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Na Câmara, Lucas Cezar dos Santos 
afirma que a deputada tentou 
convencê-lo de assumir o crime. P. 4

Caso Flordelis: 
filho depõe 
contra a mãe

CASO HENRY

Advogados de Monique Medeiros, mãe de Henry, querem que um promotor 
acompanhe o inquérito e que ela seja ouvida outra vez.  RIO DE JANEIRO, P. 3

APELO AO MP 
POR NOVO 
DEPOIMENTO

PAI DE HENRY PEDE PENA MAIOR PARA 
MORTES DE FILHOS POR RESPONSÁVEIS. P. 3

DR. JAIRINHO FOI AFASTADO DA COMISSÃO 
DE JUSTIÇA E REDAÇÃO DA CÂMARA. P. 3

COVID

Caixa libera 
hoje auxílio 
para nascidos 
no mês de julho
Parcela cai em conta poupança digital. Também 
recebem os beneficiários do Bolsa Família. P. 9 

No posto de saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Graça Leal, de 61 anos, exalta a campanha de 
imunização contra gripe e covid. O intervalo mínimo entre as duas vacinas é de 14 dias. P. 5 

VACINAÇÃO, AMOR E RESPEITO 

DANIEL CASTELO BRANCO
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Prefeitura de Campos 
investe em testes de 
um medicamento para 
combater a covid 

NUNOAVASCONCELLOS

INFORME DO DIA, P. 2

DESPEJADO
HUMORISTA MENDIGO 
SE RECUSA A SAIR  
DE COBERTURA 
ARREMATADA 
EM LEILÃO 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

Com papel 
decisivo no 
paredão de hoje, 
Viih Tube se 
revela uma das 
jogadoras mais 
ardilosas do 
‘BBB 21’. P. 15 
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Após dois 
resultados 
negativos 

no Carioca, 
Flamengo de 
Rogério Ceni 
estreia hoje 

contra o Vélez 
Sarsfield na 

Libertadores. P. 8 

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

ELA É  
UM PERIGO
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ESTUDO DO ISP 
MOSTRA QUE 

PANDEMIA NÃO 
INTERFERIU NA QUEDA 

DA VIOLÊNCIA. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

MENGÃO NA 
PRESSÃO 

RIO DE JANEIRO, P. 6

NEGO DO BOREL 
VAI DEPOR 
SOBRE AS 
ACUSAÇÕES  
DE AGRESSÕES A 
EX-NAMORADAS

PESQUISA REVELA 
QUE 100 CRIANÇAS 
FORAM BALEADAS 
NO GRANDE  
RIO EM QUASE 
CINCO ANOS 

BRASIL, P. 7
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Leitora de 74 anos, que foi tomar a segunda dose da vaci-
na contra a Covid-19 após ler esta coluna, enviou foto da 
campanha no Palácio do Catete ontem. Apesar da espera 
de uma hora, ela explicou que tudo estava organizado e os 
profissionais muito atenciosos. Vacina já!

Ontem, em reunião da CPI dos Royaltites, na Alerj, foi 
apresentado que o Estado pode ter perdido em torno de 
R$ 10 bilhões nos últimos dez anos em arrecadação de 
participações especiais. O assunto precisa ser prioridade 
para que o Rio tenha o que é de direito.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls
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As mais lidas

Online

Caso Flordelis: filho 
adotivo Lucas diz que mãe  

tentou convencê-lo a 
assumir o assassinato  

de Anderson
RIO

Maraisa assume 
namoro com deputado 

do Mato Grosso
FABIA OLIVEIRA

Rachel Sheherazade 
processa SBT e acusa 

Silvio Santos de assédio 
moral

DIVERSÃO 

NOVAS 
PRIORIDADES

 N O deputado Dionísio Lins 
(Progressista) apresentou 
projeto de lei na Alerj que 
dá prioridade de vacinação 
para funcionários de farmá-
cias, caixas de supermerca-
dos, radialistas, jornalistas, 
repórter-cinematográfico e 
fotográfico, motoristas de 
ônibus que estejam compro-
vadamente em exercício de 
suas funções independente 
da faixa de idade. 

U
m segredo começa a ser desvendado. Não se divulgou 
antes por causa das cláusulas de confidencialidade 
entre a prefeitura de Campos, a Santa Casa de Miseri-

córdia e o Instituto Galzu. A Anvisa liberou o início da fase 3 de 
testes em humanos de um medicamento que pode combater 
a Covid-19 de forma eficaz. A fórmula já passou com sucesso 
e segurança pelas fases 1 e 2. O estudo com o medicamen-
to Azvudine começou a ser desenvolvido em 2008 para o 
tratamento do HIV, e quando do surgimento da Covid no final 
de 2019, a equipe usou o mesmo princípio ativo e teria fun-
cionado para infectados de Covid, segundo os pesquisadores 
envolvidos no trabalho.

AINDA EM FASE DE PESQUISA
Artigo publicado na revista científica britânica Nature aponta 
a eficácia do medicamento. Para o estudo, os agentes irão 
até hospitais onde estão internados pacientes com Covid 
para identificá-los e convidá-los para o estudo e será feita a 
coleta de exames e elegibilidade àqueles que aceitarem. Em 
seguida, serão transferidos para a Santa Casa de Misericórdia, 
onde serão acompanhados pela equipe do estudo. O uso do 
medicamento apresenta efeitos colaterais leves, como febre, 
dor de cabeça, tonturas, vômitos, náuseas e diarreia. Nunca é 
demais informar que as formas de prevenção da Covid-19 são 
vacinação, que ainda não chega em doses suficientes para 
toda população, o isolamento social, o uso da máscara facial 
e também de álcool 70%. 

COVID-19

Campos 
investe em 
pesquisa

 N Estudantes de Engenha-
ria da Politécnica da UFRJ, 
Francisco Victer e Yan Mon-
teiro, fundadores da inicia-
tiva “Engenheiro da Cidade”, 
se dedicam a criar projetos 
de melhoria para poder pú-
blico do Rio fazer interven-
ções. Um deles é o da refor-
ma do Parque Marcelo de 
Ipanema, na Ilha do Gover-
nador, criado 1995, que está 
atualmente abandonado. 

MICHEL MONTEIRO

CIDADANIA NA VEIA 
DOS JOVENS

DIVULGAÇÃO 

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

Dionísio LinsPesquisa científica é o caminho para encontrar cura da covid-19 e outras doenças. 

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vistoria para táxis em discussão
Citados pelo O DIA, projetos 
para isentar motoristas de taxas 
estão ainda em análise

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

As Comissões Permanentes 
da Câmara de Vereadores 
analisam a tramitação dos 
dois projetos de leis, citados 
na coluna Informe do DIA 
de ontem, que tratam sobre a 
suspensão da vistoria anual 
dos táxis na cidade do Rio 
de Janeiro e que têm como 
autores os vereadores Luiz 
Ramos Filho (PMN) e Jorge 
Felippe (DEM).

