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PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA 
INFORME  

DO DIA, P. 2

Em depoimento na 16ª DP, a babá Thayná de Oliveira afirma ter feito 

uma chamada de vídeo para Monique Medeiros a pedido do menino, 

que contou sobre a violência praticada por Dr. Jairinho.  RIO DE JANEIRO, P. 4

NUMA DAS SESSÕES DE 
TORTURA, HENRY SAIU DO 
QUARTO MANCANDO. P. 4

CASAL BRIGAVA COM 
FREQUÊNCIA, QUASE TODA 
SEMANA, RELATA A BABÁ. P. 4

COVID

Governo define 
novo prazo 
para contestar 
auxílio negado

MAIS 150 LEITOS NO ESTADO

RAFAEL BARRETO / PMBR

Luciana Gimenez pede indenização de 
R$ 10 mil a Antônia Fontenelle por causa de 

entrevista com o senador Jorge Kajuru. P. 12 
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OPERAÇÃO 
MIRA ESQUEMA 
DE LAVAGEM DE 
DINHEIRO  
DO COMANDO 
VERMELHO 
RIO DE JANEIRO, P. 7

Bárbara Lomba, primeira a investigar 
o assassinato do marido da deputada, 
falou à Comissão de Ética. P. 6

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Editor-chefe de O DIA, ele estava internado desde o dia 29 de março na UTI do 
Hospital São Francisco, na Tijuca. Deixa legado de ética e paixão pela profissão. P. 3 
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DIVULGAÇÃO

OPORTUNIDADES: 
VEJA MAIS DE 

2,2 MIL VAGAS DE 
ESTÁGIO E 

APRENDIZ NO 
ESTADO DO RIO. 

ECONOMIA, P. 9

MORRE O JORNALISTA ALOY 
JUPIARA, VÍTIMA DA COVID-19 
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Mal no Carioca, Botafogo enfrenta hoje,  
às 21h30, o ABC, em Natal, para avançar  
de fase na competição nacional. P. 8 

Caso Flordelis: 
delegada depõe 
na Câmara

REVELADAS À MÃE

Secretário de Saúde anuncia abertura de 90 vagas para enfermaria e 60 para UTI. Vacinação 
das forças de segurança começa hoje. Veja ainda o calendário da vacina contra a gripe. P. 5 

AGRESSÕES 
CASO HENRY

CHAVE LIGADA  
NA COPA DO BRASIL  

Beneficiários que tiveram pedido de pagamento 
indeferido têm até dia 22 para solicitar revisão. P. 9
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Em qualquer outro momento, a vacinação não teria o 
peso político que agora a pandemia do novo corona-
vírus a transformou. Depois das pessoas idosas, está 

chegando a hora de imunizar um novo grupo prioritário, que 
inclui pessoas com comorbidades, deficiência permanente, 
trabalhadores de Saúde, Educação, serviços de limpeza ur-
bana, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, 
bombeiros e agentes penitenciários. Essa nova fase começa 
no próximo dia 26 no Rio de Janeiro. 

Para se preparar e atender os deficientes, a secretária 
municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, vai 
se reunir hoje com o secretário municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, para apresentar o projeto Vacinação Acessível, 
visando a imunização mais eficiente desse público. No en-
contro, a secretária vai oferecer os sete centros de referência 
para que sejam utilizados como postos de vacinação contra 
a covid-19. Eles ficam localizados no centro da cidade, Vila 
Isabel, Campos Grande, Santa Cruz, São Conrado, Irajá e 
Mato Alto (Jacarepaguá).

PRÓXIMOS PASSOS
Com o projeto Vacinação Acessível, desenvolvido pela se-
cretaria, este grupo prioritário terá informações mais diretas 
e claras sobre a imunização e todo o material de comunica-
ção estará em formatos acessíveis e de fácil compreensão, 
como libras, legenda, narração, linguagem simples e QR 
Code. A previsão é que até o dia 29 de maio sejam vacinados 
o grupo até 45 anos. “O projeto é muito importante, porque 
trará entendimento de todas as etapas de vacinação para 
as pessoas com deficiência. Elas já chegam confiantes, sa-
bedoras dos documentos que precisam levar, o que preci-
sam fazer caso tenham que preencher a autodeclaração e, 
principalmente, saberem corretamente as datas de vacina-
ção”, explicou Helena Werneck. 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Vacinação prioritária

 N Deputado Noel de Carva-
lho (PSDB) protocolou pedi-
do de revogação da Medalha 
Tiradentes dada ao vereador 
Dr. Jairinho. “Sinto-me na 
obrigação de pedir revoga-
ção por se tratar da máxima 
honraria concedida a perso-
nalidades que tenham pres-
tado bons serviços ao estado, 
ao Brasil e à humanidade”. 

 N Nova sede da Alerj con-
tará com painel eletrônico 
com resolução em 7k. Será 
o maior e mais moderno de 
todos os Legislativos esta-
duais e municipais do país. 
Previsão é de que tudo esteja 
pronto em 60 dias. O antigo 
plenário do Palácio Tiraden-
tes será mantido para ses-
sões solenes e, futuramente, 
será um centro cultural vol-
tado à democracia.

PAINEL EM 
7K PARA 
DEPUTADOS

THIAGO LONTRA

SEM HONRARIA PARA 
DR. JAIRINHO

As mais lidas
Online

Em novo depoimento, 
babá relata três episódios 
em que Henry foi agredido 

por Dr. Jairinho
RIO DE JANEIRO, P. 4

Nome da conexão wi-fi 
entrega reconciliação 

de Gusttavo Lima e 
Andressa Suita

FÁBIA OLIVEIRA

Após enterro de Henry, 
Monique procurou por 

cursos de inglês e culinária
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

NEGÓCIOS 
SUSTEN-
TÁVEIS
1º Mapa de Negó-

cios Sustentáveis 

na Baía de Guana-

bara quer contri-

buir para transfor-

mar realidade da 

região com forta-

lecimento de ne-

gócios que trazem 

impacto ambien-

tal positivo para os 

municípios.

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

Diariamente sabemos de alguém que perde uma pessoa querida 
para a covid-19. Eu já havia perdido o meu segundo pai, e ontem 
perdi meu amigo e editor deste jornal, Aloy Jupiara, que se cuida-
va muito. Hoje deixo meu pedido para que você se cuide, evite ser 
contaminado e contaminar.

Faltam 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio. A vacina contra 
a covid-19 não será obrigatória nem para atletas nem para 
comissão. Considero uma insensatez sem tamanho imaginar 
um evento desta magnitude no cenário atual. Sem vacina para 
todos fica impensável.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Helena Werneck tem hoje reunião com Daniel Soranz sobre vacinação

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Acordei nesta terça-feira com uma notícia terrível. 
Meu amigo Aloy Jupiara, editor-chefe de O DIA, 
foi mais uma das vítimas da covid-19. Morreu du-

rante a madrugada. Era, além de um jornalista brilhante e 
de um escritor atento, um amigo querido. Tinha um senso 
apurado de justiça e de responsabilidade profissional, 
sem jamais perder a capacidade de se indignar com o que 
considerava errado.

Um homem de bem! Um trabalhador incansável! Um 
grande exemplo de pessoa, que amava o Rio de Janei-
ro e o Carnaval carioca! Perder alguém como ele, que 
tinha apenas 56 anos e uma carreira inteira pela frente, 
causa tristeza e desperta a frustração de nada poder-
mos ter feito pra evitar a partida precoce de alguém 
que merecia muito mais...

No meu caso específico, além de um amigo, perdi um 
grande parceiro. Aloy e eu começamos a trabalhar, há 
pouco mais de um ano, num projeto inovador. Com sua 
experiência e habilidade no trato com as pessoas, cria-
mos O Dia Cidade e o IG Cidade, com conteúdos e visões 
locais sobre os acontecimentos em mais de 40 municí-
pios dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Aloy liderou o projeto com competência e entusiasmo. 
E fez dele um sucesso. Mais tarde, quando tomamos a de-
cisão estratégica de reestruturar as redações dos jornais 
O DIA e Meia Hora, em seus conteúdos impressos e digi-
tais, ele assumiu um novo desafio. Com a competência e a 
dedicação habituais, passou a comandar a redação de O 
DIA, em sua versão impressa. Fizemos, nessa trajetória, o 
que ninguém tinha ousado fazer durante anos. 

Nos falávamos diariamente e nossas trocas de ideias 
sempre foram marcadas pela serenidade com que ele Nuno Vasconcellos

EDITORIAL

Um homem de bem 

TRATAMENTO 

INEFICAZ PARA 

COVID-19

Vereador Marcos 

Paulo (PSOL) 

apresenta na 

Câmara do Rio 

projeto de lei que 

obriga farmácias e 

drogarias a afixar 

cartaz alertando 

que medicamen-

tos como cloroqui-

na e ivermectina 

não são efica-

zes para tratar 

covid-19. 

recebia as sugestões e, depois de discuti-las e ex-
por seu ponto de vista, punha em prática o que ficou 
acertado. Ele, ao lado de Luiz Mendes, Bruno Ferreira, 
Edmo Júnior e eu formávamos uma equipe que, hoje, 
fica desfalcada e mais pobre. Tudo o que podemos 
pedir é que a energia, o entusiasmo e o talento de Aloy 
permaneçam conosco e nos sirvam de inspiração.

Os primeiros sintomas da covid-19, por uma des-
sas coincidências infelizes da vida, se manifestaram 
em Aloy pouco depois de 25 de março, dia em que 
circulou a edição de O DIA com o registro da marca de 
300 mil mortes pela covid. Foi ele quem coordenou o 
projeto, sempre com a intenção de registrar a extensão 
a tragédia e a brutalidade com que a pandemia tira-
va vidas. Menos de um mês depois, ele se tornou mais 
uma vítima dessa doença, que os mais irresponsáveis 
insistem em considerar uma “gripezinha”. 

A melhor maneira de honrar a memória de Aloy será 
endureceremos nossa luta e nossa vigilância contra os 
hábitos irresponsáveis que têm elevado as taxas de in-
fecção a níveis alarmantes. E continuaremos cobran-
do a quem de direito as providências que levarão a va-
cina, que será nossa tábua de salvação, aos braços de 
todos os brasileiros. Agradeço a Aloy por ter confiado 
em mim, nas minhas palavras e nos nossos projetos. 
E de ter me proporcionado a oportunidade de traba-
lhar a seu lado. Amizades não se medem pelo tempo 
de duração, mas pelas experiências, os sonhos e as 
ideias compartilhadas. No caso de Aloy, posso dizer 
que perdemos um Ser de Luz!

Um grande 

exemplo de 

pessoa, que 

amava o Rio 

de Janeiro e 

o Carnaval 

carioca!”

Amizades 

não se medem 

pelo tempo 

de duração, 

mas pelas 

experiências 

e ideias com-

partilhadas”



1965 2021OBITUÁRIO ALOY JUPIARA

CARÁTER NOBRE E

amor pelo Rio 
Morto por complicações da covid-19, Aloy Jupiara, editor-chefe de O DIA, 

deixa legado de ética, dedicação, gentileza e paixão pelo Carnaval

É
tica, paciência, concentração, dedi-
cação e, acima de tudo, calma e gen-
tileza. São qualidades ressaltadas 
por todas as pessoas que tiveram o 

prazer de conviver e trabalhar com Aloy Ju-
piara, editor-chefe do jornal O DIA, morto 
na segunda à noite por complicações da 
covid-19. Ele estava internado desde o dia 
29 de março na UTI do Hospital São Fran-
cisco, na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Aos 56 anos, Aloy Jupiara Braz Teixeira 
foi editor-executivo do site do jornal ‘O Glo-
bo’, além de ter escrito os livros ‘Os Porões 
da Contravenção’ e ‘Deus Tenha Misericór-
dia Dessa Nação’, ambos em parceria com o 
jornalista Chico Otavio. No O DIA, iniciou 
os trabalhos assumindo o projeto Cidades 
em parceria com o portal iG. Em seguida, 
comandou o projeto de reportagens sobre 

eleições, e virou editor-chefe do jornal. Par-
ticipou recentemente do documentário 
‘Doutor Castor’, da Globoplay, sobre a vida 
do bicheiro Castor de Andrade (1926-1997).

Definido pelos amigos como um apai-
xonado pelo trabalho, dividia seu tempo 
com a paixão pelo Carnaval, acompanhan-
do sua escola de coração (Império Serra-
no) e atuando como integrante do Con-
selho Deliberativo do Museu do Samba, 
e como jurado do prêmio Estandarte de 
Ouro, do jornal ‘O Globo’.

