
odia.com.br  I  SÁBADO, 10/4/2021  I  Nº 25.123  I  R$ 1,50

VAI À PRAIA?
OLHA O QUE ACONTECE  

POR CAUSA DESSE ATO IRRESPONSÁVEL!

REGINALDO PIMENTA / 04.04.2021

Falta consciência para essas pessoas 
que ficam aglomerando como se não 

estivéssemos no meio de uma pandemia
MARCOS VALIM, 35 ANOS, QUE PERDEU O PAI EM MAIO POR CAUSA DA COVID

RIO DE JANEIRO. P. 3

= 
D

A
N

IE
L

 C
A

S
T

E
L

O
 B

R
A

N
C

O



2    SÁBADO, 10.4.2021  I  O DIA

HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Quase esqueci da Páscoa que passou. 
Os netos, postiços e biológicos, que me 
perdoem. Só pensam nos ovos. Dou 

razão. Eu também penso. Ainda bem que eles 
nada falaram (ou esqueceram?) do bacalhau. 
Amém. Afinal, comi sardinhas, em conservas, 
mais adaptadas ao meu atual orçamento.

Elas já faziam parte do acervo, aqui na velha 
despensa. Comprei um estoque de latas, no 
ano passado, quando o preço não chegava a 
uns R$ 2,50. Quer dizer, estavam na poupança. 
Serviram para dar gosto nas pizzas da mama 
(ou da vovó ?), para enfeitar a macarronada 
(achei que era comida típica de camping), e 
expulsou o bacalhau norueguês do cardápio. 
Sardinhas na lata, sem a mulata da 88, virou 
comida da crise!

Enfeitei as meninas com pimentões, ce-
bolas, azeitonas, coentro fresco (do quintal), 
pitadinha de manjericão, páprica levemente 
apimentada e fiz a festa. Ah, usei o fogão a 
lenha e, maldosamente, deixei pingar um tan-
tinho de molho nas brasas. O cheiro foi longe 
e alertou a vizinhança. Afinal, nos tempos das 
vacas gordas, eu preparava sardinhas portu-
guesas na brasa. Eita tempo bão, como diz 
Chico Edson, lá em Volta Redonda. Não conhe-
cíamos a geosmina, o gás era baratinho e eu 
usava gasolina azul no meu Fiat Pulga, 1948.

Sou precavido. Ainda tenho latas esto-

sala, com algodão, claro, fingindo neve!
Quanto aos presentes, amigas e amigos, sei 

não. Tá difícil comprar sardinha em conserva, 
quanto mais bicicletas, computadores, celu-
lares, relógios, carro novo, viagens, bacalhau... 
Lembrei da época que o segundo marido da 
minha avó paterna, o Antenor, engordava 
guaiamu aqui em casa. E codornas e coelhos.

Bem, nessa época, os canteiros do quintal 
eram mais cuidados e fartos. Ih, além de horta-
liças e legumes, (boa lembrança dos rabane-
tes) tínhamos abiu, jabuticaba, mangas, maçã, 
tamarindo, jambo... Hoje em dia, temos menos 
da metade. Mas, dá pro gasto. Tanto é que, a 
vizinhança se regala colhendo acerola, pitanga, 
uvas e até cana do brejo. Tá muito ruim não. 
Cansei de fornecer ervas (nada das proibidas) 
para o Nélson, conhecido lá do Engenho de 
Dentro, que curava dor de barriga, enxaqueca, 
prisão de ventre, resfriado, queda de cabelos, 
tudo com a flora caseira daqui da caverna. Ah, 
tomate cereja, naquela época, virou praga. 
Minha avó chegava a fazer doces dos tomates, 
ah e de pimenta.

Delícias de receitas. É por essas coisas que 
eu, até os dias de hoje, me considero um caipira 
urbano, com sotaque de carioca da gema (nas-
ci em São Cristóvão, o Bairro Imperial do Rio de 
Janeiro). As três filhas, tadinhas, são tijucanas. 
Melhor deixar a família de lado.

Insisto nas sardinhas, pelo menos, as 
que tenho em casa. Detalhe importante: as 
latas vazias, rendem um troquinho no posto 
de reciclagem. Ah, acabou o estoque de cer-
vejas. Então, manda groselha.

cadas e, se alguém precisar, é só pedir. Ou 
melhor, negociar. De preferência pelo tele-
fone fixo. Os mais íntimos sabem que ainda 
tenho aparelho telefônico de manivela, 
daqueles que a gente ainda vê em novelas. 
Dá gosto de conversar com amigos através 
dele. Sou do tempo do telégrafo, lembram ?

Bem, voltando à sobrevivência, vou 
avisando que as latas de conservas, ou 
melhor os recheios delas, estão sob cons-
tante vigilância. Afinal, devo degustar as 
meninas, do estoque, lá pelo Natal que, 
pelos meus cálculos, poderá ser comemo-

rado em julho. Época boa, inverno. So-
mos adeptos de festejos natalinos típicos 
da Europa. O Papai Noel vem nos visitar 
usando roupas próprias para enfrentar 
temperaturas abaixo de zero. Ele usa trenó, 
veículo da neve, como meio de transporte, 
encaramos comidas quentes, gordurosas, 
além de amêndoas, coquinho, rabanadas. 
De quebra, bebemos vinho. Ainda temos a 
cara de pau de enfeitar os pinheirinhos, na 

Comemos sardinhas 
e faturamos as latas

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Sou precavido. Ainda tenho latas 
estocadas e, se alguém precisar, é 
só pedir. Ou melhor, negociar. De 
preferência pelo telefone fixo”

Com o início da fase de bandeira roxa no município de 
Nova Friburgo, a prefeitura decidiu que comerciantes 
vão abrir lojas em esquema de rodízio, de acordo com 

o número do CNPJ. A regra vale também para supermerca-
dos, apesar de serem considerados serviço essencial, o que 
causou revolta nos donos dos estabelecimentos. Segundo 
eles, Nova Friburgo é o único entre as cidades do Rio a adotar 
abertura das lojas em dias alternados. Eles consideram que 
pode haver risco de desabastecimento e de aglomeração 
pela redução nos dias que as lojas ficarão abertas. Com receio 
de não conseguirem seguir protocolos sanitários com público 
maior, há lojistas preferindo permanecer fechados.

A PALAVRA OFICIAL
Em relação a um possível desabastecimento, a Prefeitura de 
Nova Friburgo esclareceu que “os estabelecimentos podem 
receber mercadorias, sim, devendo, no entanto, permanecer 
fechados para atendimento ao público no dia em que não es-
teja autorizado. Reforça ainda que não há risco de desabas-
tecimento na cidade por conta do rodízio”. O que os super-
mercadistas dizem é que produtos hortifrutigranjeiros neces-
sitam de cuidados especiais e que a distribuição segue roteiro 
pré-estabelecido e que alteração implicará ônus financeiros 
e dúvida sobre manutenção da qualidade dos produtos que 
necessitam refrigeração e imediato consumo. A Asserj pediu 
audiência ao prefeito Johnny Maycon (Republicanos) para 
tentar resolver o impasse. 

ABASTECIMENTO

Impasse no 
município de 
Nova Friburgo

 n Fiocruz e associações de 
defesa dos idosos divulga-
ram moção de apoio à De-
fensoria Pública e ao MP por 
conta da ação judicial que 
mudou o decreto estadual 
das vacinas e limitou a am-
pliação do grupo prioritário.

 n O deputado Pedro Augusto 
(PSD) pediu ao ministro Pau-
lo Guedes emissão da Certi-
dão Negativa de Débito para 
micro, pequenas e médias 
empresas em caso de débitos 
e/ou pendências tributárias 
junto ao governo federal na 
pandemia. Intuito é permitir 
que empresas possam exer-
cer atividades e evitar agra-
vamento da crise econômica 
e desemprego. “É necessário 
fomentar a Economia nesse 
período”, disse.

CERTIDÃO 
NEGATIVA NA 
PANDEMIA

PAULA VALVIESSE

Nova Friburgo está em fase de bandeira roxa por causa da pandemia de covid-19

APOIO À DEFENSORIA 
E MINISTÉRIO PÚBLICO

Super-
mercadistas 
consideram 
que há risco 
de desabas-
tecimento 
em Nova 
Friburgo”

PICADINHO

Centro Cultural Light tem, em abril, programação online voltada ao 
estímulo da leitura, pelos dias do Livro e do Direito do Autor.

Agora é lei: cartazes de combate à pedofilia e cyberpedofilia 
são obrigatórios em escolas.

Autora Cris Pimentel fala sobre seu livro “Ana: amor pelo amor”, no 
Instagram da Sagarana Editora, hoje, 16h. 

Pedro Augusto (PSD)

DIVULGAÇÃO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ICMS ESPECIAL
 n Alerj autoriza regime tributário especial de ICMS para 

Itaboraí, Nova Iguaçu e Magé. Medida valerá desde que 
respeitadas as determinações do Regime de Recuperação 
Fiscal. Projeto segue para sanção ou veto do governador.

As mais lidas
Online

‘BBB 21’: Em noite de Caio 
líder, cara-de-pau da Viih 
Tube impressiona os fãs.

TÁ NA REDE

Abriram os olhos? 
Arthur alerta Caio, o 

líder da semana, sobre 
falsidade de Viih Tube.

DIVERSÃO

PM é baleado e 
namorada morre durante 
tentativa de assalto em 

São Gonçalo.
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende
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CONTRASTE: PRAIA LOTADA E 

39 MIL MORTES
Apesar do número alarmante, e crescente da covid, parte da população carioca 
desrespeita medidas restritivas. Parentes de vítimas da doença lamentam descaso

O
s números que não 
param de crescer 
no Rio de Janei-
ro: 39.038 pessoas 

morreram em decorrência 
da covid no estado desde o 
início da pandemia. Nas úl-
timas 24 horas, foram conta-
bilizados 3.820 novos casos 
e 381 óbitos. No Município 
do Rio foram confirmados 
236.339 casos, sendo 50.005 
graves e 21.613 óbitos. Mes-
mo com números alarman-
tes o que se vê é um show de 
desrespeito: praias cheias, 
calçadão bombando, bailes 
lotados, festas clandestinas 
apinhadas de gente. Em co-
mum o não uso da máscara 
de proteção. E essas pessoas 
que não cumprem as medi-
das restritivas podem servir 
de vetores para o coronaví-
rus, contaminando por onde 
passarem. 

Parentes de vítimas da 
doença lamentam o desca-
so governamental e a falta 
de empatia de parte da po-
pulação. “Falta consciência 
para essas pessoas que fi-
cam aglomerando como se 
não estivéssemos no meio 
de uma pandemia. Hoje nós 
só temos duas alternativas 
para nos livrarmos da covid: 
vacina e consciência”, diz 
Marcos Valim, de 35 anos, 
que perdeu o pai, Sergio Go-
mes, 68, em maio por causa 
do coronavírus.

A sobrecarga no sistema 
de saúde é pontuado pela 
médica Jane Teixeira, da 
Sharecare. “O risco direto é o 
aumento de transmissão en-
tre as pessoas e logo, de casos 
de covid na comunidade. E 
um grande número de casos 
sobrecarrega os serviços de 
saúde (públicos e privados), 
comprometendo a qualidade 
da assistência e mesmo a dis-
ponibilidade de vagas, o que 
aumenta ainda mais o risco 
de má evolução”, alerta.

A especialista chama aten-
ção para o uso da proteção 
facial. “As máscaras, se ade-
quadamente utilizadas, di-
ficultam e até impedem a 
transmissão dos vírus entre 
os indivíduos”, afirma.

E adverte: “Os países que 
adotaram regras mais rígidas 
de controle como Austrália e 
Nova Zelândia tem hoje uma 
vida mais próxima do normal. 
Reino Unido e Estados Unidos 
que estão mais avançados na 
vacinação já verificam menos 
transmissão e menos óbitos, 
com uma perspectiva de reto-
mada em vista”, explica.

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

Permanência na 
areia das praias 

está proibida pelo 
decreto municipal

SEGURANÇA

 N O DIA perguntou às for-
ças de segurança do esta-
do, que trabalham apoian-
do os agentes municipais, 
como poderia impedir as 
pessoas de ficar tomando 
banho de sol, de mar, como 
se tudo estivesse normal. 

A Polícia Militar infor-
mou que, “dentro dos de-
cretos municipal e esta-
dual, figuramos como ór-
gão de apoio aos agentes 
de fiscalização sanitária. 
Mesmo assim, em locais 
em que estes agentes não 
podem entrar, durante este 
lockdown, impedimos mais 
de duas dezenas de gran-
des eventos em comunida-
des”, explicou em nota.

A Secretaria de Seguran-
ça, por sua vez, disse que: 
“No âmbito no estado, as 
forças de segurança estão 
à disposição, quando soli-
citadas, para atuarem de 
forma colaborativa junto 
aos municípios”.

O que dizem as 
autoridades

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Para tentar conscien-
tizar a população e fazer 
valer as regras mil agen-
tes municipais estão fis-
calizando 24h por dia e 
aplicaram mais de 17 mil 
autuações desde março, 
informou a Seop. 

E como resolver? 
Cercadinho? Fitas? 
Agentes? Não, explica o 
advogado Marco Túlio 
Gomes Vicente. “Ado-
tando maior rigidez e 
cumprimento da legis-
lação”, adverte. 

“Os governantes não 
dão exemplo e o povo 
acaba não cumprindo. 
E uma decisão do STF 
já deixou claro que es-
tado e município que 
tem o poder de deter-
minar e fiscalizar”, afir-
ma o advogado Marco 
Túlio Gomes Vicente.