Após análise, os dois pro-
jetos, que serão agrupa-
dos, serão encaminhados à 
apreciação do plenário na 
Câmara. No entanto, ain-
da não há uma previsão de 
quando acontecerá o debate 
e também a votação entre os 
parlamentares.

O projeto do vereador 
Luiz Carlos Ramos, apre-
sentado no dia 6 de abril, 
pretende estender a gratui-
dade de vistoria para ou-
tros veículos, como cabriti-
nhos e vans, além dos táxis, 
diante da crise econômica 
devido à pandemia da co-
vid-19. Enquanto o projeto 
do vereador Jorge Felippe 
diz respeito à isenção de ta-
xas obrigatórias anuais no 
ano de 2021 apenas aos táxis 
que estejam devidamente 
licenciados pela Secretaria 
Municipal de Transportes 
(SMTR).

“Os trabalhadores da ci-
dade do Rio vêm sofrendo 
com o impacto da crise da 
covid-19, onde diversos se-

tores estão sofrendo com os 
efeitos da pandemia. Os tra-
balhadores taxistas foram 
atingidos diretamente com 
a crise da pandemia, tendo 
uma expressiva redução dos 
seus rendimentos”, justifica 
o vereador Jorge Felippe so-
bre o projeto.

O presidente da câmara, 
vereador Carlo Caiado (De-
mocratas), disse que ainda 
não sabe quando os proje-
tos vão para votação, já que 
ainda vão ser discutidos 

pelos vereadores. Mas que, 
pela similaridade, os proje-
tos de leis serão incorpora-
dos. No momento, os dois 
projetos estão em tramita-
ção na Câmara.

O presidente do Sindicato 
dos Taxistas Autônomos do 
Município do Rio de Janei-
ro (STAMRJ), Hildo Braga, 
solicitou o cancelamento 
da vistoria, mas salientou 
que caso seja cancelada, a 
SMTR terá que abrir mão de 
fiscalizar os taxistas durante 
todo esse ano, pois, se seguir 
fiscalizando, a categoria não 
conseguirá trabalhar com 
tranquilidade.

Não há uma data 
para os projetos 
irem para votação, 
diz presidente da 
câmara

PARA AJUDAR A CATEGORIA

Redução de vários custos para o taxista

 N A Prefeitura do Rio publicou 
no Diário Oficial, no dia 8 de 
abril, uma resolução conjunta 
entre as Secretarias Municipal 
de Fazenda e Planejamento 
e a de Transportes, suspen-
dendo o calendário de vistoria 
anual para os táxis, devido 
a um ofício do vereador Jor-
ge Felippe, encaminhado ao 
prefeito Eduardo Paes e ao se-
cretário de Fazenda e Plane-
jamento, Pedro Paulo Carva-

lho. Na resolução, a exigência da 
vistoria ficará suspensa apenas 
até o dia 31 de dezembro. Mas o 
serviço continuará mantido para 
aqueles que quiserem providen-
ciar a regularização.

O secretário Pedro Paulo Car-
valho acredita que essa decisão 
possa ajudar a categoria, prin-
cipalmente nesse momento de 
pandemia, em que a cidade ain-
da está paralisada. “O prefeito 
Eduardo Paes e eu sabemos que 

a vida está difícil para vocês. 
Eu me comprometi a apre-
sentar algum tipo de sus-
pensão para tirar esse custo 
pesado para o taxista, não 
apenas a taxa, mas também 
o custo de emissão de certi-
dões, atualização do seguro 
individual de passageiro e 
todos os custos envolvidos 
na vistoria anual. Acredito 
que seja decisivo para aliviar 
a classe”, disse o secretário.

Presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos havia solicitado o cancelamento da vistoria

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

DEFESA QUER QUE MONIQUE PRESTE 

NOVO DEPOIMENTO
Advogados da mãe de Henry afirmam que polícia abriu precedentes ao convocar outras 
testemunhas. Representantes pedem que ela seja ouvida na presença de promotor de Justiça

A 
defesa da mãe do 
menino Henry, Mo-
nique Medeiros, pe-
diu ao Procurador 

Geral do Ministério Públi-
co do Rio, a nomeação de 
um promotor especial para 
acompanhar o inquérito en-
volvendo a morte da criança. 
Os três advogados que repre-
sentam Monique, Thiago Mi-
nagé, Hugo Novais e Thaise 
Mattar Assad, divulgaram 
nota ontem sobre o objeti-
vo da defesa que é resgatar a 
verdade na fase de inquérito 
policial. Eles querem novo 
depoimento na presença de 
um promotor de Justiça. 

“Se razão plausível, até o 
presente momento, o Dou-
tor Delegado Presidente 
do Inquérito não deferiu a 
nova audição de Monique 
e, na presente data, a defesa 
está protocolizando petição 
ao Delegado reiterando a ne-
cessidade imprescindível de 
ouvir Monique”, diz um tre-
cho da nota. 

No domingo, a defesa afir-
mou que ela seria mais uma 
vítima do vereador Dr. Jai-
rinho, acusado de violência 
física contra outras duas ex-
-namoradas. A defesa quer 
que Monique preste novo 
depoimento à polícia e con-
te toda a verdade sobre seu 

relacionamento com o par-
lamentar. Mas não entraram 
em detalhes se ela era agre-
dida ou não. 

Para os três advogados, a 
polícia abriu precedente 
para um novo depoimento 
de Monique ao ter convoca-
do outras testemunhas que 
já estiveram na delegacia, no 
entanto omitiram informa-
ções sobre a rotina de violên-
cias de Jairinho.

A defesa alega que pode 
esclarecer diversos deta-
lhes do comportamento de 
Monique durante as inves-
tigações. Em um deles, os 
advogados explicam porque 
foi ao cabeleireiro no dia se-
guinte ao sepultamento de 
Henry. Ela teria ficado de-
sesperada e arrancado tu-
fos do mega hair (apliques 
de cabelo) e precisou fazer a 
manutenção no salão.

Um dos novos advogados, 
Thiago Minagé, informou que 
conversou com ela na cadeia 
e disse que está “totalmente 
diferente do que se viu”, sem 
no entanto informar detalhes. 
Ontem, defesa reiterou o pedi-
do para que a professora seja 
ouvida novamente.

Jairinho e Monique são 
suspeitos de homicídio dupla-
mente qualificado. Ele respon-
de pela morte e por supostas 
sessões de tortura. Para a polí-
cia, a mãe foi conivente já que 
soube da forma que o filho era 
tratado mas não denunciou.

