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SAIBA COMO TER 
UM CURRÍCULO 
ATUALIZADO 
PARA CONSEGUIR 
EMPREGO NA 
PANDEMIA. 
ECONOMIA, P. 10

Brasil ultrapassou os 350 mil óbitos por coronavírus e os índices de ocupação de leitos são altos. Mesmo 
assim, manifestantes a favor do governo de Bolsonaro formaram aglomeração em Copacabana 
com cartazes contra o aborto, por exemplo. Muitas pessoas apareceram sem máscara.  RIO, P. 4

CÂMARA
 NO ÂMBITO 
POLÍTICO, PRISÃO 
DO DR. JAIRINHO 
REVOLVE UM 
TERRENO 
PANTANOSO. 
INFORME DO  
DIA, P. 2

Após o emocionante 2 a 2 com o Palmeiras nos 90 minutos, o Fla contou com o herói Diego Alves nos pênaltis para erguer 
mais um troféu. “Vai para as pessoas que quiseram a minha permanência, era um desejo meu ficar”, dedicou o goleiro. P. 8
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MENGÃO É SUPERBICAMPEÃO!MENGÃO É SUPERBICAMPEÃO!

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Cientes de que o isolamento 
social pode desencadear 
depressão em crianças, pais 
se adaptam às mudanças nos 
sistemas presencial, remoto e 
híbrido de ensino. RIO, P.3

MANTER 
OS FILHOS 
FOCADOS 
NA AULA
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COMENDADOR 
ESTÁ DE VOLTA 
À TELINHA NA 
REPRISE DE 
‘IMPÉRIO’. P. 15
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COVID

Ex-prefeito de Nova Iguaçu, Nelson Bornier 
morre vítima da covid-19, aos 71 anos. P. 4

Barato pode sair caro! Vacinas de origem 
duvidosa são vendidas pelo WhatsApp. P. 5

É a favor da vida e dá 
exemplo de morte? 

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Perícia contradiz versão do padrasto 
Jairinho e da mãe Monique. Laudo que 
descarta morte por queda da cama 
revela que o menino sofreu 22 lesões 
em várias partes do corpo. P. 6

PALOMASAVEDRA

Governo 
Paes tentará 
aprovar reforma 
previdenciária 
essa semana

SERVIDOR, P.  10

Henry: óbito dentro  
do apartamento

FRED FAZ O GOL 400 E FLUZÃO BATE NOVA IGUAÇU: 3 A 1

FOTOS REPRODUÇÃO
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Geladeiras vazias, profissionais sem 
perspectiva de salário ou de retorno 
ao trabalho...

Maria Antonieta Correia, Andrea Nas-
cimento e Sheila Farias são merendeiras 
terceirizadas da prefeitura e procuraram a 
coluna para pedir ajuda, já que, segundo 
elas, estão há mais de 3 meses sem receber 
os pagamentos e até o vale-alimentação.

As mesmas trabalham para a empresa 
Soluções, que presta serviços nas esco-
las municipais do Rio. Com a chegada da 
pandemia, as escolas fecharam e elas que 
achavam que, pelo menos estariam seguras 
já que trabalham nas escolas, se lascaram.

“É muito complicado, a gente não sabe 
mais o que fazer! É pouca comida em casa e 
ninguém dá uma previsão. Fui na empresa 
e a responsável disse que não podia fazer 
nada”, afirma Antonieta, que está há 2 anos 
e 4 meses na empresa.

É brabo demais! E é o que eu já cansei 
de falar aqui: cada um sabe onde seu calo 
aperta.

Uma coisa é gente que não tem como 
pagar funcionários, outra são as terceiriza-
das e governos. Não tem como mais engolir, 
ver trabalhador há mais de 1 ano parado 
na pandemia, perdido, no escuro, sem uma 
resposta que seja.

“Fica num jogo de empurra danado, uma 
colocando a culpa na outra e enquanto isso 
a gente se ferra”, finaliza Antonieta.

Tirar da reta nessa hora é mole, quero 
ver pagar! Se trabalhou, tem que receber.

A coluna foi atrás da Secretaria Munici-
pal de Educação e da empresa Soluções.

Em nota, a Secretaria afirmou que as 
dívidas foram deixadas pela gestão ante-
rior, que também propôs a suspensão dos 
contratos, e que as mesmas estão sendo 
analisadas em conjunto com a Secretaria 
de Fazenda para uma solução do caso.

Já a empresa Soluções informou que está 
empenhada para resolver a questão e que 
neste momento busca entendimentos com 
a prefeitura para regularizar toda a situação.

PINGO NO I

 nÉ sempre assim, povo pelo povo na corrente do 
bem!

Em 1 semana, a campanha “Rio Contra Fome”, 
da Secretaria Especial da Juventude Carioca 
(JUV Rio) já conseguiu arrecadar 8 toneladas de 
alimentos para aqueles que não têm o que comer 
durante esse período de pandemia.

A galera que chega pra se vacinar, já aderiu 
e leva o seu quilo de alimento pra fazer o bem a 
quem mais precisa. Afinal, Receber a vacina e doar 
amor e empatia é tudo o que a gente mais quer 
nesse momento.

E a campanha ainda vai crescer! Nos próximos 
dias, um formulário será liberado para que outros 
coletivos participem e colaborem.

Então, bora colocar o Pingo no I...
É esperança de dias melhores, com vacina no 

braço e comida na boca!

TÁ FEIO!
 n “São 20 quilos perdidos e a cada dia, estou pior”. O 

drama é da Dona Dona Maria Aparecida dos Santos, 
de São João de Meriti, que há 6 meses aguarda por 
uma cirurgia simples de vesícula.

Ela faz parte de um grupo de mais de 700 mil pes-
soas que não sabem quando vão conseguir operar, 
já que cirurgias eletivas estão suspensas em todo 
estado, por causa da pandemia. “Me sinto muito 
triste, desanimada e impotente por ter que depender 
disso”, afirma Cida.

É lamentável saber dessa quantidade de gente 
sem uma previsão de quando vão conseguir uma 
resposta. A coluna foi atrás de pelo menos alguma 
posição, tanto da prefeitura de São João de Meriti, 
quanto do Governo do Estado.

A assessoria da prefeitura afirmou que vai checar 
as informações hoje, pois não conseguiu por causa do 
fim de semana. A Secretaria de Saúde do Estado infor-
mou que a regulação de cirurgia eletiva de vesícula é 
realizada pelos municípios por meio do SISREG e disse 
que reforça sempre aos municípios a importância de 
avaliar os casos de cirurgias eletivas individualmente. 
Com a pandemia, muitas outras doenças estão fican-
do sem atendimento ou tratamento.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou bonito... 
A gente vai abraçar a causa dela, e tenho dito.

Prato vazio

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

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

DIVULGAÇÃO

As três merendeiras que estão sem salário 

As mais lidas
Online

Jairinho foi a festa de 
aniversário horas após a 

morte de Henry.
RIO DE JANEIRO

Ex-prefeito de Nova 
Iguaçu Nelson Bornier 

morre vítima da 
covid-19

RIO DE JANEIRO

Uau! Cleo sensualiza com 
biquíni cavadíssimo

DIVERSÃO

Ministério 
Público 
Eleitoral 
reuniu provas 
sobre atos 
abusivos com 
viés político 
em benefício 
da sua candi-
datura”

A prisão do vereador Dr. Jairinho, em investigação da 
morte do menino Henry Borel, de 4 anos, revolve um 
terreno pantanoso no âmbito político. O presidente 

da Câmara Municipal do Rio, vereador Carlo Caiado, disse 
à coluna que a Casa foi rápida ao convocar a Comissão de 
Ética e afastar Dr. Jairinho de suas atividades e cortar seus 
vencimentos. Dois movimentos da Câmara de Vereadores 
serão acompanhados. O primeiro é como serão conduzidas 
as ações para a cassação do parlamentar. O outro, após a 
cassação, é como se apresentará o novo ocupante do lugar 
de Jairinho, Marcelo Diniz, primeiro suplente. Acusado de 
ligações estreitas com a milícia que atua na Muzema, ele foi 
investigado quando era presidente da Associação de Mora-
dores da localidade. E constava da lista dos investigados da 
16ª DP, que tentava buscar responsabilidades pelo desaba-
mento dos prédios na Muzema.

OUTRAS INVESTIGAÇÕES
Marcelo Diniz também foi acusado pelo Ministério Público 
Eleitoral por práticas ilegais durante a campanha política. 
O MP reuniu provas sobre “atos abusivos com viés político 
em benefício da sua candidatura”. A partir do procedimen-
to preparatório eleitoral, os procuradores dizem que Diniz 
realizou distribuições de cestas básicas, cadeiras de roda, 
brinquedos e outros bens para promoção de sua imagem 
pessoal e de sua candidatura no pleito de 2020. A defesa de 
Marcelo Diniz diz que ele é inocente. 

CASO DR. JAIRINHO

Os próximos 
passos na 
Câmara

 n Mais de R$ 86 milhões em 
bolsas para cientistas e auxí-
lios à pesquisa foram inves-
tidos no enfrentamento da 
Covid-19, através da Faperj. 
Secretário de Ciência do es-
tado, Dr. Serginho, recomen-
da mais R$ 6,125 milhões. 

InformedoDia

 n A Ong Conexão Saúde aler-
ta que “o número de casos na 
Maré cresceu 89% em rela-
ção ao período anterior de 14 
dias. Entre 9 e 22/03 foram 
notificados 123 novos ca-
sos, enquanto entre 23/03 e 
05/04 foram 250. Em relação 
aos óbitos, a Maré caminha 
no sentido oposto da capital. 
A Maré não registra nenhum 
novo óbito desde do dia 16 de 
março”. 

COVID-19 NO 
COMPLEXO DA 
MARÉ

MARCIO MERCANTE / AGÊNCIA O DIA

Complexo da Maré

REPRODUÇÃO INTERNET

INVESTIMENTO PARA 
COMBATER PANDEMIA

100 DIAS DE 

GOVERNO 

PAES

Na apresentação 

dos 100 dias de 

gestão à frente 

da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, 

Eduardo Paes re-

lembrou o legado 

deixado por Cri-

vella com “vidas 

abandonadas”, 

“economia arra-

sada” e “cidade 

destruída”. 

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

O prefeito Eduardo Paes completou 100 dias de governo. A tarefa 
de reerguer o Rio no meio de uma pandemia é árdua. Apesar da 
população sofrer com a má qualidade dos serviços - educação, 
mobilidade, segurança, emprego - a sensação é de que agora os 
cariocas têm quem olhe por eles.

Hoje começa a vacinação contra a gripe. A proteção agora se torna 
ainda mais importante. A gripe também mata. Até 10 de maio, 
entram no grupo prioritário de vacinação crianças, gestantes, 
puérperas, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Se organize 
e vá em segurança.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Marcelo Diniz (foto) pode assumir cadeira de Dr. Jairinho na Câmara.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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VÁRIAS MUDANÇAS

E INCERTEZAS
Pais adaptam-se às modificações bruscas no sistema de ensino (presencial, 
remoto, híbrido) e lidam com novos dilemas, além do isolamento dos filhos

Arthur, filho de Maria Fernanda, na aula online

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL

A família da professora Maria Fernanda: problema para conciliar os horários

A
s incertezas em relação ao 
retorno ou não das aulas 
presenciais no Rio de Ja-
neiro, além da chegada dos 

sistemas híbridos nas escolas da 
cidade, tem deixado muitos pais e 
professores inseguros em relação a 
como lidar com a ida dos filhos para 
a rua. Por outro lado, as aulas remo-
tas, desde que as escolas adotaram o 
ensino à distância por causa da pan-
demia de covid-19, têm sido fontes de 
novas descobertas para as famílias.

Tanto os pais quanto os filhos 
têm lidado com dilemas ligados à 
concentração dos filhos, à internet 
que cai, ao fato das crianças não 
estarem podendo mais encontrar 
com os colegas - e ao chegarem na 
escola para as aulas híbridas, te-
rem que manter o distanciamen-
to. A advogada Samantha Wind-
sor, por exemplo, recorda que, em 
casa, manter a concentração de 
um filho que está aprendendo a 
ler não é nada fácil. 

“Graças a Deus, ele não precisou 
de apoio psicológico. Teve uma es-
trutura muito boa da escola e da 
professora em parceria conosco”, 
recorda ela, cujo filho já retornou 
para o ensino híbrido numa escola 
da Vila da Penha, onde a família 
mora. “Precisei prender a atenção 
dele num local cercado de objetos 
bem mais atraentes que os livros”.

Professora de teatro e mãe, 
Maria Fernanda Lamim tem um 
filho de 6 anos, Arthur Felipe, e 
uma de 4 anos, Vera Lise, ambos 
matriculados em um colégio na 
Ilha do Governador, os dois ten-
do aulas online. A pandemia fez 
com que ela e o marido, Emer-
son, comprassem material novo: 
um notebook extra, uma internet 
com velocidade aumentada, etc.

“Nosso principal problema e 
conciliar o horário deles com o nos-
so trabalho. Tem dias que eu fico no 
quarto com um dos filhos, usando 
o notebook. E meu marido na sala 
com o outro usando o celular. Eles 
estão aprendendo, o Arthur, mais 
velho, está se alfabetizando”, conta 
ela, que não pretende mandar os 
filhos para a escola. 

Já os filhos da dentista Mariana 
Medeiros retornaram às aulas pre-
senciais na Vila da Penha. Ela relata 
que a aula remota foi um problema, 
justamente por não ter condições de 
deixar ninguém vigiando as ati-
vidades. “Sou linha de frente 
como dentista, não consi-
go trabalhar de home-
-office”, diz.

