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SAIBA COMO 
ECONOMIZAR ATÉ 
R$ 960 NA COMPRA 
DE PACOTES  
DE TV, CELULAR  
E INTERNET. 
ECONOMIA, P. 10

Ex-namorada 
confirma que Jairinho 
batia  em seu filho

CASO HENRY

Em novo depoimento, Débora Melo muda versão e reafirma ter sido agredida 
pelo vereador, com quem se relacionou por seis anos.  RIO DE JANEIRO.  P. 5 
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INTOLERÂNCIA 
RELIGIOSA, 

CANTOR LATINO 
PEDE DESCULPAS  

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Beneficiários nascidos em janeiro vão poder transferir ou sacar os valores de suas contas 
poupanças digitais no próximo dia 30. Confira o calendário de pagamentos. P. 9 

Caixa antecipa saques da 
primeira parcela do auxílio 
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NA EDIÇÃO DIGITAL

24
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Polícia capturou seis 
homens e apreendeu 
dois veículos, além de 
anotações de cobranças 
de comerciantes. P. 6 

Milicianos 
são presos 
em ação no 
Quitungo 
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SIDNEY AREZENDE
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Justiça do 
Rio recusa 
liminar do MP 
e mantém lei 
a favor dos 
atacadistas
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LUTA POR DIAS MELHORES
Em crise financeira e sem títulos, Fluminense de Roger Machado e 
Botafogo de Marcelo Chamusca se enfrentam hoje pelo Carioca. P. 8 

COVID

Secretário de Saúde do município 
tem remanejado os medicamentos 
para não faltar nos hospitais. Governo 
do estado negocia com Ministério da 
Saúde aumento dos repasses. P. 3 

Macaé e Araruama recebem frascos da 
vacina CoronaVac com doses a menos. P. 4Restrições são prorrogadas até dia 27. Praias seguem 

proibidas, mas banhistas não cumprem as regras. P. 4

NOVO PONTO 
DE VACINAÇÃO 
Prefeitura do Rio inaugura, 
em parceria com o Exército, 
um posto no Palácio Duque de 
Caxias, no Centro. P. 4 

CANTOR 
LUCAS LUCCO 
CONTA QUE 
NASCIMENTO DO 
FILHO MUDOU 
SUA VIDA. P. 15

ESTOQUE DO  
‘KIT INTUBAÇÃO’ 
PREOCUPA 
SORANZ 
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Estava contendo lágrimas, depois 
da triste notícia da morte de mais 
um amigo do peito, quando o toque 

estridente do telefone me despertou 
do desânimo desse dia. Custei a achar o 
aparelho. Nesse lapso de tempo, antes 
de pegar o fone de galalite, pensei na 
relação das pragas do velho Egito e as 
que nos afligem neste segundo ano de 
desesperança e saudades.

A campainha insistia e eu não conse-
guia atender. Segundos que pareciam 
horas se passaram e o pensamento 
não debandava. Eu me vi flutuando no 
pequeno escritório improvisado. Trope-
cei no gato, atropelei uma almofada, 
derrubei a xícara com café e, finalmen-
te, caí sobre o velho telefone vermelho 
escondido sob pilha de jornais. Até du-
rante a queda, que pareceu em câmera 
lenta, continuei o devaneio. Já passa-
ram por isso?

Reconheci a voz do Paiva. Ele está, 
assim como o Paulo, em desterro for-
çado e quase voluntário na Região dos 
Lagos, em cantinho longe do burburinho 
das praias e do movimento de veranistas 
desmiolados e desmascarados dos finais 
de semana. Ele queria confirmar a morte 
do amigo comum, aqui no Rio. Tava tão 
aflito como eu. E não me dava tempo 
de falar. Só lamentava, em meio ao que 
achei que era soluço nervoso. Estava aos 

se, ou não, a triste notícia.
Aloy se foi, camarada Paiva. Deixou 

um batalhão de amigos, admiradores, 
semeou bons exemplos de dignidade, 
educação, profissionalismo e ensinou 
a todos a escutar e compreender os 
dramas da vida louca. Partiu antes do 
combinado. A aflição de Paiva, quando 
soube da notícia da morte, mostrou o 
carisma que Aloy espalhou, mesmo fora 
do jornalismo. E, o telefonema durou 
mais de 20 minutos, só de lamentações.

Momentos tristes e que desperta-
ram muito mais saudades do amigo em 
comum. Deixei o zap, nesse dia, quase 
de lado, abandonado. Os mais chegados 
sabem que tenho preferência pelo bate 
papo de voz. E, por isso, ainda lembro da 
voz do Aloy, na maioria das vezes, falan-
do desse cantinho de histórias, quando 
me sugeria que continuasse na linha que 
escolhemos para contar esses causos. 
Estão gravados na minha memória.

Lamento não conseguir falar com ele 
agora, como gostaria: amigo Aloy, você 
tá fazendo falta. Tem muita gente por 
aqui reclamando sua presença. Pena 
eu não ser Kardecista que, além de não 
chorar a desencarnação, acredita no 
movimento cíclico pelo qual o espírito 
retorna ao antigo corpo em que habita-
va. Chega de saudade, Aloy.

Obrigado pelos ensinamentos e pelo 
carinho que você dedicou ao nosso mun-
do. Até breve.

gritos. Nem precisava usar o telefone.
Inspetor da polícia, aposentado, 

apresentei o amigo Aloy Jupiara, em 
uma ocasião no Sambódromo, se não 
me falha a memória, em ensaio das 
escolas de samba. Paiva se amarrou no 
Aloy. O policial, que nunca teve pinta de 
cana dura, se apresentava como funcio-
nário público. Até hoje nem quer saber 
que foi policial.

Vou contar uma passagem dele: 
transferido para a Delegacia de Quei-
mados, ele preferia usar o ônibus para 
chegar e sair do trabalho. O problema 
era o perigo dos roubos no trajeto do 
Centro, onde mora até hoje, até Quei-
mados. Mas, malandro da antiga, pas-
sou a usar uma carteira da Diocese, 
onde constava que ele era padre. Quan-
do ladrões chegassem, ele mostrava a 
carteira, dizia palavras de conforto e de 
bondade e seguia em paz.

Contei isso ao Aloy. Só risadas e uma 
cervejinha para molhar as palavras. E 
Paiva, como eu dizia, acabou fã do nosso 
amigo. Tão logo soube do desenlace, tra-
tou de telefonar para que eu confirmas-

Chega de saudade

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Amigo Aloy, você tá fazendo 
falta. Tem muita gente por aqui 
reclamando sua presença”

Em liminar concedida pelo desembargador Marcos Alcino 
de Azevedo Torres, referendada pela maioria do Colegia-
do, o Tribunal de Justiça do Rio não aceitou o pedido de 

liminar do Ministério Público para suspender a Lei Estadual 
9.025/2020, que institui regime diferenciado de tributação 
para o setor atacadista. Para o presidente da Associação 
de Atacadistas e Distribuidores do Estado do Rio de Janeiro 
(Aderj), Joílson Maciel Barcelos Filho, a manutenção da lei 
traz mais confiança para investimentos no setor e segurança 
jurídica aos empresários. “Esse é um momento muito difícil 
para todos nós. Tenho certeza que com a Lei 9.025/2020, o 
estado vai aumentar a sua arrecadação”, disse. 

O QUE É NECESSÁRIO
Para uma empresa optar pelo regime diferenciado, ela preci-
sa, entre outras coisas, possuir no mínimo mil metros quadra-
dos de área de armazenagem e estocagem de produtos em 
um único imóvel localizado no estado do Rio; gerar empregos 
diretos ou indiretos e renda no estado; garantir que todas as 
mercadorias comercializadas no estado sejam armazenadas 
no Rio de Janeiro; ter como objeto social exclusivo o comércio 
atacadista de mercadoria; não efetuar vendas para contri-
buintes localizados no estado do Rio de Janeiro por meio de 
estabelecimentos localizados em outros estados; estar em 
situação de regularidade fiscal e cadastral junto à Secretaria 
de Estado de Fazenda; estar em situação de regularidade 
junto à Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro. 

DERROTA PARA O MP

Lei a favor de 
atacadistas é 
mantida

 n Deputado estadual Ale-
xandre Freitas (Novo) pro-
tocolou na Alerj projeto de 
lei que suspende 300 itens 
de mercadorias do regime de 
Substituição Tributária apli-
cado na cobrança de ICMS 
em vendas no estado do Rio. 

 n A deputada estadual Rena-
ta Souza (PSOL) comentou 
sobre a CPI da Pandemia, 
criada para apurar atuação 
do governo federal no com-
bate à covid: “18 homens e 
nenhuma mulher. Esse é o 
resultado das indicações 
para CPI da Covid. Uma re-
gra de exclusão e de poder 
tão consolidada que não 
apresenta excessão para ser 
confirmada. Por mais mu-
lheres na política, e por mais 
mulheres no poder de fato!” 

POR MAIS 
MULHERES NA 
POLÍTICA

DIVULGAÇÃO

Para presidente da Aderj, Joilson Maciel, lei traz mais confiança para investimentos.

REGIME DE SUBSTI-
TUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Tenho 
certeza que 
com a Lei,  
estado vai 
aumentar 
a sua 
arrecadação”
JOILSON MACIEL,
Presidente da Aderj

PICADINHO

Receita Federal doou testes rápidos de Covid-19 para Fiocruz, além 
de suprimentos e peças laboratoriais para análise de amostras.

Detran.RJ amplia horário de atendimento e 12 postos terão 
vistorias noturnas. A partir de segunda, de 8h às 21h.

Instituto de Química da UFRJ doou 4.500 litros de álcool 70 às se-
cretarias de Saúde de Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti. 

Renata Souza: luta pelas mulheres

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

SOBRE O SETOR NAVAL
 n “É fundamental entendermos setores que têm maior po-

tencialidade para que possamos reverter ciclo vicioso que 
economia fluminense está inserida”, explicou diretor da 
Assessoria Fiscal da Alerj, Mauro Osório. 

As mais lidas
Online

O poder do sogro 
bilionário de Anitta

FÁBIA OLIVEIRA

EXCLUSIVO  
PC Siqueira, Rafinha 
Bastos e Cauê Moura 
podem pegar até um 

ano de prisão
FÁBIA OLIVEIRA

Medidas restritivas são 
prorrogadas até o dia 27 

de abril no Rio
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende
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BAIXO ESTOQUE DE ‘KIT 
INTUBAÇÃO’ PREOCUPA
Secretaria municipal de Saúde remaneja os medicamentos para que não falte em 
nenhum hospital. Governo do estado negocia com ministério aumento no repasse

O
 secretário munici-
pal de Saúde, Daniel 
Soranz, demonstrou 
preocupação ao reco-

nhecer que o estoque dos me-
dicamentos sedativos e neu-
romusculares, o chamado ‘kit 
intubação’, está baixo no Rio. 
Os hospitais têm remanejado 
medicamentos, todos atuam 
com pouco estoque para que 
não falte em nenhum lugar. 
Até os fármacos antes reser-
vados a clínicas veterinárias 
são remanejados aos hospi-
tais. Segundo Soranz, as uni-
dades  públicas têm abasteci-
mento para três dias.

“Todas as cirurgias eletivas 
estão suspensas na cidade do 
Rio. Isso inclui cirurgias no 
centro de veterinária. Não faz 
o menor sentido continuar 
consumindo itens essenciais 
da intubação para a saúde 
humana nas unidades veteri-
nárias. Estamos usando todo 
esse material nas unidades 
em que têm alto atendimento 
de pessoas com covid. Todos 
os hospitais municipais, esta-
duais e federal têm abasteci-
mento para três dias”, afirmou 
Soranz durante a apresenta-
ção do 15º boletim epidemio-
lógico, desta vez sem a presen-
ça do prefeito Eduardo Paes, 
diagnosticado com covid-19 
pela segunda vez.

“A gente remaneja para que 
não falte em nenhuma unida-
de e a gente consiga manter 
um equilíbrio. Toda a rede 
SUS e a rede privada estão 
contribuindo para a manu-
tenção desses insumos. Ne-
nhum hospital deve ter esto-
ques longos para que não falte 
em outro. O ministro da Saú-
de garantiu que vai receber 
carregamento nesta semana. 
Nesta sexta (ontem), a gente 
já recebeu medicamentos blo-
queadores neuromusculares e 
sedativos”, disse Soranz.

Já o governo do estado 
informou, durante a sema-
na, ter pedido um aditivo de 
50% para que o Ministério da 
Saúde aumente o número de 
repasses. O painel de distri-

buição de medicamentos do 
Ministério da Saúde aponta 
que a pasta fez grande repasse 
entre julho e agosto de 2020 
(260 mil medicamentos). 
Esse número, no entanto, 
foi a quase zero no início do 
ano. Em fevereiro, a única dis-
tribuição foi de 200 unidades 
do Cloridrato de Cetamina, 
para indução de anestesia. A 
distribuição voltou a subir em 
março (306 mil).

A Secretaria Estadual de 
Saúde divulgou que está “em-
penhando todos os esforços” 
para abastecer as unidades 
com o kit intubação. A pasta 
informou que entregou medi-
camentos para 74 unidades de 
Saúde semana passada, e que 
“aderiu a uma ata do Minis-
tério da Saúde para aquisição 
dos medicamentos e realiza 
processo de compra para su-
prir a necessidade do estado 
nos próximos três meses”.