O delegado Antenor Lopes, 
diretor de Polícia Civil, disse 
que a expectativa é que o in-
quérito seja concluído ainda 
essa semana. 

A defesa alega 
que pode 
esclarecer 
detalhes do 
comportamento 
de Monique nas 
investigações

Leniel Borel faz 
campanha para 

aprovação da lei 
que leva o nome 

de seu filho

CÂMARA DO RIO

 N O vereador Dr. Jairinho, 
atualmente sem partido, 
foi afastado da Comissão 
de Justiça e Redação on-
tem pela manhã. O ato foi 
publicado no Diário Oficial 
da Câmara dos Vereadores 
do Rio. A decisão é assina-
da pelo presidente da Casa, 
Carlo Caiado (DEM).

O afastamento se dá 
após o recebimento pela 
Câmara do comunicado 
oficial da expulsão de Dr. 
Jairinho do partido Solida-
riedade. O substituto na co-
missão será escolhido em 
plenário. A votação está 
prevista para acontecer ao 
longo desta semana.

O casal Jairinho e Moni-
que está preso, segundo a 
polícia, acusado pelo homi-
cídio de filho dela.

Afastamento 
de comissão

A votação do PL não 
o trará de volta, nem 
amenizará a dor. Será 
avanço na luta contra 
o assassinato de 
crianças pelos pais
LENIEL BOREL

 > O vereador Dr. Jai-
rinho (sem partido), 
preso pela morte do 
enteado, Henry Bo-
rel, de apenas 4 anos, 
conta a partir de ago-
ra com com um novo 
defensor. O advogado 
Brás Santana assumiu 
a defesa do parlamen-
tar, mas ainda não tra-
çou uma estratégia 
para tentar provar sua 
inocência, porque, se-
gundo ele, ainda não 
teve acesso às provas 
coletadas do caso da 
morte do menino. 

Outro advogado do 
escritório onde Santa-
na trabalha deve ir à 
16ªDP (Barra da Tiju-
ca), que realiza as in-
vestigações do caso, 
para conversar com o 
delegado responsável, 
Henrique Damasceno. 

Na quarta-feira da 
semana passado, o ad-
vogado André França 
Barreto, que até então 
defendia o vereador 
Dr. Jairinho, deixou o 
caso. Na segunda-feira, 
12 de abril, ele já havia 
comunicado que não 
representava mais a 
mãe de Henry, Moni-
que Medeiros.

Jairinho 
conta com 
nova defesa

REGINALDO PIMENTA

Pai do menino faz campanha por aumento de pena
 > Para ajudar outras crian-

ças que sofrem violência 
doméstica, o pai de Henry 
Borel, Leniel Borel de Al-
meida, iniciou campanha 
na internet para aumen-
tar pena de assassinato de 
menores praticados por 
padrastos e madrastas. 
Henry era o único filho do 
engenheiro com a profes-

sora Monique Medeiros. A 
criança morreu em 8 de mar-
ço e os principais suspeitos 
são a mãe e o padrasto. 

O abaixo-assinado cria-
do na madrugada de segun-
da-feira contava com quase 
oito mil assinaturas no come-
ço da tarde de ontem. A meta 
é alcançar 10 mil. Conforme o 
advogado de Leniel, Leonar-

do Barreto, o objetivo é pedir 
a aprovação do PL 1.386/2021, 
conhecido como Lei Henry 
Borel, e aumentar a pena para 
este tipo de crime de 1/3 para 
até metade nos casos envol-
vendo pais ou padrastos e ma-
drastas. As assinaturas serão 
enviadas ao presidente da Câ-
mara, Arthur Lira.

“A votação do PL que leva 

o nome do meu filho, Lei 
Henry Borel, não o trará 
de volta, nem amenizará a 
dor da ausência, mas, será 
avanço na luta contra o as-
sassinato de crianças pelos 
pais e/ou companheiros. E 
com penas mais duras, aju-
dará a prevenir e punir, este 
tipo de violência inimagi-
nável”, escreveu Leniel.

ARQUIVO PESSOAL

A defesa alega que 
pode esclarecer 
diversos detalhes do 
comportamento de 
Monique Medeiros
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Isolamento social não interfere na queda da violência
Estudo feito pelo ISP revela que impacto nos indicadores ocorreu devido ao emprego de políticas de segurança pública no estado

AGÊNCIA O DIA

Estudo aponta que números roubos de carga e de veículo ficaram dentro de projeção de queda esperada

Um levantamento feito pelo 
Instituto de Segurança Públi-
ca (ISP) revela que a pandemia 
do coronavírus não interferiu 
na queda de indicadores de 
violência no estado em 2020. 
Antecipado com exclusivida-
de a O DIA, o estudo aponta 
que os números de homicídios 
dolosos, roubos de carga e rou-
bos de veículo ficaram dentro 
de uma projeção de queda 
já esperada para o ano pelos 
pesquisadores. De acordo com 
o ISP, o resultado revela que 
não foi o distanciamento so-
cial que impactou nos indica-
dores, mas sim o emprego de 
políticas de segurança pública. 

Com queda de 33% no ano 
passado, o roubo de cargas 
foi uma das modalidades que 
apresentou variação pouco 
significativa de redução nos 
meses subsequentes ao iní-
cio do isolamento. O mesmo 
aconteceu com o índice de ho-
micídios dolosos, que regis-
trou queda de 12% em 2020, 

quando comparado com 2019. 
Segundo os analistas do 

ISP, a única modalidade que 
teve variação abaixo do proje-
tado foi a de roubo de veículo. 
O resultado ocorreu nos dois 
primeiros meses após a de-
cretação do estado de emer-
gência, em março. Porém, 
em junho do ano passado, o 
número voltou a se encaixar 
com a tendência projetada. 

A conclusão sobre os efeitos 
da pandemia nos índices foi 
obtida a partir de modelo de 
comparação elaborado pelos 
pesquisadores. “Nós desenvol-
vemos um modelo comparati-
vo que avaliou qual seria a ten-
dência daquele delito de mar-
ço a outubro de 2020, e qual foi 
o seu comportamento naque-
le ano. Tudo isso levando em 

Filho afirma que Flordelis tentou 
convencê-lo a assumir assassinato
Em depoimento, Lucas revelou que foi feita oferta de R$ 10 mil e alguns relógios para matar pastor

O 
filho adotivo da depu-
tada federal Florde-
lis, Lucas Cezar dos 
Santos de Souza, afir-

mou ontem em depoimento 
ao Conselho de Ética e Deco-
ro da Câmara dos Deputados, 
em Brasília, que a mãe tentou 
persuadi-lo a assumir a auto-
ria do assassinato do pastor 
Anderson do Carmo. Lucas 
prestou depoimento de for-
ma online, pois está detido no 
Presídio Tiago Teles, em São 
Gonçalo. Segundo ele, foi fei-
ta oferta de R$10 mil e alguns 
relógios para matar o pastor.