A sambista Dorina, que foi jurada do 
‘Estandarte de Ouro’ ao lado dele, diz ter 
se apaixonado pela escrita de Aloy antes 
de conhecê-lo. “Com Aloy, aprendi a im-
portância de defender sua opinião com 
clareza, riqueza, profundidade, mas com 
respeito e afeto ao outro”, diz.

A jornalista Claudia Silva ressalta que 
Aloy estava isolado desde o começo da 
pandemia. “Ele tinha uma nobreza de 
caráter ímpar. Passou esse tempo todo 
do isolamento pagando a faxineira sem 

que ela fosse trabalhar. Pagava até a pas-
sagem dela!”, conta. “Não me conformo 
em saber que ele poderia estar vacinado”. 
Aziz Filho, jornalista e sócio da empresa 
Avenida Comunicação, recorda-se que o 
amigo “adorava o Méier, sabia tudo da 
Zona Norte, era um apaixonado pela ideia 
de uma cidade unida”.

Chico Otávio diz que ser amigo de Aloy 
foi um privilégio. “Era praticamente um 
irmão. Nós tínhamos uma amizade pro-
funda. Ele sempre foi uma referência, eu 
sempre o consultava”, afirma ele, que divi-
dia com Aloy o projeto de um segundo vo-
lume dos ‘Porões’. A jornalista Elba Boechat, 
grande amiga, diz que “é como se tivessem 
arrancado um pedaço de mim”.

Henrique Carlos de Andrade Figueira, 
presidente do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Rio de Janeiro, enviou nota lamen-
tando a morte de Aloy. “Em sua longa tra-
jetória, o profissional foi um colaborador 
inestimável para o Estado, com o olhar crí-
tico e apurado para os problemas sociais”, 

conta. O consulado dos Estados Unidos 
também enviou nota de pesar, afirmando 
que “a sociedade brasileira perde uma voz 
forte, justa e generosa”.

AS HOMENAGENS DO JORNAL

Alexandre Donizeti, presidente do DIA, 
homenageou Aloy. “Um grande amigo, 
leal, dedicado, acima de tudo totalmente 
comprometido com a empresa e com seus 
colegas de trabalho”, conta. Bruno Ferrei-
ra, editor-executivo do jornal, ressalta: “A 
serenidade era o traço principal do Aloy. 
Nada o abalava nem fazia levantar a voz”. 
Luiz Mendes, diretor de mídias digitais 
do jornal, diz que Aloy “aliava um enor-
me amor ao trabalho, uma dedicação por 
ajudar todos aqueles que se relacionavam 
com ele, com um perfil tranquilo e sereno”.

Torcedor do Fluminense, Aloy ganhará 
um minuto de silêncio em sua homena-
gem amanhã durante o clássico entre 
Flamengo e Vasco, que será disputado 
no Maracanã.

REPRODUÇÃO DE VÍDEO / SEMPRE UM PAPO

O Aloy era 

a exigência 

de um 

jornalismo 

de qualidade 

e ético. Era 

afetuoso, 

gostava das 

pessoas, 

queria o bem 

das pessoas”

MARCELO DE MELO, 
jornalista

A 

genialidade 

e o amor do 

meu querido 

amigo e 

irmão serão 

sempre 

lembrados 

pelos que 

conviveram 

com ele”

ELBA BOECHAT, 
jornalista

O jornalismo 

está de 

luto mas, 

inspirado 

pelo caráter 

de Aloy 

Jupiara, 

seguirá 

cumprindo 

sua missão”

HENRIQUE CARLOS DE 
ANDRADE FIGUEIRA, 
presidente do TJ/RJ

Fico com 

sensação de 

injustiça. 

Como é 

possível 

acontecer 

isso a uma 

pessoa 

generosa e 

solidária 

como ele?”
RACHEL VALENÇA, 
pesquisadora 

FOTOS DE ARQUIVO PESSOAL

Chico Otávio (E), Marcelo de Melo e Aloy 

Aloy (E) em camarote no Carnaval 2020 

Chico Otávio (E), Elba Boechat e Aloy Chico Otávio (E) e Aloy (D) lançando livro 

RICARDO SCHOTT

ricardo.schott@odia.com.br

RACHEL SISTON

rachel.dias@odia.com.br

‘RESISTÊNCIA’
No dia 15 de 
fevereiro, Aloy foi 
ao sambódromo e 
depositou na grade 
uma rosa branca 
com a inscrição 
‘resistência’, que 
ele ganhara du-
rante uma exibição 
do filme ‘Torre das 
Donzelas’. Foi sua 
última foto no 
Instagram. “Pelo 
carnaval, pelo 
samba, pela saúde 
das pessoas, pelos 
que perderam 
amigos e paren-
tes”, escreveu.

Aloy e a amiga jornalista Claudia Silva
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Henry contou à mãe sobre agressões
Em depoimento, 
babá afirma que 
fez chamada de 
vídeo. Criança 
pediu para 
Monique chegar 
logo em casa

REGINALDO PIMENTA

Agressões relatadas por Henry a Monique em 12 de fevereiro ocorreram quase um mês antes da morte

A
s novas versões dadas 
pela babá Thayná de 
Oliveira Ferreira, em 
segundo depoimento 

à 16ª DP (Barra) na segunda-
-feira, apontam que Monique 
Medeiros não só sabia das 
agressões de Dr. Jairinho ao 
menino Henry, como ouviu 
relatos do próprio filho em li-
gação por vídeo. O conteúdo é 
parte do depoimento da babá, 
ao qual O DIA teve acesso.

A sessão de agressões de Jai-
rinho, relatada por Henry em 
12 de fevereiro, quase um mês 
antes de sua morte, foi o ponto 
principal do novo depoimento 
de Thayná. Ela contou à polí-
cia que, naquele dia, o verea-
dor ficou um tempo com Hen-
ry no quarto. Ao sair, percebeu 
as lesões do menino e contou 
à Monique. “Quando a decla-
rante relatou a dor na cabeça 
da qual Henry reclamava e em 
seguida mandou fotografia do 
joelho do menino, Monique 
lhe pediu para que pegasse o 
telefone de Henry” e fizesse 
chamada de vídeo. Henry “re-
latou à mãe as agressões sofri-
das, exatamente como havia 
feito” à Thayná. Henry pediu 
que a mãe “chegasse logo”.

Segundo a babá, Monique 
pediu para que apagasse “as 
mensagens de seu celular, 
para caso Jairinho quisesse pe-
gar o aparelho”. Thayná “apa-
gou pontualmente somente 
algumas mensagens, mas não 
a conversa inteira”.

Depois Henry relatar à mãe 
e à babá as agressões, Jairinho 
retornou ao apartamento, “vi-
sivelmente exaltado”, segun-
do Thayná. Ele questionou o 
menino: “Henry, o que falou 
pra sua mãe”, “você gosta de 
ver sua mãe triste com o tio?”, 
“você mentiu pra sua mãe”. 
Henry, no colo de Thayná, 
“respondia, acuado, que não 
havia falado nada, que não ha-
via feito nada”.

O depoimento indica que, 
após o diálogo entre Henry e 
Jairinho, Thayná desceu com 
a criança para brincar. Cin-
co minutos depois, Monique 
chegou e “pediu para que a 
declarante (Thayná) entrasse 
com Henry no carro dela para 
darem uma volta”. “Pergunta-
da quanto tempo se passou, 
desde que começou a narrar 
o episódio a Monique, até ela 
retornar, (a babá) afirma que 
foi bastante tempo, já que 
acredita que começou a con-
tar para Monique por volta de 
16h, sendo que esta só retor-
nou por volta de 19h”.

Assim que entraram no car-
ro, Monique teria afirmado: 
“Nossa, eu vim rápido, ainda 
borrei minha unha, me conta, 
Thayná, o que que aconteceu?”. 
Thayná, novamente, “narrou 
tudo que havia ocorrido [...]. 
Monique se mostrou nervosa 
e começou a perguntar a Hen-
ry, sendo que este confirmava 
com a cabeça, ou seja, confir-
mava que havia sido agredido 
por Jairinho”.

Participaram da cobertura Anderson 

Justino, Bruna Fantti, Jessica 

Damásio e Yuri Eiras. 

 > No depoimento, Thayná 
contou que Monique che-
gou logo em seguida e foi 
para o banho e Jairinho to-
mou café e saiu. Após o ve-
reador deixar o apartamen-
to, a babá contou o que ha-
via acontecido para a mãe 
de Henry, que disse que ia 
procurar saber o que houve.

Henry foi para a escola e 
na volta, para a brinquedo-
teca. Conforme Thayná, ele 
se recusou a brincar com 
as outras crianças porque 
estava com dor no joelho. 

Ela disse que não associou 
a dor ao episódio pela ma-
nhã. A babá relatou que os 
dias se passaram e nada 
mais foi comentado. Segun-
do ela, Jairinho passou a le-
var presentes para Henry, 
que o agradecia. 

Em 12 de fevereiro, a 
babá estava com a crian-
ça e Jairinho o levou para 
dentro do quarto. Thayná 
ligou para Monique rela-
tou os fatos. Henry saiu 
do quarto com dores e 
mancando.

Com dores no joelho

 > O terceiro episódio de 
agressões que Thayná per-
cebeu foi na última semana 
de fevereiro. Segundo ela, 
Jairinho chegou inespera-
damente e chamou Henry. 
Quando o menino saiu do 
quarto relutou a contar o 
que havia acontecido, pa-
recendo intimidado, mas 
logo depois disse que havia 
caído da cama e estava com 
a cabeça doendo.

A babá disse que não no-

tou mais nada de anormal, 
até que em 8 de março sou-
be da morte de Henry. Ela 
revelou que ficou sabendo 
através de ligação da irmã 
de Jairinho. “Como assim, 
passou mal e morreu?”, 
questionou a babá. Thayná 
disse que mandou mensa-
gem à Monique que cerca 
de três dias depois, final-
mente a mãe respondeu 
agradecendo por ter cuida-
do de Henry.

Avisada da morte por celular
TODA SEMANA

Segundo Thayná, rotina do casal era de briga frequente 

 NEm mais de sete horas de de-
clarações, às quais O DIA teve 
acesso, Thayná revelou que o 
casal brigava com frequência, 
quase toda semana, com portas 
fechadas ou por telefone, nun-
ca na frente dela. “Era comum 
até que um dos dois estivesse 
com malas prontas, para ‘sair de 
casa’, porém, estranhamente, 
mesmo quando ouvia tons de 
voz mais exaltados no interior 
do quarto, quando o casal saía, 

tudo estava bem, já que saíam se 
beijando e se abraçando”, disse.

Sobre a relação entre Jairinho e 
Henry, Thayná afirmou que perce-
beu situações anormais. No dia 2 de 
fevereiro, quando Monique estava 
no futevôlei, pela manhã, a babá 
ficou com o menino e o vereador no 
apartamento. Num dado momento, 
Henry chamava pela mãe e Jairinho 
saiu do quarto do casal e foi até o da 
criança, onde a babá também esta-
va. Segundo ela, o político chamou 

Henry de mimado e que queria 
conversar a portas fechadas.

“Ficaram cerca de 30 mi-
nutos com a porta fechada, 
porém não ouvi qualquer baru-
lho”, afirmou a babá, que após 
isso perguntou ao menino o 
que tinha acontecido e ele ape-
nas disse que “tinha esquecido, 
que estava com soninho”. Ela 
insistiu em saber o que houve, 
mas Henry disse novamente 
que esqueceu.

Segundo a babá, 
Monique pediu para 
que apagasse “as 
mensagens de seu 
celular”
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 > A vacinação para 
agentes das forças de 
segurança na ativa - po-
liciais civis (apenas no 
Grande Rio), militares, 
penais e rodoviários 
federais, além de bom-
beiros - começa hoje 
em batalhões da PM e 
unidades militares. O 
Calendário Único de 
Vacinação prevê dias e 
locais diferentes para 
cada corporação.

Policiais da ativa: na 
1ª fase, serão destinadas 
doses a agentes com 50 
anos ou mais. A vacina 
será a CoronaVac e ocor-
rerá nos batalhões da 
PM e outras unidades 
militares. A previsão é 
que sejam 20 postos que 
funcionarão das 9h às 
16h. Hoje serão agentes 
com idade de 56 anos ou 
mais; amanhã com ida-
de entre 52 e 55 anos; 16 
de abril, com 51 anos.