A pasta disse ter pedido 
aditivo de 50% no contrato 
de adesão do ministério para 
receber mais medicamentos. 
O governo federal recebeu de 
um grupo de empresas doa-
ções de 3,4 milhões de medi-
camentos hospitalares.

DANIEL CASTELO BRANCO

A gente remaneja 
para que não falte em 
nenhuma unidade e 
consiga manter um 
equilíbrio. O SUS e a 
rede privada estão 
contribuindo”

DANIEL SORANZ, 
secretário de Saúde

SEDATIVOS

 N O Estado do Rio passa por 
um momento crítico diante da 
pandemia da covid-19. O bai-
xo estoque de sedativos e blo-
queadores neuromusculares 
para manutenção dos pacientes 
em ventilação mecânica nas 
unidades de Saúde, o chama-
do kit intubação, preocupa os 
médicos intensivistas. Segundo 
especialistas, caso o paciente 
não receba a quantidade exata 
de sedativo para manter a in-
tubação, o quadro clínico pode 
agravar e até levar à morte.

“Para intubação, a gente con-
segue intubar o paciente com 
pouca medicação, mas prati-
camente todos os casos graves 
precisam totalmente de sedação 
e para deixar o paciente total-
mente sedado precisa de mais 
medicação. Se o paciente fica 
mal sedado, isso piora o quadro 
do paciente, porque fica acorda-
do e ‘brigando’ com o ventilador. 
Ele não oxigena o sangue da for-
ma correta”, explicou o médico 
generalista Pedro Archer.

O especialista em terapia in-
tensiva e diretor da terapia in-
tensiva da Rede Hospital Casa, 
Ricardo Eiras, disse a O DIA que 
as unidades estão tendo que 
improvisar e recorrer a um Plano 
C devido à falta de insumos.

“Os pacientes de covid-19 
são de sedação difícil e usam 
doses maiores que as habituais. 
Temos várias opções para seda-

ção, claro que tem opções me-
lhores e piores, mas sempre há 
um Plano B. Mas temos hospi-
tais realmente passando muita 
dificuldade nesse ponto. Muitos 
já usaram Plano C e realmente 
estão improvisando de forma 
muito inadequada e deixando 
o paciente em risco, até serem 

reabastecidos”, disse.
De acordo com Eiras, ape-

sar da falta de medicamentos 
para a intubação, os pacientes 
não podem ser extubados pois 
dependem do respirador para 
sobreviverem.

“(Os hospitais) Estão usan-
do sedação não adequada e 
os pacientes ficam contidos no 
leito muito desconfortáveis. 
Felizmente na rede que atuo 
racionalizamos o uso e esta-
mos conseguindo resolver mui-
to bem, mas a rede pública está 
sofrendo com isso”.

Pedro Archer entende a dificul-
dade que o estado está passan-
do para conseguir medicamen-
tos. “Cada secretaria tem uma 
logística diferente de compra de 
medicamento, mas está faltando 
no mercado nacional brasileiro e 
no mundial também. Tem a pro-
cura também, o mercado acaba 
aumentando o preço desses me-
dicamentos. O medicamento que 
antes custava 10 reais, agora está 
custando R$ 100”.

Especialistas alertam sobre riscos para pacientes

 > Os casos de covid-19 em 
idosos que vivem em ins-
tituições de longa perma-
nência tiveram redução 
de 80%, segundo dados da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Para o secretário, 
Daniel Soranz, a queda 
brusca na infecção do ví-
rus é fruto da vacinação: os 
idosos de asilos estiveram 

ainda na primeira fase do 
calendário de imunização, 
entre janeiro e fevereiro.

“Esse número já caiu 
bastante após a vacina-
ção. Estamos só com qua-
tro surtos e 21 casos. E no 

mês de março, mesmo 
com aumento no número 
de casos na cidade, houve 
uma redução expressiva 
de casos dentro dos ins-
titutos”, afirmou Soranz.

De acordo com o mo-
nitoramento da prefeitu-
ra, instituições de longas 
permanência registraram 
41 casos e 7 surtos em ja-
neiro de 2021. O número 
caiu para 21 casos e 4 sur-
tos em fevereiro, e mais 
ainda em março, com 8 
casos e 2 surtos.

O número de atendi-
mentos por síndrome gri-
pal nas redes de urgência 
e emergência também 
teve queda depois dos 14 
dias de parada emergen-
cial. No dia 1º de abril, o 
número de atendimentos 
diários foi de 577. No úl-
timo registro, do dia 14, 
o número já era de 432 
atendimentos.

Após vacinação, casos em 
asilos têm queda de 80%

Segundo a secretaria, 
unidades atuam com pouco 

estoque de medicamentos 
para que não falte em 

nenhum lugar

“As unidades 
estão tendo que 
improvisar e apelar 
a Plano C por falta 
de medicamento”

Casos caíram de 
41 e 7 surtos em 
janeiro para 8 
casos e 2 surtos 
em março
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Medidas restritivas prorrogadas 
até o dia 27 de abril no município
Bares, lanchonetes e restaurantes funcionam até 21h. Banho de mar e tomar sol seguem proibidos 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Ontem, muitos banhistas foram flagrados em aglomerações nas areias da praia do Leblon, na Zona Sul do Rio, o que continua proibido

A
s medidas restritivas 
para conter a con-
taminação pelo co-
ronavírus foram es-

tendidos mais uma vez pela 
Prefeitura do Rio que publi-
cou ontem no Diário Oficial a 
prorrogação das ações o pró-
ximo dia 27 de abril. Assim 
como anunciando anterior-
mente pelo prefeito Eduardo 
Paes, bares, lanchonetes e res-
taurantes seguem funcionan-
do até 21h, podendo exceder 
uma hora de tolerância. Co-
mércio de rua continua aber-
to entre 10h e 18h. Museus, bi-
bliotecas, cinemas, teatros e 
parques podem abrir de 12h 
às 21h. A prefeitura ainda não 
liberou a abertura de boates e 
a realização de eventos.

Na areia da praia está per-
mitido apenas as atividades 
esportivas individuais e co-
letivas, sem aglomeração. 
Banho de mar e tomar sol se-
guem proibidos. Ainda não 
estão permitidos estacionar 
na orla e o comércio de am-
bulantes. As feiras de artesa-
nato, permanecem fechadas. 
A permanência de pessoas 
nas ruas entre 23h e 5h ain-
da está proibida. 

Ontem, muitos banhistas 
foram flagrados em aglome-
rações nas areias da praia do 
Leblon. O DIA registrou di-
versas pessoas juntas e sem 
máscara nas areias, na altura 
do posto 11. Algumas toma-
vam banho de mar e outras 
pegavam sol.

 A Secretaria Estadual 
de Saúde informou que re-
gistrou, até ontem, 697.763 
casos confirmados e 40.716 
óbitos por coronavírus no es-
tado. Nas últimas 24 horas, 
foram contabilizados 4.717 
novos casos e 287 mortes. 
Entre os casos confirmados, 
648.643 pacientes se recupe-
raram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pasta, 
a taxa de ocupação de Uni-
dades de Terapia intensiva 
(UTI) para a covid-19 no es-
tado é de 88%. Já a taxa de 
ocupação nos leitos de enfer-
maria é de 69.6%.

 > A cidade do Rio só tem 
doses para vacinar con-
tra covid-19 até segun-
da-feira, quando mu-
lheres de 61 anos serão 
imunizadas. Para que 
o calendário não seja 
interrompido, o Minis-
tério da Saúde precisa 
confirmar até ontem a 
entrega de doses da Ox-
ford/AstraZeneca, pro-
duzidas pela Fiocruz. a 
expectativa é receber 90 
mil doses nesse lote. 

O Rio só tem vacinas 
de Oxford para imuni-
zar com a 1ª dose. As da 
CoronaVac, entregues 
uma vez por semana, es-
tão reservadas para a 2ª 
dose. Na última quarta, a 
Secretaria Municipal de 
Saúde chegou a avaliar 
interromper o calendá-
rio. Mas remessa da Fio-
cruz saiu direto para o 
governo do estado, sem 
ser encaminhada pelo 
Ministério da Saúde, o 
que facilitou a distribui-
ção. O secretário Daniel 
Soranz afirmou que o 
Rio está “sempre no li-
mite” das doses.

“Isso é preocupação 
imensa. Estamos sempre 
no limite. Foi estratégia 
fazer calendário acelera-
do, e estamos avançados 
na vacinação de idosos. 
Mas a gente tem esto-
ques até segunda-feira. 
Estamos consumindo 
em média 30 mil doses 
por dia com a primeira 
dose. Nossa expectativa 
é receber 90 mil doses. 
Felizmente, já passa di-
reto para o estado. Se o 
ministério conseguir 
manter essa logística, a 
gente supre o calendário 
com as entregas da Fio-
cruz”, comentou.

Estoque de 
vacinas só 
até 2ª feira

A gente tem estoques 
até segunda-feira. 
Estamos consumindo 
em média 30 mil 
doses por dia com a 1ª 
dose”

DANIEL SORANZ, 
secretário de Saúde

 N O número de atendimentos de 
quadros suspeitos de covid-19 
nas unidades de urgência e 
emergência da cidade mantém 
a tendência de queda por mais 
uma semana, e a média móvel 
de casos confirmados da doen-
ça também já apresenta redu-
ção. Este panorama foi revelado 
pelo 15º Boletim Epidemiológi-
co da Covid-19, divulgado, on-
tem, pela Prefeitura do Rio. No 
entanto, o município segue na 
faixa de risco muito alto.

A p e s a r  d a  re d u ç ã o  d o s 

atendimentos de urgência e 
emergência e dos casos confir-
mados, a média móvel de óbi-
tos ainda é ascendente. São em 
sua maioria pacientes que fo-
ram internados semanas atrás 
e vinham em tratamento, mas 
que infelizmente não resistiram. 
Desde o início da pandemia, o 
Rio soma 242.244 casos de co-
vid-19, com 22.187 óbitos. A taxa 
de letalidade está em 9,2%, e a 
de mortalidade em 333,1 a cada 
100 mil habitantes. A incidência 
da doença é de 3.636,6/100 mil.

O secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, explica que o momento 
ainda é de muita atenção. “São 
1.400 pessoas internadas com 
covid-19 na cidade, é muita gente. 
A recomendação para todos é que 
evitem qualquer tipo de exposi-
ção desnecessária. Nas últimas 
semanas a população mostrou 
que tem colaborado com a dimi-
nuição da circulação e a gente es-
pera que isso se mantenha. Ainda 
temos um nível de transmissão 
alto e não é possível flexibilizar 
as medidas restritivas”, reforçou.

MAS RISCO PERMANECE MUITO ALTO

Casos de covid-19 apresentam queda na cidade

Inaugurado ponto de vacina 
no Palácio Duque de Caxias
É o terceiro posto aberto pela Secretaria de Saúde e o Exército

A Prefeitura do Rio inaugu-
rou ontem, em parceria com 
o Exército, por meio do Co-
mando Conjunto do Leste, o 
ponto de vacinação do Palá-
cio Duque de Caxias, no Cen-
tro do Rio, ao lado da Central 
do Brasil. O local funcionará 
de segunda a sábado, das 8h 
às 17h, para facilitar o acesso 
da população à imunização, 
conforme calendário de vaci-
nação do Município. 

A capacitação das equipes 
de militares  ficou a cargo da 
Secretaria Municipal de Saú-
de, com o apoio de hospitais, 
clínicas e centros de Saúde 
do município. Ontem, vaci-
nação era destinada a ho-
mens de 62 anos e profissio-
nais de Saúde de 50 ou mais. 

É o terceiro ponto de vaci-
nação aberto pela secretaria 
em parceria com o Coman-
do Conjunto Leste. No dia 9 
de abril, na Vila Militar, em 
Deodoro, foi inaugurado um 
posto tanto drive-thru quan-

O local funcionará de segunda a sábado, das 8h às 17h, no Centro

ASCOM SMS/DIVULGAÇÃO

to para pedestres, que até o 
momento vacinou mais de 
440 pessoas. 

Já no dia 12 do mesmo 
mês, foi aberto outro no Mu-
seu Militar Conde de Linha-
res, em São Cristóvão, para 
pedestres, com mais de 110 
vacinados até o momento. 

Segundo o Comando Con-
junto Leste, em breve, por in-

termédio da Marinha do Bra-
sil e da Força Aérea Brasilei-
ra, também promete montar 
mais postos de vacinação, em 
diferentes regiões da cidade. 
O projeto ainda está em fase 
de definição. Desde o início 
da pandemia, o comando 
vem empreendendo ações 
de prevenção e controle do 
coronavírus.

Frascos com doses a menos
Pelo menos duas cidades do 
estado informaram ter rece-
bido frascos da CoronaVac 
com doses a menos do que 
o especificado. Cada frasco 
produzido pelo Instituto 
Butantan deve render dez 
doses, mas por um suposto 
erro no processo de envasa-
mento, frascos distribuídos 
por todo o país entre março 
e abril não tinham quanti-
dade suficiente.