“O isolamento social 
no Rio de Janeiro, se 
fez necessário, uma vez 
que o índice de mortes e 
contágio estava enorme, 
com esses dias de isola-
mento já surgiu efeito. 
Espero que as pessoas 
tenham consciência 
e não aglomerem nas 
praias e em eventos pri-
vados. Lembro inclusive 
como rubro negro que 
domingo teremos uma 
final contra o Palmeiras 
às 11h, meu pedido vai 
para todos que não abu-
sem, vamos evitar no-
vos isolamentos sociais, 
para a economia não ter 
que ser mais sacrificada. 
Fique em casa”.

Mais de 17 mil 
autuações na 
capital desde 
o 1º decreto

 > Questionada pelo jor-
nal O DIA, a Prefeitu-
ra do Rio informou que 
“está atenta e acom-
panha a evolução da 
pandemia na cidade e 
no Brasil. Nas últimas 
semanas foram adota-
das medidas mais res-
tritivas, consideradas 
necessárias para o mo-
mento epidemiológico 
da cidade”. 

“É importante desta-
car que as medidas res-
tritivas de proteção à 
vida, implantadas pela 
Prefeitura do Rio, se-
guem as orientações da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e do Comitê Cien-
tífico”, afirmou em nota.

“Após 14 dias da ado-
ção de medidas mais 
restritivas já foi possível 
perceber melhora nos 
números de casos, aten-
dimentos e internações”, 
finalizou.

Atenção à 
evolução dos 
casos no Rio

Paciente 
intubado na UTI 
para tratamento 
de covid no 
Hospital Ronaldo 
Gazolla, em Acari

DIVULGAÇÃO/SEOP

As medidas 
restritivas 
de prote-
ção à vida, 
implanta-
das pela 
Prefeitura 
do Rio, 
seguem 
as orien-
tações da 
Secretaria 
Municipal 
de Saúde e 
do Comitê 
Científico”
PREFEITURA 
DO RIO
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Comércio não essencial retorna
no Rio mas com movimento baixo
Nas praias, que seguem com restrições, cariocas descumpriram as regras do decreto da prefeitura

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Na Saara, as 
lojas reabriram 
as portas na 
expectativa 
de receber os 
clientes. Na 
orla, grupos de 
pessoas sem 
máscara se 
reuniam ontem 
para bater papo 
na areia

A
lém do céu com tem-
po firme, a sexta-fei-
ra no Rio foi marcada 
também pela reaber-

tura do comércio não essen-
cial, depois de duas semanas 
de portas fechadas. O movi-
mento foi pequeno. A par-
tir de agora, lojistas podem 
trabalhar a partir das 10h, e 
bares, lanchonetes e restau-
rantes terão como funcionar 
até 21h. As praias, no entanto, 
seguem com diversas restri-
ções. E descumprimentos.

O DIA percorreu a orla 
de Copacabana e observou 
movimentação bem mais 
baixa do que aos fins de se-
mana. Ainda assim, grupos 
de pessoas sem máscara se 
reuniam para bater papo na 
areia, o que é proibido. Per-
manecer em parques e ca-
choeiras, em qualquer horá-
rio, também está suspenso. A 
prática de atividades físicas 
coletivas continua proibida 
- liberadas somente práticas 
individuais, como natação, 
surfe, corrida e caminhada.

Também continuam veta-
das a permanência de pessoas 
nas vias, áreas e praças das 23h 
às 5h. Na Saara, as lojas reabri-
ram as portas na expectativa 
de receber os clientes. O Cen-
tro até tinha movimentação, 
mas bem abaixo em compa-
ração com meses anteriores.

“Deus queira que agora 
a gente consiga vender al-
guma coisa, mas tem sido 
complicado. Nosso forte era 
eventos, festas de escola, tea-
tro, carnaval. Mas está tudo 
parado”, disse um vendedor.

MAPA DE RISCO
A 25ª edição do Mapa de Ris-
co da Covid-19 mostra que a 
pandemia no Rio está ainda 
mais grave em duas regiões 
do estado. Divulgado ontem, 
o levantamento aponta que 
as regiões Metropolitana I e 
Serrana avançaram para o ris-
co muito alto, com a bandeira 
roxa. A análise faz uma com-
paração entre as semanas dos 
dias 21 a 27 de março com a do 
dia 7 a 13 de março de 2021. 

Já as regiões do Médio Pa-
raíba, Centro-Sul, Norte, Bai-
xada Litorânea apresenta-
ram uma melhora, saíram da 
roxa para a vermelha. As re-

YURI EIRAS
email@odia.com.br

Ministro visita produção da Fiocruz
Fundação deve começar a produzir insumo nacional para imunizantes até o mês de junho

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Queiroga ressaltou a necessidade de  autonomia do Brasil

O ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, visitou ontem as 
instalações de produção da 
vacina Oxford/Astrazeneca e 
do IFA nacional na Fiocruz. 
Queiroga abordou o tema 
entrega de imunizantes e 
produção do insumo nacio-
nal na coletiva de imprensa.

“Hoje eu vi aqui a produ-
ção do IFA nacional, então, 
em breve no mês de agosto 
ou setembro já tenhamos 
IFA produzido na Fiocruz. 
Isso representa uma con-
quista excepcional. A auto-
nomia do Brasil na produ-
ção de IFA dispensa a neces-
sidade de importação desse 
insumo para que a Fiocruz 
possa produzir vacinas”, 
disse Queiroga.

Segundo o diretor de 
Bio-Manguinhos/Fiocruz, 
Maurício Zuma, até junho a 

instituição deve começar a 
produção do insumo nacio-
nal. A Fiocruz está aguar-
dando a visita da Anvisa, 
que deve acontecer na últi-
ma semana de abril, para dar 
a certificação das condições 
técnico-operacionais.

O diretor de Bio-Mangui-
nhos/Fiocruz ainda informou 
que 158 mil doses da Fiocruz 
foram entregues, ontem para o 
Rio. A Fiocruz ainda entregou 
ao Ministério da Saúde, nesta 
semana, 4,4 milhões de doses 
em menos de 24 horas.

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade Lima, infor-
mou que até julho vão ser 
entregues 100,4 milhões de 
doses da vacina Fiocruz/
Oxford/Astrazeneca.

“Neste mês de abril nós 
vamos entregar 18,4 milhões 
de doses da vacina. Então, 
nós estamos aumentando 
gradativamente as entre-
gas e a produção. A partir de 
maio, essa entrega será su-
perior a 20 milhões de doses 
mensais. Totalizando nosso 
compromisso até julho de 
entrega de 100,4 milhões de 
doses de vacina, além daque-
las que foram importadas do 
laboratório serum da Índia”.

Nísia Lima ainda confir-
mou que mais de cinco mi-
lhões de doses serão entre-
gues ao Ministério da Saúde 
na semana que vem.

Professores voltam a 
grupo com prioridade
O Tribunal de Justiça do 
Rio restabeleceu ontem a 
prioridade para professo-
res e policiais na vacinação 
contra a covid-19. A decisão 
foi assinada por Henrique 
Carlos de Andrade Figuei-
ra, presidente do TJRJ.

O presidente alega que 
o Rio editou o Decreto 
47.547/2021, estabelecen-
do prioridade da vacinação 
com relação aos trabalha-
dores das forças de segu-
rança e da Educação, sob a 
alegação de essencialidade 
das funções que exercem, 
expostos de forma intensa 
e cotidiana ao risco.

Na segunda-feira, o juiz 
Wladimir Hungria, da 5ª 
Vara de Fazenda, havia pe-
dido a retirada dos profes-
sores do grupo prioritário, 
além de limitar a vacinação 

de policiais e outros integran-
tes de forças de segurança.

O Ministério da Saúde 
enviou novas doses de va-
cinas contra a covid-19. São 
439.550 doses de imunizan-
tes, sendo 202.800 da Co-
ronaVac, do Instituto Bu-
tantan, e 236.750 da Astra-
Zeneca/Oxford, criada pela 
Fiocruz. Ao todo, o estado já 
recebeu 4.440.520 doses.

Na quinta-feira, o gover-
nador em exercício, Cláu-
dio Castro, anunciou que 
iria distribuir 431.500 doses 
e kits com medicamentos de 
urgência para municípios do 
Norte e Noroeste fluminen-
se. Nesta quinta-feira cerca 
de 12 cidades da Região dos 
Lagos, Norte Fluminense, 
Região Serrana e Noroeste 
estavam com baixas reservas 
da primeira dose da vacina.

 > O pre fe i to  do  R io , 
Eduardo Paes, avaliou que 
as medidas restritivas, de-
cretadas há 14 dias na ci-
dade e flexibilizadas on-
tem pelo município, fize-
ram efeito na diminuição 
no número de atendimen-
tos nas redes de urgência 
e emergência. 

Atualmente, segundo 
a prefeitura, há 1.412 pes-
soas internadas na rede 
pública do município por 
covid-19, entre enferma-
ria e UTI. O número de 
atendimentos nas redes 
de urgência e emergên-
cia pelo vírus diminuiu. 
Como comparação, foram 
536 no dia 5 de abril, 386 
no dia 7 deste mês.

“A boa notícia desse 
momento é que, respei-
tando período epidemio-
lógico de 14 dias, nós con-
seguimos diminuir o nú-

mero de pessoas que tem 
procurado as redes, clíni-
cas da família e UPAs, e o 
que observamos semana 
passada se confirmou. As 
medidas restritivas tive-
ram efeito. Daqui a pou-
co a gente começa a ter 
menos internação, e um 
pouco depois menos óbi-
to”, comentou o prefeito 
Eduardo Paes.

“A partir de hoje (on-
tem), guardado o período 
de 14 dias, começamos a 
flexibilizar. Significa que 
acabou? Não. As vezes a 
gente aparece um pai dan-
do uma bronca no filho. 
Mas damos parabéns aos 
cariocas que respeitaram 
as regras. Essa é uma res-
posta contundente para 
os que acham que restri-
ção não serve para nada”, 
afirmou ontem o prefeito 
Eduardo Paes.

Atendimento reduzido

PARA AMBULANTES DE PRAIAS

 NO prefeito Eduardo Paes anun-
ciou ontem que vai renovar o 
auxílio concedido a ambulan-
tes das praias, que continuam 
com restrições de circulação. O 
valor de R$ 500 foi dado a tra-
balhadores informais na parada 
emergencial, anunciada em 26 
de março. A prefeitura liberou a 
reabertura de bares, lanchone-
tes, restaurantes e comércio não 
essencial, mas informais das 
praias seguem sem trabalhar. 
Esses receberão mais R$ 500.

Detalhes da renovação do 
Auxílio Carioca devem ser oficia-
lizados até segunda-feira, mas 
Paes adiantou o anúncio duran-
te apresentação do 14º Boletim 
Epidemiológico. “Como ainda 
não vão poder voltar a exercer 
suas atividades (informais), a 
gente tinha dado ajuda de R$ 
500 e vamos renovar com mais 
R$ 500”, disse Paes. 

Para saber se terá direito ao 
benefício, o trabalhador deve 
acessar o site carioca.rio.

Paes anuncia renovação de auxílio

giões da Baía da Ilha Grande, 
Noroeste e Metropolitana II 
continuam com risco alto, 
com a bandeira vermelha. 

O Rio teve um aumento de 
44% no número de óbitos e 
de 7% no de internações por 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave (SRAG) na compa-
ração do período analisado. 
As taxas de ocupação de lei-
tos SUS no estado, nesta sex-
ta-feira, estão em 90% para 
leitos de UTI e em 75% para 
leitos de enfermaria. 

No momento, 602 pessoas 
esperam na fila para receber 
atendimento UTI Covid-19, 
enquanto 147 aguardam 
vaga para a enfermaria.

A boa notícia é que, respeitando período 
epidemiológico, conseguimos diminuir o 
número de pessoas que procuram as redes”

EDUARDO PAES, prefeito do Rio

 > O Parque Nacional da Ti-
juca atualizou as condições 
de visitação e o funciona-
mento da Unidade de Con-
servação entre os dias 9 e 
19 de abril. O anúncio acon-
teceu após a flexibilização 
das medidas restritivas.

Está retomada a visita-
ção ao Corcovado, das 12h 
às 19h, e também o fun-
cionamento dos serviços 
concessionados de trans-
porte até o Cristo Redentor 
(trem do Corcovado e vans 
da Paineiras-Corcovado), 
da seguinte maneira: entre 
9 e 12 de abril, por causa do 
decreto estadual, deve ser 
respeitado o limite de 40% 

da capacidade total de vi-
sitação no Alto Corcovado. 
De 13 a 19 de abril, o limite 
a ser respeitado aumenta 
para 50%, conforme estabe-
lece o decreto da prefeitura.

Está permitida a visi-
tação ao Parque Lage, no 
Parque Nacional da Ti-
juca, das 12h às 17h, com 
limite de 50% da capaci-
dade (por hora), incluin-
do a área dos jardins e o 
palacete. A entrada será 
por agendamento prévio 
no site da Escola de Artes 
Visuais do Parque Lage e 
de aplicativo. Continua 
fechada a trilha Parque 
Lage-Corcovado.