Segundo Lucas, Flordelis 
enviava cartas a ele frequen-
temente e pediu para assu-
misse o crime, se não, ela 
e Flávio dos Santos Rodri-
gues, filho biológico de Flor-
delis, seriam prejudicados. 
De acordo com a polícia, Flá-
vio seria o responsável direto 
pelo assassinato do pastor.

“Isso veio em uma carta 
através dos advogados do 
Flávio. Cheguei no presídio 
dias depois dele. Ficamos 
na mesma cela. Minha mãe 
mandava cartas com fre-
quência para mim. Em uma 
delas, ela pediu para eu as-
sumir a autoria do crime. 
Do contrário, ela e o Flávio 
poderiam ser prejudicados. 

Ela pediu para eu fazer isso, 
falando que não iria me 
abandonar e me daria toda 
a assistência. Inclusive a car-
ta tinha a assinatura dela”, 
disse o filho afetivo.

Lucas ainda afirmou que 
outra filha afetiva de Flor-
delis, Marzy Teixeira da Sil-
va, teria sido a responsável 
pelo planejamento do crime 
a mando da mãe.

“Quem entrou em contato 
comigo pela primeira vez foi 
a Marzy, em janeiro de 2019. 
Ela me ofereceu um dinhei-

 > Andrea Santos Maia, 
esposa do policial Marcos 
Siqueira, voltou a negar 
ontem em depoimento ao 
Conselho de Ética e Decoro 
da Câmara dos Deputados, 
que tivesse levado a carta, 
supostamente escrita por 
Flordelis, para que Lucas 
Cézar dos Santos de Sou-
za copiasse confessando 
o crime. Ela está presa e é 
acusada de fraudar carta 
em que o filho de Flordelis 
confessa a morte do pastor.

Aos parlamentares, ela 
disse que era líder comuni-
tária de famílias de internos 
e prestava serviço voluntá-
rio de visitas no presídio, 
até porque o marido tam-
bém está preso. Por essa ra-
zão, teria conhecido a depu-
tada Flordelis. “Minha de-
fesa pediu muito pelas câ-
meras, pois elas poderiam 
me informar isso e explicar 
melhor todo esse cenário. 

Essas câmaras nunca apa-
receram”, disse.

Ela revelou que as car-
tas que saem do presídio 
não passam por vistoria, 
somente as cartas que en-
tram. “Eu recebi a carta de 
uma esposa de detento da 
mesma ala de Lucas no es-
tacionamento do presídio. 
A carta estava lacrada e eu 
entreguei para o Adriano”, 
diz ela se referindo a Adria-
no dos Santos Rodrigues, 
filho biológico de Flordelis 
e acusado de envolvimento 
na morte do pastor Ander-
son do Carmo.

“Ela nunca me pediu 
para levar carta alguma. 
Eu passo por scanner cor-
poral de alta precisão. Eu 
não teria como entrar no 
presídio com uma carta 
volumosa sem ser detec-
tada pelo scanner ou pelas 
guardas da revista”, escla-
receu Andrea.

Acusada diz que deputada nunca 
pediu para levar carta a presídio

ro. Falou que o Anderson 
estava atrapalhando a vida 
dela, atrapalhando a vida da 
minha mãe e que ninguém 
na casa estava suportando 
mais ele e perguntou se eu 
não dava um fim nele. Na 
época, eu estava no tráfico 
de drogas. Ela me ofereceu 
o valor de R$ 10 mil e alguns 
relógios para eu dar um 
fim nele. E me mandou uns 
prints (cópias) de conversas 
dela com a minha mãe”, disse 
Lucas em depoimento.

No depoimento, Lucas 

A conclusão foi 
obtida a partir 
de modelo de 
comparação feito 
pelos pesquisadores

ESTRATÉGIA

 N Para o secretário estadual 
de Polícia Militar, Rogério 
Figueredo de Lacerda, os 
números refletem o foco da 
corporação na redução dos 
crimes e seguem dois eixos 
de trabalho.

“O primeiro, no caso es-
pecífico da corporação, foi 
a intensificação do policia-
mento preventivo e osten-
sivo planejado a partir da 
leitura da mancha criminal, 
priorizando vias expressas, 
corredores estruturais e 
rodovias. O segundo é va-
lorização cada vez mais in-
tensa e estruturada com as 
demais forças de segurança 
do estado, como a Polícia 
Civil e a Secretaria de Ad-
ministração Penitenciária, 
e também com órgãos fe-
derais”, pontuou.

Secretário 
foco da PM

Na época, eu estava 
no tráfico de drogas. 
Ela me ofereceu o 
valor de R$ 10 mil e 
alguns relógios para 
eu dar um fim nele”

LUCAS CÉZAR

DIVULGAÇÃO

Andrea Santos Maia disse que era líder comunitária de famílias de internos e prestava serviço voluntário de visitas no presídio, até porque o marido também está preso

Lucas afirmou 
que outra filha 
afetiva teria sido 
a responsável por 
planejar crime Lucas Cézar depôs ontem no processo contra deputada Flordelis

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

consideração a série histórica 
do ISP. Para dar mais confian-
ça, consideramos dois inter-
valos de 80% e 95%, o que deu 
margem de segurança para 
as variações. E, para acompa-
nhar o nível de isolamento so-
cial, utilizamos o Google, que 
monitora o histórico de locali-
zação dos usuários”, explicou 
a diretora-presidente do ISP, 

Marcela Ortiz. 
Ainda segundo Ortiz, o 

levantamento também con-
sidera as curvas de redução 
que algumas modalidades já 
vinham apresentando nos úl-
timos anos. Foi o caso do rou-
bo de cargas, que já apresenta 
queda desde 2018.

Diferentemente das moda-
lidades citadas, os crimes de 

oportunidade (roubo a tran-
seuntes e de celular), foram 
impactados diretamente pela 
menor circulação de pessoas. 
Segundo o estudo, de março a 
junho de 2020, com medidas 
restritivas mais rígidas, a mé-
dia semanal que era de 1.803 
antes e caiu a 810. O número 
só voltou a subir quando as 
restrições foram afrouxadas.

disse que em um dos prints, 
Flordelis pede a Marzy que o 
convença a cometer o crime. 
“Para eu simular um assalto 
e matar ele. Que ela não esta-
va mais suportando ele, que 
ele estava atrapalhando ela”.