Segundo o secretário es-

tadual de Saúde, Carlos Alber-
to Chaves, Macaé e Araruama 
já notificaram a Anvisa sobre 
o erro. Outras cidades podem 
ter recebido doses a menos. 
“Por todo o país há notifica-
ções ao sistema do Ministé-
rio da Saúde de frascos que 
apresentam menos doses que 
o descrito na sua bula. É um 
processo de farmacovigilância 
que o Estado acompanha, mas 
efetivamente o que ocorre é a 
interlocução da Anvisa e Mi-

nistério da Saúde com o fabri-
cante, para a avaliação e corre-
ção necessárias”, explicou.

A Anvisa confirmou que 
“observou aumento de quei-
xas técnicas relacionadas à re-
dução de volume nas ampolas 
da vacina”, e que “estes relatos 
são investigados com priorida-
de”. Ressaltou ainda que “estes 
eventos são considerados de 
baixo risco, por não haver risco 
de óbito, de causar agravo per-
manente e nem temporário”. 
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tomou ontem a 
1ª dose da vacina 
contra covid-19. Ele 
foi ao posto drive-
thru do Parque 
Olímpico. “Tenho 
pavor de injeção, se 
eu chorar não liga 
não, tá?”, brincou 
com a profissional 
que o atendeu. 
E cantarolou: 
‘Vai vacinar, vai 
vacinar!’”.

ZECA: ‘VAI VACINAR, VAI VACINAR!’
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Ex-namorada de 
Jairinho muda 
versão e confirma 
que ele batia 
em seu filho
Débora Melo foi ouvida nas investigações sobre a 
morte do menino Henry Borel, de quatro anos

CAROLINA FREITAS / AGÊNCIA O DIA

O delegado Antenor Lopes Martins confirmou que ex-namorada de Jairinho mudou a versão 

D
ébora Melo Sarai-
va, de 34 anos, uma 
ex-namorada do 
Dr. Jairinho (sem 

partido) chegou por volta 
das 14h40 de ontem à 16ª 
DP (Barra da Tijuca) para 
prestar um novo depoimen-
to sobre a morte do menino 
Henry Borel. Ela é a tercei-
ra testemunha que resolveu 
mudar sua versão sobre o 
caso. Anteriormente, a babá 
da criança, Thayná Oliveira, 
e a empregada doméstica da 
mãe do menino, Leila Ro-
sângela, já tinham presta-
do outros esclarecimentos 
à polícia, só que, desta vez, 
com informações diferentes 
do primeiro depoimento. 
Débora confirmou ter sido 
agredida por Jairinho e re-
latou ainda que o vereador 
também batia em seu filho.

O depoimento durou cer-
ca de três horas. Ela saiu pela 
porta dos fundos da delegacia 
e não falou com a imprensa.

O delegado Antenor Lopes 
Martins, diretor do DGPC 
(Departamento Geral de 
Polícia da Capital), disse à 
imprensa que Débora con-
firmou que era agredida pelo 
vereador, com quem ela na-
morou durante seis anos, en-
tre idas e vindas. Além disso, 
a ex-namorada relatou que 
Jairinho também batia em 
seu filho, que na época tinha 
apenas 3 anos de idade.

“Ela relatou violência con-
tra a criança. Isso vai ser apu-
rado na Delegacia da Crian-
ça e do Adolescente Vítima 
(DCAV). Esse fato acabou de 
ser trazido ao conhecimento 
da autoridade policial”, disse 
Antenor.

Ainda segundo o delega-
do, uma câmera que foi acha-
da no quarto de Henry não 
chegou a ser instalada. Ela 
teria sido comprada por Le-
niel Borel, pai da criança.

“Nós verificamos que essa 
câmera não chegou a ser uti-
lizada. Ela sequer saiu da cai-
xa. Não tinha nenhum indi-
cativo de utilização”.

acertar alguns detalhes que 
ainda estejam pendentes e, 
em seguida, analisar todas as 
provas para poder finalmen-
te apresentar um relatório 
final ao Ministério Público e 
ao Poder Judiciário”.

Sobre Monique Medeiros, 
o delegado disse que será 
analisado se é necessário um 
novo depoimento para ouvir 
novamente a mãe do menino 
Henry Borel.

“Provavelmente na sema-
na que vem vai ser decidido 
se terá uma nova oitiva da 
Monique. Nós julgamos já 
termos conseguido colher 
provas muito contunden-

tes, mais do que suficientes 
para que isso seja levado à 
Justiça”.

Antenor afirmou que a 
versão de Monique Medei-
ros foi “completamente des-
montada pelos fatos”. “A ver-
são inicial não está mais de 
pé quando comparada com 
todas as provas periciais e 
outros depoimentos e docu-
mentos colhidos. Nada jus-
tifica essas agressões a uma 
criança de 4 anos de idade. 
Elas aconteceram e foram 
múltiplas”.

Ao ser perguntado se Mo-
nique foi coagida por Jairi-
nho a mentir para a polícia, 

Ela relatou violência 
contra a criança. Isso 
vai ser apurado na 
Delegacia da Criança 
e do Adolescente 
Vítima (DCAV)”
ANTENOR LOPES 
MARTINS, delegado

Câmera de segurança é encontrada no quarto de Henry
Segundo investigadores, aparelho estava desmontado. Leniel contou que Monique teria revelado intenção de monitorar apartamento

WHATSAPP O DIA

Câmera no quarto de Henry

Uma câmera de seguran-
ça guardada foi encontrada 
dentro do quarto de Henry 
Borel, na casa onde o menino 
morava com a mãe, Monique 
Medeiros, e o padrasto, o ve-
reador Dr. Jairinho. O equi-
pamento de segurança foi 
encontrado durante uma pe-
rícia complementar no apar-
tamento do casal. Segundo 
os investigadores, a câmera 
estava desmontada e guarda-
da dentro de uma caixa.

O pai do menino, o enge-
nheiro Leniel Borel, disse em 
entrevista ao “Jornal Hoje”, da 
Rede Globo, que Monique ti-
nha contado para ele que já 
tinha instalado uma câmera 
na casa. Segundo relato do pai, 
Monique já teria demonstrado 
intenção de comprar equipa-
mentos para monitorar o que 
acontecia no apartamento em 
várias conversas com a babá 
de Henry, Thayná Ferreira.

A ideia de monitorar o apar-

tamento também fez parte de 
uma conversa entre Monique 
e sua cabelereira, depois de 
uma discussão por telefone 
com Jairinho, no dia 12 de fe-
vereiro. A cabeleireira contou 
à polícia que assim que desli-
gou o telefone, Monique per-
guntou a ela se sabia de uma 
loja que vendesse câmeras no 
shopping.

DEPOIMENTO DA CABELEIREIRA

A funcionária do salão 

também foi ouvida pela 
polícia, na 16ªDP (Barra 
da Tijuca) e, segundo ela, 
após saber que Henry te-
ria apanhado de Jairinho, 
ela discute com o vereador 
e defende a funcionária 
após o parlamentar suge-
rir demiti-la.

“Você não vai mandar ela 
embora, porque, se ela for 
embora, eu vou embora jun-
to, porque ela cuida muito 
bem do meu filho. Ela não fez 

Imagens mostram mãe de Henry no salão de beleza
Câmeras de segurança revelam presença de Monique no estabelecimento no dia em que, segundo investigações, o menino foi agredido

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Câmeras de segurança registraram ida de Monique ao salão de beleza de um shopping na Zona Oeste

Monique Medeiros, mãe do 
menino Henry, de 4 anos, foi 
ao salão de beleza em 12 de 
fevereiro deste ano, dia em 
que o filho relatou ter sido 
agredido por Jairinho. A in-
formação foi confirmada por 
meio das imagens da câmera 
de segurança do estabeleci-
mento, que fica em um sho-
pping, na Zona Oeste do Rio. 
Nas filmagens, obtidas pela 
TV Globo, Monique chega ao 
local falando ao telefone. 

Nesse mesmo dia, é possível 
ver Monique trocando mensa-
gens com a babá do menino, 
Thayná Ferreira. A conversa 
sobre machucados, hemato-
mas e o comportamento de 
Jairinho com Henry tinham 
sido apagadas, mas peritos da 
Polícia Civil conseguiram re-

cuperar o conteúdo por meio 
de uma tecnologia israelense.

Thayná havia dito em de-
poimento que não sabia so-
bre as agressões. No entanto, 
a polícia descobriu as men-

sagens trocadas entre ela e 
Monique. A funcionária, en-
tão, precisou prestar novos 
esclarecimentos e afirmou 
que soube de três ocasiões 
em que Dr. Jairinho agrediu 

Henry, incluindo no dia 12 de 
fevereiro, o dia do vídeo que 
mostra Monique no salão.

De acordo com as ima-
gens, Monique chega ao sa-
lão e senta antes de ser aten-
dida para fazer uma chama-
da de vídeo com Henry. Na 
ligação, o menino pergunta 
se ela vai demorar. No entan-
to, as investigações apontam 
que ela demorou três horas 
para voltar para casa. 

Após o enterro de Henry, 
no dia 12 de março, Monique 
também foi ao salão. Henry 
morreu na madrugada do dia 
8 de março, no Hospital Bar-
ra D’Or, na Zona Oeste do Rio. 
O enterro foi realizado no dia 
10. Em depoimento, uma fun-
cionária do local disse que Mo-
nique estava abatida.

Nas imagens, 
Monique chega ao 
salão e, antes de 
ser atendida, faz 
videochamada com o 
filho, Henry

fofoca nenhuma, quem me 
contou foi ele”, disse.

Em seguida, de acordo 
com o depoimento, Jairinho 
teria dito que Henry atrapa-
lhava a vida de Monique e ela 
prossegue:

“Você nunca mais fale que 
meu filho me atrapalha, por-
que ele não me atrapalha em 
nada!”, disse Monique. “Que-
bra! Pode quebrar tudo mes-
mo! Você já está acostumado 
a fazer isso!”, encerrou.

o delegado afirmou que nada 
indica que ela estava sendo 
ameaçada pelo parlamentar. 

“Nós não colhemos ne-
nhum meio de prova nesse 
sentido. Até aqui não existe 
nada na investigação que 
indique que a Monique es-
tava sendo ameaçada ou 
estava sob coação. Se ela 
apresentar outra versão 
daqui pra frente, cabe ao 
delegado que preside o in-
quérito entender se é ne-
cessário ou não ouvi-la aqui 
(16ª DP), ou se ela vai pres-
tar esse esclarecimento em 
juízo durante um eventual 
julgamento”, finalizou.

Antenor afirmou que 
espera que a investigação 
termine até sexta-feira da 
próxima semana. 

“Queremos que termine 
o mais rápido possível para 
que isso tudo seja encami-
nhado ao Ministério Públi-
co (MP). Já julgamos ter ele-
mentos suficientes. Vamos 
fazer uma reunião no início 
da semana que vem com in-
vestigadores e peritos aqui 
da Barra para podermos 

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br
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Integrante do PCC 
de SP é preso no Rio
Agentes da Polícia Civil 
realizaram nesta quin-
ta uma grande operação 
contra milicianos e tra-
ficantes da comunida-
de Parada de Lucas, na 
Zona Norte do Rio. Hou-
ve apreensão de drogas, 
munições e carregadores 
de fuzil. A operação foi 
coordenada pela Delega-
cia de Combate as Drogas 
(DCOD) e contou com o 
apoio da Coordenadoria 
de Recursos Especiais 
(Core) e outras delegacias 

especializadas. 
Um homem ligado ao 

PCC de São Paulo foi preso 
dentro de um imóvel usado 
por traficantes. Segundo in-
vestigações da Polícia Civil, 
André Pereira de Souza Go-
mes é quem fornece drogas 
e armas para os narcomili-
cianos que atuam em Parada 
de Lucas.

Um segundo criminoso, 
com mandado de prisão em 
aberto, foi preso. Segundo a 
polícia, ele integra a narcomi-
lícia do Complexo de Israel.

Milicianos presos na Zona Norte
Em um dos veículos do bando, a polícia achou sacos para transporte de cadáveres

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Armas e material apreendido na ação  da polícia na sexta-feira

Seis homens foram presos, 
na manhã de ontem, duran-
te uma operação realizada 
por policiais da 38ª DP (Brás 
de Pina) com apoio de agen-
tes da Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco). A ação vi-
sava capturar integrantes de 
uma milícia que atua na re-
gião do Quitungo. 

De acordo com as unida-
des, cinco dos criminosos fo-
ram presos em flagrante, o 
bando foi identificado como, 
Wallace César dos Santos Tei-

xeira, Marcelo Pereira Orlan-
dini, Daniel da Costa Ribeiro 
dos Santos, Eduardo Augusto 
Pinhos dos Santos, e Carlos 
Luiz Cândido de Oliveira. 

Eles estavam reunidos na 

Estrada do Quitungo e dois 
deles estavam com duas pis-
tolas. Com eles foi apreendi-
do um veículo modelo Logan 
clonado, que havia sido rou-
bado, com ocorrência regis-

Polícia acha ‘mansão’ de Peixão
Imóvel do traficante, em Parada de Lucas, tinha piscina e vista panorâmica de toda a comunidade

Mansão usada pelo traficante conhecido como Peixão, de 34 anos

REPRODUÇÃO

P
iscina, equipamentos 
eletrônicos de última 
geração, móveis e ele-
trodomésticos mo-

dernos e caros. Além disto, 
uma vista panorâmica privi-
legiada. A descrição poderia 
ser de um imóvel em bairros 
de alto padrão no Rio, mas 
não é. Foi desta forma, esban-
jando o dinheiro arrecadado 
com o tráfico de drogas, que o 
traficante Álvaro Malaquias 
Santa Rosa, conhecido como 
Peixão, de 34 anos, decidiu 
viver dentro de Parada de Lu-

por Peixão ficou conheci-
do depois que o criminoso 
passou a exibir símbolos do 
Estado de Israel, como a Es-
trela de Davi, em pontos das 
comunidades para demarcar 
o seu domínio.

