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O DIA D

NO PAREDÃO, 
THAÍS É A MAIS 
COTADA PARA 
DEIXAR O ‘BBB’. P. 15

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Posto no Museu 
Militar em São 
Cristóvão vacinará 
250 pessoas por dia 

Intervalo entre a 
imunização contra 
gripe e covid deve ser 
de 14 dias, no mínimo

Parceria entre Hemorio 
e aplicativos dá até 
R$ 30 em desconto 
para doadores. P. 2

RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 5 

O cantor André Marinho 
pode ser preso por não 
pagar pensão alimentícia 
da filha de 2 anos. P. 12

AMEAÇADO DE IR 
PARA A CADEIA

FábiaOliveira
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FORÇA-TAREFA DA 
POLÍCIA APURA 
INFORMAÇÕES 
SOBRE MENINOS 
DESAPARECIDOS 
NA BAIXADA. 
RIO DE JANEIRO, P. 7

ELEIÇÕES 
PRESIDENTE DA 
OAB DEVE SER  
O CANDIDATO  
DO PSDB A 
GOVERNADOR  
DO RIO  
INFORME DO  
DIA, P. 2

Mensagens no celular de Monique Medeiros, às quais O DIA 
teve acesso, mostram frieza horas depois de sepultar o filho.  P. 3

CASO HENRY
REGINALDO PIMENTA 

Justiça nega habeas corpus para Jairinho 
e Monique, que troca de advogado.  P. 3 E 4 

IMPOSTO DE RENDA: PRAZO DE ENTREGA DA 
DECLARAÇÃO É ESTENDIDO ATÉ 31 DE MAIO. P. 9

Apelo do secretário de Saúde 
foi feito durante inauguração 
de ponto de vacinação em 
conjunto com o Exército

REGINALDO PIMENTA
COVID

ATAQUE

Rubro-Negro enfrenta o 
Vélez Sarsfield no próximo 
dia 20, na Argentina, 
enquanto Tricolor encara 
o River Plate, dia 22, no 
Maracanã. Confira a tabela 
da fase de grupos. P. 8 

As estreias 
do Mengão 
e do Fluzão 
na Liberta
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Soranz pede 
que cariocas 
cumpram as 
restrições

BRT LOTADO
e com longas filas

Sistema recebe 20 ônibus comuns para 
o corredor Transoeste, mas passageiros 

passam sufoco no terminal Alvorada. 
Acidente em Guaratiba tem 12 feridos. P. 6 

General Ramires, porta-voz do Comando Leste, e Daniel Soranz

Busca por  
aulas de inglês 
e culinária  
após enterro 
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As mais lidas
Online

Flamengo pede adiamento 
de clássico contra o  
Vasco pelo Carioca.

ESPORTES

Tiago Leifert se 
revolta após ser 

acusado de tentar 
beneficiar Arthur: 

‘Bem chateado’
DIVERSÃO

Polícia pedirá representação 
à OAB e ao MPRJ contra 

advogado de Jairinho
RIO DE JANEIRO

EDUCAÇÃO EM 
DEBATE NA ALERJ

 N Com pareceres contrários 
das Comissões de Saúde e de 
Educação da Alerj, será dis-
cutido hoje na Assembleia o 
projeto de lei do deputado 
Brazão (PL), em que autoriza 
o Poder Executivo a conside-
rar a prestação de atividades 
educacionais, com aulas pre-
senciais, tanto na rede públi-
ca quanto na rede privada, 
como atividade essencial du-
rante a pandemia. 

O PSDB do Rio de Janeiro já está se movimentando para 
escolher o melhor nome para concorrer ao Governo do 
Estado. Um dos mais lembrados é o atual presidente 

da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Um tu-
cano com passagem nacional pelo partido explica algumas 
qualidades do advogado. “Ele tem ótima relação com o João 
Doria e seria um ótimo candidato do tucano ao governo do 
Rio. Felipe foi vitorioso na Ordem e poderá ser na vida políti-
ca. O mandato dele na OAB termina em janeiro de 22”, disse.

ARTICULAÇÃO EM ANDAMENTO
Está cedo para o partido bater o martelo. Felipe Santa Cruz 
ganhou projeção em 2019 quando venceu a disputa pela pre-
sidência da OAB e, desde então, se entusiasmou com a pos-
sibilidade de entrar na política partidária. A sua candidatura 
para o Palácio Guanabara ganhou espaço por ter se mantido 
um crítico feroz do Governo Jair Bolsonaro. O advogado tem 
conversado com o PSB e o PDT. Mas a excelente relação com 
Doria pesou na hora de acelerar as articulações com o PSDB. 
A política está nas veias da família. No passado, o seu pai, o 
pernambucano Fernando Santa Cruz, estudante de Direito, 
funcionário público do estado de São Paulo e militante da 
Ação Popular Marxista-Leninista foi preso, no Rio, onde esta-
va em passeio com a família. Detido no sábado de Carnaval 
do ano de 1974 por agentes do DOI-Codi, Fernando Santa 
Cruz foi levado de volta a São Paulo e nunca mais foi visto, e 
hoje consta na lista de desaparecidos políticos.

ELEIÇÕES 2022

PSDB busca 
candidato a 
governador

 N Nova pesquisa do Instituto 
Fecomércio RJ mostra que 
para 51,8% dos empresários 
a situação de seus negócios 
se agravou bastante nos úl-
timos três meses, percentual 
bem maior do que o de mar-
ço (23,2%). Para 31,5% dos 
entrevistados, houve uma 
piora, seguidos por 11,5% 
que acreditam que a situa-
ção do seu empreendimento 
permanece igual.

REPRODUÇÃO/TWITTER

NEGÓCIOS NA 
PANDEMIA

Ele tem 
ótima 
relação com o 
Doria e seria 
um ótimo 
candidato”

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

Está previsto para hoje, na Alerj, a apresentação de um Plano de 
Trabalho da Secretaria de Turismo. Os impactos no segmento afe-
tam diversas cadeias produtivas e o PIB do estado. É fundamental 
ouvir todos os envolvidos e elaborar uma proposta forte para que 
o Rio se fortaleça.

O calendário de vacinação no Rio está garantido até sábado. Hoje 
é dia dos homens com 63 anos. Vale lembrar que tão importante 
quanto a primeira dose, é que a segunda seja tomada dentro do 
prazo previsto.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Alerj vai debater projeto
Presidente da OAB, Felipe Santa Cruz é cotado para ser candidato do PSDB ao governo do Rio.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Viagem solidária doa sangue
Parceria do Hemorio e aplicativos oferece até R$ 30 em desconto a quem fizer doação

HEMORIO / DIVULGAÇÃO

O 
Hemorio, em parce-
ria com a Uber e a 99, 
lançou ontem a cam-
panha Viagem So-

lidária que oferece até R$30 
de desconto a passageiros que 
tenham como ponto de desti-
no ou de origem o próprio He-
morio. O objetivo é facilitar a 
ida e a volta dos doadores para 
evitar a exposição em ambien-
tes externos ou aglomerações. 
A campanha vai 30 de abril. 
Para participar basta usar o 
código DOESANGUE99 ou 
UBERHEMORIOABRIL.

Essa é a segunda vez que as 
empresas participam da cam-
panha para aumentar as doa-
ções na pandemia da covid-19. 

Em 2020, só pela 99, mais de 
cinco mil corridas gratuitas fo-
ram feita para o Hemorio.

“Garantir a segurança do 
doador é palavra de ordem 
para nós e essa campanha bus-
ca reforçar isso facilitando o 
caminho até o Hemorio. Es-
pero que a população entenda 
sobre a necessidade de parti-
cipar e salvar vidas nesse mo-
mento tão delicado para nossa 
cidade”, afirma o diretor-geral 
do Hemorio, Luiz Amorim.

Segundo o instituto, o lo-
cal de doação é higienizado 
sistematicamente e todos os 
colaboradores são instruídos 

sobre o uso correto dos EPIs 
independente do seu setor. 
Além disso, o distanciamento 
social é aplicado rigorosamen-
te e, para evitar aglomerações, 
um canal para agendamento 
das doações foi criado via Dis-
que Sangue (0800-282-0708).

Entre as demais estratégias 
para captação de sangue está 
a ação “Hemorio em Casa”. 
Equipes do instituto instalam 
toda estrutura para coleta das 
bolsas de sangue nos salões 
de festa de condomínios com 
pelo menos 500 moradores 
em idade adequada para doar. 
É fundamental que o espaço 
tenha pelo menos 80m2, seja 
na área térrea e tenha refrige-
ração. O doador é orientado a 
aguardar em seu apartamen-
to até o momento da coleta, 
quando será contatado via 
whatsapp ou interfone. 

Os síndicos interessados na 
ação e que possuam a estrutu-
ra e o número adequados de 
moradores podem entrar em 
contato pelo e-mail coleta.con-
dominio@hemorio.rj.gov.br. 

Com a pandemia, hou-
ve diminuição dos serviços, 
fechamento de empresas e 
redução no número de pes-
soas nas ruas e, com isso, o 
Hemorio teve queda drásti-
ca em doações e seu estoque 
também diminuiu. Além do 
Hemorio, o estado conta com 
postos de coleta em diversos 
outros municípios que po-
dem ser acessados pelo site: 
http://www.hemorio.rj.gov.
br/html/Hemorrede_mapa.
htm. O Hemorio fica na Rua 
Frei Caneca 8, Centro.

Um canal para 
agendamento das 
doações foi criado 
via Disque Sangue 
(0800-282-0708)

Com a pandemia, o Hemorio teve queda drástica em doações e o estoque de sangue também diminuiu

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

QUEM PODE DOAR NA PANDEMIA

FAIXA ETÁRIA
 N É preciso ter entre 16 e 60 

anos e até 69 caso já sejam 
doadores de sangue.

ESTADO DE SAÚDE
 N O doador deve pesar no mí-

nimo 50 kg e é necessário estar 
bem de saúde.

DOCUMENTO
 N Quem quiser doar precisa 

portar um documento de iden-
tidade oficial com foto.

SEM ESTAR DE JEJUM

 N Não é necessário estar em jejum, 
apenas evitar alimentos gordu-
rosos nas quatro horas que an-
tecedem a doação e não ingerir 
bebidas alcoólicas 12 horas antes.

COVID
 N Candidatos à doação que tive-

ram a covida-19 ficam inaptos por 
30 dias após a cura. 

GRAVE
 N Candidatos à doação que tive-

ram a forma grave do coronavírus 
ficam inaptos por um ano após 
a cura.

VIAGEM
 N Quem for doar mas retornou 

de viagem internacional, vindo 
de qualquer país, ficam inapto 
por 30 dias a partir do dia da 
chegada ao Brasil.

AUTORIZAÇÃO
 N Jovens com 16 e 17 anos só 

podem doar sangue com au-
torização dos pais ou respon-
sáveis legais. Devem portar 
o seu documento e um do-
cumento de identidade do 
responsável que assinou a 
autorização. 



RIO DE JANEIRO

A
través de programa 
desenvolvido por uma 
empresa israelense, a 
Polícia Civil conse-

guiu extrair mais mensagens 
apagadas do celular de Moni-
que Medeiros, mãe de Henry 
Borel, morto em 8 de março. 
ODIA teve acesso, com ex-
clusividade, a mensagens 
que mostram que Monique 
procurava por curso de in-
glês, poucas horas após ter 
enterrado o corpo do filho.

Em 10 de fevereiro, às 
19h24, apenas três horas após 
enterrar o corpo de Henry no 
cemitério do Murundu, em 
Realengo, Monique recebe 
mensagem de um curso de in-
glês, em seu Whatsapp: “Olá, 
boa noite! Ainda dá tempo de 
voltar a estudar na (nome do 
curso). Faça matrícula essa 
semana (até 12/03) e ganhe 
desconto de 40% para o cur-
so todo”. Monique, então, de-
monstra interesse, e pergun-
ta: “Presencial?”. A funcionária 
passa mais informações. 