Visita ao Parque da Tijuca

REGINALDO PIMENTA
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Jairinho nega 
acusações de 
agressões a filhos 
de ex-namoradas
Vereador prestou depoimento após ser preso 
suspeito de ter matado o enteado Henry Borel

O 
vereador Jairo Sou-
za, o Dr. Jairinho, 
negou, durante de-
poimento em que O 

DIA teve acesso, na quinta-
-feira, na Delegacia da Crian-
ça e do Adolescente Vítima 
(Dcav), as acusações de que 
teria maltratado filhos de 
suas ex-namoradas. O médi-
co respondeu às perguntas 
do delegado Adriano Mar-
celo Firmo. Ele estava na 
presença de seu advogado, 
André França Barreto.

Ao ser perguntado se co-
nhecia N.O.M, o vereador 
disse que sim e contou que 
começou a namorar a mu-
lher em 2010, por dois anos. 
Jairinho relatou ainda que 
jamais morou com N.O.M, 
que era de Bangu, na Zona 
Oeste, que apenas frequen-
tava a residência da ex-na-
morada esporadicamente, 
além de encontrá-la em um 

flat que possuía no Recreio 
dos Bandeirantes.

O parlamentar alegou que 
os encontros não eram fre-
quentes pois, na época, ele 
era casado com Ana Caroli-
na, sua ex-esposa, com quem 
tem dois filhos.

“Na época, o declarante 
era casado com Ana Carolina 
e residia no Le Park, no bair-
ro da Barra da Tijuca. Que 
nas brigas que tinha com sua 
esposa, o declarante ficava 
na casa dos pais, em Bangu. 
Que nestas brigas com Ana 
Carolina, as agressões eram 
somente verbais, mas nunca 
a agrediu fisicamente”, cita 
um trecho da declaração.

No decorrer do depoimen-
to, o vereador foi questiona-
do se durante o namoro com 
N.O.M possuía contato com 
a filha da ex, que na época ti-
nha apenas 3 anos de idade. 
Ele afirma que conheceu a 
criança e que mantinha boa 
relação com ela.

Ao ser perguntado se já 
saiu sozinho com a menor, 
Jairinho sustenta que não. 

Ele afirmou que quando saía 
com a criança, havia sempre 
alguém junto. O parlamen-
tar falou ainda sobre episó-
dio em que levou a filha da 
ex-namorada ao McDonald’s 
junto com um primo dela e 
revelou que durante os dois 
anos de namoro saiu com 
a criança “umas dez vezes”, 
sempre acompanhado.

“Apenas uma vez levou 
a menina e um primo no 
McDonald’s e por ser mui-
to próximo à residência da 
ex-namorada, não demorou 
mais do que 20 minutos. Que 
o declarante não sabe afir-
mar se N.O.M estava ou não 
junto com eles.”

Sobre o episódio de um su-
posto afogamento, ‘mocas’ 
e apertões causados por ele 
à filha de N.O.M, o vereador 
disse que isso nunca aconte-
ceu. Negou também ter co-
locado um saco plástico na 
cabeça da criança para que 
ela não conseguisse respi-
rar e disse que jamais deu re-
médio para a ex-namorada 
dormir.

“O declarante responde 
que jamais esteve sozinho 
com a criança na piscina, até 
porque não tinha esse grau 
de intimidade com ela.”

Jairinho alega que nunca 
encostou na criança e que 
seu contato com ela não era 
frequente, já que quando 
encontrava N.O.M, a me-
nor ficava a maior parte do 
tempo com a avó, mãe da 
ex-namorada.

AGRESSÃO

Os questionamentos do dele-
gado da Dcav se deram após 
um um depoimento presta-
do por uma ex-namorada de 
Dr. Jairinho. A mulher cita 
agressões sofridas por ela e 
por sua filha, na época, me-
nor de idade. A criança, que 
possuía 3 anos, falou à polí-

cia há duas semanas na de-
legacia que investiga o caso, 
e alegou que era maltratada 
pelo vereador.

“Ela disse lembrar que 
ele a afundava na piscina. 
Também relatou que ele 
subia na barriga dela, en-
quanto ela estava deitada, 
e torcia o braço e a perna 
dela”, relatou a mãe.

A ex-namorada contou 
também que um dia o ve-
reador deu remédio para 
que ela pudesse dormir. O 
motivo seria que ele esta-
ria ligando para uma ex-es-
posa. A mulher conta que 
fingiu ter tomado o medi-
camento e logo após fla-
grou Jairinho segurando a 
filha dela pelos braços.

Já em declarações, uma 
amiga íntima de uma outra 

ex-namorada de Jairinho, 
disse que ele arranjava mo-
tivos para sair sozinho com o 
filho da amiga e que, em uma 
das saídas, a criança voltou 
desfigurada e com os olhos 
roxos, como se tivesse passa-
do por uma “sessão de tortu-
ra”. Nessa ocasião, o vereador 
teria alegado que a criança 
havia caído de cabeça.

Em outra, o menor chegou 
com a perna fraturada na al-
tura do fêmur. A explicação 
foi que o menino tinha se 
prendido no cinto de segu-
rança e tropeçado ao sair do 
carro”.

“Nas duas vezes, Jairinho 
o levou a uma clínica de co-
nhecidos dele. Minha amiga 
estava deslumbrada e tinha 
medo por ele ser poderoso”, 
contou a mulher.

Monique Medeiros ficará isolada de outras presas
Mãe do menino Henry Borel passará por quarentena, mas, segundo informações, ela não foi bem aceita pelas outras detentas

REPRODUÇÃO

Cela onde Monique Medeiros vai ficar: seis metros quadrados

foi exonerada com data a 
partir de 24 de março, quan-
do deixou de comparecer ao 
trabalho, sendo encaminha-
da novamente para o órgão 
de origem, ou seja, a prefei-
tura do Rio. Uma resolução 
com a dispensa foi publicada 
ontem no Diário Oficial do 
município.

A servidora pública solici-
tou há um mês a licença luto 
e, posteriormente, licença 
especial, no Tribunal. Ela re-
cebia, até o dia 24 de março, 
o salário de R$ 4.349,10 do 
TCM. A partir desta data, de 
acordo com o Tribunal, ela 
foi desvinculada e um pro-
cedimento administrativo 
interno de devolução para a 
Prefeitura foi iniciado.

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
informou que Monique Me-
deiros e Dr. Jairinho precisa-
rão cumprir um período de 
isolamento de 14 dias antes 
de terem contato com qual-
quer outro preso. No entan-
to, mesmo após cumprir a 
quarentena, a mãe do meni-
no Henry Borel deverá per-
manecer isolada, pois não 
foi bem aceita pelas outras 
detentas. As informações são 
do RJTV 1, da TV Globo.

Ainda segundo a Seap, a 
medida é um procedimento 
de segurança contra a disse-
minação do covid-19 e é rea-
lizada com todos que ingres-
sam no sistema prisional. 
Monique foi encaminhada 

ao Instituto Penal Ismael Si-
rieiro, em Niterói.

Monique não poderá re-
ceber visitas, exceto os ad-
vogados e em salas especí-
ficas. A medida também se-
gue as normas sanitárias de 
enfrentamento à pandemia 
nos presídios.

De acordo com o RJTV 1, 
a cela em que a mãe de Hen-
ry vai ficar tem seis metros 
quadrados, um beliche com 
colchonetes, onde ela pode-
rá guardar produtos de hi-
giene. Em uma das laterais 
do espaço há uma pia, um 
vaso sanitário e um chuvei-
ro de água fria.

Dr. Jairinho foi levado 
para o presídio Pedrolino 
Werling de Oliveira, no Com-

plexo de Gericinó.
O casal foi preso por atra-

palhar as investigações so-
bre a morte do menino Hen-
ry, filho de Monique. Eles 
também são investigados 
por homicídio duplamente 
qualificado, com tortura e 
sem chance de defesa para 
a vítima. Ambos negam as 
acusações.

EXONERADA

A mãe do menino Henry Borel 
foi exonerada do cargo de as-
sistente do Tribunal de Contas 
do Município (TCM) do Rio. 
Monique Medeiros era pro-
fessora do município e estava 
lotada no gabinete do Conse-
lheiro Luiz Antônio Guaraná.
Segundo o TCM, Monique 

RENAN OLAZ/CMRJ

O vereador Jairinho prestou depoimento na quinta-feira, na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima

Pedido de Henry para o pai: ‘Deixa eu ficar com você’
O engenheiro Leniel revela detalhes do dia 8 de março quando levou o filho para o prédio onde a mãe e o padrasto da criança viviam

O pai do menino Henry, mor-
to em casa no dia 8 de mar-
ço, disse que o último pedido 
feito pelo seu filho, ao che-
gar no condomínio em que 
ele morava com a mãe, Mo-
nique Medeiros, e o padras-
to, o vereador Dr. Jairinho, 
foi: “Deixa eu ficar mais com 
você”. As informações foram 
reveladas pela TV Globo em 
entrevista.

O engenheiro Leniel con-
tou como foram os últimos 
momentos com o filho antes 
de entregá-lo para os cuida-
dos da mãe. “Quando eu fui 
entregar para ela, a Monique 
veio, eu falei: ‘Vai com a ma-
mãe’, e ele: ‘Não papai, não 
quero ir. Me dá mais um dia. 

Deixa eu ficar mais um dia 
com você’. Eu falei vai com a 
mamãe, porque eu tinha que 
trabalhar no dia seguinte. E 
ela falou: ‘Filho, amanhã 
tem escolinha, amanhã tem 
futebol, natação’. E ele disse 
‘Não, mamãe, eu não gosto’”, 
relatou Leniel, sobre os de-
talhes do seu último encon-
tro com o filho.

Leniel lembrou detalhes 
do dia 8 de março, quando 
levou a criança para o pré-
dio onde a mãe e o padras-
to viviam. Henry demons-
trava muito nervosismo e 
chegou a vomitar, segundo 
o pai. “Quando entreguei 
meu filho, fui chegando per-
to, ele ficou muito nervoso. 

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

REPRODUÇÃO

Henry Borel 
e o pai, o 
engenheiro 
Leniel

Quando ele viu que estava 
chegando perto do condo-
mínio, foi ficando mais ner-
voso ainda, tanto que ele me 
agarrou e falou: ‘Não quero 
ir’. Ficou muito nervoso, co-
meçou a fazer náusea, tanto 

que quando chegou tive que 
abrir e ele vomitou na saída 
do carro”, lembrou.

Segundo a polícia, o res-
ponsável pela morte foi o 
padrasto, o vereador Dr. 
Jairinho, e a mãe teria sido 

omissa diante do caso. Le-
niel lembrou que o filho re-
latou ter sido machucado 
pelo padrasto. A ex-mulher 
negou a possibilidade e disse 
que ‘mataria’ caso a agressão 
acontecesse. “Esquece, isso 
não aconteceu, eu mataria 
se eu descobrisse que o Jai-
rinho faz… que ele machuca 
o nosso filho”. 

Em seguida, ele questio-
nou: “Como é que pode uma 
mulher que fala que mata 
por causa do filho estar do 
lado de alguém que matou o 
dela?”. Para o pai, Monique é 
responsável por não ter evi-
tado a morte de Henry. Ele 
ainda disse que não acredi-
tava na possibilidade de ela 

encobrir as agressões. 
“Eu não acreditava que a 

Monique como mãe poderia 
estar encobrindo algo nesse 
sentido, ou que tivesse esse 
tipo de participação. Porque 
mãe é mãe. Eu não acredi-
tava que uma mãe poderia 
estar encobrindo algo de ta-
manha monstruosidade. Os 
dias se passaram, ouvimos 
depoimentos, casos de ex-
-mulheres de Jairinho. En-
tão, a gente já sabia mais ou 
menos quem era o Jairinho. 
Mas o papel da Monique na 
sequência de fatos e na omis-
são de proteção como mãe. 
Acho que eu duvidava que 
ela podia realmente ter enco-
bertado”, comentou Leniel.
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Linha Amarela 
tem ‘buzinaço’ 
Desde os primeiros mi-
nutos de ontem, os moto-
ristas que passaram pela 
praça do pedágio da Linha 
Amarela tiveram que pa-
gar tarifa de R$ 4. A Lam-
sa retomou a cobrança 
depois de um acordo no 
Supremo Tribunal Fede-
ral (STF). Esse novo valor 
deve permanecer por três 
meses. Motos não pagam.

Com a volta do pedágio, 
houve buzinaço de moto-
ristas como forma de pro-

testo. A Linha Amarela teve 
um longo engarrafamento 
no horário de pico da ma-
nhã de ontem ocasionado 
pela lentidão para os moto-
ristas cruzarem a praça do 
pedágio.

Após briga na Justiça, a 
Prefeitura do Rio, ainda na 
administração do ex-prefeito 
Marcelo Crivella, assumiu a 
rodovia em setembro do ano 
passado. Desde então, a co-
brança do pedágio estava 
suspensa. 

BRT: mais 50 ônibus reforçam frota
Ampliação dos serviços está entre as medidas anunciadas pelo prefeito Eduardo Paes 

A Secretaria Municipal de 
Transportes e a equipe de 
intervenção do BRT divul-
garam ontem ampliação do 
serviço eventual de ônibus 
comuns para as estações 
Mato Alto, Magarça e Pingo 
D’Água — todas em Guarati-
ba, na Zona Oeste.

De acordo com as informa-
ções da SMTR, os veículos se-
guirão pela pista exclusiva do 
BRT em direção ao Terminal 
Alvorada, na Barra da Tijuca, 
no horário de pico da manhã 

e, no sentido inverso, no horá-
rio de mais movimento à tar-
de. Os coletivos não pararão 
em nenhuma estação com o 
objetivo de reduzir o fluxo de 
passageiros nos BRT’s.