O Corpo de Bombei-
ros montou dois polos 
para 1.200 doses. Em 
Guadalupe, no Comple-
xo de Ensino e Instrução 
Coronel Sarmento, hoje 
e amanhã. E em Campi-
nho, na 1ª Policlínica do 
CBMERJ, de amanhã a 
sexta, de 9h às 16h.

Vacinação 
da segurança 
começa hoje

 > A cidade do Rio regis-
trou número de óbitos 
maior que de nasci-
mento pelo 6º mês se-
guido, conforme dados 
do Portal da Transpa-
rência do Registro Civil. 
Desde outubro de 2020, 
a quantidade de mortes 
ultrapassou a de nasci-
mento. No período, de-
zembro apresentou a 
maior diferença entre: 
foram 7.553 mortes e 
5.298 nascimentos

O mês que teve o 
maior número de mor-
tes foi maio de 2020, com 
10.301 óbitos. No perío-
do, foram 6.439 nasci-
mentos. Até segunda-fei-
ra, abril já apresentava 
dados de óbitos ultrapas-
sando os de nascimen-
to, com 1.806 e 1.469, 
respectivamente.

Na pandemia, o Esta-
do do Rio registrou mais 
óbitos do que nascimen-
to em três momentos. 
Em maio de 2020, foram 
16% óbitos a mais do 
que nascimentos, com 
20.238 mortes e 17.495 
nascimentos.

Nos meses de dezem-
bro, de 2020 e janei-
ro de 2021, as mortes 
também ultrapassaram 
os nascimentos. Em 
fevereiro, o estado co-
meçou a registrar uma 
diminuição na diferen-
ça entre nascimentos e 
óbitos, com 12.591 óbitos 
e 14.178 nascimentos.

Rio tem  mais 
óbitos do que 
nascimentos

É necessário que a 
pessoa espere um 
período de pelo 
menos 15 dias entre  
uma vacina e outra 
de covid e da gripe”
SECRETARIA ESTADUAL 
DE SAÚDE

Confira data 
e prioridades 
da vacina  
contra gripe
Pessoal da Saúde dos hospitais será 
imunizado hoje. Menores de 6 anos e 
gestantes, a partir da próxima segunda

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

A expectativa é que sejam vacinadas 6,8 milhões de pessoas, cerca de 90% dos grupos prioritários

A 
vacinação contra a 
gripe no estado deve 
começar na próxima 
segunda-feira. A  pro-

gramação era de que a campa-
nha iniciasse já esta semana, 
seguindo o Plano Nacional de 
Imunização, mas a priorida-
de para a vacinação contra a 
covid fez com que a Secretaria 
Estadual de Saúde adiasse o 
cronograma. Parte das doses 
(555.600) foram entregues on-
tem aos 92 municípios. Ape-
nas os  profissionais de Saúde 
dos hospitais serão imuniza-
dos a partir de hoje.

A expectativa é que sejam 
vacinadas 6,8 milhões de pes-
soas no estado, o que corres-

ponde a 90% dos grupos prio-
ritários. A população deve 
prestar atenção nas alterações 
no calendário. Ao contrário da 
imunização contra a covid, a 
1ª etapa contra gripe prioriza 
crianças menores de 6 anos e 
gestantes. Assim, entre os dias 
19/4 e 10/5: crianças maiores 
de 6 meses e menores de 6 
anos (até 5 anos, 11 meses e 
29 dias), gestantes, puérperas 
(mulheres em fase pós-parto), 
indígenas e trabalhadores da 
Saúde; entre 11/5 e 8/6: idosos 
com 60 anos e professores; 
de 9/6 a 9/7: pessoas com co-
morbidades, com deficiência 
permanente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 

rodoviário de passageiros ur-
banos e de longo curso.

É necessário que a pessoa 
espere um período de pelo me-
nos 15 dias entre  uma vacina e 
outra. “Quem tomar a contra a 
gripe deve esperar 15 dias para 
receber a dose contra covid-19; 
quem receber a 1ª dose da Co-
ronaVac precisa aguardar 45 
dias para se vacinar contra 
gripe. Já quem tomar a Oxfor-
d-AstraZeneca vai esperar 15 
dias para ser vacinado contra 
gripe. Pessoas com diagnós-
tico e/ou sinais sugestivos de 
gripe ou COVID-19 devem 
aguardar 15 dias após o fim 
dos sintomas para se vacina-
rem”, informou a pasta.

DE ENFERMARIA E DE UTI

 NO secretário estadual de Saú-
de, Carlos Alberto Chaves, infor-
mou ontem que foram abertos 
no último dia 3 de abril, 150 leitos 
de forma gradativa. Segundo 
ele, 90 de enfermaria e 60 de 
UTI. Chaves citou ainda o Siste-
ma Estadual de Regulação, que 
registra diariamente o quantita-
tivo de leitos disponíveis. Confor-
me o secretário, há 1.580 leitos 
de enfermaria disponíveis no es-
tado, além de 1.970 leitos de UTI.

Ele disse que o número de 

solicitações de internações por 
dia e tipo de leito teve redução de 
32% no últimos sete dias. Além 
disso, houve redução da fila de 
espera por dia e tipo de leito de 
31% em sete dias. Mas ainda há 
497 pessoas aguardando. 

Sobre os kits intubação, que 
segundo Chaves, foram entre-
gues em 9 de abril, informou que 
há estoque de medicamentos 
para 74 unidades de Saúde. E 
que a compra foi para suprir a 
necessidade por três meses.

Estado abre 150 leitos de covid
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Nada teria acontecido na casa sem 
aval de Flordelis, afirma delegada
Bárbara Lomba, primeira investigadora do caso, depõe como testemunha à Comissão de Ética

REPRODUÇÃO

Delegada Bárbara Lomba (E) presta depoimento ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, como testemunha no processo contra Flordelis

B
árbara Lomba, a pri-
meira delegada a in-
vestigar o assassinato 
de Anderson do Car-

mo, marido da deputada Flor-
delis (PSD-RJ), disse ontem 
que nada aconteceria na casa 
do casal sem o aval da parla-
mentar. Lomba deu sequência 
a um depoimento à Comissão 
de Ética da Câmara que havia 
iniciado no último dia 30.

A oitiva da delegada durou 
cerca de duas horas. Também 
foi ouvido Luiz Carlos Leal 
Prestes Júnior, perito do Mi-
nistério Público do Rio. Os 
advogados de Flordelis, An-
derson Rollemberg e Janira 
Rocha, dirigiram perguntas 
às testemunhas. Janira é ex-
-deputada estadual do Psol e 
é acusada pelo Ministério Pú-
blico do Rio de ter realizado 
“rachadinha” em seu gabinete, 
adquirindo parte do salário de 
assessores. O processo contra 
ela corre na Justiça do Rio. 

Durante o depoimento, a 
delegada disse que investigou 
as relações de todos os envol-
vidos no crime com Flordelis. 
Lomba afirmou que, a partir 
da investigação, ficou claro 
que a deputada não só estava 
ciente da ação criminosa, mas 
que também estava envolvida.

“Até a altura em que nós in-
vestigamos, eu posso afirmar 
que as pessoas envolvidas — 
assim, de novo, as pessoas em 
cujos telefones, em cujos de-
poimentos, é, nós comprova-

mos que estavam diretamente 
envolvidas — todas são absolu-
tamente vinculadas à deputa-
da Flordelis. E de outra parte, 
por isso nós tivemos o cuidado 
de investigar também como 
funcionavam as relações ali, 
naquele grupo, nós consegui-
mos saber com clareza, isso 
não tem dúvida, que nada 
aconteceria dentro daquela 
casa e como aconteceu sem o 
aval final da deputada”, afir-
mou a delegada.

“Até onde investiguei, con-
tinuaria considerando a de-

putada investigada. Com tudo 
que apuramos: influência que 
exercia com as pessoas cujo o 
envolvimento foi comprovado 
na execução e planejamento 
do crime. Essas pessoas são di-
retamente ligadas e influen-
ciadas pela deputada Florde-
lis”, reforçou. Lomba foi subs-
tituída nas investigações pelo 
delegado Allan Duarte Lacer-
da em janeiro de 2020.

ADVOGADA QUESTIONA

Durante o interrogatório, a 
advogada de Flordelis, Janira 

Rocha, questionou o porquê 
de a delegada ter privilegia-
do a narrativa de que Flor-
delis estaria envolvida no as-
sassinato em detrimento do 
envolvimento do “núcleo fi-
nanceiro” da família lidera-
do pelo filho afetivo Misael, 
que, segundo a defesa, pode-
ria ter o interesse de crimi-
nalizar a deputada. Lomba 
ressaltou que Flordelis foi a 
primeira testemunha a ser 
ouvida após o assassinato e 
que alegou à imprensa, em 
um primeiro momento, que 

Até onde 
investiguei, 
continuaria 
considerando 
a deputada 
investigada”

BÁRBARA LOMBA, 
delegada

o pastor Anderson teria sido 
vítima de latrocínio, sem 
mencionar suspeitas ou de-
savenças familiares.

“Não houve estratégia ne-
nhuma de escolher grupos 
a serem investigados. Para a 
imprensa, a primeira declara-
ção (de Flordelis) era de que se 
tratava de um latrocínio. À po-
lícia, embora não tenha havido 
essa afirmação, não houve ne-
nhum tipo de referência por 
parte da deputada, por exem-
plo, ao conhecimento de um 
plano de alguém para matar 
a vítima ou algum problema 
dentro da família”, respondeu 
a delegada. Questionada se 
Flordelis não poderia ter sus-
tentado essa versão para pro-
teger os filhos, a delegada disse 
que não cabia a ela conjectu-
rar. Presidente da sessão, Ale-
xandre Leite (DEM-SP) inter-
veio e disse que a testemunha 
não precisava responder o que 
achava, mas relatar os fatos.

A deputada Flordelis (PSD-
-RJ) é acusada pelo Ministério 
Público de ser a mandante do 
assassinato do marido, o pas-
tor Anderson do Carmo, e res-
ponde processo por quebra de 
decoro parlamentar no Con-
selho. A decisão do Tribunal 
de Justiça do Rio de fevereiro 
de que Flordelis fosse afastada 
do mandato não foi analisada 
pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados. A parlamentar usa 
tornozeleira eletrônica desde 
outubro de 2020.
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‘Caixa financeiro’ da maior 
facção do Rio é alvo de operação
Investigações apontam para esquema montado para manter luxos dos familiares dos traficantes presos 

AGÊNCIA O DIA

Complexo de Gericinó, em Bangu: Polícia Civil pretende ampliar a atuação dentro dos presídios

A
gentes da Delegacia 
Especializada em Ar-
mas, Munições e Ex-
plosivos da Polícia 

Civil (Desarme) realizaram 
ontem uma operação contra 
um esquema de lavagem de 
dinheiro da uma das princi-
pais facções criminosas do 
Rio, o Comando Vermelho. 
Investigações apontam que a 
liderança da quadrilha mon-
tou um esquema de ‘previ-
dência privada’ para manter 
os luxos dos familiares dos 
traficantes presos. 

A Operação Caixinha S/A 
cumpriu mandados de bus-
ca e apreensão em diferentes 
presídios do estado. Trafican-
tes apontados como chefes 
do esquema tiveram que 
prestar depoimentos. Segun-
do a Polícia Civil, não houve 
mandados de prisão.

O delegado Gustavo Ro-
drigues, diretor da Desar-
me, disse que as investiga-
ções duraram cerca de dois 
anos e começaram por conta 
da prisão do traficante El-
ton da Conceição, o PQD da 
CDD, apontado como armei-

que conseguiu movimentar 
cerca de R$ 7 milhões em 44 
contas diferentes.

A polícia identificou 84 pes-
soas envolvidas no esquema 
de lavagem de dinheiro, sen-
do que 42 delas já estavam 
presas. Em um momento das 
investigações, a polícia desco-
briu que a mulher de um tra-
ficante recebia R$ 7 mil por 
semana para manter seu alto 

padrão de vida. “Essas lide-
ranças, a cúpula da facção, se 
beneficiam desse fundo sistê-
mico para financiamento de 
guerras, para bancar familia-
res e para pagar mesadas”, de-
talhou o delegado.