A frieza da mãe foi notada 
até por coveiros do cemitério. 
O DIA esteve no local e con-
versou com dois coveiros que 
participaram do enterro. “Ela 
estava toda arrumada, de pre-
to, óculos escuros, salto alto. 
Muito arrumada e não der-
ramou uma lágrima. Parecia 
conformada”, disse um deles.

Outro, descreveu que 
Henry foi enterrado em cai-
xão branco, com cinco co-
roas de flores. O pai, Leniel 
Borel, era o mais abalado. 
“Ele estava vestido com blu-
sa com a foto do menino, 
calça jeans, tênis. Na hora 
de colocar o caixão no túmu-
lo, disse ‘Henry, isso não vai 
ficar assim’”. E, completou: 
“Ali, entendi que a morte da 
criança não era algo espera-

APÓS ENTERRO, INTERESSE

POR CURSOS 
Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, demonstrou vontade de ter aulas de inglês horas depois 
de sepultar corpo do filho. No dia seguinte, além de ir ao salão de beleza, quis aprender culinária

Peritos constataram 
que, quando casal 

levou Henry ao 
hospital, já tinham 

se passado, pelo 
menos, 39 minutos 

de sua morte

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

REPRODUÇÃO INTERNET

do, como que causada por 
doença”, disse o outro fun-
cionário do cemitério.

‘GRANDE BEIJO NO CORAÇÃO’
Outra mensagem do celular 
recuperada pela polícia mos-
tra Monique procurando por 
uma aula de culinária. Não 
havia passado nem 24 horas 
do enterro, quando, por meio 
de sua conta de Instagram, ela 
envia mensagem direta a uma 
professora de gastronomia. 
“Lorena, boa tarde. Sou Moni-
que Medeiros, tenho interes-
se em fazer aula prática com 
você. Como faço para entrar 
na lista de espera? Um grande 
beijo em seu coração”. A pro-
fessora, então, responde com 
as informações. 

Essa mensagem ocorreu 
no mesmo dia em que Moni-
que foi ao salão fazer o cabelo, 
além de cutilar e esmaltar as 
unhas do pé e das mãos, em 
um shopping da Zona Oeste.

A perícia constatou que 
Henry morreu dentro do 
apartamento em que ela 
morava com o padrasto da 
criança, o vereador Jairo de 
Souza, no dia 8 de março. 
Os peritos também consta-
taram que, quando o casal 
resolveu levar Henry ao hos-
pital, já tinham se passado, 
pelo menos, 39 minutos que 
ele havia falecido.

No total, a criança tinha 
em seu corpo 23 lesões, sen-
do a maior delas na região 
abdominal, onde o fígado so-
freu uma grande lesão, sen-
do essa a causa principal da 
morte, conforme a perícia.

Monique foi 
atendida 
no hospital 
e retornou 
para presídio 
em Niterói

 > A mãe de Henry, Mo-
nique Medeiros, rece-
beu atendimento mé-
dico no Hospital Penal 
Hamilton Agostinho, no 
Complexo de Gericinó, 
na madrugada de segun-
da-feira. De acordo com 
a Secretaria de Estadual 
de Administração Peni-
tenciária (Seap), Moni-
que relatou fortes dores 
na barriga e, ao fazer 
exames laboratoriais, 
foi diagnosticada com 
infecção urinária. 

Ela teve alta oito ho-
ras depois de dar entra-
da na unidade e retor-
nou ao Instituto Penal 
Ismael Sirieiro, em Ni-
terói. A Seap havia in-
formado que  Monique 
e Jairinho precisariam 
cumprir período de 
isolamento de 14 dias 
antes de terem contato 
com outro preso. A me-
dida é contra dissemi-
nação do covid-19.

Atendida 
com infecção 
urinária

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Justiça nega habeas corpus
 > O desembargador Joa-

quim Domingos de Al-
meida Neto, da 7ª Câmara 
Criminal do TJRJ, negou o 
habeas corpus pedido pela 
defesa do vereador Dr. Jai-
rinho e Monique Medeiros. 

Na decisão, o magis-
trado destacou que a pri-
são temporária é cabível 
“quando imprescindível 
para as investigações do 
inquérito policial”.

“Ora, se ela decorre de 
imprescindibilidade, é 
um contrassenso sequer 
cogitar de substituição 
por medidas cautelares 
diversas, que somente se 
aplicam em caso de pri-
são preventiva – instituto 
totalmente diverso e com 
fundamentos outros. Exige 

o legislador para legitimar 
a medida extrema, funda-
das razões, de acordo com 
qualquer prova admitida 
na legislação penal, de au-
toria ou participação do in-
diciado”, explicou. 

De acordo com o de-
sembargador, ainda há di-
ligências do inquérito em 
andamento. “Nessa linha 
de raciocínio, a manuten-
ção da prisão temporária 
impõe-se haja vista a pre-
cariedade de argumentos 
e provas trazidas com a im-
petração, em oposição à hi-
gidez da decisão objurgada 
e a necessidade, claramente 
exposta pela autoridade po-
licial, de viabilizar a colhei-
ta da prova inquisitorial”, 
completou o desa. 

A frieza de Monique 
em relação à morte 
de foi notada pelos 
coveiros que fizeram 
o enterro do menino

Tenho interesse em fazer aula 
prática. Como faço para entrar na 
lista de espera? Grande beijo em 
seu coração”
MONIQUE À PROFESSORA DE GASTRONOMIA

Laudo pericial 
mostra o local 
das lesões 
no corpo do 
menino Henry. 
Foram 23 
pontos, sendo 
a maior delas 
na região 
abdominal
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‘Eu Me Protejo’ ensina a criança a reconhecer abusos
Para criadora do projeto, “as pessoas preferem correr atrás do prejuízo depois”. E afirma que pensar em prevenção, no Brasil, dá trabalho

DIVULGAÇÃO

Patricia Almeida criou o projeto ‘Eu Me Protejo’, que trabalha com prevenção à violência contra crianças

Carioca vivendo em Brasília, 
a jornalista Patricia Almeida 
lamenta que, só depois que 
acontecem tragédias como a 
do menino Henry Borel, “as 
pessoas pensem no que pode-
riam ter feito para combater a 
violência doméstica”. Ela criou 
o projeto ‘Eu Me Protejo’, que 
começou a partir de carti-
lha em 2019, e trabalha com 
prevenção à violência contra 
crianças, em conversas tan-
to com os pequenos (sobre os 
seus corpos e como protegê-
-los) quanto com pais educa-
dores. A ideia é ensinar reco-
nhecer abuso e a se proteger.

O projeto voluntário faz live 
amanhã, às 20h (nas contas 
do Instagram @eumeprote-
jobrasil e @pat_lucas1) sobre 
“Educação para prevenção 
contra a violência na infância”. 
E afirma que a palavra “pre-
venção”, no Brasil, é sinônimo 
de muito trabalho. “Nunca se 
faz isso, preferem correr atrás 
do prejuízo depois”, conta ela, 

que teve a ideia quando viveu 
na Suíça com a filha, que tem 
Síndrome de Down.

“Não há escola inclusiva 
lá. Minha filha convivia com 
adultos, tutores, e precisava 
aprender a conviver com jo-
vens da idade dela. Fiz um li-
vrinho com frases para que ela 
aprendesse como reagir caso 
alguém tocasse nela. Muitas 
vezes a criança nem se dá con-
ta de que sofre abusos”, conta, 
deixando claro que o apoio de 
adultos é fundamental.

“Se o pai e a mãe falam an-
tes, a criança consegue se de-
fender. Tem o caso do adulto 
que mexe aqui e ali e fala: ‘Não 
conta nada pra ninguém’. No 
caso da criança com deficiên-
cia, precisa de ajuda para ir ao 
banheiro. Mas se você ensina 

Babá de menino Henry 
diz que está com medo 
de ameaças sofridas
Thayná Ferreira revelou que mentiu em seu primeiro depoimento 
ao afirmar que a criança não sofreu agressões do vereador Jairinho

FOTOS REGINALDO PIMENTA 

Uma troca de mensagens recuperada do celular de Monique evidenciou que a babá relatou que Henry sofria ataques do vereador

A 
babá de Henry Bo-
rel, Thayná de Olivei-
ra Ferreira, afirmou, 
ontem, em depoimen-

to na 16ªDP (Barra da Tijuca) 
que mentiu em seu primeiro 
depoimento ao afirmar que a 
criança não sofreu agressões 
do vereador Jairinho. A infor-
mação foi passada por um in-
vestigador, antes ainda do tér-
mino do relato dela na DP, que 
já durava mais de seis horas. 
Antes, em nota, Thayná disse 
que não houve fato que pudes-
se desabonar sua conduta e re-
latou estar com “muito medo” 
dos ataques que tem recebido 
após a morte do menino. 

Uma troca de mensagens 
recuperada do celular de Mo-
nique evidenciou que a babá 
relatou em tempo real que 
Henry estava sofrendo ata-
ques do vereador Dr. Jairinho. 
Ela contou à Monique que o 
menino havia relatado agres-
sões por parte do padrasto. 
Esta prova foi considerada 
fundamental para a prisão do 
casal, já que contrariava a ver-
são dos dois que a família vivia 
uma rotina harmoniosa. O de-
legado Henrique Damasceno 
afirmou que Henry sofria, na 
realidade, violência diária. A 
babá pode responder por ter 
mentido em depoimento.

Durante a investigação da 
morte de Henry, policiais civis 
encontraram, através do pla-
no de saúde pago pelo pai do 
menino, o relatório de atendi-
mento de uma médica do Hos-
pital Real D’Or, em Bangu. A 
data é 13 de fevereiro, um dia 
após a babá contar à Monique, 
em tempo real, que o menino 
havia tomado uma banda, so-
cos e chutes de Jairo Souza, o 
Jairnho. A mãe omitiu isso da 
médica e disse que ele se ma-
chucou ao cair da cama.

Conforme O DIA noti-
ciou, transcorreram 46 mi-
nutos em que Henry perma-
neceu em pânico, aninhado 
no colo da babá, até falar so-
bre o que havia ocorrido no 
quarto. A criança se queixa-
va de dor na cabeça e estava 
mancando. A babá relatou 
isso à Monique, pelo What-
sapp, mas ela nada fez, per-
manecendo no shopping. 

A polícia possui todas as fil-
magens do suposto socorro a 
Henry, por Monique Medei-
ros, sua mãe, e Jairinho. “São 
vídeos que fazem qualquer 
pessoa chorar copiosamente”, 
disse um investigador à repor-
tagem. A análise das imagens 
mostra Henry já morto ao ser 
levado para o hospital.

Henry está com 
medo excessivo de 
tudo, tem medo 
intenso de perder 
os avós, está 
tendo sofrimento 
significativo

MONIQUE MEDEIROS EM 
RELATO À PRIMA

 NMonique Medeiros, mãe do 
menino Henry Borel, morto no 
dia 8 de março, trocou de advo-
gado ontem. A defesa da profes-
sora e do namorado, o vereador 
Dr. Jairinho, era representada 
pelo mesmo advogado. André 
França decidiu ficar à frente ape-
nas da defesa do parlamentar. 
Quem assume o caso da mãe de 
Henry são os advogados Thiago 
Minagé e Hugo Novais.

Em nota, França informou 
que orientou a família de Mo-
nique sobre a decisão. “Nós 
orientamos a família da Mo-
nique, e a própria Monique, 
ontem, quando estive com ela 
em Niterói, que, com a prisão, e 
a existência desses prints (que 
nós só temos conhecimento 
pela mídia), seria importante 
que ela constituísse um advo-
gado para ela”.

MUDANÇA NA DEFESA

Monique troca de advogado

 > Mensagens trocadas 
entre Monique Me-
deiros com sua prima, 
pediatra, mostram o 
quanto Henry sofria 
nas mãos do casal. Vô-
mitos e medo eram a 
rotina. Mas, Monique 
omitiu, mais uma vez, 
as agressões praticadas 
por Jairinho.

