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JUSTIÇA 
CONFIRMA PRISÃO 
DE MULHER QUE 
MANTINHA IDOSA 
EM CÁRCERE 
PRIVADO. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

POLÊMICA 
FUTURO POLÍTICO 
DO VEREADOR 
DR. JAIRINHO É 
MOTIVO DE 
DEBATE NA 
CÂMARA 
INFORME DO DIA, P. 2

Mãe, eu te atrapalho?  
O tio disse que atrapalho

CASO HENRY

Em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca), cabeleireira detalha 
conversa de videochamada entre Monique Medeiros e o filho. P. 5 

CRISE NA ZONA OESTE

COVID

PANDEMIA ESCANCARA 

MORTES POR COVID-19 EM 
MARÇO REPRESENTAM 30% DO 

TOTAL DOS ÓBITOS POR CAUSAS 
NATURAIS NO ESTADO. P. 3 

POLÍCIA APURA 
SUMIÇO DE 200 

DOSES DE VACINAS 
EM MERITI. P. 4

Bairros de Bangu e Campo Grande são os mais afetados, com o comércio local em queda.  RIO DE JANEIRO, P. 3

DE NOVO! PAES 
TESTA POSITIVO 
Prefeito anuncia que pegou covid 
pela segunda vez. Especialistas 
falam sobre reinfecção. P. 3
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ALEGRIA ALEGRIA 
CRUZMALTINACRUZMALTINA
Vasco de Léo Matos, autor de 
um dos gols da partida, vence o 
Flamengo por 3 a 1 no Carioca. P. 8 

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Liberação das parcelas começa hoje. Mais de 10 
milhões de beneficiários já podem conferir. P. 9 

Saiba as datas 
de pagamento 
do auxílio para 
Bolsa Família 

SECRETARIA DE SAÚDE ENVIA 
MEDICAMENTOS DO ‘KIT INTUBAÇÃO’  

A 55 HOSPITAIS DO ESTADO. P. 4
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CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Equipe de Juliette, do 
‘BBB’, assina com escritório 
contrariando pedido da 
maquiadora. P. 13

CABO DA PM 
É MORTO 
COM MAIS DE 
10 TIROS NA 
LINHA 
VERMELHA
RIO DE JANEIRO, P. 6

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

No calçadão de Campo Grande, 
pessoas circulam sem máscaras 
e provocam aglomeração
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Este fim de semana será de medi-
das restritivas mais leves. Relem-
bro a capa do último sábado e 
peço a reflexão de todos.

A Câmara dos Deputados apro-
vou ontem o Projeto de Lei que 
aumenta as penas para aban-
dono de incapaz e maus-tratos 
de crianças, idosos e pessoas 
com deficiência. Um avanço, 
porém medidas como estas 
precisam ser tomadas antes 
das tragédias acontecerem.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

O 
caso do menino Henry joga holofote 
sobre um problema que muitos ten-
tam colocar para debaixo do tapete: 

a violência dentro de quatro paredes.
Os dados da Sociedade Brasileira de Pe-

diatria mostram que mais de 750 crianças 
e adolescentes, de 1 a 14 anos, morrem por 
ano, vítimas de violência doméstica.

Morrem de forma suspeita! E em 80% dos 
casos, as agressões são dos próprios pais.

A gente tem que falar, gritar sobre isso!
Muitos mascaram a tortura, as frustra-

ções que são jogadas de forma violenta em 
cima da criança, como uma forma de edu-
car... E isso não é verdade!

A força de um adulto é, indiscutivelmen-
te, mil vezes superior à de uma criança.

A gente já falou e deve falar muito sobre 
violência contra mulher, principalmente du-

rante essa pandemia, mas é preciso pensar 
que uma mulher é capaz, ou pelo menos 
deveria ser, de abrir a porta de uma delega-
cia e denunciar.

Mas e a criança? O que ela faz?
A forma da criança demonstrar tudo isso 

é por meio de sinais, como fez Henry.
Ele chorava, vomitava, pedia para não 

voltar pra casa. Ele deu sinais, mas não foi 
socorrido! Não foi amparado!

E pensar que, pelo depoimento da 
babá, essa criança tentou, do alto de seus 
4 anos, proteger a própria mãe contra 
esse algoz agressivo, mas não foi protegi-
do por essa.

Lembrando que Monique não só tinha o 
dever moral, como o dever legal, perante à 
justiça, de proteger seu próprio filho.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

 n Conversando com uma amiga de infância que 
trabalha na linha de frente, ela me contou algo que 
me tocou muito: como é dar a notícia pra quem vai 
ser entubado... O vídeo de despedida, a última cha-
mada com os filhos.

Mexeu comigo bastante.
E a gente resolveu ouvir essas pessoas que estão 

na luta... E não há uma que não compartilhe do mes-
mo sentimento: cansaço.

Eles estão no limite, não suportam mais! Não 
aguentam viver os últimos momentos de quem 
tenta, a todo custo, sobreviver.

É uma jornada muito dura para aqueles que na 

CONTINUA FEIO!
 n Lembram da história da Dona Maria Apare-

cida, de São João de Meriti, que aguarda há 6 
meses por uma cirurgia simples de vesícula?

A coluna contou na última segunda e ficou 
aguardando uma resposta da prefeitura.

E o jogo de empurra continua... Prefeitura 
joga pro Estado e vice-versa! E enquanto isso, 
Dona Cida emagrece mais, como dá pra ver na 
foto, nesse antes e depois.

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti 
informou em nota que não tem unidade de 
saúde que faça a cirurgia e que por isso, Cida foi 
inscrita no SISREG em dezembro, com regime 
de urgência. Sendo assim, ela tem que esperar 
a liberação do Estado.

Vão esperar ela cair dura?
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 

bonito... Só pode ser sacanagem, e tenho dito!

Há muitos Henrys por aí!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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O antes e depois de Dona Maria Aparecida

O 
futuro político do vereador Dr. Jairinho, preso em 
investigação da morte do menino Henry Borel, ainda 
é motivo de polêmica na Câmara Municipal do Rio. O 

parlamentar Chico Alencar (PSOL) comentou sobre a juíza 
Mirela Esbisti ter indeferido, liminarmente, um pedido de 
suspensão imediata do mandato de Jairinho, alegando prin-
cípios da “presunção de inocência” e “separação de poderes”. 
“Se o pedido de prisão do vereador não for prorrogado (ou 
virar preventiva), ou ele ganhar novo habeas corpus que vier 
a ser impetrado, Jairo Jr, em três semanas, voltará a exercer 
presencialmente o mandato, inclusive, em tese, presidindo 
a Comissão de Justiça e Redação - a quem caberá o primeiro 
exame de pedido de cassação do seu mandato. Paradoxal e 
vergonhoso! Pode se configurar, para aprofundar o descrédi-
to na política (e na democracia), uma situação similar à da 
deputada Flordelis, que até já se lança candidata ao Senado 
ou à reeleição”, avaliou.

JURÍDICO E POLÍTICO
Consultado sob ponto de vista legal, o presidente da Comis-
são de Prerrogativas da OAB/RJ, Marcello Oliveira, disse que 
“o caso Henry está sendo investigado e será julgado pelo 
nosso sistema de Justiça criminal. Até lá, cabe à Câmara se 
responsabilizar pelo processo ético e disciplinar, afastando 
qualquer de seus membros eleitos de acordo com a Lei Orgâ-
nica, o Regimento Interno e as Resoluções Plenárias. A demo-
cracia e o devido processo legal não admitem atropelos”, ex-
plica. “Existem alguns casos muito excepcionais em que você 
pode prescindir dessa atuação da casa legislativa quando, 
por exemplo, existe possibilidade pelo crime que está sen-
do investigado, haver obstrução de justiça, porque a própria 
permanência do acusado ou réu na Câmara de alguma forma 
causa essa obstrução, interfere na investigação. Nesses ca-
sos, você acaba flexibilizando um pouco esse princípio”. 

CASO HENRY BOREL

O destino do Dr. Jairinho

 n O deputado estadual Ro-
drigo Amorim (PSL) anun-
ciou que será construída, 
num terreno abandonado 
da Rua São Francisco Xavier, 
uma companhia destacada 
da PM. O imóvel vai auxiliar 
na extensão do Segurança 
Presente para o Largo da 
Segunda-Feira, que o parla-
mentar pediu em dezembro, 
e na mesma extensão que ele 
está pedindo para a Praça 
Afonso Pena.

 n O vereador Luiz Carlos Ra-
mos Filho (PMN) reivindica 
para si a autoria do projeto 
de lei, publicado no último 
dia 8, que suspende a visto-
ria anual dos taxistas da ci-
dade do Rio de Janeiro em 
2021 por causa do decreto 
de estado de calamidade 
pública no município por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus. 

AUTORIA DE 
PROJETO DE LEI 
NA CÂMARA

RENAN OLAZ / CMRJ

COMPANHIA 
DESTACADA DA PM

Presidente de Comissão da OAB/RJ, Marcello Oliveira falou sobre o caso do vereador Dr. Jairinho.
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Monique dava 
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empregada
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Ataque a tiros na 
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SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Cabe à Câmara 
se responsa-
bilizar pelo 
processo ético 
e disciplinar”
MARCELLO OLIVEIRA,

Advogado

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

maioria trabalham em 2 empregos, estão cara a cara 
com vírus, e ainda correm risco de serem infectados 
ou infectarem alguém que amam.

Já tem profissional pedindo demissão por não 
conseguir controlar a carga emocional do momento.

“Estou angustiada, chorando direto. Nem aviso 
prévio eu fiz questão de cumprir, porque não me 
reconhecia”, conta à coluna uma fisioterapeuta que 
saiu do emprego.

É, realmente não há soldado que resista!
Então, bora colocar o Pingo no I...
A ordem é vacina, cuidado e reconhecimento. 

Porque eles precisam e merecem!



RIO DE JANEIRO

PANDEMIA GERA 
CENÁRIO DE CRISE 
SOCIAL NO RIO
Em Campo Grande e Bangu, localizados na Zona Oeste, comércio 
e moradores sofrem com incertezas provocadas pela doença

N
os hospitais, a alta 
taxa de ocupação de 
leitos de UTI e a es-
cassez do ‘kit intu-

bação’ escancaram a crise na 
Saúde, no momento em que 
o Estado do Rio ultrapassa a 
marca de 40 mil mortes por 
covid-19. Mas a pandemia 
também é uma crise social. 
Com o desemprego em alta e o 
auxílio emergencial reduzido, 
pouca gente compra, pouca 
gente vende, e o dinheiro, que 
já era para lá de suado, circula 
cada vez menos pelo comércio.

“Antes a gente conseguia 
um dinheiro ‘maneiro’”, afir-
ma Wallace Araújo, de 21 anos, 
dez deles trabalhando como 
vendedor de roupas jeans no 
Calçadão de Bangu. “Com o co-
mércio fechado e o desempre-
go aumentando, o povo está 
guardando para ir ao super-
mercado. O arroz aumentou, 
o feijão aumentou. Roupa não 
é produto essencial. Aí, acabo 
vendendo menos”, comenta. 
“O que eu recebo dá para pa-
gar o almoço, a passagem e só. 
Praticamente estou pagando 
para trabalhar”.

Perto dali, o restaurante 
popular de Bangu registrou 
aumento no fluxo no horário 
de almoço. A refeição é servi-
da a R$ 2 entre 10h e 15h. Mais 
cedo, entre 6h e 9h, o café da 
manhã custa R$ 0,50. “Eco-
nomiza para caramba, e em 
períodos assim qualquer eco-
nomia faz diferença”, afirma o 
vendedor de amendoins Ale-
xandre Silva, frequentador 
diário. O aposentado Paulo 
Gerson, que vive nas ruas do 
bairro, faz coro. “Venho aqui 
quase todos os dias desde a 
inauguração. A comida é boa, 
não há do que reclamar”.