Para essa operação, serão 
utilizados 50 ônibus. Os veí-
culos convencionais já vêm 
reforçando a frota de articu-
lados no trajeto entre San-
ta Cruz e Alvorada desde o 
início da intervenção, em 23 
de março. Ao todo, serão 90 
ônibus comuns em operação 

no corredor Transoeste, que 
é o maior em demanda de 
passageiros.

Os primeiros dias dos no-
vos serviços serão avaliados 
e podem passar por ajustes 
operacionais. Segundo a 
SMTR, a chegada dos novos 
ônibus auxiliares vai aliviar 
o carregamento dos articula-
dos no Transoeste. Com isso, 
alguns BRT’s poderão ser li-
berados para a operação no 
corredor Transcarioca, que 
liga o Aeroporto Interna-

Operação da Polícia Civil apreendeu duas pistolas e celulares

Polícia Civil faz operação contra milícia
São cumpridos mandados de prisão em várias comunidades na Zona Oeste do Rio e na Baixada

DIVULGAÇÃO

U
ma operação da For-
ça-Tarefa da Polícia 
Civil prendeu, na 
manhã de ontem, 

20 pessoas ligadas à milícia 
que atua na Zona Oeste e na 
Baixada Fluminense (Rio 
das Pedras, Muzema, Curici-
ca, Catiri, Carobinha, Santa 
Cruz e Seropédica). 

Entre os presos está o mi-
liciano Alan Antunes Mon-
teiro, apontado em investi-
gações como homem de con-
fiança do miliciano Marcos 
Antônio Figueiredo Martins, 
conhecido como “Marquinho 
Catiri”, chefe da milícia na 
comunidade do Catiri, em 
Bangu. 

Outro preso é Roni de Sou-
za, que faz parte da milícia 

pela milícia; cobranças irre-
gulares de taxas de seguran-
ça e de moradia; instalações 
de centrais clandestinas de 
TV a cabo e de internet (ga-
tonet/gatointernet); arma-
zenamento e comércio ir-
regular de botijões de gás e 
água; empresas de GNV ile-
gais; parcelamento irregular 
de solo urbano; exploração 
e construções irregulares, 
areais e outros crimes am-
bientais; comercialização 
de produtos falsificados; 
contrabando; descaminho; 
transporte alternativo ir-
regular; estabelecimentos 
comerciais explorados pela 
milícia e utilizados para la-
vagem de dinheiro, entre ou-
tras ilegalidades.

A ação de ontem é oriunda 
de investigações e trabalho 
de inteligência das unida-
des do Departamento Ge-
ral de Polícia Especializada 
(DGPE) — Delegacia de De-
fesa dos Serviços Delegados 
(DDSD); Delegacia de Re-
pressão aos Crimes Contra a 
Propriedade Imaterial (DR-
CPIM); Delegacia do Consu-
midor (Decon); Delegacia de 
Proteção ao Meio Ambiente 
(DPMA); Delegacia de Rou-
bos e Furtos de Automóveis 
(DRFA) e Divisão de Cap-
turas da Polícia Interesta-
dual (DC-Polinter), DESAR-
ME, DRFC, DRF, DELFAZ, 
DCOD e da DRACO, com 
apoio de informações do 
Disque-Denúncia.

liderada por Naldo da Caro-
binha. Segundo a polícia, ele 
foi preso em flagrante fazen-
do cobrança a comerciantes. 

A ação tem como objetivo 
prender milicianos, asfixiar 
as fontes de renda e inter-
romper comércios e serviços 
ilegais, que geram grande lu-
cro e são explorados pela or-
ganização criminosa.

Foi também preso Thiago 
Silva Carvalho, segurança 
do miliciano Alan Antunes 
Monteiro.

Foram apreendidas duas 
pistolas com munições e car-
regadores, celulares e um 
veículo clonado.

Entre os crimes investiga-
dos estão exploração de ati-
vidades ilegais controladas 

cional Tom Jobim ao Termi-
nal Alvorada, passando por 
Madureira.

A ampliação dos serviços 
dos ônibus comuns está en-
tre as medidas anunciadas 
pela Prefeitura do Rio esta 
semana para melhorar o sis-
tema BRT e proporcionar 
conforto aos passageiros. 
Até setembro, a previsão é 
que sejam reabertas 46 esta-
ções, com o aumento grada-
tivo de articulados em opera-
ção, chegando a 241 no total.
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

MÁS ENERGIAS

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

N
unca vi um verbo (existe?) melhor para definir a 

necessidade de se livrar de coisas inúteis, que às 

vezes, carregam más energias, do que “destralhar”. 

Por isso, sigo fielmente o conselho que sempre dou aos 

meus amigos: “destralhe-se!”

Seu lar não é um museu. Não é. Qualquer tipo de coisa 

inútil na sua casa pode ser tão inútil, que nem utilidade 

terá na casa dos outros. Manter utensílios, roupas e até 

fotos que não lhe tragam boas energias têm que ser des-

cartadas. Algumas, o destino delas deve ser o lixo mesmo.

Roupas e sapatos 
que você não usa vão 
vestir e calçar os que 
mais precisam deles. 
Renove o tempo todo 
a energia na sua casa”
ÁTILA NUNES

ARTE KIKO

O problema é que a gente co-
meça se apegando com coisas 
pequenininhas, desde uma 
foto 3x4 até um chaveirinho 
que ganhamos não sabemos 
mais onde e quando. A gente 
guarda essas tralhas em gave-
tas e armários, juntando-se à 
roupas que não usamos mas 
sentimos pena de dar. 

Interessante é que a gente 
não percebe o quanto ter tra-
lhas espalhadas (na verdade, 
guardadas) pela casa, além de 
absolutamente inúteis, são 
veículos de uma percepção de 
energia de estagnação. Repa-
re quantas tralhas você guar-
da nas suas gavetas: cotocos 
de lápis sem ponta, canetas 
cujas tintas secaram, anota-
ção em papeizinhos que não 
têm mais qualquer validade, 
correntes, chaveiros, fotos de 

pessoas que você nem se lem-
bram mais quem são, cartões 
de aniversário e Natal que ja-
mais você relerá, pedaços que 
sobraram de algum utensílio 
doméstico desmontado, capas 
velhas de celular, pijamas ras-
gados, camisas que só foram 
usadas uma vez, sapatos que 
doem no seu pé e ficam mo-
fando, e por aí vai.

Tudo isso, sem qualquer 
utilidade, atinge os sentimen-
tos do morador, sem que per-
ceba. A estagnação é parente 
próximo da morte. Não se tra-
ta de insensibilidade diante 
das verdadeiras lembranças, 
mas sim, de objetos que se 
transformam em pequenas 
âncoras energéticas, ajudan-
do o “vampirismo” energético 
que certas pessoas carregam 
dentro de si. Quem, nunca, 

armários, “destralhe-se”. Es-
vazie as âncoras energéticas.

As roupas e os sapatos que 
você não usa vão vestir e calçar 
os que mais precisam deles. 
Aquela moldura de foto que 
você guarda há anos, poderá 
ser útil para alguém que ado-
raria emoldurar uma foto de 
casamento. Nem tudo pode 
ser guardado, simplesmente 
porque tem um valor afetivo. 
Se fosse assim teríamos, todos, 
que morar em mansões para 
guardar tudo aquilo que ga-
nhamos e compramos ao lon-
go da vida, desde pequenos.

Isso se chama renovação 
espiritual. E tem que ser feita 
com frequência. Faça um tes-
te: quando ganhar uma cami-
sa, tente se desfazer de outra 
mais antiga, que você quase 
não usa. Renove o tempo todo 
a energia na sua casa. Tudo 
que temos em excesso pode 
significar a necessidade do 
nosso semelhante. Quantos 
livros você guarda que pode-
riam estar circulando de mão 
em mão? E a comida, que po-
deria aplacar a fome dos que 
imploram por alimento?

Ao se livrar de toda essas 
pequeninas coisas, você es-
tará fazendo um bem aos 
outros, mas principalmen-
te, a você mesmo, retirando 
de seu ambiente tudo aqui-
lo que nem sempre traz boas 
lembranças. A vida é energia 
transmitida e recebida. Guar-
dar tralhas é estagnar uma 
energia inútil e negativa.

não se aproximou de alguém 
e sentiu arrepios?

Algumas religiões, como a 
Umbanda e as religiões asiá-
ticas, como o hinduísmo, le-
vam isso muito a sério. Aliás, 
a própria Doutrina Espírita, 
através de André Luis, salien-
ta a necessidade de circular-
mos os “empréstimos” divi-
nos, para renovarmos nossos 
caminhos.

Quem se livra dos apetre-
chos inúteis, alimenta as for-
ças vivas do bem. Vá até sua 
despensa de gêneros alimen-

tícios. Observe os que estão lá 
no fundo do armário, com a 
validade quase vencida. Pare-
cem estar descansando, né? 
Não! Estão ocupando um es-
paço valioso não na sua casa, 
e sim, no seu lar. No seu lar! E 
ainda por cima, fazendo falta 
a alguém que precisa.

Quantas vezes você já jogou 
comida fora, aquela que fica 
guarda por dias (semanas?) 
em potinhos e mais potinhos 
de plástico, na geladeira? Cer-
ta vez, achei um pedaço de 
bolo congelado no fundo do 
freezer da geladeira. Era um 
pedaço do bolo de uma ani-
versário de cinco anos atrás...

Deixe que se torne patri-
mônio dos outros aqueles li-
vros que você já leu e só estão 
“enfeitando” (e ocupando 
espaço) sua estante. Livre-se 
deles para alguém que pre-
cisa. Não colecione poeira. 
Dê uma olhada na sua bolsa, 
minha amiga. Pesada, não? 
Por que não examiná-la e ver 
quanta tralha desnecessária 
você carrega? Sua bolsa fica 
pesada pelo peso das coisas 
que você carrega mais o peso 
da energia inútil.

Aposto que você tem algum 
móvel na sua casa que não fa-
ria a menor falta. Descarte-se 
dele! Elimine as peças exce-
dentes, os “paninhos” colori-
dos que uma tia que já se foi 
lhe deu e você acha que se des-
cartando dele, estará “deson-
rando” a memória da falecida. 
Casa “destralhada” é um lar 
feliz. Em vez de mandar fazer 
ou comprar mais cômodas e 

XÔ, TRALHA!
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FLAMENGO E FLUMINENSE

Cariocas caem em grupos difíceis
Sorteio define as chaves da Libertadores. Rubro-Negro e Tricolor não terão vida fácil no torneio continental

DIVULGAÇÃO/CONMEBOL

F
lamengo e Fluminense 
já conhecem os primei-
ros adversários na luta 
pelo título da Liberta-

dores de 2021 e não terão vida 
fácil. Em sorteio realizado on-
tem na sede da Conmebol, o 
Rubro-Negro ficou como ca-
beça de chave do Grupo G e 
enfrentará LDU (EQU), Vélez 
Sarsfield (ARG) e Unión La Ca-
lera (CHI). Já o Tricolor caiu 
num ainda mais complicado 
e jogará contra River Plate 
(ARG), Independiente Santa 
Fe (COL), Junior Barranquilla 
(COL) ou Bolívar (BOL).

O Flamengo estreará na 
Libertadores de 2021 fora de 
casa, contra o Vélez, e jogará 
no Maracanã a última roda-
da, também contra os argen-
tinos. O Rubro-Negro fará o 
primeiro jogo em casa contra 
La Calera, pela segunda ro-
dada, e terá de jogar na alti-
tude de 2.800 metros de Qui-
to contra a LDU, na terceira.

Já o Fluminense jogará pri-

meiro em casa, contra o River 
Plate, e encerrará sua par-
ticipação na fase de grupos 
em Buenos Aires. O Tricolor 
corre o risco de ter que jogar 
na altitude duas vezes, caso o 
Bolívar passe pelo Junior Bar-
ranquilla na pré-Libertadores 
(venceu por 2 a 1 na ida). Caso 
contrário, só jogará uma vez, 
nos 2.600 metros de Bogotá.

A primeira rodada da Liber-
tadores acontece na semana 
dos dias 20, 21 e 22 de abril. 
Os dois primeiros do grupo 
se classificam para as oitavas, 
enquanto o terceiro irá para 
as oitavas da Sul-Americana. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Vasco apresentou o golei-
ro Vanderlei e chegou a seis 
contratações na temporada 
2021: além do veterano, Zeca, 
Marquinhos Gabriel, Ernan-
do, Léo Jabá e Morato. O mer-
cado é bom o suficiente para 
o Gigante da Colina sonhar 
com uma vaga e até o título da 
Série B. Mudou a perspectiva 
da torcida em relação ao time 
rebaixado. Acredito que falte 
um zagueiro, um meia e um 
atacante reserva para Cano, 
mas o time de 2021 já é melhor 
do que o do ano passado.

MERCADO PARA 
SUBIR

DANIEL CASTELO BRANCO

RIVALIDADE 

Há uma discussão no futebol brasileiro so-
bre o termo “rivalidade”. Muitos alegam 
que rival é aquele que está no mesmo 

estado. Por exemplo: em São Paulo, o grande 
rival do Palmeiras é o Corinthians. No Rio, o 
arquirrival do Flamengo é o Vasco e, para al-
guns, o Fluminense também ocupa esse posto. 
Mas a discrepância do Porco e do Rubro-Negro 
no momento, comparados aos rivais, faz com 
que a Supercopa do Brasil abrigue os grandes 
adversários do futebol brasileiro nos últimos 
cinco anos. Flamengo e Palmeiras dividiram 
os grandes pódios do Brasil e da América. Con-
taram com provocações de seus jogadores. E, 
para quem cisma que é um absurdo times de 
outros estados terem rivalidade acima do nor-
mal, lembro que um dos maiores clássicos do 
planeta é disputado por Barcelona e Real Ma-
drid. Para amanhã, acredito que, mesmo com 
a equivalência de títulos nos últimos anos, o 
Fla seja superior ao Alviverde no campo e no 
mano a mano. Rivais, sim, e que vão protago-
nizar uma das partidas mais importantes de 
2021 em território nacional.