Seis dias após a babá 
relatar que Henry esta-
va mancando, e de ter 
dito que ferimentos fo-
ram causados pelo pa-
drasto, Monique enviou 
mensagem à prima. As 
informações foram con-
firmadas por ODIA, 
que teve aos originais. 
Às 16h53 em 18 de feve-
reiro, escreveu: “Henry 
está com medo exces-
sivo de tudo, tem um 
medo intenso de perder 
os avós, está tendo um 
sofrimento significativo 
e prejuízos importantes 
nas relações sociais, in-
fluenciando no rendi-
mento escolar e na dinâ-
mica familiar. Disse até 
que queria que eu fosse 
pro céu pra morar com 
meus pais, em Bangu”.

Relata o terror da 
criança com Jairinho. 
“Diz que está com sono, 
que quer dormir e não 
olha para ele. Nunca dor-
miu sozinho, mas ficava 
no quarto esperando ir-
mos ao banheiro ou levar 
lanche, agora se recusa 
a ficar sozinho, não tem 
apetite, está prostrado, 
olhando para baixo, noi-
tes inquietas com pesa-
delos. Chora o dia todo”.

Rotina de 
vômitos e 
muito medo 

Vereador Dr. Jairinho foi preso acusado da morte do menino Henry

Projeto faz live 
amanhã, às 20h 
no Instagram (@
eumeprotejobrasil e 
@pat_lucas1)

que o corpo é dela, previne 
bullying, agressão, feminicí-
dio”, explica, lamentando que 
a agenda de prevenção contra 
violência tenha se confundido 
com a questão sexual. 

“Tivemos que ter cuidado 
para tratar esse assunto. Foi 
muito polêmico nas eleições. 
Foi usado politicamente, fala-
vam que educação sexual era 
para ensinar a criança a fazer 
sexo, quando a gente sabe que 
não tem nada a ver. O foco é 
proteção ao corpo”.

O Eu Me Protejo tem o 
apoio da Secretaria Munici-
pal da Pessoa com Deficiência 
da Prefeitura do Rio, coman-
dada por Helena Werneck. 
Ela lamenta que temas como 
a violência contra a criança de-
ficiente fiquem obscurecidos.

“Acontece muito quando 
a criança está instituciona-
lizada, internada em hospi-
tais. Não são casos midiáticos 
como o que aconteceu com 
o Henry”, conta Helena, que 
já informou aos pais que são 
atendidos pela secretaria a 
respeito do projeto.

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br
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Prefeitura inaugura ponto de vacinação no Museu Militar Conde de Linhares, em São Cristóvão

Secretário de Saúde pede que as 
pessoas respeitem as restrições
Em inauguração de ponto de vacinação contra a covid, Daniel Soranz faz apelo à população

A 
Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) abriu 
ontem mais um pon-
to de vacinação con-

tra a covid-19 na cidade. Em 
conjunto com o Exército Bra-
sileiro, por meio do Comando 
Conjunto Leste, a prefeitura 
inaugurou um polo no Museu 
Militar Conde de Linhares, 
em São Cristóvão, na Zona 
Norte. O secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 
falou sobre as expectativas 
para o avanço da imunização 
e pediu a colaboração da po-
pulação para o cumprimen-
to das medidas restritivas no 
município.

“É um ponto de vacinação 
onde temos a expectativa de 
vacinar, inicialmente, 250 pes-
soas por dia. Esse é o segundo 
ponto de vacinação em parce-
ria com o Exército Brasileiro 
entre outros mais que preten-
demos colocar nos próximos 
dias”, disse Soranz.

O porta-voz do Comando 
Conjunto Leste, general Ra-
mires, afirmou que essa in-
tegração entre o Exército e a 
prefeitura é importante para 
o combate da pandemia. “Es-
tamos completamente inte-
grados ao plano de vacinação 
e satisfeitos por poder auxiliar 
a cidade do Rio de Janeiro em 
ampliar o número de vacina-
ções previstas para este ano”.

No domingo, o Rio regis-
trou grandes aglomerações na 

Praia de Copacabana no pri-
meiro fim de semana após a 
flexibilização das últimas res-
trições. Apesar do atual cená-
rio de pandemia, a população 
ainda assim resolveu quebrar 
os protocolos. O secretário de 
saúde disse que o número de 
pessoas internadas ainda é 
muito alto e que cada um pre-
cisa fazer a sua parte para aju-
dar no combate ao vírus.

MEDIDAS RESTRITIVAS
“A gente completou na sema-
na passada 14 dias de medidas 
restritivas e elas se mantêm 
em relação a alguns setores. 
No caso das praias, elas ain-
da permanecem e pedimos a 
colaboração de todas as pes-

ALERTA  

Imunização contra a gripe e covid deve ter intervalo de no mínimo 14 dias

 N A Secretaria Estadual de 
Saúde anunciou que a cam-
panha de vacinação contra a 
gripe deve começar amanhã, 
em todo o estado do Rio. A dis-
tribuição das doses aos 92 
municípios do Rio, a cargo da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
deve acontecer hoje.

Na capital, que ainda define 
detalhes de data e logística, o 
secretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, alerta para que a 
população tome cuidado para 

não tomar as duas vacinas — con-
tra a gripe e contra a covid-19 — no 
mesmo período de tempo. “Bom 
lembrar que é preciso ter espa-
çamento de pelo menos 14 dias 
entre a dose da vacina contra a 
covid-19 e contra a gripe. Tem que 
tomar cuidado para não se vaci-
nar com as duas nesse momento. 
Uma pode atrapalhar o processo 
de imunização da outra”, alertou 
Soranz.

O calendário de vacinação con-
tra a covid-19 prioriza idosos, e 

a vacinação contra a gripe deve 
seguir caminho inverso: criança, 
gestantes, puérperes, indígenas 
e trabalhadores da saúde estão 
na primeira etapa. Na segunda 
etapa, idosos e professores. Na 
terceira, pessoas com comorbida-
des, com deficiência permanente, 
rodoviários, portuários, agentes 
de segurança, entre outras cate-
gorias de trabalho.

A Secretaria Estadual de Saú-
de alerta que quem tomar a vaci-
na contra a gripe deve esperar 14 

dias para receber a dose contra 
covid-19. Quem receber a pri-
meira dose da CoronaVac pre-
cisa aguardar 45 dias para se 
vacinar contra gripe. Já quem 
tomar a Oxford-AstraZeneca 
vai esperar 15 dias para ser vaci-
nado contra gripe. Pessoas com 
diagnóstico e/ou sinais sugesti-
vos de gripe ou covid-19 devem 
aguardar 15 dias após o fim dos 
sintomas para se vacinarem.

soas para evitarem esses lu-
gares. Apesar dos números 
de atendimentos nas UPAs e 
nas unidades de pronto aten-
dimento estarem reduzindo, 
a gente ainda tem muitas pes-
soas internadas. Atualmente, 
temos mais de mil pessoas in-
ternadas por covid-19 na cida-
de do Rio de Janeiro, mais de 
700 estão num leito de UTI em 
estado grave. Então, precisa-
mos que as pessoas evitem es-
ses lugares, utilizem a másca-
ra, usem álcool gel, respeitem 
as medidas restritivas”.

Daniel Soranz exaltou o 
trabalho feito pela Secreta-
ria de Ordem Pública (Seop), 
mas lamentou a postura da 
população. “Os agentes es-
tão trabalhado intensamen-
te para repreender esse tipo 
de atitude, mas precisamos 
do apoio da população em 
relação a isso. Infelizmente, 
vimos algumas pessoas nas 
praias desrespeitando essas 
regras e fica aqui um pedido 
para que respeitem. Além 
disso, a Seop está multando 
tanto individualmente quan-
to estabelecimentos comer-
ciais que abriram fora da re-
gra”, disse o secretário, que 
depois acrescentou: “Achar 
que a guarda municipal e os 
agentes de segurança vão 
conseguir estar em todos os 
lugares ao mesmo tempo não 
é real. Precisamos muito con-
tar com o apoio das pessoas”.

Por Yuri Eiras
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Novos coletivos 
no percurso Pingo 
D’água x Alvorada

Mais 20 
novos 
ônibus no 
BRT

A prefeitura do Rio dis-
ponibilizou, a partir de 
ontem, vinte ônibus co-
muns para realizar o tra-
jeto da estação do BRT 
Pingo D’Água, em direção 
ao Terminal Alvorada, na 
Barra da Tijuca, na Zona 
Oeste, durante os horá-
rios de pico. A chegada 
dos veículos faz parte do 
novo projeto operacional 
feito para o BRT. 

As estações Magarça e 
Mato Alto, no mesmo cor-
redor, também receberão 
novos ônibus. Esses no-
vos veículos totalizam 90 
ônibus extras na opera-
ção Transoeste.

Os novos ônibus farão 
o percurso sem paradas 
nas outras estações, nos 
horários de pico, das 5h 
às 8h, no sentido Alvora-
da e na volta para a casa 
das 16h às 20h, a partir 
da plataforma C, de onde 
também saem os ônibus 
para Santa Cruz.

De acordo com a Pre-
feitura, o objetivo é de 
que até setembro, a pre-
visão é de que 46 esta-
ções sejam reabertas, 
com o aumento grada-
tivo de articulados em 
operação, que irão che-
gar a 241 no total.

Tumulto e sufoco no Terminal 
Alvorada na tarde de ontem
Quem precisou usar BRT enfrentou filas enormes; no local também havia pessoas sem máscara

FOTOS LUCIANO BELFORD

Terminal Alvorada na tarde de ontem: muitas filas, aglomerações nas conduções e pessoas sem máscara

O
ntem, quem precisou 
utilizar o BRT passou 
sufoco na estação do 
Terminal Alvorada, 

na Barra da Tijuca, Zona Oes-
te. Em imagens feitas pelo re-
pórter fotográfico, Luciano 
Belford, era possível ver uma 
fila quilométrica para entrar 
em um dos articulados. Além 
disso, havia pessoas sem más-
cara no local. 

O consultor de TI (Tecno-
logia da Informação), Wesley 
Accioly, de 31 anos, disse, em 
entrevista ao DIA, que pre-
cisa pegar a condução de se-
gunda a sexta-feira para tra-
balhar. Ele sai de Santa Cruz 
e vai até a Barra da Tijuca, 
ambos na Zona Oeste. 

“Hoje a fi la de Santa 
Cruz ficou imensa. Come-
çou a ter confusão. Não ti-
nha ninguém do consórcio 
para separar. Hoje foi uma 
luta, desesperador. Momen-
to de caos. A volta para a 
Zona Oeste é triste. É degra-
dante para o ser humano”, 
desabafou.

Wesley cita ainda o pro-
blema de alguns articulados 
não terem a opção de abrir as 
janelas. “Estamos tendo uma 
dificuldade muito grande em 
relação aos ônibus extras. 
Muitos deles tem vidros que 
não abrem. A gente passa um 
calor insuportável”.

A reportagem entrou em 

contato com o BRT, mas até 
a publicação desta matéria, 
não obteve retorno.

A prefeitura disponibi-
lizou a partir de ontem 20 

ônibus comuns para fazer 
o trajeto da estação do BRT 
Pingo D’Água, em direção ao 
Terminal Alvorada, na Barra 
da Tijuca, na Zona Oeste, nos 

ACIDENTE

 N Um articulado do BRT e 
um ônibus de linha bate-
ram, na manhã de ontem, 
próximo à Estação Ilha 
de Guaratiba, no corredor 
Transoeste, na Zona Oeste 
do Rio e deixou 18 pessoas 
feridas. O acidente acon-
teceu no sentido Recreio 
dos Bandeirantes, também 
na Zona Oeste. Segundo 
o Corpo de Bombeiros, os 
agentes do quartel de Gua-
ratiba foram acionados por 
volta das 7h31 e atuaram 
no atendimento de vítimas. 