No Calçadão de Campo 
Grande, o vai e vem de pes-
soas é frequente - muitas in-
sistem em não usar a más-
cara. A diferença para os 
tempos pré-pandemia é que 

agora quem era cliente virou 
apenas transeunte. Cleiton 
Nascimento tem barraca de 
potes plásticos e observa a 
queda brusca nas vendas. 
“Antes vendia, em um dia 
normal, para cerca de 40 
pessoas. Agora vendo sete, 
dez no máximo. Muita gen-
te está com medo e não vem 
aqui. Tem muita gente sem 

O aposentado Paulo 
Gerson, que vive 

nas ruas de Bangu, 
aproveita sempre o 

restaurante popular

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA
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Wallace vende roupas no calçadão de Bangu: “O que eu recebo paga o almoço, a passagem e só”

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Especialistas comentam reinfecção pela covid-19
tou positivo duas vezes em 
nove meses. Apesar de ter 
mantido os cuidados após a 
primeira, na segunda vez que 
contraiu a doença, os sinto-
mas demoraram mais a pas-
sar e foram mais graves. 

“Sempre tive receio de pe-
gar novamente. Nunca acre-
ditei que pudesse estar fora de 
perigo. Redobrei os cuidados, 
mas peguei. Na primeira, tive 
falta de ar, febre, dor de gar-
ganta, falta de paladar e olfato, 
além de cansaço. Na segunda, 
tive todos esses sintomas, do-
res intensas nas articulações e 
no estômago. Da primeira vez 
durou duas semanas. Agora 
está demorando a passar, já 
dura dois meses”, relatou.

Depois que o prefeito Eduar-
do Paes anunciou ontem que 
testou positivo pela segunda 
vez para covid-19, O DIA con-
versou com médicos especia-
listas sobre possíveis reinfec-
ções pelo coronavírus. Paes 
acordou com sintomas leves 
de gripe, dor de garganta e foi 
fez teste rápido. Ele seguirá 
em isolamento.

Integrante da Subsecreta-
ria Estadual de Vigilância em 
Saúde, o médico sanitarista 
Alexandre Chieppe afirmou 
que ainda não há dados su-
ficientes para comprovar as 
chances de contrair a doença 
mais de uma vez, mas que cos-
tuma ser incomum.

“Esses casos têm que ser 

investigados. Dizer que a pes-
soa foi reinfectada, precisa 
comprovar. A ocorrência de 
reinfecção é relativamente in-
comum, mas acontece. Com 
a entrada da variante P1, que 
tem capacidade de designação 
maior, a gente vê aumento do 
número de casos, mas conti-
nua incomum”, explicou. 

Ele ressalta que, assim 
como a possibilidade de rein-
fecção ainda é estudada, a 
imunidade para a covid-19, 
mas não para a variante P1, 
também. “Não tem nada que 
confirme. Até porque, a mo-
dificação da mutação é muito 
pequena, tanto é que as va-
cinas disponíveis protegem 
contra variantes”, reforça e fala 
sobre possibilidade de novo 
contágio mais brando.

“Não tem nada que mostre 

que a reinfecção é mais grave. 
A tendência é que a reinfecção 
seja menos grave. Até porque, 
a pessoa já tem alguma me-
mória imunológica, digamos 
assim, mas a gente ainda não 
consegue comprovar isso.”

O sanitarista ainda aponta 
a importância da análise de 
cada caso, porque a possível 
reinfecção pode ser, na verda-
de, uma reativação viral. “Tem 
que analisar os resultados 
dos exames, principalmente 
o PCR - que é o ideal -, e con-
siderar as possibilidades de 
falha. Então, tem que ‘linkar’ 
isso com o histórico clínico da 
pessoa, com os sintomas que 
teve, com o tempo que veio a 
desenvolver, porque às vezes, 
pode não ser uma reinfecção, 
e sim reativação viral”.

O ator Diogo Jovi, 32, tes-

RACHEL SISTON
rachel.dias@odia.com.br

DIANTE DO RISCO, MELHOR PREVINIR

 NA médica geriatra e psiquiatra, 
Roberta França, reforçou que a 
primeira contaminação não im-
pede uma nova. “Inicialmente, 
nós achávamos que nem pode-
ria ter reinfecção, uma vez que 
você teve a covid, teoricamente, 
você estaria imunizado. Com o 
passar do tempo, nós compreen-
demos que não, e o que a gente 
sabe hoje, é que o fato de você ter 
pego covid não é impeditivo que 
você pegue uma segunda vez”.

A geriatra fez considera-
ções sobre a vacinação e expli-
cou a importância de tomar as 
duas doses. Dados divulgados 
mostram que cerca de 5% dos 

vacinados no Rio não receberam 
a 2ª dose no prazo.

“O grande problema é a falta 
de entendimento da população. 
Acha que porque já tomou a va-
cina, já está imunizado. Acha que 
se tomou a primeira dose, não 
precisa da segunda”.

Roberta explica que o pro-
cesso da covid-19 ainda é novi-
dade para os cientistas, médicos 
e profissionais de Saúde, que 
estudam diariamente para dar 
explicações à população. 

Os especialistas reforçam 
que a melhor forma de com-
bater a doença é seguir as me-
didas de prevenção.

Contaminação não impede nova

Reportagem da estagiária Luisa Bertola, 

sob supervisão de  Gustavo Ribeiro

 > Março se tornou um 
dos piores meses da 
pandemia no Rio, com 
um total de 4.617 óbitos 
registrados por covid-19 
em cartórios de registro 
civil até a última segun-
da-feira. O mês tam-
bém tem triste marca 
que simboliza o impac-
to do vírus na história 
do país, segundo dados 
de cartórios. A doença 
representou 30,3% do 
total de óbitos por cau-
sas naturais (mortes 
por doenças) no estado, 
totalizadas em 4.515 até 
esta data. Somente maio 
e dezembro do ano pas-
sado foram piores. 

Nas últimas 24 horas 
foram 4.249 novos casos 
e 338 mortes no estado. 
Em todo país são 3.560 
mortes, totalizando 
365.444 óbitos. 

Os dados são do Por-
tal da Transparência 
do Registro Civil, base 
abastecida em tempo 
real por atos de nasci-
mentos, casamentos e 
óbitos em Cartórios de 
Registro Civil do país, 
cruzados com os dados 
históricos do estudo Es-
tatísticas do Registro 
Civil do IBGE.

Morte por 
covid-19: 30% 
de óbitos

emprego também. Ano pas-
sado o auxílio emergencial 
ajudou, mas esse ano está 
tudo mais difícil”, avalia.

Dos dez bairros com mais 
óbitos na cidade do Rio, sete 
ficam na Zona Oeste. Os 
números absolutos são in-
flados, é bem verdade, por 
ser a maior e mais populosa 
região da capital. Mas o ce-
nário é preocupante, prin-
cipalmente pela infraes-
trutura oferecida à popula-
ção, que deixa a desejar em 
comparação ao Centro e a 
Zona Sul. Campo Grande é 
o bairro com mais mortes, 
com 1.288. Bangu está em 
segundo, com 894. Comple-
tam a lista Santa Cruz (680), 
Realengo (675), Barra da Ti-
juca (511) e Taquara (471).

Dos dez bairros 
com mais óbitos 
no Município do 
Rio de Janeiro, 
sete ficam na 
Zona Oeste
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Polícia investiga sumiço de 200 doses de vacinas
Prefeitura de São João de Meriti abrirá inquérito para apurar desaparecimento de 20 frascos de  CoronaVac de posto na Vila Jurandir

IMAGEM ARQUIVO

Os frascos com as doses teriam desaparecido no deslocamento entre o posto e onde ficam armazenadas

Duzentas doses da vacina 
CoronaVac desapareceram 
de um posto de saúde da Vila 
Jurandir, em São João de Me-
riti, na Baixada. O furto foi 
constatado na tarde da últi-
ma terça-feira e comunica-
do à Polícia Civil. Todos os 16 
funcionários da unidade fo-
ram afastados e a vacinação 
suspensa no local. O caso é 
investigado pela polícia.

O prefeito Dr. João determi-
nou que a Procuradoria Geral 

do Município abra inquérito 
administrativo interno para 
apuração. Após a conclusão do 
inquérito policial, os responsá-
veis serão exonerados. 

De acordo com as investi-
gações da 64ª DP (São João), 
os 20 frascos contendo dez 
doses cada um, teriam desa-
parecido de madrugada no 
deslocamento entre o pos-
to de Saúde de Vila Juran-
dir e o local onde elas ficam 
armazenadas.

No primeiro domingo do 
mês de abril, um computa-
dor e cinquenta doses da va-
cina CoronaVac foram furta-
das de um posto de saúde no 
bairro de Colégio, na Zona 
Norte do Rio.

Na ocasião, a Secretaria 
Municipal de Saúde confir-
mou o arrombamento de um 
portão do Centro Municipal 
de Saúde (CMS) Professor 
Carlos Cruz Lima. Um ho-
mem foi identificado pelo 
registro, chegando no CMS 
às 4h e forçando a entrada na 
sala de imunização, furtando 
cinco frascos da vacina. 

O suspeito permaneceu 
por cerca de dez minutos no 
local e fugiu. A polícia tam-
bém investiga o caso.

Saúde distribui 
novas remessas 
de kit intubação
Secretaria enviou medicamentos para 55 hospitais 
do estado e fez pedido de aditivo em contrato

DIVULGAÇÃO 

Lei que permite uso do equipamento foi sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro

A 
Secretaria Estadual de 
Saúde informou que 
começou a distribuir 
ontem medicamentos 

do kit intubação para 55 hos-
pitais do Estado do Rio. De 
acordo com a pasta, os insu-
mos foram comprados após 
um pedido de aquisição ao 
Ministério da Saúde. A Secre-
taria divulgou também que fez 
um pedido de aditivo de 50% 
nesse contrato para receber 
mais medicamentos e já ob-
teve duas respostas positivas.

Na última quarta-feira, O 

DIA mostrou os desafios que 
profissionais da Saúde enfren-
tam por conta da escassez do 
kit intubação em hospitais pú-
blicos do Rio e de Nova Fribur-
go. Uma profissional da área 
de um hospital em Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, desabafou que “tem sido 
doloroso acompanhar o sofri-
mento dos pacientes”. “Esta-
mos fazendo economia de re-
médio, economia de material 
hospitalar, como seringas. A 
redução nos medicamentos é 
a redução de chances de vida 
do paciente”, relatou. 

Conforme a secretaria, o 
Ministério da Saúde repas-

sou ao estado 1,04 milhão 
dos fármacos desde o iní-
cio da pandemia. O painel 
de distribuição de medica-
mentos hospitalares do mi-
nistério aponta que a pasta 
enviou entre julho e agosto 
de 2020 (260 mil medica-
mentos), primeira onda da 
pandemia. Esse número, no 
entanto, foi a quase zero no 
início do ano. Em fevereiro, 
a única distribuição do Mi-
nistério da Saúde foi de 200 
unidades do Cloridrato de 
Cetamina, que serve para 
indução de anestesia. A dis-
tribuição de remédios voltou 

a subir em março (306 mil).
Em nota, a secretaria infor-

mou que está empenhando 
esforços visando buscar alter-
nativas viáveis para resolver 
o abastecimento de medica-
mentos do chamado kit intu-
bação a municípios e unidades 
de saúde que atendem pacien-
tes em tratamento de covid-19.

Ainda em nota, explicou de 
quem é a responsabilidade do 
envio desses suprimentos. “A 
Superintendência de Assistên-
cia Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos (SAFIE) destaca 
que o suprimento desses me-
dicamentos nas unidades de 
saúde é de responsabilidade 
das Organizações Sociais (OS) 
de cada unidade e/ou do mu-
nicípio gestor. Entretanto, em 
apoio à crescente demanda do 
momento, a SES, além da com-
pra já mencionada, também 
realiza repasses dos medica-
mentos enviados pelo MS, de 
forma equânime e com par-
ticipação do Conselho de Se-
cretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS), para as unidades 
e municípios que constam no 
Plano Estadual de Contingên-
cia para Enfrentamento da co-
vid-19”, diz a nota.

“Estamos fazendo 
economia de remédio, 
economia de material 
hospitalar, como 
seringas. É a redução 
de chances de vida do 
paciente
PROFISSIONAL DE SAÚDE

TRATAMENTO DA COVID-19

Hospitais podem usar capacete Elmo em pacientes

 NOs hospitais estaduais e os 
hospitais de campanha estão 
autorizados a usar capacete 
Elmo no tratamento de pacien-
te de covid-19. É o que determi-
na a Lei 9.240/21, sancionada 
pelo governador em exercício, 
Cláudio Castro, e publicada on-
tem no Diário Oficial do Estado.