Rogério Ceni e Abel Ferreira se enfrentam amanhã, na Supercopa

 nApós o sorteio da Liberta-
dores, vi muita gente dizen-
do que o Fluminense não se 
deu bem. River Plate-ARG, 
Santa Fé-COL e Junior Bar-
ranquilla-COL ou Bolívar-
-BOL. São equipes qualifi-
cadas, mas, tirando o River 
Plate, cravo que não tem ne-
nhuma equipe melhor do 
que o Fluminense no grupo. 
Eles têm que respeitar o Tri-
color e, ainda mais nos jo-
gos em casa, tenho certeza 
de que o time de Roger Ma-
chado (foto) vai se dar bem 
na competição. Confiança!

RESPEITEM O 
FLUMINENSE 
TAMBÉM

NÃO É FÁCIL, MAS É O FLA

 nNo grupo G da Libertadores, o Flamengo vai enfrentar 
LDU-EQU, Vélez Sarsfield-ARG e Unión La Calera-CHI. 
Não tem nenhum “cego de bola”, mas o Rubro-Negro é um 
dos três melhores times da América do Sul. Estamos falan-
do de um dos dois últimos campeões, que tem uma equipe 
milionária e qualificada. Ficou ruim para eles. O que não 
pode faltar é respeito. Esse time conhece os caminhos.
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VASCO

BOTAFOGO

Vanderlei veste ‘camisa pesadíssima’
Goleiro, de 37 anos, disputou a última temporada pelo Grêmio

Reforço do Vasco, o goleiro 
Vanderlei foi apresentado on-
tem no Cruzmaltino. O joga-
dor, de 37 anos, falou sobre a 
sua experiência no Grêmio. 
Após passagem de destaque 
pelo Santos, o experiente ar-
queiro não conseguiu repro-
duzir no clube gaúcho os bons 
momentos que viveu com a 
camisa do Peixe. O goleiro fa-
lou sobre o que pesou na sua 
escolha pelo clube da Colina.

“Óbvio que a camisa é pesa-
díssima, torcida gigantesca e 
o clube dispensa comentários. 
E o projeto. Desde o começo o 
Pássaro me mostrou a recons-
trução e que eu deveria colocar 
o Vasco de onde nunca deveria 
ter saído. Juntos podemos con-
seguir essa reconstrução. Acho 
que o Vasco está tentando se 

Vanderlei: experiência no gol

REPRODUÇÃO

ajustar. Temos visto resultados 
em campo com a comissão e 
bons garotos”, afirmou.

Ao comentar sua passa-
gem pelo Grêmio, o joga-
dor, de 37 anos, afirmou que, 
mesmo não tendo vivido 

pelo clube de Porto Alegre 
os seus melhores dias, ele se 
vê capacitado para render o 
melhor possível no Vasco.

“É sempre um prazer vestir 
uma camisa de um time gran-
de como a do Vasco. O frio 
na barriga sempre vai exis-
tir. Quero agradecer a Deus a 
oportunidade de vestir a cami-
sa do Vasco  Eu me vejo muito 
bem, lógico que em anos você 
vai sobressair e em outros as 
coisas não vão sair bem. Mas 
creio que os últimos anos fo-
ram bons. Eu me sinto muito 
bem fisicamente e tecnica-
mente. Espero ser o Vanderlei 
de sempre”, afirmou.

Vanderlei chega para su-
prir a saída de Fernando Mi-
guel, que deixou o Cruzmal-
tino rumo ao Atlético-GO.

Marquinhos assina contrato
Com passagem pela Seleção sub-17, atacante é revelação da base

De olho no futuro, o Botafo-
go acertou a permanência 
de uma das joias reveladas 
pelo clube: Marquinhos, de 
18 anos. Com passagem pela 
Seleção sub-17, o atacante as-
sinou ontem o primeiro con-
trato como profissional, com 
validade até o fim de 2022.

O extenso processo de 
reformulação em curso no 
Botafogo tem priorizado a 
valorização da base, como 
reforços a curto prazo para 
o técnico Marcelo Chamus-
ca e ativos visando possíveis 
negociações. Com uma dívi-
da estimada em R$ 1 bilhão, 
entre ações trabalhistas, cí-
veis e fiscais, o Botafogo defi-
niu o valor de R$ 30 milhões 
na multa rescisória da joia.

Avaliado como um atacante 

Marquinhos: joia alvinegra

DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

rápido e habilidoso, Marqui-
nhos está em General Seve-
riano desde 2017. O atacante 
mira a primeira chance como 
profissional e espera chamar a 
atenção de Chamusca ao lon-
go da temporada.

IMPASSE POR BABI
Após o Fluminense deixar a 
negociação, o Athletico-PR 
pode ser mais um clube a de-
sistir de Matheus Babi. Segun-
do a Rádio Transamérica de 
Curitiba, o Furacão está insa-
tisfeito com a postura do Bo-
tafogo e estabeleceu um prazo 
pelo jogador, até amanhã.

O presidente do clube pa-
ranaense, Mario Celso Petra-
glia, revelou que a negocia-
ção se complicou. Acertado 
com o Serra Macaense e o 
com o atacante, o Furacão 
encontra problemas com 
o pedido do Botafogo para 
liberar o atleta. O Glorioso 
deseja R$ 3 milhões mais 
10% dos direitos econômicos 
para lucrar com uma futura 
transferência.

CAMPEONATO PAULISTA
Na volta do Paulista, o São Paulo e o São 
Caetano se enfrentam, às 20h, no Morumbi. Às 
22h, o Santos recebe o Botafogo-SP, na Vila.

 > Luque, Paraguai

 nO Flamengo divulgou na tarde 
de ontem os relacionados para 
a Supercopa do Brasil, contra o 
Palmeiras, amanhã, às 11h, no 
Mané Garrincha. O atacante Pe-
dro, que se recupera de uma le-
são na coxa, está fora da partida. 
A boa notícia fica por conta de 
Matheuzinho. O lateral se recu-
perou de lesão na coxa e está à 
disposição de Rogério Ceni.

A final da Supercopa do Bra-
sil está autorizada pela Justiça. 
O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) aceitou ontem o pedido 
da Procuradoria-Geral do Dis-
trito Federal (PGDF) para au-
torizar o Distrito Federal a sair 
da fase mais rígida de distan-
ciamento social, o chamado 
lockdown. Com isso, a partida 
poderá acontecer. 

PEDRO ESTÁ FORA DA SUPERCOPA

 nApós o sorteio da Liberta-
dores de 2021, Fred e o técnico 
Roger Machado avaliaram os 
adversários. “Está todo mundo 
olhando e falando: ‘É, vai ser 
difícil’; ‘É equilibrado, vai en-
contrar dificuldade’. Pegamos 
um dos favoritos, que é o River 
Plate. Mas esses jogos dão cor-
po à equipe, dão confiança. Te-
mos que olhar o lado bom disso 

também, que é legal”, avaliou 
Fred durante transmissão da 
FluTV sobre o sorteio.

Roger Machado concordou e 
disse não considerar que o Flu-
minense tenha caído no “grupo 
da morte”: “Não costumo fa-
zer avaliações antes. Acho que 
‘grupo da morte’ ou não, ‘grupo 
mais fácil’ ou não, só vamos ter 
a certeza quando começar”.

FRED AVALIA DUELO CONTRA RIVER

O Flamengo terá de 
jogar na altitude 
de 2.800 metros de 
Quito contra a LDU, 
na terceira rodada

DANIEL CASTELO BRANCO
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ECONOMIA

Caixa inclui 200 mil trabalhadores 
em novo lote do auxílio emergencial
Segundo o presidente do banco, beneficiários que foram aprovados vão receber os recursos a partir do dia 15 deste mês

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Pedro Guimarães informou que o Ministério da Cidadania verifica se mais pessoas têm direito ao benefício

O 
presidente da Caixa, 
Pedro Guimarães, 
informou ontem 
após a conclusão 

de novas análises, mais 200 
mil trabalhadores foram in-
cluídos no novo lote de paga-
mentos do auxílio emergen-
cial. Segundo ele, os benefi-
ciários receberão os recursos 
a partir do dia 15 deste mês. 

“Estão sendo feitas novas 
análises e, hoje mesmo (on-
tem), 200 mil novas pessoas 
foram aprovadas e receberão 
os pagamentos a partir de 15 
de abril. Pessoas que fizeram 
o pedido no ano passado, mas 
que por algum motivo não fo-
ram aprovadas”, afirmou.

O executivo acrescentou 
que está havendo uma aná-
lise no Ministério da Cida-
dania para verificar novas 
pessoas que possam entrar e 
ter direito ao benefício.

“No primeiro grupo de 
40 milhões, não entrou, 
mas existe esta análise para 
ampliar para mais alguns 
milhões. Sugerimos ligar 
no 111 ou ver no site da Cai-
xa”, indicou o presidente da 

da Caixa e os integrantes do 
Cadastro Único do governo 
federal podem conferir se 
têm direito a receber o be-
nefício pelo site: www.cida-
dania.gov.br/auxilio.

Caso o cidadão tenha o 
cadastro negado e entenda 
que cumpre os critérios de 

elegibilidade, ele tem até a 
próxima segunda-feira para 
contestar a decisão, clican-
do na opção que aparece no 
Portal de Consultas. Ainda 
há bases de dados em pro-
cessamento pela Dataprev. 

O Ministério da Cidadania 
informou que oferece atendi-

instituição financeira.
Os beneficiários nasci-

dos em fevereiro receberam 
ontem o auxílio emergen-
cial nas contas Poupanças 
Sociais Digitais referentes 
à primeira parcela do pro-
grama. A partir desta data, 
os valores já podem ser mo-
vimentados pelo aplicativo 
CAIXA Tem para pagamento 
de boletos, compras na inter-
net e pelas maquininhas em 
mais de um milhão de esta-
belecimentos comerciais.

O calendário de repasses da 
primeira parcela será finali-
zado no dia 30 deste mês. De 
acordo com o Ministério da 
Cidadania, o modelo de es-
calonamento das transferên-
cias, adotado no ano passado, 
segue com o objetivo de evitar 
filas e aglomerações nas agên-
cias da Caixa e nas lotéricas. O 
cronograma para saques tem 
início em 4 de maio para nas-
cidos em janeiro e vai até 4 de 
junho para quem faz aniversá-
rio em dezembro.

Desde o último dia 2, os 
trabalhadores que se inscre-
veram pelos meios digitais 

VALOR MÉDIO

R$ 250
O valor médio é de R$ 250, 
variando de R$ 150 a R$ 
375, a depender do perfil do 
beneficiário e da composição 
de cada família.

 > A Caixa paga ama-
nhã mais uma etapa 
de pagamentos do au-
xílio emergencial 2021. 
Beneficiários nascidos 
em março vão receber 
os recursos nas contas 
Poupanças Sociais Di-
gitais referentes à pri-
meira parcela do pro-
grama. O valor médio é 
de R$ 250, variando de 
R$ 150 a R$ 375, a de-
pender do perfil do be-
neficiário e da compo-
sição de cada família. 

A partir desta data, 
os valores já podem ser 
movimentados pelo 
aplicativo Caixa Tem 
para pagamento de 
boletos, compras na 
internet e pelas ma-
quininhas em mais de 
um milhão de estabe-
lecimentos comerciais.

A central telefônica 
111 da CAIXA funciona 
de segunda a domin-
go, 24h por dia, e está 
pronta para atender os 
beneficiários do Auxí-
lio Emergencial. Além 
disso, o banco disponi-
biliza, ainda, o site au-
xilio.caixa.gov.br.

Pelas regras da MP 
1.039/2021, o auxílio 
será pago às famílias 
com renda mensal total 
de até três salários míni-
mos, desde que a renda 
por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. 
É necessário que o be-
neficiário já tenha sido 
considerado elegível até 
o mês de dezembro de 
2020, pois não há nova 
fase de inscrições.

Nascido em 
março recebe 
amanhã

mento telefônico pelo número 
121 e pela Ouvidoria por meio 
de formulário eletrônico. Ou-
tra opção é enviar uma carta 
para o endereço: SMAS - Setor 
de Múltiplas Atividades Sul 
Trecho 03, lote 01, Edifício The 
Union, térreo, sala 32, CEP: 
70610-051 - Brasília/DF.

BOLSA FAMÍLIA

 N A partir do dia 14 de abril, 
beneficiários do Bolsa Fa-
mília poderão consultar o 
valor do auxílio emergen-
cial que vão receber. Os ca-
dastrados no programa te-
rão direito ao benefício de 
maior valor, seja o do auxílio 
ou do próprio Bolsa Família, 
nunca os dois juntos. 

Para saber quanto irá re-
ceber, os beneficiários de-
verão acessar o site https://
auxilio.caixa.gov.br/ a partir 
da data estipulada. 

O pessoal do do Bolsa Fa-
mília receberá os repasses 
de acordo com o próprio ca-
lendário do programa, que 
em abril tem início no dia 16. 
A data de recebimento de-
pende do número final do 
NIS e as ordens de depósito e 
autorização para saque caem 
sempre no mesmo dia.