Uma vítima foi liberada 
no local. As demais foram 
encaminhadas aos hospi-
tais municipais Lourenço 
Jorge, na Barra da Tijuca, 
Rocha Faria, em Campo 
Grande, e Pedro II, em Santa 
Cruz, todos na Zona Oeste. 
Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, todas os 
feridos estão estáveis. 

Em nota, a concessioná-
ria informou que o ônibus 
comum que fazia a linha 
eventual Santa Cruz x Al-
vorada, como um dos veí-
culos extra colocados pela 
Prefeitura do Rio, bateu na 
parte traseira do articulado, 
no sentido Alvorada. 

Colisão com 18 

feridos

horários de pico. A mudan-
ça faz parte do novo projeto 
operacional do BRT.

As estações Magarça e 
Mato Alto, no mesmo corre-
dor, também receberão no-
vos ônibus o que totaliza 90 
ônibus extras na operação 
Transoeste. Os novos ônibus 
farão o percurso sem para-
das nas outras estações, nos 
horários de pico, das 5h às 
8h, no sentido Alvorada e na 
volta para a casa das 16h às 
20h, a partir da plataforma 
C, de onde também saem os 
ônibus para Santa Cruz.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o objetivo é de que até se-
tembro, a previsão é de que 
46 estações sejam reabertas.

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br
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Grupo é formado para apurar informações que ajudem a esclarecer os fatos. Os três 
garotos saíram de casa no dia 27 de dezembro de 2020 e não retornaram mais

FOTOS REPRODUÇÃO

M
ais de três me-
ses já se passa-
ram após o desa-
parecimento dos 

meninos Lucas Matheus (8 
anos), Alexandre da Silva (10 
anos) e Fernando Henrique 
(11 anos), em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense. Na 
última semana, a Polícia Ci-
vil montou uma força-tarefa, 
constituída pela Subsecreta-
ria de Inteligência (SSINTE), 
Departamento-Geral de Po-
lícia Especializada (DGPE) 
e Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF), para apurar infor-
mações que ajudem a escla-
recer os fatos e a localizar as 
crianças.

Os três  meninos saí -
ram de casa no dia 27 de de-
zembro de 2020, no bairro 

Fernando Henrique, de 11 
anos, Alexandre Silva, de 
11 anos, e Lucas Matheus, 
de 8 anos, estão 
desaparecidos

Mandados de prisão 
e busca e apreensão 
são cumpridos em 
quatro estados

Tráfico de 
drogas na 
mira da PF

A Polícia Federal realizou 
ontem uma operação contra 
um organização criminosa 
responsável pelo tráfico in-
ternacional de drogas. A ope-
ração Flight Level cumpriu 
mandados de prisão e busca 
e apreensão no Rio de Janei-
ro, Minas Gerais, São Paulo 
e Goiânia. Um suspeito foi 
preso em Belo Horizonte. 

No Rio, os agentes cum-
priram dois mandados de 
busca e apreensão em um 
condomínio de Luxo na Bar-
ra da Tijuca, na Zona Oeste. 

“As investigações tiveram 
início após apreensão, no 
Aeroporto Internacional de 
Lisboa, em Portugal, de um 
avião executivo brasileiro, 
que transportava 175 quilos 
de cocaína em outubro de 
2020”, destaca a PF de Minas.

Segundo as investigações, 
os aviões privados, que se-
guiam para a Europa, saíam 
de Belo Horizonte. Para a PF, 
a organização utilizava algu-
mas pessoas como laranjas 
e fantasmas para ocultação 
dos bens auferidos com a ati-
vidade criminosa.

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br

Um policial militar, em ser-
viço pela Operação Niterói 
Presente, foi atropelado por 
criminoso em fuga na manhã 
de ontem, na Avenida Profes-
sor João Brasil, no Fonseca, 
em Niterói. Segundo a cor-
poração, o PM teve fratura na 
perna e foi levado ao Hospital 
Estadual Azevedo Lima.

DIA A DIA

EM NITERÓI, PM 
É ATROPELADO

Força-tarefa acompanha 
desaparecimento dos 
meninos de Belford Roxo

ram encaminhadas ao supor-
te psicossocial do município 
de Belford Roxo. No entanto, 
quem assumiu o papel por 
esse atendimento foi o Es-
tado do Rio. Segundo ela, “o 
município de Belford Roxo 
deixou a desejar nesse aten-
dimento porque, durante a 
pandemia, não havia esque-
ma de atendimento como es-
ses para a população”.

Ainda segundo ela, a De-
fensoria vem pressionando 
a Polícia Civil para novos es-
clarecimentos sobre o caso e 
sobre a demora na elucida-
ção do desaparecimento das 
crianças. 

“A gente vem pedindo pra 
saber atualizações do inqué-
rito e também dando suges-
tões do encaminhamento. 
Nos baseamos na política 
nacional e estadual da bus-
ca de pessoas desaparecidas. 
Lá diz que a Polícia Civil tem 

que entrar em contato com 
a Polícia Federal, a Polícia 
Rodoviária Federal, Portos 
e rodoviárias para que seja 
indicada característica das 
crianças. Principalmente 
pessoas vulneráveis”, disse.

A defensora destacou ain-
da que, durante os últimos 
meses de investigação, o ór-
gão segue pressionando a 
Polícia Civil por mais agilida-
de no caso, no entanto, a res-
posta é de que ainda não há 
pistas concisas sobre o que 
aconteceu com as crianças.

“Estamos pressionando 
sempre, pedindo através de 
ofício atualização das dili-
gências, resultados dessas 
diligências e o que nos vem 
sendo informado é que sem 
novas pistas é difícil ter uma 
linha mais concisa do caso”, 
destacou. 

O Ministério Público in-
formou que, depois da divul-
gação das imagens dos três 
meninos na rua, a 1ª Promo-
toria de Justiça de Investiga-
ção Penal Especializada dos 
Núcleos Duque de Caxias e 
Nova Iguaçu recebeu e che-
cou diversas denúncias anô-
nimas sobre o paradeiro dos 
meninos. Ainda de acordo 
com o órgão, vizinhos e fa-
miliares continuam sendo 
ouvidos. 

A Coordenadoria de Se-
gurança e Inteligência (CSI/
MPRJ) estaria analisando 
novas imagens obtidas, mas 
que em primeira análise não 
seriam dos jovens. A Promo-
toria também destacou que 
as diligências seguem em si-
gilo seguindo outras linhas 
de investigação.

Castelar, e não foram mais 
vistos. No início do mês de 
março, o Ministério Públi-
co do Estado do Rio de Ja-
neiro (MP-RJ), encontrou 
imagens de câmeras de se-
gurança que mostravam os 

garotos andando pela Rua 
Malópia, no bairro Piam, lo-
calidade vizinha ao bairro 
do desaparecimento.

A Defensora Pública Gis-
lane Kepe, que cuida do caso, 
esclareceu que as famílias fo-
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LIBERTADORES

Cariocas fazem sua estreia 
na semana que vem 
Conmebol divulga detalhes da fase de grupos da competição

Taça da 
Libertadores: 
objeto de 
desejo dos 
clubes

A 
Conmebol divulgou 
a tabela detalhada da 
fase de grupos da Li-
bertadores da Améri-

ca. Os confrontos começarão 
a ser disputados na próxima 
semana, no dia 20 de abril, e 
irão até o dia 27 de maio. 

O Flamengo será o primei-
ro carioca a entrar em cam-
po. O Rubro-Negro enfrenta 
o Vélez Sarsfield, na Argen-
tina, no próximo dia 20, às 
21h30. Além do clube argen-
tino, o time carioca também 
terá pela frente, no Grupo G, 
o Unión La Calera, do Chile, 
e a LDU, do Equador.

Já o Fluminense fará sua es-
treia dois dias depois. O Trico-
lor jogará em uma quinta-feira 
contra o River Plate, no Ma-
racanã, às 19h. Completam o 
Grupo D o Santa Fé, da Colôm-
bia, e o vencedor do confronto 
entre Bolívar (BOL) ou Junior 
Barranquilla (COL).

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Vasco se prepara para en-
frentar o Flamengo em mais 
um dos momentos em que a 
discrepância entre as duas 
equipes se mostra evidente. 
Um está na Série B e outro é 
o grande campeão do Brasil. 
Mas, nessa pegada, o time de 
Marcelo Cabo acredita na boa 
preparação para surpreender 
no Carioca. Ele organizou o 
time e pode ser, na vontade, 
que aconteça uma surpresa. 
Pode ser, apesar de eu não 
acreditar. Há esperança na 
diferente semana do Gigante.

SEMANA 
DIFERENTE

MARCELO CORTES / FLAMENGO

TUDO O QUE ESPERÁVAMOS

F
lamengo e Palmeiras protagonizaram o jogo 
do ano em 2021. São as duas melhores e mais 
ricas equipes do país, com craques que, na 

América do Sul, só o Brasil pode ter. Um 2 a 2 que 
ficou na história como um “jogaço”. O Fla, tecnica-
mente, é melhor do que o Porco. Mas o Alviverde 
também fez uma partida memorável. Os gols do 
Flamengo foram construídos e bem feitos. Já os 
do Palmeiras foram nos erros do time de Ceni. 
Destaco as atuações de Diego Alves e Weverton. 
Não pelos pênaltis que, é claro, contam, mas pela 
postura deles como goleiros. Todo grande time 
começa por um grande arqueiro. Quando a corda 
aperta, eles decidem títulos. O Flamengo ganhou 
a Supercopa e o Brasileiro, mas o Porco venceu a 
Copa do Brasil e a Libertadores muito por conta 
de Weverton. O Brasil segue revelando enormes 
jogadores e fazendo jogos inesquecíveis. Azar de 
quem atua contra o Rubro-Negro. Depois de dois 
pênaltis de desvantagem, a virada e o troféu. Não 
tem jeito: é a melhor equipe da América!

Diego Alves teve atuação de destaque na Supercopa 

 n Não poderia ser em ou-
tro clube. Frederico Cha-
ves Guedes chegou ao 
seu 400° gol na carreira 
como jogador de futebol 
profissional. O atacante 
já disputou duas Copas 
do Mundo e fez seu nome 
no esporte. No Flu, é cla-
ro, ele é um ídolo imortal. 
Dos maiores da institui-
ção. Só temos que parabe-
nizar esse monstro pela 
marca e aproveitar o que 
resta de um dos craques 
da grande área tricolor.

400 É COM FRED

KAYKE É SHOW

 n Os maiores craques assinariam a pintura que o garoto 
Kayke, de apenas 17 anos, protagonizou no Maracanã. 
O canhoto é extremamente habilidoso, passou por três 
e ainda meteu um golaço que ficará marcado na cabeça 
dele e de todos que viram essa estrela brilhar. Olho nele 
porque o garoto vive e ainda vai viver uma grande fase!
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FLAMENGO

Dois lados ficaram satisfeitos na 
Supercopa e avaliam um acordo fixo

Parceria pontual 
aproxima Amazon 
e o Rubro-Negro

A Supercopa do Brasil não 
foi um sucesso para o Fla-
mengo apenas dentro de 
campo. A Amazon, que fir-
mou uma parceria pontual 
para a partida, se aproxi-
mou do clube carioca. Os 
dois lados avaliaram como 
bastante positivo esse 
acordo para o duelo con-
tra o Palmeiras e passaram 
a avaliar a possibilidade de 
uma parceria fixa.

O head of marketing da 
Amazon Prime, João Mes-
quita, exaltou a parceria 
nas redes sociais postando 
uma foto da camisa do Ru-
bro-Negro com os dizeres: 
“Sky is the limit (o céu é o 
limite)”. Um dos heads da 
empresa ligou para o Fla-
mengo para elogiar a parce-

ria, o engajamento e a visibili-
dade durante a decisão. 