A servidora pú-
blica Cátia Bas-
tos, mãe de Ísis, 
10 anos, diz que 
optou pelo re-
torno ao pre-
sencial quan-
do a escola vol-
tou ao sistema. 
“A análise das 
vantagens do 
sistema online 
tem que ser fei-
ta pelas famílias. 
Mesmo que as es-
colas ofereçam todo 
o ferramental, é com-
plicado visualizar o que 
está sendo escrito no qua-
dro”, recorda ela, que comprou 
um cabo que chegasse ao quarto da 
menina para ela estudar em casa.

A filha de Cátia, 
Ísis, na aula online: 

instalação de 
internet no quarto 

da menina

ARQUIVO PESSOAL

SEM SOCIALIZAÇÃO

Pais lidam com depressão dos filhos

 N O governo do estado do Rio soltou 
um decreto, válido até hoje, que per-
mite a retomada às aulas presenciais 
em escolas particulares das Redes 
Pertencentes ao Sistema Estadual 
de Educação, o Sindicato dos Esta-
belecimentos de Educação Básica do 
Município do Rio de Janeiro (Sinepe). 
A decisão de receber os alunos fica por 
conta de cada instituição de ensino. 
O funcionamento será híbrido, com a 
continuidade de aulas remotas e aten-
dimento presencial máximo de 50% 
da capacidade da unidade de ensino.

Para Maria Fernanda Lamim, que 
vive a situação do ensino remoto nas 
duas pontas - como mãe e professora 

de teatro da rede municipal do 7º, 8º e 9º 
anos - um grande desafio das aulas remo-
tas é chegar nos alunos. “Eles têm muitas 
limitações de equipamentos, internet e 
espaço”, conta. A psicóloga Maria Cristina 
Urrutigaray explica que nesse período de 
isolamento, os pais precisaram lidar bas-
tante com a depressão dos filhos, e que 
muitos estavam querendo mesmo que eles 
voltassem para a escola. 

“O que conta é a questão da socializa-
ção.  A gente não mora mais em casas com 
quintal”, conta ela, recomendando que os 
pais sempre busquem incentivar a imagina-
ção dos filhos. “Que eles tenham bastante 
paciência porque é um período difícil. A 
criança pode até ser levada a um parquinho, 

mas a aglomeração é perigosa. Tem que 
usar máscara e álcool gel”.

Coordenadora do Sepe (Sindicato 
Estadual dos Profissionais de Educação 
do Rio), Izabel Costa diz ter ficado sur-
presa com a autorização da reabertura, 
e ressalta que os profissionais da rede 
estadual estão em greve pela vida, jus-
tamente pelo risco de contaminação. 
“Consideramos que é uma disputa po-
lítica, não é mais uma disputa científica. 
A prefeitura do Rio precisa responder às 
demandas dos pais, que vêm expres-
sando uma grande preocupação com 
a contaminação Fazemos nossa parte, 
que é enviar denúncias à Secretaria de 
Educação toda semana”, conta ela.

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

ARQUIVO PESSOAL

Mariana: filhos em aula remota, ela no trabalho

Cátia e a filha 
Ísis: mudanças na 

internet  para a 
filha estudar
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Nelson Bornier morre de covid-19
A notícia foi divulgada pelo filho do ex-prefeito de Nova Iguaçu pelas redes sociais

PREFEITURA DE NOVA IGUAÇU

Bornier foi prefeito de Nova Iguaçu por três mandatos seguidos

O ex-prefeito de Nova Igua-
çu Nelson Roberto Bornier, 
de 71 anos, morreu na ma-
nhã deste domingo (11), em 
decorrência de complica-
ções da covid-19. Ele esta-
va internado há um mês no 
Hospital Badim, na Tijuca, 
Zona Norte do Rio. A notí-
cia foi divulgada pelo filho 
dele, Felipe Bornier, através 
das redes sociais.

Na publicação, Felipe Bor-
nier deixou uma mensagem 
de despedida ao pai. “Pai, 
você será para sempre o meu 
herói e minha maior referên-
cia. Você vai fazer muita falta 
principalmente pelo exem-
plo de homem que foi. Pai, 
a sua memória e a sua histó-
ria serão sempre repetidos 
com amor, carinho e respei-
to. Você continuará eterna-
mente presente em nossas 
vidas e em nossos corações. 
Vá em paz e daí de cima olhe 
por nós. Te amo.#novaiguaçu 
#nelsonbornier”

Nelson Bornier nasceu 
em 14 de janeiro de 1950, 
em Nova Iguaçu, na Baixa-
da Fluminense. Formou-se 
em direito pela faculdade de 
Valença. Ele era casado com 
Dona Lucir, com quem tem 
dois filhos, Flávia e Felipe 
Bornier. Este último também 
seguiu a carreira do pai e é 

deputado federal pelo PROS. 
Bornier foi eleito deputa-

do federal pela primeira vez 
em 1990 e reeleito para mais 
quatro mandatos seguidos. 
Entrou na câmara pelo PL, 
depois passou pelo PSDB, 
onde renunciou ao cargo no 
poder legislativo para as-
sumir a prefeitura de Nova 

Iguaçu pela primeira vez, 
em 1996, e venceu o pleito 
no primeiro turno, com 56% 
dos votos válidos.

Bornier foi prefeito de 
Nova Iguaçu por três manda-
tos seguidos, em 1996, 2000 
e 2012, quando ele renunciou 
a prefeitura para se candida-
tar novamente a deputado 
federal, em nome de seu vice, 
Mario Marques.

Em 2008, Bornier insistiu 
na candidatura e concorreu 
a prefeitura de Nova Igua-
çu, sendo derrotado pelo até 
então candidato do PT, Lin-
dberg Farias. Na época, o ex-
-prefeito estava envolto em 
uma briga judicial após ser 
declarado inelegível pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), pois as contas de seu 
governo foram reprovadas 
na câmara dos vereadores. 
Em dezembro de 2015, foi 
alvo de operação da Polí-
cia Federal no âmbito da 
Lava-Jato. 

Em Icaraí, protesto contra as restrições
Aproximadamente mil pessoas participaram de manifestação na manhã de ontem

A Praia de Icaraí foi palco de 
uma manifestação que reuniu 
quase mil pessoas na manhã 
de ontem. O ato, denomina-
do “Marcha da Família Cristã 
pela Liberdade”, acontece em 
diversos pontos do país e em 
Niterói. Concentração se deu 
na frente da Reitoria da UFF e 
contou com a presença de ido-
sos, jovens, crianças, comer-
ciantes, donos de academias e 
políticos ligados ao presidente 
Jair Bolsonaro.

Os manifestantes protesta-
ram contra o decreto publica-
do recentemente pela Prefei-
tura de Niterói, onde foram 
prorrogadas medidas de res-
trição em combate à Covid-19 
na cidade até o próximo dia 
18. Ato aconteceu para contes-
tar a restrição de circulação, 
defender a liberdade de fre-
quentar templos religiosos e 
o direito ao trabalho dentro 
dos protocolos específicos de 
segurança e saúde.

Vítima da covid-19, o ‘dono da tarde’, 
como era conhecido, estava internado

Radialista Nilson 
Maria morre aos 72

REPRODUÇÃO

Nilson Maria: homenagens de amigos como Anthony Garotinho

O radialista Nilson Ma-
ria morreu ontem aos 
72 anos, em Campos dos 
Goytacazes, no Norte Flu-
minense, vítima da co-
vid-19. Nilson estava hos-
pitalizado desde a última 
terça na cidade, mas aca-
bou não resistindo. 

Além de radialista, Nil-
son era ex-presidente da 
Fundação Municipal Tria-
non, trabalhou no Banco 
do Brasil e foi também 
gerente de esportes na 
gestão do prefeito Arnal-
do Vianna. O radialista 
era bacharel em direito e 
atuou em diversas emisso-
ras de Campos, tornando-
-se popular pela vinheta 
“dono da tarde”.

Nas  redes  soc ia i s , 
uma amiga de Nilson 
prestou sua homenagem 
ao radialista. “Nossa famí-
lia se despede de Nilson 
Maria! Pessoa do bem! Em 
tempos de pandemia, se 
fazia lembrar com mui-
tos telefonemas diários 
que traziam as notícias 

em primeira mão, traziam 
piadas, curiosidades sobre 
o cotidiano e afago que es-
treitavam a distância física 
entre ele e meu pai! Amigo 
de todas as horas!”, escreveu. 

O ex-prefeito de Campos, 
Anthony Garotinho, tam-
bém prestigiou o radialista, 
com quem trabalhou. “Tive 
a oportunidade de trabalhar 
com Nilson Maria. Um cam-
peão de audiência nos deixa, 
vítima do vírus da morte. Ele 
que fez centenas de encon-
tros dos corações, agora vai 
se encontrar com o coração 
do Pai. O dono da tarde é...
Nilson Maria”, declarou. 

O sepultamento aconte-
ceu a partir das 15h de on-
tem, no cemitério Campo da 
Paz, em Campos. Às 13h, foi 
realizado um cortejo de fren-
te a capela do Cemitério do 
Caju, passando inicialmen-
te pelo Trianon, no Centro, 
pela quadra da União da Es-
perança, em Custodópolis, 
pelo campo do Rio Branco, 
pela Praça São Salvador e 
pela Igreja Boa Morte.

Copacabana repleta de banhistas
Houve aglomerações apesar das medidas de restrições e isolamento social devido à pandemia 

LUCIANO BELFORD

Sem restrições: praia de Copacabana lotada ontem, cheia de banhistas ocupando as areias, de aglomerações e de pessoas sem máscara

O
ntem, amanhecendo 
ensolarada, a cida-
de do Rio registrou 
grande aglomera-

ções na praia de Copacabana 
no primeiro final de semana 
após a flexibilização das úl-
timas restrições. Apesar do 
atual cenário de pandemia, 
a população ainda assim re-
solveu quebrar os protocolos. 

Nas imagens é possível ver 
diversos banhistas sem más-
cara, próximos uns dos ou-
tros. Superlotação da praia 
também não incomodou ido-
sos, que também foram regis-
trados aproveitando o dia de 
sol as areias e orlas. A equipe 
do O DIA viu muitos agentes 
da Guarda Municipal, mas 
não havia nenhuma ação no 
sentido de orientar os fre-
quentadores sobre os riscos 
da aglomeração no local.

O motorista Marcelo Israel 
Lopes Guerra, de 55 anos, foi 
caminhar na orla para fazer 
um pouco de exercício. Ele, 
no entanto, criticou o com-
portamento de boa parte da 
população carioca. “É um 
absurdo a gente ver a praia 
lotada de gente tomando 
banho de mar durante uma 
pandemia dessa. E o tanto 
de gente que anda sem más-
cara? Assim fica ainda mais 
difícil vencer a guerra contra 
o vírus. O próprio povo não 
ajuda, né?”, criticou.

A Prefeitura do Rio flexi-
bilizou nesta última sexta 
as medidas restritivas para 
conter a disseminação da Co-
vid-19, enquanto outras ativi-
dades continuam proibidas. 
Estabelecimentos e ativida-

 > Manifestantes a fa-
vor do governo de Bol-
sonaro foram as ruas 
na manhã de ontem 
em Copacabana. Ape-
sar dos altos índices de 
ocupação de leitos de 
Covid-19 no município, 
uma grande aglomera-
ção se formou no local, 
e muitas pessoas apa-
receram sem máscara 
ou faziam o seu uso de 
forma incorreta.

Usando roupas e 
bandeiras do Brasil, a 
população gritava pa-
lavras de ordem já di-
tas por Jair Bolsonaro, 
como ‘a nossa bandei-
ra jamais será verme-
lha’. Carros de som e 
bandas também to-
cavam o Hino Nacio-
nal ao fundo, além da 
grande quantidade de 
fogos soltados pelos 
manifestantes. Foram 
registrados buzinaços 
na via Avenida Atlân-
tica. Além de apoiar o 
presidente, muitas pes-
soas também pediam a 
volta do regime militar 
e traziam cartazes con-
tra o aborto. Procura-
das, as Secretarias de 
Polícia Militar e de Or-
dem Pública ainda não 
se manifestaram.

Manifestação 
a favor de 
Bolsonaro

des comerciais poderão vol-
tar a funcionar, mas com ho-
rários reduzidos e específicos.

No entanto, permanecer 
nas areias de praias ou prati-
car esportes coletivos nas or-
las continuam proibidos, de 
acordo com as últimas regras 
anunciadas pela administra-
ção da cidade.

Por outro lado, no Parque 
de Madureira, na Zona Nor-
te, a movimentação foi muito 
baixa em comparação a ou-
tros dias ensolarados. As pou-
cas pessoas que resolveram 
sair de casa cumpriram cor-

retamente todos os protoco-
los de distanciamento social, 
assim como a recomendação 
para a prática de exercícios 
individuais e fazendo o uso da 
máscara de proteção facial.

O QUE CONTINUA PROIBIDO

Permanece suspenso o fun-
cionamento de boates, dan-
ceterias, salões de dança e ca-
sas de espetáculo; atividades 
econômicas nas areias das 
praias, incluindo ambulan-
tes; comércio exercido em 
feiras especiais, feiras de am-
bulantes, feiras de antiquá-

rios e de artes. Também con-
tinuam proibida a permanên-
cia de pessoas nas vias, áreas 
e praças das 23h às 5h, e nas 
areias das praias, em parques 
e cachoeiras, em qualquer ho-
rário; a prática de atividades 
físicas coletivas em praias e 
praças ou áreas particulares 
(permitida apenas a prática 
de atividades físicas indivi-
duais); a realização de even-
tos, festas, rodas de samba, 
em áreas públicas e particula-
res; feiras (exceto as de produ-
tos alimentícios), exposições, 
congressos e seminários.