A peça é um equipamento 

de respiração assistida capaz de 
evitar a intubação de pacientes com 
coronavírus. A norma deverá ser re-
gulamentada pelo Executivo. Além 
de desafogar os leitos de UTI, evita 
efeitos decorrentes da intubação, 
como a sedação por tempo pro-
longado e o uso de medicamentos, 
conhecidos como bloqueadores 
neuromusculares, que prolongam 

o tempo de recuperação dos pa-
cientes”, justificou o autor da 
nova regra, deputado Anderson 
Alexandre (Solidariedade).

O capacete que pode diminuir 
em até 60% a necessidade de 
intubação em leitos de UTIs. A 
tecnologia, criada e produzida 
por pesquisadores do Ceará, tem 
aprovação da Anvisa.
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Monique dava ansiolíticos a Henry, diz empregada
 > O depoimento da empre-

gada doméstica que traba-
lhava no apartamento de 
Monique Medeiros e Jairo 
Souza, mãe e padrasto de 
Henry Borel, trouxe mais 
detalhes da rotina de hor-
ror que a criança vivia. A 
doméstica, de 57 anos, que 
a reportagem irá identifi-
car pelas iniciais L.M., dis-
se que Monique dava, três 

vezes ao dia, remédios para 
ansiedade a Henry, com o 
intuito de fazer a criança 
dormir. Além disso, rela-
tou, na sede policial, vômi-
tos frequentes do menino 
e um ataque de pânico que 
ele teve ao viajar no Carna-
val com o casal.

Henry morreu no aparta-
mento em que vivia com a 
mãe e o padrasto, na Barra da 

Tijuca, na Zona Oeste do Rio. 
No depoimento, realiza-

do na quarta-feira, e  que 
teve duração de cerca de 
seis horas, na 16ªDP (Barra 
da Tijuca), L.M. disse que 
“Monique e Jairo tomavam 
muitos remédios, (mas) não 
sabia o motivo”. E acrescen-
tou: “Monique dava a ele 
(Henry), três vezes ao dia, 
remédio para ansiedade; 

e  Monique também dava 
um xarope de maracujá a 
Henry; Que tais remé-
dios, segundo foi narrado 
por Monique à declarante, 
eram dados porque Henry 
não dormia direito, passa-
va muito tempo acordado”, 
diz trecho do documento, 
ao qual O DIA teve acesso.

Cabeleireira conta detalhes de 
videochamada entre Henry e a mãe
Monique Medeiros estava em um salão de beleza, e profissional flagrou a conversa com o menino

A 
Polícia Civil ouviu 
na  quar ta - f e i ra 
pelo menos mais 
três testemunhas 

no inquérito que investiga 
a morte do menino Henry 
Borel. Além da irmã do ve-
reador Dr. Jairinho (sem 
partido) e da empregada 
doméstica L.M., uma cabe-
leireira que atendeu a pro-
fessora Monique Medeiros 
no dia 12 de fevereiro tam-
bém prestou depoimento 
na 16ª DP (Barra da Tijuca). 

A profissional contou 
em detalhes uma conver-
sa de videochamada en-
tre mãe e filho, que pre-
senciou no momento em 
que ela atendia Monique 
em um salão no Shopping 
Metropolitano, na Barra 
da Tijuca. Segundo ela, 
Henry iniciou a ligação 
questionando a mãe se ele 
a atrapalhava. “Mãe, eu te 
atrapalho? O tio disse que 
te atrapalho”. Em respos-
ta ao filho, Monique disse 
que ele não a atrapalharia 
de maneira alguma. 

A mulher seguiu acom-
panhando a conversa e per-
cebeu o momento em que 
Monique perguntou para 
o filho o que tinha aconte-
cido e por que ele estava 
chorando. “O tio bateu” ou 
“O tio brigou”, respondeu. 
Logo depois, pediu para 
que a mãe voltasse para 
casa logo: “Mamãe, vem pra 
casa logo”. Após a conversa 
com o filho, a babá Thayna 
de Oliveira Ferreira filmou 
Henry mancando. 

Ainda segundo a cabele-

reira, minutos depois de con-
versar com o filho, Monique 
recebeu uma ligação que se-
ria de Jairinho. Ao atender o 
telefone, Monique iniciou a 
conversa nervosa e dizendo 
que: “Você nunca mais fale 
que meu filho me atrapalha, 
porque ele não me atrapalha 
em nada”, e continuou: “Você 
não vai mandar ela embora, 
porque, se ela for embora, eu 
vou junto. Porque ela cuida 
muito bem do meu filho. Ela 
não fez fofoca nenhuma (em 
referência à babá). Quem me 
contou foi ele”.

Ao fim da conversa, a 
professora respondeu da 
seguinte forma para Jairi-
nho: “Quebra, pode que-
brar tudo. Você já está acos-
tumado a fazer isso”.

Depois de ter sido aten-
dida, Monique saiu do sa-
lão apressada. A profis-
sional diz que conheceu 
a professora em janeiro 
deste ano, quando ela es-
teve pela primeira vez no 
estabelecimento.

Segundo a cabeleireira, 
Monique esteve em outras 
duas ocasiões no salão. A 
última, no dia do sepulta-
mento do filho. A moça re-
vela que soube que a pro-
fessora era mãe de Henry 
através dos noticiários. 

Hoje, uma outra namora-
da de Jairinho, de nome Dé-
bora, irá depor.

 > O Ministério Públi-
co do Rio (MPRJ) está 
analisando imagens do 
vereador Dr. Jairinho, 
dentro do Complexo 
Penitenciária de Ban-
gu, na Zona Oeste do 
Rio. Ele foi preso, no úl-
timo dia 8, suspeito de 
matar o enteado, Henry 
Borel. O diretor de um 
presídio pediu para ser 
afastado do cargo, na 
quarta-feira, após de-
núncias de regalias. 

O DIA apurou que, 
até o momento, as ima-
gens do circuito inter-
no de segurança da 
unidade prisional não 
demonstraram que Jai-
rinho tenha tido bene-
fícios irregulares, como 
trânsito livre. Após de-
núncias de que Jairinho 
e sua companheira, Mo-
nique Medeiros, tive-
ram regalias, durante a 
passagem pela Cadeia 
Pública José Frederico 
Marques, em Benfica, na 
Zona Norte do Rio, o di-
retor da unidade pediu 
para ser exonerado, na 
quarta-feira. A informa-
ção foi confirmada pela 
Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária 
(Seap) do Rio. 

MP analisa 
imagens de 
Dr. Jairinho 
na cadeia

CADASTRO

 N Presos no dia 8 de abril, 
suspeitos do assassinato 
de Henry Borel, 4 anos, Jairo 
Souza e Monique Medeiros 
ingressaram no sistema pri-
sional como criminosos de 
‘alta periculosidade’. Além 
disso, a ficha de cadastro, 
à qual O DIA teve acesso, 
não possui a foto deles com 
uniforme verde padrão e 
cabelos cortados. O mesmo 
já ocorreu com presos fa-
mosos, como Jorge Picciani, 
que foi presidente da Alerj, e 
o empresário Eike Batista. 
Na ocasião, o fato foi anali-
sado pelo Ministério Público 
como privilégio.

A reportagem fez contato 
com a Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) e 
ainda não havia recebido um 
posicionamento até o fecha-
mento desta edição.

De acordo com um es-
pecialista em sistema pri-
sional, que preferiu não 
ser identificado, o preso é 
classificado pela direção do 
presídio com periculosidade 
baixa, média, alta ou muito 
alta, de acordo com o crime 
que cometeu. “Há outros 
fatores como ser líder de 
organização criminosa. A 
maioria dos traficantes já 
ingressa com classificação 
alta”, disse. Jairo e Moni-
que possuem em suas fi-
chas classificação de alta 
periculosidade.

Entrada em 
presídio  
sem foto

REPRODUÇÃO

Henry, de quatro anos, morreu no dia 8 de março. A mãe, Monique, e o padrasto, Jairo Souza, estão presos, suspeitos de assassinato do menino

A cabeleireira 
revelou que soube 
que Monique era 
mãe de Henry 
através dos 
noticiários 

A  empregada 
doméstica L.M. 
(com a cabeça 
encoberta) 
prestou 
depoimento na 
quarta-feira, na 
16ª DP

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

Por Bruna Fantti

THUANY DOSSARES

Por Bruna Fantti
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Mulher que mantinha idosa em cárcere 
teria direito a cumprir pena em casa

Prisão em vez de 
liberdade provisória

DIVULGAÇÃO

Maria das Graças, de 74 anos, foi resgatada pela Polícia Civil

A Justiça do Rio não con-
cedeu liberdade provisó-
ria para a idosa Therezi-
nha da Silva Moraes, de 82 
anos, presa em flagrante 
na última terça por man-
ter em cárcere privado a 
aposentada Maria das 
Graças de Sousa Rodri-
gues, de 74 anos.

A decisão é assinada 
pela juíza Rachel Assad da 
Cunha, da 14ª Vara Crimi-
nal do Rio de Janeiro. No 
despacho, a magistrada 
reforçou que Therezinha 
apresentava boa aparên-
cia estava lúcida.

A juíza Rachel Assad 
da Cunha, da 14ª Vara Cri-
minal do Rio de Janeiro, 
indeferiu um pedido de 
liberdade provisória para 
Therezinha da Silva Mo-
raes, de 82 anos, que foi 
presa em flagrante na ter-
ça-feira (13) por manter 
Maria das Graças de Sou-
sa Rodrigues, de 74 anos, 
em cárcere privado e por 
maus tratos.

“É incoerente conceder 
prisão domiciliar a alguém 
que manteve outra pessoa 
em cárcere privado pela 
maior parte de sua vida. Por 
esse motivo indefiro a liber-
dade provisória e converto a 
prisão em flagrante em pri-
são preventiva”.

A aposentada teria o di-
reito a prisão domiciliar por 
possuir mais de 80 anos. Ela 
também alegou problemas 
de saúde, sendo portadora 
de artrite.

ENTENDA O CASO
Na última terça-feira, poli-
ciais da 43ª DP (Guaratiba) 
prenderam em flagrante a 
aposentada Therezinha da 
Silva Moraes e resgataram 
Maria das Graças de Sousa 
Rodrigues, de 74 anos, que 
era mantida por ela em cár-
cere privado há mais de uma 
década. O imóvel da acusada 
estava em estado precário. 
Maria das Graças era proibi-
da de sair de casa e podia ir 
até o portão para levar o lixo.

PM atingido por mais de 
10 tiros, aponta laudo
Cabo Haron foi morto na Linha Vermelha, ao lado de cabine blindada desativada

REPRODUÇÃO

Morto a tiros na Linha Vermelha, Cabo Haron tinha 29 anos

O 
cabo da Polícia Mi-
litar Haron Coelho 
Ferreira, de 29 anos, 
foi morto com mais 

de dez tiros quando estava a 
serviço do Batalhão de Poli-
ciamento em Vias Especiais 
(BPVE) na Linha Vermelha 
na madrugada desta quin-
ta-feira. O laudo preliminar 
do Instituto Médico Legal 
(IML) aponta que os disparos 
atingiram o abdômen, uma 
das pernas e o braço direito 
do cabo. O crime ocorreu na 
Linha Vermelha, na altura do 
Caju, na Zona Portuária, ao 
lado de uma cabine blindada 
que está desativada. Ele deixa 
esposa e uma filha. 

Ainda segundo o instituto, 
a morte do PM foi em decor-
rência de uma hemorragia. 
Um soldado que estava com 
ele também foi baleado, mas 
sobreviveu ao ataque na ma-
drugada desta quinta. O dois 
policiais foram socorridos 
para o Hospital Central da 
PM, no Rio Comprido, mas o 
cabo não resistiu.

A família esteve no Insti-
tuto Médico Legal (IML) no 
fim da manhã, mas não quis 
falar com a imprensa. A PM 
realizou buscas pela região, 
mas não encontrou os res-
ponsáveis pelos disparos. 
Uma pistola e carregadores 
de fuzil foram encontrados 
a poucos metros do local do 
tiroteio. A Delegacia de Ho-
micídios da Capital vai in-
vestigar o caso.