CLÁSSICO REMARCADO
A Ferj aceitou o pedido do Fla-
mengo e remarcou o clássico 
diante do Vasco para quinta-
-feira, às 19h, no Maracanã. 
Antes, o confronto estava pre-
visto para amanhã, às 21h.

VASCO BOTAFOGO

Galarza: receio pela covid
Contratado pelo Vasco para 
as categorias de base, o jovem 
paraguaio Matías Galarza vem 
se destacando neste começo 
de temporada. Em entrevis-
ta à Rádio “ABC Cardinal”, do 
seu país, o jogador, de 19 anos, 
falou sobre o bom momento 
pelo Cruzmaltino. O jovem 
ainda citou sua preocupação 
ao aceitar uma oferta do Bra-
sil, que é um dos países que 
vem sofrendo mais com a pan-
demia da covid-19.

“Não foi uma decisão fácil 
aceitar a oferta do Vasco. O 
Brasil é um dos países com 
mais mortos por conta da 
pandemia. Eu fui sozinho 
para o Rio, mas quando você 
recebe a oferta de um clube 
tão grande, você precisa ir. 
Não tive a doença, até o mo-
mento, e a grande maioria 
das pessoas vem se cuidan-
do, tomando as medidas cor-
retas de prevenção”, afirmou 
o jogador.

FLUMINENSE

Acerto com o meia Cazares
O Fluminense acertou on-
tem a contratação do meia 
Cazares, que estava no Co-
rinthians. O clube chegou a 
um acordo salarial com o jo-
gador equatoriano, que será 
mais um reforço para a Li-
bertadores e assinará até o 
fim de 2022.

Agora, o Tricolor aguar-
da apenas a liberação do 
Corinthians para anunciar 
a contratação. O clube pau-
lista não deve se opor, já que 
Cazares está fora dos planos 
devido ao alto salário e tem 
contrato apenas até junho. 
Os vencimentos oferecidos 
pelo Fluminense são meno-
res dos que os que ele recebia 

no clube paulista.
Cazares é o terceiro re-

forço do Fluminense para 
a temporada. Antes, o clube 
fechou com o volante Wellin-
gton e o lateral Samuel Xa-
vier. A chegada dos zaguei-
ros David Braz, do Grêmio, 
e Manoel, do Cruzeiro, está 
bem encaminhada.

Em busca de opções para 
o ataque, o Fluminense fez 
uma proposta para o atacan-
te Abel Hernández, do Inter-
nacional. De acordo com in-
formações da “Rádio Brasil”, 
o Tricolor fez uma oferta de 
um ano de contrato com op-
ção de renovação no fim do 
vínculo.

O uruguaio tem contra-
to com o Internacional até 
junho e chegaria ao Flumi-
nense sem custos. Além do 
Tricolor Carioca, o Bahia e 
o Fortaleza desejam a con-
tratação do jogador, que 
marcou seis gols em 31 jogos 
pelo Colorado.

Revelado pelo Central Es-
pañol e com passagem pelo 
Peñarol, Abel Hernández 
construiu a maior parte da 
sua carreira atuando no fu-
tebol europeu. Ele defendeu 
o Palermo, da Itália, o Hull 
City, da Inglaterra, o CSKA, 
da Rússia. Ele também este-
ve no Al-Ahli, dos Emirados 
Árabes.

Fim da 
novela 
por Babi
Fim da novela. O Athleti-
co-PR acertou, na tarde de 
ontem, a contratação do 
atacante Matheus Babi, 
que estava no Botafogo. O 
jogador, que pertence ao 
Serra Macaense, assinará 
com o Furacão por quatro 
temporadas.

Para contratar Babi, o 
Athletico-PR irá desembol-
sar R$ 9 milhões à vista ao 
Serra Macaense por 70% 
dos direitos econômicos. O 
clube carioca ainda man-
terá 30% do jogador. Já o 
Botafogo não manterá ne-
nhum percentual, mas re-
ceberá R$ 3 milhões à vista.

As negociações para tirar 
Matheus Babi do Botafogo 
se arrastaram nas últimas 
semanas. Além do Athleti-
co-PR, o Fluminense che-
gou a formalizar uma pro-
posta pelo atacante, mas 
recuou.

BERNARDINHO NA FRANÇA
A Federação Francesa de Vôlei confirmou  

que Bernardinho assumirá a seleção 

masculina da França após os Jogos de Tóquio.

LIBERTADORES 2021
FLAMENGO (GRUPO G)

20/4 Vélez Sarsfield (ARG) x Flamengo 21h30

27/4 Flamengo x Unión La Calera (CHI) 19h15

4/5,  LDU x Flamengo 21h30

11/5  Unión La Calera (CHI) x Flamengo 21h30

19/5 Flamengo x LDU 21h

27/5 Flamengo x Vélez Sarsfield (ARG) 21h

FLUMINENSE (GRUPO D) 

22/4  Fluminense x River Plate (ARG) 19h

28/4 Santa Fe (COL) x Fluminense 21h

6/5 G3 x Fluminense* 19h

12/5 Fluminense x Santa Fe (COL) 21h

18/5  Fluminense x G3* 21h30

25/5 River Plate (ARG) x Fluminense 19h15

*O G3 será conhecido após o duelo entre  Bolívar (BOL) e Junior Barranquilla (COL)

A Colômbia está proibin-
do a entrada de brasileiros no 
país por conta da grande cri-
se sanitária do Brasil, devido 
à pandemia da covid-19. Caso 
isso se mantenha até o duelo 
contra o Santa Fé, no dia 28 de 
abril, a partida deverá aconte-
cer no Paraguai. 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Flamengo em ação na Supercopa

MARCELO CORTES / FLAMENGO

8    TERÇA-FEIRA, 13.4.2021  I  O DIA



ECONOMIA

IR: prazo estendido até 31 de maio
Mesmo com prorrogação, especialista orienta a enviar declaração à Receita Federal o quanto antes

AGÊNCIA BRASIL

Receita Federal confirmou ontem o adiamento do prazo de entrega da Declaração de Imposto de Renda, de 30 de abril para 31 de maio

A 
Rece i ta  Federa l 
confirmou ontem o 
adiamento do prazo 
de entrega da De-

claração de Imposto de Ren-
da, de 30 de abril para 31 de 
maio. O objetivo é minimizar 
os impactos da pandemia na 
vida dos contribuintes. Mas 
afinal, o que muda com a al-
teração no prazo?

“O adiamento na realida-
de muda muito pouco para 
quem é obrigado a entregar a 
declaração. Ajuda quem está 
com dificuldade para encon-
trar documentos, mas esta é 
a menor parcela da popula-
ção, pois atualmente tudo é 
online e que tem imposto a 
pagar e quer adiar essa ação”, 
explicou Richard Domingos, 
diretor executivo da Confirp  
Consultoria Contábil.

Mesmo com o adiamento 
do prazo, a recomendação é 
que o contribuinte prepare 
e envie a declaração o quan-
to antes. “O alongamento de 
prazo é importante, mas é 
fundamental que o contri-
buinte preencha esse docu-
mento o quanto antes, mes-
mo que faltem documentos. 
Isso evita erros que possam 
levar para a malha fina. Já a 
entrega pode ser feita de for-
ma estratégica para o contri-
buinte”, avaliou Domingos.

Ele ressalta que caso a pes-
soa tenha imposto a pagar e 
esteja em dificuldade finan-
ceira, o ideal é realmente en-
tregar nos últimos dias, pois 
assim terá um prazo maior 
para se organizar financei-

 > Já para que tem im-
posto a restituir, a Recei-
ta manterá calendário 
de pagamento mesmo 
com o adiamento do en-
vio da declaração. Tam-
bém deve ser mantida a 
redução de sete para cin-
co lotes nas restituições 
deste ano. O 1º será pago 
em 31 de maio; o 2º em 
30 de junho; o 3º em 30 
de julho; o 4º lote em 31 
de agosto; e o 5º e último 
lote, em 30 de setembro.

Assim, Richard Do-
mingues, da Confirp, 
reforça que antecipar a 
entrega é interessante 
para quem tem imposto 
a restituir. “Entregando 
o quanto antes, a chance 
de receber esse valor nos 
primeiros lotes é maior, e 
muita gente está necessi-
tado desse dinheiro”, diz. 

Contribuintes que 
possuem IR a restituir 
e precisam de recur-
sos receberão logo nos 
primeiros lotes, se en-
viarem logo. Além dis-
so, se livram do risco 
de perder o prazo. A 
vantagem em entregar 
nos últimos dias é que 
quem tiver que pagar 
imposto terá como se 
planejar melhor.

Calendário 
de restituição 
será mantido

ramente para o pagamento. 
Contudo, nesse ponto,  houve 
uma alteração.

“Se o contribuinte deseja 
pagar o imposto devido via 
débito automático desde a 
1ª cota, a solicitação deve ser 
feita até o dia 10 de maio. 

Caso envie a declaração após 
esta data deverá pagar a 1ª 
cota por meio de DARF, ge-
rado pelo próprio programa, 
sem prejuízo do débito au-
tomático das demais cotas”, 
detalhou o especialista. 

Se não for feita a opção 

pelo débito automático, os 
DARFs podem ser emitidos 
pelo programa ou pelo Ex-
trato da Declaração, dispo-
nível no Centro Virtual de 
Atendimento (e-CAC), aces-
sado através do site da Recei-
ta Federal.

Quem tem imposto 
a pagar e está 
com dificuldade 
financeira, ideal 
é entregar nos 
últimos dias

Crise provocada 
pela pandemia 
levará a medidas de 
ajuste de contas

Bancos 
voltam a 
negociar 
dívidas

Após renegociarem quase R$ 
1 trilhão em contratos de em-
préstimos no ano passado, 
suspendendo mais de R$ 146 
bilhões em parcelas de finan-
ciamentos, os maiores bancos 
do país já começam a identi-
ficar novas dificuldades dos 
clientes na segunda onda da 
pandemia. Embora o consen-
so do setor financeiro seja de 
que a crise atual será menos 
profunda, algumas institui-
ções se preparam para nova 
rodada de apoio ao crédito de 
empresas e famílias.

O diretor executivo do 
Bradesco, José Ramos Rocha 
Neto, diz que o banco não 
fechou as portas da renego-
ciação de crédito desde o iní-
cio da pandemia. Segundo a 
Agências Estadão Conteúdo, 
o Itaú Unibanco respondeu 
que ainda não adotou novas 
ações. Para pessoas físicas, 
o Santander lançou condi-
ções especiais a clientes e 
não clientes no empréstimo 
pessoal, no consignado e no 
financiamento de veículos. O 
Banco do Brasil oferece linhas 
de renegociação que contem-
plam até seis meses de carên-
cia. Na Caixa, há possibilida-
de de pausa em contratos de 
crédito e condições facilitadas 
para renegociação de dívidas. 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

renovação de pouco mais de um terço das suas 51 cadeiras, a Câmara do Rio 
registrou, nos 100 primeiros dias da nova legislatura, aumento de 58% nas propostas 
apresentadas pelos vereadores, na comparação com o início do último mandato. 

COM

Supremo pode suspender 
pagamento da dívida do Rio

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Ações no STF pedem suspensão temporária de pagamento da dívida

O 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) pode 
garantir, nos próxi-
mos dias, alívio de 

caixa para o Rio de Janeiro. 
Dois pedidos feitos à Corte 
buscam a suspensão tem-
porária do pagamento do 
serviço da dívida que o go-
verno fluminense tem com 
a União. Desde setembro de 
2020 até hoje, o Estado já de-
sembolsou R$ 1 bilhão para 
honrar com essa obrigação.

Na sexta, a Procuradoria 
Geral do Estado pediu, em 
ação civil ordinária que já 
tramitava no STF, a inter-
rupção da cobrança dos dé-
bitos até que o novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF) 
seja regulamentado. A soli-
citação já está sob análise do 
relator, ministro Dias Toffoli.