Nesta quinta-feira (15), 
durante operação da Dele-
gacia de Combate as Drogas 
(DCOD), que contou com o 
apoio da Coordenadoria de 
Recursos Especiais (Core) 
e outras delegacias espe-
cializadas, os agentes loca-
lizaram o imóvel no alto da 
comunidade. 

Segundo a polícia, um 
homem foragido da justiça, 
respondendo por tráfico e 
associação para o tráfico de 

drogas acabou preso. 
Os policiais também loca-

lizaram um homem ligado 
ao PCC de São Paulo. André 
Pereira de Souza Gomes, se-
gundo investigações da polí-
cia, é quem fornecia drogas e 
armas para os narcomilicia-
nos do Complexo de Israel. 

Houve apreensão de dro-
gas e munições. 

INÍCIO DA EXPANSÃO 

De acordo com a polícia, a 
facção que Peixão perten-
ce iniciou sua jornada de 
expansão em 2007, quan-
do saiu de Parada de Lucas 
para expandir território em 
Vigário Geral, comunidade 
vizinha. 

cas, na Zona Norte do Rio. Ao 
lado da piscina, um enorme 
painel que retrata a cidade de 
Jerusalém.

Segundo investigações da 
polícia, Peixão é responsável 
por construir, durante a pan-
demia da Covid-19, o o con-
junto de favelas, em Parada 
de Lucas, denominado Com-
plexo de Israel.  Ao todo, cin-
co comunidades compõe o 
novo complexo: Cidade Alta, 
Vigário Geral, Parada de Lu-
cas, Cinco Bocas e Pica-pau. 
Cerca de 134 mil pessoas mo-
ram na região. Além disso, 
segundo a polícia, o tráfico se 
aliou à milícia para expandir 
seus negócios. 

O território controlado 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br 

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br  

trada na 32ª DP (Taquara). 
No interior do carro havia di-
versas anotações de cobran-
ças de comerciantes, além de 
um porrete de madeira.

O sexto integrante, João 
Vitor Ferreira Rocha foi cap-
turado em uma ação poste-
rior enquanto monitorava a 
movimentação policial. Os 
agentes da Draco reconhe-
ceram o veículo utilizado 
pelo criminoso. No porta ma-
las do veículo foram encon-
trados sacos para transporte 
de cadáveres.
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

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

alemdavida

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

Um preto-velho é 
necessariamente a 
incorporação de um 
escravo idoso? 

 > (Marcela Faria

(Zap final 42)

 n Não, Marcela. Até pode 
ser, mas na maioria das 
vezes, a incorporação 
de caboclos e pretos 
velhos nos terreiros 
pode significar a 
vinda de mensageiros 
espirituais tanto simples 
quanto de médicos 
extraordinários. Portanto, 
jamais subestime uma 
incorporação dessas. Você 
dificilmente saberá quem 
se esconde atrás daquele 
palavreado simples.

(o caso do Henry) que a gente se 
pergunta o por que de tanta vio-
lência contra um ser tão frágil e 
vulnerável.

Henry é mais um que deixará 
uma contribuição maior do que 
possamos imaginar. Pensemos 
em quantas mães passarão a de-
nunciar seus companheiros que 
maltratam e abusam sexualmen-
te de suas e enteadas, ou mesmo 
filhas? Quantas babás ou funcio-
nárias domésticas serão capazes, 
depois do péssimo exemplo da 
babá do Henry, de esconder que 
as crianças sob seus cuidados so-
frem violência dos pais?

A morte física do Henry não 
foi em vão. Milhares de crianças 
serão salvas das mãos de car-
rascos autointitulados de pais, 
graças à mudança de atitude de 
mães, babás, familiares e vizi-

nhos. Quantos, honestamente, 
depois do caso do menino Hen-
ry, teriam coragem de se omitir 
quando soubessem que uma 
criança sofre nas mãos de um 
psicopata?

Talvez sirva de consolo: a sepa-
ração da alma e do corpo nunca 
é dolorosa, como se pode pensar, 
mesmo quando a morte física é 
causada pela violência. A alma 
nada sente. Os sofrimentos no 
momento da morte terrena são 
um alívio para o espírito, que vê 
chegar o fim de sua missão cármi-
ca. Assim, o espírito se desprende 
do corpo e fica livre para seguir o 
lugar que lhe cabe no momento.

Henry está livre, agora. Em 
boas mãos. Sem mais sofrer. 
Pronto para cumprir uma linda 
missão. Que Deus guarde, prote-
ja e abençoe seu espírito.

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

PARA TENTAR ENTENDER

“COMO DEUS 
PERMITIU ESSA 
BARBARIDADE”?

Coluna publicada aos sábados

A 
morte por maus tratos do menino Henry sensibilizou 
todos os brasileiros. Sem exceção. E muitos se perguntam 
‘como Deus permitiu uma barbaridade dessas’? 

Para entender (ou tentar entender) episódios trágicos se-
melhantes a esse, buscamos a explicação no destino dos espí-
ritos das crianças quando desencarnam nessa fase da vida físi-
ca. Será mesmo que a morte prematura de uma criança indica 
que seu espírito não necessitava mais tanto dos aprendizados 
terrestres, por causa do seu alto grau de vivências passadas? E 
por que a vida prematura tem que ser interrompida de forma 
tão violenta, através de tortura e espancamentos? 

Tem sentido 
quando se 
diz que a 
curta duração 
da vida de 
uma criança 
pode ter sido 
apenas o 
complemento 
de uma 
existência 
anterior, 
interrompida 
antes da 
hora”
ÁTILA NUNES

ARTE KIKO

O pai de Henry dificilmente 
aceitará (pelo menos por ora) 
qualquer explicação de natu-
reza espiritual, seja qual for 
a fonte religiosa. Sua dor não 
permite. Interessante, quando 
se perde o esposo ou esposa, se 
é chamado (a) de viúva ou viú-
vo. Uma criança que perde os 
pais é chamado de órfão, mas...
qual é a palavra que descreve 
pais que perdem filhos? É tão 
dramático, que nem deveriam 
inventar um nome para uma 
situação dessas.

A morte de uma criança - 

qualquer criança -, é vista por 
todos nós com sofrimento e dor. 
E quando ela ocorre como foi o 
caso do Henry, pior ainda. Mui-
tos acham que uma perda, mes-
mo não violenta, é um “castigo” 
para os familiares, o que é forte-
mente contestado por algumas 
correntes espíritas. 

Tem sentido quando se diz 
que a curta duração da vida 
de uma criança pode ter sido 
apenas o complemento de uma 
existência anterior, interrompi-
da antes da hora. Existem for-
mas dramáticas de desencarne 
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FLUMINENSE X BOTAFOGO

Sentimentos distintos no clássico
Com esperança de dias melhores, Tricolor encara o Glorioso, com a preocupação de uma crise que parece não ter fim

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO

Chamusca chega pressionada após a eliminação na Copa do Brasil

D
ois clubes em crise fi-
nanceira e há muito 
tempo sem disputar 
títulos relevantes, 

Fluminense e Botafogo têm 
muita coisa em comum na 
luta pela sobrevivência. En-
tretanto, quando se encon-
trarem hoje, às 16h, no Ma-
racanã, pelo Campeonato 
Carioca, estarão com senti-
mentos distintos. Enquanto 
o Tricolor vivencia um 2021 
de esperança de dias melho-
res, o Glorioso sofre com a 
preocupação de uma crise 
que parece não ter fim.

E o momento de cada rival 
é outra prova do contraste re-
cente. Após um quinto lugar 
no Brasileirão, o Fluminen-
se volta suas atenções para a 
estreia na Libertadores, na 
quinta-feira, contra a equipe 
do River Plate, num retorno 
após quase oito anos. E ainda 
se classifica à semifinal do Ca-
rioca se vencer o clássico (ou 
até mesmo se empatar, caso 
Madureira e Vasco tropecem 
em seus jogos). 

dos cofres (pelo menos R$ 
1,7 milhão pela participação 
na próxima fase). Para pio-
rar, o Glorioso corre o risco 
de nova eliminação, desta 
vez no Carioca, se não ven-

cer. O que pode aumentar a 
pressão sobre o técnico Mar-
celo Chamusca. Tudo isso em 
meio a uma reformulação 
após o rebaixamento para a 
Série B do Brasileiro.

buscar reforços. E precisa 
provar aos torcedores que 
tem condições. Já o Flumi-
nense, com a expectativa de 
uma temporada promissora, 
organizou-se para aumen-
tar o investimento e planeja 
gastar 30% a mais com salá-
rios, mesmo ainda sofrendo 
com a crise financeira. Tanto 
que, nesta semana, fechou 
um pacote de contratações 
(Cazares, Abel Hernández, 
Bobadilla e Manoel).

Mas quando a bola rolar, 
essa diferença de humor en-
tre os clubes tende a desapa-
recer e promete um clássico 
equilibrado. O Fluminense 
deve ir a campo com Marcos 
Felipe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Wellington, 
Martinelli e Nenê; Kayky, 
Luiz Henrique e Fred. Já o 
Botafogo pode ir com Dou-
glas Borges, Jonathan, Kanu, 
Gilvan e Rafael Carioca; Luiz 
Otávio, Cesinha, Ricardinho, 
Felipe Ferreira e Marco An-
tônio; Matheus Nascimento 
(Rafael Navarro).

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNo meio da semana, vimos 
uma prova de que o futebol se 
ganha no campo. O Flamengo 
perdeu para o Vasco quando 
todos esperavam uma vitória 
tranquila. Mas é clássico. Ape-
sar das grandes diferenças de 
Fluminense e Botafogo, o jogo 
tem que ser encarado com se-
riedade. O Tricolor tem muito 
mais time do que o Alvinegro 
e encara a partida como pre-
paração para a Libertadores, 
mas a concentração pode fazer 
a diferença. Espero um jogo 
ligado o tempo inteiro.

VOVÔ COM 
DIFERENÇAS

MARCELO CORTES / FLAMENGO

CENI TEM QUE MOSTRAR 

C
ampeão do Brasileiro e da Supercopa 
do Brasil. Esses são os títulos de Rogério 
Ceni com a camisa do Flamengo. É claro 

que ele está tendo êxito, mas é incrível como o 
torcedor não sente ainda a confiança que sen-
tia, por exemplo, com Jorge Jesus. E isso re-
flete em campo no time do Flamengo. Foram 
17 jogos sem perder para o Vasco e o último 
demonstrou que não há aquela superioridade 
que todos esperavam. Até que ponto ele vai 
aguentar essa pressão? Não sei. Eu entendo 
que um jogo não corresponde a um trabalho 
inteiro, mas existem sinais de que a torcida 
segue não depositando todas as fichas no ído-
lo do São Paulo. Agora, vem a Libertadores e 
pode aparecer como um ponto de afirmação 
para ele mostrar que tem comando e futebol 
para ganhar totalmente o afeto da massa ru-
bro-negra. Porque o Brasileirão foi duas vezes 
do Fla nos últimos anos. Mas a Libertadores 
é sempre a maior vontade.

Ceni: sinais de que torcida não deposita todas as fichas nele

 n O Internacional não 
era visto como um gran-
de time em 2020 para 
buscar o título do Cam-
peonato Brasileiro, mas 
surpreendeu e quase 
conseguiu conquistar o 
caneco. A questão é que 
o time gaúcho continua 
melhorando, e a contra-
tação do atacante Taison 
eleva o Internacional de 
patamar para a briga de 
todos os títulos da tempo-
rada. Olho neles...

TAISON É GRANDE 
REFORÇO

EDMUNDO AGRADECE

 nO atacante Morato viveu a noite dos sonhos e até fala-
mos sobre isso aqui ontem. Mas a comemoração home-
nageando Edmundo chegou ao camisa 10 histórico do Gi-
gante da Colina e ele agradeceu pelo carinho do jogador 
do Cruzmaltino. O fogo desse clássico pode acender ainda 
mais com a nova organização do time de São Januário.
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Rubro-Negro enfrenta a Lusa
Com duelo da Liberta pela frente, Ceni escala time alternativo

Com a cabeça na estreia da Li-
bertadores, o Flamengo en-
tra em campo hoje, às 21h05, 
no Estádio Luso-Brasileiro, 
para enfrentar a Portuguesa 
pela 10ª rodada do Campeo-
nato Carioca. Já classificada, 
a equipe rubro-negra deverá 
entrar em campo com uma 
equipe alternativa para enca-
rar a Lusa.

Na última rodada do Cam-
peonato Carioca, com uma 
equipe formada por titula-
res, o Flamengo foi derrotado 
pelo Vasco por 3 a 1. O resul-
tado acendeu uma luz amare-
la na equipe de Rogério Ceni 
antes da partida contra o Vé-
lez, da Argentina.