É um absurdo a praia 
lotada de gente 
tomando banho de 
mar. E o tanto de 
gente que anda sem 
máscara?
MARCELO GUERRA, 
motorista 

Manifestantes fizeram duras críticas às limitações da prefeitura

IMAGEM INTERNET
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 > Os casos de covid-19 
nas faixas etárias de 30 
a 39 anos de idade, de 
40 a 49 anos, e de 50 a 
59 anos aumentaram 
1.218,33%, 1.217,95% e 
1.144,94%, respectiva-
mente, entre as sema-
nas epidemiológicas 
1 (3 a 9 de janeiro de 
2021) e a 12 (21 a 27 de 
março), segundo o novo 
boletim covid-19 elabo-
rado pela Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o bo-
letim, além da manu-
tenção do rejuvenesci-
mento da pandemia no 
Brasil, a comparação 
entre as semanas epide-
miológicas 1 e 12 sinali-
zou um aumento global 
da doença de 701,58%. 
Os pesquisadores viram 
que a faixa etária de 20 
a 29 anos, que durante a 
Semana Epidemiológi-
ca (SE) 10, teve aumen-
to inferior ao aumen-
to global (256%), após 
uma atualização dos 
dados, passou a apre-
sentar crescimento de 
876% naquela semana 
(7 a 13 de março).  

Covid de 30 
a 59 anos em 
1.000%

Prefeitura 
interrompe 
quatro 
festas
Eventos clandestinos foram 
mapeados pelo setor de 
inteligência da Seop

DIVULGAÇÃO/SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

Seop chegou aos eventos após varredura nas redes sociais e denúncias enviadas por cidadãos

A
gentes da prefeitura 
do Rio interrompe-
ram quatro eventos 
irregulares entre a 

tarde de sábado e a madru-
gada de domingo. As festas 
aconteceram em Bento Ribei-
ro, na Zona Norte, no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste, no Centro do Rio e em 
Botafogo, na Zona Sul. Todos 
os estabelecimentos foram 
multados e interditados pelas 
equipes de fiscalização. 

Na madrugada deste do-
mingo, os agentes foram 
acionados para um evento 
clandestino na Rua Boiacá, 
em Bento Ribeiro. No local, 
a equipe flagrou cerca de 120 
pessoas, entre adolescentes, 
que estavam aglomerados 
e não usavam máscaras. A 
casa de festas foi esvaziada 
e um aparelho de som foi 
apreendido. O organizador 
da festa foi multado pela Vi-
gilância Sanitária. 

Também na madrugada 
de hoje, equipes interrom-
peram uma festa em um bar 
na Avenida das Américas, no 
Recreio. As equipes encon-
traram os acessos fechados 
com plásticos e as luzes apa-

gadas, simulando que o lo-
cal estava fechado. Quando 
conseguiram entrar no espa-
ço, encontraram cerca de 50 
pessoas reunidas. O respon-
sável foi multado. 

No início da noite, a Secre-
taria Municipal de Ordem 

blica (Seop) foram acionados 
para encerrar um evento que 
acontecia em uma sauna na 
Rua Dezenove de Fevereiro. 
Havia mais de 70 pessoas 
aglomeradas no imóvel. 
O equipamento de som foi 
apreendido dando fim à fes-
ta. O responsável foi multa-
do por violação de medida 
sanitária. O estabelecimento 
foi interditado após ser esva-
ziado pela fiscalização.

De acordo com a Seop, to-
dos os eventos clandestinos 

foram mapeados pelo setor 
de inteligência da secreta-
ria, após varredura nas redes 
sociais e também por meio 
de denúncias enviadas por 
cidadãos. 

Ainda no sábado, a Sub-
secretaria de Operações da 
Seop atendeu cinco chama-
dos com denúncias de even-
tos clandestinos em Campo 
Grande, Zona Oeste do Rio. 
Um bar foi interditado na Es-
trada do Campinho por fun-
cionamento irregular.

NÚMERO

2.596
Número de autuações feitas 
pelas equipes da Seop, 
incluindo aí 105 multas a 
bares e restaurantes e 65 
locais fechados

MPF recebe 
queixas de falta 
de máscaras e de 
distanciamento

Base da 
Marinha 
burla 
prevenção

O Ministério Público 
Federal (MPF) investi-
ga condições sanitárias 
em uma das bases da 
Marinha na Av. Brasil. 
A ação foi motivada por 
denúncias de militares 
do Centro de Instrução 
Almirante Alexandrino 
(CIAA) que relatam des-
respeito às medidas de 
prevenção à covid-19. 

Alunos do curso de pre-
paração de cabos, que pre-
feriram não se identificar, 
disseram a reportagem de 
O DIA que alojamentos fi-
cam lotados, militares cir-
culam sem máscara e que 
não há distanciamento. 

A situação de desres-
peito às regras acontece 
em todos os ambientes 
compartilhado pelos mi-
litares: alojamentos, ba-
nheiros, refeitório e salas. 
Os denunciantes também 
dizem que não há distri-
buição de álcool em gel e 
aferição de temperatura 
no acesso à base. 

Após o MPF instaurar 
a investigação, alunos 
contam que tem sido alvo 
de ameaças de punição. 
“Fizeram a nossa turma 
passar horas no sol como 
punição pelas denúncias 
feitas”, conta um candida-
to do curso de cabo.  

Vacinas duvidosas à venda no WhatsApp
Preços mais baixos e prazos menores de entrega são algumas das promessas dos vendedores no aplicativo

IMAGEM DE DIVULGAÇÃO 

Oferta das vacinas pelo WhatsApp não tem garantia de entrega ou aval da empresa fabricante

É possível encontrar oferta 
de imunizantes contra a Co-
vid-19 por meio da internet 
e até negociar pelo WhatsA-
pp, segundo revelou uma 
reportagem do jornal ‘Esta-
dão’. É possível receber, via 
o mensageiro, uma proposta 
de 20 milhões de doses do 
modelo de Oxford-AstraZe-
neca, por cerca de R$ 26,50 
cada um. A oferta, porém, 
não tem garantia de entrega 
ou aval da fabricante.

A oferta de doses foi feita 
pela empresa alemã GB Tra-
ding, que vende luvas, más-
caras e álcool em gel pela in-
ternet. A reportagem do jor-
nal entrou em contato com a 
empresa fingindo querer os 
imunizantes.

A exigência da empresa 
foi pagar metade do valor 
antecipadamente. Cobrado 
sobre provas de que a com-
pra é segura, o vendedor se 

esquivou, ficou irritado e ne-
gou ser um golpista.

A compra de tais imuni-
zantes de origem duvido-
sa pode ser impulsionado 
pela polêmica referente à 
compra das doses por em-
presas privadas. Empresá-
rios querendo fular a fira da 
vacinação também podem 
ser potenciais compradores 
das tais doses.

Como foi o caso de em-
presários de Minas Gerais. 
Em tentativa clandestina de 
furar a fila da vacina, eles re-
ceberam soro em vez do imu-
nizante da Pfizer, segundo 
suspeitas da Polícia Federal.

As fabricantes das vaci-
nas já autorizadas no Bra-
sil afirmam que só vendem 
ao Ministério da Saúde e a 
iniciativas como a Covax 
Facility, consórcio liderado 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

Com Agencia Brasil

Pública (Seop) interrompeu 
um evento com cerca de 70 
pessoas, na Rua Buenos Ai-
res, no Centro. As pessoas 
estavam em local fechado, 
aglomeradas e a maioria 
não usava máscara de pro-
teção facial. O estabeleci-
mento foi multado por in-
fração de medida sanitária 
e o equipamento de som foi 
apreendido. 

 Em Botafogo, na tarde de 
sábado, agentes da Secreta-
ria Municipal de Ordem Pú-

Em Botafogo, 
um evento numa 
sauna com mais 
de 70 pessoas 
foi encerrado no 
sábado

Vacinação em São Cristóvão
Novo posto no Museu Militar Conde de Linhares abre portas hoje

A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) amplia hoje 
o número de polos de vaci-
nação contra a covid-19 na 
cidade. Em conjunto com o 
Exército Brasileiro, por meio 
do Comando Conjunto Les-
te, a prefeitura vai inaugurar 
um polo no Museu Militar 
Conde de Linhares, em São 
Cristóvão, na Zona Norte. O 
ponto funcionará da segun-
da a sábado, das 8h às 17h. 

O ponto de vacinação no 
museu militar é o segundo 
aberto pela Prefeitura do Rio 

em parceria com o Comando 
Conjunto Leste. Segundo a 
SMS, outros postos fruto da 
união devem estar  à disposi-
ção da população em breve. 
No dia 09/04, foi inaugurado 
na Vila Militar, em Deodoro, 
um posto drive-thru e para 
pedestres.

A SMS conta com mais de 
250 pontos de vacinação em 
toda a cidade e na próxima 
segunda-feira (12/04) a vaci-
na estará sendo aplicada em 
mulheres de 63 anos, profis-
sionais de saúde de 54 anos. 

Além disso, também pode 
procurar as unidades de saú-
de quem já está habilitado 
para a segunda dose.

BALANÇO DA VACINAÇÃO
De acordo com levantamen-
to da Prefeitura, até este do-
mingo mais de 1.07 milhão 
de pessoas já receberam 
a primeira dose da vacina 
com o imunizante contra o 
coronavírus. O número re-
presenta 15,9% da população 
carioca, que tem cerca de 6,7 
milhões de pessoas.

Espera por leitos de 
UTI tem leve queda
A fila de espera por leitos 
de UTI teve ligeira me-
lhora neste sábado. Se-
gundo dados da Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES) através do painel 
de monitoramento da 
covid-19, 588 pacientes 
aguardavam uma vaga 
no leito especializado até 
início da noite. O núme-
ro não ficava abaixo de 
600 desde o último dia 
25 de março.

Apesar da melhora 
no número de pacien-

tes aguardando por vaga, a 
taxa de ocupação de leitos 
de UTI ainda é alta 89,4%. 
Segundo o painel, o tempo 
de espera entre a solicita-
ção e a efetiva internação 
dos pacientes que precisam 
do leito é de 11 horas. 

No caso das internações 
em enfermaria, a fila tam-
bém apresentou queda no 
geral do estado. São 147 
pessoas aguardando vaga. 
O número é o menor desde 
o dia 22 de março, quando 
150 pessoas estavam na fila.
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Miliciano acusado de 
matar criança é preso
A Polícia Civil prendeu, 
ontem, um homem sus-
peito pela morte de uma 
menina em Duque de 
Caxias, na Baixada Flu-
minense. Wesley Muniz 
Pollete, conhecido como 
Safadão, 38, teria sido o 
responsável pela perfura-
ção de um poço usado no 
furto de combustível onde 
Ana Cristina Pacheco Lu-
ciano, 9, caiu, em 2019.

Segundo agentes da 
Delegacia de Roubos e 
Furtos de Automóveis, 
Wesley seria integrante 

de uma milícia que atua no 
município da Baixada, e foi 
preso em Cabo Frio.

Ana Cristina morreu após 
dias internada em um hos-
pital com queimaduras em 
80% do corpo. A menina te-
ria sido queimada em uma 
poça de combustível gerada 
pela perfuração da quadri-
lha. À época, tanto a mãe da 
menina quanto a vó foram 
consideradas suspeitas en-
volvimento no esquema de 
furto. Safadão também era 
procurado por disparar con-
tra policiais.

Morte de Henry ocorreu dentro 
de apartamento, conclui perícia
O DIA teve acesso ao laudo da reprodução simulada em que peritos refutam acidente doméstico

REPRODUÇÃO

Foto da reprodução simulada mostra boneco, com medidas de Henry, deitado na cama: hipótese de acidente doméstico foi descartada

A 
imagem é forte. O 
menino Henry Bo-
rel, 4 anos, está com 
seu pijama, pálido, 

com os olhos abertos, bra-
ços soltos, parte do corpo 
enrolado em uma manta, 
no colo da mãe, que desce 
o elevador, na madrugada 
do dia 8 de março, às 4h09, 
acompanhada de Jairo Sou-
za, o Jairinho. A foto, que a 
reportagem não irá veicular 
em respeito à criança, cons-
ta no laudo de reprodução 
simulada que concluiu: 
Henry foi morto dentro do 
apartamento, entre 23h30 
e 3h30 da manhã. 

A polícia possui todo o 
vídeo do suposto socorro 
a Henry, por Monique Me-
deiros, sua mãe, e Jairinho. 
A análise das imagens con-
tradiz, segundo os peritos, 
a versão do casal de que a 
criança estava com vida ao 
ser levada à emergência 
hospitalar.

“(...)nota-se que Henry 
está extremamente pálido, 
devido ao choque hipovo-
lêmico, e que o lábio está 
cianótico (...). A vítima tem 
abolição de motilidade e de 
tônus muscular, com conse-
quente fácies hipocrática, 
sendo esse um sinal abiótico 

ou imediato de morte, o que 
significa que o óbito tinha 
ocorrido há pouco tempo”, 
diz trecho do laudo.

O documento, com 36 pá-
ginas, assinado por oito pe-
ritos, relata passo a passo do 
que poderia ter ocorrido na 

noite até a saída ao hospital. 
Um boneco, com peso e altu-
ra de Henry, foi usado. Dois 
policiais simularam ser Mo-
nique e Jairinho, já que eles 
não quiseram participar da 
reconstituição.

Seguindo o depoimento 

do casal, após dar banho 
em Henry, eles o colocaram 
para dormir e passaram a 
assistir a série Narcos, na 
sala. A criança acorda pelo 
menos três vezes e vai até 
o cômodo. Investigadores 
acreditam que as agressões 

possam ter começado quan-
do Henry se dirigia à sala, 
interrompendo a série. No 
total, o documento enume-
ra que Henry sofreu  22 le-
sões em diferentes partes do 
corpo. A causa da morte foi 
laceração hepática.