O delegado Alan Turnows-
ki, secretário de Estado de Po-
lícia Civil, disse que a Polícia 
Civil pretende ampliar a atua-
ção dentro dos presídios. Ele 

PM faz 
ação na 
Zona 
Norte
Agentes do 9ºBPM (Rocha 
Miranda) e os batalhões 
subordinados do 2º Co-
mando de Policiamento 
de Área atuaram ontem 
no Campinho, nas comu-
nidades Fubá e Saçu, na 
Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, a 
ação tem como objetivo 
combater a atuação de 
grupos criminosos carac-
terizados como milícia, 
remover obstáculos co-
locados em vias públicas 
e coibir práticas crimino-
sas. Moradores da região 
entregaram um bilhete 
à equipe da Rádio Tupi, 
informando sobre três 
líderes de ações crimi-
nosas no local. Segundo 
eles, os bandidos seriam 
conhecidos pelos diver-
sos assassinatos que já 
cometeram na área.

Em apoio à operação 
da PM, a Secretaria de 
Ordem Pública (Seop) foi 
solicitada, mas segundo a 
pasta, não houve necessi-
dade do uso dos reboques 
e eles foram dispensados 
pelo responsável pela 
operação.

A ação terminou sem 
informações sobre presos 
e feridos no local.

Funcionários do 
MetrôRio foram 
atacados por 
ambulantes

Agentes de 
segurança 
sofrem 
agressões

Três agentes de segurança do 
MetrôRio foram agredidos, 
na madrugada de ontem, por 
grupos de ambulantes. Os 
agressores realizaram ata-
ques quase que simultanea-
mente nas estações de Coe-
lho Neto e Irajá, da linha 2.

A primeira ação aconteceu 
por volta da meia-noite em 
Coelho Neto. Três homens 
abordaram o funcionário 
quando ele fechava a estação. 
O agente foi agredido com so-
cos e pontapés e ficou com o 
rosto totalmente lesionado. 
Em razão da gravidade das 
agressões, ele permanece in-
ternado em um hospital par-
ticular da Zona Norte.

Aproximadamente dez 
minutos depois, mais oito 
agressores, com paus e tacos 
de beisebol, atacaram mais 
dois funcionários, na área ex-
terna da estação de Irajá. Um 
agente, ferido, fugiu, mas o 
outro continuou sendo agre-
dido, mesmo desacordado. 
Os agressores levaram deles 
uma bicicleta e uma bolsa 
com pertences pessoais.

Os funcionários reconhece-
ram todos os agressores como 
ambulantes que atuam dia-
riamente nos trens do metrô 
com a venda de mercadoria 
ilegal. O caso foi registrado na 
27ªDP (Vicente de Carvalho). 
Em nota, o MetrôRio escla-
receu que a venda de produ-
tos dentro das composições é 
proibida, conforme determi-
nam a Lei Federal nº 6.149/74, 
o Decreto nº 2.522/79 e a Re-
solução nº 1.264/2017, da Se-
cretaria de Estado de Trans-
portes (Setrans). 

ro do Comando Vermelho, 
em 2019. Nesse percurso, a 
polícia identificou que trafi-
cantes usavam laranjas para 
lavar o dinheiro do tráfico e 
financiar compra de armas, 
drogas e também para man-
ter o alto padrão de familia-
res das lideranças do tráfico.

Rodrigues garante que o 
Comando Vermelho criou 
um “fundo previdenciário” 

pretende responsabilizar os 
principais líderes do Coman-
do Vermelho, que estão presos 
e que precisam desse dinheiro 
para sustentar suas famílias.

“A Operação Caixinha é 
uma nova estratégia da Polí-
cia Civil de combate a roubos 
de cargas, de automóveis e 
de transeuntes no Rio de Ja-
neiro. Aquelas comunidades 
dominadas por traficantes, 
que incentivam o roubo nas 
nossas ruas, o roubo às nos-
sas famílias, serão priorida-
des no combate das delega-
cias especializadas. E mais 
do que isso , vamos ampliar 
a nossa atuação agora para 
dentro dos presídios, res-
ponsabilizando os principais 
líderes dessa facção, que se 
encontram presos e que pre-
cisam desse dinheiro para 
sustentar suas famílias”, afir-
mou, completando: “Então, 
se a família do cidadão co-
mum não tem tranquilidade 
e paz para andar na rua, as 
famílias dos líderes também 
não podem ter paz para usar 
o dinheiro proveniente do 
crime. Então nós subimos 
agora esse segundo patamar 
e vamos trabalhar essas lide-
ranças presas”.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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BOTAFOGO FLAMENGO

a palinha do apolinho

A BOLA AINDA NEM ROLOU

UM NOVO
FLUMINENSE

PEDALADAS

 N O momento obriga os clu-
bes a enfrentarem a reali-
dade. Quem tem mais sofre 
menos, mas sofre e, cedo 
ou tarde, também será al-
cançado pela crise. Veja o 
exemplo do Fluminense, 
que tem no excelente tra-
balho na categoria de base 
uma espécie de poupança. 
Apertado, o Tricolor vende 
as suas joias e as substitui 
por jogadores veteranos. 
Agora mesmo anunciou 
cinco reforços para o elen-
co, todos na casa dos trin-
ta anos, que se juntarão a 
Fred, Nenê, Egídio e Gan-
so. Xerém terá que dobrar 
a produção.

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

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

 NA Federação atendeu o pe-
dido do Flamengo e passou 
para amanhã, às 19h, no Ma-
racanã, o jogo marcado para 
hoje. Foi a centelha necessá-
ria para aceder a chama da ri-
validade. O Vasco reagiu, ale-
gando que sequer foi consul-
tado, expediu nota elencando 
danos à programação causa-
dos pela mudança, falando 
em desrespeito e fechou acu-
sando a entidade de favore-
cer o adversário, promovendo 
desequilíbrio na competição. 
O Flamengo apenas pediu e 
foi atendido. O alvo da fúria 

vascaína deve ser a Federação, 
que errou se não fez a consul-
ta sobre a mudança. Mas não 
vejo prejuízo técnico, ao con-
trário. Nas alegações, o Vasco 
destaca ter vindo de viagem 
cansativa, trabalhado no fim 
de semana. Por isso, um dia a 
mais de repouso deveria ser 
comemorado. O fato pelo me-
nos serviu para botar lenha 
na fogueira agitando a gale-
ra e tornando o duelo Rogé-
rio Ceni x Marcelo Cabo (foto) 
ainda mais atraente. Clássico 
dos Milhões já vai começar em 
temperatura máxima.

 N Flamengo x Vélez Sá-
rsfield, na Argentina, e 
Fluminense x River Pla-
te, no Maracanã: dois 
clássicos sul-americanos 
abrindo os trabalhos da 
dupla carioca na Liber-
tadores, já na semana 
que vem. Será uma bri-

ga de cachorro grande.
 N Vice-presidente geral do 

Vasco, Carlos Roberto Osó-
rio acusa a Federação de 
subserviência ao Flamengo. 
Nos tempos do Eurico Mi-
randa, o Flamengo acusava 
a Federação de subserviên-
cia ao Vasco.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NA Conmebol anuncia que 
receberá doação de 50 mil 
doses de vacinas da Coro-
naVac para proteção de jo-
gadores e jogadoras parti-
cipantes das competições 
por ela promovidas.

 NAté agora não foram 
apuradas as causas e res-
ponsabilizados os envol-
vidos na pancadaria na 
entrada dos vestiários no 
fim do jogo Flamengo x 
Palmeiras, em Brasília.

VASCO

FLUMINENSE

Zeca abre as portas para Alef Manga

Destaque do Volta Redonda 
no Campeonato Carioca, o 
atacante Alef Manga vem 
sendo ventilado em gran-
des clubes do futebol cario-
ca. Um deles é o Vasco. Caso 
acerte com o Cruzmaltino, 
o artilheiro do Estadual irá 
reencontrar um velho ami-
go: o lateral-esquerdo Zeca. 
Os dois atuaram juntos na 
base do Santos e conversa-
ram durante a partida entre 
o clube de São Januário e o 
Voltaço no Carioca. Em en-
trevista à ESPN Brasil, Zeca 
abriu as portas do Vasco para 
receber o amigo.

“Eu tive uma conversa 
com ele, lá no estádio que a 
gente jogou do Volta Redon-
da, daí a gente teve uma con-
versa sobre isso, essa possibi-
lidade. Eu não sei aqui den-

Alef Manga: destaque do Voltaço

DIVULGAÇÃO

tro, não entrei em conversa, 
acho que foi o empresário 
dele com o diretor. Mas com 
ele a gente brinca, dá risada. 
E se fosse vir (Vasco), seria 
uma honra também, ele fa-
zer parte, em poder nos aju-

dar, dividir as brincadeiras 
aí, dar muita alegria para a 
torcida”, afirmou.

FUTURO INDEFINIDO

O empresário Marlei Felicia-
no, CEO da Pantera Sport, 
empresa que cuida dos di-
reitos do atleta, afirmou em 
entrevista à ESPN que o fu-
turo do jogador continua in-
definido. O Voltaço está clas-
sificado para a semifinal do 
Campeonato Carioca.

“O “Alefgol” continua nos 
alegrando com mais gols, 
agora são 11 em 11 jogos na 
temporada 2021. Muito feliz 
e crescendo na temporada. 
Alguns clubes consultando, 
mas nada fechado por en-
quanto. Jogador está focado 
para ganhar a artilharia do 
campeonato”, disse.

Corrida contra o tempo 

Demorou, mas o Fluminense 
encaminhou as contratações 
prometidas pela diretoria para 
a Libertadores. Entretanto, 
agora começa uma nova cor-
rida contra o tempo, que é o 
acerto final dos contratos, o 
anúncio e a regularização de 
Manoel, Bobadilla, Abel Her-
nández, Cazares e David Braz, 
que está encaminhado. O tem-
po é curto, afinal as inscrições 
para a fase de grupos irão até 
sábado, por volta das 18h.

A diretoria tricolor terá até 
o fim desta semana para acer-
tar os trâmites burocráticos, 
o que não deve ser problema. 
Ainda assim, o aproveitamen-
to dos contratados na estreia 
contra o River Plater, no dia 
22, não é garantido.

Com pouco tempo para en-

O técnico Roger Machado terá novos jogadores à disposição

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

trosar os novos jogadores até 
o duelo, Roger deve manter 
a equipe que vem jogando. A 
maioria das contratações já 
vem treinando em seus clubes 

e não deve ter problema físico 
para ficar à disposição, mas a 
tendência é que, no máximo, 
sejam relacionados, à exceção 
de algum imprevisto.

LIGA DOS CAMPEÕES

O PSG avançou à semifinal mesmo 

derrotado pelo Bayern de Munique por 1 

a 0. O placar agregado foi de 3 a 3.

Jogadores atuaram juntos na categoria de base do Santos

Regularização e entrosamento pesam para contratados jogarem

DANIEL CASTELO BRANCO

Glorioso enfrenta o ABC 
pela Copa do Brasil
Time do técnico Marcelo Camusca quer avançar de fase na competição nacional

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Chamusca está sob pressão por conta da campanha no Carioca

C
om uma situação de-
licada no Carioca, o 
Botafogo entra em 
campo hoje buscan-

do virar a chave e pensar na 
Copa do Brasil. Em Natal, o 
Glorioso encara o ABC em 
busca de um resultado posi-
tivo, às 21h30, para avançar 
de fase na competição.

O treinador Marcelo Cha-
musca tem apenas uma der-
rota no comando do Botafo-
go, mas o excesso de empates 
e a bem provável eliminação 
no Carioca deixaram o técni-
co sob pressão. Uma igualda-
de contra o ABC, no confron-
to pela Copa do Brasil, leva-
ria a disputa para a impre-
visível disputa por pênaltis.

Com Matheus Babi con-
tratado pelo Athletico-PR, 
o treinador deverá manter 
Rafael Navarro como titular 
na partida de hoje. O Glorio-

so deve ir para campo com: 
Douglas Borges, Jonathan, 
Kanu, Gilvan e Rafael Ca-
rioca; Luiz Otávio, Matheus 
Frizzo e Ricardinho; Marco 

Antônio, Felipe Ferreira e 
Rafael Navarro.

O ABC chegou até a segun-
da fase da competição após 
empatar fora de casa com o 

Rio Branco. A equipe está na 
quarta posição no Campeo-
nato Portiguar.