Independentemente do Hugo Souza: no gol do Mengão

MARCELO CORTES / FLAMENGO

resultado do clássico, já es-
tava previsto que o Flamengo 
entrasse em campo diante da 
Portuguesa com uma equipe 
reserva. Isso porque a estreia 
pela Libertadores será na ter-
ça-feira. Em segundo lugar, o 
Rubro-Negro precisa ganhar 
e torcer para o Volta Redon-
da não vencer o Bangu para 
voltar à liderança.

Já a Portuguesa entra em 
campo motivada e invicta 
contra os grandes no Cam-
peonato Carioca. Com vitó-
rias sobre o Vasco e o Flumi-
nense e um empate contra 
o Botafogo, a Lusa deseja 
derrotar o Flamengo para 
confirmar a sua classificação 
para a semifinal do Estadual.

Marcelo Cabo exalta triunfo
Cruzmaltino levou a melhor sobre o Flamengo no Maracanã

O treinador do Vasco, Mar-
celo Cabo, ficou bastante sa-
tisfeito com o rendimento 
da sua equipe após a vitória 
sobre o Flamengo. O técnico 
citou o adiamento da parti-
da, a pedido do rival, como 
uma motivação a mais para o 
resultado e também exaltou 
o fim do jejum de 17 partidas 
sem vitória do Cruzmaltino 
sobre o maior rival.

“O ‘plus’ da nossa vitória 
foi esse adiamento. Traba-
lhei bastante a bola aérea. 
Ganhamos um dia. O Vasco 
é gigante, ele é muito grande. 
Ganhar clássico para o Vasco 
é normal, classificar na Copa 
do Brasil é normal. O que eles 
viram vai ser o que vamos lu-
tar para sempre”, afirmou.

O técnico também falou 
da importância que é um 
resultado positivo para dar 

Marcelo Cabo destacou o comprometimento da equipe cruzmaltina

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

confiança e moral ao seu 
trabalho no Vasco. O Cruz-
maltino vive uma sequência 
positiva após um começo ir-
regular na temporada.

“Para mim, é muito im-
portante. Sou do Rio, meus 
amigos de infância da Penha 
me mandaram mensagens e 

força. Voltar ao Rio e ganhar 
um clássico diante do Fla-
mengo é muito importante. 
É um passo na nossa traje-
tória. Precisamos enaltecer 
o que a equipe ofereceu em 
questão tática e entrega. Eles 
se entregaram a cada palmo 
do campo”.

RENAN DAL ZOTTO INTERNADO
Técnico da Seleção masculina de vôlei, 

Renan Dal Zotto tinha sintomas leves de 

covid-19, mas precisou ser internado ontem.

Por outro lado, o Botafo-
go chega com a decepção da 
queda precoce na Copa do 
Brasil, que representa uma 
perda de dinheiro que seria 
essencial para os combali-

Em meio ao desânimo dos 
torcedores, o Botafogo bus-
ca se reerguer como clube, 
numa reformulação profun-
da, com redução de custos 
e muita dificuldade para 

Roger Machado pode garantir o Fluminense na semifinal do Carioca
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ECONOMIA

Saques da 1ª parcela antecipados 
Caixa também adianta pagamento a nascidos em novembro e dezembro. Eles vão receber dias 28 e 29

REPRODUÇÃO

A 
Caixa Econômica 
Federal anunciou a 
antecipação do ca-
lendário de saques 

da primeira parcela do auxí-
lio emergencial 2021. Agora, 
os beneficiários nascidos em 
janeiro poderão transferir 
ou sacar os valores de suas 
contas Poupanças Sociais Di-
gitais já no dia 30 de abril. 
Antes, o saque só seria pos-
sível no dia 4 de maio. 

A antecipação permite, 
ainda, que todos os benefi-
ciários possam fazer transfe-
rências e saques da primeira 
parcela até o dia 17 de maio. 
No calendário anterior, a úl-
tima data de saque estava 
prevista para de junho.

Junto com o novo calendá-
rio de saques, houve também 
a antecipação do calendário 
de crédito em conta. Os bene-
ficiários nascidos em novem-
bro e dezembro vão receber 
os valores nos dias 28 e 29 de 
abril, respectivamente. Antes, 
as datas estavam marcadas 
para o dia 29 e 30 deste mês.

COMO FAZER O SAQUE

Para realizar o saque em di-
nheiro da conta digital, o be-
neficiário precisa fazer o login 

no aplicativo Caixa Tem, sele-
cionar a opção “saque sem car-
tão” e “gerar código de saque”.

Depois, o trabalhador 
deve inserir a senha para vi-
sualizar o código de saque na 
tela do celular, com validade 
de uma hora. O código deve 
ser utilizado nos caixas ele-
trônicos da Caixa da Econô-
mica Federal, nas unidades 
lotéricas ou nos correspon-
dentes Caixa Aqui.

Os saques do dinheiro do 

auxílio emergencial podem 
ser feitos nas casas lotéri-
cas, correspondentes Caixa 
Aqui ou mesmo em qualquer 
agência do banco.

Continua disponível aos 
beneficiários a opção de uti-
lização dos recursos credi-
tados na Poupança Social 
Digital para a realização de 
compras, por meio do cartão 
de débito virtual e QR Code, 
pagamento de boletos, con-
tas de água, luz, telefone, en-

tre outros serviços.
Com o aplicativo Caixa 

Tem, também está disponí-
vel a funcionalidade para 
pagamentos sem cartão nas 
cerca de 13 mil unidades lo-
téricas do banco.

Confira no site da Caixa al-
guns tutoriais de como rece-
ber e movimentar o Auxílio 
Emergencial no aplicativo 
Caixa Tem: http://www.cai-
xa.gov.br/auxilio/tutoriais/
Paginas/default.aspx.

Antecipação permite que beneficiários façam transferências e saques da 1ª parcela até 17 de maio

Órgão pagará sem 
segurado ter feito 
reabilitação 
profissional

Benefícios 
do INSS 
não serão 
suspensos

O INSS não suspenderá os 
pagamentos de benefícios, 
referentes aos meses de maio 
e junho deste ano, dos tra-
balhadores que ficaram im-
possibilitados de participar 
do programa de reabilitação 
profissional. A medida tem 
sido adotada desde o ano 
passado em razão da pande-
mia da covid-19. A Portaria 
1.292/2021, que trata do as-
sunto, foi publicada ontem 
no Diário Oficial da União.

A reabilitação profissio-
nal é obrigatória e, segundo 
o INSS, visa proporcionar 
meios para reingresso no 
mercado de trabalho ao be-
neficiário incapacitado, par-
cial ou totalmente, para exer-
cer atividade. São os médicos 
peritos que encaminham os 
trabalhadores ao programa 
de reabilitação, quando en-
tendem que há condições 
para retornar às funções.

O segurado tem garantido 
o valor do benefício que rece-
bia anteriormente. Mas se não 
participar do programa, o be-
nefício é suspenso. O instituto 
oferece qualificação profissio-
nal por meio de cursos e trei-
namentos aos segurados do 
auxílio-doença previdenciário 
ou acidentário ou mesmo aos 
aposentados na ativa que este-
jam incapacitados para o tra-
balho que exercem habitual-
mente, mas em condições para 
outra função. Eles passam por 
avaliação por equipe multidis-
ciplinar e recebem incentivos 
para realocação no mercado.

O INSS firma acordos de 
cooperação com empresas 
para reintegrar funcionários.

FIQUE DE OLHO

Confira abaixo, o novo calendário de saques da 1º parcela 
do Auxílio Emergencial 2021:

Nascidos em janeiro   30 de abril
Nascidos em fevereiro   03 de maio
Nascidos em março   04 de maio
Nascidos em abril  05 de maio
Nascidos em maio   06 de maio
Nascidos em junho   07 de maio
Nascidos em junho   10 de maio
Nascidos em agosto   11 de maio
Nascidos em setembro   12 de maio
Nascidos em outubro   13 de maio
Nascidos em novembro   14 de maio
Nascidos em dezembro   17 de maio

TOME NOTA

Confira abaixo, o novo calendário de saques completos 
do Auxílio Emergencial 2021: 

Nascidos em janeiro   06 de abril
Nascidos em fevereiro  09 de abril
Nascidos em março  11 de abril
Nascidos em abril 13 de abril
Nascidos em maio  15 de abril
Nascidos em junho  18 de abril
Nascidos em junho  20 de abril
Nascidos em agosto  22 de abril
Nascidos em setembro  25 de abril
Nascidos em outubro  27 de abril
Nascidos em novembro  28 de abril (antes 29)
Nascidos em dezembro  29 de abril (antes 30)
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Cliente pode economizar até 
R$ 960 se comparar combos
Pesquisa indica quais são os pacotes de TV, telefone fixo e internet mais em conta 

REPRODUÇÃO INTERNET

Estudo ocorreu no Rio e São Paulo pautado nas demandas do mercado

C
om o orçamento mais 
apertado, as famílias 
buscam reduzir des-
pesas para enfrentar 

o período de crise. Ao mesmo 
tempo, com o isolamento so-
cial, as pessoas ficaram mais 
exigentes com a velocidade 
da internet, já que o traba-
lho remoto, as lives e as cha-
madas de vídeo aumentaram 
durante o confinamento por 
conta da covid-19. Para aten-
der às necessidades sem que 
o gasto comprometa as finan-
ças, pesquisa da Proteste in-
dicou quais são os melhores 
combos de TV, telefone fixo e 
internet em relação ao custo-
-benefício. Segundo o levan-
tamento, a diferença entre os 
pacotes pode chegar a R$ 960, 
no contrato de 12 meses.

De acordo com o estudo, em 
um combo intermediário, por 
exemplo, no cidade do Rio, a 
TIM oferece internet de 150 
MB e telefone fixo ilimitado 
para chamadas locais e móveis 
da operadora por R$ 2.158,80 
ao ano. No mesmo perfil, a Oi 
cobra R$ 1.198,80 por 200 MB 
mais ligações sem restrição 
para qualquer fixo e móvel no 
Brasil, pelo mesmo período.

Ainda na capital, no perfil 
básico, conforme o levanta-
mento da Proteste, o menor 
preço de plano, incluindo TV 
por assinatura e telefone fixo 
é da Net com 35 megabytes 
(MB) por R$ 189,98 ao mês. 
No mesmo perfil, a Oi ofere-
ce 200 MB por R$ 199,90 ao 
mês. A diferença anual entre 
as duas ofertas é de R$ 119, o 
que corresponde a um gasto 
de R$ 9,92 a mais por mês, 
mas garante  contrato com ve-
locidade cinco vezes superior.

METODOLOGIA DA PESQUISA
Para a avaliação, a Proteste 
dividiu os serviços em dois 
pacotes de produtos: o 3P, 
uma solução completa com 
internet banda larga fixa, 
telefone fixo e TV por assi-
natura; e o 2P com internet 
banda larga e telefone fixo. 
Cada oferta (2P e 3P) cruza 
com três perfis: básico, inter-
mediário e avançado.

O estudo de preços dos 
combos residenciais acon-
teceu nas cidades do Rio de 
Janeiro e de São Paulo e foi 

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

 > Sobre a pesquisa da 
Proteste, em nota, a 
empresa Oi informou 
que “oferece os serviços 
de telecomunicações 
mais completos e com 
a melhor relação custo 
x benefício do mercado 
para diferentes perfis 
de consumidores”. 

Já a operadora de 
telefonia TIM esclare-
ceu que “os atuais pla-
nos de banda larga fixa 
e de voz fixa da TIM 
podem ser adquiridos 
juntos ou não, de acor-
do com a opção do con-
sumidor, sempre ga-
rantindo que o cliente 
tenha sua necessidade 
real atendida”.

Também por meio 
de nota, a respeito do 
levantamento feito 
pela Proteste, a Vivo 
informou que “os pa-
cotes de TV, internet e 
telefone comparados 
na pesquisa realizada 
pela Proteste são dife-
rentes entre si e podem 
induzir a conclusões 
erradas”. “A Vivo refor-
ça que possui um vasto 
portfólio de produtos e 
serviços, de fibra e mó-
vel, para todos os perfis 
de consumidores, bus-
cando sempre oferecer 
a melhor experiência 
aos clientes”, divulou.

P r o c u r a d a  p o r 
ODIA, a operadora 
Net/Claro não se mani-
festou até o fechamen-
to desta reportagem. 

O que as 
operadoras 
dizem 

pautado nas demandas do 
mercado. Foram levantados, 
em janeiro de 2021, 36 pla-
nos de quatro operadoras: 
Oi, Vivo, Net/Claro e TIM. 
Por conta das ofertas, a Oi 
não foi incluída no estudo 
de São Paulo e a TIM está 
apenas na avaliação 2P. No 
levantamento da Proteste, 
são apresentados valores 
mensais e anuais.

 NTécnico da Proteste, Daniel 
Barros, avalia que o consumidor 
tem que traçar um perfil de uso 
dos serviços que pretende con-
tratar, adequando o produto 
aos objetivos da família. “Com a 
pandemia, um dos serviços que 
tem maior impacto é o de banda 
larga, pois, com as pessoas fican-
do mais em casa e com acessos 
simultâneos, a velocidade se 
torna essencial para ter boa na-
vegação”, indica.