POLTRONA EVITAVA QUEDA

No quarto do casal, onde 
Monique diz ter encontra-
do o filho caído no chão, de 
madrugada, com dificulda-
de para respirar, a polícia 
encontrou uma poltrona 
perto da cama.

De acordo com o depoi-
mento da responsável pela 
faxina no imóvel, a poltro-
na era colocada virada para 
a cama, com um travesseiro 
em sua parte traseira, sem-
pre que Henry pedia para 
dormir com a mãe. Isso era 
feito para evitar uma queda. 
E, em depoimento, essa mes-
ma empregada doméstica 
disse que, na manhã do dia 
8, ao chegar para trabalhar, 
a poltrona estava encostada 
na cama.

A perícia, após medir a 
altura da cama, e altura da 
poltrona, disse que, mesmo 
que ocorresse uma queda da 
cama, não acarretaria as le-
sões sofridas.

E concluiu: “(...) peritos 
Legistas constituíram ele-
mentos técnicos de convic-
ção que descarta a possibi-
lidade de um acidente do-
méstico (queda), visto que 
todas as lesões citadas an-
teriormente apresentavam 
características condizen-
tes com aquelas produzi-
das mediante ação violenta 
(homicídio)”.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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parlamentares pode ter contribuído para a compra tempo-
rária do silêncio de deputados e senadores às suas ações 
atrozes e desastrosas de Jair Bolsonaro. Pesquisas e análises 
que comprovam a irresponsabilidade do presidente não 
faltam. Na última sexta-feira, a ONU apresentou diagnóstico 
de que a situação no Brasil é tão desastrosa que a vacinação 
pode não ser suficiente para conter de imediato a pandemia, 
uma vez que falta uma liderança por parte do governo de 
adotar ações assertivas para contenção do vírus.

Não há dúvidas que Jair Bolsonaro se sente acuado. Para 
além dos ataques que proferiu à decisão do STF, temos 
observado um número cada vez maior de pessoas abando-
nando a gestão federal. Sua aprovação pelo povo também 
reduz a cada pesquisa. Por todos os lados há insatisfação 
em relação à forma de condução do Poder Executivo - não 
só da pandemia, mas como outras áreas centrais correlatas 

INVESTIGAÇÃO

N
a última semana, o ministro Luís Roberto Barroso, do 
Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para in-

vestigação da gestão do governo federal no enfrentamento à 
pandemia pelo Congresso Nacional. A ação no STF foi provo-
cada a partir de um requerimento assinado por 32 senadores, 
mas que tinha sido negligenciado pelo presidente do Senado.

Uma CPI tem por finalidade fiscalizar e investigar, apuran-
do denúncias da existência de irregularidades. Passados mais 
de 14 meses sem um plano nacional concreto de enfrenta-
mento à pandemia, o mais inacreditável é que o Congresso 
não tenha aberto essa CPI antes. Irregularidade é algo que 
não falta na gestão da Saúde pelo governo federal. 

Quem está investigando o atraso de compras de vacinas 
pelo Brasil? Quem está investigando a ausência de insumos 
básicos como oxigênio, anestesia para intubação e subsídios 
para a produção da CoronaVac? Quem investiga os impactos 
da negativa de um presidente em determinar políticas de 
proteção à disseminação do vírus? 

Até o presente momento ninguém. Apesar de uma ges-
tão criminosa da pandemia, o chefe do Poder Executivo 
Federal segue blindado pelas instituições que se negam a 
abrir processos de investigação aos crimes praticados pelo 
presidente no exercício da função. Assim como a Procurado-
ria Geral da República, o Congresso Nacional segue coniven-
te e silente com relação a esses crimes.

A liberação de R$ 3 bilhões pelo presidente para emendas 

Advogada de Direitos Humanos

CPI DA PANDEMIA 
E O CÃO ACUADO

como Economia e Educação. 
Apesar desse acuamento, há de 

relembrarmos que temos quase 70 
pedidos de impeachment com con-
sistentes crimes de responsabilidade 
elencados praticados pelo presiden-
te Jair Bolsonaro - antes e durante a 
pandemia - que seguem sem a apre-
ciação pela Câmara dos Deputados 
engavetados na mesa do presidente 
da Casa, Arthur Lira. 

A resistência de Rodrigo Pacheco e de 
boa parte dos parlamentares à abertu-
ra da CPI, bem como a ausência de um 
enfrentamento consistente das ações 
do governo durante esses 14 meses da 
pior crise sanitária vivida por nosso país, 
apontam o risco de uma CPI esvaziada e 
sem cumprir seus objetivos devidos. 

Esse histórico do Congresso demons-
tra a necessidade de um acompanha-
mento próximo da sociedade brasileira 
dos trâmites dessa CPI. Queremos saber 
a verdade. Queremos a devida investi-
gação e responsabilização de quem exe-
cutou a partir da cadeira da Presidência 
uma verdadeira política genocida.

Chegou o momento de o Congres-
so Nacional estabelecer em definitivo 
qual será o seu papel histórico no en-
frentamento à pandemia: uma institui-
ção democrática que lutou pela preser-
vação de vidas ou cúmplices da política 
de morte de Jair Bolsonaro responsável 
pela perda de mais de 345 mil vidas.

Coluna publicada às segundas-feiras

ARTE KIKO

n Siga nas redes sociais: 
@she_carvalho

Pesquisas e 
análises que 
comprovam 
a irresponsa-
bilidade do 
presidente 
não faltam”
SHEILA DE 

CARVALHO
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FLAMENGO

Supercampeão e melhor time do Brasil
Após empate em 2 a 2 com Palmeiras no tempo normal, Diego Alves brilha ao defender três pênaltis e garante bicampeonato

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Flamengo e Palmeiras fizeram grande jogo no Mané Garrincha. Mas o Rubro-Negro carioca levou a melhor

C
omo esperado, Flamen-
go e Palmeiras fizeram 
grande jogo no Mané 
Garrincha, pela final da 

Supercopa do Brasil. Os dois 
goleiros brilharam na decisão 
por pênaltis, após empate em 
2 a 2, gols de Gabigol, Arras-
caeta e Raphael Veiga (2). Die-
go Alves pegou três das nove 
cobranças e garantiu o Super 
Bicampeonato, e assim confir-
mando que o Rubro-Negro é o 
melhor time do país. 

A primeira conquista da 
temporada foi com muita 
emoção. Afinal, o Flamengo 
esteve muito perto de perder 
quando Filipe Luís chutou 
no travessão e Matheuzinho 
parou em Weverton. Mas o 
Palmeiras desperdiçou duas 
chances que teve: Diego Alves 
pegou chute de Luan e depois 
Danilo mandou na trave. Nas 
cobranças alternadas, Pepê 
perdeu, mas o goleiro rubro-
-negro garantiu o título ao de-

fender chutes de Gabriel Me-
nino e Mayke. Rodrigo Caio 
finalizou a decisão. 

O Palmeiras abriu o pla-
car logo no primeiro lance, ao 
aproveitar saída de bola erra-

da do Fla. E foi um golaço de 
Raphael Veiga, que girou sobre 
Arão com toque de calcanhar. 
Com a vantagem, o Palmeiras 
pôde jogar no contra-ataque. 
Diego Alves brilhou com gran-

a palinha do apolinho
MARCELO CORTES / FLAMENGO

SUPER BICAMPEÃO

EMPATAFOGO PEDALADAS

 N O time do Botafogo mos-
tra apetite, vontade de ga-
nhar, não falta empenho, 
mas os resultados ficam 
longe do esperado pela 
torcida. Em nove roda-
das só uma derrota, mas 
seis empates minaram a 
campanha revelando de-
sequilíbrio físico e emo-
cional, algo semelhante 
ao que vinha acontecendo 
no Brasileirão. Tem bons 
momentos, lampejos al-
ternados com apagões 
que abrem brechas por 
onde escapam resultados. 
O técnico Chamusca vai 
ter muito trabalho.

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

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

 N Mais uma Taça no Sa-
lão de Troféus na Gávea 
conquistada depois de 
muita luta, jogadores de 
Flamengo e Palmeiras vi-
sivelmente desgastados 
pelas condições impostas 
pelo fato do jogo em Bra-
sília, 11 horas da manhã, 
sol forte e baixa umidade 
no ar. Os dois times supe-
raram tudo empatando 2 x 
2 levando a disputa da taça 
para uma impiedosa dis-
puta de pênaltis durante 
a qual as emoções fizeram 
os corações de ambas as 
torcidas pararem no céu 
da boca. Dezoito cobran-

ças, sete perdidas e coube 
a Rodrigo Caio, que come-
teu o pênalti em Rony que 
permitiu o empate ao Pal-
meiras quando o Flamen-
go vencia por 2 x 1 a última 
cobrança fechando em 6 x 
5 e liberando a festa na fa-
vela para comemorar o bi-
campeonato da Supercopa. 
Foi um bom jogo, a acima 
mesmo do que se esperava, 
boa amostra do que nos es-
pera no próximo Campeo-
nato Brasileiro. Raphael 
Veiga, Felipe Luís, os golei-
ros Weverton e Diego Alves 
foram destaques. No final, 
ganhou o melhor.

 N Vasco x Flamengo fe-
chando a rodada nesta 
quarta-feira promete 
pela rivalidade. Para os 
vascaínos vencer o bi-
campeão da Super Copa 
do Brasil terá outro sabor

 N Portuguesa se mete no meio 
dos papões e está perto de ca-
rimbar vaga para as semifi-
nais. Na Ilha todos acreditam.

 N De saída do Cruzeiro, vigo-
roso zagueiro Manoel pode-
rá pintar no Fluminense.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Felipe Luiz recuperou a 
melhor forma física e mos-
tra resultados. Contra o 
Palmeiras foi destaque fa-
lhando apenas na decisão 
por pênaltis chutando no 
travessão.

 N Técnico Abel Ferrei-
ra, vem revelando de-
sequilíbrio. Na decisão 
em Brasília, foi expulso 
depois de advertência 
verbal, cartão amarelo 
e finalmente vermelho.

FLUMINENSE

VASCO

Contra N. Iguaçu, Fred faz gol 400

A união de gerações do Flumi-
nense fez a diferença na vitória 
por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu. 
Do golaço de Kayky, 17 anos, 
ao oportunismo de Fred, que 
marcou o 400º gol da carreira, 
o Tricolor, que ainda viu John 
Kenndy ampliar nos acrés-
cimos, não teve dificuldade 
para confirmar o favoritismo 
ontem, no Maracanã, e ficou 
mais perto da vaga na semi-
final da Taça Guanabara, em 
quarto lugar, com 16 pontos. A 
equipe não pode ser ultrapas-
sado por Botafogo e Madurei-
ra, com 12, na próxima rodada. 

No primeiro gol, Kayky não 
‘escutou’ Fred, ao fazer fila na 
defesa adversária e marcar um 
golaço, o segundo como pro-
fissional, aos 7 minutos. Na 
contagem regressiva pelo gol  
400, Fred cumpriu a missão. 
Aos 17, após troca de passes en-

Nenê e Fred tiveram boa atuação na vitória contra o Nova Iguaçu

DANIEL CASTELO BRANCO

tre Martinelli, Luiz Henrique e 
Nenê, o camisa 9 fez o 182º gol 
pelo Tricolor. A ‘festa’ abriu a 
guarda do Flu. Anderson Kun-
zel descontou sem chances 
para Marcos Felipe.

Renovado com as mexidas 
de Roger Machado, o Trico-
lor acelerou e teve a chance 

de aumentar com Nenê e 
Gabriel Teixeira. Mas coube 
a John Kennedy, outra joia 
da base, marcar aos 47. Ele 
recebeu aplausos de Fred e 
dos companheiros. A joia é 
negociada com o Manchester 
City por 10 milhões de euros, 
cerda de R$ 67 milhões.

Jovens no departamento médico
Enquanto o técnico Marce-
lo Cabo procura a formação 
ideal, o Vasco segue sem contar 
com os jovens que poderiam 
ajudar nessa busca. No fim de 
semana, o clube atualizou a si-
tuação dos jovens e MT, Talles 
Magno e Vinícius seguem sem 
previsão de retorno. Eles não 

estão treinando com bola com 
os companheiros.

A principal ausência é MT, 
que tem atuado improvisado 
na lateral esquerda. Em recu-
peração de lombalgia, o meia 
segue com o tratamento e não 
pode participar de treinos, fa-
zendo trabalhos de força. 

Sem MT, Cabo pediu a con-
tratação de outro lateral es-
querdo, já que conta apenas 
com Zeca. Já Vinícius foi sub-
metido à cirurgia sexta-feira 
após fraturar o nariz no fim de 
março. Talles Magno está em 
recuperação de artroscopia no 
joelho esquerdo.

RECORDE SEM LEVAR GOL

Ao vencer o Paços de Ferreira por 5 a 0, o 

Benfica de Jorge Jesus alcançou recorde na 

temporada: 680 minutos sem levar gol.

des defesas. E quando foi dri-
blado por Breno Lopes, con-
tou com Diego, que tirou em 
cima da linha, aos 27. O lance 
foi decisivo. Gabigol tinha em-
patado, aos 22, aproveitando 

Tricolor se aproxima da classificação com a vitória por 3 a 1

rebote na trave após linda jo-
gada de Filipe Luís. O VAR in-
validou pênalti ao avisar que 
a falta de Isla em Wesley foi 
fora da área. O Flamengo teve 
chances de virar. Até que Ar-
rascaeta cortou para o meio e 
chutou no canto para fazer o 
segundo, nos acréscimos. 