Em nota, a PM lamentou a 
morte do policial. Além disso, 
informou que os dois policiais 
baleados não possuíam cole-
te à prova de bala no momen-
to em que foram atingidos. 

POSSÍVEL MOTIVAÇÃO
A Polícia Civil vai apurar 
a informação, divulgada 

nas redes sociais, de que o 
ataque contra a viatura do 
BPVE ocorreu em retalia-
ção a morte de um trafican-
te Moises Pereira Marreiro 
de Araújo, conhecido como 
Moises da Rajada, apontado 
como uma das lideranças do 
tráfico de drogas no Morro 
da Providência.

MÁS CONDIÇÕES

 N Policiais militares ressal-
taram em reservado ao DIA 
o fato de o cabo Haron estar 
ao lado de uma cabine blin-
dada desativada no mo-
mento em que sofreu um 
ataque a tiros. A equipe do 
DIA registrou cabines de-
sativadas no local em que 
Haron foi morto, na Linha 
Vermelha, em Pilares e Bon-
sucesso, na Linha Amarela. 
Adquiridas em 2007, as uni-
dades custaram em média 
R$ 96 mil cada. 

Procurada, a PM infor-
mou em nota que os dois 
policiais militares do Bata-
lhão de Policiamento em 
Vias Expressas (BPVE) que 
estavam na ocorrência reti-
raram coletes na reserva de 
material bélico da unidade, 
de acordo com a padroniza-
ção na corporação.

“As aquisições e recom-
posição de estoques de 
equipamentos de proteção 
individual (colete balísti-
co) para a corporação vem 
ocorrendo desde o ano de 
2018. Os coletes balísticos, 
além do uso em serviço, 
também podem ser acau-
telados para utilização pelo 
policial na folga”, afirmam.

Abandono de 
cabines
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N
a democracia temos de ser responsáveis pelas outras 
pessoas como ensinaram os antigos gregos. Uma 
política externa democrática deve ajudar a diminuir a 

desigualdade social no Brasil, pois se a República não aca-
bar com a desigualdade, esta pode inviabilizar a República.

A dimensão social também faz parte da política inter-
nacional e deve ser parte da agenda prioritária dos mi-
nistérios de relações exteriores. O Itamaraty perdeu essa 
dimensão social nos últimos dois anos e ainda há tempo 
para recuperar o espaço perdido.

Dessa dimensão social da política externa, faz parte 
a conservação do meio ambiente. Precisamos deixar de 
lado a ideia de que a conservação ambiental é um obstá-
culo ao desenvolvimento econômico. A política ambien-
tal brasileira parece ter se tornado algo absurdo e inacei-
tável pelos nossos principais parceiros.

Hoje, a separação entre as políticas interna e externa dimi-
nuiu, e a primeira impacta cada vez mais a segunda afetando 
negativamente a imagem internacional do Brasil. Todos os 
dias há repercussão no plano internacional negativa e recor-
rente de atitudes não democráticas do Executivo brasileiro. 

Temas como a pandemia, os direitos humanos, a Ama-
zônia, o funcionamento do sistema judicial, o papel dos 
militares, a crescente pobreza, a criminalidade, e outros, 
são discutidos diariamente, na mídia mundial, sem que 

haja uma preocupação maior com os danos importantes 
que políticas públicas nefastas causam ao prestígio inter-
nacional brasileiro.

O isolamento internacional nos últimos dois anos fez o 
Brasil perder espaço exatamente no momento em que se ve-
rifica um reposicionamento de forças entre as grandes potên-
cias. A recuperação dessa posição perdida é essencial para 
voltarmos a participar ativamente da vida internacional. 

Mas, as pressões gratuitas, contra a comunidade inter-
nacional, têm de cessar por não auferir nenhum dividen-
do, mas só prejuízos para o país. Com os valores demo-
cráticos recuperados, é possível dar vida nova à política 

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

coluna-do-embaixadorembaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

Coluna publicada às sextas-feiras

RECONCILIAÇÃO

COMO CONSTRUIR UMA 
POLÍTICA EXTERNA COM 
NÃO DEMOCRATAS?

exterior destruída por devaneios medievais e teológicos.
Sem democracia, afigura-se difícil a reconstrução e 

recuperação do prestígio abalado por uma administração 
desastrosa no Itamaraty. Democracia no plano interno 
dentro da instituição e externo é o remédio para com-
bater os não democratas imbuídos do autoritarismo e 
intolerância contra os colegas.

Reconciliação pode ser a palavra-chave para retomar 
as nossas antigas e perenes tradições diplomáticas e par-
tir em direção à renovação e recuperação do patrimônio 
diplomático perdido. Como dizia o ex-chanceler Azeredo 
da Silveira, a melhor tradição do Itamaraty é saber reno-
var-se a cada momento.

ARTE KIKO

Reconciliação pode ser a 
palavrachave para retomar nossas 
antigas e perenes tradições 
diplomáticas e partir em direção 
à renovação e recuperação do 
patrimônio diplomático perdido”
CESÁRIO MELANTONIO NETO
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FLAMENGO X VASCO

Cruzmaltino vence com autoridade
Desde 2016 sem bater o arquirrival, clube da Colina faz sua melhor atuação em 2021 e ganha do Rubro-Negro: 3 a 1

DANIEL CASTELO BRANCO

Germán Cano (C) festeja o seu gol, o primeiro no clássico diante do Flamengo, com Gabriel Pec e Morato

C
om juros e correção, o 
Vasco encerrou o lon-
go e incômodo jejum 
sem vencer o Clássico 

dos Milhões, que durava desde 
abril de 2016. Na melhor atua-
ção sob o comando de Marce-
lo Cabo, o Vasco carimbou a 
faixa de campeão do apático 
arquirrival, ontem, com uma 
incontestável vitória por 3 a 
1, no Maracanã. O Vasco, ago-
ra com 13 pontos, subiu para 
o quinto lugar e se manteve 
vivo na disputa do uma vaga 
na semifinal da Taça Guana-
bara. Em segundo, com 19, o 
Rubro-Negro já estava classi-
ficado, mas deixou o estádio 
de ‘cabeça inchada’.

Antes de a bola rolar, o jor-
nalista Aloy Jupiara recebeu 
uma homenagem póstuma 
com um minuto de silêncio. 
Editor-chefe do jornal O DIA, 
Aloy faleceu na segunda-fei-
ra, aos 56 anos, como uma das 
mais de 360 mil vítimas fatais 
do novo coronavírus no Brasil.

Quatro dias após a conquis-
ta da Supercopa do Brasil, na 

decisão contra o Palmeiras, em 
Brasília, o Flamengo não teve 
tempo para se sentir à vonta-
de e imprimir seu dominante 
estilo de posse de bola e troca 
de passes. O gol de Léo Matos, 
revelado na Gávea, ajudou a 
desmoronar a estratégia de 
Rogério Ceni. Após a cobran-
ça de escanteio de Zeca, o late-
ral-direito subiu mais do que 
Bruno Viana para abrir o pla-
car, aos seis minutos.

Vetado, Arrascaeta fez fal-
ta. A uma lesão no tornozelo 
direito do uruguaio não dimi-
nuiu o foco da polêmica no no-
ticiário a poucas horas antes 
do início do jogo. De acordo 
com o ‘ge’, o uruguaio e seu 
empresário, Daniel Fonseca, 
cobram do clube a compra de 
12.5% que pertence dos direi-
tos que ainda pertencem ao 
Defensor. Fonseca alega acor-
do verbal, enquanto o clube 
carioca se atém às cláusulas 
que exigiam a presença do ca-
misa 14 em 4 mil minutos em 
campo por temporada.

Ainda que sem Arrascae-

ta, o Flamengo pouco inco-
modou. Em vantagem, o Vas-
co aplicado e motivado após 
após a polêmica mudança da 
data do clássico, a pedido da 
diretoria rubro-negra, não 
perdoou. Aos 28, Cano apro-
veitou o bom passe de Mo-
rato para aumentar a vanta-
gem e comemorar o primeiro 
gol no Clássico dos Milhões. 

O Vasco colheu os frutos da 
evolução nas mãos de Marce-
lo Cabo e superou a pressão 
imposta no início do segundo 
tempo. Lucão respondeu com 
boa defesa na finalização de 
Gerson e contou com a sorte 
na finalização de Vitinho que 
parou na trave. 

Quando o Flamengo supe-
rou a encaixada marcação, Lu-
cão se mostrou atento às in-
vestidas de Bruno Henrique 
e Vitinho. Aos 32, Morato não 
desperdiçou o contra-ataque 
e, após o ótimo passe de Ga-
larza, deixou Filipe Luís para 
trás para ampliar: 3 a 0. O gol 
de honra de Vitinho, aos 47, fez 
pouca diferença. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Os torcedores do Botafogo 
fizeram uma série de protes-
tos após a lamentável elimi-
nação de quarta-feira à noite 
na segunda fase da Copa do 
Brasil para o ABC de Natal, 
uma equipe da quarta divi-
são do Campeonato Brasi-
leiro. Inadmissível. Alguns 
jogadores, inclusive, ficaram 
incomodados com a cobran-
ça. Mas eles têm que enten-
der que time grande é assim 
mesmo e o torcedor do Alvi-
negro está cansado de tanta 
desgraça.

TIME GRANDE 

É ASSIM

DANIEL CASTELO BRANCO

A SURPRESA MERECIDA

O 
Vasco mereceu ganhar o Flamengo. Não foi 
por sorte. Abriu o placar no início do jogo 
com a bola aérea. Justamente o maior pro-

blema do time na temporada foi o grande aliado. 
Léo Matos marcou após o bom cruzamento de 
Zeca. Depois, o controle do jogo e da posse de 
bola foi do Flamengo. Tanto que Lucão foi um dos 
melhores da partida. Mas o time de Marcelo Cabo 
foi cirúrgico, e o segundo gol da equipe de São Ja-
nuário traduz isso. Contra-ataque, bela enfiada de 
Morato e mais bonito ainda foi o domínio do arti-
lheiro nato para finalizar e marcar seu primeiro 
gol contra o Rubro-Negro. O time de Ceni, mesmo 
com o adiamento, não foi bem. Apático no pri-
meiro tempo, viu os dois gols do rival acabarem 
engessando a tranquilidade que poderia ter para 
construir o resultado e se desesperou. Perde para 
o Cruzmaltino após 6 anos de invencibilidade. 
Não tem jeito: clássico é clássico. Mesmo sendo 
surpreendente, não foi por capricho do destino. 
Foi merecimento. E o gol de Morato para fechar 
o placar mostra isso.

Flamengo x Vasco: o Cruzmaltino mereceu ganhar o clássico

 n Muitos questionaram a 
camisa 10 para o baixinho 
Morato, contratação do 
Vasco na temporada, que 
veio do Bragantino. Mas, 
depois desse clássico de 
ontem, no Maracanã, não 
tem mais o que falar. As-
sistência e gol contra o 
Flamengo e, certamente, 
uma noite inesquecível 
para o canhoto, que pode 
ajudar muito o Gigante 
da Colina no restante da 
temporada. Olho nele!

MORATO É BOLA

O VASCO TEM LATERAIS

 nZeca e Léo Matos parecem ter tomado conta de dois dos 
maiores problemas do Vasco nos últimos anos: as laterais. 
Não só pelo gol de um com a assistência do outro, mas 
principalmente pela noção tática e de organização que eles 
estão dando a esse time do Gigante da Colina. Contribuição 
necessária para o equilíbrio de um grupo que vai disputar, 
de fato, o acesso e o título da Série B.
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Chamusca lamenta eliminação
Alvinegro perdeu para o ABC nos pênaltis pela Copa do Brasil

O técnico Marcelo Chamus-
ca sofreu na partida contra o 
ABC, em Natal, o seu primei-
ro grande revés sob o coman-
do do Botafogo. Após empate 
por 1 a 1 e derrota nos pênal-
tis, o Glorioso se despediu 
da Copa do Brasil. Ao fim da 
partida, o comandante la-
mentou a eliminação preco-
ce no torneio.