Lucas afirmou, ao ser 
questionado pelo relator 
Alexandre Leite (DEM-SP), 
que Marzy não tinha nenhu-
ma fonte de renda que as-
segurasse o pagamento do 
valor combinado. Ele ain-
da confirmou ter interme-
diado a compra da arma uti-
lizada no assassinato e que 
Flávio tinha pago R$ 8,5 mil 
pela compra da arma com o 
dinheiro de Flordelis.

“Ele me disse que algumas 
pessoas estavam ameaçando 
ele e perguntou se eu conhe-
cia alguém que poderia ven-
der uma arma. Falei que sim, 
que conhecia alguém. Mas ele 
também não tinha condições 
financeiras para comprar a 
arma, já que trabalhava como 
motorista de aplicativo aqui 
no Rio. Se ela tivesse interfe-
rido para que o crime não ti-
vesse acontecido, com certe-
za o Anderson estaria vivo até 
hoje”, afirmou.
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Em 364 escolas municipais, 
ensino presencial é retomado 
Secretaria de Educação anuncia que colégios voltarão a receber alunos

DIVULGAÇÃO

Secretaria diz que só unidades aptas a receber alunos, professores e funcionários serão abertas

A 
Secretaria Muni-
cipal de Educação 
do Rio vai retomar 
o ensino presencial 

em 364 escolas municipais 
esta semana. Amanhã, 301 
unidades voltarão a receber 
alunos. Na quinta, outras 63. 
A expectativa da pasta é que, 
a partir desta semana, a rede 
municipal tenha 783 unida-
des com ensino presencial.

Poderão voltar às salas 
de sala de aula, além de 
crianças da pré-escola, 1º 
ano e 2º ano, estudantes do 
3º ano, 4º ano, 5º ano e 6º 
Ano Carioca — que tem pro-
fessores generalistas, assim 
como as turmas dos anos 
iniciais. Apesar de parte dos 
professores e responsáveis 
serem contrários ao retor-
no, o secretário municipal 
de Educação, Renan Ferrei-
rinha, garante que a rede 
municipal abrirá as unida-
des que estarão “aptas a re-
ceber alunos, professores e 
funcionários”.

“As escolas municipais 
do Rio ficaram cerca de um 
ano fechadas, sem ativida-
des pedagógicas presenciais. 
As que vão retornar nesta 
semana ficaram quase um 
ano e dois meses sem ensi-
no presencial. Quando assu-
mimos, em janeiro de 2021, 
começamos a resolver pro-
blemas de uma rede que es-
tava muito fragilizada, sem o 
apoio necessário da Secreta-
ria. Recentemente, destina-
mos mais de R$ 18 milhões 
para as unidades escolares 

fazerem ajustes e pequenas 
reformas. Antes de uma es-
cola retomar com o ensino 
presencial, ela precisa passar 
por todas as adequações ne-
cessárias e, assim, se tornar 
apta a receber alunos, pro-
fessores, funcionários, pais 
e responsáveis com seguran-
ça”, afirmou Ferreirinha.

“Estamos atentos e pedi-

mos que quem encontrar al-
gum problema ou tiver qual-
quer sugestão nos comuni-
que. Pode procurar a direção 
da unidade, a Coordenado-
ria Regional de Educação ou 
entrar em contato pelo 1746, 
o canal de atendimento da 
prefeitura. Agiremos rapida-
mente. Estamos trabalhando 
com muita responsabilidade 

para oferecer uma educação 
de qualidade para cada alu-
no da rede. Sabemos que 
nossas crianças precisam 
da escola para aprender e se 
desenvolver. Além do mais, 
para a maioria delas, a escola 
com as medidas sanitárias 
adequadas é o lugar mais 
seguro que elas podem ter”, 
ressaltou o secretário.

Rodoviários optam 
por paralisação

DIVULGAÇÃO / JOSÉ MESSIAS XAVIER

Diretores do Sintronac coletaram votos em Niterói

Rodoviários de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí, Maricá e 
Tanguá decidiram, em ple-
biscito, concluído na sexta-
-feira, realizar uma parali-
sação na segunda-feira, em 
protesto pela não inclusão 
da categoria no calendário 
de grupos prioritários para 
vacinação contra a covid-19, 
por parte do Governo do 
Estado e prefeituras, além 
de exigirem maior empe-
nho do Governo Federal na 
aquisição dos imunizantes. 
De um total de 1.558 partici-
pantes, 1.481 optaram pela 
deflagração do movimento, 
64 foram contrários e 13 vo-
taram em branco.

Ontem, o Sindicato dos 
Rodoviários de Niterói a 
Arraial do Cabo (Sintronac) 
comunicou às empresas, à 
Justiça e às autoridades do 
Estado e dos municípios a 
decisão da votação, de acor-
do com a Lei 7.783/89. Uma 
carta aberta à população 
será publicada.

Desde janeiro deste ano, 
o Sintronac tem enviado 
ofícios às prefeituras aler-

tando sobre a necessidade 
urgente da vacinação dos ro-
doviários. Apenas a Prefeitu-
ra de Niterói acenou com a 
possibilidade de imunização 
da categoria pela Sputnik V. 
Diante da relutância da Anvi-
sa em aprovar a vacina russa, 
é improvável que a promessa 
seja cumprida.

A Prefeitura de Itaboraí 
informou que a Secretaria 
Municipal de Saúde segue o 
Plano Estadual de Vacinação 
e aguarda um norteamento 
quanto ao início da vacinação 
de novos grupos prioritários. 
Segundo Secretaria de Saúde 
de São Gonçalo, a questão da 
vacinação dos grupos prio-
ritários, como rodoviários e 
professores, está na pauta da 
reunião do gabinete de crise 
da covid-19 desta semana. 

Em nota, o Departamento 
de Transportes Rodoviários 
do Estado do Rio de Janei-
ro informou que aguarda a 
comunicação sobre a parali-
sação da categoria. A Prefei-
tura de Maricá informou que 
não há previsão de vacinação 
para esta categoria. 

Gripe: crianças e gestantes vacinadas
Começa no Rio a 
imunização do primeiro 
grupo prioritário

DANIEL CASTELO BRANCO

Vacinação contra gripe e covid no posto Heitor Beltrão, na Tijuca

Começou ontem a vacinação 
contra a gripe do primeiro 
grupo prioritário divulgado 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde no Rio de Janeiro. A 
campanha foi dividida em 
três fases e a distribuição 
de doses será feita primei-
ramente para trabalhadores 
da saúde, crianças entre seis 
meses e seis anos de idade, 
gestantes, puérperas (mães 
que deram à luz recentemen-

te) e indígenas. 
Para o público que foi imu-

nizado ou que vai se vacinar 
contra a covid-19, é preciso 
esperar um intervalo míni-
mo de 14 dias entre as doses 

das duas vacinas. A campa-
nha contra a gripe está sendo 
feita simultaneamente à do 
coronavírus.

