel sobre risco de 
requalificar OS

RIO DE JANEIRO

Márcio Baby, ex-jogador 
do Fluminense, morre 
após ser baleado em 
tentativa de assalto 

na Penha
RIO DE JANEIRO

Os projetos 
vão gerar 
emprego 
e renda a 
diversas 
famílias”
LEONARDO 

GIORDANO,
Secretário das 
Culturas de Niterói.

Os artistas brasileiros costumam dizer que, por causa 
da pandemia, o setor cultural foi o primeiro a parar e 
será o último a voltar. Para enfrentar a crise, a Se-

cretaria das Culturas de Niterói publicou no Diário Oficial os 
projetos selecionados para a retomada cultural na cidade. 
O município vai investir R$ 1 milhão em diferentes ações 
espalhadas por diversos pontos. Cinquenta projetos foram 
contemplados com 20 mil reais cada um, entre oficinas, 
cursos livres, programação, manutenção e/ou adequação 
de espaços culturais. De acordo com o secretário Leonardo 
Giordano, “mulheres e negros e negras estão à frente da 
representação legal dessas instituições selecionadas. Além 
disso, 85% dos bairros participaram, os vencedores estão 
espalhados pelo território de Niterói em proporção - 21 bair-
ros diferentes foram contemplados. Os projetos vão gerar 
emprego e renda a diversas famílias. A soma prevê contra-
tação de mais de 360 pessoas, envolvidas diretamente nos 
projetos e remuneradas para isto”, conta entusiasmado.

CARTA CULTURAL
Em paralelo, Niterói sai na frente como a primeira cidade do 
país a formular a Carta de Direitos Culturais. A redação final 
do documento será após as conversa que começaram em 22 
de março, entre a gestão pública e a sociedade civil. Todas 
as etapas serão de forma participativa e democrática. Este 
mês, será o lançamento do portal de serviços, que vai reunir 
informações sobre a cadeia produtiva da cultura. 

 N Representante da Agência 
Nacional do Petróleo será 
o primeiro a ser ouvido em 
CPI, na Alerj. Ideia é saber 
como vem sendo feita fisca-
lização de repasses das parti-
cipações especiais pelas con-
cessionárias do setor. 

InformedoDia

 N Alerj aprovou esta semana 
projeto de lei dos deputados 
André Ceciliano (PT) e Luiz 
Paulo (Cidadania) que per-
mite a compra de imóveis 
tombados com recursos de 
incentivos ficais da área da 
Cultura, desde que seja ins-
talado ali um equipamento 
cultural. O projeto agora 
aguarda sanção do gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro. 

NOVO DESTINO 
DE IMÓVEIS 
TOMBADOS

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

INÍCIO DA CPI DO 
PETRÓLEO E GÁS

USO DA COTA 

PARLA-

MENTAR

Projeto de lei do 

senador Carlos 

Portinho deter-

mina que cota 

parlamentar seja 

usada apenas no 

exercício do man-

dato. Suplente 

que assumir não 

poderá utilizar 

sobras de cota dos 

meses anteriores 

à posse. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Leonardo Giordano libera dinheiro para o setor cultural de Niterói.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

André Ceciliano

A compra de vacina para o controle da Covid-19 pela iniciativa 
privada, doando o mesmo número para o SUS, caminha no Con-
gresso. A medida pode acelerar a imunização no país e salvar vida 
dos mais jovens, perfil que vem sendo vítima do vírus em números 
cada vez mais expressivos.

A crise hídrica, que já deveria ter ficado para trás, continua impor-
tunando o carioca. A Cedae, por mais que prometa soluções, tem 
falhado ao lidar com o problema. O cheiro insuportável da água 
faz da rotina de higiene, como escovar os dentes e tomar banho, 
um momento de martírio!

Os recordes de casos e mortes por Covid-19 recomendam que 
fiquemos em casa. Quem precisar sair deve abusar das medidas de 
proteção: máscara, álcool em gel e distanciamento. E os gover-
nantes devem oferecer, mesmo com um ano de atraso, estrutura 
de transporte que evite aglomeração. Já!

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Linha Amarela: pedágio 
volta a ser cobrado
Concessionária que administra a via anuncia que aceitou a proposta do STF

A 
Lamsa, concessio-
nária que adminis-
tra a Linha Amare-
la informou ontem 

à noite que aceitou a pro-
posta encaminhada pelo 
presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Luiz Fux, em audiên-
cia de reconciliação realiza-
da na segunda-feira. Com 
a decisão, a concessionária 
restabelecerá a cobrança do 
pedágio, a partir da 0h de 
amanhã, com tarifa provi-
sória de R$ 4.

Na segunda-feira, a Lamsa 
havia pedido pelo menos 48h 
para dar uma resposta sobre 
a sugestão da tarifa feita por 
Fux. O ministro sugeriu a co-
brança de valor temporário, 
até que a 6ª Vara de Fazenda 
Pública do Estado faça a pe-
rícia nos contratos e aditivos 
para nova precificação.

IMBRÓGLIO DESDE 2018
O imbróglio entre a pre-
feitura do Rio e a Lamsa 
vem se arrastando desde 
2018, quando o executivo 
municipal recorreu ao Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) com a alegação de 
que o contrato com a con-
cessionária, firmado em 
1994, teve prorrogações e 
aditivos que teriam causa-
do prejuízos de R$ 225 mi-
lhões. À época, o então pre-
feito Marcelo Crivella disse 

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

 N As mudanças no CTB (Códi-
go de Trânsito Brasileiro), que 
entram em vigor na segunda-
-feira, mexem também com as 
regras da CNH (Carteira Nacio-
nal de Habilitação).

A Lei 14.071/2020, que en-
tra em vigor agora em abril, 
alterou a validade do exame 
de aptidão física e mental da 
CNH. Até então, para condu-
tores com menos de 65 anos, 
o documento era válido por 
até cinco anos, enquanto para 
condutores com 65 anos ou 

mais a validade era de até três 
anos. Agora, o exame passa a 
ter validade de 10 anos para os 
condutores com idade inferior 
a 50 anos; cinco anos aos con-
dutores com idade entre 50 
e 69 anos e de três anos para 
quem tem 70 anos ou mais.

Os novos prazos são válidos 
para os processos de renova-
ção feitos a partir do dia 12. Há 
a possibilidade de o médico 
examinador reduzir os prazos 
de acordo com os resultados 
da avaliação.

Mudanças na validade do exame

A Lamsa restabelecerá a cobrança do pedágio, a partir da 0h de amanhã, com tarifa provisória de R$ 4

que a Lamsa cobrava um 
valor acima do que deveria.

Em outubro de 2019, fun-
cionários da prefeitura che-
garam a quebrar cabines do 
pedágio e liberar as cancelas, 
depois que a prefeitura assu-
miu a gestão da Linha Ama-
rela. Depois disso, a Justiça 
devolveu a concessão da via 
à empresa e a prefeitura tam-
bém recorreu. Em setembro 
de 2020, o STJ autorizou a 
retomada da prefeitura à ad-
ministração da via e as cance-
las ficaram liberadas para os 
motoristas. Mais uma vez, a 
Lamsa recorreu. Assim, o im-
bróglio foi se arrastando até 
o dias atuais e ainda se busca 
uma solução definitiva. 

PANDEMIA

A retomada 
cultural de 
Niterói



RIO DE JANEIRO

WITZEL E EDMAR SANTOS 

TROCAM ACUSAÇÕES
Governador afastado afirma que seu ex-secretário de Saúde recebia propina quando era diretor 
de um hospital. Já o ex-titular da pasta alega que ‘canetada’ de Witzel seria ‘batom na sua cueca’

C
om troca de acusações. 
Foi assim que o gover-
nador afastado do Rio, 
Wilson Witzel, e o ex-

-secretário de Saúde, Edmar 
Santos, conduziram seus  de-
poimentos ontem em sessão 
do Tribunal Especial Misto 
que julga o impeachment do 
governador. Witzel, afirmou 
que Santos já integrava um es-
quema criminoso antes mes-
mo de integrar o governo. E 
que foi surpreendido quando 
as investigações de desvios na 
Saúde vieram à tona. Em dois 
momentos, o governador afas-
tado chorou. Santos, no entan-
to, relatou que foi avisado em 
uma ocasião por Witzel que 
iria, “na canetada”, requalifi-
car uma OS comandada por 
Mario Peixoto e investigada 
por fraudes em contratos. 

“O senhor me comunicou 
na varanda de seu gabinete 
que iria, de canetada, requa-
lificar a Unir Saúde (OS). Eu 
afirmei de forma veemente 
que isso era ‘batom na sua cue-
ca’”, afirmou Santos.

Os dois são investigados 
por irregularidades em con-

tratações de OSs com a Unir 
Saúde e a Iabas. Witzel sus-
tentou que Santos tinha um 
chefe que não ele, mas sim o 
empresário e pastor Edson 
Torres, preso na operação Tris 
in Idem, e que Witzel chamou 
de “bandido profissional”. Se-
gundo Witzel, o ex-secretário 
já estava envolvido em cor-
rupção quando era diretor do 
Hospital Pedro Ernesto.

“Foi descoberto que Edmar 
Santos tinha R$ 8 milhões 
em baixo do colchão dentro 
de casa. De onde veio esse di-
nheiro? Foi pago a ele como 
propina pelo pagamento de 
serviços prestados ao Pedro 
Ernesto. Segundo Edson Tor-
res, o patrão dele, a quem ele 
pagava mesada, foram R$ 18 
milhões pagos a Edmar. Ele 
devolveu R$ 8 milhões, mas e 
o restante?”, disse. 

No caso da requalificação 
da Unir Saúde, OS aponta-
da pelo Ministerio Público 
como sendo de propriedade 
do empresário Mário Peixo-
to, Witzel disse que assinou 
a requalificação da Unir para 
que a OS tivesse o direito de 
se defender das denúncias 
de irregularidade na admi-
nistração de unidades de 
Saúde do estado.

“Se eu não fizesse isso, 
poderia responder por im-
probidade administrativa. 
Eu teria que dar o direito ao 
contraditório e, se ficassem 
constatadas as irregularida-
des, a Unir seria impedida de 
contratar com o estado. Foi 
uma decisão técnica, e não 
para favorecer qualquer gru-
po”, alegou.

Wilson Witzel 
tentou adiar o 
depoimento, 
alegando que não 
tinha condições 
de pagar 
advogados

Edmar Santos 
chegou ao 

tribunal 
escondido 
por lençol. 

Depoimento foi 
atrás de biombo

ARTIMANHA

 NWilson Witzel chegou a 
pedir o TJ adiasse a sessão 
de depoimentos de ontem, 
mas o Tribunal Especial Misto 
negou, por maioria de votos, 
a tentativa de manobra. Wit-
zel anunciou ter revogado os 
advogados com o argumento 
de incapacidade financeira e 
pediu prazo 20 dias para que 
pudesse constituir nova de-
fesa. O pedido foi indeferido. 

Witzel pediu a palavra ao 
presidente do tribunal, de-
sembargador Henrique Fi-
gueira, e anunciou a revoga-
ção da defesa. “O processo é 
complexo, tenho dificuldade 
de contratar advogado por 
não ter capacidade financei-
ra”. O governador pontuou 
que, quando afastado, teve 
reduzido um terço do salá-
rio. “Meus advogados não 
são remunerados. As remu-
nerações foram pagas no 
início por mim, em valores 
simbólicos. Não tenho ca-
pacidade financeira de pa-
gar escritório de advocacia. 
Mas independentemente 
da capacidade financeira, 
o escritório da doutora Ana 
Teresa Basílio tem me assis-
tido”, comentou.

Apesar de ter revogado 
a defesa, Witzel foi acom-
panhado de advogado do 
próprio escritório da antiga 
defensora do governador.