“A eliminação é horrível 
para todos, péssima em to-
dos os sentidos. Estamos de-
cepcionados. Entramos no 
jogo com uma rotação muito 
baixa, demoramos a tomar 
o controle. O que apresen-
tamos foi muito pouco. No 
segundo tempo, fizemos 
alterações e tentamos me-
lhorar, mas só conseguimos 
empatar no último minuto. 

Chamusca: todos decepcionados

VITORIA SILVA / BOTAFOGO

Não dá para entrar em um 
jogo como esse, decisivo, e 
demorar a entrar no jogo. 
Isso acarretou na elimina-
ção”, afirmou.

Com muitos empates no 
comando do Botafogo, o 

treinador já começa a rece-
ber muitas críticas dos tor-
cedores. Chamusca fez uma 
análise sobre o seu trabalho 
no Glorioso até o momento.

“Tenho tentado, no pouco 
tempo que a gente teve, dar 
um padrão, firmar uma ideia 
de jogo. Mas temos pouco 
tempo de treinamento, pou-
co tempo de preparação. No 
último jogo, apesar do re-
sultado, apresentamos uma 
evolução. Mas precisamos 
ter mais consistência defen-
siva, controlar mais as fases 
do jogo. Hoje (quarta), espe-
rava que a gente controlas-
se melhor e fizesse um bom 
jogo, mas o goleiro deles tra-
balhou muito pouco. São si-
tuações que acontecem em 
um início de trabalho”, disse.

Manoel participa de treino
Zagueiro de 31 anos está liberado para estrear pelo Tricolor

Reforço do Fluminense, o za-
gueiro Manoel participou ao 
lado dos seus companheiros 
do seu primeiro treino pelo 
Tricolor Carioca. Ex-jogador 
do Cruzeiro, o defensor já 
está regularizado e pode ser 
utilizado por Roger Macha-
do já no clássico de amanhã 
contra o Botafogo.

Dos quatro reforços fecha-
dos pelo Fluminense nesta 
semana, Manoel foi o pri-
meiro a ser anunciado oficial-
mente. Além do defensor, o 
meia Juan Cazares também 
está regularizado e pode es-
trear pelo clube carioca. Os 
atacantes Abel Hernández e 
Raúl Bobadilla também fo-
ram contratados.

O meia Michel Araújo, de 
24 anos, de saída do Flumi-

Manoel: reforço na zaga

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

nense, também participou 
da atividade. Preterido por 
Roger Machado nos últi-
mos jogos, o uruguaio será 
emprestado ao Al-Wasl, dos 
Emirados Árabes, clube do 
técnico Odair Hellmann.

PEDIDO À TORCIDA

Com o retorno à Libertadores 
marcado para quinta, contra 
o River Plate, no Maracanã, 
o Fluminense pediu aos tor-
cedores que respeitem o pro-
tocolo sanitário contra a co-
vid-19 e evitem aglomeração 
e festa na chegada do ônibus 
dos jogadores ao estádio. O 
Tricolor lembrou que é o res-
ponsável pela segurança no 
perímetro externo e pode so-
frer punições da Conmebol.

Fora da competição desde 
2013, o Fluminense retorna 
sem público por causa da pan-
demia. A torcida poderia pla-
nejar festa  para mostrar apoio. 
Mas o protocolo de operações 
da Conmebol é rígido e prevê 
multas e outras punições em 
caso de descumprimento.

RENATO DEIXA O GRÊMIO

Renato Portaluppi deixou o Grêmio após 

a eliminação na pré-Libertadores contra 

o Independiente del Valle. 
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Projeto de 
Orçamento prevê 
reajuste de 4,3% 
sem aumento real

Salário 
mínimo 
de R$ 1.147 
em 2022

O salário mínimo em 2022 
deve ser de R$ 1.147 e não terá 
aumento acima da inflação, 
anunciou o Ministério da Eco-
nomia. O reajuste consta do 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (PLDO) de 
2022, enviado ontem ao Con-
gresso. A correção segue a 
projeção de 4,3% para o INPC 
para este ano. A estimativa 
também consta do PLDO.

Em 2021, o mínimo é de R$ 
1.100. Como o INPC do ano 
passado encerrou em 5,45%, 
puxado pela inflação dos ali-
mentos, o valor deveria ser 
R$1.102, mas o governo até 
hoje não incorporou a diferen-
ça de R$ 2. Caso não faça isso 
antes do fim do ano, o resíduo 
será incorporado ao salário 
mínimo em 2022.

Até 2019, o mínimo era 
reajustado segundo fórmula 
que previa o crescimento do 
PIB (soma das riquezas pro-
duzidas no país) de dois anos 
antes mais a inflação oficial 
do ano anterior. Desde o ano 
passado, passou a seguir ape-
nas a reposição do INPC, por 
conta da Constituição, que 
determina manter o poder 
de compra do piso.

O reajuste abrange bene-
fícios da Previdência (como 
aposentadorias e pensões do 
INSS), abono salarial, seguro-
-desemprego e BPC. O valor 
do mínimo para o próximo 
ano ainda pode ser alterado, 
dependendo do percentual 
efetivo do INPC neste ano. O 
governo é obrigado a publicar 
medida provisória até o último 
dia do ano com o valor do piso 
para o ano seguinte.

Veja o calendário das parcelas
Pagamento do auxílio emergencial para Bolsa Família começa hoje e vai até dia 30

O
s beneficiários do pro-
grama Bolsa Família 
já podem consultar 
o valor do benefício 

que vão receber em abril e se 
foram incluídos no auxílio 
emergencial. Os pagamentos 
começam hoje, de acordo com 
o final do NIS (Número de Ins-
crição Social), e vai até 30 de 
abril. Mais de 10 milhões de 
integrantes do programa de 
renda mínima já podem con-
ferir se foram considerados 
elegíveis a receber o auxílio. 

Dependendo do valor que 
o beneficiário recebe do pro-
grama regular, ele poderá ser 
incluído no pagamento do 
auxílio emergencial, e pas-
sar a ganhar as quatro par-
celas nos valores de R$ 150, 
R$ 250 ou R$ 375, conforme 
a composição familiar.

De acordo com a Caixa, a 
consulta foi liberada ontem 
pelo site do benefício e aplica-
tivo. Há ainda possibilidade de 
verificar a situação por meio 
da central de atendimento 111. 
Segundo o governo, quem faz 
parte do programa de renda 
mínima receberá o benefício 
que for de maior valor: ou o 
auxílio ou o Bolsa Família.

O calendário de pagamen-

to não muda para este grupo. 
As datas são destinadas às 
quatro parcelas para benefi-
ciários do Bolsa Família. As 
ordens de depósito na con-
ta digital da Caixa e da au-
torização para o saque em 
dinheiro, para este grupo, 
caem sempre no mesmo dia.

“A folha de pagamentos 
do mês de abril para o Bolsa 
Família soma R$ 3,8 bilhões 
e contempla 14,6 milhões de 
famílias. A folha do auxílio 
emergencial para o público 
do programa de renda mí-
nima em abril é de R$ 2,98 
bilhões. A maior parte dos 
beneficiários (mais de 50%) 
é composta por mulheres 
chefes de famílias: 5,098 mi-
lhões de pessoas que recebe-
rão R$ 375 cada. Em segundo 
lugar aparecem os que rece-
berão o valor padrão. Eles re-
presentam 3,34 milhões com 
direito a R$ 250 (33,4% da 
folha). Outras 15,7% das fa-
mílias são unipessoais: 1,56 
milhão de contemplados 
com R$ 150 cada.

Outros 4,59 milhões de be-
neficiários do Bolsa Família 
não foram considerados ele-
gíveis ao auxílio emergencial 
2021 em abril. 

Diesel e 
gasolina 
mais caros
Os consumidores devem 
se preparar para mais um 
aumento dos prelos dos 
combustíveis. A Petrobras 
informou às distribuidoras 
que aumentará o valor do 
diesel em 3,7% e da gasolina 
em 1,9% a partir de hoje. Os 
preços sobem para R$ 2,64 
por litro, no caso da gasoli-
na, e para R$ 2,76, por litro, 
para o diesel nas refinarias. 
É o primeiro aumento de-
pois da saída de Roberto 
Castello Branco da presi-
dência da empresa.

É o segundo movimen-
to no preço do diesel em 
menos de uma semana. 
No dia 10, a Petrobras 
reduziu o combustível 
para R$ 2,66/l.

A Petrobras destacou 
ainda, que “os reajustes 
são realizados a qual-
quer tempo, sem periodi-
cidade definida, de acor-
do com as condições de 
mercado e da análise do 
ambiente externo. Isso 
possibilita à companhia 
competir de maneira 
mais eficiente e flexível e 
evita o repasse imediato 
da volatilidade externa 
para os preços internos”.

PARCELA 1

Beneficiários do Bolsa Família 
(saque em dinheiro)

NIS final 1   16/04 | Sexta-feira

NIS final 2   19/04 | Segunda-feira

NIS final 3   20/04 | Terça-feira

NIS final 4   22/04 | Quinta-feira

NIS final 5   23/04 | Sexta-feira

NIS final 6  26/04 | Segunda-feira

NIS final 7   27/04 | Terça-feira

NIS final 8   28/04 | Quarta-feira

NIS final 9   29/04 | Quinta-feira

NIS final 0   30/04 | Sexta-feira

PARCELA 3

Beneficiários do Bolsa Família 
(saque em dinheiro)

NIS final 1   17/06 | Quinta-feira

NIS final 2   18/06 | Sexta-feira

NIS final 3   21/06 | Segunda-feira

NIS final 4   22/06 | Terça-feira

NIS final 5   23/06 | Quarta-feira

NIS final 6   24/06 | Quinta-feira

NIS final 7   25/06 | Sexta-feira

NIS final 8   28/06 | Segunda-feira

NIS final 9   29/06 | Terça-feira

NIS final 0   30/06 | Quarta-feira

PARCELA 2

Beneficiários do Bolsa Família 
(saque em dinheiro)

NIS final 1   18/05 | Terça-feira

NIS final 2   19/05 | Quarta-feira

NIS final 3   20/05 | Quinta-feira

NIS final 4   21/05 | Sexta-feira

NIS final 5   24/05 | Segunda-feira

NIS final 6   25/05 | Terça-feira

NIS final 7   26/05 | Quarta-feira

NIS final 8   27/05 | Quinta-feira

NIS final 9   28/05 | Sexta-feira

NIS final 0   31/05 | Segunda-feira

PARCELA 4

Beneficiários do Bolsa Família  
(saque em dinheiro)

NIS final 1   19/07 | Segunda-feira

NIS final 2   20/07 | Terça-feira

NIS final 3   21/07 | Quarta-feira

NIS final 4   22/07 | Quinta-feira

NIS final 5   23/07 | Sexta-feira

NIS final 6   26/07 | Segunda-feira

NIS final 7   27/07 | Terça-feira

NIS final 8   28/07 | Quarta-feira

NIS final 9   29/07 | Quinta-feira

NIS final 0   30/07 | Sexta-feira
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BRASIL

STF confirma anulação 
de condenações de Lula 
Ex-presidente confirma a elegibilidade para se candidatar nas eleições de 2022

REPRODUÇÃO

Lula poderá 
disputar as 
eleições de 
2022

O 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) mante-
ve ontem a anulação 
das condenações do 

ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva no âmbito na Opera-
ção Lava Jato da Justiça Fede-
ral do Paraná. Com o placar no 
Supremo de 8 x 3, Lula confir-
ma a elegibilidade para se can-
didatar ao cargo de presidente 
nas eleições de 2022.

O julgamento de ontem foi 
baseado em um recurso da 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), que buscava re-
correr da decisão do ministro 
Edson Fachin, que, no dia 8 de 
março, anulou as condenações 
do ex-presidente. Ontem, além 
de Fachin, relator do proces-
so e também pela defesa de 
Lula na decisão individual que 
anulou as condenações, vota-
ram a favor pela rejeição do re-
curso os ministros Alexandre 
de Moraes, Rosa Weber, Dias 
Toffoli, Gilmar Mendes, Ri-
cardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia e Luís Roberto Barroso. 

quatro ações penais que miram 
Lula (do tríplex do Guarujá, do 
sítio de Atibaia e duas sobre o 
Instituto Lula) vão ser encami-
nhadas para a Justiça Federal 
do DF ou de São Paulo, onde 
serão retomadas e ganharão 
uma “nova vida”.