Consulta 

liberada dia 14
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ECONOMIA/MUNDO

Em tempo de 
aluguel em alta,
a saída é negociar 
Acumulado do IGP-M bateu 31,1% em 12 meses. 
Indicador é o mais usado para corrigir contratos 

PIXBAY

A
pós acumulado do 
Índice  Gera l  de 
Preços – Merca-
do (IGP-M), usado 

como base para cálculo nos 
contratos de locação, che-
gar a 31,1% em 12 meses, 
economistas, especialistas 
do mercado imobiliário e de 
finanças recomendam que 
proprietários e inquilinos 
negociem. Atualmente, a 
Lei de Locações determina 
que o indexador do aluguel 
é definido entre as partes, 
mas o mercado imobiliário 
costuma usar o IGP-M, cal-
culado pela Fundação Getu-
lio Vargas (FGV).

De acordo com o econo-
mista do Instituto VR, Ri-
cardo Paulo, o aumento, que 
tem causado dor de cabeça 
para quem mora de aluguel 
devido a alta dos custos com 
moradia, está ligado a dis-
parada do dólar no mercado 
mundial. “Como a maioria 
dos produtos brasileiros ex-

portados, o preço dos alu-
guéis de imóveis também 
têm seus reajustes baseados 
no dólar”, explica. 

Ainda segundo o eco-
nomista, o índice não tem 
previsão de baixa, por isso 
a importância da negocia-
ção. “Não existe previsão de 
que o IGP-M diminua. Pelo 
contrário, deve continuar 

aumentando, em função da 
crise mundial que estamos 
enfrentando. Enquanto não 
derrotarmos esse vírus e a 
economia mundial não vol-
tar aos padrões normais, 
continuaremos sofrendo 

esses reajustes absurdos. 
Por isso, é preciso ter mui-
ta calma e procurar con-
versar com o proprietário, 
mostrando que o índice não 
corresponde a sua realidade, 
que estamos a mais de 12 me-
ses em meio a uma crise. Por 
outro lado, o proprietário 
deve entender a situação dos 
seus inquilinos. É melhor fi-
car sem reajuste do que ter 
o imóvel fechado e passar a 
arcar com custos como IPTU 
e condomínio”, diz.

O especialista em Finan-
ças e Planejador Financeiro, 
Marlon Glaciano, reforça o 
coro. Segundo ele, diante do 
cenário atual, “de um lado 
está o inquilino preocupa-
do em honrar o aluguel e de 
outro o proprietário preo-
cupado em ter um imóvel 
desocupado gerando uma 
nova despesa não planeja-
da”. “Sem dúvidas o momen-
to é de negociação. Uma dica 
é se antecipar a este ajuste 
e já negociar uma taxa fa-
vorável a ambos os lados”, 
complementa.

Especialistas aconselham a se antecipar ao reajuste e negociar uma taxa que seja favorável a todos

MESA DE NEGOCIAÇÃO

Canal de diálogo sempre aberto

 N O vice-presidente do Sindica-
to da Habitação (Secovi-Rio), 
Leonardo Schneider, também 
aconselha que proprietários e 
inquilinos encarem uma mesa 
de negociação. “É importante 
que o inquilino mantenha um 
canal de diálogo aberto com o 
proprietário. Muitos também 
estão apresentando seus con-
tracheques como uma forma 
de justificar o pedido de não 
aplicação do índice”, revela.

Está em tramitação na Câ-
mara dos Deputados o Projeto 
de Lei 1.026/21 que determina 
que o reajuste dos contratos de 
aluguel residencial e comercial 
não poderá ser superior à infla-
ção oficial do país, medida pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA). O PL é de 
autoria do deputado Vinicius 
Carvalho (Republicanos-SP) 
e a data da votação do projeto 
ainda será definida.

Príncipe Philip, marido de Elizabeth II, morre aos 99 anos
Comunicado oficial foi feito ontem pelo Palácio de Buckingham. Falecimento não vai alterar linha sucessória da coroa britânica

REPRODUÇÃO / TWITTER

Elizabeth II e o príncipe Philip eram casados há mais de sete décadas. Ele foi o consorte mais longevo

gunda Guerra Mundial, como 
homem que inspirou incontá-
veis jovens, e, acima de tudo, 
como consorte leal da Sua 
Majestade, a Rainha. E é para 
Sua Majestade e família que 
os pensamentos de nossa na-
ção devem se voltar hoje.”, diz 
Johnson, em nota emitida pelo 
governo britânico.

A morte do Philip não vai 
alterar a linha de sucessão ao 
trono britânico. O primeiro da 
lista é seu filho mais velho com 
a rainha Elizabeth II, o prínci-
pe Charles, de 72 anos, seguido 
do filho mais velho de Charles 
com a princesa Diana, o prín-
cipe William, de 38. 

Depois deles, em terceiro 
na linha de sucessão, vem o 
príncipe George, de 7 anos, 
filho de William com Kate 
Middleton. George é sucedi-
do por sua irmã, Charlotte, 
de 5 anos.

A realeza britânica está de luto. 
O marido da rainha Elizabeth 
II, o príncipe Philip, 99 anos, 
que havia sido hospitalizado 
recentemente e submetido à 
cirurgia cardíaca, morreu on-
tem, anunciou o Palácio de 
Buckingham. “Com profunda 
dor, Sua Majestade a rainha 
anuncia a morte de seu amado 
marido, Sua Alteza Real o prín-
cipe Philip, duque de Edim-
burgo”, afirma um comunica-
do. “Sua Alteza Real faleceu em 
paz esta manhã no Castelo de 
Windsor”, completa a nota.

“É melhor desaparecer do 
que anos com seu senso de 
humor particular. Cansar a 
data de caducidade”, disse o 
príncipe há alguns anos.

Se sua esposa, com quem 
foi casado por mais de sete 
décadas, ostentou o recorde 

de longevidade no trono, ele 
foi o príncipe consorte que 
mais ostentou este posto, 
desde 2009, quando superou 
Charlotte, esposa de George 
III. “É minha rocha. Tem sido 
minha força e minha âncora”, 
declarou, em 2011, a rainha, 
pouco inclinada a demonstra-
ções de afeto em público. Em 
2017, Philipe se retirou das 
atividades públicas após ter 
participado de mais de 22 mil 
atos oficiais. Mas o principal 
valor foi ser “o único homem 
do mundo a tratar a rainha 
como ser humano, de igual 
para igual”, afirmou certa vez 
Lorde Charteris, ex-secretário 
particular de Sua Majestade.

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
emitiu nota lamentando o 
falecimento. “Príncipe Philip 
viveu uma vida extraordiná-
ria - como herói naval na Se-

KARILAYN AREIAS
karilayn.areias@odia.com.br

 > Londres, Reino Unido

CONFIRA

31,1%

1.026/21 

O acumulado do IGP-M 
chegou a 31,1% em 12 
meses. Indicador é o mais 
usado na correção de 
contratos de alugueis de 
imóveis.

PL determina que o reajuste 
dos contratos de aluguel 
residencial e comercial não 
pode ser superior à inflação 
oficial, medida IPCA.

O IGP-M não 
tem previsão de 
baixa, por isso 
a importância 
da negociação, 
segundo 
especialistas
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

abre, na segunda-feira, as inscrições para o auxílio educação 2021, 
destinado aos servidores ativos e aposentados, além de pensionistas da Prefeitu-
ra do Rio. Inscrições pelo http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio/auxilio-educacao.

O PREVI-RIO

NO RIO

R$ 4,9 BI
Impacto para o caixa estadual 
seria de R$ 4,9 bilhões

Reforma pode gerar 
economia de R$ 128 bi

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Relator da PEC na CCJ da Câmara dos Deputados, Darci de Matos tem se reunido com servidores públicos

E
studo divulgado on-
tem pela Instituição 
Fiscal Independente 
(IFI) do Senado en-

dossará ainda mais a defesa 
da equipe econômica do go-
verno federal e de alguns go-
vernadores à reforma admi-
nistrativa (PEC 32) — o texto 
está na Comissão de Consti-
tuição e Justiça da Câmara. 

A análise indica que a 
União e os estados poderão 
economizar, nos próximos 
dez anos, R$ 128 bilhões com 
uma reforma que tenha foco 
em três pontos: fim das pro-
moções automáticas, redução 
do salário inicial no serviço 
público e da taxa de reposição 
de cargos vagos (por aposen-
tadoria, por exemplo).

O ‘Estudo Especial 15 da 
IFI: Impacto de medidas de 
gestão de pessoas sobre as 
despesas com pessoal’ leva 
em conta que essas medidas 
só alcançariam futuros ser-
vidores. O Rio figura entre 
os entes que teriam maior 
economia: o impacto seria 
de R$ 4,9 bilhões.

OFÍCIO AO CBMERJ

 n O deputado estadual Flavio 
Serafini (Psol) enviou ofício 
ao comando do Corpo de Bom-
beiros Militar do Rio solicitando 
informações sobre a retomada 
das rotinas internas nas unida-
des da corporação nessa fase 
da pandemia. Serafini alertou 
para os riscos dessa medida no 
momento em que diversas re-
giões fluminenses encontram-
-se em bandeira roxa — com 

risco muito alto para a covid-19. 
“Temos recebido denúncias de 
que o CBMERJ retomou roti-
nas internas de treinamento 
que expõem os militares a um 
maior risco de transmissão do 
vírus, como aulas com salas 
cheias e outras atividades co-
letivas em espaços fechados. 
Bombeiros salvam vidas, preci-
sam estar protegidos”, afirmou 
o parlamentar.

Alerta: maior risco de contaminação

 nO vereador carioca Pedro Duar-
te (Novo), através do diretório 
estadual do partido, protocolou 
nesta semana uma Represen-
tação de Inconstitucionalidade 
no Tribunal de Justiça do Rio. O 
parlamentar pede o fim do paga-
mento de pensões vitalícias a cer-
ca de 9 mil inativos. Trata-se de 
um benefício criado pelo governo 
Crivella, em 2018, como forma de 
compensar a revisão que espe-
cificamente esse grupo teve no 
cálculo de suas aposentadorias e 

pensões na reforma previdenciá-
ria feita naquele ano.

Duarte apresentou a ação 
com base em estudo do dese-
quilíbrio da Previdência Munici-
pal. Segundo o gabinete do ve-
reador, ao não seguir a Emenda 
Constitucional 41 de 2003 — que 
estabelece a média aritmética 
simples das maiores remunera-
ções como base do cálculo da 
aposentadoria —, a prefeitura 
acumulou um dano de R$ 5,6 
bilhões aos cofres da cidade.

NA PREFEITURA DO RIO

Ação pede fim de pensão vitalícia

Relator sinalizou mudanças no texto
O relator da reforma ad-
ministrativa (PEC 32) na 
Comissão de Constituição 
e Justiça, Darci de Matos 
(PSD-SC), se reuniu esta 
semana com representan-
tes do setor público para 
discutir a proposta. Matos 
sinalizou, na ocasião, que 
poderá modificar alguns 

pontos do texto antes de a 
matéria seguir para a Comis-
são Especial.

Deve ser suprimido da 
PEC o trecho que prevê ‘su-
perpoderes’ para o presiden-
te da República extinguir mi-
nistérios e órgãos. 

Outro dispositivo é rela-
tivo às carreiras de Estado. 

Segundo o presidente do 
Fórum Nacional das Car-
reiras de Estado (Fona-
cate), Rudinei Marques, 
Matos também concordou 
que não haverá vínculo de 
experiência (que substi-
tui o estágio probatório) 
para esse grupo de profis-
sionais do setor público. 

Ação foi protocolada no Tribunal de Justiça essa semana

REPRODUÇÃO



FábiaOliveira

QUE SIRVA DE ALERTA

Uma das ativistas trans mais famosas do 
Brasil passa por um drama pessoal nos 
últimos meses. Luisa Marilac, que viralizou 

na internet com o vídeo em que aparece na 
piscina tomando uns ‘bons drinks’, está com 
dificuldades financeiras para resolver um proble-
ma de saúde: a retirada do silicone industrial que 
ela colocou quando mais nova no queixo e nos 
seios. Com o passar do tempo, a substância 
gerou uma grave inflamação no corpo dela.

“Há um tempo eu venho enfrentando esse 
problema, mas agora se agravou. Estou ficando 
com medo porque sinto dores insuportáveis e 
constantemente muita febre. Nem os anti-infla-
matórios fortíssimos que eu tomava e ainda 
tomo conseguem melhorar a situação. Para 
piorar, apareceram alguns buracos (no queixo) 
que saem líquidos e a pele está roxeada em 
torno destas áreas machucadas. Isso só prova a 
minha teoria de que passou da hora de eu tirar o 
silicone do meu corpo”, conta Luisa à coluna.

A influenciadora trans já até procurou dois 
especialistas para resolver o seu caso, mas des-
cobriu que precisaria gastar quase R$ 30 mil. 
“Eles me cobraram R$ 20 mil pelos seios e R$ 7 
mil pelo queixo. Tudo à vista, porque eles não 
parcelam. É uma grana considerável? É, mas não 
adianta fazer com qualquer médico porque 
existe o risco do silicone entrar na corrente san-
guínea e matar a pessoa”, explica Marilac que, 
sem dinheiro, chegou a procurar um banco para 
fazer um empréstimo, 
mas desistiu. “Os juros 
estão altíssimos. Se você 
pega R$ 10 mil, paga R$ 
20 mil e se paga R$ 20 
mil paga R$ 40 mil 
depois. Não tenho con-
dições”, assume a tam-
bém youtuber, que 
rejeita a ideia de fazer 
uma vaquinha virtual.