Após o intervalo, com as 
mexidas das duas equipes, o 
Flamengo ficou mais defen-
sivo e deu a bola para o Pal-
meiras, que cresceu e empa-
tou com Raphael Veiga, aos 
28, cobrando pênalti infantil 
de Rodrigo Caio em Rony. A 
decisão ficou mais aberta nos 
minutos finais, com as equipes 
atrás do terceiro gol. Weverton 
espalmou chute de Gabigol e 
segurou em cima da linha. 

A decisão foi a pênaltis. 
Arrascaeta, Vitinho, Gabigol, 
João Gomes, Michael e Rodri-
go Caio acertaram as cobran-
ças. Pelo Palmeiras, Raphael 
Veiga, Gustavo Gómez, Gusta-
vo Scarpa, Viña, Gabriel Verón 
fizeram os gols.

BOTAFOGO

Chamusca vê evolução na equipe 
Com o empate em 2 a 2 com 
o Volta Redonda, o Botafogo 
ficou em situação delicada no 
Carioca, fora da zona de classi-
ficação para a semifinal a duas 
rodadas do fim da fase classi-
ficatória. Mesmo assim, o téc-
nico Marcelo Chamusca viu 
pontos positivos no sábado.

Finalmente com uma se-
mana livre para treinar e 
ajustar a equipe, diz ter visto 
evolução, principalmente na 
parte ofensiva, com 18 fina-
lizações. Entretanto, admi-
tiu que o desempenho ainda 
não é o ideal e que a defesa 
não teve consistência.

Agora, as atenções do 
Botafogo se voltam para 
a segunda fase da Copa do 
Brasil, em jogo único. Pre-
cisando do dinheiro da pre-
miação para a próxima fase, 
o Glorioso enfrentará o ABC 
na próxima quarta-feira, às 
21h30, em Natal.

 > Brasília

 NDestaque do jogo, Diego 
Alves defendeu três cobran-
ças de pênaltis. Após o jogo, 
o goleiro desabafou e elogiou 
Rogério Ceni. “Para mim em 
especial, porque passei por 
um momento conturbado. 
Isso vai para as pessoas que 
quiseram minha permanên-
cia, era um desejo meu ficar. 
Fico feliz por retribuir isso com 
esse título que esse grupo 
merece. (Rogério Ceni) É ído-
lo eterno, está louco”, disse.

Gabigol teve mais motivo 
para comemorar. Com o gol, 
ele tornou-se o maior golea-
dor do Fla no século 21, supe-
rando Renato Abreu. Gabigol 
chegou a 74 gols em 106 par-
tidas, enquanto o ex-volante 
ficou com 73 em 275 jogos. 

GOLEIRO  
FAZ ELOGIOS A 
ROGÉRIO CENI
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RIO DE JANEIRO

Detran-RJ orienta 
sobre mudanças 
no  trânsito
Entre alterações que entram hoje em vigor, carteira 
de habilitação passa a ter prazo maior de validade 

REPRODUÇÃO/CENTRO DE OPERAÇÕES RIO

A
s mudanças no Código 
de Trânsito Brasileiro 
passam a valer hoje e 
para orientar a popu-

lação, Detran-RJ lançará um 
e-book de 30 páginas sobre as 
novas regras. As alterações fo-
ram aprovadas pelo Congres-
so, em outubro do ano passa-
do. Motoristas e pedestres vão 
poder conferir as alterações 
no site do departamento. O 
e-book pode ser baixado em 
PDF, em qualquer meio digital 
ou impresso.

“O e-book indica, ponto por 
ponto, as mudanças mais im-
portantes para os condutores. 
Em cada item, mostra resu-
midamente o que dizia o CTB 
antes, e como fica a partir de 
agora”, afirmou o presidente 
do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Entre as alterações mais im-
portantes estão o aumento do 
prazo de validade da carteira 
de habilitação, que dobra de 
cinco para dez anos para os 
motoristas com menos de 50 
anos de idade, e a ampliação 
do limite de pontos necessá-
rios para que seja iniciado pro-
cesso de suspensão da CNH. 

A partir de hoje, o prazo 
para indicar condutor infrator 
passa a ser de 30 dias, contan-
do da notificação. Para defesa 
prévia, o período não pode ser 
inferior a 30 dias, também a 
partir da notificação. Passam 
a existir dois prazos para o ór-
gão de trânsito expedir a noti-
ficação de penalidade.

Caso o infrator não apre-
sente sua defesa prévia no pra-
zo estabelecido, o órgão terá, 

no máximo, 180 dias para ex-
pedir a notificação, contados 
da data da infração. Se houver 
apresentação de defesa prévia 
em tempo hábil, o prazo máxi-
mo será de 360 dias.

Com as mudanças, a regra 
da advertência por escrito 
não dependerá mais do en-
tendimento da autoridade de 
trânsito, deve ser aplicada à 
infração leve ou média, caso 
o infrator não tenha cometido 
nenhuma outra infração nos 
últimos 12 meses.

Pelo novo CTB, deixar de re-
gistrar veículo no prazo de 30 
dias deixa de ser infração gra-
ve e passa a ser média, sujeita 
à multa de R$130,16 e remoção 
do veículo. Antes, a multa era 
de R$195,23 e o automóvel fi-
cava retido.

Detran-RJ lança e-book com informações a respeito das alterações que entram em vigor hoje

NOVO CTB

Bons motoristas poderão ter benefícios fiscais 

 NSe antes não havia previsão 
legal para beneficiar bons moto-
ristas, o novo CTB cria o Registro 
Nacional Positivo de Conduto-
res, que cadastrará quem não 
cometeu infração de trânsito nos 
12 meses anteriores. O registro 
ainda depende de regulamen-
tação pelo Conselho Nacional 

de Trânsito. A União, os estados 
e os municípios poderão dar be-
nefícios fiscais e tarifários a esses 
condutores.

Não será mais exigida a luz baixa 
durante o dia, se o automóvel já tiver 
luzes de rodagem diurna, quando 
estiver em pista duplicada ou no 
perímetro urbano. Antes, o condutor 

tinha que manter acesos os fa-
róis em rodovias, usando a luz 
baixa, à noite e de dia.

É permitida conversão à di-
reita, diante de sinal de trânsito 
no vermelho, em local que tiver 
sinalização que permita a con-
versão. Antes, não havia auto-
rização para conversão à direita.

Manutenção será 
feita em pontos da 
rede do Rio e Região 
Metropolitana 

Zona Sul e 
Itaboraí 
com água 
reduzida

Alguns pontos do estado 
vão ter amanhã o forneci-
mento de água interrompi-
do. A Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio 
(Cedae) informou que a em-
presa fará serviço de manu-
tenção na rede de abasteci-
mento que atende partes da 
Zona Sul da cidade do Rio e 
do município de Itaboraí, na 
Região Metropolitana. 

O abastecimento de água 
vai ser reduzido, conforme a 
companhia, na Avenida Bor-
ges de Medeiros desde a es-
quina com a Avenida Delfim 
Moreira até a altura da Rua 
General Garzon, do lado ím-
par da Rua Jardim Botânico, 
do Baixo Gávea e da região do 
Arpoador. O serviço começa-
rá às 8 horas e deve ser con-
cluído até às 20 horas do mes-
mo dia. Pode demorar até 24 
horas para o abastecimento 
de água ser normalizado na 
região, ressalta a Cedae. 

Já em Itaboraí, a empresa 
fará uma manutenção preven-
tiva na Estação de Tratamento 
de Água (ETA) Manilha. O ser-
viço está previsto para come-
çar às 8 horas e deve ser con-
cluído às 17 horas. Durante a 
manutenção, será preciso in-
terromper o fornecimento de 
água para o distrito de Itambi 
e para parte do distrito de Ma-
nilha, como no Centro, Monte 
Verde, Novo Horizonte, além 
de Vila Gabriela. 

O abastecimento será re-
tomado logo após a conclu-
são do serviço, mas pode le-
var até 48 horas para se nor-
malizar em alguns locais, 
como ruas altas.
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ECONOMIA

GOVERNO PAES QUER 
APROVAR REFORMA 
ESTA SEMANA

RE
N

A
N

 O
LA

Z/
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M
RJ

O 
governo Paes vai 
buscar aprovar 
nesta semana, 
na Câmara de 

Vereadores, a reforma 
previdenciária que au-
menta de 11% para 14% a 
alíquota de contribuição 
de cerca de 100 mil ser-
vidores públicos ativos, 
aposentados e pensionis-
tas do Município do Rio. 
O Executivo tem pressa já 
que pretende conseguir 
os efeitos financeiros des-
sa medida em julho. Vale 
lembrar que, para o novo 
desconto valer — se passar 
no Legislativo —, é neces-
sário aguardar o prazo de 
90 dias contado a partir 
da sanção à lei.

O Projeto de Lei 61 tam-
bém eleva a contribuição 
patronal — bancada pelo 
Tesouro — dos atuais 22% 
para 28% e prevê outras 
medidas para a capitali-
zação do Fundo Especial 
de Previdência do Muni-
cípio (Previ-Rio). Segundo 
análise apresentada pelo 
governo, os cálculos apon-
tam em R$ 38 bilhões o 
déficit atuarial (a longo 
prazo) do fundo. O déficit 
financeiro (anual) é de R$ 
1,02 bilhão.

Só com as novas alí-
quotas (do desconto dos 
servidores e patronal), 
o Executivo estima uma 
redução anual do finan-
ciamento da previdência 

CAPACITAÇÃO AMPARO A VÍTIMAS

MARIA DA PENHA AGENTES DA GM

 NGuardas municipais poderão 
ser capacitados para atender 
ocorrências ligadas à violência 
doméstica contra mulheres. É o 
que prevê PL de Sérgio Fernan-
des (PDT), que começou a trami-
tar na Alerj. O texto autoriza o Po-
der Executivo a firmar termos de 
cooperação com os municípios 
do Rio com objetivo de treinar os 
agentes para tratar de casos re-
lacionados à Lei Maria da Penha.

 NO autor acredita que, com o cur-
so, os guardas que se depararem 
com casos de violência domésti-
ca estarão mais habilitados para 
amparar as vítimas. O projeto 
prevê ainda que a participação 
no curso poderá ser considerada 
como título para fins de gratifi-
cação ou promoção. Segundo 
dados do TJ do Rio, em 2020, 
foram registrados 95 casos de 
feminicídio no estado. 

DESCONTO DE 14%

Objetivo é que 
efeitos do aumento 
da alíquota passem 
a valer no início do 
segundo semestre

DÉFICIT

R$ 38 BI
Dados do governo 
municipal apontam 
déficit atuarial (a longo 
prazo) do Funprevi em 
R$ 38 bilhões

pelo Tesouro municipal 
em R$ 200 milhões e em 
R$ 4,3 bilhões do atuarial.

Também como forma 
de capitalizar o Funpre-
vi, o projeto prevê a ex-
tensão da contribuição 
suplementar (paga pelo 
Tesouro à previdência) e 
a incorporação de forma 
definitiva dos créditos 
lastreados pelos royal-
ties às receitas do fundo. 
Com a primeira medida, 
calcula diminuição do 
déficit atuarial em R$ 5,6 
bilhões, e com a segunda, 
em R$ 700 milhões. Além 
disso, acaba com a anis-
tia de dívidas que o mu-
nicípio tinha no passado 
com o Funprevi. 

Do total de 86 mil apo-
sentados e pensionistas 
do município, 73 mil que 
hoje já não contribuem 
para o fundo continuarão 
não sendo atingidos com 
a alíquota de 14% — caso 
a medida seja aprovada. 
Esse grupo ganha abaixo 
do teto previdenciário, de 
R$ 6.433,57, e por isso o 
desconto não incide sobre 
essas remunerações.

A oposição alega que a 
majoração do desconto é 
redução salarial e tenta-
rá derrubar a proposta no 
primeiro momento. De-
pois, pedirá um calendá-
rio de pagamento da dí-
vida que o Executivo tem 
com o fundo, pois o proje-
to não estabelece prazo.

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

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

Na disputa por uma vaga 
no mercado de trabalho
Especialistas em RH indicam que a capacitação pode auxiliar na recolocação. 
Confira cursos on-line e veja como melhorar o currículo para ter uma chance 

DIVULGAÇÃO

Candidatos podem fazer cursos de atualização ou estudar uma área que deseje pela internet. O Senai tem várias oportunidades abertas

A 
busca por recoloca-
ção no mercado de 
trabalho ficou mais 
acirrada com o cená-

rio imposto pela pandemia de 
covid-19. Diante da procura in-
cessante por emprego, investir 
em capacitação pode auxiliar 
no retorno ao meio profissio-
nal, de acordo com especialis-
tas em Recursos Humanos. 
Sendo assim, vale aproveitar 
o tempo para se atualizar no 
ramo que pretende emplacar. 
Confira cursos disponibiliza-
dos na internet e saiba como 
melhorar o currículo.

Cláudio Riccioppo, espe-
cialista em RH e CEO da Em-
ployability, avalia que o iso-
lamento social, em razão do 
coronavírus, pode ser uma 
oportunidade para atualiza-
ção profissional. “Existem vá-
rios cursos on-line e em gran-
de parte, gratuitos, cursos 
estes que podem contribuir 
com a atualização técnica do 
profissional e também com a 
construção de sua emprega-
bilidade. O profissional tam-
bém consegue na internet 
um material muito rico sobre 
dicas de como construir um 
LinkedIn e manter-se ativo na 
rede social”, pontua. 