Sem condição 
de ter advogado

 > Sobre irregularidades 
na contratação da Iabas 
para construir e gerir 
hospitais de campanha, 
Witzel disse que orienta-
va decisões estratégicas 
e que não interferia em 
detalhes de contratos.

Não tenho condições 
de me reunir com 22 se-
cretários para tratar de 
detalhes de contratos. 
Dava as decisões estra-
tégicas. Não tínhamos 
leitos no estado, não ha-
via condições de contra-
tação na rede privada e 
tomei a decisão de fazer-
mos os hospitais de cam-
panha. Mas não interferi 
em contratos”.

No início e no fim do 
depoimento, Witzel cho-
rou. “O processo de im-
peachment é doloroso. 
É muito cruel o que estão 
fazendo com minha fa-
mília, com a minha espo-
sa. Entrei na política por 
ideal. Uma das minhas 
missões era ter saúde 
exemplar, mas o secre-
tário Edmar não enten-
deu dessa forma”, disse. 
No fim, afirmou que, 
independentemente do 
resultado do processo, a 
“vitória está dada”.

‘Tomava as 
decisões 
estratégicas’

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

LUCIANO BELFORD/ AGÊNCIA O DIA

Santos: ‘Todas as OSs, todas, são comprometidas’
 > Durante o depoimento, 

Edmar Santos afirmou que 
todas as Organizações So-
ciais do estado atuam de 
forma ilícita. “Todas as 
OSs, todas, são comprome-
tidas. Não existe nenhuma 
OS no estado que trabalhe 
de forma lícita”, garantiu.

Em alguns momentos do 
interrogatório de Santos, 
Wilson Witzel tentou refu-
tar comentários do ex-se-
cretário, mas foi interrom-
pido pelo presidente do tri-
bunal, Henrique Figueira.

Em seguida, Witzel pergun-
tou a Edmar se conhecia Ma-
rio Peixoto, responsável pela 
Unir Saúde. O ex-secretário 
respondeu que o encontrou 
uma única vez, a pedido justa-
mente de Witzel. “Nunca tive 
relação com Mario Peixoto, 
nem com a Unir. Minha tenta-
tiva foi de expurgar essa OS da 
Saúde. Tive com Peixoto uma 
vez, a seu pedido, governador, 
num jantar. O tema principal 
da conversa dele foi de não 
desqualificar a Unir. Quase 
não falou de outro assunto”.

O ex-secretário relatou que 
foi avisado por Witzel que iria, 
“na canetada”, requalificar a 
Unir Saúde, organização so-
cial comandada por Mario Pei-
xoto e investigada por fraudes 
em contratos com a Saúde. 

“Pedi apoio para fazer uma 
auditoria nos contratos das 
Organizações Sociais. Quan-
do isso estava pronto a vir a 
tona, há uma solicitação para 
que não se tivesse um desgas-
te político. Há mudanças e a 
Controladoria Geral do Estado 
põe panos quentes”.

Edmar Santos chegou 
ao tribunal coberto com 
um lençol e depôs sob uma 
espécie de biombo para não 
ser gravado pela imprensa. 
Ele foi interrogado pelo 
próprio Witzel.

Por determinação do 
ministro Benedito Gonçal-
ves, do STJ, a imprensa não 
pode acompanhar o inter-
rogatório de Santo, sob a 
justificativa de “proteção 
de sua imagem”. Apenas a 
gravação de instrução do 
processo será permitida.

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Witzel e Santos são 
investigados por 
irregularidades em 
contratos com Unir 
Saúde e Iabas

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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Aulas presenciais são 
retomadas no Rio

Especialista adverte que não é hora de voltar aulas presenciais

Após disputa judicial, en-
tre prefeitura e grupo de 
vereadores e deputados es-
taduais, enfim as aulas pre-
senciais foram retomadas 
ontem no Rio. Cerca de 500 
unidades de ensino, entre 
creches e unidades públicas 
e particulares foram rea-
bertas, segundo a Secreta-
ria Municipal de Educação. 

Mas a movimentação na 
entrada das escolas foi bai-
xa na parte da manhã. 
Poucos pais, desconfiados, 
optaram por colocar seus 
filhos na sala de aula. A au-
xiliar de ensino Hellen, 30, 
acompanhou a filha até à  
porta da Escola Municipal 
Miguel Couto, em Olaria. 
Ela reclamou da confusão. 

“Está muito confuso. 
Uma hora pode trazer e ou-
tra hora não. As crianças re-
clamam em casa, querem 
estudar, mas a gente espera 
a decisão final. A gente pede 
para ter todo cuidado na es-
cola”, disse. 

Quem também recla-
mou da briga judicial foi 
a dona de casa Shyrlei, 37, 
que levou a filha para o 
primeiro dia de aula após 
a pausa emergencial. “Isso 
gera prejuízo enorme, as 
crianças são as que mais 
sofrem. Esse volta não vol-

ta atrapalha a vida de todo 
mundo. Sabemos dos riscos 
que os professores correm, 
mas a Educação é a base de 
tudo. É voltar com todo cui-
dado para evitar a contami-
nação”, ressaltou.

A secretaria garantiu que as 
419 unidades da rede munici-
pal estão preparadas para re-
ceber alunos. Todas, segundo 
a pasta, passaram por proces-
so de sanitização. O secretário, 
Renan Ferreirinha, disse que 
a retomada das aulas presen-
ciais é autorizada pelo Comitê 
Científico da prefeitura.

O Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação 
(Sepe) não concorda com o 
retorno presencial. Dione 
Lins, coordenadora geral, 
reafirma que os professores 
da cidade estão em greve 
e que o sindicato nunca foi 
consultado pela secretaria 
para discutir o retorno pre-
sencial nas salas de aulas.

A pesquisadora em Saúde 
da UFRJ e membro do comi-
tê de combate ao coronaví-
rus da UFRJ, Chrystina Bar-
ros, afirma que ainda não é o 
momento certo para a reto-
mada das aulas presenciais. 
“Esse é o pior momento da 
pandemia. Infelizmente não 
é hora de retomar algumas 
atividades. Com esse retor-
no, é importante que a fa-
mília tenha consciência dos 
riscos”, afirmou.

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Pacientes com e sem 
covid estariam juntos
Depois do curto-circuito 
que provocou incêndio em 
ala desativada do Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar, 
no Centro, na segunda-fei-
ra, a família de um pacien-
te de 58 anos denunciou 
que internos com e sem 
covid-19 acabaram mistu-
rados em um mesmo espa-
ço. Com isso, aqueles que 
não tiveram contato com a 
doença poderão ser postos 
em quarentena, além do 
risco de pegar a doença.

“A situação que deixa 
qualquer um louco. Às ve-
zes parece que você não 
está na realidade. É algo 
revoltante, paciente entrar 
no hospital com coisa e sai 
com covid. Meu cunhado 
está ansioso e com medo de 
ter sido contaminado. Li-
gou para minha sobrinha 
desesperado. Provavelmen-
te vai ficar de quarentena”, 
desabafou a cunhada, que 
preferiu não se identificar.

Segundo ela, o cunhado 
sofreu acidente de moto no 
último dia 30, na Rua Vis-
conde de Niterói, quando 
saía do trabalho e foi levado 

à unidade para ser operado. 
Ainda de acordo com ela, de-
pois do incêndio no hospital, 
teria sido colocado em ala para 
pessoas que tiveram contato 
com covid, sem fazer teste.

“Ele fica muito nervoso 
porque ele já está nos seus 58 
anos, e já tem uma série de 
doenças e problemas de saú-
de. Ele tem muito medo de 
pegar”, explicou a cunhada.

A direção do Hospital 
Municipal Souza Aguiar ar-
gumentou que os pacientes 
com sintomas de covid-19 são 
acompanhados em locais se-
parados de pessoas em atendi-
mento não covid-19, conforme 
definições dos protocolos de 
atendimento nas unidades de 
urgência e emergência.

“Todos os pacientes que 
serão internados na unidade 
passam por avaliação clínica, 
teste PCR e tomografia de tó-
rax para verificação de sinto-
mas clínicos ou evidência em 
exames laboratoriais e de ima-
gem que indiquem um quadro 
de covid-19”, completou a nota.

Reportagem da estagiária Tatiane 

Gomes, sob supervisão de Gustavo Ribeiro

Multa por aglomeração 
pode chegar a R$ 3,7 mil
Alerj aprova projeto de lei que autoriza governo a aplicar punições na pandemia 

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Quem fizer aglomeração será advertido e multado em R$ 110. Em caso de reincidência, vai a R$ 1,1 mil

A 
Assembleia Legislati-
va do Rio (Alerj) apro-
vou ontem, em discus-
são única, o Projeto de 

Lei 3.778/21, que autoriza o go-
verno aplicar sanções admi-
nistrativas, como advertências 
e multas, para quem participar 
de aglomeração em ambien-
tes públicos ou privados sem 
motivo justo na pandemia de 
coronavírus. As penalidades, 
que podem chegar a R$ 1,1 mil 
para pessoa física e  R$ 3.700 
para empresas, farão parte do 
Cadastro Estadual de Infrato-
res das Normas Sanitárias. A 
medida, de autoria do deputa-
do Pedro Ricardo (PSL), segue 
para avaliação do governador 
em exercício, Cláudio Castro. 
Ele tem até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou vetá-la.

As multas já foram defi-
nidas pela Lei 8.859/20, que 
obriga o uso de máscaras du-
rante o estado de calamidade 
pública em decorrência da 
pandemia de covid-19. Com 
a mudança proposta, quem 
participar de aglomerações 
receberá advertência, segui-
da de multa de cerca de R$ 
110. Em caso de reincidência, 
será de aproximadamente de 
R$ 220, podendo chegar a 
R$1.100. Empresas que pro-
moverem aglomerações po-
dem receber multa de cerca 
de R$ 740 e, em caso de rein-
cidência, chegará a R$ 3.700.

O Executivo regulamentará 
a norma por meio de decretos. 
“Atitudes inaceitáveis como a 

recusa ao uso de máscara e a 
participação em aglomerações 
festivas ou recreativas revela 
indiferença e negação à rea-
lidade que está posta: disse-
minação de um vírus severo e 
letal para grande parte da po-
pulação mundial”, declarou 
Pedro Ricardo.

BALANÇO DE CASOS

A Secretaria Estadual de Saú-
de informou que registrou, 
até ontem, 666.025 casos con-
firmados e 38.282 óbitos por 
covid no estado. Nas últimas 
24h, foram 5.118 novos casos 
e 242 mortes. Entre os casos 
confirmados, 619.894 pacien-
tes se recuperaram da doença.

LEITOS DE COVID-19 NO ESTADO

 N O Estado do Rio voltou a re-
gistrar aumento na fila de es-
pera por leitos de UTI e enfer-
maria após dois dias seguidos 
de queda, conforme último 
boletim do Painel da Covid-19 
do governo. Os dados são da úl-
tima terça-feira. No total, 859 
pessoas aguardam vaga por 
leitos até ontem. Na segunda, 
era de 844, e no domingo, 917. 

O número de pessoas que 
aguardam vaga na fila de UTI 
do estado subiu para 647, e nas 

enfermarias são 212 pacientes 
esperando por um leito. Ape-
sar do aumento da procura por 
atendimento médico, o tempo 
médio para ter acesso a reser-
va diminuiu para casos graves 
da doença. O boletim aponta 
para 8 horas de espera para os 
leitos de UTI, contra 17 horas na 
segunda-feira. Nas enferma-
rias a média se manteve em 4,5 
horas. A taxa de ocupação de 
UTI diminuiu para 89,7%. Nas 
enfermarias,  é de 79,3%.