GATITO

Após a contratação de Zé We-
lison e Rentería, ex-jogadores 
do Botafogo, o Sport apareceu 
como uma possibilidade para 
mais um atleta do elenco alvi-
negro. O nome de Gatito Fer-
nández foi ventilado no clube 
pernambucano. No entanto, 
o presidente do clube carioca, 
Durcesio Mello, negou a possi-
bilidade de negociar o goleiro 
com o Leão. 

Em entrevista ao portal do 
Twitter “Botafogo — Não Se 
Compara”, o dirigente garan-
tiu que o caso envolvendo o 
goleiro paraguaio é bastan-
te diferente. Ainda afastado 
dos gramados, Gatito deverá 
ser o goleiro titular do Bota-
fogo na disputa da Série B.

Técnico diz que 
grupo não tem 
reposição para 
todas as posições

Rogério Ceni analisa 
elenco rubro-negro

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Ceni vê bons times na briga

O treinador Rogério Ceni 
conquistou o seu segundo 
título pelo Flamengo. Ao 
analisar as possibilidades 
para esta temporada, o 
técnico fez elogios ao gru-
po do Rubro-Negro, mas 
admitiu que o atual elen-
co não tem reposição para 
todas as posições.

“Temos boas opções na 
maioria das posições, mas 
alguns jogadores são tão 
especiais que são difíceis 
de substituir. Everton e Ar-
rascaeta não têm similares. 
Michael é mais de velocida-
de, Vitinho de finalização. 
São diferentes. Dentro da 
característica do time, pre-
cisamos de meias criativos. 
Realmente não temos pe-
ças de reposição com essas 
características. Na maioria 

das posições estamos bem, 
e temos que entender o mo-
mento financeiro também”, 
afirmou, em entrevista ao 
programa “Bem, Amigos”, do 
SporTV.

O Flamengo vem sendo 
considerado o melhor elenco 
do Brasil desde 2019. Na opi-
nião de Rogério Ceni, o gru-
po rubro-negro é preparado 
para conquistar mais títulos, 
mas há outros grupos com 
condições no país. “Não são 
só Flamengo e Palmeiras, há 
outros. O Grêmio está se re-
forçando, o Atlético-MG, São 
Paulo... Outros vão brigar”.
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Confira mais de 2,2 
mil vagas de estágio 
e aprendiz no estado
Mais de 2,2 mil vagas de 
estágio e jovem aprendiz 
estão disponíveis no Rio. A 
Fundação Mudes, por 
exemplo, oferece 298 opor-
tunidades, sendo 282 de es-
tágio, nos níveis Superior, 
Médio e Técnico, além de 
dez de jovem aprendiz e seis 
para pessoas com deficiên-
cia. A remuneração chega a 
R$ 2.440,00. Para se candi-
datar, basta acessar https://
www.mudes.org.br/.

Os processos seletivos 
ainda estão sendo feitos de 
maneira remota, por meio 
de telefone e internet. Caso 
haja dúvida, é só entrar em 
contato com pelo e-mail 
(gedipcal@mudes.org.br) 
ou Fale Conosco do site, Fa-
cebook ou Instagram.

O CIEE/Rio tem 1.983 
oportunidades de estágio 
em todo o estado. As vagas 
podem ser conferidas pelo 
portal www.ciee.org.br. A 
instituição orienta man-
ter cadastro atualizado. O 
CIEE também recruta pes-
soas com deficiência. In-
teressados podem enviar 
currículo para e-mail pro-
gramapcd@cieerj.org.br. 

O Ministério Público do 
Trabalho no Rio abriu ins-
crições para o 1º Processo 
Seletivo de Estágio de 2021. 
Até sábado, poderão se ins-
crever estudantes de ins-
tituições do Rio convenia-

das com o MPT. As vagas são 
para provimento imediato e 
cadastro de reserva nas áreas 
de Direito, Administração, Ar-
quitetura, Ciências Contábeis, 
Comunicação Social (Jornalis-
mo), Engenharia Civil e Tecno-
logia da Informação. Há vagas 
para Nível Médio em Técnico 
em Segurança do Trabalho.

Para se inscrever acesse: 
www.prt1.mpt.mp.br – (na 
aba) informe-se/concursos e 
seleções/estagiários. A bolsa 
estágio é de R$ 850, para os 
cargos de Nível Superior, e R$ 
590 para os de Nível médio, 
mais auxílio-transporte no va-
lor de R$ 7 por dia. A carga ho-
rária é de 20 horas semanais. 

PRAZO PRORROGADO

A Americanas prorrogou as 
inscrições para o Programa de 
Estágio em Loja até 25 de abril. 
O programa visa formar novos 
líderes para assumir a gestão 
de uma das mais de 1.700 lojas 
físicas da companhia - em ple-
na expansão - ao fim do perío-
do de estágio.

O estágio dura seis meses 
e oferece bolsa-auxílio, vale 
transporte, auxílio-refeição. 
Podem se candidatar alunos 
de qualquer curso de gradua-
ção, com previsão de forma-
tura de julho a dezembro de 
2021. O processo seletivo é 
100% online. Informações e 
inscrições: http://estagioe-
mlojalasa.gupy.io/.

Novo prazo para recurso de 
auxílio negado é até dia 22
Saiba o que fazer para contestar pedido indeferido de pagamento do benefício 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Quem teve pedido negado após 10 de abril pode pedir revisão

O 
Ministério da Cida-
dania abriu  novo 
prazo de contesta-
ção para beneficiá-

rios que tiveram o auxílio 
emergencial negado. Quem 
teve o pedido negado após 10 
de abril poderá pedir revisão, 
por meio do site https://con-
sultaauxilio.cidadania.gov.
br//consulta/. A nova data-li-
mite que vai até 22 de abril.

Caso o cidadão entenda 
que cumpre critérios de ele-
gibilidade, deve fazer pedi-
do pelo portal do Dataprev. 
Ao acessar (https://consul-
taauxilio.cidadania.gov.br/
consulta/#) informe CPF, 
nome completo, data de nas-
cimento e nome da mãe. Ao 
entrar nesse site, caso apa-
reça “inelegível”, clique em 
“Contestar” e siga os passos 
informados na tela. Segundo 
o ministério, o sistema acei-
tará apenas casos em que é 
possível atualizar o cadastro 
da Dataprev.

QUEM PODE RECEBER?

O auxílio emergencial 2021 
é limitado a uma pessoa por 
família e é concedido auto-
maticamente ao trabalhador 
que recebia, em dezembro de 
2020, o benefício e sua exten-
são, desde que cumpra as no-

vas regras. O pagamento sai 
em conta poupança social di-
gital, aberta automaticamente 
pela Caixa.

Os critérios de recebimen-
to foram aprimorados, aten-
dendo recomendações de ór-
gãos de controle. O benefício 
é pago a famílias com renda 
per capita de até meio salário 
mínimo e renda mensal total 
de até três mínimos. Traba-
lhadores formais continuam 
impedidos de solicitar o re-
curso. Cidadãos que recebam 
benefício previdenciário, as-
sistencial ou trabalhista ou de 

programa de transferência de 
renda federal, com exceção do 
Bolsa Família e do PIS/Pasep, 
não fazem parte do público 
que receberá as parcelas mé-
dias de R$ 250.

O auxílio instituído pela 
Lei 13.982, de 2 de abril de 
2020, foi pago em cinco par-
celas de R$ 600 ou R$ 1.200 
para mulheres provedoras 
de família monoparental, 
enquanto a extensão (MP 
1000) previa até quatro par-
celas de R$ 300 para o públi-
co geral e de R$ 600 para a 
cota dupla.

BARRAQUEIROS

 NA Prefeitura do Rio con-
firmou que barraqueiros 
de praias vão receber nova 
parcela de R$ 500 do Auxí-
lio Carioca por conta da con-
tinuidade das restrições de 
ocupação da orla contra a co-
vid-19. A extensão do benefi-
cio foi debatida na Câmara 
entre vereadores e o secretá-
rio de Fazenda, Pedro Paulo, 
que anunciou o pagamento. 

Os vereadores Thiago Ri-
beiro, Márcio Ribeiro se re-
uniram com o secretário 30 
barraqueiros. O presidente 
da Câmara, Carlo Caiado, 
conduziu o encontros. O be-
nefício também será esten-
dido aos auxiliares.

Segundo a prefeitura, são 
2.200 comerciantes de praia 
cadastrados, que serão be-
neficiados com o auxílio após 
pedido dos parlamentares. 
Caiado lembrou que o auxílio 
contou com R$ 60 milhões 
doados pelo Legislativo, e 
agradeceu ao Executivo por 
atender a demanda.

Outra parcela 
de R$ 500
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Esta coluna entra em recesso a partir de amanhã  
e volta a ser publicada em 17 de maio.

Alíquota subirá para 14% 
no segundo semestre

RENAN OLAZ/CMRJ

Em sessão híbrida que se encerrou à noite, vereadores aprovaram os 14%

C
erca de 100 mil ser-
vidores públicos do 
Município do Rio, in-
cluindo aposentados 

e pensionistas, passarão a ter 
desconto previdenciário de 
14% já no início do segundo 
semestre. Ontem, o governo 
Paes conseguiu aprovar o au-
mento da alíquota em uma 
votação longa, que se encer-
rou quase às 21h, e apertada 
na Câmara de Vereadores. 
Foram 23 votos favoráveis e 
22 contrários — em primeira 
e segunda discussão.

O texto também eleva a con-
tribuição patronal de 22% para 
28%, sendo que a Casa incluiu 
emenda para que o Tesouro 
continue bancando essa obri-
gação do Legislativo e do TCM. 

A expectativa agora é de 
o prefeito Eduardo Paes 
(DEM) sancionar esta se-
mana a lei. Isso porque há 
intenção de que o descon-
to passe a valer em julho ou 
no mais tardar em agosto. 
E para aplicá-lo, é preciso 
cumprir o prazo de 90 dias 
a partir da sanção.

Atualmente, 87.079 fun-
cionários ativos contribuem 
com 11% de suas remunera-
ções para o Funprevi, além de 
12.658 inativos que ganham 
acima do teto previdenciário 
(R$ 6.433,57), de acordo com 
dados da prefeitura. 

COMBATE À COVID

 nO Estado do Rio poderá ter um 
‘Cadastro de Servidores Conta-
giados’, englobando todos os 
Poderes. Diante da necessidade 
de se investir no combate à pan-
demia da covid-19, o deputado 
Luiz Paulo Corrêa (Cidadania) 
apresentou proposta para que 
o governo passe a divulgar, pe-
riodicamente, os números de 
funcionários públicos vítimas 
do vírus — preservando suas 
identidades. 

“É fundamental que o Esta-
do conheça como a pandemia 
está afetando seus servido-
res, de todos os Poderes, sem 
exceção. É preciso sabermos 
o número de óbitos, de con-
taminados, quantos foram 
contaminados com o trabalho 
remoto, quantos foram conta-
minados com trabalho presen-
cial”, afirmou Luiz Paulo.

Controle de servidores infectados

 n Parlamentares contrários à 
medida também bateram na 
mesma tecla: de que o aumen-
to da contribuição só vai afetar 
os servidores e prejudicá-los 
em meio à pandemia. 

“Quem votar a favor desse 
projeto hoje votará pela redu-
ção salarial dos servidores”, 
afirmou Tarcísio, que insistiu 
para que o Legislativo aguar-
dasse até novembro para dis-
cutir o tema — tendo em vista 

o prazo dado pela União. E su-
geriu que, nesse período, a Casa 
buscasse soluções.

Lindbergh Farias, líder do 
PT, afirmou que, como parla-
mentar, “nunca viu um pacote 
de maldades como esse”. Tai-
ná de Paula (PT) afirmou que 
se trata de “uma reforma ca-
penga”. “O problema está no 
envelhecimento ou na gestão 
do fundo que sequer os servi-
dores têm domínio?”, criticou.