Na hora de montar o cur-
rículo, cabe reforçar que as 
informações devem ser ver-
dadeiras. Não adianta querer 
melhorar a sua reputação, in-
cluindo cursos ou habilidades 
falsas. Especialistas são en-
fáticos sobre o peso negativo 
que as mentiras podem trazer 

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

à imagem do candidato. “Por 
exemplo, quando o candida-
to informa que possui algum 
idioma fluente e, no momen-
to da entrevista, o recrutador 
percebe que não é verdade. 
Isso não só te exclui para aque-
la vaga, mas deixa uma má im-
pressão para quaisquer outros 
processos que possam aconte-
cer naquela empresa”, analisa 
Bianca Glaciano, CEO da Gla-
ciano Resultados Humanos. 

Ela também pondera que 
o postulante à vaga não deve 
nunca esquecer as informa-
ções de contato. “Muito além 
de telefone, não esquecer do 

seu e-mail e do seu LinkedIn 
atualizado, já que é a mídia so-
cial que nós mais procuramos 
informação sobre o candida-
to. Parece que não é importan-
te, mas, como uma empresa de 
Recrutamento e Seleção, 20% 
dos currículos que recebemos 
não são encontradas essas 
informações”. 

Na avaliação de Riccioppo, 
não existe modelo de currí-
culo ideal, o que existe são in-
formações certas para cada 
anúncio de vaga. Segundo 
ele, o candidato deve ler os 
pré-requisitos da oportuni-
dade e montar um currículo 
customizado às necessidades 
do contratante. “Ou seja, ten-
tar entender o que a empresa 
pretende com aquela contra-
tação, que tipo de profissio-
nal ela quer para resolver seus 
problemas e escolher as infor-
mações de suas experiências 
profissionais que mais este-
jam alinhadas a essa expecta-
tiva na seleção”.

Firjan tem cursos e atividades online disponíveis
 > Na Firjan Senai, matrícu-

las estão abertas para mais 
de 30 cursos on-line para 
o púbico se capacitar sem 
sair de casa, com preços es-
peciais. Há turmas para vá-
rias áreas de conhecimento 
como BIM - Digitalização 
da Construção Civil, Food 
Design, Tecnologias de 
Energias Renováveis, Tec-
nologia de Congelamento 
de Produtos de Panificação 

e Confeitaria, Lógica de Pro-
gramação, entre outros.

QUATRO TIPOS DE CURSOS:
Com carga horária dividida 
em duas partes: 50% de au-
las on-line com instrutores 
no horário da turma e 50% 
de atividades individuais de 
responsabilidade dos alunos 
indicados pelo instrutor. Os 
alunos terão 2 horas diárias 
de aula e mais 2h diárias para 

estudo individual. Sem ativi-
dades presenciais.

Com a carga horária 100% 
em aulas e atividades on-line 
com instrutores no horário 
da turma. Não há atividades 
presenciais.

Ambiente Virtual de Apren-
dizagem (AVA), onde o aluno 
acessa os materiais e con-
teúdos disponíveis e estuda 
de acordo com seu ritmo de 
aprendizagem e disponibili-

dade de tempo, realizan-
do ao final de cada unida-
de uma avaliação. Não há 
aulas on-line ao vivo com 
instrutores, nem atividades 
presenciais.

Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA), 
com aulas on-line com 
instrutores no horário da 
turma e realização de fó-
runs e chats. Sem ativida-
des presenciais. 

NÚMEROS

50%-100%

MAIS DE 30

Carga horária de conteúdo 
on-line. O aluno pode 
escolher a que melhor se 
adapta ao seu ritmo. Sem 
atividades presenciais.

No site é possível acessar 
os cursos e fazer inscrição 
www.firjansenai.com.br/
cursosonline. Informações: 
0800 0231 231.

DIVULGAÇÃO

Não esquecer de 
e-mail e LinkedIn 
atualizados, já 
que é a mídia 
social que nós 
mais procuramos 
informação sobre o 
candidato”
BIANCA GLACIANO, 
executiva de RH

Cláudio Riccioppo, especialista em RH: cursos ajudam na recolocação
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CENTRO R$ 240.00,00
Vendo apartamento de fun-
dos, sala, quarto. Portaria 
24h. Aceito carta e financia-
mento. Tel: (21) 96406-1092 
Creci 078852
 

CPO.GRANDE R$225.000,00
R.Ivo do Prado, aparta-
mento frente, 80m2. Sala, 
2quartos, 2banheiros, cozi-
nha, área. garagem. Vazio. 
Pronto morar. Documenta-
ção ok. Tratar proprietário. 
Tel:99774-7857
 

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

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

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

ADVOCACIA V/TEXTO
Anistia politica, porta-
ria 1104/64 revogada 
pelo decreto 57.654 de 
20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
procure seus direitos, T.21 
98191-8844 Whasapp,
 

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

 

AUXILIAR DE OBRAS 
Masculino, 1° grau comple-
to, senhor, mais de 30 anos, 
noções eletricidade, hidráu-
lica. Informar pretensão 
salarial.  Tel: 9-8941-2590/ 
9-8654-0492
 
SERRALHEIRO V/TEXTO
Precisa-se de Serralheiro 
com experiência em  Cartei-
ra. Entrar em contato pelo 
Tel: 99858-7856, das 8:00 
às 17:00h.
 

VENDEDOR EXTERNO 
Telecomunicação. Rio/Nite-
rói. Ensino Fundamental. Sa-
lário +comissão, +passagem, 
+plano odontológico, +plano 
Saúde +Vr + Ajuda custo. 
Segunda/ sábado. Enviar 
currículo:
curriculo@admladela.com.br
 

MECÂNICO V/TEXTO
De Automóveis, experiência 
em troca  correias, cabeçote 
e mecânica em  geral, Salá-
rio combinar. Início imediato. 
Comparecer Rua São Clemen-
te, 169/Botafogo.
 

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

 



FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

Celso Zucatelli não  

paga IPTU há 6 anos e 

já sofre penhora de bens 

O 
jornalista Celso Zucatelli está enfrentan-
do problemas com a Justiça de São 
Paulo em duas esferas: administrativa e 

cível. Na esfera administrativa, a prefeitura de 
São Paulo tenta, mas sem sucesso, desde 
janeiro do ano passado, receber do jornalista 
pouco mais de R$ 21 mil referentes aos impos-
tos de IPTU no período de 2014 a 2018. A dívida, 
que consta no processo de número 1501056-
20.2020.8.26.0090, é de a um duplex do apre-
sentador, localizado na  Vila Andrade, bairro de 
classe alta da Zona Sul da capital paulista.

A procuradora do município, Beatriz Gaiotto 
Alves Kamrath, conseguiu executar a dívida e 
desde janeiro de 2020 dois mandados de pe-
nhora foram expedidos. Diante da execução, 
Celso Zucatelli parcelou a dívida para encerrar a 
penhora, mas deixou de pagar em seguida, 
descumprindo assim, pela segunda vez, o par-
celamento administrativo. Agora, a procurado-
ra cobra Celso Zucatelli na Justiça pela reinci-
dência do descumprimento do parcelamento 
administrativo.

Já na esfera cível, Zucatelli enfrenta outro 
processo por conta do mesmo imóvel. A cons-
trutora Camargo Correa, que vendeu o duplex 
de mais de 390 metros na planta para o jorna-
lista, em 2010, e entregou o empreendimento 
em 27 de novembro de 2012, entrou com uma 

ação no fim do mês passado, 
exigindo que a justiça obrigue o 
apresentador a passar para seu 
nome a titularidade da proprie-
dade. Ocorre que a construtora, 
desde a entrega do duplex, 
ainda permanece como pro-
prietária, sendo assim, a execu-
ção do IPTU ficará como dívida 
ativa na União, impossibilitan-
do também os negócios imobi-
liários da construtora.

De acordo com os autos do 
processo nº 1017494-
20.2021.8.26.0002, a constru-
tora diz ter vendido a Celso 
Zucatelli e a mulher do apresentador, Ana 
Claudia Zucatelli, em 14/05/2010, o imóvel do 
27º e 28º pavimentos pelo preço de pouco mais 
de R$ 1,6 milhão, sendo o valor do mesmo já 
sido integralmente quitado. O problema está 
no fato do casal nunca ter cumprido a cláusula 
do contrato de responsabilidade de realizar a 
transferência da propriedade do imóvel para 
seus respectivos nomes.

No processo ajuizado pela construtora, pesa 
contra Celso Zucatelli uma notificação extraju-
dicial enviada ao jornalista, onde o mesmo 
deveria comparecer em cartório para providen-

REPRODUÇÃO

Mariana Rios voltou a ser alvo de 
polêmica na pandemia de Covid-19. 
Depois de cantar karaokê com ami-
gos e ser acusada por uma vizinha 
de estar dando uma festa em casa 
e com direito ao governador de São 
Paulo tocando sua campainha, 
agora a atriz foi duramente critica-
da por viajar para Dubai e Maldivas 
durante o período de mais casos 
da doença no Brasil. Mariana fez 
publicações em suas redes so-
ciais como se estivesse tudo bem 
e normal.
E parece que ela não aprende. Na 
manhã deste domingo, a atriz 
e cantora já apareceu fazendo 
postagens de um hotel em Araxá, 
sua cidade natal. A questão é que 
tanto o governo de São Paulo quanto o de Minas Gerais estão em estágio 
máximo de alerta, pedindo a população que evite viagens e que só saiam de casa se extrema-
mente necessário, pois ambas as localidades estão com suas UTIs acima de 91%.
No mundo em que Mariana Rios vive, a pandemia já passou e todos estão vacinados, já que ela 
não entende que ficar em casa preserva não só a ela como a outras pessoas. Mas aí é a cons-
ciência de cada um...

Aniversário da Portela
Ontem, no aniversário de 98 anos da Portela, a rainha de bateria da 
escola, Bianca Monteiro, mostrou sua dedicação à sua comunidade 
e aos projetos sociais que envolvem a agremiação. A morena 
mostrou seus dotes culinários preparando todas as quentinhas do 
projeto ‘Águia Solidária’. “Sempre fiz questão de fazer a comida das 
quentinhas, pois acredito que a ação só é válida quando você se 
entrega, quando coloca a sua energia ali para fazer, doando seu 
amor e seu sentimento naquele alimento. Uma das minhas paixões 
é cozinhar também, então sempre estou trabalhando dessa forma 
nas ações sociais”, diz.

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

ciar a escritura e transferência de propriedade 
na matrícula para seu nome ou de sua mulher, 
mas o casal não apareceu. Com as dívidas de 
IPTU em aberto, a execução fiscal e penhora de 
bens avançadas em desfavor de Celso Zucatelli 
e Ana Claudia Zucatelli, a construtora Camargo 
Correa teme que seja compelida a pagar dívidas 
do casal pelo fato do imóvel ainda constar em 
seu nome. Neste processo, que começou a 
tramitar recentemente na 8ª Vara Civil de 
Santo Amaro, Zucatelli ainda não foi citado.

MARIANA EM NOVA 

POLÊMICA NA PANDEMIA
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COROAÇÃO NA TUIUTI

MUNDO DA IMAGEM/ PALMER ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
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Esta coluna até tenta não se envolver nesse tema, 

mas ele sempre acaba caindo na nossa mesa. Neste 

fim de semana, recebemos nudes atribuídos ao ex-B-

BB Wagner Santiago. Nas imagens, que não iremos 

divulgar para preservar a tradicional família brasileira, 

Wagner aparece deitado em uma cama mostrando 

seus atributos que conquistaram sua colega da edição 

18 do reality, a campeã Gleici Damasceno, com quem 

ele namorou por dois anos. 

Apesar de não aparecer o rosto de Wagner, foi possí-

vel identificá-lo através de suas inúmeras tatuagens 

que tem pelo corpo. Horas antes dos nudes vazarem, 

Wagner virou assunto nas redes sociais, após com-

partilhar em seu Instagram uma foto de cueca. Mas 

após a repercussão, o artista plástico voltou atrás e 

apagou o registro. Mas os fãs já tinham feito um print 

da imagem. 

Comentarista de política da Globo, o jornalista Guga Cha-

cra compartilhou em suas redes sociais que foi vítima de 

uma tentativa de hacker diretamente da Rússia. Mas o 

que mais chamou a atenção da coluna nesta publicação 

foi um trecho do print postado onde aparecem várias pá-

ginas da CNN Brasil, concorrente direta da Globo News. 

Resumindo: Guga Chacra não se importou de mostrar 

que é leitor fiel da concorrente. 

DE OLHO...

VAZOU NUDE

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

ção aos seus 10 
anos na internet, 
a empresária e 
ex-BBB Bian-
ca Andrade vai 
relembrar um 
dos quadros que 
fez mais suces-
so em seu canal 
no YouTube, o 
#BIATODODIA. 
Durante uma se-
mana, a partir de 
hoje, a influen-
ciadora irá soltar 
um vídeo por dia 
na plataforma.

Em live que comemorou os 69 anos de história do Paraíso do Tuiuti, no último 
sábado, a empresária e cirurgiã dentista, Thay Magalhães, de 30 anos, foi coroada 
rainha de bateria. Ela usou vestido e máscara de proteção contra a Covid-19 
cravejados de cristais Swarovsky. “Estou realizando o meu sonho de criança. Com 
muito amor, carinho, dedicação e humildade irei honrar a confiança em mim 
depositada pelos segmentos da minha amada escola e também da minha 
aguerrida comunidade do Morro do Tuiuti”, declarou Thay.

Karine Elethério, ex-mulher de Mc Frank que acionou 
a polícia na última sexta-feira, após ser, mais uma 
vez, vítima de agressão do pai de seus dois filhos, 
conversou com a coluna sobre o episódio, que 
terminou com o cantor detido na 32ª DP da Taquara. 
Ela afirma estar separada de Frank desde dezembro 
do ano passado, após 13 anos de relacionamento. 
Segundo Karine, o fim da relação também 
aconteceu em meio a outro episódio que envolve 
agressão física: “Ele é extremamente psicopata 
ciumento. Tenho três Maria da Penha contra ele. 
Pedi medida protetiva contra ele três vezes e não 
consegui”, lamenta.