Fila de espera volta a aumentar

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

4   RIO DE JANEIRO QUINTA-FEIRA, 8.4.2021  I  O DIA



Prefeitura do Rio 
vai anunciar o 
‘BRT Presente’
Será apresentado projeto de lei que autoriza a 
execução de R$ 133 milhões para melhorias 

BEATRIZ PEREZ/ AGÊNCIA O DIA

O 
prefeito Eduardo 
Paes disse que o se-
cretário Breno Car-
nevalle, da Secreta-

ria Municipal de Ordem Pú-
blica, vai anunciar “o mais 
breve possível” o BRT Pre-
sente. Segundo o prefeito do 
Rio, este foi um pedido dos 
vereadores da cidade. O ser-
viço de segurança nas esta-
ções será feito, a princípio, 
com a contratação de horas 
de folga de guardas munici-
pais e policiais militares.

“Será um investimento na 
busca de trazer mais confor-
to e segurança no BRT”, disse 
o prefeito do Rio durante co-
letiva de imprensa no Palá-
cio da Cidade, em Botafogo, 
na manhã de ontem.

A interventora do BRT, 
Cláudia Secin, o secretário 
municipal de Fazenda, Pedro 
Paulo, e a secretária muni-
cipal de Transportes, Maína 
Celidônio, se reúnem hoje 
com parlamentares na Câ-
mara Municipal do Rio para 
apresentar um projeto de lei 

que autoriza a execução de 
R$ 133 milhões para melho-
rias no BRT.

Ao projeto, o presidente 
da Câmara, Carlo Caiado, 
e os vereadores Felipe Mi-
chel, Luís Carlos Ramos Fi-
lho e Alexandre Isquierdo, 
que fazem parte da Comis-
são de Transportes, apre-
sentarão uma emenda para 
a criação do programa BRT 
Presente. 

Segundo o texto, “serão 
designados pelo menos dois 
agentes de segurança por es-
tação do BRT, que ficarão fi-
xos a fim de coibir infrações 

e zelar pela segurança dos 
usuários”. A contratação do 
programa será por convênio 
específico a ser firmado pelo 
Executivo, como acontece no 
Segurança Presente.

“Não adianta recuperar as 
estações e não fiscalizar. To-
dos os dias a gente vê atos de 
vandalismo no BRT. Existem 
duas leis de minha autoria 
que punem quem depreda e 
dá calote que não são cum-
pridas, justamente por falta 
de fiscalização. Esse é o mo-
mento certo de implementar 
esse programa, que é um su-
cesso em toda a cidade”, disse 
Felipe Michel.

REUNIÃO NA CÂMARA
A reunião está marcada para 
hoje, às 11h, na sala da pre-
sidência da Câmara de Ve-
readores. Após a discussão, 
poderá haver a votação do 
projeto de lei, em regime de 
urgência, que estava prevista 
para ontem, mas foi adiada.
O percentual de calotes diá-
rios no BRT é de 20 a 25% 
dos usuários transportados, 
que são cerca de 170 mil pas-
sageiros por dia.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, apresenta o planejamento para investimento no BRT 

INTEGRAÇÃO COM BRT TRANSBRASIL

Terminal de VLT será construído no gasômetro

 NDentro do planejamento que a 
Prefeitura do Rio pretende exe-
cutar para melhorar a operação 
do BRT na cidade está a criação 
de um terminal de VLT próximo 
à Rodovia do Rio que integre o 
BRT TransBrasil, o veículo leve 
sobre trilhos e linhas de ônibus. 
“A ideia é usar a estrutura de 
transportes que já temos no 
Centro do Rio e valorizar o VLT 
que está sendo subutilizado”, 
explicou a secretária municipal 
de Transportes Maína Celidônio.

O terminal terá o proje-
to realizado pela Secretaria 
de Planejamento Urbano, 

comandada por Washington Fa-
jardo. “Haverá uma conexão con-
fortável para o usuário”, disse Maí-
na Celidônio.

O VLT será estendido até o 
terreno do Gasômetro, na Zona 
Portuária. O prefeito disse que os 
terrenos já estão sob o poder da 
Prefeitura para que as obras sejam 
realizadas. As obras da TransBrasil 
devem ser concluídas até o fim de 
2022. “Se terminarmos antes, me-
lhor”, disse Eduardo Paes.

A secretária Maína Celidônio 
também disse que estações do 
BRT na Avenida Brasil receberão 
projetos urbanísticos para ficarem 

mais confortáveis para o usuá-
rio. Alguns pontos de ônibus 
também serão aproximados 
das estações para facilitar a 
conexão.

Também foi anunciada a 
implantação de quatro esta-
ções no corredor TransBrasil 
entre Deodoro e Margaridas. A 
secretária Maína Celidônio dis-
se que haverá calha no corredor 
para evitar invasões e aciden-
tes. A Prefeitura anunciou na 
manhã de ontem uma série de 
medidas para melhorar o servi-
ço do BRT e das linhas comuns 
de ônibus na cidade. 

Cedae desmente má qualidade da água e diz 
que os padrões seguem a legislação vigente
Companhia afirma que consumo pela população é seguro. Estação de tratamento do Guandu é religada 

DIVULGAÇÃO - COMITÊ GUANDU-RJ

Captação da Estação de Tratamento de Água em Nova Iguaçu

buída no Rio com cheiro e 
gosto de terra desde janeiro 
de 2020. Relatórios feitos 
pela companhia mostram 
que a água captada para a 
estação de tratamento do 
Guandu teve níveis recor-
des de geosmina do ano no 
fim de janeiro. Em bairros 
do Grande Rio, o abasteci-
mento só deve ser normali-
zado amanhã. 

A companhia explicou que 
o Rio Guandu ficou pelo me-
nos 12 horas parado para que 
uma bomba seja instalada na 
lagoa de captação. O objetivo 
é renovar a água da estação 
e tentar melhorar a situação. 
Segundo a Cedae, a manei-
ra de solucionar o problema 
definitivamente é a obra de 
proteção da tomada de água 
da Estação Guandu, ainda 
em processo de licitação. 
Está prevista a construção 
de um dique para impedir 
que as águas dos rios Ipiran-
ga, Queimados e Poços se 
misturem às do Rio Guandu 
antes do ponto de captação 
de água. 

A Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Ja-
neiro (Cedae) divulgou ontem 
nota desmentindo a má quali-
dade da água que fornece aos 
seus consumidores. O órgão 
afirmou que “a população 
pode consumir a água com 
segurança, que os padrões es-
tão de acordo com a legislação 
vigente”. 

A companhia se referiu à 
matéria do jornal ‘O Globo’, 
publicada ontem, dando conta 
de que a água estaria contami-
nada com produto tóxico. “A 
água distribuída pela Cedae é 
segura para o consumo e não 
está contaminada com metal 
pesado”, garantiu a Cedae, na 
nota. A companhia ainda com-

pletou: “Na matéria, há erro na 
descrição do uso do Phoslock, 
ou argila lantânica, produto 
que contém 5% de lantânio; 
Como divulgado desde 2020, o 
produto foi usado no combate 
às algas produtoras de geos-
mina/MIB na Lagoa Grande, 
próxima ao Rio Guandu; O 
lantânio não é metal pesado, 
é terra rara, usado inclusive 
em remédios para humanos; 
A aplicação do produto em 
baixíssimas dosagens foi um 
procedimento regular e auto-
rizado pelos órgãos ambien-
tais competentes, Inea e Iba-
ma; Não houve lançamento da 
argila lantânica na água trata-
da e distribuída à população”. 

O Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especializada em 
Meio Ambiente (GAEMA/
MPRJ), e a Defensoria Públi-
ca do Estado do Rio de Janeiro 
(DPERJ) determinaram que a 
Cedae deve apresentar, em até 
três dias, explicações sobre as 
reclamações de consumidores 
sobre os padrões de potabili-
dade no fornecimento e falta 
d’água no município do Rio.

Por volta das 6h de ontem 
a Cedae religou a Estação de 
Tratamento do Guandu. O 
desligamento foi realizado 
na terça-feira, por volta das 
19h, para tentar acabar com 
a geosmina — elemento que 
tem deixado a água distri-

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

“Será um 
investimento na 
busca de trazer 
mais conforto e 
segurança no BRT”
EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio
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Tom Veiga: fonte nega 
envenenamento do ator
Até o momento, família não contactou a polícia pedindo exumação do corpo

ARQUIVO PESSOAL

Tom Veiga: agredido, ator mandou mensagens afirmando que se sentia “um lixo e humilhado”

U
ma fonte ouvida sob 
condição de anoni-
mato pelo DIA, que 
teve acesso ao laudo 

pericial feito pela Polícia Ci-
vil após a morte de Tom Vei-
ga, disse que o exame atesta 
cabalmente que a morte não 
foi produzida por veneno. “O 
laudo atestou cabalmente na 
necropsia que não houve iden-
tificação de nenhum veneno. 
Essa informação que circulou 
sobre a suspeita não é verda-
deira e não há possibilidade do 
ator ter sido envenenado”, dis-
se a fonte. Na terça, circularam 
notícias na imprensa de que 
a família teria interesse em 
exumar o corpo por suspeitar 
que a morte do ator pudesse 
ter sido provocada por enve-
nenamento. A segunda ex-es-
posa, Alessandra Veiga, negou 
publicamente a intenção no 
mesmo dia.

Até o momento, nenhum 
familiar entrou em contato 
com a Polícia Civil solicitan-
do a exumação do corpo.

MORTE DE TOM VEIGA

Tom Veiga morreu no dia 1 
de novembro vítima de um 
AVC. O eterno intérprete 
do Louro José revelou a um 
amigo e para sua segunda 
ex-esposa, Alessandra Veiga, 
ter sido agredido na noite de 
7 de setembro pela sua ter-
ceira e até então atual com-
panheira, Cybelle Hermínio.

Em um novo desdobra-
mento do caso, Veiga ensaia-

intérprete do Louro José fica-
ram com 12,5%. A colunista 
de O DIA Fábia Oliveira pu-
blicou uma reportagem reve-
lando que a família de Veiga 
tem a intenção de anular o 
documento e retirar os direi-
tos de herança da Cybelle.

AGRESSÃO

A discussão com Cybelle te-
ria acontecido na hora do 
almoço, motivada por uma 
ordem que ele deu ao filho 
de Cybelle, que insistia em 
almoçar dentro da piscina, 
segundo Tom. Diante da ne-

gativa do marido, Cybelle fez 
a vontade do filho mesmo as-
sim, contou o ator.

Os dois teriam ficado em 
um clima ruim, e após uma 
tentativa de diálogo frustra-
da, ele ofereceu uma taça de 
vinho para Cybelle, que recu-
sou. Em seguida, foi iniciada 
uma discussão e ela derru-
bou Tom da cadeira, agredin-
do o intérprete e batendo sua 
cabeça no chão por várias ve-
zes enquanto xingava o ator.

Defesa de Dr. Jairinho ataca o caráter 
e o depoimento de ex-namorada

Site para desqualificar 
as testemunhas

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Henry Borel: o caso ainda está sendo investigado pela polícia

A defesa de Monique Me-
deiros e do médico e verea-
dor Dr. Jairinho (Solidarie-
dade) criou ontem perfis no 
Instagram, YouTube, além 
de um site para divulgar as 
versões do casal a respeito 
da morte de Henry Borel, 4 
anos, ocorrida no dia 8 de 
março. O site traz o relato 
de testemunhas que tentam 
desqualificar um dos prin-
cipais depoimentos con-
tra o vereador: a de uma 
ex-namorada.

Segundo o depoimento 
da mulher, a sua filha ficava 
nervosa, chorava e até vomi-
tava ao ver o vereador. A me-
nina chegou a contar para a 
avó teve a cabeça afundada 
por ele na água de uma pisci-
na, além de apanhar do par-
lamentar. A defesa de Jairi-
nho nega as acusações e, no 
site, tenta desacreditar a tes-
temunha, em vídeos curtos, 

de pessoas que supostamente 
tiveram contato com ela.

“Ela trabalhou com a gen-
te durante três campanhas. 
Na última, mandou pedir 
material para ajudar o Jai-
rinho. Teve um relaciona-
mento com ele sim, por in-
sistência, muita insistência. 
Eu sou testemunha disso. 
Dizia para todo mundo que 
ele ajudava ela, dava presen-
tinhos para ela, para a filha”, 
disse uma das testemunhas, 
identificada no vídeo ape-
nas como Shirlei. 