Um dos locais em que a 
oferta das duas campanhas 

foram simultâneas foi no 
posto de saúde Heitor Bel-
trão, na Tijuca, na Zona Nor-
te do Rio. A servidora públi-
ca Graça Leal, 61 anos, com-
pareceu à unidade para rece-
ber a dose contra a covid-19 
e fez uma manifestação de 
apelo à população. “O pro-
testo é com relação ao apoio 
das pessoas pela vacinação. 
A população precisa enten-
der que vacina é uma ques-
tão de amor próprio e amor 
ao próximo”, afirmou.

Quem for se vacinar con-
tra a gripe na capital do Rio 
obedecerá um planejamento 
diferente e deve se atentar. 

‘Kit intubação’: nova 
remessa é distribuída
Uma nova remessa, com 
mais 279 mil unidades de 
medicamentos do “kit in-
tubação” enviadas pelo 
Ministério da Saúde, foi li-
berada ontem para 70 hos-
pitais no estado, segundo 
a Secretaria Estadual de 
Saúde (SES). O lote é com-
posto por cisatracúrio, besi-
lato 10mg; fentanila, citrato 
0,05 mg/ml; midazolam 5 
mg/ml; e propofol 10 mg/
ml. Parte desses medica-
mentos será retirada por 
hospitais do Rio, Niterói, 
São Gonçalo e Maricá na 

CGA, em Niterói, e o restante 
será enviado para 34 municí-
pios numa logística envolven-
do cinco helicópteros.

Segundo a pasta, com as 
últimas entregas de sedativos 
e bloqueadores, o estoque de 
medicamentos está disponível 
para o período estimado de até 
dez dias de atendimento. En-
tre a última quinta-feira e on-
tem, 373 mil unidades de me-
dicamentos adquiridos pela 
secretaria e enviados pelo Mi-
nistério da Saúde foram libe-
rados pela Coordenação Geral 
de Armazenagem do estado.
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Em quase cinco anos, cem 
crianças baleadas no Grande Rio
Segundo o levantamento do Fogo Cruzado, 76% das vítimas foram atingidas por balas perdidas 

REPRODUÇÃO

A menina Agatha Felix, morta em 2019 no Complexo do Alemão ao voltar para casa com a mãe

U
m levantamento da 
plataforma Fogo 
Cruzado mostrou 
que cem crianças 

foram baleadas na Região 
Metropolitana do Rio en-
tre 2016 e 2021. No último 
sábado, houve mais uma 
vítima. O menino Kaio Gui-
lherme da Silva, de 8 anos, 
estava em uma festa onde 
faz aulas de reforço escolar, 
na Vila Aliança, em Bangu, 
na Zona Oeste do Rio, quan-
do foi atingido por uma bala 
perdida na cabeça. Ele segue 
em estado grave. O estudo 
também apontou que Bangu 
foi o bairro com mais crian-
ças atingidas nestes quase 5 
anos, foram cinco vítimas. E a 
Vila Aliança, empatada com o 
Morro do Juramento, foi a co-
munidade com mais vítimas, 
foram três em cada.

Das 100 vítimas com idade 
inferior a 12 anos, mapeadas 
pelo Fogo Cruzado, 29 não 
resistiram. Do total de víti-
mas, 39 foram baleadas em 
ações onde havia a presença 
de agentes de segurança. Des-
tas, 10 morreram. 

Nos primeiros minutos de 
2021, foi mapeada mais uma 
vítima da violência armada. 
Ainda na virada do ano, Alice 
Pamplona da Silva, de 6 anos, 
foi morta a tiros na comuni-
dade do Turano, no Rio Com-
prido, Zona Norte do Rio. A 
menina foi atingida por uma 
bala perdida disparada du-
rante a comemoração do fim 

do ano. Até o dia 18 de abril 
de 2021, já foram seis crian-
ças baleadas no Grande Rio: 
duas morreram.

O ano que passou tam-
bém levou Emily Victória 
Silva dos Santos, de 4 anos, 
e Rebeca Beatriz Rodrigues 
dos Santos, de 7. As primas 
foram mortas por balas per-
didas no dia 4 de dezembro, 
durante uma ação policial, 
no Barro Vermelho, em Du-
que de Caxias, na Baixada 
Fluminense. As meninas 
brincavam na porta de casa, 
perto das mães. Pouco mais 
de um mês depois, as primas 
ganharam homenagem na 
esquina da rua onde mora-
ram por tão pouco tempo. 
Emily e Rebecca foram duas 
das 22 crianças baleadas no 
Grande Rio em 2020. 

CRIANÇAS BALEADAS
Em 2019 foi a Ágatha Vitória 
Sales Felix, de 8 anos, partir. 
A menina foi morta durante 
operação policial no Com-
plexo do Alemão, na Zona 
Norte do Rio, em setembro, 
ao voltar para casa com a 
mãe. Naquele ano, 24 crian-
ças foram baleadas: sete de-
las morreram.

No ano da intervenção fe-
deral, em 2018, houve o maior 
número de crianças baleadas 
no Grande Rio desde quan-
do o Fogo Cruzado começou 
o mapeamento, em 2016. 
Foram 25: quatro delas não 
sobreviveram. 

Kaio foi atingido na 
cabeça durante 
uma festa infantil, 
na Vila Aliança

Menino 
baleado 
em estado 
grave
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O menino Caio, baleado, 8 anos

O menino Kaio Guilher-
me da Silva Baraúna, de 8 
anos, segue internado em es-
tado grave, na manhã desta 
segunda-feira, no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) do 
Hospital Pedro II, em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. 
A informação foi confirma-
da pela Secretaria Municipal 
de Saúde. 

Kaio foi baleado na ca-
beça, na tarde de sexta, en-
quanto participava de uma 
festa infantil, em um centro 
de reforço escolar, na Vila 
Aliança, Zona Oeste do Rio. 
O menino aguardava na fila 
para fazer uma pintura ar-
tística quando a mãe do me-
nino, Thaís Silva, professora 
na unidade, o viu caído no 
chão. O caso aconteceu por 
volta de 16h30. 

Na manhã de ontem, 
Thais contou ao DIA que o 
estado do filho ainda é mui-
to grave. “Até agora ele não 
apresentou nenhuma res-
posta. Estamos aguardando 
o resultado dos exames fei-
tos ontem”.

No sábado, Thais con-
tou que não tinha nenhum 
confronto na comunidade 
naquele momento. “No pri-
meiro momento pensamos 
que foi uma queda, mas de-
pois ficamos sabendo que 
havia uma perfuração. Não 
ouvimos tiro nenhum e por 
isso acreditamos que tenha 
vindo de outro lugar”, afir-
mou Thaís.