A estudante de nutrição conta ainda que quando 
foi agredida pela última vez, ela havia ido buscar 
os dois filhos na casa do funkeiro que, segundo ela, 
teria pedido para ver as crianças porque havia se 
comprometido a se internar para se tratar contra as drogas. “O Frank tem 
os problemas dele com a cocaína. Eu deixei ele pegar as crianças por três dias, porque 
ele disse que iria se internar pra fazer um tratamento contra as drogas e queria ficar 
um pouco com as crianças”, afirma Karine, que ainda narrou as agressões sofridas. 

“Quando ele me ligou dizendo pra buscar as crianças, me disse que tinha algumas 
coisas pra resolver. Eu pedi pra ele descer com as crianças, porque eu disse que não iria 
entrar no condomínio dele e aí ele desceu sozinho. Abriu a porta do meu carro, me 
jogou pro branco do carona. Ele estava armado, uma arma ilegal, e eu pulei do banco 

do carona pra fora do carro. Ele veio me puxando pelo 
cabelo, me arrastou pelo asfalto diversas vezes e me jogou 
dentro do carro novamente. Ele me deu socos. Eu tô muito 
machucada, não consigo nem levantar da cama. Tô com a 
boca toda estourada, ele me deu diversas cotoveladas. 
Tudo isso pra tentar me colocar dentro do carro pra dar uma 
volta”, revela.

Ela diz ter ficado com muito medo de ser levada pelo ex 
para outro lugar. “Fiquei com mais medo de ele me levar pra 
outro lugar, porque ele estava muito alterado. Estava 
muito drogado, cheirou muita cocaína. Estava 
completamente desfigurado”, diz ela, que garante ainda 
que a agressividade do ex tem motivo: ele não aceita a 
separação. “Diversas vezes falei pra ele que não tinha volta 
e que, inclusive, eu já tenho uma pessoa. Esse é o problema 
dele. Ele não aceita a separação e não aceita que eu tenha 
outra pessoa”. 

EX DE MC FRANK DETALHA 
AGRESSÕES SOFRIDAS

FOTOS REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Após virar assunto na internet por supostamente estar se movimentando pra se candidatar à presi-
dência nas próximas eleições, Danilo Gentili falou sobre o assunto. “Pessoal, eu não compareci em ne-
nhuma reunião hoje pra falar de candidatura. Acordei nesse sabadão de sol e vim pra casa da minha 
mãe tomar café. Essa é a minha grande agenda presidencial da semana”, brincou o apresentador.

NADA DE CANDIDATURA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

FUNKEIRO DÁ FESTÃO E 
POLÍCIA ACABA COM O EVENTO

Parece que o mundo onde habita o cantor PK Delas já não existe mais pande-

mia. Em meio a nova onda explosões de casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, o 

funkeiro promoveu um festão de aniversário que começou na noite do último 

sábado, e foi até de madrugada. O evento, que aconteceu na Barra da Tijuca, 

na Zona Oeste, teve muita aglomeração e poderia ter ido até de manhã. 

Mas acontece que os policiais militares do batalhão da Barra da Tijuca foram 

acionados através de denúncias de aglomeração feitas pela vizinhança e 

acabaram com a festa. Os PM’s ainda conduziram os responsáveis pelo evento 

até a delegacia. Imagens que circulam nas redes sociais mostram detalhes da 

movimentação na festa com a pista de dança completamente lotada. Entre 

os famosos que estavam por lá estão Adriano Imperador, Valesca Popozuda 

e o DJ Rennan da Penha, que tocou na festa.
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Promoções: promocoes@odia.com.br  
Classificados:  Tel: 2532-5000 / WhatsApp: 98762-8279 - De 
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com agência: 2222-8388. 
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8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
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prof Direito 
Constitucional e de 
Direitos Humanos

Estamos assistindo a uma mudança 
global no reconhecimento até en-
tão consagrado das características 

positivas dos governantes, políticos em 
geral, grandes empresários e grandes 
empresas. A sociedade sempre premiou 
a experiência, o carisma e a facilidade de 
comunicação com o público-alvo – bem-
-vista também pelos eleitores, acionistas 
e colaboradores.

Este comando, amparado numa 
alta assessoria técnica e formado nos 
melhores centros acadêmicos, vinha 
dando certo. As empresas queriam se 
fazer benquistas pelos seus funcioná-
rios e clientes, e os governantes atender 
às prioridades de seu público. Mas, no 
Brasil recente, temos visto mandatários 
de trato difícil, mesmo entre sua equipe 
mais próxima, numa tendência de sen-
tido autoritário, não necessariamente 
institucional, mas pessoal.

O bom dialogo nunca deixará de ter 
o seu valor, sem afetações e sem men-
sagens eletrônicas. É o contato pessoal 
que faz a diferença. E não a frieza dos 
números, das regras e das mensagens 
eletrônicas.

Não se pode negar o caso do presiden-
te Bolsonaro, que troca de ministros com 
grande facilidade, além dos presidentes 
das três maiores estatais, que embora 
tenham passado a dar lucros e não apre-
sentarem casos de desvios, deixaram de 
agradá-lo. Banco do Brasil, Petrobras e 
Eletrobrás, e os desfalques na equipe que 
o ministro Paulo Guedes recrutou entre 

Aristóteles  

Drummond 
jornalista

 N Nenhuma região do Brasil tem tantos candidatos a 
vice-presidente para Lula da Silva como o Nordeste. 
A lista é encabeçada pelo governador do Maranhão, 
Flávio Dino (PCdoB) e conta também com o governa-
dor do Ceará, Camilo Santana (PT), e agora aparece o 
governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB). Rui 
Costa, da Bahia – o maior colégio eleitoral da região – 
que deixa o Palácio de Ondina, é vez ou outra citado 
pelo núcleo próximo do ex-presidente.

...na Itália 
 N Ao Telegioarnale 2 da 

RAI TV, o mais assistido da 
Itália, sexta à noite, Lula 
diz que o Brasil vai chegar 
a cinco mil mortes/dia por 
vítimas da covid-19 e que o 
presidente Jair Bolsonaro 
não acreditava em vacinas. 

Mas quem? 
 N O PT soltou nova nota 

alegando que o ministro 
Edson Fachin sofre pres-
são de setores contra sua 
decisão monocrática pró-
-Lula. Faltou dizer quem. 
Isso é muito sério.

Bom senso 
 N O presidenciável Ciro 

Gomes tem conversado 
frequentemente com a vi-
ce-prefeita do Recife, Isa-
bella de Roldão, do mes-
mo partido PDT, e dito que 
não pretende se envolver 
na política da capital nem 
na possível coligação  PT-
-PSB para as eleições de 
2022. Se já tem um palan-
que na capital, não precisa 
criar confusão, sua priori-
dade diária. 

Múcio na pista 
 N Quem anda calado, mas 

não parado, é o ex-depu-
tado e ex-presidente do 
TCU José Múcio Mon-
teiro. Quando encerrou 
mandato na Câmara, ele 
fez um sobrinho deputado 
federal, com seu espólio 
eleitoral. E agora  tem sido 
procurado por muitos 
partidos que lhe oferecem 
a legenda para disputar o 
Governo de Pernambuco. 

Malta, o retorno 
 N Roberto Jefferson convi-

dou o ex-senador Magno 
Malta para ser candidato 
pelo PTB da Bahia ao go-
verno. Malta, com título 
no ES, vai tentar nova-
mente o Senado. 

Quatro rodas 
 N Muitos turistas de Porto 

Seguro e Arraial D’Ajuda 
estranharam neste verão 
a PM circulando com um 
Ford Fusion e uma Merce-
des novos caracterizados 
de patrulha. Foi pedido do 

comando e decisão do juiz 
após sequestro de bens de 
traficantes locais. 

Triste fim 
 N A secular Rua do Impe-

rador, no Centro antigo 
do Recife, virou um lixão 
a céu aberto ocupado por 
entulhos e moradores 
sem-teto. Até a fachada 
do Museu Franciscano de 
Arte Sacra foi tomada, blo-
queando sua entrada. Es-
tão livres os Palácio de Jus-
tiça e o do Governo, que 
fazem divisa com a cen-
tenária via antes ocupada 
por turistas. A responsa-
bilidade pela fiscalização 
é da prefeitura. Confira o 
vídeo nas nossas redes. 

OAB & política 
 N As três principais sec-

cionais da OAB devem ter 
eleições politizadas neste 
ano. Em São Paulo, o gru-
po de advogados “Prerrô”, 
ligado ao PT e crítico da 
Operação Lava Jato, vai 
lançar Dora Cavalcanti. 
Ela deve enfrentar um can-
didato de direita, apoiado 
pelo ex-presidente Marcos 
da Costa. O atual presi-
dente, Caio Augusto, visto 
como distante das ideolo-
gias, tentará reeleição. 

No Rio  
 NNo Rio, a polarização 

será entre o atual presiden-
te nacional da OAB, Felipe 
Santa Cruz, que apoia a 
reeleição de Luciano Ban-
deira, e o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
que tem se movimentado 
para fortalecer a candida-
tura de Luciano Viveiros.

Em Brasília 
 N No Distrito Federal o 

atual presidente da se-
cional, Délio Lins e Silva, 
já confidenciou a amigos 
que é candidato a reelei-
ção, mas pode ter dois 
concorrentes: os advo-
gados Evandro Parente, 
filho do ex-ministro do 
STF Sepúlveda Pertence, 
e Everardo Gueiros, ex-se-
cretário de Cidadania do 
governo Ibaneis, ex-presi-
dente da OAB local.

CELEIRO ELEITORAL

LULA LÁ..

 N A despeito de o STF agendar para quinta-feira o pedido de 
impuganção da anulação das condenações de Lula da Silva, ele 
segue dando entrevistas à mídia estrangeira. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), 
em julgamento ocorrido em ses-
são recente, no dia 08 de abril, 

validou decreto editado pelo governa-
dor de São Paulo que, visando instituir 
medidas de contenção à transmissão do 
coronavírus, vedou, temporariamente, 
a realização de cultos, missas e demais 
atividades religiosas de caráter coletivo. 
A Corte firmou entendimento de que, 
em razão da pandemia, governadores e 
prefeitos podem restringir temporaria-
mente a realização de atividades religio-
sas coletivas presenciais.

Sem adentrar no mérito da decisão, 
que suscita grandes questões constitu-
cionais, é importante esclarecer que a 
decisão não autoriza governadores e pre-
feitos a, ad abrupto, determinarem o fe-
chamento das Igrejas e demais templos 
religiosos por todos os rincões do país. O 
STF não deu uma “autorização genérica” 
a gestores públicos para fecharem tem-
plos religiosos pelo país. A Corte desta-
cou que a situação concreta e específica 
de cada territorialidade deve balizar a 
atuação do gestor público.

Assim, a proibição de realização de 
atividades religiosas coletivas só pode 
ocorrer se ficar demonstrado, em con-
creto, que, naquele específico município 
ou estado, os índices de contaminação, 
e as condições de atendimento de Saú-
de, justificam a medida restritiva. Além 

A morte da inteligência emocional

Afinal, as igrejas podem funcionar ou não?

disso, é preciso que fique evidenciado 
que a adoção de outras medidas sanitá-
rias, como limitação do número de in-
divíduos, distanciamento social, uso de 
máscaras e de álcool gel, seja insuficiente 
para combater a transmissão do vírus.

O direito ao culto coletivo público, 
que está contido no direito à liberdade 
religiosa, é um direito fundamental, 
previsto no Art.5º, VI, da Constituição, 
e, como tal, somente pode sofrer limita-
ções que se demonstrem estritamente 
necessárias, e que se demonstrem me-
nos gravosas que outras medidas. Outro 
ponto que comporta reflexões jurídicas 
importantes é que a questão, que agora 
está pacificada no Supremo Tribunal Fe-
deral, pode eventualmente ser levada a 
órgãos internacionais, como a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

Isso porque a legislação internacional 
autoriza o estabelecimento de restrições 
ao direito à liberdade de religião, mas 
proíbe a suspensão do direito. A discus-
são, perante órgão internacional, seria 
avaliar se a medida de fechamento de 
igrejas configura restrição ao direito, ou 
efetiva suspensão temporária do direito.

A título ilustrativo, a Convenção Ame-
ricana sobre direitos humanos, conheci-
da como Pacto de San José de Costa Rica, 
prevê que a liberdade de manifestar a 
própria religião e as próprias crenças 
pode ser submetida a limitações pres-
critas pela lei e que sejam necessárias 
para proteger a Saúde (Art. 12.3), mas 
estabelece que esse direito não pode ser 
suspenso nem em caso de guerra, de pe-
rigo público, ou de outra emergência que 
ameace a independência ou segurança 

notáveis empresários, executivos, que 
aceitaram o desafio de colocar o Brasil na 
modernidade, melhorando o ambiente 
para atração de investidores e a qualida-
de do funcionalismo.

As dificuldades no relacionamento do 
Planalto com os demais poderes, além da 
pandemia, levaram os melhores destes 
valores ao desligamento voluntário. Pau-
lo Guedes, como se fosse um veterano na 
política, que não é, engolindo tudo e não 
se sabe o motivo. Avaliza uma política 
que briga com a sua biografia. Ou então 
resolveu mudar seu pensamento.