Em outro relato, uma mu-
lher, identificada como Marli 
Coelho, diz que a ex-namo-
rada pediu favores para Jai-
rinho, na última eleição. Ela 
ainda acusa a ex-namorada 
do vereador de perseguir a 
companheira do político, 
que era casado à época do 
relacionamento.  

O caso segue sendo in-
vestigado pela Delegacia de 
Homicídios da Capital, que 
apura a linha de maus-tratos 
ou acidente doméstico para 
a morte do menino. 

va uma reconciliação com a 
segunda ex-esposa, Alessan-
dra Veiga, com quem foi ca-
sado por 12 anos. Em men-
sagens de texto e fotos, ele 
relatou o episódio de agres-
são em que foi vítima e disse, 
na época, que estava se sen-
tindo “um lixo e humilha-
do”. Ele pediu que o aconte-
cimento não fosse divulgado 
por ninguém.

No testamento válido até 
o momento, a ex-mulher 
Cybelle Hermínio tem direi-
to a 50% dos bens deixados e 
cada um dos quatro filhos do 

Reportagem do estagiário Jorge Barbosa, 

sob supervisão de Thiago Antunes

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br
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MORTE A CADA DIA

VIDA E 
JUVENTUDE 
PERDIDAS

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

N
o Brasil de hoje, todos nós morremos um pouco a 

cada dia. A morte se apresenta não somente quan-

do é a morte morrida, que nós fomos treinados para 

sofrer e resistir. Ela sempre foi sofrida e dolorida, mas, em 

regra, havia o direito a um rito de despedida que fazia a dor 

ir se ajeitando para que a gente não morresse junto. 

A morte sempre foi tratada com a dignidade que acom-

panha o mistério, o desconhecido, o medo. E, salvo nos 

desastres, cada um encontrava um jeito de conviver com 

a inevitável e inexplicável dor da perda. Mas era um direito 

do cidadão sentir a dor, até para respeitá-la. Até isso o go-

verno que cultua a morte tem negado ao brasileiro. 

ARTE KIKO

pitais, tem que estar na conta 
desse irresponsável. 

A dor do que vi e vivi não 
me dá a isenção de julgar, mas, 
não me permite a covardia da 
omissão. Ao mal causado aos 
que sofrem a dor da perda, 
ou sofrimento dilacerante da 
doença traiçoeira, devem ser 
adicionados danos colaterais 
que afligem a todos. A ado-
lescência perdida em tempo 
de solidão que há de marcar 
uma geração inteira. A falta 
indelével do contato físico, ou 
mesmo visual, que permite o 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

“Morremos de 
morte igual, 

mesma morte 
severina. Que é a 
morte de que se 

morre de velhice 
antes dos trinta, de 

emboscada antes 
dos vinte, de fome 
um pouco por dia” 

JOÃO CABRAL DE MELO NETO 

Morte e Vida Severina

Num dia em que se registram 
4.195 mortos, um óbito a cada 
20 segundos, com total de 
336.947 mortes, o país é res-
ponsável pelo maior número 
de mortos no mundo, sendo 
mais de 1/3 do total. E, sem 
medo de errar, é necessário 
apontar a responsabilidade 
direta do presidente da Repú-
blica por boa parte das mortes.

É inegável que, no meio da 

catástrofe da crise sanitária in-
ternacional, teríamos muitos 
mortos. Mas, essa é uma visão 
isenta, técnica, jurídica e de es-
pecialistas da área de Saúde. 
A condução da crise por esse 
presidente fascista, irracional 
e genocida é responsável pelo 
número excessivo de óbitos.

Os números abissais já 
bastariam para justificar 
nossa revolta cívica e hu-

manitária contra o monstro 
que desonra o cargo, tripudia 
com a dor, despreza o senti-
mento de abandono do povo 
brasileiro. Sem precisar re-
lembrar as inúmeras mani-
festações sádicas, grosseiras, 
perversas e doentias que já 
fazem parte do anedotário 
nacional. Mas, o que ele pes-
soalmente, com vontade livre 
e deliberada, usando o poder 
de presidente da República 
fez em relação à vacina é de 
uma indignidade revoltante. 

Em maio de 2020, optou 

por ficar fora da aliança para 
aderir à produção dos imu-
nizantes. Em julho, decidiu 
por não comprar 160 milhões 
de doses da CoronaVac. Em 
agosto, rejeitou a proposta 
da Pfizer de 70 milhões de 
doses. Não é só indigno, é cri-
me! Crime comum e de res-
ponsabilidade. Boa parte dos 
infectados teriam se livrado 
do vírus se a vacinação tives-
se começado meses antes. A 
falta angustiante do ar para 
os doentes, seja nos corredo-
res, quartos ou UTIs dos hos-

aflorar da sexualidade, o des-
pertar do desejo, o exercício do 
jogo do amor e da paixão. Os 
porres com amigos e a perda 
da desculpa dos intelectuais 
que diziam preferir a solidão, 
por timidez ou falta de jeito. A 
solidão agora iguala a todos, é 
de todos. 

No meio do desespero, 
tento encontrar luz e ar e vejo 
que palavras escritas têm 
valor diferenciado. Fora do 
mundo físico, livros, poesia 
e histórias ocuparão mais es-
paço. Os fascistas, que nos ti-
raram o ar, a alegria, o toque 
amoroso e a vida, não vence-
rão! Detestam a luz, têm ódio 
à cultura e vivem do esgoto. 
Porém, um cenário em que 
as pessoas estão castradas 
do contato físico permite 
momentos de reflexão. Claro 
que, no mundo binário des-
ses bandidos, o limite é o das 
frases de efeitos, de poucos 
toques, e fake news. Vamos 
inundá-los de literatura, pois 
morrerão à míngua.

Não nos rendamos à es-
tratégia dos bárbaros. Lem-
bramos Foucault: “O risco de 
morrer, a exposição à destrui-
ção total, é um dos princípios 
inseridos entre os deveres 
fundamentais da obediência 
nazista, e entre os objetivos es-
senciais da política. (...) É pre-
ciso que se chegue a um ponto 
tal que a população inteira seja 
exposta a morte”.
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FLAMENGO

‘De cinco extintores, só um funcionou’
É o que relata a funcionária Daniele da Silva, que presenciou o incêndio no Ninho do Urubu em 8 de fevereiro de 2019

REPRODUÇÃO

Daniele da Silva fez revelações importantes sobre o incêndio

H
oje, o Flamengo com-
pletará 26 meses do 
dia mais triste de sua 
história. O incêndio 

no CT Ninho do Urubu, que 
resultou na morte de dez jo-
vens das categorias de base 
do clube — Arthur Vinicius, 
Athila Paixão, Bernardo Piset-
ta, Christian Esmério, Gedson 
Santos, Jorge Eduardo, Pablo 
Henrique, Rykelmo de Souza 
Viana, Samuel Thomas e Vi-
tor Isaías —, ainda deixa mar-
cas em quem viveu de perto 
toda tragédia da manhã de 
08/02/2019. É o caso da auxi-
liar de serviços gerais Danie-
le da Silva. Primeira pessoa a 
presenciar o incêndio, ela foi 
demitida pelo Flamengo no úl-

timo dia 24 após cinco anos de 
clube e fez revelações impor-
tantes sobre o ocorrido. 

Em entrevista a O DIA, 
Daniele deu detalhes das 
cenas de terror que presen-
ciou naquela manhã. Ela 
contou como fez para pe-
dir ajuda ao segurança que 
estava de plantão e revelou 
que a maioria dos extinto-
res de incêndios utilizados 
por ele para tentar apagar o 
fogo não funcionou. Ao todo, 
segundo ela, o funcionário 
recorreu a cinco equipamen-
tos, mas só um funcionou de 
forma adequada.

“Não usei extintores. Po-
rém, vi que apenas um fun-
cionou, do total de cinco. 
Neste dia, cheguei por vol-
ta de 5h50 ao Ninho, passei 
pela portaria central, bati 
meu ponto, dei bom dia ao 
segurança de plantão e des-
ci. Chegando lá, estava tudo 
normal. Depois de um tem-
po, avistei uns atletas na por-
ta do contêiner e uma fuma-
ça preta com clarão saindo 

pelo teto. Saí correndo para 
a portaria, onde havia pas-
sado alguns instantes antes, 
e chamei o segurança. Ele 
veio correndo para ajudar. 
Quando chegamos em frente 
ao contêiner, o fogo já esta-
va intenso. Foi muito rápido. 
Fiquei parada vendo aqui-

lo tudo na esperança de não 
ter mais ninguém lá dentro. 
Mas logo saiu um menino e 
disse: ‘Tia, tá cheio de gente 
lá dentro’. Eu pirei na hora. 
O fogo já tinha tomado con-
ta da única porta de entrada 
do contêiner”, disse Daniele.

Em entrevista ao “Fantás-

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Fluminense passou por 
cima do Macaé no Campeo-
nato Carioca. E, jogando como 
titular pela primeira vez nos 
profissionais, a joia Kayky 
marcou e teve uma atuação 
de destaque. Além dele, os ve-
teranos e craques Fred, Nenê 
e Ganso guardaram também 
pra carimbar mais uma vitó-
ria do Fluminense na tempo-
rada. Essa mescla tem tudo 
pra dar certo e Roger Macha-
do sabe fazer isso muito bem. 
Confiança que chega no mo-
mento ideal.

OS VETERANOS E A 
JOIA NO TRICOLOR

MARCELO CORTES/FLAMENGO

O TRATOR CHAMADO 
FLAMENGO

N
ão teve graça. O Flamengo utilizou, pela 
primeira vez na temporada, força máxi-
ma para enfrentar o Madureira pelo Ca-

rioca. O detalhe é que o Madureira era o único 
invicto da competição e tomou um sonoro 5 
a 1. E já há quem diga que o Fla de Ceni está 
jogando melhor do que o de Jorge Jesus. Vejo 
exagero, mas não discordo se alguém falar so-
bre a intensidade absurda que essa equipe está 
empregando. Tudo bem que é o Cariocão e o 
Madureira. Mas nada me tira da cabeça que o 
Rubro-Negro, mesmo tendo perdido a Liberta-
dores, segue sendo o melhor time da América 
do Sul e o único capaz de fazer frente no cená-
rio mundial. Vejo com frequência a Champions 
League e lá segue sendo um nível acima de 
nós. Mas, se há alguma equipe, olhando para 
a última década, capaz de bater de frente com 
esses gigantes, é o time da Gávea. Eu nem acho 
que vá vencer. Mas, por exemplo, em um jogo 
é possível. O meu destaque da coluna é esse: 
intensidade e, como sempre vem à mente a 
frase de Bruno Henrique, “outro patamar”. 
Grande fase!

O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 na segunda-feira

 nNeymar Jr., Marquinhos e 
Mbappé trataram de apron-
tar para cima do Bayern de 
Munique, na Alemanha, pe-
las quartas da Champions 
League. O jogo terminou 3 
a 2, com duas assistências 
do gênio brasileiro, uma do 
zagueiraço da Seleção e dois 
gols da joia francesa. Mas 
se engana quem acha que o 
show foi só do PSG. Os ale-
mães perderam, mas fina-
lizaram 31 vezes e pararam 
no goleiro Keylor Navas. Es-
petáculo de partida!

SHOW NA 
CHAMPIONS

QUE TRISTEZA, VOLTAÇO...

 nTudo se encaminhava para que o Volta Redonda se clas-
sificasse contra o Juazeirense pela Copa do Brasil. Abriu 
3 a 0 e controlava o jogo, mas desligou e tomou o empate 
aos 51 minutos. Nos pênaltis, Alef Manga, que tinha feito 
gol no tempo normal, perdeu a cobrança e o Esquadrão 
de Aço deu adeus. É de se lamentar, mas também pensar 
que o Carioca está acontecendo e o Voltaço vai muito bem.