Se objetivo é economizar, 
Barros orienta que o cliente 
deve analisar qual serviço mais 
usa, por exemplo. “Hoje em dia, 
com a popularização dos strea-
mings, pode se pensar em redu-
zir o plano de TV para o básico 
e melhorar a velocidade da in-
ternet. Pode contratar algum 
tipo de serviço de streaming ou 
acessar conteúdos no Youtube 
e nas redes sociais com melhor 
conexão”, analisa.

Ainda segundo Barros, o te-
lefone fixo pode ser cortado 
do pacote: “Planos de celu-
lar, em grande parte, têm mais 
benefícios para fazer ligações 
e existe a tendência de usar 
aplicativos de mensagens. O 
consumidor tem que verificar 
suas principais necessidades”, 
sugere, acrescentando pode 
adquirir planos separados em 
uma mesma operadora.

De acordo com a pesquisa, 
se um usuário do Rio prefere 
agilidade na navegação e não 
assiste TV, ele pode descartar 
plano básico 3P da Net Claro, de 
R$ 2.279,76 ao ano. Deve optar 
por combo 2P intermediário da 
Oi, de R$ 1.198,80, com 200 MB 
e telefone fixo ilimitado para 
ligações locais e móveis.

Com esse tipo de compa-
ração, é possível poupar até 
R$ 1.080,96 ao ano, revela o 
levantamento. 

RELAÇÃO DE CONSUMO

Defina qual seu perfil de usuário

PRESTE ATENÇÃO !

Fique atento aos cuidados antes de contratar

 NAntes de contratar o pacote, 
o consumidor precisa prestar 
atenção se o contrato determi-
na fidelidade, por exemplo: “Se 
existe cláusula que gera multa, 
se você quiser cancelar o serviço 
antes do período mínimo, nor-
malmente 12 meses”, explica 
Marlon Glaciano, especialista em 
finanças e planejador financeiro. 

Os especialistas ponderam 
que a negociação pode ser saí-
da para diminuir gastos, antes 
de optar pelo cancelamento ou 
mudança de operadora. Para 
Glaciano, se você está mudando 

especificamente pelo valor, primeiro 
verifique se existe possibilidade de 
alterar o plano e até mesmo des-
conto. “Cada empresa tem a área 
responsável por isso”, aponta. 

Em relação aos argumentos que 
podem ser usados no momento da 
negociação, o especialista em finan-
ças orienta que o consumidor pode 
priorizar justificativas simples. “Re-
cebi uma proposta mais vantajosa e 
quero checar se vocês (operadora) 
possuem algo melhor” E acrescen-
ta: “Nenhuma empresa gosta de 
perder um cliente. Normalmen-
te, pelo menos uma vez ao ano, as 

operadoras de TV por assinatu-
ra, por exemplo, podem oferecer 
um benefício ao cliente, caso ele 
solicite”, conclui Glaciano.

Daniel Barros indica que é 
importante analisar custo em 
vários prestadores. “Fale aber-
tamente com a empresa que 
pesquisando preços, pergunte 
se a mesma cobre oferta, diga 
que é cliente e que preza muito 
por esta relação. Outra opção é 
lembrar que estamos em tem-
pos de crise, portanto, devemos 
negociar um valor que fique bom 
para ambos os lados”, finaliza. 

ECONOMIA

R$1.080,96
Pela pesquisa, quem prefere 
agilidade na navegação 
e não vê TV poupa até 
R$1.080,96 ao ano.
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BRASIL

Infrações terão de passar por autorização 
de um superior para serem confirmadas

Fiscais do Ibama: poder 
de multar reduzido

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles determinou mudanças

Em mais uma investida 
para rever as regras sobre 
multas aplicadas contra 
crimes ambientais, o mi-
nistro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, determi-
nou novas mudanças no 
processo de apuração des-
sas autuações. Agora, as in-
frações terão de passar por 
autorização de um superior 
do agente de fiscalização 
que aplicar a punição, an-
tes de serem confirmadas, 
passando por fases que, até 
então, incluíam a tramita-
ção anterior com os pró-
prios fiscais.

Hoje, há cerca de 130 
mil processos de infração 
ambiental no Ibama, que 
somam aproximadamen-
te R$ 30 bilhões em mul-
tas. A publicação das mu-
danças ocorre no momen-
to em que Ricardo Salles é 
acusado pelo chefe da Po-

lícia Federal no Amazonas, 
Alexandre Saraiva, de atuar 
para favorecer madeireiros 
ilegais e grileiros de terras. O 
ministro não quer comentar 
o assunto.

As alterações nas regras 
sobre multas foram publica-
das ontem em uma Instru-
ção Normativa Conjunta as-
sinada por Ricardo Salles e 
pelos presidentes do Ibama, 
Eduardo Fortunato Bim, e 
do Instituto Chico Mendes 
de Biodiversidade (ICMBio), 
Fernando Lorencini.

A avaliação de especialis-
tas é de que a nova norma dá 
mais poder de decisão sobre 
as multas às “autoridades 
hierarquicamente superio-
res”, ignorando procedimen-
tos anteriores que devem ser 
realizados pelos próprios 
fiscais. 

Grávidas podem ser incluídas 
na campanha de vacinação
Atualmente, somente gestantes com comorbidades estão no plano de imunização

DIVULGAÇÃO

Ministério da Saúde analisa inclusão das grávidas na campanha

O 
secretário de Atenção 
Primária à Saúde, Ra-
phael Câmara Medei-
ros, afirmou ontem 

que o Ministério da Saúde con-
sidera incluir todas as grávi-
das e puérperas na campanha 
nacional de vacinação contra 
a covid-19. Pelas regras atuais, 
gestantes que apresentem co-
morbidades estão no plano de 
vacinação.

Segundo Medeiros, “pra-
ticamente todos os especia-
listas em ginecologia obs-
tetrícia têm uma sugestão 
e pedem com bastante for-
ça que todas gestantes en-
trem nesta recomendação, 
e já estamos em tratativas 
avançadas”.

Entretanto, o secretário 
ressalva que “por definição, a 
gestação é um período trom-
bótico”, ou seja, que favorece 
a formação de coágulos san-
guíneos e a obstrução de va-
sos sanguíneos. “Nós temos 
que ter muito cuidado por-
que algumas vacinas, mesmo 
de forma muito rara, estão 
mostrando alguns efeitos 
colaterais neste sentido e a 
gente sabe que com grávida, 
além de se preocupar com 
ela, tem de se preocupar com 
o bebê também”, afirmou.

“Qualquer recomendação 
para grávidas tem de ser feita 
com muito cuidado e técni-

ca para não errar. Não pode-
mos nunca esquecer o caso 
da talidomida na década de 
50”, completou o secretário, 
mencionando medicamento 
sedativo prescrito com fre-
quência durante meados do 
século passado, que, entre os 
efeitos colaterais, apresenta-
va a má-formação de fetos.

Medeiros participou on-
tem de entrevista coletiva 
para anunciar a destina-
ção de R$ 248 milhões em 

ações para grávidas no país. 
A presença do ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
havia sido anunciada para o 
evento, porém ele não com-
pareceu. Na quinta-feira, 
o Senado aprovou projeto 
que prevê o trabalho remo-
to para as funcionárias ges-
tantes durante a pandemia 
de covid-19. O projeto segue 
para a sanção presidencial.

ORIENTAÇÃO

 NDurante entrevista coleti-
va de ontem, o secretário de 
Atenção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde, Raphael 
Parente, fez um pedido para 
que, se possível, as mulheres 
adiem a gravidez até uma 
melhora da pandemia.

“Caso possível, poster-
gar um pouco a gravidez, 
para um melhor momen-
to, em que você possa ter a 
sua gravidez de forma mais 
tranquila. A gente sabe que 
na época do zika, durante 
um, dois anos, se teve uma 
diminuição das gravide-
zes no Brasil, e depois au-
mentou. É normal”, disse o 
secretário.

Raphael Parente com-
pletou: “É óbvio que a gente 
não pode falar isso para al-
guém que tem 42, 43 anos, 
mas para uma mulher jo-
vem, que pode escolher um 
pouco ali o seu momento 
de gravidez, o mais indica-
do agora é você esperar um 
pouquinho até a situação 
ficar um pouco mais calma”.

Recomendação 
para adiar 
gravidez

Por  Estadão Conteúdo Por Estadão Conteúdo
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POLÊMICA

O cantor Latino se pronunciou 
sobre as declarações que deu ao 
Flow Podcast, apresentado por 

Monark e Igor Coelho, nesta quarta-fei-
ra (14), que foram apontadas como 
intolerância religiosa. O cantor, inclusi-
ve, chegou a ser denunciado ao Minis-
tério Público pelo deputado estadual 
Átila Nunes. Em seu pronunciamento, 
Latino afirma que não quer justificar 
sua fala e que apenas precisa se des-
culpar a todos que se sentiram ofendi-
dos de alguma forma. 

“Sei que alguns adeptos do Candom-
blé e Umbanda ficaram ofendidos com 
minha declaração, feita sem nenhuma 
intenção de desrespeitar a religião de 
outra pessoa. Não estou aqui querendo 
justificar a minha declaração e sim 
pedir desculpas para quem se sentiu 
ofendido com ela, pois no ato em que 
falei, jamais tive a intenção de atingir a 
crença de qualquer pessoa, até porque 
a minha crença tem como base o res-
peito a todas as outras. Estamos viven-
do tempos de intolerância, tempos 
desafiadores, tempos de interpreta-
ções equivocadas. Utilizei a palavra 
‘macumba’ com a forma superficial em 
que a palavra sempre foi utilizada, de 
maneira errada, mas que cresci ouvin-
do essa ‘crença limitante’”, disse o 
cantor, que continuou.

“Até porque macumba é um instru-

mento e nada tem a ver com o sentido 
que falei e que entendemos. Fato é que 
mais do que ter razão, eu prefiro ter 
respeito pelo próximo. Muito mais que 
atacar a outrem, eu prefiro dizer que 
ainda que a minha crença seja diferente 
da sua, eu respeito a sua. Esse é o meu 
dever enquanto ser humano, e se você 
(adepto a religião) se sentiu ofendido 
com o meu uso superficial da palavra 
macumba, entrego o meu sincero pedi-
do de perdão! Sou do lema respeita o 
meu amém e eu respeito o seu axé”.

Na entrevista, Latino disse acreditar 
ter sido alvo de um ‘trabalho da ma-
cumba’ que acabou caindo sobre seu 
animal de estimação. “Dizem que foi 
macumba, né. Os caras falaram que foi 
macumba. Fizeram um trabalho pra 
mim que o macaco foi no meu lugar. 
Quem conhece o mundo espiritual 
pode dizer melhor”, afirmou o cantor, 
que alegou ainda que a informação 
veio de uma médium e de um profeta.

Ele ainda falou um pouco sobre o que 
pensa da religião. “Nessa parada de 
centro espírita, nesse bagulho de ma-
cumba, os caras fazem trabalhos pesa-
dos pra infernizar a vida do outro. E aí 
fizeram um trabalho, sei lá, de ebó… Sei 
lá que porra que chama essa merda de 
‘macumbaria’. Eu não acredito nessa 
porra. Ficar falando da vida alheia. A 
gente vê muito no meio artístico”.
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PERFIS DE TARCISÃO E 
GLÓRIA SÃO FALSOS

DIVULGAÇÃO 

Internado com Covid-19 desde o sábado 
(3), na Clínica São Vicente, na Zona Sul do 
Rio, Heitor Martinez finalmente se 
recuperou da doença e recebeu alta 
ontem. “Heitor recebeu alta e está 
retornando para casa. Ele seguirá sua 
recuperação realizando fisioterapia e 
exercícios, bem como obedecendo 
restrições e tomando certos cuidados para 
sua recuperação completa. É o momento 
de agradecer as orações, preces, 
mensagens e manifestações. Nos 
sentimos parte de um todo cheio de afeto, 
que contribuiu profundamente para 
enfrentarmos estes momentos de tanta 
dor e sofrimento. Nosso agradecimento, 
sempre, à toda a equipe da Clínica São 
Vicente. Gratidão resume”, diz o 
comunicado da família do ator.