Já no sábado, a Mesa Di-
retora da Alerj deu entrada 
em uma Arguição de Des-
cumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) na 
tentativa de conseguir limi-
nar para que cessem todos os 
pagamentos da dívida do Rio 
com o Tesouro Nacional até 
que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) reconheça 
o fim da pandemia. A ação é 
assinada pelo presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT), 
e pelo procurador da Alerj, 
Rodrigo Lourenção.

CBMERJ

 nO Corpo de Bombeiros negou a 
possibilidade de riscos de conta-
minação em rotinas internas da 
tropa. Como a coluna mostrou 
no sábado, o deputado Flavio 
Serafini (Psol) enviou ofício à 
corporação pedindo esclareci-
mentos. O CBMERJ informou que 
“as atividades encontram-se em 

consonância com as medidas de 
contenção da propagação da co-
vid-19”. E que ações e protocolos 
militares diários são executados 
“de forma a cumprir os proto-
colos contra a disseminação da 
doença, incluindo distanciamen-
to, higienização e uso de másca-
ras obrigatório”.

‘Atividades seguem os protocolos’

 nA Câmara Municipal do Rio 
vota hoje, em primeira discussão, 
o projeto do governo Paes que 
aumenta o desconto previden-
ciário do funcionalismo de 11% 
para 14% e eleva a contribuição 
patronal de 22% para 28%. 

Há expectativa de aprova-
ção do texto. Caso de fato a 
medida passe, o Executivo es-
tima uma economia anual de 
R$ 200 milhões, sendo de R$ 
100 milhões em 2021, já que a 

nova alíquota só poderá valer 
a partir do segundo semestre. 

Também irá ao plenário da 
Casa a proposta — do Poder 
Executivo — que cria a previ-
dência complementar para 
servidores que ganham acima 
do teto de R$ 6.433,57. 

Enquanto dentro do Palácio 
Pedro Ernesto os vereadores es-
tarão debatendo as matérias, do 
lado de fora as categorias partici-
parão de ato contra a reforma.

CÂMARA ANALISA

Previdência complementar também

Plenário da Casa analisará também previdência complementar

DIVULGAÇÃO CMRJ

 > Além da ação movida 
pela PGE, a iniciativa 
do Legislativo reforça 
a necessidade de o Es-
tado ter recursos em 
caixa para manter ser-
viços essenciais, prin-
cipalmente em meio à 
pandemia.

“É uma ação impor-
tante diante de toda essa 
discussão em torno do 
RRF e, sem dúvida, im-
portante devido ao volu-
me grande de pagamen-
tos que o Rio tem feito 
neste grave momento”, 
afirma o secretário de 
Fazenda, Guilherme 
Mercês. “A iniciativa re-
força a tese do Estado 
de que o pagamento do 
serviço da dívida do Rio 
com a União deve ser 
suspenso até o ingresso 
no novo Plano de Recu-
peração Fiscal”, avalia o 
procurador-geral do Es-
tado, Bruno Dubeux, ci-
tando também o fato de 
outros entes terem con-
seguido liminares.

Alerj reforça 
necessidade 
do Estado

À ESPERA

LEI 178 R$ 52,5 BI
Lei Complementar 178/21 prevê 
o novo modelo de recuperação 
fiscal. Enquanto não sai a 
regulamentação, o Rio segue sob 
as regras da Lei 159/17

Segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional, o impacto 
do novo regime é de R$ 
52,5 bilhões para os cofres 
fluminenses até 2029
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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

 



Aos 93 anos, a atriz Laura Cardoso fez um ensaio à distância e posou para as lentes do 
fotógrafo João Passos. A locação usada pela atriz é a casa onde ela moral atualmente e está 
passando a quarentena do novo coronavírus. “Querida Laura, uma diva que esbanja bom 
humor, simpatia, alegria, carisma e sabedoria, tudo com muito talento e disposição. Uma 
mulher encantadora, cheia de alegria, muito querida e que todos nós amamos! Obrigado por 
tudo que você representa para a arte e cultura brasileira”, escreveu o fotógrafo. 

FábiaOliveira

ENSAIO NA PANDEMIA

NA JUSTIÇA

André Marinho pode ser 

preso por descumprir acordo 

de pensão alimentícia 

Aos 63 anos, Maitê Proença recebeu ontem a va-

cina contra a covid-19. Ela fez questão de compar-

tilhar com seus seguidores o registro do momento 

em suas redes sociais. Bastante emocionada, a 

atriz fez um vídeo falando sobre a aplicação de 

sua primeira dose.

 “Fiquei tão emocionada! As lágrimas escorriam 

por baixo da máscara. Aqueles profissionais todos 

tão eficientes se arriscando pra salvar vidas... Estou 

chorando até agora. Obrigada Margarete, a que-

rida que me vacinou, carinhosa e delicadamente. 

A gente acha que está firme e forte e desaba num 

momento desses, vendo a dedicação, o cuidado, a 

eficiência das profissionais da saúde pública. Estou 

muito agradecida (e mexida), orgulhosa de todos 

vocês”, escreveu a artista.

MAITÊ EMOCIONADA 
COM PRIMEIRA DOSE

REPRODUÇÃO

A
ndré Marinho, que participou da edição 
2019 do ‘Power Couple’, está enrolado 
com a Justiça do Rio Grande do Sul. Há 

dois meses o ex-Bro’z começou a descumprir 
uma sentença em que ficou acordado o paga-
mento da pensão alimentícia da filha caçula, 
hoje com 2 anos, que ele teve com a empresária 
Tailane Peixoto. O acordo, homologado e sen-
tenciado pela juíza da Vara de Família da Co-
marca de Gravataí, previa inicialmente o paga-
mento de um valor simbólico em função da 
pandemia de Covid-19, mas desde março deste 
ano André já deveria ter começado a depositar 
o valor integral da pensão. 

No entanto, mesmo sabendo do risco de ter 
sua prisão decretada, o cantor vem descum-
prindo o acordo e continua pagando apenas o 
valor simbólico enquanto ostenta um padrão 

JOÃO PASSOS

DIVULGAÇÃO

de vida diferente do informado em juízo, ao 
lado de sua família nas redes sociais. O advoga-
do de Tailane ja entrou com pedido da execu-
ção da sentença que determina o pagamento 
do valor integral da pensão de imediato. Caso 
André não cumpra imediatamente a ordem 
judicial, será expedido o mandado de prisão. 

Para evitar levar o caso à Justiça, o advogado 
de Tailane Peixoto tentou acordo extrajudicial 
entre as partes, mas André esteve ausente na 
hora de assinar o documento conforme havia 
sido combinado. André e Tailane tiveram um 
relacionamento de seis anos que chegou ao fim 
em 2019, quando a filha do agora ex-casal 
tinha apenas três meses. Atualmente morando 
no Rio de Janeiro, André visitou a filha no Sul 
apenas duas vezes desde que se separou de 
Tailane.
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João Côrtes estará na primeira série totalmente em 

língua inglesa da Globo, em parceria com a SONY. O 

ator será um dos destaque de ‘O Anjo de Hamburgo’, 

apelido da brasileira Aracy Guimarães Rosa, que ar-

riscou sua vida para salvar família judias a escapar do 

governo nazista na 2ª Guerra Mundial. A trama, pas-

sada em 1934, seria lançada em maio do ano passado, 

mas devido à pandemia ainda não há data de estreia 

definida. A série será protagonizada por Sophie Char-

lotte e Rodrigo Lombardi nos papéis de Aracy e João 

Guimarães Rosa. Compõem ainda o elenco atores 

de diversos países como Alemanha, Itália, Polônia e 

Israel. As cenas foram gravadas em Buenos Aires e no 

Rio de Janeiro.

Hoje, no dia mundial do beijo, a ex-paquita Cátia Pagano-

te, de 45 anos, relembrou como foi a preparação para seu 

primeiro beijo, aos 13 anos. Ela ensaiou durante semanas 

com uma uva. “Eu aprendi a beijar na uva antes de beijar 

qualquer garoto. Eu não sabia beijar e tínhamos marcado 

de ir a um trem fantasma para que eu ficasse a primeira 

vez com um garoto, eu estava com medo e não queria ir, 

mas queria beijar. Foi então que uma amiga me disse para 

cortar uma uva enfiar língua lá dentro e imaginar que isso 

era um beijo”.

 Cátia revelou ainda que praticou o beijo na uva du-

rante semanas. “Fiquei beijando a uva e quando chegou 

o dia finalmente beijei e foi horrível, eu achava que era 

como beijar uma uva, foi a coisa mais estranha do mun-

do”, conta a ex-Paquita em sua biografia ‘Minha Vida é 

um Show’, lançada em 2019.

PRIMEIRO BEIJO

SÉRIE EM INGLÊS

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

JO
N

AT
H

A
N

 W
O

LP
ER

T
POR AÍ

 n Moisés Na-
varro acaba de 
lançar, em todas 
as plataformas 
digitais, o single 
‘Bahia Você Me 
Dá Saudade’ 
com a participa-
ção especial da 
cantora e com-
positora mineira  
Lívia Itaborahy.

 n Na quinta-feira 
(15) será lança-
do o livro ‘Mulhe-
res do Varejo’, da 
Editora Leader. 
A obra levanta a 
questão da desi-
gualdade entre 
homens e mulhe-
res no mercado 
de trabalho

Depois que essa coluna de apenas seis 
leitores revelou, com exclusividade, o 
drama de Luisa Marilac, a modelo trans e 
influencer agora está nas nuvens. 
Carlinhos Maia decidiu ajudá-la com os 
custos para as cirurgias de retirada de 
silicone industrial nos seios e no queixo, 
que vinham comprometendo a sua 
saúde nos últimos tempos. “Fiquei muito 
feliz quando descobri que ele tinha 
depositado R$ 20 mil na minha conta. 
Carlinhos Maia foi um anjo que chegou na 
minha vida e eu espero poder retirar tudo 
com essa grana. Se não der, porque tudo 
aumenta nesta terra, vou tirar o silicone 
dos seios porque estão em situação mais 
grave. Vou chorar para poder fazer os dois 
logo e acabar com esse sofrimento”, 
conta Luisa, que por causa da pandemia 
do coronavírus ainda vai ter que esperar 
um pouco. “Vamos ter algumas  
consultas online para só depois marcar a 
cirurgia. Acredito que a operação 
aconteça em junho”, finaliza. 
 A coluna procurou Carlinhos Maia que 
confirmou a doação. “Gosto dela, 
sempre foi muito carinhosa comigo. Um 
amigo dela me falou o que estava 
acontecendo e quis ajudar. Ela já sofreu 
demais”, diz.

‘CARLINHOS MAIA É UM ANJO QUE 
CHEGOU NA MINHA VIDA’, DIZ MARILAC

Internado desde o último dia 3, no CTI da Clínica São Vicente, em trata-

mento contra a Covid-19, o ator Heitor Martinez, de 52 anos, já começa 

a apresentar melhora em seu quadro clínico. “Heitor continua em pro-

cesso de recuperação e apresenta melhoras bastante significativas. A 

equipe médica está avaliando a possibilidade de tirar o oxigênio, tendo 

em vista que sua capacidade respiratória está se regularizando. Conti-

nua ainda em observação para garantir a total recuperação”, informa 

comunicado da família do ator.

O Wi-fi do amor
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Pra quem ainda tinha dúvidas se Andressa Suíta e Gusttavo Lima 
realmente reataram, a coluna dá uma ajudinha: na mansão do cantor, 
em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, o wi-fi do imóvel entrega que 
os dois são novamente um casal atualmente. Quem consegue chegar 
bem perto da residência consegue ver a opção de conexão na rede de 
‘Gusttavo&Andressa’. 