A
FP

VASCO

BOTAFOGO

Cruzmaltino vence o Tombense 

Com ares de emoção até o 
apito final, o Vasco visitou o 
Tombense, em Tombos, em 
pela segunda fase da Copa do 
Brasil, venceu por 2 a 1 e con-
seguiu avançar para a terceira 
fase. Os gols vascaínos foram 
marcados por Gabriel Pec e 
Andrey. Daniel Amorim des-
contou para os donos da casa.

O primeiro tempo começou 
da melhor maneira possível 
para o Vasco, que abriu o pla-
car aos dois minutos. Quando 
o Tombense ainda se organi-
zava em campo, Galarza divi-
diu de cabeça, e a bola sobrou 
com Gabriel Pec. Ele deu um 
lindo drible em Felipe e chu-
tou firme para abrir o placar 

Andrey comemora gol do Vasco

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

no Almeidão. Depois do gol, 
o jogo deu uma equilibrada, 
sem grandes chances de peri-
gos para ambos os lados.

A segunda etapa começou 
igual ao primeiro tempo: gol 
do Vasco nos minutos iniciais. 

Aos quatro, Andrey soltou 
uma pancada no canto do go-
leiro Felipe que não chegou a 
tempo. Com a vantagem no 
marcador, o time do técnico 
Marcelo Cabo administrou o 
resultado e chegou a ter 65% 
da posse de bola.

Com o passar do tempo, os 
jogadores vascaínos foram de-
monstrando desgaste físico, 
e o Tombense tirou proveito. 
Aos 37 minutos, João Paulo 
cruzou na pequena área, Da-
niel Amorim antecipou a mar-
cação do lateral Zeca e mar-
cou de cabeça, diminuindo o 
marcador. A partir desse mo-
mento, os mineiros colocaram 
pressão para cima do Vasco, 
mas de nada adiantou, e a vi-
tória ficou com o time carioca.

Dois reforços nos planos
Após finalizar 12 contratações 
para a temporada, o Botafogo 
planeja ainda trazer ao me-
nos dois nomes de peso para 
fortalecer o elenco para a Sé-
rie B. De acordo com o portal 
“globoesporte.com”, o meio-
-campo e o ataque seriam as 
prioridades da diretoria.

Os nomes dos jogadores 
que estariam na mira não 
foram divulgados, mas se-

riam atletas que gerariam 
um custo maior para o Bota-
fogo. As saídas de jogadores 
como Kalou, Zé Welison, Ra-
fael Forster e Marcelo Bene-
venuto, que tinham salários 
considerados altos, devem 
viabilizar o negócio. 

Além disso, o Botafogo de-
verá se esforçar para repor 
a possível transferência de 
Matheus Babi. 

HOMENAGEM
A prefeitura do Rio sancio-
nou uma lei que dá o nome 
de Agnaldo Timóteo ao cal-
çadão do Estádio Nilton San-
tos. O projeto foi sancionado 
ontem e é uma homenagem 
ao cantor, que morreu no sá-
bado, vítima da covid-19 no 
Rio. Agnaldo Timóteo era 
um torcedor apaixonado do 
Botafogo.

FLUMINENSE

Roger Machado elogia atuação
A goleada sobre o Macaé co-
locou o Fluminense nova-
mente entre os quatro pri-
meiros do Campeonato Ca-
rioca. Ao fim da partida dis-
putada em Volta Redonda, 
o treinador Roger Machado 
elogiou a atuação da equipe 
tricolor, que pela primeira 

vez no torneio conseguiu 
vencer algum jogo por um 
placar tão elástico.

“Salientei para os atletas 
no intervalo ou, melhor, no 
fim do jogo, mais do que re-
sultado foi o que nós pro-
duzimos. Não só do ponto 
de vista ofensivo, mas pelo 

todo a gente ter feito uma 
partida segura.  Mesmo 
quando o adversário teve 
a bola, a gente conseguiu 
impedir que pudesse gerar 
consequência no nossos sis-
tema defensivo. Eu acho que 
o placar foi compatível com 
a atuação”, afirmou.

LIGA DOS CAMPEÕES
Com gols de Mbappé (2) e Marquinhos, o PSG 

venceu o Bayern de Munique no jogo de ida 

das quartas. Neymar deu duas assistências.

tico”, da TV Globo, no último 
dia 21, Benedito Ferreira, o 
segurança que é citado por 
Daniele, também havia aler-
tado que alguns extintores 
não funcionaram no dia da 
tragédia. Em seus depoimen-
tos à Justiça, nenhum dos 
dois ex-funcionários falou 
sobre a falha, mas garantem 
não terem sido questionados 
sobre o tema.

“No início, usei um extin-
tor. Um garoto tentou utilizar 
o segundo, não funcionou. Me 
passou, não funcionou. Teve 
um terceiro, que não funcio-
nou”, afirmou Ferreira.

Quanto ao suporte que lhe 
foi dado após o incêndio, Da-
niele confirma que recebeu 
e continua recebendo apoio 
psicológico do Flamengo. No 
entanto, o clube nunca aju-
dou na compra de seus remé-
dios, que custam, em média, 
R$ 150 por mês, segundo ela.

“Me ajudaram e ainda aju-
dam com tratamento psico-
lógico, mas nunca compra-
ram meus medicamentos. 

Sempre enviei as receitas 
para Roberta Tanure (chefe 
do RH). Ela visualiza as mi-
nhas mensagens e nada. Às 
vezes, fico sem tomar os me-
dicamentos por não ter con-
dições de comprá-los. Eles 
alegam que compram, mas 
não é verdade”, desabafou.

A reportagem entrou em 
contato com o Flamengo na 
terça-feira e ontem para ou-
vir a posição do clube. Nos 
dois dias, a resposta dada 
foi que “o departamento ju-
rídico disse que poderá se 
manifestar na sexta-feira 
(amanhã), após o término do 
lockdown (no Rio de Janei-
ro), quando o clube deverá 
reabrir”.

O DIA também pediu um 
posicionamento de Roberta 
Tannure, chefe do RH, e Luiz 
Humberto, gerente do CT, 
funcionários do Flamengo 
citados por Daniele durante 
a entrevista, e o retorno foi: 
“qualquer tipo de posiciona-
mento partirá do departa-
mento jurídico”.

LUCAS FELBINGER 
lucas.felbinger@odia.com.br

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

 > Tombos, MG
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ANMP: falha no INSS indefere 31,5 
mil benefícios por incapacidade 
Dos 44.500 pedidos realizados, 31.150 foram negados, adverte associação de médicos peritos

U
ma falha na sincroni-
zação de dados entre 
a base do Cadastro 
Nacional de Informa-

ções Sociais (CNIS) e do Siste-
ma de Administração de Bene-
fícios por Incapacidade (Sabi), 
sob responsabilidade da Data-
prev, acabou em indeferimen-
to de 31.150 pedidos de perí-
cias iniciais em benefícios por 
incapacidade em todo Brasil 
no início da semana, denun-
ciou a Associação Nacional de 
Médicos Peritos (ANMP) ao 
jornal O DIA.

Ainda conforme a associa-
ção, mesmo com o reconheci-
mento da incapacidade labo-
rativa comprovada pelo perito 
médico, ao inserir o laudo no 
Sabi, o sistema passou a inde-
ferir automaticamente os be-
nefícios por ausência de vín-
culos ativos no CNIS. 

Na segunda-feira, a Direto-
ria de Benefícios (Dirben) do 
INSS divulgou comunicado 
em que apontou a existência 
de falha sistêmica no com-
partilhamento de informa-
ções e pediu aos peritos mé-
dicos que realizassem a busca 
dos vínculos dos segurados 
manualmente.

“Essa falha causada pelo 
INSS foi extremamente grave 
e causou enormes prejuízos a 
dezenas de milhares de segu-
rados da Previdência Social 
que tiveram seus benefícios in-
deferidos mesmo com o reco-
nhecimento da incapacidade 
laborativa”, informa a ANMP 
em ofício encaminhado à Se-
cretaria de Previdência Social. 

“Como forma de tentar 
mitigar o seu grave equívo-
co, o INSS tentou imputar 
aos peritos médicos federais 
o exercício de atribuições es-
tranhas à carreira, o que foi 
igualmente impugnado pela 
ANMP em sua denúncia”, 
acrescenta a nota.

“Apesar do constante esfor-
ço dos peritos médicos fede-
rais, o INSS insiste em cometer 
erros no gerenciamento dos 
atendimentos e no processa-
mento dos requerimentos, em 
flagrante prejuízo à socieda-
de”, finaliza a associação.

DATAPREV
Procurado, o INSS reconheceu 
a falha e informou a O DIA 
que emitiu comunicado com 
orientações internas no qual 
sugeriu que as consultas aos 
vínculos para os requerimen-
tos iniciais sejam realizadas 
manualmente antes da reali-
zação da perícia, para que o 
sistema processe corretamen-
te o reconhecimento do direi-
to. De acordo com a ANMP, 
essa função não atribuição do 
perito médico federal, o que 
motivou o envio de ofício à Se-
cretaria de Previdência. “O 
INSS reforça que vem atuan-
do junto à Dataprev para o re-
processamento e melhora dos 
sistemas”, informou em nota. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

SEM CORRERIA AOS POSTOS

 N Sobre o problema apresen-
tado no sistema do INSS, a Da-
taprev informou que ele “foi 
normalizado na segunda-feira 
(5/4) e está em pleno funcio-
namento. O cidadão não preci-
sa realizar qualquer ação”. 

“No momento, a Dataprev 
está realizando o levantamen-
to e reprocessamento dos re-
querimentos”, informou.

Para se ter uma ideia, dos 
530 mil benefícios assisten-
ciais que estão “em análise” 
em todo país, 277.470 são 
por incapacidade, como au-
xílio-doença e aposentado-
ria por invalidez, segundo le-
vantamento realizado pelo 
Instituto Brasileiro de Direi-
to Previdenciário (IBDP), em 
7 de janeiro deste ano. No 
Rio de Janeiro, dos 149.611 

requerimentos, 29.041 são 
benefícios assistenciais. 

E o número de pedidos deve 
aumentar ainda mais: após 
mais de um ano de pandemia 
de coronavírus no Brasil, o re-
querimento de benefícios por 
incapacidade provocada pela 
doença representa 10% do 
total de pedidos ao INSS. O 
número de afastamentos no 
trabalho decorrentes do co-
ronavírus só perdendo para 
doenças ortopédicas.

O INSS registrou mais de 
37 mil pedidos, segundo da-
dos da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho. Houve 
também aumento de 165% 
nos pedidos de afastamen-
to por doenças respiratórias: 
51.327 em 2020 em contraste 
com 19.344 em 2019.

Dataprev diz que reprocessamento 
dos pedidos está em andamento

Para resolver o 
problema, INSS 
pede que peritos 
façam checagem 
manualmente.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

A exigência do trabalho presencial nesta fase da pandemia levou 
o Sindicato dos Gestores Públicos do Estado a recorrer à Justiça. A entidade pede a 
imposição do trabalho remoto enquanto durar a bandeira sanitária roxa.

HOME OFFICE

Reforma: frente tenta 
emplacar substitutivo

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Israel Batista (PV-DF) presidente a frente parlamentar

A 
Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do 
Serviço Público (Ser-
vir Brasil) inicia hoje 

os trabalhos de coleta de as-
sinaturas de deputados para 
emplacar o substitutivo ao 
texto da reforma administra-
tiva (PEC 32) que será apre-
sentado na Comissão Espe-
cial. A PEC ainda está na CCJ 
da Câmara, mas o objetivo é 
buscar apoio a partir de agora.