“Recentemente eu 
ganhei um dinheiro do 
meu público e resolvi 
comprar cestas básicas 
para ajudar várias meninas trans que passavam 
por dificuldades. Ajudei até famílias héteros e fui 
criticada. Muito criticada. Eu não pedi, as pes-
soas me deram, mas eu senti que aquele dinhei-
ro não era meu. Não me senti no direito de pegar 
a grana e usar comigo neste momento em que 
existem pessoas passando fome. E aí as pessoas 
falam mal de mim porque deveria ter usado na 
minha saúde e não para tentar me promover? 
Não quero isso”, desabafa.

Mesmo um pouco perdida e sem saber o que 

ARQUIVO PESSOAL E REPRODUÇÃO

Ativista trans faz 
um alerta para os 
mais jovens: ‘O 
silicone diminui a 
expectativa de 
vida. Na hora pode 
ficar bonitinho, 
mas depois vem as 
consequências’.

A inflamação no 
queixo de Luísa Marilac 

causada pelo silicone 
industrial

Silicone de Luisa Marilac inflama 

e precisa ser retirado urgente: 

‘Sinto dores insuportáveis’

fazer, Luisa está esperançosa e diz que daqui a 
pouco Deus vai enviar uma luz para resolver os 
problemas, porque sempre foi assim em sua vida 
toda. ‘É mais um (problema) que enfrento na 
vida, mas se você me perguntar se eu me arre-
pendo de ter colocado silicone industrial, eu digo 
que sim. Eu era bem novinha, tinha 16 anos e isso 
se coloca aos poucos. A travesti sempre foi muito 
cobrada da sociedade para ter cinturinha fini-
nha, peitões e feminilidade. Hoje, ainda existe a 
cobrança, mas existem também outras manei-
ras de querer um corpo que você goste e se sinta 
bem frente ao espelho. Existem processos com 
hormônios, academias e tratamentos estéticos 
mais naturais. Não é preciso mais se mutilar”.

Ela também conta que decidiu abrir o jogo 
sobre seu problema de saúde como forma de 
orientar as pessoas mais jovens. “O silicone 
diminui a expectativa de vida. Na hora pode ficar 
bonitinho, mas depois vem as consequências. 
Com a idade e com o tempo o organismo natu-
ralmente vai expulsando, vai expelindo o silicone 
e é isso que acontece com todo mundo. Se infor-
mem e busquem por procedimentos mais natu-
rais”, finaliza.
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FILA ANDAR EM HOLLYWOOD

DUDA, EX DE BIEL, FAZ A 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Três anos após colocar um ponto final em seu casa-

mento com o cantor Biel, Duda Castro finalmente 

fez a fila andar e está em um novo relacionamento. 

A coluna descobriu que a modelo atualmente vive 

romance com o cantor e produtor musical de Holly-

wood, Austin Mahone. Pra quem não ligou o nome 

à pessoa, o rapaz já namorarou a cantora Camila 

Cabello, ex-integrante do Fifth Harmony. Procurada, 

Duda confirmou o relacionamento e ainda entregou 

que os dois moram juntos.

“Somos assinados com a The Club House Beverly 

Hills, moramos na mesma casa em LA e mesmo assim 

tinha dias que apenas nos víamos a noite. Ele tem 

trabalhado em um projeto de música extremamente 

lindo e o seu foco é o que mais me atrai, pois estamos 

na mesma sintonia com objetivos grandes. Ele é uma 

das pessoas mais incríveis que já conheci, pé no chão 

e extremamente carinhoso. Estou tendo a oportuni-

dade de conhecê-lo como pessoa sem esse glamour 

hollywoodiano ao redor e esta experiência tem sido 

incrível”, confessa a modelo.

Duda disse ainda que ultimamente tem preferido 

manter sua vida pessoal o mais off possível: “Estou 

extremamente focada no meu profissional e por 

mais que muitas vezes o meu pessoal faça parte 

disso, hoje em dia estou vivendo as coisas com mais 

calma, dando tempo ao tempo antes de me expor 

100%”, conclui. 

USANDO O ENGAJAMENTO 
PARA O BEM
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Zé Felipe lançou ontem, pela Som Livre, seu novo 

single ‘Tranquilita’, primeira parceria musical do can-

tor com sua atual mulher, a influenciadora digital 

Virgínia Fonseca, que faz sua estreia como cantora. 

A faixa aposta em um brega funk com um toque de 

reggaeton  e chega ainda com um clipe protagonizado 

pelo casal, que está disponível no canal do cantor no 

YouTube.

Junior Lima e Monica Benini estão grávidos pela segunda vez. O 
casal, que já é pai do pequeno Otto, anunciou a nova gestação 
ontem. “Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais 
uma bolinha de luz esta chegando pra iluminar nossa família! Uma 
alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um 
filho nos dias de hoje, mas com a certeza de que vamos fazer de 
tudo para que tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde”, 
escreveu Junior, que revelou ainda que o primogênito já suspeita 
do sexo do bebê.
“Ainda não sabemos, mas o Otto afirma com toda segurança que é 
um menino de novo. Precisava dividir essa noticia maravilhosa com 
vocês”, finalizou o papai coruja. 
Monica Benini também se manifestou sobre a chegada do segundo 
filho: “Mais um sopro de luz pra nossa vida... e o coração transborda 
de amor. Que emoção te receber na nossa família que já te ama 
muito, nosso bebê”, escreveu. 

GRÁVIDOS DE NOVO

CASAL CANTA JUNTO
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POR AÍ
 n O Teatro Rival 

Refit recebe o 
tributo ‘Gonza-
guinha: o eterno 
aprendiz - 30 
anos de sauda-
des’ com trans-
missão on-line, 
no dia 29 de 
abril, às 19h30. 
A apresentação 
é justamente 
quando se com-
pletam 30 anos 
da morte do 
artista. 

Hoje, data em que Gugu Liberato completaria 62 anos, será lançada a 

‘Rede Gugu de Boas Notícias’, projeto que transforma as redes sociais 

do apresentador - Instagram, Facebook e Twitter - em uma platafor-

ma dedicada exclusivamente a disseminar informação positiva e bons 

exemplos no Brasil e no mundo. Diariamente uma nova publicação 

irá compartilhar histórias transformadoras, iniciativas em prol de um 

mundo melhor, indicação de lugares, livros, filmes, ações inspiradoras 

e informações em áreas como saúde, vida saudável, sustentabilidade, 

educação e projetos voltados para a conscientização da humanidade. 

O projeto conta com a participação de João Augusto, Marina e Sofia 

Liberato, filhos de Gugu. 

GABI MARTINS DE VISUAL NOVO
Gabi Martins é a nova morena do pedaço. A ex-BBB, que era loura platinada, fez 
parceria com uma marca de tinturas, ganhou dinheiro e mudou o visual. Ontem, 
ela mostrou o resultado e surpreendeu os fãs e também o namorado, o cantor 
Tierry.  O dono do hit ‘Rita’ não resistiu ao ver a amada beeem diferente: “Caraca! 
Coisa mais linda”, elogiou. “Outra pessoa, né? Nem parece que sou eu”, disse Gabi, 
que fez questão de registrar a reação do boy. “Outra pessoa. Mudança drástica”, 
concordou Tierry, que assumiu ter aprovado a transformação.

REPRODUÇÃO

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, disse que o tratamento do ator contra a Covid-19 vem passando por 
‘altos e baixos’. “A melhora do Paulo Gustavo, como de muitos pacientes com Covid grave, tem seus altos e 
baixos, momentos tensos e outros de comemoração. Mas ele segue como um guerreiro, lutando pra passar por 
tudo e se manter forte”. O humorista segue internado, intubado e utilizando um pulmão artificial.

ALTOS E BAIXOS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Que todos tenham vida! 
Vacina para todos!

A pandemia provocada pelo novo 
coronavírus mudou completa-
mente a vida de todo mundo, 

mas ninguém mais do que os idosos 
e as viúvas sofrem tanto. Segundo a 
última pesquisa divulgada pelo Mi-
nistério da Saúde, a covid 19 matou 
142.049 pessoas acima dos 60 anos. 
Como este levantamenbto é datado de 
12 de janeiro, ou seja, muito antes da 
catástrofe atual, dá para se concluir 
que o número de idosos mortos é mui-
to maior atualmente.

Como se não bastasse essas cente-
nas de milhares de famílias sofrendo a 
perda do ente querido, o mesmo núme-
ro de pensionistas – a grande maioria 

Compete ao STF, precipuamente, 
a guarda da Constituição é o que 
diz o seu Artigo 102. E o STF tem 

proferido decisões que resguardam a 
Constituição. Duas decisões proferi-
das esta semana pelo STF ressaltam 
a importância do Estado de Direito. 
Numa, por maioria dos votos (9x2), o 
STF decidiu manter a possibilidade de 
restrição temporária da realização de 
atividades religiosas coletivas presen-
ciais, como medida de enfrentamento 
da pandemia de covid-19.

Tal decisão não fere a liberdade re-
ligiosa, pois a fé poderá ser praticada 
sem qualquer restrição. O que se res-
tringe é a possibilidade de aglomera-
ção. Decidiu o STF que a prioridade 
do atual momento é a proteção à vida. 
A maioria dos ministros destacou a re-
levância da liberdade de religião e de 
crença, porém, com base em critérios 
técnicos e científicos, avaliou que as 
restrições são adequadas e necessárias 
para conter a transmissão do vírus e 
evitar o colapso do sistema de Saúde. 
Ao considerar que a medida é emer-
gencial, temporária e excepcional, 
essa vertente observou que tal limita-
ção resguarda os direitos de proteção 
à vida e à saúde, também protegidos 
constitucionalmente.

Em outra decisão, o ministro Luís 
Roberto Barroso determinou que o 
Senado adote as providências neces-
sárias para a instalação da CPI para 
apurar eventuais omissões do gover-
no federal no enfrentamento da pan-
demia da covid-19. Na liminar, o mi-
nistro Barroso destacou que a Consti-
tuição estabelece que as CPIs devem 
ser instaladas sempre que três requi-
sitos forem preenchidos: 1) assinatura 
de um terço dos integrantes da Casa 
legislativa; 2) indicação de fato deter-
minado a ser apurado; e 3) definição 
de prazo certo para duração.

Idosos e viúvas: as maiores vítimas da covid-19

Yedda Gaspar 
pres da Federação 
dos Aposentados do 
Estado do Rio

João Batista  
Damasceno 
doutor em Ciência 
Política e juiz de  
Direito do TJ/RJ

viúvas – sofre de outro grande e, apa-
rentemente, irremediável problema: o 
brusco empobrecimento.

Por causa da incrível incompetên-
cia do governo Bolsonaro em lidar 
com a pandemia, chegando a negar 
a compra de 70 milhões de vacinas, 
oferecidas em agosto do ano passa-
do, o Brasil bate recordes macabros 
de mortes. E, a cada dia, milhares de 
viúvas perdem, da noite para o dia, 
60% de sua renda mensal.

E por que isso acontece? Porque te-
mos o pior Congresso da história, que 
baixou a cabeça, em troca de emendas 
parlamentares, e aprovou o projeto 
mais cruel que já passou por lá: a fa-
migerada Reforma da Previdência. E 
a tal “deforma”, assim mesmo, com d, 
trocou os 100% do salário ou da apo-
sentadoria que a pensionista teria di-
reito, por 60%. Quem tinha uma ren-
da familiar de R$ 2.000, por exemplo, 

Presentes os requisitos para a ins-
talação das CPIs não pode um único 
senador, ainda que seja o presidente 
do Senado, impedir a instalação pre-
tendida pelo coletivo de senadores 
que assinarem o requerimento. O pre-
sidente do Senado não tem poder para 
analisar a conveniência política de 
instalar as CPIs, quando atendidos os 
requisitos. Se tivesse, a vontade de um 
único senador estaria se sobrepondo 
a vontade dos demais.

O ministro Barroso salientou que 
não se pode negar o direito à instala-
ção das CPIs em caso de cumpridas as 
exigências, sob pena de se ferir o direi-
to da minoria parlamentar. “Trata-se 
de garantia que decorre da cláusula 
do Estado Democrático de Direito e 
que viabiliza às minorias parlamen-
tares o exercício da oposição demo-
crática. Tanto é assim que o quórum 
é de um terço dos membros da casa 
legislativa, e não de maioria.

Por esse motivo, a sua efetividade 
não pode estar condicionada à vontade 

parlamentar predominante”. O minis-
tro justificou a concessão da liminar 
com a urgência em razão do agrava-
mento da crise sanitária no país que 
está “em seu pior momento, batendo 
lamentáveis recordes de mortes diá-
rias e de casos de infecção”.

Não faltaram vozes alegando que 
se está diante da judicialização da po-
lítica. Mas, não se trata de disto. Ao 
contrário, trata-se de controle de lega-
lidade. Num Estado de Direito todos 
estão subordinados à lei. Os cidadãos 
podem tudo o que a lei não proíbe. 
Mas, os agentes públicos são obriga-
dos a fazer o que a lei manda.

Tanto na determinação de insta-
lação da “CPI da Pandemia”, para 
apurar responsabilidade do presi-
dente da República e seus auxiliares, 
quanto na decisão que julgou consti-
tucional a restrição de cultos presen-
ciais, o STF se pautou pelo bem mais 
precioso que uma pessoa pode ter: a 
vida. Que todos tenham vida e que a 
tenham em abundância!

morrendo o chefe da família, passa a 
ganhar somente R$ 1.200.