ELOGIAM POSTURA DA GLOBO

CORRESPONDENTES MAMÃES 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

Recentemente, as 

correspondentes 

da Globo, Caroli-

na Cimenti, Bian-

ca Rothier, Cecí-

lia Malan e Luisa 

Belchior realiza-

ram juntas a live 

‘Correspondentes 

Mamães’ para fa-

lar sobre a mater-

nidade em meio 

ao trabalho em 

outros países. To-

das engravidaram 

na mesma época 

e, apesar de ser a 

primeira vez que a Globo passou por esse ‘baby 

boom’ das correspondentes da casa, todas 

foram muito acolhidas pela emissora. Elas con-

taram que acabaram se conhecendo por conta 

de suas respectivas gravidezes e que tiveram 

uma conversa com o diretor de jornalismo, Ali 

Khamel, que segundo elas, foi muito receptivo 

e passou tranquilidade a todas. Ele deixou cla-

ro para todas que as jornalistas da emissora 

que engravidam 

sempre costu-

mam voltar ao 

trabalho mui-

to melhor que 

antes. 

As profissionais 

também elogia-

ram a postura 

da Globo de ter 

seguido as re-

gras da licença 

maternidade do 

Brasil, mesmo 

não sendo obri-

gada, já que elas 

engravidaram 

trabalhando em outros países. Em Nova Ior-

que, por exemplo, onde está Carolina Cimenti, 

a licença maternidade é de apenas seis sema-

nas. Já no caso da Inglaterra, onde atua Cecília 

Malan, é de três meses. No entanto, todas ga-

nharam seis meses de licença do trabalho para 

se dedicarem exclusivamente à maternidade. 

A coluna aplaude a postura da Globo com as 

mamães correspondentes.

Lucas Penteado e Sarah Andrade se reencontraram pela primeira vez após o ‘BBB 21’. Ontem, os dois 
estavam no mesmo avião em voo de São Paulo para o Rio e foram bastante tietados no aeroporto. O 
ator fez até uma declaração para a sister: “Estou  feliz de encontrar minha única amiga verdadeira do 
‘BBB’. Estava  com saudades de você e nós vamos poder colocar o papo em dia”. 

LUCAS E SARAH JUNTOS NO RIO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terres-
tres (ANTT) – já são poucos em atividade – têm tido 
mais trabalho nas estradas federais. Segundo a agência, 
foram registradas 1.409 autuações contra ‘transporte 
pirata’ de 1º de março de 2020 até 31 do mesmo mês 
deste ano. Fontes da coluna informam que os núme-
ros oficiais poderiam ser bem maiores. Decretos mu-
nicipais e estaduais que restringiram os transportes 
coletivos autorizados motivaram, por outro lado, o au-
mento do clandestino. Mas há o contingente reduzido 
de agentes na pista, devido à pandemia da covid-19. E 
tem aquela cena habitual das estradas que cortam as 
regiões metropolitanas: enquanto para-se um veículo 
para flagrante, outros muitos passam sem fiscalização. 

Lotação
 N Carros particulares (são 

a cada dia mais deles), 
vans, picapes e até cami-
nhões com gente na car-
roceria são os mais flagra-
dos pelos fiscais da ANTT, 
em pleno século 21.  

Linha de frente 
 N Em tempo. A ANTT não 

fez menção às autoridades 
de Saúde de estados e do 
Ministério para vacinar 
seus agentes nas estradas 
como grupo prioritário.  

Bispo está nu 
 N A turma da tela caiu da 

cadeira há dias. Um famo-

so bispo, líder de igreja 
nacional, passou nu, de-
savisado, à frente da sua 
tela numa live para o qual 
fora convidado.  

Diversidade
 N O DEM criou o núcleo 

da diversidade LGBT no 
partido. A ideia surgiu de 
um grupo de filiados in-
conformado com as po-
sições ideológicas do de-
putado federal Sóstenes 
Cavalcante (DEM-RJ), 
pastor evangélico e liga-
do ao líder Silas Malafaia. 
Bolsonarista de primei-
ra hora, Sóstenes agora 
ameaça deixar a legenda.

Mãezona
 N ‘Dona’ do PSB de Per-

nambuco, Renata Campos 
não move um fio de cabelo 
para incentivar a candi-
datura do ex-prefeito do 
Recife Geraldo Júlio ao 
governo. A sua silenciosa 
aposta é o seu bem avalia-
do filho hoje prefeito da 
capital, João Campos. É 
que não pesa sobre Cam-
pos (ainda) a gestão con-
tra a covid-19. 

Stand by 
 N A ministra da Família e 

Direitos Humanos, Dama-
res Alves, foi convidada a 
se filiar o PTB para dispu-
tar eleição. Ela avisou que 
aguarda instruções do 
presidente Bolsonaro. 

OAB & política 
 N Segue a pré-disputa para 

as seccionais da OAB este 
ano. Em BH, o principal 
candidato é Luís Cláudio 
Chaves, amigo de longa 
data do presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco. 
Eles representaram jun-
tos o Estado no Conselho 
Federal da Ordem.

Meritocracia 
 N A promoção do almiran-

te Garnier a comandan-

te da Marinha é o melhor 
exemplo de meritocracia 
que o governo deveria 
seguir em ministérios na 
Esplanada – e não o faz. 
De família pobre de Cas-
cadura, no Rio, Garnier 
estudou com dificulda-
des, e ascendeu na Força 
aprovado em 1º lugar em 
todos os cursos que fez na 
carreira.

Pastel pop
 N Prefeito da pequena São 

Pedro da Aldeia, na Re-
gião dos Lagos do do Rio 
de Janeiro, o outsider Fá-
bio do Pastel tem doado 
seu salário desde janeiro 
a uma instituição de cari-
dade. Mesmo com aperto 
no caixa das suas lancho-
netes fechadas por decre-
tos seus.

Caras novas 
 N A escola RenovaBR 

(www.jornada.renovabr.
org.) abriu inscrições do 
Ciclo II para selecionar 
e qualificar quem deseja 
se formar um líder gestor 
público e político. O Jor-
nada Renova já reúne ins-
critos de todos os Estados 
brasileiros e deve formar 
a próxima turma para as 
eleições de 2022.

PIRATAS DA PISTA

DIVÓRCIO 

 N O senador Humberto Costa (PT-PE) tem dito internamente 
no diretório estadual que passou da hora de desligar a deputa-
da federal Marília Arraes. Brigada com a maioria da executiva, a 
parlamentar só tem o apoio de Teresa Leitão, deputada estadual. 
Marília Arraes já está à procura de outra Casa. 

A cidade do Rio é casa da maior 
floresta urbana do mundo e de 
dezenas de unidades de con-

servação e somos também uma das 
maiores cidades da América Latina, 
a soma desses fatores demanda uma 
missão ainda maior na regulação da 
convivência entre o espaço urbano e 
silvestre. Para regular a relação entre 
esses dois ambientes precisamos, an-
tes de tudo, preservar o bom convívio 
entre seus habitantes: os homens e a 
fauna, e cabe a nós, seres humanos, 
priorizar o equilíbrio dessa relação.

A proteção da fauna doméstica, do-
mesticada, exótica e silvestre no Mu-
nicípio do Rio de Janeiro é um desafio 
primordial, não só por uma questão 
humanitária de combate aos maus 
tratos aos animais, mas também, pelo 
entendimento desse problema como 
uma questão mais ampla, de preser-
vação da vida. 

A recriação da Secretaria Munici-
pal de Proteção e Defesa dos Animais 
(SMPDA), pelo prefeito Eduardo Paes, 
entende a boa convivência entre o ho-

Previsto para o dia 30 de abril, o 
leilão de privatização da Cedae 
(Companhia Estadual de Águas 

e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro) 
corria o risco de acontecer sem que o 
governo do estado tivesse assinado 
com a União a renovação do Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), o que 
deveria ter acontecido em setembro 
do ano passado. Ou seja: poderíamos 
chegar em 1º de maio sem uma coi-
sa, nem outra. Ou seja: sem a Cedae 
e sem o RRF.

Para quem não se lembra, o Regime 
de Recuperação Fiscal foi o contrato 
assinado entre o Rio de Janeiro e o go-
verno federal, em 2017, quando o es-
tado faliu, ficando sem dinheiro para 
pagar a folha de ativos e inativos e até 
colocar gasolina nos carros de polícia.

O acordo suspendeu o pagamento 
das dívidas do estado com a União por 
três anos, renovável por igual período, 
mediante forte ajuste fiscal nas contas 
públicas. Só que 2020 chegou e o Minis-
tério da Economia se recusou a assinar 
a sua renovação, alegando que o Rio 
teria descumprido cláusulas do acordo.

Na prática, o Rio só não foi excluído 
do RRF por obra e graça do ministro 
carioca Luiz Fux, presidente do STF, 
que, na véspera no Natal de 2020, res-
pondendo a ação impetrada pelo esta-
do e pela Alerj, concedeu uma “tutela 
provisória” ao Rio, impedindo que fos-
se excluído de uma hora para outra do 
RRF, “devido ao colapso que a medida 
acarretaria nas contas públicas”. Até 
agora, nada foi assinado no seu lugar. 

Diante do risco de vender a última 
estatal do estado sem qualquer garan-
tia de que seremos mantidos no regi-
me, apresentei no dia 6 de abril o De-

Venda da Cedae: vale o que está escrito

Política pública que veio para ficar

Vinicius Cordeiro 

sec .municipal de 
Proteção e Defesa 
dos Animais

André Ceciliano 

deputado estadual 
do PT-RJ e pres da 
Alerj

mem e a fauna local como uma ques-
tão de saúde pública. A elevação do 
status de subsecretaria (como era na 
gestão passada) para secretaria, já tem 
se revertido em dados concretos. Nos 
primeiros 45 dias de atuação, a pasta 
já fez mais de 220 atendimentos, au-
mento considerável em comparação 
aos 170 registrados em todo 2020.

Com a pandemia, os casos de aban-
dono e maus tratos a animais no mu-
nicípio aumentaram; o 1746 da pre-
feitura registrou no ano passado mais 
de quatro mil denúncias de casos de 
agressões, mas com a baixa capacida-
de de ação na antiga gestão, só cerca 
de 4% dos registros foram atendidos. 

Reverter este quadro é uma preocu-
pação emergencial da secretaria, e as 
ações de conscientização e prevenção 
são essenciais para a mudança defini-
tiva dessas estatísticas. Já existem al-
guns programas que trabalham nessa 
direção, como o (SIS BICHO), dedica-
do à identificação animal, e os projetos 
educacionais, dirigidos não somente 
à rede fundamental de ensino, mas à 
toda a sociedade, criando e renovando 
os parceiros nessa missão.

Somadas aos programas educativos, 
as ações punitivas vêm para reduzir a 
violência contra os animais. A partir 
deste ano, a secretaria está aplicando 

creto Legislativo 57/21, que condiciona 
a venda da Cedae à renovação da RRF. 
Sim, trata-se de um instrumento de 
pressão – o único que temos – para for-
çar o Ministério da Economia a fazer 
essa assinatura, já que, sem o RRF, o 
Rio volta a uma situação ainda pior do 
que a que viveu em 2016/2017, devido 
à pandemia que afundou ainda mais 
a nossa Economia. 

Colocamos o Decreto 57/21 para vo-

tar no último dia 8. A proposta rece-
beu emendas e, por isso, saiu de pauta, 
conforme o Regimento Interno. Mas 
se nada acontecer até a antevéspe-
ra do leilão, ele volta para a pauta e, 
com certeza, será aprovado por gran-
de margem, até quem quer muito a 
privatização da Cedae. Porque todos 
estão de acordo de que ela não pode 
ser vendida sem que o casamento seja 
feito de papel passado.

multas - algo previsto há uma década 
na legislação, mas que somente agora 
foi concretizado - e atuando junto às 
forças policiais, inclusive com ações 
de aprisionamentos, amparados pela 
aplicação da nova Lei Sansão.

No caso das faunas silvestre e exóti-
ca, os desafios se mostram ainda mais 
complexos, infelizmente o tráfico de 
animais é facilitado por uma série de 
tutoriais nas redes que ensinam como 
burlar as leis para incorrer nesse cri-
me. Apesar desse cenário preocupan-
te, a web tem se mostrado também 
uma importante aliada do nosso tra-
balho, a intensa mobilização nas redes 
sociais em prol da defesa dos animais 
é fundamental para a conscientização 
da sociedade desse problema como 
uma urgência coletiva. 