O texto alternativo pro-
posto pelo grupo altera di-
versos pontos da proposta. 
O principal deles trata da 
estabilidade: a frente defen-
de essa garantia para todo o 
funcionalismo, sem divisões 
dentro do setor público, res-
saltou à coluna o presidente 
do bloco, Israel Batista (PV-
-DF). Isso porque a reforma 
extingue a estabilidade para 
futuros servidores, exceto 
para as carreiras de Estado.

“Também queremos man-
ter o regime jurídico único, 
que a PEC acaba”, disse Ba-
tista, acrescentando outros 
destaques: “A gente propõe 
a manutenção das escolas 
de governo na Constituição, 
porque a proposta retira 
essa obrigatoriedade, além 
da retirada da concentração 
de poderes na mão do chefe 
Executivo para extinguir ór-
gãos públicos”.

CRÍTICA

 nA bancada do Psol ainda traba-
lha nessa emenda. Motta sinali-
zou ainda que a sugestão pode 
ser apresentada só na segunda 
votação, prevista para a próxima 
semana: “Devido ao atropelo do 
governo, pode ser que a gente só 
consiga apresentar na segunda 
discussão do projeto e não nesta 

quinta (hoje)”. Presidente do Sin-
dicato Carioca dos Fiscais de Ren-
das e conselheira eleita do CAD 
do Previ-Rio, Jane Castello recla-
mou que “o governo não forneceu 
os estudos que demonstram os 
dados (de economia com a refor-
ma): “A Lei de Transparência está 
sendo ignorada”.

‘Lei de Transparência é ignorada’

 n A expectativa é que a Câma-
ra Municipal do Rio vote hoje, 
em primeira discussão, a Refor-
ma da Previdência (PL 61) do 
governo Paes. O texto chegou 
a ser debatido na terça-feira 
e ontem — até ser retirado de 
pauta após apelo de alguns 
vereadores.

Agora, o trabalho da oposi-
ção será na tentativa de impe-
dir o aumento da alíquota pre-
videnciária dos servidores de 
11% para 14%. Tarcísio Motta 

(Psol) ressaltou que essa é a 
prioridade, mas também afir-
mou que a bancada cobrará 
do Executivo um calendário 
de pagamento da dívida que 
a prefeitura acumula com o 
Funprevi. 

“Primeiro, queremos der-
rubar o aumento do descon-
to. Segundo, que a prefeitura 
apresente um cronograma de 
pagamento dessa dívida. O PL 
61 revoga a anistia dessa dívi-
da, mas não estabelece prazo”.

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Cobrança de pagamento de dívida

Câmara do Rio deve votar PL 61 hoje em primeira discussão

DIVULGAÇÃO CMRJ

 > Enquanto a PEC 32 
extingue o regime ju-
rídico único e cria 5 
novos tipos de víncu-
los — sendo um deles 
o de experiência —, o 
substitutivo retira esse 
dispositivo. “O vínculo 
de experiência permite 
que o governo contrate 
servidor de forma pre-
cária”, afirmou Batista

A frente também ten-
ta suprimir dispositivo 
que cria o cargo de lide-
rança e assessoramento: 
“A PEC acaba com o per-
centual de cargos desti-
nados exclusivamente a 
servidores vinculados à 
administração pública. 
Estamos restaurando 
esse percentual mínimo, 
que na União é de 50%”.

O projeto alternati-
vo também extingue o 
“princípio de subsidia-
riedade”, previsto na 
PEC e que abre possi-
bilidade da iniciativa 
privada exercer fun-
ções do setor público.

Servidores 
em cargos de 
confiança
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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.
 

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
 

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

NA JUSTIÇA

Globo tenta desmascarar 

Marcos Harter após 

médico pedir 

gratuidade de Justiça 

E
x-BBB e médico cirurgião plástico, Marcos 
Harter acaba de entrar em mais uma 
enroscada. A TV Globo pediu, no último 

dia 5, que seja emitido um ofício, através do 
sistema online INFOJUD, da Receita Federal, 
para conferir a real situação econômica dele. A 
emissora dos Marinho quer que sejam disponi-
bilizadas as últimas cinco declarações de im-
posto de renda de Harter à Receita federal.

Em ação que tramita contra a TV Globo, o 
ex-BBB saiu derrotado em primeira instância, 
contudo, recorreu da decisão e pediu a gratui-
dade de Justiça, alegando que sua situação 
financeira está péssima. Harter depositou R$ 
500 para se valer do recurso, mas se tratando 
de uma causa de R$ 750 mil, ele deveria depo-
sitar 4% do valor, o equivalente a R$ 30 mil só 
de custas processuais.

Para garantir que a gratuidade do médico 
não seja deferida e que o recurso não seja acei-
to, no caso das custas não serem pagas, o ad-
vogado da Globo afirma que Marcos fez ques-
tão de juntar aos autos extratos que demons-

tram gastos mensais com cartões de crédito 
com valores superiores a R$ 19 mil e que ele 
ainda teria desembolsado R$ 30 mil com advo-
gados particulares e especialistas em direito de 
imagem. Além disso, afirma ainda que as con-
sultas médica de Harter inflacionaram após a 
fama conquistada através do ‘Big Brother 
Brasil’ e que, inclusive, ele se candidatou a 
vereador nas últimas eleições utilizando o 
nome Marcos do BBB’, tendo assim gasto muito 
dinheiro em ‘sua frustrada campanha’. A Globo 
então pediu que justiça mande o médico com-
plementar o valor e, se não o fizer, pede que o 
seu recurso seja desconsiderado por deserção. 

Marcos Harter cobra da Globo uma indeniza-
ção por danos morais e materiais, devido à sua 
expulsão do ‘BBB 17’ com a justificativa de 
‘indícios de agressão física’ à sua então namo-
rada no reality, Emilly Araújo, a campeã daque-
la edição. Segundo os advogados de Marcos, a 
expulsão teria causado a ele uma ‘avalanche 
transtornos’, especialmente por ter sido publi-
camente taxado como ‘agressor de mulheres’

NASCEM NO DIA DO JORNALISTA

GÊMEOS DE ANDRÉIA SADI 
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Nasceram os gêmeos 
de Andréia Sadi e An-
dré Rizek. Os meninos, 
João e Pedro, nasce-
ram no Dia do Jorna-
lista, nesta quarta-
-feira, 7 de abril. Eles 
passam bem e pe-
sam 2,8 e 3,1 kg. “Es-
tamos todos super 
bem, mamãe e os 
moleques - que são 
gigantes. Nossa gra-
tidão eterna, doutor 
Renato Kalil, a você 
e toda a equipe que 
nos atendeu, ma-
ravilhosa. A trilha 
sonora ‘viva o povo 
brasileiro’ já come-
çou aqui no quar-
to, com Gil, Cae-
tano, Bethânia, 
Chico, Tom Zé, Mutantes, Zé Ramalho, Chico 
Science e Tim Maia. Obrigado”, escreveu André Rizek.
Durante o programa ‘Estúdio I’, da GloboNews, a apresentadora Natuza Nery anunciou a 
chegada dos bebês. “A mamãe passa bem. O papai está feliz. Eles são lindos, estou aqui com 
a foto. Pedro nasceu primeiro e em seguida veio o João”, contou.

Lua de mel em paraíso caribenho

Andressa Urach e o marido Tiago Costa escolherem um paraíso 
caribenho para desfrutarem de uma lua de mel bem romântica: a 
República Dominicana. A modelo contou à coluna, com exclusividade, 
que a escolha pelo lugar foi para fugir um pouco deste período tão 
triste por conta da pandemia do coronavírus. “Nós queríamos ficar 
sozinhos e ele está no período de férias do trabalho. Essa viagem foi 
um presente de casamento que o Tiago me deu porque já faziam mais 
de sete anos que eu não viajava para fora do Brasil. Escolhemos 
também a República Dominicana por ser mais reservado e um país 
que está aberto ao turismo. Fizemos os exames e deu negativos para 
a Covid-19, graças a Deus! Casamos e embarcamos direto para lua de 
mel, mas tudo foi bem planejado e estamos amando”, explica Urach.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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MARCADA

COROAÇÃO 

DIVULGAÇÃO: DANILLO FERNANDES/ PALMER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

HEITOR MARTINEZ É 
INTERNADO COM COVID
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Lary Bottino apresentou seu time que em breve entra 

no ar em seu novo programa, o ‘Moda Mood’, que será 

apresentado pela influencer em suas plataformas 

digitais. Gabriel Nunes, Juba e Corral posaram ao lado 

de Lary, que já ostenta outra mudança no visual, após 

aderir ao curtinho. “Voltei ao tom natural. Dá muito 

trabalho manter o platinado em dia com tanta coisa 

acontecendo ao mesmo tempo, além de quebrar 

muito o cabelo pra manter o tom”, disse a atual par-

ticipante do reality ‘De férias com o ex celebs’ da MTV.

Mãe de Paulo Gustavo, dona Déa Lúcia Amaral iniciou em suas redes sociais, 

ontem, uma campanha de doação de sangue para ajudar o filho em trata-

mento contra a Covid-19. “Se não morar no Rio de Janeiro, doe em qualquer 

lugar. Vamos ajudar. Doação de sangue é um ato de amor ao próximo”, 

escreveu a matriarca. 

 Intubado devido às complicações da Covid-19, o ator, que está internado 

no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, precisou receber bolsas de san-

gue, por conta do tratamento que vem fazendo com o equipamento ECMO 

(circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial).

 O endereço para doar fica na Avenida Marechal Floriano, 99, no Centro 

do Rio. O horário é de segunda à sexta, das 7h às 18h, inclusive feriados.

DOAÇÃO DE SANGUE

TIME PRONTO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Entre os dias 
13 e 16 de  Abril, 
vai acontecer 
a ‘10lumbre- A 
Imersão Musical’, 
na Casa de Vidro 
localizada no pon-
to mais alto do 
Vidigal com vários 
artistas e tudo 
transmitido pelo  
canal da 10Lum-
bre. 

 n O rapper Oik, 
do hit ‘Surtada’, 
fechou contrato 
com a GH Music - a 
mesma de Dilsi-
nho, Menos é Mais 
e Mumuzinho. Ele 
é o primeiro can-
tor do segmento a 
fazer parte do cas-
ting da produtora.

Recentemente, Jojo Todynho 
registrou um boletim de 
ocorrência em uma delegacia 
do Rio, contra um ex-affair 
corretor de imóveis por 
extorsão. Procurada pela 
coluna, a cantora afirmou que o 
rapaz em questão ameaçou 
publicar uma foto dela nua, 
após descobrir que ela havia 
assumido o relacionamento 
com o jogador Polidoro Júnior. 
A relação de Jojo com o atleta, 
inclusive, já chegou ao fim após 
a funkeira descobrir que outras 
mulheres se relacionavam com 
ele simultaneamente.  
 “É uma foto que ele tinha 
minha e disse que iria postar, 
porque eu tô namorando. Eu 
disse pra ele que não tinha 
mais nada com ele e que ele 
quem guardou a foto. Ele falou 
que ia divulgar a foto só porque 
eu comecei a namorar. Dor de 
cotovelo, porque eu nunca 
assumi ele. Na verdade, a gente 
saía, não éramos namorados. 
Eu não sou obrigada a assumir 
ninguém. Sou uma mulher livre, 
ele tem que entender isso”, 
disse a cantora.

Aos 52 anos, o ator Heitor Martinez está internado desde o último sábado, no 

Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul 

do Rio de Janeiro. Segundo a coluna apurou, o ator deu entrada na unidade 

com sintomas de Covid-19 e segue em observação, após apresentar baixa na 

saturação de oxigênio no sangue.

 Heitor Martinez ganhou fama por costumar interpretar muitos vilões nas 

telinhas. O último antagonista vivido pelo artista foi o personagem Bernardo 

na trama ‘Amor Sem Igual’, da Record TV. Ele também participou de ‘Gênesis’, 

a superprodução bíblica da Record. Heitor é pai das gêmeas Alice e Helena, de 

18 anos, fruto do relacionamento com a atriz Ana Markun, de 46.