Mas, será que os preços do aluguel, 
dos remédios, da alimentação, vestuá-
rio, cairão para essa pensionista, 60% 
também? É claro que não! A conse-
quência é o aumento considerável de 
viúvas pobres ou mesmo na miséria, 
pois em muitas casas ainda reina o de-
semprego dos filhos.

Foi por isso que eu, em nome da 
nossa Federação, e o Rômulo de Car-
valho, em nome da Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Volta 
Redonda, a maior da América Lati-
na, escrevemos para todos os depu-
tados reivindicando um projeto que 
restitua a pensão de 100%.

Infelizmente, a falta de sensibi-
lidade dos “nobres parlamentares” 
não os deixou responder. Mas va-
mos continuar lutando, até que essa 
grande injustiça seja sanada.

Um mundo 
mais justo e 
saudável

Marcelo Dibo 
dir-exec/clínico 
geral do Hospital 
Badim

Em abril é celebrado o Dia Mun-
dial da Saúde. O tema da OMS 
para esse ano é ‘Construindo 

um mundo mais justo e saudável’. 
Para isso, precisamos começar por nós 
mesmos. Como? Adotando hábitos que 
promovam mais saúde.

Levar vida saudável vai além de ter 
um sistema imunológico forte, taxas 
clínicas em normalidade e não apre-
sentar doença ou enfermidade. Viver 
com saúde significa ter bem estar físi-
co, mental e social integral. Para isso, é 
preciso adotar hábitos e estilo de vida 
que ajudem a alcançar esse estágio de 
cuidado e satisfação. E não é tão difícil. 
Aqui vão algumas dicas...

Movimente-se! Faça atividades fí-
sicas. Caminhadas, corrida e natação 
são boas práticas. Se não for possível, 
busque exercitar-se em casa. A ativida-
de física reduz a ansiedade e o estresse.

Tenha alimentação mais saudável! 
O cuidado com o que você come tem 
direta ligação com a sua qualidade de 
vida. Inclua, na sua dieta, nutrientes e 
vitaminas necessários para o bom fun-
cionamento do organismo: proteínas, 
gorduras, carboidratos, fibras, entre 

outros. Evite sal e açúcar em excesso e 
lembre-se de se hidratar.

Além de cuidar do corpo, é funda-
mental tratar da mente. Busque ativi-
dades ou exercícios, mentais ou físicos, 
que estimulem seu cérebro a aprender 
coisas novas e que proporcionem a sen-
sação de conquista. Curso de línguas 
ou pintura,  atividades artesanais, que 
ajudam a desenvolver novas habilida-
des proporcionem relaxamento.

E por falar em relaxar, cuide do seu 
sono. Ele é fundamental para restabe-
lecer o equilíbrio psíquico, emocional e 
metabólico do organismo e nos prepa-
rar para as tarefas do dia seguinte. Noi-
te mal dormida pode prejudicar a pro-
dutividade e o humor, além de provo-
car alterações no sistema imunológico.

Para boa noite de sono, evite refei-
ções pesadas, atividades físicas e o uso 
de telas de computador e televisão à 
noite; crie hábito de dormir sempre no 
mesmo horário; busque relaxar e crie 
um ambiente propício para ‘chamar’ 
o sono, com temperatura agradável.

Seja positivo e mantenha o alto as-
tral! Converse com amigos, faça ginás-
tica, participe de ação de voluntariado 
ou projeto social.

Apague o cigarro! O fumo é a cau-
sa direta de morte por diversas doen-
ças e vários tipos de câncer. Pesquisas 
recentes mostram que fumante tem 
mais risco de ter covid-19 com quadro 
de maior gravidade. Troque o cigarro 
por outra atividade que dê mais prazer 
e satisfação e que seja saudável.

“Duas 

decisões 

proferidas 

esta semana 

pelo STF 

ressaltam a 

importância 

do Estado de 

Direito”

“Por causa da 

incompetência 

do governo 

Bolsonaro 

em lidar com 

a pandemia, 

o Brasil bate 

recordes 

macabros de 

mortes”

ARTE PAULO MÁRCIO

“Além de cuidar do 
corpo, é fundamental 
tratar da mente. Busque 
atividades ou exercícios, 
mentais ou físicos, que 
estimulem seu cérebro”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Rodrigo tenta se desculpar 
com Manuela. Lourenço pede 
demissão da faculdade. Eva 
comenta que Lúcio é um bom 
partido para Ana. Manuela visita 
Ana e é destratada pela mãe. 
Rodrigo crita a irmã por conti-
nuar morando na casa do pai.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Luna/Fiona presta socorro a 
Téo. Téo não se recorda de Luna 
como a jovem que ele salvou 
durante a passagem do furacão. 
Alexia/Josimara finge passar 
mal na rua e Renzo se oferece 
para levá-la até o  hospital com 
Zezinho.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR DE MÃE

 N Reapresentação do último 
capítulo da novela. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/GLOBO
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‘Sandy e Junior: A História’, série da Globoplay, vai ao 

ar pela primeira vez na Globo a partir deste domingo, 

e leva para a TV aberta a trajetória de uma das duplas 

mais carismáticas do país

F
alta pouco para todo mundo poder compartilhar a magia e a 
sintonia que sentem os fãs de Sandy e Junior. A partir deste 
domingo, por volta das 14h50, o Brasil vai poder conhecer 
mais da história de uma das duplas mais carismáticas do 

país. Lançado no Globoplay no ano passado, a série documental ‘San-
dy e Junior: A História’ finalmente estreia na TV aberta.

Empolgada com a notícia, Sandy comemora a oportunidade de divi-
dir um pouquinho da sua trajetória com o público. “Recebi com muito 

entusiasmo a notícia de que ‘Sandy e Junior: A História’ vai ao ar na TV 
Globo, por sete domingos. Eu já estava tão feliz com toda a repercussão e 

o alcance da série quando lançamos ano passado no Globoplay... Que hon-
ra ver um trabalho feito com carinho e verdade, direcionado inicialmente 

para os nossos fãs, tomar uma proporção destas e alcançar um público ainda 
maior na TV aberta!”, celebra a cantora. 

Além da estreia, o dia 11 de abril é o aniversário de Junior, que completa 37 
anos neste domingo e acaba de anunciar que vai ser pai pela segunda vez. O 

momento é de muita alegria para o rapaz, que aproveita para lembrar que a série 
é uma forma do público conhecer um outro lado da dupla. “Estou bem animado. 

Na época que a docussérie foi lançada no Globoplay, recebi muitos feedbacks de fãs 
que acompanhavam de perto nossa história e, mesmo assim, só depois de assistir e 

ver o nosso ponto de vista colocado ali, conseguiram compreender alguns momentos 
e muitos desdobramentos da nossa trajetória. Gostei do ‘presente de aniversário!’ 

Coincidência boa para começar o dia 11 de abril!”, destaca o músico.

DUAS VIDAS, UMA HISTÓRIA
Apesar de mostrar os bastidores da turnê ‘Nossa História’, que percorreu o Brasil em 

2019, a série foca principalmente em mostrar detalhes da trajetória da dupla que cresceu 
sob olhar atento de todo o país. “Muito do que está no documentário, de uma forma ou 

outra, já foi falado ao longo de nossa carreira. Porém, a grande diferença é o tipo de abor-
dagem, porque nossa história sempre chegou até as pessoas por meio de interlocutores. Pela 

primeira vez, estamos com uma grande e importante oportunidade de contar nossa história 
inteira, com a nossa versão de como ela realmente foi. Agora vem da nossa verdade, esta é a 

grande diferença”, explica Sandy. 
O caçula, por sua vez, revela que o público pode esperar por alguns casos inéditos. “Tem al-

gumas partes que nunca tinham sido mostradas, coisas que nem a gente lembrava que existiam 
ou tinha visto”, destaca. 

MARCOS DA CARREIRA
Sandy também fala da importância da série mostrar os acontecimentos mais marcantes da história 

da dupla durante os 30 anos de carreira. “Foram aqueles anos de programa de TV na Globo, Rock in 
Rio, Maracanã, show na praia de João Pessoa pra 1,2 milhão de pessoas, a venda de 3 milhões de discos 

em um único álbum. E também o ano passado, com nossa turnê comemorativa ‘Nossa História’, que 
acabou gerando uma comoção enorme entre os fãs. A gente acabou entendendo a dimensão do nosso 

nome, a marca que a gente tinha deixado enquanto dupla”.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

Você terá muita coragem e iniciativa em sua vida. 
Mantenha a cautela para não se atrapalhar no 
trabalho. O dia é de muita sintonia na intimidade. Cor: 
pink

O seu signo ganha uma boa dose de impulsividade. Se 
não tiver cuidado, pode se prejudicar muito com as 
pessoas. Muitas oportunidades de conquista. Cor: 
violeta

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: canela, canil, cinto, cólera, colônia, cone, enol, eólica, espiar, 
falência, farelo, frase, íleo, inca, lento, linear, lisa, óleo, ópio, páreo, pesar, 
pose, rali, rasa, real, safra, salina, sépia, silêncio, tônica.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

A sua animação vai estar beeem em alta. Muitas 
atividades na vida social. Só tenha cautela para não 
se dar mal. Aventuras podem pintar no romance. Cor: 
cinza.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você terá mais coragem no dia de hoje. Pode mudar os 
rumos da carreira. Mas procure refletir antes de agir. 
Vai ter facilidade para se expressar na paquera. Cor: 
amarelo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai sentir uma vontade de comandar hoje. Aproveite 
para colocar ordem nas suas tarefas. O seu 
magnetismo vai fisgar um novo romance. Cor: azul-
anil.

LEÃO
23/7 a 22/8

Muita energia e espontaneidade nos seus próximos 
dia. Tende a reagir com intensidade. Com o parceiro, a 
relação deve melhorar bastante. Aproveite. Cor: 
castanho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você irá focar nas suas relações no dia de hoje. 
Mantenha o contato com as pessoas com quem tem 
afinidades. Excelente dia para flertar bastante. Cor: 
verde-oliva.

LIBRA
23/9 a 22/10

No trabalho, podem rolar algumas explosões 
temperamentais. Tenha hábitos saudáveis. Um 
parente pode te apresentar uma pessoa interessante. 
Cor: vinho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Se estiver de folga, aproveite alguns prazeres. Você 
deve buscar diversões intelectuais e produtivas. O 
desejo de viver aventuras amorosas vai pintar. Cor: 
vermelho. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai renovar a sua ligação com a família. Arrume o seu o 
lar e capriche na faxina. No romance, demonstre mais 
os seus sentimentos e aproveite a harmonia. Cor: 
branco.

Deve se empolgar no papo. Bom dia para estudar e 
fazer aqueles planos profissionais. Você deve ficar 
sociável e mostrar o que sente na vida a dois. Cor: 
azul-petróleo.

Busque a sua independência financeira. Mas evite 
passar por cima das pessoas para conquistar os seus 
objetivos. Chance de compromisso no amor. Cor: 
branco.

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

Claudia Raia 
doa sangue 
para Paulo 
Gustavo
Claudia Raia e o marido Jarbas 
Homem de Melo fizeram uma doa-
ção de sangue para Paulo Gustavo, 
que está internado por complica-
ções da Covid-19 desde o dia 13 de 
março. Nas redes sociais, a atriz 
compartilhou o momento da doa-
ção no Banco de Sangue de São 
Paulo e incentivou os seguidores. 

“Isso é muito importante, vocês 
não fazem ideia. A cada doação 
de sangue, a gente ajuda quatro 
pessoas”, explicou. “Nessa ação, 
pequena ação que não custa nada 
e não dói nada, em 15 minutinhos 
você consegue fazer isso e ajudar 
tanta gente que precisa, principal-
mente nesse momento de covid”, 
completou. Thales Bretas, marido 
do humorista, repostou o vídeo 
da atriz e de outras pessoas que 
doaram sangue. 

Famosa quer 
ser maquiada 
por Juliette

Os brothers e sisters do ‘BBB 21’ 
fazem fila para receberem os cui-
dados de Juliette. Ela apara cabe-
lo, barba, sobrancelha e até faz 
maquiagem nos participantes 
antes das festas. O “salão” da pa-
raibana chamou a atenção na in-
ternet e já tem até clientes famo-
sos querendo os serviços da sister.

Marina Ruy Barbosa foi às re-
des sociais confessar que gostaria 
de ser maquiada por Juliette. No 
Twitter, a atriz escreveu que já dei-
xou tudo combinado com os ad-
ministradores da conta da advo-
gada. “A Juliette Freire nem sabe 
ainda, mas já combinei com o adm 
que ela vai me maquiar quando 
sair do programa! Hihihi”, disse.

Arthur alerta 
Caio sobre
Viih Tube

Arthur e Caio conversaram sobre 
participantes no Quarto do Líder 
na tarde de ontem, no ‘BBB 21’. 
Sem citar nomes, Arthur chamou 
atenção para uma em especial, 
que costuma tratar bem quem é 
líder e depois mudar. 

“Já escutei umas duas, três coisi-
nhas que ela soltou pra você”, falou 
ele. “Só tem chance de ser uma pes-
soa, uai”, respondeu Caio. “A Viih, 
depois que passou minha lideran-
ça... Fiquei muito chateado com 
ela. De ela ter mudado da água pro 
vinho e depois do vinho pra água 
quando minha liderança passou. 
Não sou besta, né”, disse Arthur.

REPRODUÇÃO

VINÍCIUS MOCHIZUKI
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