CRÍTICAS

Redução e confisco de salários

Luiz Paulo é autor do projeto

DIVULGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT, por meio de sua Autoridade Competente, no uso de suas 
atribuições e na conformidade dos autos, após indeferir os recursos apresentados, HOMOLOGA e ADJUDICA nos termos do 
inciso VII do artigo 38 e inciso VI do artigo 43 ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, o procedimento licitatório denominado 
Tomada de Preços nº 05/2020/DETRAN/MT que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada em serviços de 
engenharia e arquitetura, com base no projeto arquitetônico elaborado pela Coordenadoria de Obras e Engenharia do 
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT, para execução de obra de Revitalização com ampliação 
do Complexo Físico do DETRAN/MT - Sede do Departamento Estatual de Trânsito de Mato Grosso, localizada no município 
de Cuiabá/MT”, conferindo à empresa vencedora do certame, RC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 30.639.331/0001-37, no 
valor global de R$1.860.529,96 (um milhão oitocentos e sessenta mil quinhentos e vinte e nove reais e noventa e seis 
centavos), a expectativa de contratação com esta Autarquia Estadual para execução do objeto ora pretendido.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

TOMADA DE PREÇOS N° 05/2020/DETRAN/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Presidente DETRAN/MT
Gustavo Reis Lobo de Vasconcelos

Cuiabá-MT, 13 de abril de 2021.
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 > Como esperado, o 
debate foi acalorado 
e houve algumas ten-
tativas da oposição de 
adiar a sessão. Tarcísio 
Motta (Psol) chegou a 
fazer esse pedido por 
duas vezes. No entanto, 
o plenário não aprovou.

Entre os parlamenta-
res apoiadores da pro-
posta, alguns faziam 
coro nos argumentos: 
alegaram que a medida 
ajudará no reequilíbrio 
do Funprevi e desafogar 
as contas públicas.

Líder do governo, 
Thiago K. Ribeiro (DEM) 
defendeu que o Rio está 
“seguindo norma cons-
titucional” e emendou: 
“Nos momentos de crise 
é que precisamos usar os 
remédios mais amargos”. 
Teresa Bergher (Cidada-
nia) afirmou: “Não po-
demos continuar nessa 
situação, de rombo, que 
muito breve vai compro-
meter pagamento das 
aposentadorias”.

Argumentos: 
apoiadores 
fazem coro

CONFIRA

R$ 38 BI R$ 5,6 BI
Déficit atuarial (a longo prazo) 
do Funprevi. Aumento das 
alíquotas (dos servidores e da 
patronal) reduzirá esse déficit 
em R$ 4,3 bilhões

Com a extensão do prazo da 
contribuição suplementar 
(também previsto no texto), 
haverá redução do déficit 
atuarial em R$ 5,6 bilhões

Pelo texto, o banco de da-
dos será alimentado pelos se-
tores de administração de re-
cursos humanos dos órgãos, 
que deverão encaminhar as in-
formações mensalmente, até 
ao 5º dia útil do mês subse-
quente, para a Secretaria de 
Estado de Planejamento pro-
videnciar a tabulação.
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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

 

ANTIGUIDADES 
Vendo em leilões, dias 15 e 
16 de Abril a partir das 14h. 
Rua das Laranjeiras 540 Fun-
dos Laranjeiras
www.meloleiloeiro.com.br

 

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.

 

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

Após a polêmica recente entre-
vista de Jorge Kajuru ao canal 
de Antônia Fontenelle, no 

Youtube, na qual ele chamou Lucia-
na Gimenez de ‘mulher de progra-
ma’, a apresentadora da RedeTV!’ 
abriu uma ação judicial contra a 
ex-mulher de Marcos Paulo. O pro-
cesso de número 1003538-
0720218260011 tramita no Foro 
Regional de Pinheiros, da Comarca 
de São Paulo, SP.

Gimenez pede que Antônia seja 
condenada a indenizá-la por danos 
morais, com um valor superior a R$ 
10 mil, por ter sido ‘omissa como 
entrevistadora’. Além disso, por 
meio de tutela de urgência, pede 
que Antônia seja proibida de citar 
seu nome publicamente em qual-
quer veículo de imprensa ou plata-
forma digital para divulgar informa-
ções referentes à sua intimidade, 
sob pena de multa de no mínimo R$ 
20 mil em caso de descumprimento. 

Em entrevista à Antônia, o sena-

dor Jorge Kajuru - que já é alvo de 
uma queixa-crime protocolada pelos 
advogados de Luciana Gimenez no 
Superior Tribunal Federal (STF) - 
chamou a apresentadora de ‘mulher 
de programa’ e de ‘desqualificada’.

“E sobre a Luciana Gimenez, eu não 
tenho nada a falar, não falo sobre 
mulher de programa, Dane-se. Ela já 
me processou, pode processar de 
novo. É uma mulher desqualificada, 
tanto que virou o que virou por 30 
segundos com Mick Jagger. Ou você 
acha que foi por amor? Evidente que 
não. E ela sabe que eu sei da história 
toda na casa do Olavo Monteiro de 
Carvalho né, ela foi contratada para 
ficar com o Mick Jagger e eu falei isso 
mesmo, porque para mim ela não 
tinha respeito com os colegas. Eu 
trabalhei com ela na RedeTV!, ela 
chegava como se fosse dona, depois 
acabou se casando com um dos 
sócios da Rede TV!, para você ver que 
a vida dela sempre foi de interesse”, 
disse o político.
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Mayra Cardi terminou o relacionamento  com Arthur 
Aguiar pela segunda vez. No primeiro término, Mayra 
abriu publicamente que o ator havia a traído por 
diversas vezes e classificou seu relacionamento com 
ele como abusivo, mas agora o motivo é outro. “Ele 
se transformou porque ele quis. Eu já tinha desistido 
dele e ele se transformou (...). Depois de ouvir todas 
as histórias sobre relacionamentos abusivos, eu fiquei 
pensando... Será que eu confio na minha percepção?”, 
questionou Mayra que resumiu ainda amar o ex. Só 
que ela acredita que este é o momento deixá-lo livre 
por medo de não estar conseguindo enxergar se ainda 
vive ou não uma relação abusiva. 

MAYRA E ARTHUR SE 
SEPARAM DE NOVO

REPRODUÇÃO

A estudante matogrossense Gabriele 
Souza registrou um boletim de ocorrência 
na delegacia do município de Nova 
Mutum contra o ator Pedrinho Moura, 
mais conhecido como Pedrinho do Pânico. 
Ela o acusa de assédio após ter recebido 
um vídeo íntimo em uma conversa 
privada no dia 8 de abril, logo depois dos 
dois terem começado um bate-papo em 
uma rede social. Gabriele conta que 
reclamou do conteúdo impróprio enviado 
pelo ator, que riu da jovem e ainda 
perguntou se ela teria gostado das 
imagens. 
 Incomodada com o episódio, Gabriele 
foi no dia seguinte à delegacia para fazer 
uma queixa-crime contra Pedrinho. A 
coluna, que teve acesso ao material 
anexado no B.O., procurou Pedrinho 
Moura. “Até o momento, a assessoria e o 
Pedro não foram notificados ou sabem da 
procedência dessa acusação”, informou a 
assessora do ator.

ESTUDANTE ACUSA 
EX-PÂNICO DE 
ASSÉDIO

Luciana Gimenez pede 

R$ 10 mil de indenização 

de Fontenelle

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
TE

R
N

ET

Apresentadora 

pede ainda que a 

ex de Marcos 

Paulo seja 

proibida de citar 

seu nome 
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DIVÓRCIO: ‘DECIDI SEGUIR SOZINHA’

IVY MORAES DÁ ENTRADA NO 

DIVULGAÇÃO/ GINGA ASSESSORIA

Ivy Moraes e Rogério Fernandes 

decidiram mesmo dar entrada 

no processo de divórcio. A ex-BBB 

e empresário viveram um rela-

cionamento de dez anos entre 

idas e vindas e iriam se casar em 

dezembro de 2020. Mas,  uma 

semana antes da cerimônia 

em Cancun, no México, Ivy foi 

surpreendida com os prints e 

áudios de uma traição revela-

dos por esta coluna. O ex-casal 

ainda tentou uma reconciliação 

só que a relação tinha ficado desgastada. “As coisas que 

eu fiquei sabendo pesaram muito na minha decisão”, 

confessa Ivy.

 A modelo e influenciadora conta à coluna que pro-

cura manter uma relação saudável com ex, que não 

guarda mágoas e que não pensa em um novo amor. 

“Mas tudo pode acontecer’, comentou.

 n Depois da separação vocês ainda tentaram 
se acertar, não foi?

 L Nós conversamos bastante, foi um processo 
bem difícil. Eu pensei muito em tudo o que acon-
teceu e decidi que o melhor, no momento era 

seguir sozinha. 

 n O que mais pesou para a 
separação?

 LA relação ficou desgastada. Depois de 
tudo o que aconteceu desgastou ainda 
mais. As coisas que eu fiquei sabendo 
pesaram muito na minha decisão.

 n Como fica a guarda do filho de 
vocês?

 L Eu fiquei com a guarda dele mas nós 
tentamos fazer o melhor para o Luiz. 

Não temos datas para que cada um fique com 
ele. O Rogério tem livre acesso ao Luiz.

 n Como é a relação atual de vocês? Ficou 
alguma mágoa?

 L Posso falar por mim, eu não tenho mágoa ne-
nhuma dele. A gente se respeita e tenta manter 
a maturidade principalmente por conta de ter-
mos um filho. 

 n Está preparando para um novo amor?

 L Não estou focada nisso nesse momento, mas 
tudo pode acontecer.

O NOVO SOLO DE MC JOTTAPÊ
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Henri Castelli está de namorada nova. A eleita da 

vez é a modelo Sabrina Caminski. E o casal já não faz 

questão de esconder o namoro. Ontem, o ator com-

partilhou um vídeo de uma surpresa que sua nova 

amada fez ao aparecer, na noite da última segunda-

-feira, na porta do condomínio dele. “Da surpresa de 

ontem. Olha o golpe que me deram, foi demais. Eu 

adorei”, brincou o ator sobre a surpresa ser apenas a 

presença da influencer. Mas depois ele compartilhou 

que ganhou dela um buquê de rosas brancas e uma 

caixa de chocolate. A coluna, que é  do bem, deseja 

felicidades ao novo casal. 

Duda Castro, ex-do cantor Biel, conversou com a coluna ontem, para 
esclarecer sua relação com o cantor Austin Mahone. Após confirmar 
seu envolvimento com o artista e que os dois moram na mesma 
casa de assinatura, em Los Angeles, o artista usou as redes sociais 
para contar que ainda segue solteiro. O pronunciamento de Austin 
fez alguns internautas acreditarem que Duda estaria mentindo so-
bre sua relação com o rapaz. A influencer então deixa claro que não 
está em um relacionamento sério com Austin e que os dois vivem, 
na verdade, um affair. 
 “Em nenhum momento, eu, Duda Castro, falei que estava em um 
relacionamento sério. A gente assinou com a Club House, estamos 
morando na mesma casa em Los Angeles e durante as três sema-
nas que eu estava dentro da casa a gente estava ficando. E todo 
mundo da casa sabe, eu, ele, todos os criadores, a minha assisten-
te, a minha família... É uma coisa que todo mundo sabe porque a 
gente nunca escondeu lá na casa. Eu to focada no meu trabalho e 
ele no dele”, finalizou Duda. 

NÃO É NADA SÉRIO

NOVO AMOR
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 n De amanhã até 

o dia 18 de abril 
acontece o Fes-
tival SP Choro in 
Jazz. O evento irá 
reunir 22 instru-
mentistas e sho-
ws com Filó Ma-
chado e Sexteto, 
Rodrigo Eisinger 
& Edu Guimarães 
Duo, Beba Trio 
e Convidados e 
Choro pro Santo. 
A transmissão 
será no Youtube 
a partir das 21h.

Mc Jottapê, um dos principais nomes do funk no Brasil, lança ‘Tudo um pouco’, 

no próximo dia 16, em todas as plataformas digitais e pelo canal Kondzilla no 

YouTube. “Faz tempo que eu não lançava uma música solo e estou bem em-

polgado. O clipe tem a particioação da blogueira Vivi. A música está incrível”, 

disse o cantor, que também já lançou sucessos como ‘Nem Guindaste’, ‘Sentou 

e Gostou’ e ‘Bate Palma’. Juntas, as canções somam mais de 390 Milhões de 

visualizações no Youtube.

O BOY BILIONÁRIO DE ANITTA

O ex-Fazenda Lipe Ribeiro já é mais que passado na vida de Anitta. A cantora 
agora vive romance com um judeu americano chamado Mikey Chetrit. O rapaz é 
empresário e herdeiro bilionário (fortuna estimada em 6 bilhões de dólares). 
Além disso, a família dele, Chetrit, é muito conhecida nos EUA. Mikey esteve no 
aniversário de Anitta e os dois curtiram a noite juntinhos.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Mc Marcinho, de 43 anos, recebeu alta após ficar internado em um hospital de Bangu, Zona Oeste, 
desde janeiro por causa de uma infecção no pé que causou osteomielite (infecção no osso). “Essa 
infecção me levou a intubação por quatro dias, fiquei internado por três meses. Quero agradecer a 
equipe do hospital, de quem faz a faxina até o diretor, e todos que oraram por mim”, disse o cantor.