A dona da escolinha de re-
forço, Andrezza Lima, que 
também estava na confrater-
nização, disse que o menino 
foi socorrido por um vizinho, 
e que não desconfiou que 
Kaio havia sido baleado por 
não ouvir nenhum disparo.

“Ele estava na fila para 
pintar quando de repente 
caiu. Pensamos que ele tives-
se tropeçado ou algo assim. 
Estava sangrando muito na 
cabeça e foi socorrido pelo 
meu vizinho que trabalha 
com resgate e o levou ao hos-
pital”, relatou Andrezza.

Kaio foi socorrido para o 
Hospital Municipal Albert 
Schweitzer, em Realengo, 
também na Zona Oeste, mas 
segundo a mãe da criança, 
a unidade não dispunha de 
um neurologista para reali-
zar o atendimento. O meni-
no então foi transferido para 
o Hospital Municipal Pedro 
II, em Santa Cruz.

Mãe de Kaio afirma 
que não havia 
confronto na 
comunidade e que 
não ouviu tiro
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Nego do Borel 
terá que prestar 
depoimento
Cantor será ouvido na delegacia sobre as 
acusações de agressões feitas a ex-namoradas

REPRODUÇÃO DE INTERNET

O 
cantor Leno Maycon 
Viana Gomes, co-
nhecido como Nego 
do Borel, irá prestar 

depoimento na Delegacia 
de Atendimento à Mulher 
(DEAM) de Jacarepaguá, na 
Zona Oeste do Rio. Segundo 
a Polícia Civil, o cantor será 
ouvido na delegacia em data 
oportuna para as investiga-
ções sobre as acusações de 
agressões feitas por ex-na-
moradas como Duda Reis e 
Swellen Sauer.

Procurada pelo DIA, a 
assessoria informou que os 
procedimentos são sigilosos 
e não poderia ser passadas 
mais informações. 

ACUSAÇÕES
Em janeiro, Duda Reis, de 19 

anos, falou sobre o término 
de seu noivado com o cantor 
em entrevista ao ‘Fantásti-
co’. A influenciadora digital 
afirmou que o fim do rela-
cionamento envolveu trai-
ções, agressões e violência 
psicológica. Ela contou que 
precisou tomar remédios 
após ser diagnosticada com 
depressão, síndrome do pâ-
nico, anorexia e bulimia. 

“Eu estava dopada e ele 
vinha ter relação comigo, 
eu não tinha consciência. 
Quando tive consciência, fi-
quei muito mal. As agressões 
eram constantes, principal-
mente as verbais”, afirmou a 
influenciadora, dizendo que 
era chutada pelo cantor.

Duda também disse que 
Nego do Borel ameaçava 

sua família. “Por que não de-
nunciava? Era dependente 
da pessoa, sofria ameaça de 
morte. Ele dizia que ia matar 
minha família se eu não cola-
borasse”, lamentou.

O programa também con-
versou com Nego do Borel, 
que negou as acusações. “Es-
tupro é muito sério. Não hou-
ve sexo sem consentimento. 
Isso é mentira, não sei porque 
ela está inventando isso. Não 
diminuía ela como mulher. 
Sempre fui amigo da Duda. 
Falava que ela era linda”, dis-
se. Swellen Sauer, ex-namora-
da e ex-assessora de Nego do 
Borel, foi também entrevis-
tada pelo dominical, dizen-
do que Nego podia “ser con-
trariado e te dar um soco na 
costela”, afirmou.

Nego do Borel será ouvido em breve na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), em Jacarepaguá

MAIS DENÚNCIAS

Apreensões em endereços ligados ao cantor

 N A Polícia Civil de São Pau-
lo, com apoio da Delegacia 
da Mulher do Rio, apreendeu 
R$ 473 mil em espécie, pas-
saporte, computador, dois 
celulares e um aparelho de 
jogos durante mandados de 
busca e apreensão, no final 
de janeiro, em dois endereços 

ligados a Nego do Borel. 
Um dos mandados foi cum-

prido na casa do artista no Re-
creio dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste do Rio. Lá policiais encon-
traram e retiveram o passaporte 
dele. Em um cofre, os agentes 
encontraram as cédulas. O ou-
tro foi em um endereço em São 

Paulo, onde o cantor está. Os 
agentes apreenderam tele-
fones e um computador. O 
dinheiro será encaminhado 
à capital paulista.

As buscas foram feitas na 
casa do artista para apurar 
uma denúncia da ex-noiva de 
Nego, Duda Reis.

Foco deve ser 
gestão dos militares 
na Saúde; ministros 
serão ouvidos

Covid: CPI 
ouvirá 
time de 
Pazuello

O plano de trabalho da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Covid pre-
vê chamar ao menos seis 
ministros ou ex-ministros 
do governo Jair Bolsonaro 
para dar explicações sobre 
o enfrentamento da pan-
demia no País. Uma versão 
preliminar do roteiro, ela-
borado por integrantes do 
colegiado, também cita a 
necessidade de ouvir secre-
tários do Ministério da Saú-
de, autoridades responsáveis 
pela área de comunicação e 
governadores. O único pre-
feito citado no documento 
é David Almeida (Avante), 
de Manaus, cidade em que 
a rede de saúde entrou em 
colapso no início do ano.

A CPI deve colocar em foco 
a gestão dos militares na área 
da Saúde. Além do ex-minis-
tro da Saúde Eduardo Pazuel-
lo, a lista inicial das autorida-
des que devem ser ouvidas in-
clui o ex-número 2 da pasta, 
coronel Élcio Franco, além do 
ex-comandante do Exército 
Edson Pujol, que será chama-
do para explicar a produção 
de cloroquina pelo laborató-
rio ligado às Forças Armadas. 

Walter Braga Netto, atual 
ministro da Defesa, que co-
mandou um comitê de crise 
quando estava na chefia da 
Casa Civil, entre outros ofi-
ciais, também devem ir a um 
incômodo “banco dos réus” 
da comissão no Senado. A 
CPI deve começar a funcio-
nar nesta quinta, ou na pró-
xima semana. 

Conteúdo Estadão
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FLAMENGO

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Rogério Ceni estreia na Libertadores após empate com a Portuguesa

O 
Flamengo conquistou 
nos últimos dois me-
ses dois títulos nacio-
nais, mas as coisas no 

Rubro-Negro podem virar de 
uma hora para a outra. Após 
dois resultados negativos no 
Carioca e a polêmica envol-
vendo uma suposta insatisfa-
ção de Arrascaeta por conta 
do seu salário, o clube carioca 
estreia na Libertadores sob 
pressão, hoje, às 21h30, contra 
o Vélez Sarsfield, fora de casa.