HEITOR 
MARTINEZ 
ESTÁ DE ALTA

Latino se pronuncia 

após ser denunciado por 

intolerância religiosa 

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

Deputado 
Átila Nunes 
denunciou o 
cantor ao 
Ministério 
Público do 
Rio

Os perfis no Instagram de Tarcísio Meira e Glória Mene-
zes são falsos. A coluna descobriu a fraude e foi procu-
rar a assessoria do casal para confirmar a informação. 
“Os dois não criaram as contas e também não têm 
ideia de quem fez isso se passando por eles. O pior é 
que várias pessoas estão seguindo, inclusive colegas 
de trabalhos, pensado que são páginas verdadeiras. 
Tarcísio e Glória estão no sítio e nós já mandamos 
um comunicado para a rede social informando sobre 
a falsidade destas contas”, conta Tadeu Lima, que 
espera as exclusões imediatamente dos perfis.    
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AFFAIR DE JOJO DIZ ADMIRAR A CANTORA

MODELO QUE EXPÔS ROMANCE COM 
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 A modelo Cristina Mendonça passou a admi-

rar ainda mais a cantora Jojo Todynho depois 
de toda confusão com o jogador Polidoro 
Júnior. É que, recentemente, a modelo expôs 
que o atleta vinha se relacionando com ela na 
mesma época que assumiu o relacionamento 
com a funkeira campeã de ‘A Fazenda’. Jojo 
terminou o namoro e não atacou Cristina. 
 “Eu achei super maduro da parte dela, 
porque no Brasil estamos acostumados a ver 
mulheres se diminuindo por conta dos erros 
dos homens. Passei a admirá - lá mais depois 
desse episódio”, conta. 
 A morena prega sororidade e acredita que 
as mulheres não devem se atacar quando 
apenas o homem é o errado da história. “Eu 
não digo atacar o homem , mas sim mostrar 
a verdade. E acho, sim, que nós, mulheres, 
devemos permanecer unidas sempre”, 
pondera. 
Sobre as declarações de Polidoro, que disse 
estar faturando R$ 50 mil em publiposts 
nas redes sociais depois do episódio, Cris-
tina disse não acreditar. “Eu acho bem 
difícil, mas ele conseguiu, parabéns pra 
ele”, afirma. 
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Na manhã da última quinta-feira, o cantor Jorge Ara-
gão deu entrada no Hospital São Lucas, em Copaca-
bana, na Zona Sul do Rio, após sentir um desconforto 
torácico. O artista, que já vinha realizando exames de 
rotina recentemente, precisou passar por um cate-
terismo cardíaco, mas segundo a assessoria dele, o 
procedimento foi realizado sem intercorrências. 
 “O cantor Jorge Aragão, 72, já vinha fazendo exa-
mes de rotina e na manhã de ontem (15) sentiu um 
desconforto torácico quando deu entrada no Hospital 
São Lucas, na cidade do Rio de Janeiro. Após avalia-
ção da equipe médica, foi realizado um cateterismo 
cardíaco, que já estava programado para antes do 
início da pandemia. O procedimento foi realizado sem 
intercorrências, com previsão de alta hospitalar para 
este final de semana. O estado de saúde do cantor é 
estável e evolui assintomático”, informa o comunica-
do enviado à imprensa.

Antigo ‘Bonde das Maravilhas’, o 
grupo ‘As Maravilhas’ mal trocou 
de nome e já se envolveu em uma 
polêmica. Agora novamente geren-
ciadas por seu antigo empresário, 
Henrique Milão, as meninas aca-
baram adotando uma estratégia 
de marketing sugerida pelo atual 
gestor, em busca de alavancar a 
carreira, mas que acabou não dan-
do muito certo. O grupo foi até o 
aeroporto Santos Dumont para 
fazer fotos vestidas com looks das 
mesmas cores da companhia aérea 
Gol Linhas Aéreas, já que elas pre-
tendem adotar como novo slogan 
‘Voa Maravilhas’.
 Só que a estratégia do grupo de 
associar sua imagem à cia aérea 
não agradou em nada os clientes 
da Gol, que por sua vez, fizeram 

diversas reclamações, achando 
que o ensaio das meninas era, na 
verdade, uma ação de marketing 
da empresa. Os passageiros re-
clamaram da cia aérea associar 
sua imagem aos ‘trajes mínimos’ 
usados pelas Maravilhas. Sendo 
assim, não restou outra opção à 
Gol que não fosse se pronunciar 
para esclarecer os fato. Em nota, 
a empresa disse o seguinte: “A 
GOL esclarece que tomou conheci-
mento dos conteúdos criados pelo 
grupo Bonde das Maravilhas no 
check-in no Aeroporto Santos Du-
mont, no Rio de Janeiro, por meio 
das redes sociais. A Companhia 
ressalta que os vídeos e posts 
não fazem parte de uma ação de 
marketing da GOL, ou qualquer 
parceria com o grupo”.

POLÊMICA COM CIA AÉREA 

INTERNADO
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 n ‘Amor de Mãe’ 

acabou, mas 
Penha e Leila 
seguem parcei-
ras. As atrizes 
Clarissa Pinheiro 
e Arieta Corrêa 
fazem, na pró-
xima terça, às 
19h, uma live no 
Instagram para 
falar da carreira 
e da vida.

 n  A atriz Caro-
lina Stofella 
interpreta Maria 
do Pilar na peça 
‘Loucas’, em car-
taz no formato 
online, no site da 
Biblioteca Mário 
de Andrade, às 
19h. 

NOVA VERSÃO DE ‘JULIETTE

Matheuzinho, dono do Hit ‘O Golpe Tá Aí’, lançou mais um hit. Desta vez, a 
parceria é com o Brenno, dono do viral da internet com a música ‘Juliette’, single 
dedicado à participante do ‘BBB 21’. Os artistas chegam com uma nova versão de 
‘Juliette’, que terá videoclipe no canal Kondzilla no Youtube, no dia 20 de abril. 
“Essa música foi um grande presente para mim. Foi um prazer gravar com o 
Brenno, alguém que admiro muito, ainda mais uma música dedicada à uma 
participante tão popular do BBB. A música é daquelas que ficam na cabeça e não 
consegue parar de cantar. Tenho certeza que vai virar hit e ela vai adorar”, 
comemorou Matheuzinho. 

SUBURBANO

Bruna Marquezine fez uma declaração romântica para Enzo Celulari no dia dos 24 anos do ra-
paz. A atriz deixou claro que relutou para ter um relacionamento com o filho de Claudia Raia, 
mas foi envolvida pela bondade, gentileza, criatividade, educação, companheirismo, inteli-
gência e beleza do rapaz. “Seja muito feliz. Se possível, comigo, é claro”, assume Bruna.

BRUNA MARQUEZINE APAIXONADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Hora de reorganizar 
a agenda

Nestes dias são comemoradas 
duas datas muito simbólicas 
para a Educação no Trânsito e 

seu objetivo de preservar vidas. A pri-
meira delas, esta semana, no dia 15 de 
abril, foi o Dia Internacional do Ciclis-
ta. E a segunda, o Dia Mundial da Paz 
no Trânsito, que será celebrado no pró-
ximo dia 21. Tendo em vista que, segun-
do dados do Detran.RJ e da Secretaria 
Estadual de Saúde, em 2020, quase 20 
mil pessoas se acidentaram em todo 
o estado e, destas, 616 eram ciclistas 
que precisaram de internações - com 
39 óbitos, infelizmente -, é sempre de 
grande relevância chamarmos atenção 
para a violência no trânsito. 

É inacreditável como a agenda 
econômica do país, conforme 
se lê ou ouve na mídia, ficou 

complicada nos últimos meses. Pri-
meiro, por conta da pandemia, que 
derruba a Economia - tanto mais 
quanto menos se consegue acele-
rar a vacinação e menos se pratica 
distanciamento social (ou seja, exa-
tamente nosso caso, em contraste 
com outros que fizeram as coisas 
certas). Por enquanto, o que se tem 
como solução é a instalação de uma 
CPI, mas nenhum sinal de que o go-
verno está disposto a mudar sua for-
ma de agir nessa área. 

Segundo, por conta da falta de apro-
vação do Orçamento de 2021, onde 
hoje os impasses são agudos, sem que 
a rigor tenha surgido nada de novo e 
relevante, e deve durar até se esgotar 
o prazo para equacioná-los, ou seja, 22 
de abril. Não se fala, mas na raiz do pro-
blema está o inviável teto dos gastos, 
criado pela Emenda Constitucional 
95/16. Por ela, gastos totais da União 
não podem subir mais que a inflação.

Como 95% desse total já se refe-
rem a “gastos obrigatórios” (vale 
dizer, impossíveis de cortar sem re-
formas complexas), o restante (ou 
seja, gastos discricionários e em tese 
cortáveis) já se aproxima de um limi-
te inferior abaixo do qual não dará 
mais para prosseguir cortando. Isso 
significa que a parte supostamente 
discricionária tenderá a se transfor-
mar em obrigatória, e, em algum lu-
gar, o caos passará a reinar. O diabo 
é que a obediência ao teto passou a 
ser vendida pelo governo e repetido 
pelos mercados financeiros como a 
única saída para tirar o país do bura-
co. Quem vai se insurgir contra ele?

Hoje, o caos se localiza no fato de 
que o governo precisará de um apoio 
mínimo do Congresso para aprovar 

Precisamos cuidar da vida no trânsito

Adolpho Konder 
presidente do 
Detran.RJ

Raul Velloso 
consultor 
econômico

Nos últimos anos, os índices de aci-
dentes têm baixado constantemente, 
o que muito nos alegra. Porém, cada 
vida é irrecuperável, sendo por isso 
essencial continuarmos baixando es-
ses números. Principalmente quando 
vemos que, no Brasil, a quantidade de 
atendimentos hospitalares a ciclistas 
atropelados cresceu 57% entre 2010 e 
2019, tendo passado de 1.024, em 2010, 
para 1.610, em 2019, conforme estatís-
ticas compiladas pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Além disso, verificamos que, até 
junho de 2020, já tinham sido regis-
tradas mais de 690 internações de ci-
clistas pelo SUS. Ainda conforme o le-
vantamento, nos últimos dez anos, em 
todo o país, foram quase 13 mil pessoas 
internadas e cerca de R$ 15 milhões 
gastos, a cada ano, em tratamentos 
com ciclistas envolvidos em colisões 
com outros veículos. Outro dado im-

matérias que lhe são caras. A moeda 
de troca, transacionada com o chama-
do “Centrão”, grupo de parlamentares 
onde o espaço para acordos é mais am-
plo, é um maior quinhão do orçamento 
sob a forma de “emendas parlamenta-
res”, em que os xiitas da Fazenda estão 
claramente inflando as estimativas de 
gastos obrigatórios para sobrar ainda 
menor espaço para agradar ao Cen-
trão. Ou seja, o governo tem de enfren-
tar o Centrão sem contar com a área 
de Economia, onde o inexperiente mi-
nistro fica batendo cabeça de um lado 
para o outro. Onde vai dar isso? Em 
breve saberemos.

Enquanto o tempo se esvai sem que 
a Economia mostre sinais de recupe-
ração, ficam sem solução os proble-
mas centrais – que vêm de longe, com 
destaque para o desequilíbrio previ-

denciário. Aqui, o “x” da questão está 
nos regimes próprios de servidores (a 
previdência pública), onde, especial-
mente nos estados e municípios, os 
déficits financeiros são gigantescos. 
Só para exemplificar, no conjunto des-
ses entes o déficit financeiro chegou a 
R$ 100 bilhões em 2018, cerca de dez 
anos após terem girado em torno de 
R$ 20 bilhões.

Com o alcance limitado que a re-
forma de 2019 permite, cabe fazer 
um grande esforço para aprovar mu-
danças legais em cada ente e insti-
tuir fundos de pensão com aporte 
maciço de ativos e recebíveis em ge-
ral para reduzir os déficits correntes 
e abrir espaço para os tão ansiados 
investimentos. Sem isso, continuare-
mos por muito mais tempo no atolei-
ro econômico.

portante se refere aos motociclistas. 
Também em 2020, dos quase 20 mil 
acidentados no Estado do Rio, 5.418 
internações foram de motociclistas.

Em resumo: os dados ainda são 
preocupantes. Por isso, precisamos 
constantemente lembrar aos moto-
ristas que um veículo, seja ele qual for, 
é um meio de transporte que precisa 
ser seguro para o próprio condutor e 
para o restante da população. Todos os 
agentes do trânsito, sejam pedestres ou 
condutores, ciclistas ou motoristas de 
ônibus e de caminhões, todos precisam 
respeitar as leis.

Enfim, com pequenas ações no 
nosso dia a dia, teremos a capacida-
de de reduzir, cada vez mais, o tris-
te quadro que ainda apresentamos. 
Precisamos trabalhar juntos. E aqui, 
no Detran.RJ, insistiremos para que 
Educação seja o melhor caminho 
para a Paz no Trânsito.

Escolha que 
pode acabar 
com vidas

Richard 
Domingos 
dir-exec Confirp 
Cons Contábil

Tem uma frase que muitos atri-
buem a Albert Einstein que diz 
“...A crise é a maior benção que 

pode acontecer às pessoas e aos paí-
ses, porque a crise traz progresso. A 
criatividade nasce da angustia assim 
como o dia nasce da noite escura. É 
na crise que nascem os inventos, os 
descobrimentos e as grandes estraté-
gias. Quem supera a crise se supera 
a si mesmo sem ter sido superado”.

Não creio que a frase seja dele, 
mas ela proporciona importante re-
flexão sobre o momento vivido. Crise 
realmente resulta em aprendizados, 
pois bem, parece que infelizmente 
no Brasil não estamos aprendendo 
nada com a crise atual, ao contrário, 
parece que estamos multiplicando 
os impactos da crise em alta escala. 
É importante uma reflexão do que 
está acontecendo, entendendo o ci-
clo vicioso que estamos vivendo e 
empurra o país para uma situação 
calamitosa.

Nunca fomos modelo de gestores 
públicos, entretanto, no enfrenta-
mento à pandemia criamos um sis-
tema autodestrutível. Com um país 
sem um líder maior, com os poderes 
medindo forças para mostrar quem 
manda mais. Presidente, governado-
res e prefeitos não articulam ações 
conjuntas para minimizar os impac-
tos na maior crise sanitária vivida no 
país. Além disso, se tem as ferramen-
tas de mídia inflamando essas divi-
sões. Enfim, são vários combustíveis 
para perpetuação desta máquina de 
fazer crises.