MC MARCINHO TEM ALTA DE HOSPITAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Gledson Vinícius 

presidente 
da Fundação 
Planetário do Rio

É muito preocupante a sinalização 
que o chefe da Advocacia Geral 
da União (AGU) deu ao país ao 

defender, no STF, o suposto direito de 
religiosos terem de frequentar cultos 
ou missas em pleno recrudescimento da 
pandemia do coronavírus. Ainda mais 
com o surgimento de novas e mais viru-
lentas cepas da doença, trazendo, a cada 
dia, um novo desafio para os epidemio-
logistas, médicos e demais profissionais 
da Saúde. No julgamento em questão, 
discutia-se a autonomia dos estados e 
municípios em combater a pandemia.

O chefe da AGU, ao dizer que os re-
ligiosos têm o direito de morrer pela 
sua fé, jogou fora a Constituição e as-
sumiu outra coisa, cometendo um ato 
perigoso e que nos faz pensar não no 
Brasil do século 21, do Brasil democrá-
tico, tolerante e pluralista; e sim em 
um outro país, que tem na religião o 

Claudio Goulart 

presidente do 
Sindicato dos 
Advogados-RJ

 N Não bastassem os hospitais sobrecarregados com pa-
cientes de covid-19, João Pessoa está às voltas com um 
surpreendente problema. Desde segunda-feira, sacos 
de lixo começam a se acumular pelas ruas da capital da 
Paraíba. É que em plena pandemia, a prefeitura quebrou 
contratos com as três empresas responsáveis pela lim-
peza urbana. No domingo, um dia antes da paralisação 
dos serviços, o prefeito Cícero Lucena tirou licença e 
deixou o lixo com o vice Léo Bezerra. Segundo consta 
oficialmente, o prefeito Lucena viajou para São Paulo, 
Santa Catarina e Brasília em busca de parcerias.  

Frevo a dois 
 NJosé Mucio tem aliada 

para eventual candidatura 
em Pernambuco. Sua ex-co-

lega de TCU Ana Arraes. A 
matriarca da família Cam-
pos não perdoa a família 
por ingratidões. 

LSN  
 NA revogação da Lei de Se-

gurança Nacional e a cria-
ção de uma Lei de Defesa 
do Estado Democrático de 
Direito, em substituição à 
legislação surgida no auto-
ritarismo, serão defendidas 
na próxima sessão plenária 
do Instituto dos Advogados 
Brasileiros hoje. 

Tempos estranhos 
 N O plenário irá analisar 

dois pareceres nesse sen-
tido, de autoria dos advo-
gados Letícia Lins e Silva, 
Lênio Streck e Pablo Ma-
lheiros da Cunha Frota. 
Criada durante a ditadura 
militar, a LSN vem sendo 
usada como instrumento 
de intimidação contra crí-
ticos do governo. Jornalis-
tas têm sido as maiores ví-
timas do seu uso abusivo.  

MERCADO 

É guerra 
 NRelatório da Socialba-

kers, no qual mediu as in-
terações do Facebook para 
publicações relacionadas 
à vacina ou ao coronaví-
rus, mostra que Pfizer foi 
a principal marca de saúde 
em 2020. A AstraZeneca re-
cebeu mais interações ne-
gativas no mesmo período. 

A 100 dias 
 NA famosa loja de roupas 

Riachuelo vai vestir o Time 
Brasil a caminho dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. É 
parte do patrocínio fecha-
do pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro com a varejista 
de moda para o ciclo olím-
pico 2020-24.  

Nas lojas  
 N Além de assinar o design 

dos uniformes de viagem 
dos 300 atletas que em-
barcarão para Japão, a  
parceria com a Riachue-
lo também traz as atletas 
Flávia Saraiva (ginástica 
artística) e Silvana Lima 
(surf) como embaixadores 
da marca. Aliás, a Riachue-
lo terá licença para comer-
cializar os produtos – ja-
quetas, t-shirts, camisetas, 

bonés etc. 

Xicanos e brazucas 
 NMarço deste ano registrou 

o maior número – dos últi-
mos 15 anos – de pessoas 
apreendidas pelas autori-
dades americanas por ten-
tarem entrar ilegalmente 
nos Estados Unidos através 
da fronteira com o México, 
em busca de refúgio ou asi-
lo na América.  

Wall news 
 NForam cerca de 171 mil 

prisões efetuadas somen-
te mês passado, e ao todo já 
são mais de 300 mil soman-
do-se os três primeiros me-
ses do ano. Os dados foram 
levantados pela AG Immi-
gration para a coluna. Em 
tempo, há muitos brasilei-
ros, sempre, nessa lista. 

Novo hóspede 
 NOs grandes e médios ho-

téis de capitais (negócios) e 
de cidades turísticas adap-
tam seus anúncios para 
uma nova demanda em 
tempos de pandemia. Um 
conceito, aliás, que veio 
para ficar. O novo hóspede 
em baixa temporada são 
executivos de capitais,  sol-
teiros ou em casal, que pe-
dem wifi forte e TV a cabo 
para trabalho remoto.  

Novo hóspede 2 
 NEmpresários e profissio-

nais liberais estão migran-
do para hotéis fazendas, 
pousadas praianas e cida-
des do interior, com locação 
de imóvel, para manter as 
atividades online. É cres-
cente a constatação de que 
2021 é outro “ano perdido”. 

Adeus, Aloy 
 NSão muitos  jornalistas 

que se foram – a nossa so-
lidariedade sem tamanho 
– e o Brasil perdeu segunda-
-feira à noite outro grande 
repórter. Morreu vítima de 
covid-19 no Rio de Janeiro 
o editor-chefe de O DIA, 
Aloy Jupiara. Humilde, 
batalhador, sonhador, 
cheio de projetos. Deixa 
uma legião de amigos e 
admiradores.

SUJEIRA NA PRAÇA

O RETORNO  

 N Alberto Youssef, o doleiro 
famoso do Brasil, vive de boa 
na praça novamente. Retirou 
a tornozeleira eletrônica, se-
gue a rotina num apartamen-
to confortável na Vila Madale-
na, em São Paulo, e continua 
com um olho no Paraguai, sua 
terra preferida.  

Alvissareiro: que ou o que leva 
ou dá boas-novas, que anuncia 
ou prenuncia acontecimento 

feliz. Esse adjetivo arcaico seria a mi-
nha escolha para descrever o twitte de 
05/04/21 do prefeito Eduardo Paes so-
bre a Universidade Gama Filho. Por lá, 
ele conta ter assinado um decreto para 
desapropriar o campus da antiga UGF, 
no bairro de Piedade, na Zona Norte. 
Diz mais o alcaide: informa ainda sua 
ideia de fazer uma parceria com a Feco-
mercio para viabilizar um grande cen-
tro de ensino e conhecimento no local. 
Se isso não for um decreto alvissareiro, 
não sei como nomeá-lo.

Para alguns o anúncio pode não pas-
sar de lugar comum e ter passado em 
brancas nuvens. Ocorre que o tema é 
especial demais para esse coração su-
burbano. Minha biografia se confunde 
com aquelas salas, prédios e quadras. 
Só de pensar já me vem à mente o nú-
mero da matrícula que me acompa-
nhou durante os quatro anos em que 
flanei pela faculdade. 

O número, as memórias, os sonhos 
que tinha, quem eu era, as pessoas in-
críveis que conheci, as escapadas para 
ver filmes no teatro Dina Sfat, as sex-
tas inconfessáveis, tudo volta como 
um carrossel de imagens à cabeça. E 
tenho certeza que não sou o único que 
se sente assim com a novidade.

A canetada de Eduardo Paes trata 
de resgatar a esperança do carioca e 
devolve sentido e missão a um bairro 
que vibrava na frequência de vida aca-
dêmica. Um grande centro de ensino 
e conhecimento é a natureza daquele 
espaço suburbano por excelência. Seu 
conjunto arquitetônico, toda sua in-
fraestrutura instalada e a soma de me-
mórias afetivas dos alunos, professo-
res e corpo administrativo colaboram 
para fortalecer a vocação científica 
dessa zona especial da cidade.

Motivos não faltam para o prefeito 

Teremos a Gama Filho de volta

O pretende o chefe da AGU?

seu único guia, o seu dogma.
O que querem a chefia da AGU e, 

por tabela, o governo brasileiro com 
esse discurso? Esconder a média diária 
de milhares de mortos pela doença e 
a falta de um plano centralizado para 
combatê-la, em nível nacional? Se for 
isso, desculpe, mas é impossível escon-
der o caos atual.

O caso em questão não se trata de 
religiosidade, de fé; se trata de Saúde 
pública; se trata de salvar vidas ma-
teriais; se trata de o governo ouvir a 
Ciência para melhor combater essa 
doença que vem destruindo a nossa 
sociedade e Economia.

O livre exercício religioso está em 
nossa Constituição e assegurado du-
rante as medidas restritivas; obviamen-
te, de forma temporariamente remota, 
como muitas outras atividades também 
estão. Isso em nome da vida de todos 
os brasileiros, independentemente do 
credo religioso que confessem.

Ao menos o Supremo, no referido 
julgamento, por 9 votos a 2, mante-
ve a autonomia de estados e prefei-
turas, inclusive com a orientação do 

tornar o foco de sua nova gestão esse 
projeto de revitalização do campus da 
extinta Universidade Gama Filho: move 
a Economia, dinamiza um bairro intei-
ro, atrai empresas, cria empregos qua-
lificados, combate a fuga de cérebros da 
cidade - doutores que preferem deixar o 
Brasil para continuar pesquisas em ou-
tro país - desenvolve inovação e reaviva 
o orgulho de ser carioca. 

O contexto político da cidade cria 
o ambiente perfeito para a aceleração 
dessa pauta. Se por um lado o executi-
vo é ótimo em captar recursos e fazer 
parcerias, o que é importantíssimo, 
por outro lado, vale lembrar, numero-
sos candidatos a vereador - de todas as 
matizes políticas - defenderam a UGF 
durante a última campanha. 

Esse foi o caso do mandato coletivo 
da Bancada do Livro, por exemplo, que 
propôs a criação de um “hub educa-

cional” em que entidades reconheci-
das no campo da Educação, das três 
esferas de governo, se organizassem 
no complexo em cogestão. Eleito, o ve-
reador Rafael Aloisio do Cidadania é 
outro grande defensor da revitalização 
da área, tendo ainda em campanha 
construído compromisso público com 
o atual prefeito.

O cenário anima os cariocas. Prin-
cipalmente os suburbanos que, como 
eu, mantinham sobre aquele espaço 
um profundo sentimento de orgulho. 
Não sei dizer, como provoca a poeta 
Elisa Lucinda, quantas vezes minha 
esperança será posta à prova. Sei que 
comemoro as alvíssaras do momento 
enquanto vagam pela lembrança as 
memórias daquele tempo. Afinal, não 
há caminho possível para o Rio voltar 
a dar certo que não perpasse pela va-
lorização da Educação.

isolamento social; do fechamento do 
comércio, bares, restaurantes, fábri-
cas, clubes, templos, igrejas e até o 
confinamento total da população ou 
“lockdown”.

Esta autonomia de ação não se tra-
ta, por óbvio, de um ataque à liberdade 
de credo religioso ou de qualquer ou-
tra liberdade individual, mas do direi-
to do gestor de governar, tendo como 
linha mestra o conhecimento sanitário 
e científico. Afinal, como está mais do 
que comprovado, a ciência e a prática 
sanitária salvam vidas.

Haja vista os resultados da vacina-
ção, conjugada com medidas de dis-
tanciamento, em todo o mundo, der-
rubando índices de internamentos e 
óbitos, inclusive no Município do Rio 
de Janeiro, com a queda de interna-
ções nas faixas etárias vacinadas.

No entanto, independentemente 
do resultado do julgamento, a chefia 
da AGU já perdeu o debate, ao se co-
locar de uma maneira tão obscuran-
tista em um ponto que interessa não 
a esse ou aquele religioso, mas a todos 
os brasileiros.

AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N# Casa de  Cultura Cocco Barçante e Portal Consultoria em Turismo 
Bayard Boiteux inauguram hoje exposição virtual, com quadros de Valéria 
Vidigal. # David Chew  e Blas Rivera apresentam oito shows online, a partir 
do dia 15, no YouTube. # Fundação Grupo Boticário de Proteção à Nature-
za lança Edital Conexão Oceano de Comunicação Ambiental, com inscri-
ções até 31 de maio. # Ruy Sodré compilou em seu lançamento “Os Heróis 
Brasileiros” mais de 70 nomes de personalidades históricas nacionais.

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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Comentarista 

do ‘Plantão’ do 

reality na Globo, 

a jornalista e 

influenciadora 

Foquinha fala 

sobre sucesso no 

YouTube, carreira 

e entrevistas 

inesquecíveis

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

MALHAÇÃO

 n Duca afirma para Dalva que 
abandonará a investigação 
sobre a ex-namorada de Alan. 
Heideguer repreende Lobão pelo 
susto em Duca. Cobra provoca 
Nat sobre uma foto de Alan.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Iná agradece a Laudelino pela 
surpresa que ele preparou para 
ela. Vitória não deixa Marcos 
falar com ela sobre separação. 
Wilson pede para Lorena ajudá-
-lo a mudar o visual.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Kyra/Cleyde e Alexia/Josima-
ra conseguem se esconder de 
Renzo e Dominique. Luna/Fiona 
pede a Zezinho e Ermelinda para 
continuar com eles. Petra recla-
ma das gravações da novela.

 n Abrão não gosta do convite 
feito pelo Faraó à Sarai. Ela é 
levada para o harém do rei egíp-
cio. Sarai se sente constrangida 
diante das esposas do faraó. 
Abrão é consolado por Ló.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Samuca estranha o comporta-
mento de Vivi, que evita prolon-
gar a conversa como garoto. Ela 
acha que assim Samuca deixará 
de gostar dela.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cora repreende Eliane por sair 
para trabalhar sem tomar café. 
Maria Joaquina afirma a José Al-
fredo que irá ajudá-lo a construir 
seu império.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Foquinha: fã de 

carteirinha do 

reality da Globo
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S
ucesso no YouTube e nas redes 
sociais, Foquinha está também 
na TV aberta. Fernanda Catania, 
de 33 anos, se une a equipe de co-

mentaristas de um programa que está 
dando o que falar: o ‘Big Brother Brasil 
21’. Fã de carteirinha do reality, a jorna-
lista e influenciadora passa a dividir tela 
com a amiga Ana Clara no ‘Plantão BBB’ 
para comentar, de forma sincera e des-
contraída, os bastidores do reality e levar 
os debates que estão fervendo nas redes 
sociais para a TV.

“Eu fiquei muito empolgada com o 
convite. Como jornalista e apresenta-
dora de entretenimento, ser convidada 
para comentar em um programa sobre 
‘BBB’ toda semana, ao vivo e na TV Glo-
bo, é realmente um sonho. É a validação 
do meu trabalho porque me leva para um 
novo lugar na minha carreira. E estou 
muito feliz de fazer isso ao lado da Ana 
Clara, que está arrasando demais. A gen-
te se conhece há um tempo e, para mim, 
é uma honra estar com ela. Os nossos 
papos vão ser como os de duas amigas 
fofocando sobre o ‘BBB’ na TV”, garante.

Mas falar sobre ‘BBB’ não vai ser novi-
dade para Foquinha. Pelo contrário, ela 
já aborda o tema nas redes, no YouTube 
e em parcerias com o Globoplay e a Net-
flix. Ela acompanha de perto o reality. 
“É uma edição mais pesada. Ela retrata 
o nosso cenário de pandemia e de sen-
timentos mais aflorados. Também traz 
pautas sociais, e isso é natural. É o que 
está acontecendo no momento, não tem 
como ignorar”, diz a jornalista, que reve-
la o seu G-4 favorito: “Eu ficaria muito 
feliz se Juliette, Gil, Camilla e João fos-
sem para a final”.

CULTURA POP APROFUNDADA
Não é a primeira vez que Foquinha apa-
rece na TV. A jornalista já apresentou 
festivais no Multishow e participou de 
programas no GNT. Tudo isso é resul-
tado do sucesso conquistado no YouTu-
be, onde tem mais de dois milhões de 
inscritos e aborda cultura pop de forma 
aprofundada.

“Hoje, as pessoas se informam muito 
pelo Instagram, sem se aprofundar na 
notícia e acabam tendo uma opinião rasa 
sobre os temas. Isso é perigoso. No meu 
trabalho, pego temas quentes que estão 
rolando no momento e faço uma pauta 
mais elaborada e aprofundada. Gosto de 
trazer a informação completa, mais do 
que as pessoas possam achar em uma 
rápida busca no Google, ou olhando no 
feed do Instagram. Isso vem do meu lado 
jornalista”, conta.

Foquinha, que foi “aquela adolescente 
que ficava o dia inteiro assistindo MTV”, 
não se imaginava trabalhando com cul-
tura e entretenimento. Mas quando co-

meçou a trabalhar na área, viu que essa 
era a sua praia. Em 2015, a criação do 
programa de entrevistas no YouTube, o 
‘Desafio da Foquinha’, veio da ideia de 
usar a plataforma como um trampolim 
para a televisão, mas com o tempo, ela 
percebeu que podia fazer a diferença na 
internet mesmo.

“Aos poucos, fui vendo que o YouTu-
be era o caminho. Não precisava ir para 
TV, eu podia fazer o meu próprio canal. 
Mas não esperava esse resultado. Lá 
atrás, eu jamais imaginava porque me 
via no lado tradicional do jornalismo. 
Demorei para entender que eu estava 
virando a minha própria marca, a mi-
nha própria mídia. Demorou para cair 
essa ficha”, revela.

ENTREVISTAS INESQUECÍVEIS
Das muitas entrevistas nacionais e in-
ternacionais que já fez, Foquinha guar-
da algumas com carinho no coração. “A 
do Ed Sheeran foi um divisor de águas 
no canal porque repercutiu muito e me 
rendeu bastante exposição, além de ter 
conseguido fazer o que mais gosto: ti-
rar o entrevistado da zona de conforto 
e obter alguma resposta inesperada do 
artista”, conta a jornalista, que destaca 
também as conversas com Dua Lipa e 
com os atores de ‘La Casa de Papel’.

Ela ainda deseja gravar com nomes 
como Cardi B, Billie Eilish e Rihanna, 
além da brasileira Anitta. “A gente se 
conhece e eu já entrevistei a Anitta mi-
lhares de vezes para outros veículos, mas 
para o meu canal, ainda não. Essa daí 
tem que rolar, todo mundo pede”, diz.

PODCAST COM NAMORADO
Além do YouTube e da participação no 
‘Plantão BBB’, Foquinha tem um pod-
cast com o próprio namorado, André 
Brandt. Desde 2019, eles produzem o 
‘Donos da Razão’, que fala sobre assun-
tos da vida pessoal dos dois. “É engraça-
do porque a gente já passa o dia inteiro 
juntos, ainda mais na pandemia, mas 
a gente se dá tão bem que o podcast se 
torna algo especial. A gente está sem-
pre na correria de trabalho, e o podcast 
é aquele momento que a gente fala de 
amenidades, sem preocupações. E lá é 
100% exposição da minha vida pessoal”, 
brinca Foquinha.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob 

supervisão de Tábata Uchoa 

FOCADA NO ‘BBB’



Horóscopo

Grande momento para turbinar o orçamento, 
aproveite. Você vai encontrar novas formas de ganhar 
dinheiro. Ciúmes e nervos podem atrapalhar o casal. 
Cor: verde-claro.

A conexão será muito prazerosa com amigos. Boas 
chances de realizar um sonho. O seu charme e apego 
vão se destacar. Aproveite na conquista. Cor: 
magenta. 

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: avaro, ávido, caveira, chaveiro, clone, coveiro, diva, drenar, eira, 
enol, haver, hora, inverno, lona, narina, nave, nove, odre, olhar, pardo, 
parede, pavor, pedra, pena, perna, preá, rede, reino, verde, vidro.

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

Áreas como arte e publicidade podem te beneficiar. 
Altas chances de sucesso. A vontade de se isolar pode 
surgir, o que pode te afastar do seu parceiro. Cor: 
verde-esmeralda.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você vai esbanjar criatividade para alcançar os seus 
sonhos e objetivos. Pode ter contato com um antigo 
amigo. Algumas brigas podem marcar a vida a dois. 
Cor: vinho.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Muita sensibilidade e refinamento para você hoje. O 
seu magnetismo aumenta e tende a atrair muitas 
pessoas. No romance, problemas no horizonte. Cor: 
âmbar.

LEÃO
23/7 a 22/8

Busque boas conexões para crescer profissionalmente 
em sua carreira. Há chance de começar uma grande 
parceria. A sua vida amorosa vai ser um arraso. Cor: 
prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Muita inspiração para fazer as suas tarefas com 
dedicação. Na saúde, se exercite hoje. No romance, os 
desejos ficam intensos e tendem a renovar a união. 
Cor: preto. 

LIBRA
23/9 a 22/10

As alianças profissionais vão se beneficiar de sua boa 
energia. Conte com a sorte para faturar hoje. Deve 
assumir o controle da sua vida amorosa agora. Cor: 
dourado. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai se dar bem em seu trabalho. Os negócios 
familiares vão estar numa grande fase. Sua mente 
pode cometer equívocos no relacionamento. Cor: 
pérola.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Foque em sua comunicação e fortaleça os seus 
contatos. Também aposte em atividades criativas. 
Deve pintar o desejo de melhorar as coisas na 
paquera. Cor: grená. 

O seu instinto te ajudará a organizar as finanças. 
Aproveite o conforto do seu lar e cuide bastante de 
saúde. A paixão vai marcar a vida a dois. Cor: verde-
claro.

Você vai estar bastante receptivo ao contato com as 
pessoas. Dedique-se aos estudos. Se tem um 
companheiro amoroso, a relação vai se firmar. Cor: 
preto.

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

Chay Suede 
era chamado 
de sósia de 
Fiuk, do BBB 
Hoje em dia, Chay Suede é um ator 
reconhecido e acabou de emendar o 
final de ‘Amor de Mãe’ com a repri-
se de ‘Império’ na Globo. Mas você 
sabia que ele já foi conhecido como 
“sósia de Fiuk”? Em 2019, ele par-
ticipou do reality show ‘Ídolos’, da 
Record, e foi muito comparado com 
o filho de Fábio Jr.

Na época, os dois seguiam o es-
tilo que era conhecido como emo 
colorido. Eles usavam franja no ca-
belo, calças coloridas e camisetas 
com gola V. Fiuk já estava fazendo 
sucesso com a Banda Hori e era o 
protagonista de ‘Malhação ID’. Chay 
ainda estava começando na carrei-
ra competindo no reality show mu-
sical e logo depois foi um dos prin-
cipais atores da versão brasileira de 
‘Rebelde’.

Atualmente, Fiuk é um dos par-
ticipantes do ‘BBB 21’, na busca por 
R$ 1,5 milhão, e também segue com 
a carreira musical. Chay tem se de-
dicado à carreira de ator nos últi-
mos anos e esteve em várias novelas 
da Globo, como ‘Novo Mundo’, ‘Se-
gundo Sol’ e ‘Amor de Mãe’.

Cacheada, Ju 
Paes posa em 
praia e arrasa 
Juliana Paes aproveita a viagem 
aos cenários paradisíacos de Tu-
lum, no México, para atualizar as 
fotos de suas redes sociais. Na se-
gunda-feira, a atriz, de 42 anos, 
compartilhou um clique deslum-
brante na praia e recebeu elogios 
de famosos e fãs. Nos registros, 
a musa aparece usando um look 
totalmente branco, com direito 
a saída de praia e biquíni cintura 
alta. Ela ainda usou todo charme 
para sensualizar e mostrar os fios 
do cabelo bem natural e cacheado.

‘Bridgerton’ é 
renovada até 
a quarta 
temporada
Antes do lançamento da segunda 
temporada, a Netflix anunciou, 
ontem, que ‘Bridgerton’ também 
terá a terceira e a quarta tempora-
das. A série bateu recorde e virou 
uma das produções mais vistas da 
plataforma de streaming.

Sem o ator Regé-Jean Page no 
elenco, Jonathan Bailey ficará 
com o protagonismo de Phoebe 
Dynevor na segunda temporada, 
que vai adaptar o livro ‘O Viscon-
de que Me Amava’, de Julia Quinn. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO
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