A dentista e 
empresária Thay 
Magalhães, nova 
rainha de bateria do 
Paraíso do Tuiuti, 
será coroada no 
próximo sábado, às 
13h, durante a 
transmissão de uma 
live, que irá também 
comemorar os 69 
anos da agremiação. 
O evento será 
transmitido ao vivo 
pelo YouTube (canal 
do Fita Amarela) e 
Facebook da própria 
escola, e seguirá 
todos os protocolos 
sanitários para evitar 
o contágio do 
coronavírus. Fechado 
ao público, só 
participarão alguns 
componentes e todos 
irão fazer teste para a 
covid-19. Na ocasião, 
o carnavalesco Paulo 
Barros irá apresentar 
o enredo para o 
próximo Carnaval.

JOJO REGISTRA B.O CONTRA EX-
AFFAIR POR EXTORSÃO

DIVULGAÇÃO

Aos 48 anos e com residência fixa nos Estados Unidos, o piloto Rubens Barrichello chegou na 
frente de milhões de brasileiros na corrida contra a Covid- 19. Ele foi vacinado na última terça-
-feira. “Chegamos até a brincar com isso (que ele chega sempre atrasado), mas aqui não tem 
brincadeira mais. Desejo esta emoção a todos”, escreveu Rubinho no Instagram.

CHEGOU NA FRENTE 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NDuas preocupações rondam a vida dos líderes do PSB, 
em especial o governador Paulo Câmara (PE) e o prefeito 
do Recife, João Campos, estado onde o partido concentra 
seu comando nacional. Câmara precisa vencer a epide-
mia, se quiser chances para o Senado. E Campos, que 
saltou de deputado federal para alcaide, já sonha com o 
governo, e tem pouco tempo para mostrar serviço para 
não perder o timing com o avanço do MDB, ainda forte 
no estado. Nas duas alternativas, o PSB só poderá dar pi-
tacos este ano, porque em 2022, a maior parte do ano as 
gestões ficarão com o PCdoB, de Luciana Santos (vice de 
Câmara), e o PDT, de Isabella de Roldão (vice de Campos). 

$hopping
 N Um balanço da Abras-

ce, dos shoppings do Bra-
sil, de ontem: há, hoje, 
337 unidades fechadas 
no país, e 264 shoppings 
abertos, com restrições. 

Correios
 N Uma envelope com do-

cumento de Porto Segu-
ro para Brasília, enviado 
dia 12 de março, chegou 
dia 5 de abril; 23 dias de 
transportes. O remetente 
pagou quase R$ 18.

Pós-surto
 N Depois da visita de pre-

feitos e vereadores que lo-
taram o Congresso Nacio-
nal em fevereiro e março, 
muitos deles assintomá-
ticos e disseminando a 
contaminação na capital, 
a Câmara e Senado fecha-
ram as portas em abril. 
Até parlamentares só en-
tram em gabinetes com 
autorização prévia.  

Hierarquia
 N Tem acontecido nos ba-

talhões de Sergipe. Os ofi-
ciais são vacinados com a 
vacina da AstraZeneca, de 
Oxford, e os cabos e praças 
com a chinesa CoronaVac. 
Os enfermeiros cobram a 
patente de cada um. 

Cofre aberto
 N O Ministério da Econo-

mia alerta a prefeitos que 
o eventual cadastro dos 
municípios no Serviço de 
Informações sobre Requi-
sitos Fiscais (CAUC) não 
é um bloqueio imediato 
nem critério único para 
paralisar repasses fede-
rais. O deputado Vinícius 
Farah (MDB-RJ) pediu 
uma trégua para evitar 
bloqueios no fundo de 
participação.

Tá explicado
 N “Trata-se de serviço in-

formatizado que tem por 
objetivo simplificar a ve-
rificação do atendimento 
dos requisitos fiscais para 
a transferência de recur-
sos da União”. Segundo a 
nota, o CAUC “não é um 
cadastro de inadimplen-
tes e sua consulta não é 
obrigatória”.

Lista vermelha
 N Em consulta à página 

da secretária do Tesouro 
Nacional no último dia 
de março, a Confederação 
Nacional dos Municípios 
constatou que “apenas 
1.607 municípios estavam 
regulares no CAUC, o que 
representa 28,86%” das 
cidades do país.

Contorno arriscado
 N Agora, o ministro diz 

que pode construir a Fer-
rogrão (900 km do Cen-
tro-Oeste até o Pará) com 
“pequena” interceptação 
do Parque. Há estudo até 
para que os trilhos fiquem 
fora do Jamanxim, na fai-
xa da BR-163. Mas o Cader-
no de Meio Ambiente do 
projeto feito pela ANTT, 
de abril de 2020, alerta 
que afastar a ferrovia do 
Parque, ou contornar a 
área ambiental, inviabili-
za o projeto da Ferrogrão.

No papel
 NEm nota à coluna, o Mi-

nistério afirma que “en-
tende, respeita e corrobora 
com o compromisso do STF 
com o meio ambiente”, e 
que a “pasta segue confian-

te de sua argumentação em 
favor da medida editada 
em Governo anterior e re-
ferendada pelo Congresso”. 
Garante que “todos os pon-
tos serão apresentados em 
favor da viabilidade am-
biental, econômica e jurí-
dica da ferrovia”.

Cadeado no crédito
 NAs linhas de crédito não 

chegam aos micro e peque-
nos empreendedores por 
controle de risco dos ban-
cos. Essa é uma das recla-
mações do presidente do 
Sescon-SP, Reynaldo Lima 
Jr, alertando a situação dos 
empresários de comércio 
e serviços. “De outro lado 
temos a demora para a 
edição da MP da redução 
de jornada e suspensão de 
contratos”.

FREVO ELEITORAL

FORA DO TRILHO

 N O ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, tem desafio 
enorme com as obras da ferrovia 
Ferrogrão após medida cautelar 
do STF ter suspendido o projeto 
diante da alteração dos limites 
do Parque Nacional do Jaman-
xim (PA). Foi feita por Medida 
Provisória no Governo Dilma 
Rousseff – canetada de efeito 
imediato – e não por projeto de 
lei – com efeito após meses, se 
aprovado no Congresso. 

Há um ano vivemos uma pan-
demia em escala mundial, a 
maior dos últimos 100 anos. 

Já são quase três milhões de mortes 
e se engana quem pensa que só o ví-
rus causa esses óbitos e sofrimento. 
Sua propagação leva também a desdo-
bramentos cruéis, como a falência de 
empresas, o desemprego e o principal 
deles, a fome, que também mata silen-
ciosa e lentamente.

Obviamente, quem mais sente esses 
efeitos são os países mais pobres, po-
rém, o Brasil que já foi a sétima econo-
mia do mundo, estando, atualmente, 
entre as 20 melhores, também amarga 
o drama de ter milhares de pessoas fa-
mintas. Com a pandemia sem contro-
le, o país tem batido recordes de novos 
casos e de mortes a cada dia.

A última década foi mais um pe-
ríodo perdido da Economia 
brasileira. Uma forte recessão 

entre 2014 e 2016, seguido de uma re-
cuperação lenta e gradual no ano se-
guinte e culminando com a pandemia 
mundial deixaram o PIB do Brasil es-
tagnado nos últimos dez anos. 

O Rio de Janeiro, infelizmente, não 
ficou de fora desse movimento. Segun-
do dados do Banco Central, a atividade 
econômica do estado recuou 0,9% por 
ano nos últimos quatro anos. Para efei-
to de comparação, entre 2009 e 2016, 
houve um crescimento médio de 1,3%. 
Enquanto não temos indicadores mu-
nicipais, que serão criados pela Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e Simplificação 
(SMDEIS), podemos usar dados esta-
duais já que a capital representa quase 
metade do PIB Fluminense. 

A questão fiscal, tão delicada nos 
níveis federal e estadual, também se 
reflete no nível municipal. E o princi-
pal problema está no lado das despe-
sas. Dentre as 26 capitais estaduais, 
em 2019, o Rio era a cidade que tinha a 
maior despesa com pessoal em propor-
ção da receita corrente líquida (79%, 
contra média de 57,2% das capitais). 

São Paulo, que tem a menor taxa, 
estava em 46,3%. Segundo classifica-
ção da Secretaria do Tesouro Nacio-
nal, o Rio tem o conceito C em rela-
ção à situação fiscal (sendo A o me-
lhor).Em 2016, último ano da gestão 
passada do prefeito Eduardo Paes, a 
nota do Rio era melhor do que São 
Paulo, situação que mudou nos últi-
mos anos. Por isso a importância das 
reformas fiscais que já foram enca-
minhadas pelo Executivo Municipal 
para a Câmara de Vereadores. 

Como o secretário Chicão Bulhões 
sempre diz, “o melhor plano de reto-
mada da Economia e dos empregos 
é a vacina”. Enquanto isso, existem 
outras ações em paralelo que podem 
ajudar nesta recuperação. Uma me-

Economia do Rio voltará a crescer

O povo tem fome

Marcos Espínola 
adv criminalista e 
espec em Segurança 
Pública

Marcel Balassiano 
subsecretário munic 
Desenvolvimento 
Econômico e 
Inovação

O isolamento social é necessário, 
mas o povo, precisa ir para a rua traba-
lhar, ainda que informalmente. Mes-
mo estes estão sendo impactados pela 
drástica redução da circulação de pes-
soas. O quadro é caótico.

Recente levantamento da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) revelou que, em 
seis meses, o número de brasileiros 
que vivem na pobreza quase triplicou. 
O número de pobres saltou de 9,5 mi-
lhões em agosto de 2020 para mais de 
27 milhões em fevereiro de 2021, ou 
seja, mais de 10% da população bra-
sileira. Paralelamente, os preços dos 
alimentos dispararam, o que dificul-
ta ainda mais a vida das famílias que 
mais precisam.

Literalmente está faltando comida 
na mesa. Tem muita gente com fome, 
crianças sem alimentação e Educação. 
E essas famílias não estão só nos rin-
cões mais distantes desse país, pelo 
contrário, estamos falando de gente 
das grandes capitais também. Não 
só das comunidades, mesmo sendo 

lhoria do ambiente de negócios, fa-
cilitando a vida do empreendedor, 
como a Lei de Liberdade Econômica 
(LLE), já foi enviada para a Câmara 
Municipal, também é fundamental. 
Estudos preliminares da SMDEIS 
indicam que a LLE tem o potencial 
de aumentar o PIB per capita carioca 
em R$ 4 mil, passando de R$ 54,4 mil 
para R$ 58,4 mil, e gerar 115 mil em-
pregos no Rio, em dez anos. 

Em resumo, precisamos de uma ci-
dade onde seja mais fácil fazer negó-
cios, que esteja antenada com as novas 
tecnologias e com um equilíbrio fiscal. 
Esta combinação é benéfica para to-
dos, pois a Economia cresce, gerando 

mais empregos, melhorando os indica-
dores sociais e tornando a cidade mais 
maravilhosa do que ela já é.

Precisamos construir “pontes” até 
o fim da pandemia, durante o proces-
so de vacinação, como as iniciativas 
e programas lançados recentemente 
pela Prefeitura do Rio - Auxílio Em-
presa Carioca e Crédito Carioca, para 
empresas, e Auxílio Carioca, para as 
pessoas. E, simultaneamente, estabe-
lecer bases para que o desenvolvimen-
to econômico do Rio ocorra cada vez 
mais rápido e de forma sustentável. 

O desafio será enorme, mas com es-
perança de desenvolver, mais ainda, a 
cidade do Rio de Janeiro!

estes moradores os mais atingidos, 
mas também de quem está no asfalto 
e vivia do seu pequeno comércio ou, 
como empreendedor individual, com 
sua barraca devidamente regular, mas 
que, agora, é impedido de trabalhar 
por conta das restrições necessárias 
para o controle da doença.