Nas empresas, acontecem prioridades 
curiosas. Formam conselhos de notáveis 
gestores, poucos com condições de en-
tenderem de relações trabalhistas, com 
o poder público, com particularidades de 
seus clientes e colaboradores. Entendem 
de tudo do alto mundo dos negócios, mas 
parece pouco conhecer da atividade para 
a qual foram convocados, com base ape-
nas nas credenciais em outros ramos. 
Com isso, vemos empresas mais preo-
cupadas com o politicamente correto e 

com as ações social e ambiental, do que 
com produtividade, qualidade, integra-
ção a um público-alvo e não com toda a 
suposta população.

Afinal, consumidores no mercado na-
cional de produtos e serviços raramente 
percebem estes valores, concentrados 
num grupo de outro mundo que não o 
capitalista, possivelmente com maioria 
sem acreditar no regime como instru-
mento de progresso econômico e social. 
E que os beneficia.

Hoje, a meta passa a ser os famosos 
“bônus”, a todo custo, ficando os demais 
atores dos negócios, sejam colaborado-
res, clientes, consumidores ou fornece-
dores, em segundo plano. A qualidade de 
vida real e a felicidade passam ao largo. 
E nem sempre dão certo.

Mas a maioria dos top ten, em todo 
mundo, continuam a ser self made men, 
e não os que são apenas donos de bons 
currículos acadêmicos. Empreender é 
dom. Como carisma, facilidade no trato 
humano. Estes são formandos na univer-
sidade da vida. Um tema a ser pensado!

do Estado (Art. 27.1). 
A pergunta seria: a medida de um ges-

tor público que proíbe o culto coletivo 
viola o Pacto de San José de Costa Rica? 
É a questão que suscita discussões ju-
rídicas interessantes, e que só teremos 
resposta efetiva algum dia se o tema vier 
a ser levado ao órgão internacional, em 
caso envolvendo o Brasil ou qualquer 
outro Estado parte da Convenção.

Os cultos não estão proibidos hic et 
nunc. As igrejas podem funcionar aber-
tamente, adotando medidas de prote-
ção sanitária, exceto aonde o prefeito 
ou governador proibirem, mediante ato 
normativo fundamentado em critérios 
científicos, e que demonstre, em concre-
to, com base em índices, a estrita e tem-
porária necessidade sanitária de proibi-
ção de atos religiosos coletivos nos tem-
plos. E, nessas localidades, os cidadãos 
que entenderem que a fundamentação 
adotada pelo gestor não se comprova, 
podem submeter o tema ao Poder Ju-
diciário. A avaliação será feita em cada 
caso concreto.

Rematando, enfatizo que a decisão 
judicial há de ser cumprida, e o que se 
espera de pessoas de fé, que primam pela 
paz e urbanidade, cristãos ou de outra 
matriz religiosa, é que cumpram ordei-
ramente a decisão do Supremo, o que 
não significa dizer que a decisão judicial 
não possa ser questionada e debatida 
pelas vias democráticas, seja por meios 
judiciais próprios, ou até nos canais po-
líticos, buscando um eventual backlash. 
O debate é próprio da democracia, e é 
legítimo que as pessoas defendam suas 
posições nos canais adequados.

REPRODUÇÃO 

ESPLANADEIRA

 N #  Julian  Tonioli e Rogério Vargas, sócios da Auddas, falam sobre 
“Modelos de remuneração: Variável, Vestinhg e Partnership”, dia 17, no 
Youtube. # Parceria da Mobills com Gympass aponta que 70% dos 
novos usuários melhoraram seu controle financeiro após 3 meses de 
uso. # SBOC organiza exposição sobre câncer na estação paulista do 
metrô. # Luísa Nogueira lança “Balbúrdias na Quarentena”, que discute 
descaso sobre riscos de transmissão da covid-19 em 2021.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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O 
Comendador está de volta! A 
partir de hoje, a novela ‘Impé-
rio’, exibida originalmente em 
2014, volta a ser reprisada na 

faixa das 21h na Globo. A trama, que tem 
como protagonista José Alfredo, vivi-
do por Chay Suede e Alexandre Nero, 
revela uma trajetória de ambição, mas 
permeada por muitos amores.

Na expectativa pela reexibição da tra-
ma, que além do sucesso com o público, 
foi ganhadora do Emmy Internacional 
2015 de Melhor Novela, o elenco comen-
ta sobre os bastidores e percepções em 
relação à história. 

Alexandre Nero, por exemplo, ten-
ta justificar o carinho do público em 
relação ao protagonista, que não 
era nem vilão, nem mocinho: “O 
Comendador era um homem 
grotesco, que maltratava 
um pouco as pessoas. Fica 
muito claro que, a partir do 
momento em que ele encontra 
a filha, é ela quem começa a fazer 
o coração dele amolecer. Ele era um 
homem que só queria saber de dinheiro 
– era essa a relação dele com o mundo. 
Mas o encontro com a Cristina o torna 
mais afetuoso e afetivo. É vida real. Se ele 
fosse um homem 100% agressivo, as pes-
soas não se identificariam com ele. É o 
famoso anti-herói. É grotesco, mas 
humanizado. No caso do Comen-
dador, acho que foi esse encan-
tamento que as pessoas ti-
veram com ele”, explica. 

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

MALHAÇÃO

 n Duca conta para Gael que es-
teve na Academia Khan. Bianca 
entrega o restante do dinheiro 
para Pedro e avisa que sua irmã 
não pode saber do trato que os  
dois tem.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Alice avisa aos pais que enviou 
um e-mail para as pessoas com o 
nome de seu pai biológico. Nina 
chama Rodrigo para ir a um pas-
seio com a turma da faculdade e 
pede para ele levar Júlia.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Alexia propõe que Luna e Kyra 
sigam Renzo e o denunciem para 
a Polícia Federal. Edgar demons-
tra interesse por Ermelinda. 
Renzo finge querer conhecer os 
amigos de Dominique.

 n O faraó comemora a gravidez 
de suas esposas. No deserto, 
todos se preocupam com a 
tempestade de areia. Sarai sente 
as palavras de Ayla. As pessoas 
notam a ausência de Lúcifer.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili conversa com Mosca para 
saber se ele leu sua carta de de-
claração. A menina não sabe que 
Marian sumiu com a carta antes 
de Mosca ler o que estava escrito.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Comendador leva Maria Clara 
ao Monte Roraima e relembra 
sua história. José Alfredo chega à 
casa de Evaldo. Cora reclama so-
bre a presença de seu cunhado.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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À esq., José Alfredo (Alexandre Nero) 
e Maria Marta (Lilia Cabral); acima, ele 

com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa); 
Cristina (Leandra Leal) e Cora  

(Marjorie Estiano) em ‘Império’
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ANSIEDADE PELA VOLTA

Já Leandra Leal, que vivia Cristina, a fi-
lha simples do Comendador, comemora 
a volta da trama à TV. “Foi uma novela 
que trouxe muitas relações para mim, 
de amizade e de carinho. O Papinha (Ro-
gério Gomes, diretor artístico) estabele-
ce um clima muito feliz de trabalho. Foi 
mágico! Estou superempolgada para 
ver a novela, acho que vai ser muito di-
vertido. Saí de ‘Império’ muito conscien-
te do tamanho do desafio que é ter um 

papel importante em uma novela. Ao 
mesmo tempo, saí muito feliz com 

o meu trabalho e por ter vivido 
esse desafio, por ter ido até o 

fim com disciplina”, des-
taca a atriz, que rece-

be coro da madras-
ta da ficção, Lilia 

Cabral.

“Foi um trabalho que só agregou coi-
sas boas: boas interpretações e o envol-
vimento do elenco e do público com a 
história. E eu tenho me acompanhado 
nas reprises. De ‘Fina Estampa’ para cá, 
quanta coisa mudou ao longo desses 
anos... e como faz bem a gente perce-
ber esse caminho para melhor! No caso 
de ‘Império’, as pessoas lembram mais 
da história, mas é impactante ver como 
muita coisa também mudou ao longo 
dos últimos seis anos, e às vezes nem nos 
damos conta. Vamos perceber quando 
estivermos assistindo”, diz a intérprete 
de Maria Marta.

REVIRAVOLTA

Marjorie Estiano, por sua vez, tem uma 
percepção bem específica de sua trajetó-
ria na novela. Escalada para viver a vilã 
Cora na primeira fase da trama, a atriz 
teve que voltar ao papel após um proble-
ma de saúde de Drica Moraes. 

“Esse retorno à novela foi muito mar-
cante para mim. Me explicaram que a 
Drica precisaria se ausentar, e o Agui-
naldo sugeriu que eu retornasse. Fiquei 
receosa com a transição, em como o pú-
blico iria encarar. Depois que conversei 

com a Drica, fiquei mais tranquila e 
quando eu vi a importância dessa 

mudança tão significativa, en-
carei melhor. Com o tempo, 
as pessoas já estavam envol-

vidas com a trama e compreen-
dendo que foi uma necessidade 

técnica. Aos poucos, fui me sentindo 
mais à vontade e me diverti muito. Foi 
um aprendizado imenso”, lembra. 

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br
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Protagonista de ‘Império’, que a Globo reprisa a partir de hoje, às 21h, 

Alexandre Nero diz que personagem não era mocinho nem vilão



Horóscopo

Busque turbinar as suas relações e manter o contato 
com sua família e amigos. Na carreira, podem surgir 
discussões, vá devagar. Vai arrasar na intimidade. Cor: 
grafite.

Você vai ter grandes chances de crescer na profissão. 
Dificuldades de expressar os sentimentos vão 
aparecer. Para os solteiros, vão surgir paqueras. Cor: 
amarelo.

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: aguapé, alugar, alva, apear, areia, arpejo, aula, beijo, brava, 
brejo, erva, gula, jeito, jóia, larva, lugarejo, luva, nota, peito, pérgula, praga, 
preá, rabino, reino, sábio, sabre, sito, vaga, varal, varejo.

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 vida social vai estar bastante em alta. Você vai 
esbanjar simpatia durante o dia. Dedique-se aos 
estudos. No amor, vai buscar uma relação simples. 
Cor: azul-claro. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você vai apostar bastante em sua ambição. Isso irá 
fortalecer a sua carreira e negócios. Se estiver na pista, 
a paquera vai estar num momento fraco, tenha 
paciêcia. Cor: lilás.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O carisma vai marcar muito o seu dia. Deve escolher a 
dedo com quem se relaciona na vida pessoal e 
profissional. No amor, o seu charme vai se destacar. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Oportunidades de trabalho vão surgir em breve. 
Aproveite para montar uma reserva financeira. Com o 
companheiro, a simplicidade vai abrilhantar a relação. 
Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aproveite o otimismo e a popularidade. Há riscos de 
confusões com pessoas próximas e queridas. A Lua 
potencializa o seu charme e sedução na conquista. 
Cor: vermelho. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Trabalho, saúde e família ganham proteção. Você 
deve agir de forma mais suave, amável e também 
positiva. Na paquera, vai fugir de um lance 
complicado. Cor: prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O grande momento astral vai animar a sua 
comunicação com terceiros. Foque nos estudos e 
aproveite o lar. No amor, aposte no carinho para o 
romance. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As economias vão estar numa grande fase. Pode 
faturar com vendas de casa. Tende a ficar mais 
sociável em casa. Com o par, você vai querer 
estabilidade. Cor: púrpura.

Você deve se abrir mais e expressar seus sentimentos 
melhor. Pratique exercícios físicos com mais 
frequência. Tenha atenção na paquera. Chance de 
viver uma nova paixão. Cor: prata.

Você pode ganhar e perder dinheiro com muita 
facilidade hoje. Tenha cautela. Moda e arte podem ser 
áreas lucrativas. Seu charme pode atrair. Cor: verde-
musgo.

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

Globo exclui 
termo 
racista de 
Viih Tube
A edição do ‘BBB 21’ de sábado 
omitiu um comentário racista 
feito por Viih Tube em conversa 
com Caio, dizendo que Juliette te-
ria “inveja branca” da youtuber. 
Internautas se indignaram com o 
programa por mostrarem um lon-
go trecho da conversa entre Vitória 
e Caio, mas terem deixado de fora o 
momento em que ela usa o termo.

Vale ressaltar que a expressão 
“inveja branca” é considerada ra-
cista pois associa o branco à coi-
sas boas. Ou seja, apesar da inve-
ja ser vista como ruim, quando 
se adiciona a palavra “branca”, 
a ideia se torna mais suave. Por 
consequência, a expressão “in-
veja preta” seria o lado negativo 
do sentimento, associando coisas 
ruins ao preto. 

Carla Diaz  

e Arthur: 

acabou!

Carla Diaz abriu uma caixa de per-
guntas no Instagram, neste sába-
do, para conversar com seus segui-
dores. A atriz respondeu algumas 
perguntas sobre o futuro de seu 
relacionamento com Arthur, que 
ainda está confinado no ‘BBB 21’. 

“Na casa a gente só tem uma vi-
são parcial das coisas. Quando saí, 
vi muita coisa que me deixou cha-
teada, decepcionada”, iniciou. A 
atriz garantiu que não quer mais 
nada com o crossfiteiro. “Não foi o 
que me falaram, não. Eu vi. A par-
tir disso, acabei sentindo e pen-
sando diferente. Essa história não 
me pertence mais. Espero que vo-
cês me entendam e me respeitem”.

Documentário 

sobre Karol 

Conká

A Globoplay anunciou mais de-
talhes sobre o documentário de 
Karol Conká. Exibido na plata-
forma de streaming, a produção 
tem estreia prevista para o dia 
29 de abril. O nome ‘A Vida De-
pois do Tombo’ faz referência à 
música ‘Tombei’, grande sucesso 
da cantora.

O documentário entrevista Ka-
rol, familiares e amigos próximos 
da cantora. A artista foi eliminada 
com 99,17% dos votos, batendo o 
recorde de todas as edições. 
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