Na quarta-feira, o julga-
mento teve início, quando os 
ministros decidiram por 9 
votos a 2, sendo derrotados 

Ricardo Lewandowski e Mar-
co Aurélio Mello, decano da 
Corte, que o plenário pode-
ria decidir sobre o caso. Des-
ta forma, a decisão não seria 
somente da Segunda Turma, 
formada por cinco ministros. 
Nesse caso, eles já haviam de-
cidido pela anulação das con-
denações e sobre a parcialida-
de de Moro no julgamento do 
ex-presidente.  

Senador que integrará CPI 

da Covid é investigado 
O senador Omar Aziz 
(PSD), um dos parlamen-
tares que deve compor a 
CPI da Covid que vai apu-
rar as responsabilidades 
do governo federal na 
pandemia, bem como o 
uso dos recursos repas-
sados a estados e muni-
cípios, é investigado por 
suposto desvio de recur-
sos públicos da saúde en-
quanto era governador 
do Amazonas. As infor-

mações são da “CNN Brasil”.
A investigação contra o 

senador atualmente está 
na Justiça Federal do Ama-
zonas e sem nenhuma de-
finição. Em conversa com 
a CNN, o advogado do par-
lamentar, Simonetti Neto, 
disse que o relatório feito 
pela Polícia Federal é “uma 
peça de ficção, uma obra 
literária”. 

Já a favor pela aceitação foram 
Nunes Marques, Marco Auré-
lio Mello e o presidente da Cor-
te, Luiz Fux.

O julgamento continuará no 
próximo dia 22, que irá apre-
ciar a suspeição do ex-juiz Ser-
gio Moro. Segundo a Segunda 
Turma do STF, a atuação de 
Moro ao condenar o ex-pre-
sidente foi considerada par-
cial. Ainda está em aberto se as 

Médica é demitida após 
morte de paciente
A Secretaria de Estado da 
Saúde do Amazonas demi-
tiu e investiga a médica gine-
cologista Michelle Chechter, 
que trabalhava na materni-
dade Instituto da Mulher 
Dona Lindu, em Manaus, 
por aplicar nebulização de 
hidroxicloroquina como tra-
tamento para covid-19. Pelo 
menos uma paciente mor-
reu após o procedimento, 
conforme a secretaria.

A mulher morta depois da 
nebulização havia acabado 
de dar à luz. A pasta informou 
que o tratamento não faz par-
te dos protocolos terapêuticos 
do Instituto Dona Lindu “nem 
de outra unidade da rede esta-
dual de saúde, ainda que com o 
consentimento de pacientes ou 
de seus familiares”, diz nota da 
secretaria. O bebê passa bem.

Por  Estadão Conteúdo

Por  IG
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Ontem à tarde rolou encontro das ex-BBB’s Sarah Andrade, da edição atual, e Ivy Moraes, 
que participou do reality no ano passado. As duas se esbarraram na porta de um hotel em 
São Paulo, onde posaram para fotos, atenderam alguns fãs e jogaram uma boa conversa 
fora. Pelo visto, essa amizade vai vingar!

FábiaOliveira

UNIDAS PELO BBB

PROCESSO CRIMINAL

PC Siqueira, Rafinha Bastos e 

Cauê Moura podem pegar até 

um ano de prisão

Pioneira e sucesso na plataforma de conteúdo 
adulto OnlyFans, Suzy Cortez posou ostentando, 
além do corpo impecável, um casaco de oncinha. 
Mas engana-se quem pensa que a modelo é adep-
ta de pele animal no vestuário. “Minha intenção é 
chamar a atenção para uma causa que eu defen-
do. Sou 100% vegana e nada de origem animal en-
tra na minha vida. O mercado de peles movimenta 
fortunas e isso precisa ser combatido e exposto”, 
declara a musa fitness e ex-Miss Bumbum. 

VEGANA ATÉ NAS 
ROUPAS QUE VESTE

M
ARCOS M

ELLO

R
amiro Sanches, sócio do Clube do Valor 
Empreendimentos Digitais, registrou 
uma queixa-crime contra os youtubers 

Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura, no 
dia 22 de julho de 2019, e quer que todos sejam 
condenados. Ramiro, que é empresário e co-
mercializa cursos de investimentos financeiros, 
se sentiu difamado ao ser chamado de golpista 
pelos influenciadores. Em sua acusação, ele 
cita vídeos difamatórios com milhares de visua-
lizações, veiculados no canal que os três youtu-
bers administram juntos, o ‘Ilha dos Barbados’. 
Entre outros exemplos foi citado um vídeo dos 
influencers intitulado ‘Como não cair em gol-
pes’. Nele, os três afirmam que ‘quem compra 
um curso de R$ 1,5 mil dado por um banana são 
trouxas e otarios’”. 

Réus em uma ação penal, os youtubers po-
dem ser condenados com penas que vão de 3 
meses a 1 ano de prisão. Mas como ainda são 
réus primários, poderão ser beneficiados com o 
regime aberto e pagamento de multa. Ramiro 
Sanches juntou aos autos, além do vídeo de 

AGNEWS 

REPRODUÇÃO INTERNET 

2019, um novo vídeo como prova, publicado por 
Rafinha Bastos recentemente, sob argumento 
de que estas novas imagens reforçam o dolo 
em difamá-lo. E pra piorar o que já está péssi-
mo, o empresário não quer saber de acordo. 

Na instauração do Inquérito Policial n° 
001/2.190065592-4, constatou-se pela autori-
dade policial os crimes dos artigos 139 e 140 do 
Código Penal, originando a ação penal que está 

em andamento contra os youtubers, que deve-
rão comparecer à audiência virtual, no próximo 
dia 19, às 17h. A sessão será presidida pela juíza 
Sonia Nazaré Fernandes Fraga.

Rafinha Bastos, PC Siqueira e Cauê Moura 
eram sócios no canal ‘Ilha dos Barbados’, que 
chegou ao fim após as denúncias de pedofilia 
contra PC Siqueira. Nando Moura, por sua vez, 
já era um rival do canal dos três humoristas.
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O PODER DO SOGRO JUDEU 

DE ANITTA
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Internado desde 13 de Março, 

no Rio de Janeiro, com quadro 

de COVID-19, Paulo Gustavo 

segue em terapia intensiva 

e ainda se encontra com seu 

quadro clínico considerado 

grave. As complicações pul-

monares demandaram várias 

intervenções como broncosco-

pias e alguns procedimentos 

cirúrgicos. A família do ator 

emitiu ontem um novo bole-

tim médico para atualizar o 

estado de saúde dele.

 “Finalmente conseguimos 

sanar as fístulas bronco-

-pleurais identificadas. Nas 

últimas 48 horas também ob-

servamos a normalização da 

coagulação com o tratamento 

instituído e não mais detecta-

mos sinais de hemorragias.  A si-

tuação clínica do paciente, em-

bora ainda crítica, traz à equipe 

profissional mais confiança 

em sua recuperação. Estamos 

cientes de que ainda temos um 

caminho pela frente. A dedica-

ção e a experiência dos médi-

cos e demais profissionais do 

hospital tem proporcionado o 

melhor tratamento ao pacien-

te, seguindo o que há de mais 

atual conforme os principais 

centros hospitalares interna-

cionais. O paciente permanece 

utilizando ventilação mecâni-

ca e ECMO”.

NOVO BOLETIM

PULO DO GATO

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

estreia do musi-
cal ‘Uma Aventu-
ra na Neve 2’, no 
Teatro das Artes, 
no Shopping da 
Gávea. O espe-
táculo ficará em 
cartaz até o dia 
9 de maio, aos 
sábados e do-
mingos, às 16h. 
A classificação é 
livre com entra-
da inteira por R$ 
60.

A funkeira Yani de Simone 
(mais conhecida como 
Mulher Filé) passou por 
um grande apuro nessa 
pandemia. Após sentir 
fortes dores na região do 
busto, a cantora, que 
atualmente vive em São 
Paulo, resolveu fazer uma 
bateria de exames. Foi 
diagnosticado que suas 
próteses mamárias 
haviam necrosado. Yani 
procurou o cirurgião 
plástico Nívio Lemos 
Moreira, que identificou a 
necessidade de 
substituição dessas 
próteses com certa 
urgência. A cirurgia será 
realizada nos próximos 
dias, vide a gravidade da 
situação. 
 Segundo o especialista, 
a situação está sob 
controle e será revertida. 
A previsão é que Filé 
possa retomar sua rotina 
já no segundo semestre.

COM SILICONE NECROSADO, FILÉ 
TERÁ QUE OPERAR ÀS PRESSAS

Esta coluna já antecipou que o novo boy da Anitta é o americano Mi-

key Chetrit, empresário judeu e herdeiro bilionário, cuja família é muito 

conhecida e respeitada nos Estados Unidos. Agora, a gente conta um 

pouco mais sobre a riqueza dos pais do rapaz. A casa do sogro da can-

tora, Joseph Chetrit, no badalado Upper East Side, em Manhattan, é 

uma verdadeira mansão. Ele juntou apenas três townhouses (casas 

com mais de um ou dois pavimentos) e transformou em uma só para 

chamar de sua. Tá achando pouco? O imóvel construído a partir das 

três casas tem piscina, sauna e toda uma estrutura de lazer completa. 

Chiquérrimo! Será que Anitta já esteve por lá?

Affair com brasileira
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O cantor Austin Mahone pode até espalhar para os quatro cantos do mundo 
que está solteiro, mas que existe ‘algo mais’ na sua relação com Duda Castro, 
isso existe. Na tarde de ontem, ele postou uma foto romântica com a 
influencer brasileira, que há dois dias contou para à coluna que vivia um 
affair com o artista americano. Mas, no mesmo dia, Austin afirmou para os 
fãs que não tinha compromisso com ninguém. Compromisso pode até não 
ter mesmo, mas que as ‘bitocas estão rolando, estão! 

UMA BALA NA CABEÇA

SERTANEJO VIVE COM 
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Maicon, que faz dupla sertaneja com Mar-

lon, vive há mais de 20 anos com uma bala 

alojada na cabeça. Durante o podcast ‘No 

Flow’, o  cantor, de 41 anos, disse que foi ví-

tima de um tiro acidental ocorrido durante 

uma ‘brincadeira’ entre amigos quando 

era mais jovem. O projétil nunca pôde ser 

retirado, com risco de o artista perder a 

visão ou a audição.

“A bala está até hoje na minha cabeça. 

Na época de moleque, fui na casa de um 

amigo acompanhado de um outro amigo. 

Quando chegamos lá, esse meu amigo 

foi mostrar as armas que a família dele 

tinha penduradas na parede. Ele pe-

gou uma delas e brincou: ‘Já pensou se 

tivesse uma bala...”. E tinha mesmo. A 

arma foi disparada na direção da minha 

cabeça. Não pude tirá-la porque está 

entre o nervo da visão e o da audição. 

Na hora em que foram abrir, o médico 

disse que não poderia tirar. Se tirar, fico 

cego ou surdo. Aí deixei. Só preciso ter 

cuidado para não bater uma bola ou 

coisa assim porque pode deslocar a 

bala”, contou Maicon.

Depois de duas temporadas de sucesso, Geovanna Tominaga comanda a terceira temporada do 
‘Conversas Maternas’. Serão cinco lives com profissionais especializadas, abordando temas liga-
dos à educação infantil, onde Geovanna tem atuado como educadora parental. As transmissões 
acontecem de 19 a 23 de abril, sempre às 16h, no canal da apresentadora.

CONVERSAS MATERNAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Esta coluna já havia antecipado o descontentamento 

de alguns escritórios de agenciamento e assessoria 

de imprensa com a equipe da sister Juliette Freire, 

do ‘BBB 21’. A insatisfação é por conta da quebra da 

promessa da equipe da maquiadora de que não fe-

chariam contrato com ninguém até que ela deixasse 

o reality e pudesse decidir sozinha, como pedido pela 

própria antes de se confinar. Mas como a gente não 

deixa passar nada, fomos atrás para descobrir por 

qual motivo alguém da equipe de Juliette  fechou con-

trato com uma empresa de assessoria de imprensa, 

sendo que o pedido da sister  era que somente após 

sua saída tudo fosse resolvido.