A solução? Ninguém sabe com certe-
za, mas as restrições de circulação são 
inevitáveis, mas não podem ser únicas. 
Os governos, considerando as três es-
feras, precisam arcar com esse custeio. 
Estamos falando de uma crise sanitária, 
uma grave doença que só por aqui já 
matou mais de 330 mil pessoas.

É hora de remanejar o orçamento 
para o ano, esquecendo de eleições 
e obras eleitoreiras, destinando o di-
nheiro para o povo, salvando vidas e 
matando a fome. O auxílio emergen-
cial é uma necessidade e precisa ser 
revisto e calculado de modo que se 
mantenha até a imunização ser am-
pla e eficaz. Prioridade é prioridade e 
saciar a fome é a primeira delas.

WILSON DIAS / AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # White Martins   investirá, em 2021, R$ 77 milhões na logística de dis-
tribuição de gases na forma líquida. # Para ato da Rede Brasil do Pacto 
Global, Radix assina carta aberta comprometendo-se a reduzir emissões 
de gases de efeito estufa. # Live “Indústrias: como aumentar sua receita 
e ainda movimentar as vendas de seus revendedores”, da Energy Con-
nect, acontece dia 21. # Bike Rio, sistema de bicicletas compartilhadas 
da Tembici, completa 1 milhão de usuários cadastrados.

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

ARTE KIKO



Novelas

o
d

ia
d

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

MALHAÇÃO

 n Nat e Duca discutem na frente 
de Bianca, e Cobra se aproxima 
para ajudar a lutadora. Bete aco-
lhe Mari em sua casa. Lucrécia 
percebe o sumiço da bailarina de 
sua caixa de música.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Nina convida Rodrigo para dor-
mir em sua casa. Iná se prejudica 
com o atraso de Rodrigo. Cris fica 
radiante quando Jonas afirma 
que vai resolver seu problema 
para engravidar.

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/Fiona 
como garçonete 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 apaixona-
da para dar o clima especial no 
videoclipe. 

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n O resumo do penúltimo ca-
pítulo não foi divulgado pela 
emissora.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

15    QUINTA-FEIRA, 8.4.2021  I  O DIA

FO
TO

 G
LO

B
O

/J
O

Ã
O

 C
O

TT
A

Rodolffo com a ‘peruca do monstro’ que usou no programa, e participando do ‘Mais Você’ (D)

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

ELE 
NÃO 

SABIA
 DE NADA

A
rrependido. Pelo menos é assim que Rodolfo, o nono 
eliminado do ‘BBB 21’, se apresenta. Desde que dei-
xou o reality, na terça, em meio às acusações de ter 
feito uma piada racista com João, o sertanejo tem 

repetido o discurso de lamento em relação às suas atitudes. 
“O meu objetivo no jogo era mostrar realmente a minha 

pessoa, cheia de falhas e erros. Errei, mas entrei lá saben-
do, desde o primeiro dia, que ia errar e aprender. Ia pedir 
desculpas para quem precisasse pedir. Com certeza esse 
objetivo foi cumprido. Eu teria feito diferente se tivesse co-
nhecimento. Se eu soubesse que estava errando, eu não teria 
feito”, declara o cantor.

E até por isso, apesar dos milhões de novos seguidores 
obtidos através do programa, e de ver ‘Batom de Cereja’, 
seu hit, ao lado da dupla Israel, se tornar a música 
mais ouvida do país, Rodolffo reforça que es-
sas não são suas principais conquistas. “Os 
aprendizados que eu tive no decorrer do 
programa com certeza serão os prin-
cipais benefícios que eu vou carregar 
dessa participação. Acredito que, para 
a vida aqui fora, eu vou levar os apren-
dizados de forma mais acelerada. Em 
pouco tempo eu pude aprender muita 
coisa. Esse é o ponto mais positivo”, atesta o 
sertanejo eliminado com 50,48% dos votos, que 
vê também um cenário diferente caso a briga com 
o professor de Geografia não tivesse acontecido.

“Acho que a eliminação foi por conta do meu erro 
em relação ao João, principalmente pela porcentagem 
com que eu fui eliminado. Eu acredito que se não tivesse 
acontecido aquilo, eu poderia ter voltado”. 

‘CAIOLFFO’
Apesar do envolvimento de Thaís e Fiuk, Gil e Lucas e Ar-
thur e Carla, é um consenso que a história de amor mais 
intensa do programa é entre Caio e Rodolffo. O sertanejo 
fala com carinho da relação com o conterrâneo, que de 
fã virou amigo. “Eu imaginei que pudesse ser surpreen-
dido com alguma pessoa lá dentro que já teria ouvido 
uma música minha. Mas um fã meu, eu jamais imagi-
nei. Fui muito surpreendido, fiquei desacreditado e, 
ao mesmo tempo, muito lisonjeado e satisfeito com a 
potência disso. A gente tem um gosto 

muito grande em comum. O jeitão dele também se parece 
um pouco com o meu. Deu match!”, brinca o cantor, que 
continua apoiando o amigo no jogo, apesar de ver que 
outra participante conquistou uma torcida avassaladora.

“Agora eu já sei que a Juliette tem mais chances (risos). 
Mas minha torcida é pelo Caio e pela Juliette também. Eu 
sempre tive um ótimo relacionamento com ela lá dentro 
e, apesar de termos trocado votos, foi às claras. Eu tenho 
o maior carinho por ela”, declara. 

NOVOS PASSOS
Fora do reality e disposto a encarar as novas oportunida-
des, Rodolffo traça os planos para o futuro próximo. “Eu 
preciso entender muita coisa. Estou há quase 100 dias 
fora de casa, fora do mundo real. Eu nunca imaginei que 
a pandemia tivesse apertado tanto nesse momento”, 

conta o sertanejo, claro, que quer repetir o sucesso de 
‘Batom de Cereja’. 

“Eu ainda estou em estado de choque. Eu ain-
da não tive como assimilar totalmente isso. Por 
conta de tudo o que aconteceu, não só a música, 
mas também a dupla está ranqueada como 

uma das mais ouvidas do país. E essa mú-
sica especificamente está entre as 50 

mais tocadas no mundo! Então, 
é uma notícia muito impac-

tante. Estou muito feliz. 
Com certeza, a minha 

prioridade é minha 
carreira na música. 
Nós lançamos um 

EP de nove faixas. 
Já temos duas 
músicas  bem 
ra n q u e a d a s 
no país, nas 
plataformas 
digi ta is .  É 
muito grati-
ficante! Es-
tou extre-
mamente 
feliz”, co-
memora.

Eliminado do 

‘BBB 21’, Rodolffo 
comemora 

aprendizado, 

mas lamenta 

atitude em 

relação a João. 

‘Se soubesse que 

estava errando, 

não teria feito’, 
diz



Horóscopo

Os assuntos financeiros estarão em foco nesse 
momento. A sua criatividade estará a todo vapor. Se 
pintar uma paquera, pare e pense se vale a pena. Cor: 
vermelho. 

Você vai querer fugir da sua solidão. Envolva-se em 
atividades sociais, mas com cuidado. Sinal de sucesso 
em reuniões. No romance, chance de renovação. Cor: 
laranja.

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: adepto, apesar, ardente, asno, cadente, contra, dental, depor, 
desconto, deter, éter, inepto, lama, latino, lote, moreno, oito, palma, pátio, 
pedra, poente, pomar, ramal, seta, soneto, tênis, teor, tino, trama, tropa.

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

Foque nos assuntos profissionais. Novas metas e 
ambições podem surgir em sua vida. Há sinal de 
paixonite com alguém de seu trabalho, vá com calma. 
Cor: abóbora.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você pode se afastar de amizades desagradáveis. Nos 
estudos, tende a aprender muita coisa nova. Vai 
querer ficar junto do seu par durante todo o dia. Cor: 
cereja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque viver experiências novas. Conte com a sua 
intuição para não ter problemas futuros. Com o 
companheiro, a relação tende a ficar mais profunda. 
Cor: grafite.

LEÃO
23/7 a 22/8

A sua organização vai ser deixada um pouco de lado. 
Embarque em experiências diferentes e aposte em 
parcerias. No romance, não vai sentir firmeza no par. 
Cor: magenta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A sua organização vai ser deixada um pouco de lado. 
Embarque em experiências diferentes e aposte em 
parcerias. No romance, não vai sentir firmeza no par. 
Cor: magenta. 

LIBRA
23/9 a 22/10

O seu signo vai estar com intuição bastante afiada. 
Isso vai ajudar em todos os seus relacionamentos. 
Aproveite a sua sorte e participe de um sorteio. Cor: 
lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Restrições e rotina devem sumir do seu vocabulário, 
deixanso tudo mais solto. Modernize o serviço e os 
seus deveres. No amor, deve rolar uma ligação forte 
em sua vida. Cor: fúcsia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Seu signo deve ficar mais ousado com seus contatos. É 
um bom momento para fazer um bom balanço 
financeiro. Evite falar de inseguranças na paquera. Cor: 
violeta.

Busque novas maneiras de ganhar dinheiro. Você pode 
ter maior independência financeira. Nos assuntos do 
coração, pode sentir vontade de sossegar um pouco. 
Cor: grafite.

Você deve esbanjar perspicácia. Tem tudo para 
aprender coisas novas e persistir nos seus sonhos. Não 
vão faltar criatividade e fantasia no relacionamento. 
Cor: carmim.

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

Reencontro 
em ‘Amor de 
Mãe’ viraliza 
e vira meme
Como diz Gil do Vigor, o Brasil tá 
lascado, mas pelo menos uma ale-
gria os brasileiros tiveram nesta 
terça-feira: ver Dona Lurdes fugir 
do cativeiro e encontrar Danilo, 
em ‘Amor de Mãe’. A torcida pela 
personagem é tão grande e já se 
estende por tanto tempo - já que a 
novela foi interrompida no come-
ço da pandemia -, que o público vi-
brou tanto quando a personagem 
nesse reencontro. 

Nas redes sociais, a cena, é 
claro, virou meme e até Regi-
na Casé, a intérprete de Lurdes, 
reagiu ao momento. Os fãs escre-
veram frases como: “ACONTE-
CEEEEEEEEEEU! MEU DEUS!!!! 
NÃO VOU AGUENTAR! Eu tô tre-
mendo!” e “ELE ACHOU A DONA 
LOURDES!!”, além de divulgar 
imagens.

Bárbara Evans: 
casamento na 
Tanzânia

Bárbara Evans e o marido, Gusta-
vo Theodoro, estão curtindo lua 
de mel na Tanzânia. A modelo e o 
empresário aproveitaram a pas-
sagem pelo país do continente 
africano para fazer uma nova ce-
rimônia de casamento. Bárbara 
escolheu um modelito da estilis-
ta Fabiana Milazzo para a ocasião 
e fez sua própria maquiagem. 

“O amor é sempre um motivo 
para celebrar! Cerimônia simbóli-
ca em Zanzibar - Tanzânia”, escre-
veu o marido da modelo ao postar 
algumas fotos nas redes sociais. 
“Nosso casamento simbólico aqui 
em Zanzibar. Preparem-se para 
a chuva de fotos”, disse Bárbara 
na web.

Caio e Gilberto 
pensam no 
Paredão

Caio e Gilberto mal acabaram 
de sair de um Paredão e já estão 
pensando no próximo. Ontem, os 
brothers conversaram sobre uma 
possível formação no domingo, 
no ‘BBB 21’. A dupla acredita que 
ainda segue na mira da casa.

“Se eu não pegar o líder, eu 
vou para o paredão”, revelou Gil-
berto. Caio concordou e ainda 
acrescentou um terceiro possível 
nome. “Eu, você e o Arthur”, dis-
se. Gil disse que Juliette também 
é um nome possível, mas Caio 
duvidou. “Será? Eu vi o pessoal 
defender tanto ela para ela não ir 
naquele paredão”.

REPRODUÃ§Ã£O INTERNET

REPRODUÇÃO
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