A bagunça é tão grande que o Con-
gresso gasta energia fazendo “leis” to-
talmente desconexas com o momen-
to. O grande exemplo? o projeto de lei 
aprovado para prorrogar a entrega da 
Declaração de Imposto de Renda Pes-
soa Física 2021 (que acabou de ser pror-
rogada por um ato da Receita Federal 
emitida pelo secretário da pasta com 
uma simples “instrução normativa”).

Paralelamente, não conseguimos 
aprovar a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2021, e já estamos indo 
para segunda metade de abril. Isso, por 
sua vez, impede a instauração de proje-
tos de leis que realmente amparariam 
os trabalhadores e brasileiros que fo-
ram afetados em cheio pela crise.

Isso se observa claramente nas mi-
lhares de empresas obrigadas a man-
ter suas portas fechadas sem nenhum 
apoio do governo, seja local ou federal. 
Para essas empresas a prorrogação do 
“BEm - Beneficio Emergencial” permi-
tindo a redução da jornada de trabalho 
ou a suspenção do contrato de trabalho 
seria vital para se manter abertas e pre-
servar emprego e renda. Infelizmente, 
que pagará o preço é a população.

Não sei se a frase citada é de Eins-
ten, ou se colocaram como dele para 
dar valor, entretanto o pensamento 
estava certo, e vemos que o Brasil já 
não sabe o que é certo. Uma coisa 
está clara, da forma como caminham 
as coisas o “progresso” não virá, em 
vez disso teremos angústia e a piora 
da crise, que todos sentirão.

“Hoje, o 
caos se 
localiza no 
fato de que 
o governo 
precisará 
de um apoio 
mínimo do 
Congresso 
para 
aprovar 
matérias 
que lhe são 
caras”

“Nos 
últimos 
anos, os 
índices de 
acidentes 
têm baixado 
constante-
mente, o 
que muito 
nos alegra. 
Porém, 
cada vida 
é irrecupe-
rável”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Manuela cuida de Rodrigo. 
Alice conta para Cícero e Suzana 
o que aconteceu no encontro e 
promete não querer mais saber 
nada sobre seu pai biológico. 
Jonas e Cris voltam de viagem. 
Maria avisa que conseguiu sua 
primeira cliente para o bufê. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Helena repreende Luna/Fiona 
e pede que ela saia de sua casa. 
Dominique discute com Lúcia 
na frente de Renzo. Alexia/Josi-
mara diz a Rafael que preparará 
uma sessão espiritual para ele 
conversar com Kyra. Renzo avisa 
a Lúcia que ajudará Rafael. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Cora discute com Eliane e insis-
te que ela diga para Cristina que 
ela é filha de José Alfredo. Rober-
tão vai à casa de Maria Ísis. Cora 
imita a letra de Eliane e escreve 
uma carta para Cristina. Cora 
certifica-se da morte da irmã e 
chama uma ambulância.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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O 
cantor sertanejo Lucas Lucco, de 30 
anos, passou por um amadurecimen-
to e tanto nos últimos anos. Depois de 
estourar com o álbum ‘Nem te conto’, 

em 2013, o artista já se arriscou até como ator em “Ma-
lhação”, na TV Globo. Em 2019, o cantor e a mulher, 
Lorena Carvalho, passaram por um grande susto: um 
aborto espontâneo. Mas esse ano o pequeno Luca che-
gou à vida do casal e as prioridades do cantor agora 
são outras. 

O amor entre Lucas Lucco, Lorena Carvalho e Luca, 
nascido no dia 19 de março ultrapassa as barreiras 
tecnológicas e atinge quem acompanha o cantor nas 
redes sociais. É impossível não abrir um sorriso ao ver 
o artista falando sobre o primogênito e sua família. 
Pai de primeira viagem, Lucas tem passado - e muito 
bem - por todos os desafios de criar um recém nascido 
e fez até uma música para o filho. Em tempos de caos, 
o amor salva.

O momento do nascimento do primeiro filho é algo 
marcante para a vida dos pais. Um misto de sentimen-
tos toma conta ao olhar o pequeno serzinho e, para 
Lucas Lucco, não foi diferente. “Parece clichê, mas não 
existem palavras que possam expressar o que senti 
ao ver o Luca pela primeira vez. É um misto de amor, 
alegria, alívio, tantos sentimentos bons. Foi a melhor 
sensação que tive na vida. Sim, Luca dorme e fico admi-
rando, pensando que em todos os meus sonhos, nunca 
imaginei que ele seria tão perfeito assim”, se derrete o 
cantor. 

Com a chegada da criança, as responsabilidades mu-
dam. Se antes Lucas Lucco tinha uma carreira para se 
preocupar, agora, ele tem, também, o desafio de criar 
um ser humano. “Hoje Lucas apenas pensa no Luca e 
no bem estar de sua família. Tudo que faço é pensando 
neles e no futuro deles. Minha família é tudo para mim”.

Desde o início da gestação, Lucas Lucco vem mos-
trando os preparativos nas redes sociais: o anúncio 
da gravidez, a descoberta do sexo do bebê... Depois 
que Luca nasceu, não seria diferente. Agora, o cantor 
compartilha como tem sido dar banho no pequeno, 
fala da experiência de trocar fralda e de todos os 
desafios novos pelos quais vem passando - e não são 
poucos.

“Tudo tem sido um desafio, afinal são novas 
experiências, coisas que as vezes nem imagi-

namos. Um recém nascido requer cuidado 
24 horas por dia e isso fez toda nossa rotina 

mudar, desde nossa hora para dormir até 
para tomar banho, comer, etc. tem sido mo-
mentos muito especiais em nossas vidas”, diz Lu-
cas, que confessa que pesquisou bastante antes do 
filho nascer para cumprir bem as tarefas. “Durante 
a gestação, pesquisei muito, vi vídeos e li muitas 
matérias sobre tudo, inclusive o banho. Me sentia 
pronto mesmo antes dele nascer e quero viver cada 
segundo, cada experiência ao lado dele, inclusive 
todas as primeiras vezes. Posso dizer que já estou me 
tornando craque em trocar fralda (risos)”.

O MELHOR AMIGO
Antes mesmo da chegada de Luca, Lucas Lucco com-
pôs uma música para expressar tudo o que já sentia 
pelo filho. ‘Melhor Amigo’ chegou às plataformas 
digitais no mesmo dia que o pequeno chegou ao mun-
do. No clipe, Lucas mostra todos os momentos ao 
lado de Lorena até o nascimento do bebê. Mais que 
uma homenagem, é uma declaração de amor.

“Foi uma música que escrevi com muito carinho 
no final da gestação. Tinham muitas coisas que eu 
queria dizer para ele, muitas coisas que eu pensava e 
a melhor forma que encontrei de falar foi na música”, 
explica o cantor.

CRIAÇÃO
Luca nasceu em um momento delicado não só para 
o Brasil, mas para o mundo. Diariamente as notícias 
sobre mortes e variantes do coronavírus preocupam 
a população e, claro, o artista. 

“Quero um mundo onde Luca possa sair para brin-
car com os colegas e conhecer os parques em que eu 
brincava quando era mais novo. Espero muito que 
a pandemia acabe, toda a população seja vacinada 
contra a covid e que tudo que o mundo está passan-
do seja um aprendizado e possamos melhorar como 
seres humanos”, deseja Lucas.

Além disso, criar um menino exige uma série de 
preocupações, como, inclusive, pautas de respeito 
às mulheres. Assunto, esse, já conversado entre os 
papais. “Isso é algo que Lorena e eu já pensávamos 
mesmo antes de saber que era um menino. Vamos 
criá-lo de acordo com nossa fé e princípios cristãos. 
Com muito amor acima de tudo e com o exemplo 
é que a gente vai dar a ele o direcionamento 
pra melhores caminhos e escolhas”, defen-
de o cantor.

NATHALIA DUARTE

AMOR AMOR 

PARA PARA 

SEMPRESEMPRE

Lucas Lucco fala 

sobre como o 

nascimento do 

primeiro filho 

com sua mulher 

Lorena Carvalho 

mudou sua vida. 

“Nunca imaginei 

que ele seria tão 

perfeito assim”, 

derrete-se

Lucas 
Lucco com 

o filho (E, 
abaixo) e 
a mulher: 

“Amor, 
alegria, 

alívio”, diz
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Horóscopo

Você vai se expressar muito bem e pode começar 
novas amizades. Se prepare para articular planos 
grandiosos. Uma antiga paixão pode ressurgir. Cor: 
preto.

O contato com público será favorecido e pode gerar 
lucros. A sua capacidade de empreender vai se 
destacar. A paquera não vai estar num bom momento. 
Cor: vermelho. 

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: autor, batom, bota, cubo, curso, motor, muro, oposto, orca, ouro, 
piso, pista, porca, porta, porto, posto, rosa, rosto, rota, rumo, sadio, topo, 
touca, touro, tuba, tubo, uivo, urso, utopia, visto.

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

Hoje o seu foco pode ser dedicado aos estudos. O 
conhecimento aumenta suas chances de obter 
sucesso. Uma amizade colorida pode causar atritos. 
Cor: prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você vai se expressar de forma muito sincera. Isso 
pode te ajudar nos negócios. No terreno dos 
sentimentos, vai exigir que tudo seja do seu jeito. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Há chances de receber uma grande notícia no dia de 
hoje. Vai formar ótimas alianças profissionais. A Lua 
indica que podem pintar problemas no romance. Cor: 
branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu lado racional vai se fortalecer bastante por 
agora. A sua popularidade cresce e promete novas 
oportunidades de conquistas no amor. Arrase. Cor: 
grafite.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Parcerias profissionais podem marcar a sua rotina. Os 
esportes vão te emocionar hoje. Um compromisso 
sério no vai estar no seu radar na conquista. Cor: azul-
celeste.

LIBRA
23/9 a 22/10

O clima será muito gostoso com a família no lar. 
Excelente dia para se dedicar aos cuidados pessoais. 
Na saúde, há risco de surgirem complicações. Cor: 
verde-limão.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A criatividade vai marcar a sua diversão. Aposte em 
brincadeiras inovadoras com a família e com os 
amigos. Vai buscar prazer na relação a dois. Cor: 
marrom.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A sua simpatia vai crescer e incentivar as relações 
sociais. Pratique exercícios físicos e fortaleça ainda 
mais o seu corpo. Aposte no carinho com o par. Cor: 
pink.

Aproveite os prazeres que a vida dá. No romance, se 
jogue e namore bastante durante o dia. A sua mente 
estará ativa e fértil para aprender. Leia bastante. Cor: 
preto.

O astral será muito confortável em casa. Um grande 
objetivo pode ser cumprido na vida a dois. Nas 
finanças, boas ideias vão equilibrar as contas. Cor: 
prata.

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

Juliette: 
‘Neymar tá 
torcendo por 
mim, sabia?’
Durante a madrugada de ontem, 
Juliette colocou pilha em Arthur. 
Para provocar o instrutor de Cros-
sfit, a paraibana disse que contava 
com a torcida de Neymar, Gabigol 
e até Thiaguinho.

“Tá sabendo que Neymar tá tor-
cendo por mim?”, brincou Juliette. 
“Tava sabendo não. É verdade?”, 
rebateu Arthur. “Oxente, todo 
mundo sabe já”, avisou a sister. 
“Sabia não”, debochou o brother. 

Arthur ficou sem graça com 
a brincadeira, só de cogitar que 
seus ídolos estariam torcendo 
para sua rival. Juliette continuou 
a pilhar. “Tem Gabigol também. 
Vixi, Arthur morre. Ele estrebu-
cha no chão. Ele pede pra sair. Ei, 
Thiaguinho disse que é do meu 
fã-clube, viu”, disse aos risos, pro-
vocando o brother.

Camilla de 
Lucas reclama 
de Fiuk
Camilla de Lucas não está gostan-
do de algumas atitudes de Fiuk. 
Desde a última festa, o cantor vem 
dando algumas respostas atraves-
sadas. Na tarde de ontem, em uma 
conversa no quarto Cordel com 
Juliette, Camilla desabafou.

“Brincadeira tem níveis e ní-
veis. Então alguém, dependendo 
do nível, sempre vai sair chatea-
do”, falou. A influencer continuou 
o desabafo e disse que o compor-
tamento do cantor mudou desde 
o Paredão. “Mas do dia que ele 
voltou do Paredão para cá eu es-
tou vendo que ele está brincando 
comigo de uma forma que eu não 
estou gostando”, acrescentou.

Datena critica 
preço da 
gasolina
José Luiz Datena se exaltou ao fa-
zer um desabafo durante o pro-
grama ‘Brasil Urgente’ de quinta. 
O apresentador criticou o aumen-
to no preço dos combustíveis e fa-
lou sobre a atual situação do país.

“Aumentou a gasolina de novo? 
Que canalhice! Essa coisa vai es-
tourar. Não vai dar certo isso. As 
pessoas não tem dinheiro pra bo-
tar combustível. Quem pode se 
virar vai pro transporte público, 
mas aí corre risco de morrer com 
condução lotada com 14 milhões 
de pessoas dentro do transporte 
coletivo. Não tem cabimento uma 
coisa dessa. É só no nosso?”, disse.
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