 Acontece que o tal escritório - que também cuida 

de Anitta - se ofereceu para fazer o trabalho no famo-

so 0800, ou seja, de graça e totalmente na parceria. 

A intenção, no caso, é surfar a onda de sucesso que a 

maquiadora vem conquistando durante sua partici-

pação no ‘BBB’. Mas a pergunta que não quer calar é: 

será que para Anitta o serviço também é de graça? Se 

não for, será que ao menos um descontinho a pode-

rosa conseguiu? Fica aí o questionamento! 
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 N O velho e experiente MDB vai dando as caras para não 
ser um coadjuvante abandonado no cenário eleitoral 
de 2022. A postura do ex-presidente Michel Temer em 
abrandar o discurso crítico sobre a ex-presidente Dilma 
Rousseff e a articulação em andamento para se lançar 
ao Planalto – conforme a coluna antecipou ontem – in-
dicam que o PT, PSDB e até o presidente Jair Bolsonaro 
(ainda sem partido) serão obrigados a sentar à mesa 
para conversar com o cacique. MDB ainda tem grande 
bancada no Congresso Nacional, e é o maior partido 
municipalista do país. Os prefeitos e vereadores são os 
melhores cabos eleitorais para uma campanha nacional. 

Ministérios, sempre 
 N Há quem veja a deci-

são de Temer como gran-
de jogada para ganhar o 
que realmente interessa 
ao MDB num eventual fu-
turo Governo de Lula, de 
Jair ou de outro nome. 

Lulista 
 N Sem perder  tempo, 

também, tido como um 
‘independente’ dentro do 
partido, o senador Renan 
Calheiros vai dando mos-
tras de fidelidade a Lula 
da Silva desde 2019.

Cadê o nióbio?
 N Um mistério continua 

nas gavetas da Polícia Civil 
de Minas Gerais há quase 
seis anos. Onde foi parar 
a carga das dez carretas 
encontradas estaciona-
das numa estrada de ter-
ra, e vazias, após saírem 
em comboio das minas de 
Araxá? O nióbio, a precio-
sa carga que foi levada pe-
los bandidos profissionais, 
valia quase R$ 1 bilhão.  

Minério tech 
 N Segundo a fonte da colu-

na, a carga (de minas ex-
ploradas pelo governo do 
estado e setor privado) ia 
para a China, pelo porto 
de Vitória (ES). O nióbio 
é o mais caro minério do 
mercado, usado na indús-
tria bélica, aeronáutica e 
de eletroeletrônicos.  

Grita textual 
 N O PT estava desespera-

do com o julgamento do 
pedido de impugnação 
da decisão do ministro 
Edson Fachin que anulou 
as condenações do ex-pre-
sidente Lula. A presiden-
te do partido, Gleisi Hof-
fmann, e os ex-presiden-
tes Lula e Dilma soltaram 
seguidas notas com tons 
críticos e até intimidado-
res sobre “não mexer nos 
direitos de Lula”. 

Dois pesos 
 N Para críticos do partido, 

no Congresso, o tom pe-
tista é o conhecido de sua 
cúpula. Um cacique sol-
tou: Absolver Lula numa 
canetada só, dentro de um 
plenário de 11 ministros, 
é democracia. Mas a Cor-
te seguir o amplo direito 
processual de contestação 
de uma sentença... é gol-
pe. Referindo-se ao pedi-
do de impugnação feito 
pela PGR.

Sarah sem UTIs 
 N Alvo de críticas na praça 

por não ceder espaço de 
suas amplas instalações 

para receber leitos de UTI 
e pacientes com covid-19, 
a Rede Sarah de hospitais 
entrou na mira da Procu-
radoria da República no 
DF, que requereu infor-
mações sobre a situação. 
A Sarah trata pacientes 
com trauma, sua especia-
lidade, e recebe milhões 
de reais por ano em ver-
bas federais via emendas 
parlamentares. 

Os pacientes 
 N Em ofício ao MPDFT e 

MPF, para justificar por 
que não recebe pacientes 
da rede pública de Saúde 
de Brasília, a Rede Sarah 
destacou que, em suas 
nove unidades no país – 
inclusive na capital fede-
ral – trata cerca de 1,5 mi-
lhão de pacientes por ano, 
a maioria deles de idade 
avançada e de grupo de 
risco para a covid-19, em 
leitos especificamente 
para os internados, sem 
poder paralisar estes 
tratamentos.  

Cirurgias  
 N Em resposta à reporta-

gem, a Rede Sarah infor-
mou que, em Brasília, a 
unidade está recebendo 
“vários casos graves de pa-
cientes para cirurgia de tu-
mores cerebrais do Hospi-
tal de Base”, e que por isso 
suas UTIs estão lotadas.  

ANTT Saúde 
 N Em nota à coluna, a 

Agência Nacional  de 
Transportes Terrestres 
(ANTT) informa que “a 
gerência de Fiscalização 
já vinha trabalhando jun-
to à gerência de pessoal da 
ANTT e junto à diretoria 
da Agência para encami-
nhamento de Ofício ao 
senhor Ministro de Es-
tado da Saúde a fim de 
verificar a possibilidade 
de inclusão dos fiscais de 
transportes terrestres no 
Plano Nacional de Opera-
cionalização (PNO) con-
tra a covid-19”.

O DE SEMPRE

CHANCELER? 

 N Uma frente suprapartidária 
de aliados comenta que Michel 
Temer pode ser chanceler do 
Itamaraty, de qualquer gover-
no com o qual o MDB fechar. E 
é sonho dele. 

“Temos ideia de linha 

de ônibus premium 

para turistas 

ligando o Maracanã 

ao Corcovado – os 

maiores cartões 

postais do Rio”

O filósofo e economista norte- 
americano Thomas Sowell – 
por sinal, negro e de origem 

humilde – costuma dizer que quando 
as pessoas querem o impossível, só os 
mentirosos conseguem satisfazê-las. 
Essa frase de Sowell define a história 
do espaço apelidado de Aldeia Mara-
canã, onde um dia já funcionou o Mu-
seu do Índio (há muitos anos transfe-
rido de lá).

Há o sonho impossível daquele lo-
cal, ao lado de um estádio de futebol, 
da linha férrea e de uma via expressa, 
se tornar uma “aldeia”. Os mentirosos, 
militantes que desde 2013 tomaram 
conta daquele espaço promovendo ba-
derna quando tentam retirá-los, vão 
satisfazendo esse ideal tão ingênuo.

Índios são seres humanos que pre-
cisam da vida em contato com a natu-
reza – ou se for o caso, emancipados, 

“Uma mentira repetida mil 
vezes torna-se verdade. “ 
A frase, de Joseph Goe-

bbels, ministro da Propaganda de 
Adolf Hitler, parece também ser o 
mantra do governo Bolsonaro. A ver-
dade, primeira vítima das guerras, 
acaba de tombar nos gabinetes do 
Ministério da Economia, diante de 
uma absurda comemoração de nú-
meros estapafúrdios sobre a aber-
tura de novas vagas de trabalho no 
epicentro mundial da pandemia de 
coronavírus, só compatíveis em um 
cenário de pleno emprego. 

O governo Bolsonaro bateu bumbo 
para dados do Caged, dando conta da 
criação de 401.639 vagas de emprego 
com carteira assinada no mês de feve-
reiro, no que seria o segundo mês con-
secutivo de recorde positivo de toda a 
série histórica ( janeiro também teria 
registrado um saldo de 258.141 entre 
demissões e novas admissões).

Qual a verossimilhança dessas infor-
mações com os números do IBGE, que, 
pela primeira vez em sua série histórica, 
registrou dois semestres seguidos com o 
nível da ocupação abaixo dos 50% - 48% 
no trimestre encerrado em outubro de 
2020 e 48,7% no trimestre encerrado 
em janeiro de 2021, o que significa dizer 
que mais da metade dos brasileiros em 
idade de trabalhar encontram-se hoje 
sem nenhuma ocupação.

O próprio governo federal admite 
que teremos retração da atividade 
econômica no primeiro trimestre de 
2021. Como, enfim, se deu o “milagre” 
da multiplicação dos empregos no 
início deste ano?

Primeiro, não se pode falar em re-
corde na série histórica, já que o Minis-
tério da Economia mudou a metodolo-
gia de coleta de dados do Caged no iní-
cio de 2020 com a implementação do 
sistema de escrituração eSocial e tor-
nou obrigatória a informação dos con-

Dados do Caged e a morte da verdade

A aldeia possível

Rodrigo Amorim 
deputado estadual 
PSL-RJ

Brizola Neto 
ex-min Trab e coord 
Emp e Renda  
da Pref. Niterói

de condições de vida decentes como 
as de qualquer cidadão. O que os mili-
tantes criaram foram seres híbridos: 
vivem na miséria, com crianças sem 
vacinação (em meio a uma pandemia) 
e convivem com um prédio interditado 

pela Defesa Civil, com o consumo de 
drogas e com a presença eventual de 
criminosos que por lá derretem cabos 
elétricos roubados na Tijuca.

No fim de março apresentei uma 
indicação legislativa pedindo ao go-

tratos temporários e intermitentes.
Outra distorção foi a inclusão de ad-

missões no setor público feita por algu-
mas unidades da federação já neste mês 
de fevereiro, quando as próprias notas 
explicativas do ME sobre a nova meto-
dologia previam esta inclusão somente 
para o segundo semestre deste ano.

Se não bastassem as notificações 
excessivas nas admissões, há neste 
momento uma subnotificação nas 
demissões, pois muitas empresas 
estão encerrando suas atividades, 
abatidas pela crise econômica, e sim-
plesmente deixam de prestar essas 
informações para o ME.

Vale a pena, por fim, observar a 
enorme discrepância entre os dados 
divulgados pelo Caged e a PNAD Con-
tínua - Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios feita pelo IBGE. De 

acordo com a PNAD Contínua, a taxa 
de desemprego registrada no trimes-
tre encerrado em janeiro, de 14,2% 
(14,272 milhões de trabalhadores fora 
do mercado de trabalho), é a mais 
alta para o período desde o início da 
série histórica, em 2012. 

Este número fica ainda mais dramá-
tico quando são considerados os traba-
lhadores desalentados, que deixaram 
de procurar emprego e hoje somam 
5,902 milhões de brasileiros, além dos 
subocupados por insuficiência de horas 
trabalhadas, que totalizam mais 6,797 
milhões de trabalhadores, e dos 76,377 
milhões fora da força de trabalho.

O negacionismo, como está claro, 
prevalece na Economia assim como 
na Saúde, e é o réquiem da Verdade, 
mais uma das centenas de milhares de 
vítimas no Brasil de Bolsonaro.

vernador que fizesse a imediata rein-
tegração do local ao patrimônio pú-
blico. Essa retomada já foi inclusive 
determinado por sentença da Justiça 
Federal. No ano passado, provoquei a 
ida da prefeitura à “aldeia” e lá foram 
constatadas diversas irregularidades, 
riscos para as pessoas no local, crian-
ças com a saúde ameaçada e, no máxi-
mo, 15 indivíduos de etnia indígenas 
– o resto? “Simpatizantes”.

O Rio precisa de ordem, de em-
preendedorismo e de empregos. Aque-
le espaço junto ao Maracanã pode se 
tornar um grande centro de turismo 
e lazer, oferecendo inclusive trabalho 
aos indígenas. Temos a ideia de uma 
linha de ônibus premium para turistas 
ligando o Maracanã ao Corcovado – os 
dois maiores cartões postais do Rio. O 
ponto de ônibus teria integração com 
o estádio, haveria concha acústica, sa-
lão de convenções, lojas e quiosques de 
informações turísticas.

É possível fazer – e parafraseando 
Sowell, é verdadeiro. Mais que isso: o 
Rio vai precisar disso, quando a pan-
demia passar.