É também responsabilidade da se-
cretaria a proteção das espécies do-
mesticadas, como os equinos, que pre-
cisam de uma política pública mais 
assertiva na cidade, temos atuado fir-
memente nesse sentido. São diferentes 
as vertentes do nosso trabalho, mas 
elas estão conectadas a uma mesma 
certeza: a de que precisamos repro-
gramar nossa visão sobre este tema, 
entendendo-o como uma questão que 
pede políticas públicas sérias, só assim 
teremos uma sociedade mais saudável, 
em todos os sentidos.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Unidades  da rede Louvre Hotels Group – Brazil ganham novo selo 
internacional de saúde e segurança, da NSF International. # Livro “Bom 
Churrasco”, do crítico gastronômico Josimar Melo, tem 50% do valor de ven-
da revertido à ONG Amigos do Bem. # Safra Invest, braço de assessoria do 
banco dedicado aos agentes autônomos de investimentos, anuncia primeiro 
escritório credenciado em Brasília. # A PaulOOctavio Investimentos Imo-
biliários inaugurou o Residencial Darlan Rosa, na SQS 414, bloco H de Brasília. 
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Saiba os motivos 

que fazem de Thaís 

a preferida do 

público para deixar 

o ‘BBB 21’. Torcida 

de Viih Tube, a 

melhor amiga, não 

manifesta apoio à 

dentista 

A 
pouco mais de 
duas semanas da 
grande final, o 
‘BBB 21’ se apro-

xima de mais um pare-
dão. Desta vez, o público 
escolhe entre eliminar 
Arthur, Fiuk e Thaís. In-
dicada pelo líder Caio, 
é a dentista a mais co-
tada para deixar a casa 
nesta terça-feira. De 
acordo com enquete pu-
blicada no site do DIA, 
Thaís está com 56,2% 
das intenções de voto, 
enquanto Arthur e Fiuk 
acumulam 35,8% e 8%, 
respectivamente.

Até poucas semanas 
atrás, no entanto, a goiana 
ainda era considerada uma 
planta por boa parte do pú-
blico. Então, o que pode ter 
levado Thaís a ser uma das 
favoritas para ser elimina-
da neste 10º paredão? Bom, 
a resposta parece simples 
para quem acompanha as 
redes sociais. Ao que tudo 
indica, o maior motivo são 
os atritos com Juliette, a fa-
vorita da edição.

BRIGA DE TORCIDAS

Queridinha do público, Juliette é uma 
potência nas redes sociais. E o carinho 
dos fãs se reverte em números. Até o fe-
chamento desta edição, Juliette estava 
com 20,4 milhões de seguidores no Insta-
gram. O número é tão alto que, para base 
de comparação, a paraibana já é a quarta 
participante mais seguida da história do 
reality, atrás apenas de Sabrina Sato, Gra-
zi Massafera e Rafa Kalimann. Mas apesar 
de seu perfil não pedir pela eliminação de 
nenhum participante especificamente, 
não parece uma boa estratégia de jogo 
brigar com ela. 

Mas outro motivo também saltou aos 
olhos dos que são mais atentos às redes 
sociais. Fora da casa, os administradores 
das redes sociais de Viih Tube ignoraram 
a formação de paredão. Isso mesmo. Em 
vez de pedir votos para a saída de Arthur 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Luiz, Diego e Maré assustam 
Duca, Nat tenta ajudá-lo. Duca 
desmaia e Nat deixa uma foto 
em seu bolso antes de sair. Jade 
tenta ensinar Cobra a dançar. Lo-
bão repreende Nat por mentir.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lourenço tenta convencer Celi-
na. Iná obriga Manuela a acordar 
Rodrigo para tomar conta da 
filha que está doente. Alice rece-
be a resposta de um dos homens 
para quem enviou o e-mail.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Kyra/Cleyde pede ajuda a Igná-
cio para conquistar os filhos de 
Alan. Luna/Fiona confessa para 
Zezinho e  Ermelinda que ela 
está trabalhando para Helena 
no momento. 

 n Agar e Anziety trocam juras 
de amor. Abrão faz um alerta às 
mulheres da caravana e pede 
para Lúcifer acompanha-las. 
Ayla bebe demais e chega bêba-
da no casamento de Alom e Mila.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carol fala com Junior sobre os 
CupCakes enviados para as chi-
quititas. Junior diz para Armando 
que, se ele tomar uma decisão 
sem consultá-lo, será demitido. 

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n José Alfredo começa a contra-
bandear diamantes. Cora insiste 
em falar com Eliane sobre seu 
cunhado. Maria Marta é hostil 
com José Alfredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS DIVULGAÇÃO

PAREDÃOPAREDÃO

ou enaltecer a amizade 
das duas no jogo, o perfil 
oficial de Viih se resume 
a uma postagem de Vivia-
ne Tube, mãe da youtuber, 
que se disse com o “cora-
ção em pedaços”. 

“O sofrimento que mais 
me persegue diariamente é 
imaginar a sua dor e o con-

flito de realidades ao sair daí. Filha, 
desculpa te dizer isso, mas eu estou 
com o coração em pedaços. Daqui de 
fora temos acesso a todas as câmeras e 
pontos de vista, o que torna mais fácil 
distinguir o certo do errado. Aqui fora 
também estamos vendo o que dói e o 
que gera dor”, escreveu a mãe de Viih, 
em uma carta aberta à filha. 

TRAJETÓRIAS PROBLEMÁTICAS

Enquanto Thaís não recebe ajuda da 
torcida da melhor amiga e acumula 
a insatisfação da torcida de Juliette, 
Arthur e Fiuk tentam superar os er-
ros das últimas semanas e começam 
a se valer dos pontos altos de suas tra-
jetórias no jogo. Apesar de uma par-
ticipação polêmica, principalmente 

no que diz respeito 
ao relacionamen-
to com Carla Diaz, 
Arthur mostrou um 
lado mais divertido 
nos últimos dias, 
oferecendo um con-
vívio mais leve com 
os companheiros de 
confinamento. 

Fiuk, por sua vez, 
está mais quietinho 
desde a última quin-
ta-feira, momento 
que o colocou dire-
tamente na berlinda. 
Mesmo assim, o can-
tor não tem se envol-
vido em muitas polê-
micas. E, claro, o mais 
importante: os dois 
emparedados se rea-
proximaram de Juliet-
te na última semana. 
E como temos visto, a 
boa relação com a pa-
raibana tem sido um 
guia para permanência 
na casa.DIVULGAÇÃO/ WELL NAVES

THAÍS

ARTHUR

FIUK



Horóscopo

Utilize a sua criatividade para faturar uma grana extra. 
Siga sua intuição. O seu foco será nas liberdades que o 
dinheiro pode te dar. Vai investir no romance. Cor: 
amarelo. 

Viver experiências diferentes vai te empolgar. Seja 
responsável. Na vida profissional, pode se sentir 
descontente. Na paquera, pode se envolver com 
alguém. Cor: azul-claro. 

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: acorde, amarelo, camelo, câmera, clero, doca, drama, escolar, 
escore, flama, flor, flora, foca, formol, fresco, lorde, mole, odre, óleo, orla, 
pérola, pesadelo, pescador, proa, ramo, recado, recorde, sacola, secadora

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

Você vai utilizar a criatividade para fugir de sua rotina. 
Cuidado para não se estressar e busque ficar mais na 
sua. Vai aproveitar a paixão em suas conquistas. Cor: 
âmbar.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A rebeldia e independência podem marcar muito o 
seu dia. Algumas mudanças de objetivos podem 
pintar. Há chance de pintar um romance secreto. Cor: 
pérola. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você irá rever as suas ambições de sua vida 
profissional. A tristeza pode complicar as suas 
relações. A exceção vai ser no romance. Aproveite a 
animação. Cor: magenta. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Muita criatividade nos estudos hoje. Aborrecimentos 
profissionais podem causar problemas de saúde. Na 
relação, faça as mudanças necessárias e arrase. Cor: 
vermelho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Algumas ideias inovadoras podem te ajudar a 
empreender. À tarde, deve faltar ânimo para fazer o 
que gosta. Um colega pode se tornar uma paquera. 
Cor: prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja na área pessoal ou profissional, vai buscar 
liberdade. Pode repensar algumas parcerias da sua 
vida. Excelente momento no relacionamento. Cor: 
preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O desejo de mudar tudo pode pintar. Chance de se 
demitir ou deixar uma amizade de lado são grandes. 
Um namoro pode evoluir para um noivado. Cor: rosa-
bebê. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Momento excelente para empreender em algo ques 
goste. A sorte vai estar do seu lado. Aposte na sua 
intuição. Você e o seu parceiro vão aproveitar a 
intimidade. Cor: preto.

Evite assumir tarefas que não sejam da sua 
responsabilidade. Você não vai querer contato com as 
pessoas queridas. Ideias ousadas animam o romance. 
Cor: cereja.

O seu lado emocional vai estar em alta. Converse 
sobre com amigos. Use a sua intuição para não ser 
inconveniente. Com o mozão, melhore as finanças. 
Cor: lavanda.

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

Marina Ruy 
Barbosa diz 
que sofreu 
bullying 
Marina Ruy Barbosa revelou que 
sofreu bullying na escola. Segundo 
a ruiva, ainda no início da carreira, 
quando teve um papel sem falas na 
novela ‘Começar de Novo’, ela foi 
motivo de riso entre seus colegas. 
“Fiz um anjo em ‘Começar De Novo’. 
Eu não falava na novela, ninguém 
me falou, simplesmente chegavam 
os textos e nunca tinha fala, ficava 
ansiosa. Fiquei sofrendo na escola, 
falavam: ‘você é atriz, você não fala 
na novela’?:”, declarou Marina no 
‘Se Joga’.

No elenco de ‘Império’, de volta à 
Globo, Marina revelou que o traba-
lho foi marcante. “Estava em pâni-
co, foi minha primeira personagem 
mais adulta, sensual, ia contracenar 
com Lilia Cabral, Alexandre Nero. 
Estava sem dormir com medo de 
não dar conta do recado”.

Luísa Sonza é 
atacada após 
mudar visual

Luísa Sonza revelou que vem so-
frendo ataques após ter aparecido 
com um visual diferente nas redes 
sociais. A cantora mostrou, inclusi-
ve, prints de ataques transfóbicos, 
que ironizavam sua aparência e ten-
tavam atacá-la ao compará-la a tra-
vestis. “Isso é seríssimo. E assim, eu 
não vou ler mais porque tem muita 
coisa muito ruim. Acho que eu nem 
quero mostrar aqui porque isso me 
faz mal”, explicou. “Tá muito ruim, 
tá muito difícil. São tão baixos os 
níveis de palavra que usam para 
se referir a mim. É muito desuma-
no”, disse a cantora em seus stories 
do Instagram. Após se posicionar, 
Luísa também disse que não espera 
que acreditem nela. 

Documentário 
sobre Karol 
sem ex-BBBs

Ex-participantes do ‘BBB 21’ se re-
cusam a participar das gravações 
do documentário sobre a vida de 
Karol Conká após eliminação do 
reality.  Alguns dizem estar magoa-
dos com a rapper enquanto outros 
não querem se vincular à imagem 
desgastada da cantora. Com pre-
visão de estreia para 29 de abril, ‘A 
Vida Depois do Tombo’ promete 
mostrar os esforços de Karol para 
se reerguer após eliminação do rea-
lity com recorde de rejeição histó-
rico: 99,17% dos votos. “Depois do 
tombo a gente faz o quê? A gente 
levanta”, diz a rapper no primeiro 
teaser divulgado.

REPRODUÇÃO/TWITTER

FERNANDO TOMAZ/ LIFESTYLE MAG
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