AFP

ESPLANADEIRA

 N # InternetLab,  Intervozes, Nurep e o Instituto Brasileiro de Direitos 
Autorais lançam hoje campanha digital “Remix - Direito Autoral para 
Geral”. # Divino Fogão cresce 492% no faturamento do delivery no 1º 
trimestre de 2021. # Enel Distribuição São Paulo e PicPay firmam parce-
ria para facilitar pagamento da conta de luz com cashback. # Inscrições 
para qualificação de trabalhos para Prêmio SENAM 2021 têm data pror-
rogada até dia 19. # NürnbergMesse Brasil lança projeto Reload e cria 
encontros digitais como uma das novas frentes de atuação.
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Ao lado de Alinne Prado e 

Ligia Mendes, Julio Rocha comanda o 

novo formato do ‘TV Fama’, na RedeTV!. 

“Sempre quis ser apresentador”, revela o ator

J
ulio Rocha está de casa nova e en-
cara um grande desafio: apresentar 
diariamente um programa ao vivo 
sobre o mundo das celebridades. 

Ao lado de Alinne Prado e Ligia Mendes, 
o artista passou a comandar o ‘TV Fama’ 
nesta semana. “Tem coisas na vida que 
não tem explicação. Somente os amigos 
mais íntimos sabiam, mas eu sempre so-
nhei em ser apresentador. Era um sonho 
muito distante porque sempre tive uma 
demanda grande como ator. E depois, de 
repente, veio o convite da RedeTV! para 
conhecer a emissora”, diz.

De início, Julio seria apenas o mestre 
de cerimonias do evento de divulgação 
da nova grade da emissora, mas o papo 
evoluiu e surgiu o convite para ele inte-
grar o novo formato do programa. Nes-
ta primeira semana no ar, ele conta que 
recebeu apoio de anônimos e famosos, 
como o apresentador Marcos Mion e os 
atores Ary Fontoura e José Mayer.

“A gente teve um feedback gigantes-
co no Twtter. Meu Instagram bombou 
de uma forma absurda. E a gente vai 
continuar integrando, cada vez mais, 
o off-line e o on-line para dar a possibi-
lidade das pessoas que estão em casa 
poderem participar do programa si-
multaneamente”, adianta Julio sobre os 
próximos passos do ‘TV Fama’.

AVALIAÇÃO DA ESTREIA
Quem acompanhou a estreia do ator 
como apresentador de TV na última 
segunda-feira se surpreendeu com a 
falta de nervosismo e a desenvoltura 
no comando do programa. Autocritico 
com o seu trabalho, Julio revela que 
o nervosismo estava presente, mas 
ele soube disfarçar, assim como 
aprendeu a fazer no teatro e nos 
palcos de comédia stand-up.

“No teatro, se você errar, 
algo muito ruim pode aconte-
cer e não tem como contornar, 
só se você for muito brilhante 
para não jogar o espetáculo lá 
para baixo. E a impressão que 
eu tive é que esse risco do teatro 
foi para a TV pela primeira vez. E 
eu gostei do risco. É como se o peri-
go do ao vivo aquecesse uma chama 
de paixão e de criatividade. Uma das 
coisas mais gostosas que já fiz desde 
que comecei a minha carreira”, detalha.

Julio revela que acordou na manhã se-
guinte a estreia “absorvendo o que acon-
teceu”. “Sabe aquela primeira paixão? 
Rola aquele beijo na noite anterior e você 
acorda pensando: “meu Deus, o que eu 
falei? O que a pessoa falou? Como que foi 
o beijo? Que vontade de viver de novo”. 
Eu fiquei assim”, contou o apresentador, 
levando a esposa, Karoline, aos risos.

RESPONSABILIDADE
Julio não se sente pressionado por 
assumir o lugar que foi ocupado por 
Nelson Rubens ao longo de 20 anos. O 
atual apresentador, que sempre viu o 
‘TV Fama’ como uma “ponte milagrosa 
entre o artista e o público”, conta que o 

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

MALHAÇÃO

 n Dandara e René tentam 
tranquilizar Nando, enquanto 
Lucrécia e Edgard se divertem. 
Lírio pede para Bianca contrace-
nar com ele em uma cena de seu 
videobook, e Duca não gosta.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela e Rodrigo conversam 
e compartilham suas experiên-
cias. Sofia liga para Marcos e 
pede que ele conte uma história 
para ela dormir. Laudelino e Iná 
viajam.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna repreende Alexia e Kyra 
diante de Ivo. Rafael se desespe-
ra com o roubo. Fiona comenta 
com Ermelinda que acredita que 
Ivo não percebeu que elas estão 
em São Paulo.

 n Abrão enfrenta o faraó. Femi 
pede perdão a Gate. O faraó mar-
ca o casamento com Sarai. Ló 
não percebe o flerte entre Lúcifer 
e Ayla. Anziety promete pedir a 
mão de Agar em casamento.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca diz para os meninos que 
a aula de Artes Marciais foi inte-
ressante e que eles descobriram 
que atrás de uma luta há tanta 
filosofia, como autocontrole.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo se enfurece com 
a presença de Maria Marta. João 
Lucas sofre com a demora para 
libertá-lo da prisão. Cora conven-
ce Eliane a ver o álbum.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Alinne 

Prado (E), 

Julio Rocha 

e Ligia 

Mendes: o 

trio do ‘TV 

Fama’

veterano é uma fonte de inspiração.
“A minha responsabilidade maior é 

com o público e com a emissora. O fato 
do Nelson ter feito esse programa me 
trouxe outra coisa: inspiração. Eu me 
lembro de chegar na casa da minha 
avó com seis anos de idade e ficar ven-
do o Nelson no programa do Silvio 
Santos. Ele falava o ‘eu aumento, mas 
não invento’ e eu amava. Ele é um 
patrimônio do nossos país”, conta.

E A CARREIRA COMO ATOR?
Questionado se vai deixar de atuar 
em novelas, Julio responde que pre-
cisa pensar com carinho e atenção no 
assunto e que, no momento, está to-
talmente focado na apresentação do 
programa. “Quem acha que daqui a 
pouco vou abandonar essa nova porta 
que se abriu, está enganado. Não tenho dú-
vida que nasci animador e o teatro foi uma 
ponte para que eu canalizasse esse meu 
espirito criativo através de personagens e 
me conectasse com o público. Desta vez, 
eu não estou tendo que usar um persona-
gem. Isso me fascina muito”, diz.

Mas, claro, ele não vai abandonar o 
seu lado ator. Ele pretende continuar 
narrando histórias pelas suas redes so-
ciais. Durante a pandemia, inclusive, esse 
foi um canal de contato direto entre o 
artista e o público em meio às incertezas 
de projetos paralisados no setor cultural. 
Tanto no TikTok como no Instagram, ele 
já ultrapassou a marca de um milhão de 

seguidores, que acompanham, dentre ou-
tros assuntos, a relação dele com os filhos, 
os pequenos José e Eduardo.

“Sempre levo informação e entretenimen-
to a partir de esquetes, personagens que crio, 
Ana Maria Braga que imito... É onde sou pro-
dutor, escritor, ator, figurinista. É um barato. 
Muitas pessoas me perguntaram se isso vai 
acabar, mas não. Não vou deixar a minha 
querida audiência na mão. Não tem como ig-
norar essas pessoas que me ajudaram a pas-
sar esses dias difíceis de pandemia”, detalha.

SONHO SONHO 
REALIZADOREALIZADO

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tabata Uchoa 



Horóscopo

Você terá confiança para dar conta de suas tarefas. 
Aproveite a companhia de pessoas mais velhas. 
Dedique-se a atividades de lazer com o par. Cor: 
branco.

A sua postura será de profissionalismo nos negócios. 
Oportunidades de renda podem surgir. Nos assuntos 
afetivos, a Lua avisa que a paquera está em alta. Cor: 
preto.

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: agonia, aipo, anel, anta, antena, eneágono, gênio, greve, ingá, 
lente, neta, neve, nora, ogro, orate, pele, pentágono, pêra, perante, piano, 
pingo, pino, plena, ponte, rena, repelente, teia, tênia, tenor, ventar.

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

Os relacionamentos com as pessoas vão estar em 
destaque. Vai ter muito foco e concentração nos 
estudos. No amor, cuidado com o período fértil. Cor: 
púrpura.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Aja com mais seriedade e amadurecimento. Reflita 
antes de investir o seu dinheiro em algo. O cansaço da 
solteirice pode surgir e incentivar a conquista. Cor: 
prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você conseguirá perseguir seus objetivos de forma 
melhor. Um amigo pode te ajudar hoje. Pratique 
exercícios físicos.. Na vida a dois, vão realizar alguns 
sonhos. Cor: pink. 

LEÃO
23/7 a 22/8

A profissão será o seu foco e você deve buscar 
reconhecimento. Na saúde, tome cuidados com o 
bem-estar. No amor, inove no relacionamento. Cor: 
sépia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros indicam se divertir nesse momento pesado. 
Vai ser popular com as pessoas e conquistar corações. 
Há sinal de rivalidades no mundo do trabalho. Cor: 
branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

A sexta-feira pode começar com muito amor e sexo. 
Aproveite bastante. Seja paciente com as tarefas 
domésticas e evite descontar na família. Cor: azul-
petróleo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Concentre-se para resolver questões importantes. 
Algumas perdas financeiras podem te magoar. 
Cuidado com problemas no relacionamento. Cor: 
magenta. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O seu senso de dever pode render economicamente. 
Aposte na organização para se dar bem nas suas 
tarefas. No romance, planeje o futuro com o 
companheiro. Cor: marrom.

Aja com mais seriedade e parcimônia. O campo astral 
aponta a possibilidade de problemas na 
comunicação. No amor, tenha cautela com as paixões 
do passado. Cor: pink.

Viva grandes momentos com as pessoas queridas. 
Assuma as responsabilidades em casa. A sua ambição 
vai estar em alta e um novo ciclo vai surgir no amor. 
Cor: chocolate. 

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

Arlindo Cruz: 
primeira 
dose da 
vacina
Arlindo Cruz tomou a primeira 
dose da vacina contra o coronaví-
rus ontem, em sua própria casa. 
No Instagram, a família do músi-
co celebrou a notícia.

Ao publicar um vídeo de Ar-
lindo recebendo o imunizante, a 
família escreveu: “IMUNIZADO! 
Hoje, 15 de abril, nosso mestre 
Arlindo Cruz recebeu a primeira 
dose da vacina contra a COVID-19. 
Momento muito aguardado por 
todos os amigos e familiares. Re-
gistramos aqui nosso agradeci-
mento à toda equipe responsável 
e ao SUS”.

Arlindo sofreu um AVC em 2017 
e passou um ano e três meses in-
ternado no hospital. Há dois anos, 
o sambista recebeu alta e foi para 
casa, onde segue com sessões de 
fonoaudiologia e fisioterapia

Chulé de Viih 
Tube vira 
polêmica

Viih Tube passou da conta do ál-
cool na festa do líder Caio, na ma-
drugada desta quinta-feira e deu 
trabalho para os amigos. Cuidar 
da sister bêbada foi o de menos, 
perto do real problema que os par-
ticipantes enfrentaram ao ajudar 
a youtuber.

João Luiz carregou Viih até o 
quarto e foi ajudado por Juliette, 
que fez a troca de roupa da sister. 
Ao ajudarem a youtuber, os dois 
acabaram percebendo um cheiri-
nho desagradável vindo de Viih, 
e comentaram. “Chulé da porr*, 
Vitória. Caralh*”, disse João. “É 
porque eu suei!”, justificou Viih. 
“Vitória, que chulé da miséria”, 
criticou Juliette.

Thaís 
atrapalha 
merchan

Thais Braz, eliminada do ‘BBB 21’ 
na última terça, continua come-
tendo suas gafes e trapalhadas 
fora do reality show. A dentista 
participou do programa ‘A Elimi-
nação’, do Multishow, na noite de 
quarta e simplesmente começou 
a andar em frente a câmera en-
quanto Vivian Amorim, uma das 
apresentadoras da atração, fazia 
um merchandising.

Vivian foi interrompida en-
quanto dizia seu texto. “Opa, olha 
a Thais passando, vai lá Thais”, 
disse a apresentadora, espantada 
com a interrupção. “Ai, gente, des-
culpa”, lamentou a dentista.

REPRODUÇÃO/GLOBOPLAY

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 
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