Antes do embarque para a 
Argentina, o vice de futebol 
Marcos Braz falou sobre a 
pressão que Rogério Ceni vem 
recebendo após a equipe ca-
rioca perder para o Vasco com 
os titulares e empatar com a 
Portuguesa com os reservas 
em partidas pelo Carioca.

“Há uma semana a gente 
ganhou a Supercopa. É um 
treinador que já deu certo no 

Flamengo. Está preparando 
o time para uma competição 
internacional. Não temos ne-
nhum motivo para fazer uma 
ruptura de uma hora para ou-
tra. O elenco gosta, tem uma 

relação boa. A diretoria tam-
bém”, afirmou ao “globoespor-
te.com”.

Mesmo com as críticas, 
Rogério Ceni deverá manter 
a espinha dorsal que perdeu 

para o Vasco por 3 a 1. A ex-
ceção deverá ser o retorno de 
Arrascaeta. O Flamengo de-
verá ir para campo com Diego 
Alves, Isla, Bruno Viana, Wil-
lian Arão e Filipe Luís; Diego 
Ribas, Gerson, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Bruno Hen-
rique e Gabigol.

O vice de futebol também 
minimizou a polêmica envol-
vendo uma suposta insatisfa-
ção que Arrascaeta teria com o 
seu salário no Flamengo. 

“A gente tem uma excelen-
te relação com o atleta e com 
o empresário. Foi feito um 
pleito pelo empresário, acho 
que é normal. Infelizmente, 
a gente não pode acatar, mas 
a relação sempre foi a melhor 
possível. É um jogador que a 
gente respeita muito e sempre 
respeitou muito. No dia a dia, 
ele sempre está solícito, pron-
to, é um craque de bola”, disse.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

SEM DESESPERO

RECONHECIMENTO 

V
olta Redonda e Portuguesa estão classifica-
dos às semifinais do Carioca. Após campa-
nhas decepcionantes de Vasco e Botafogo, 

apenas Flamengo e Fluminense, dos considera-
dos times grandes, estarão nas fases principais. 
O Volta Redonda ainda lidera a competição, com 
21 pontos, um à frente do poderoso Rubro-Negro. 
Os trabalhos de Neto Colucci, à frente do Volta-
ço, e Felipe Surian, comandando a Lusa, são fei-
tos para nós elogiarmos. Não teve essa de grupo 
mais fácil. Enfrentaram todos e conseguiram a 
classificação antecipada porque fizeram seus ti-
mes jogarem bola e conquistarem os resultados. 
Hoje é possível imaginar o Volta Redonda como 
a quinta grande força do Rio e a Portuguesa co-
meçando a construir um caminho para se firmar 
entre aqueles que sempre dão trabalho no Esta-
dual. Muita gente fala sobre o fim do Carioca e 
sou contra. Já vi e vejo muitos clubes pequenos 
fornecerem grandes atletas e profissionais, como 
os dois que citei, para o futebol brasileiro. Além 
de campanhas memoráveis. Grande fase!

A Portuguesa empatou em 2 a 2 com o Flamengo, no sábado

 nNeymar resolveu usar seu 
Instagram pessoal para res-
ponder perguntas dos fãs 
e amigos. E foi aí que uma 
delas inflamou a torcida do 
Flamengo. Questionado se 
um dia jogaria no Rubro-
-Negro, ele respondeu “Tal-
vez” e não descartou vestir 
a camisa do clube da Gávea. 
O camisa 10 do PSG tem 29 
anos e daqui a pouco a sau-
dade do Brasil aumenta. A 
diretoria do Fla, inclusive, 
já deveria montar um pla-
no para daqui a uns 4 anos. 
Olho nele...

PORTAS ABERTAS 

AO FLAMENGO

INVICTO NOS CLÁSSICOS

 nO Fluminense bateu o Botafogo com gol de Nino. Além 
da classificação no Carioca, o time de Roger Machado está 
invicto quando o assunto são clássicos na competição: ven-
ceu o Flamengo por 1 a 0, o Botafogo pelo mesmo placar 
e empatou com o Vasco. Não é um título, mas ir bem nos 
confrontos com os rivais é um ponto crucial. O respeito da 
torcida aumenta. E dos adversários também.

Último reforço contratado 
pelo Fluminense, o atacan-
te Raúl Bobadilla está libe-
rado para encarar o River 
Plate. O Tricolor conseguiu 
registrar ontem o atleta no 
Boletim Informativo Diá-
rio (BID), antes das 15h. 
Com isso, o argentino na-
turalizado paraguaio po-
derá estar em campo na 
estreia do clube carioca 
na Libertadores, na quin-
ta-feira, no Maracanã.

Caso registrasse o atle-
ta depois deste horário, 
o Fluminense só poderia 
contar com Bobadilla a 
partir do jogo contra o In-
dependiente Santa Fe, vá-
lido pela segunda rodada 
da fase de grupos da com-
petição. O Tricolor já ha-
via registrado os zaguei-
ro Manoel e David Braz, 
além do meia Cazares e do 

atacante Abel Hernández,
A regulamentação de Raúl 

Bobadilla demorou mais 
porque é a sua primeira pas-
sagem pelo futebol brasilei-
ro. Com isso, o atacante de 
33 anos aguardava o visto de 
trabalho. O atleta foi anun-
ciado pelo Tricolor das La-
ranjeiras no último sábado.

VASCO

BOTAFOGO

Marcelo Cabo critica arbitragem
Cruzmaltino deu adeus ao Carioca após empatar com o Boavista

Com uma rodada de antece-
dência, o Vasco deu adeus ao 
sonho do título do Campeona-
to Carioca. Ao analisar a par-
tida contra o Boavista, que se-
lou o destino cruzmaltino na 
competição, o treinador Mar-
celo Cabo criticou a arbitra-
gem de Tarcizo Pinheiro Cae-
tano. A reclamação ficou por 
conta de um lance envolvendo 
o atacante Germán Cano.

“Consternação muito gran-
de e tristeza pela eliminação 
do Vasco, além do mais da for-
ma que foi, com interferência 
direta da arbitragem. Um pê-
nalti claro ao nosso favor. O 
árbitro interferiu diretamen-
te no resultado. Infelizmente, 
para um jogo dessa impor-
tância, de classificação, colo-
caram um árbitro que está fa-

Marcelo Cabo: Série B pela frente

zendo apenas seu quarto jogo 
na Primeira Divisão. Apitou 
seletiva, Segunda Divisão e 
Série D. Acho que o quadro 
da federação carioca tem ár-

bitros mais experientes. Ele 
interferiu diretamente na eli-
minação do Vasco”, afirmou.

Fora da competição, o Cruz-
maltino ainda fará a sua des-
pedida do Carioca contra o 
Resende. Após o confronto, o 
clube carioca terá um período 
de treinamentos para se pre-
parar para o começo da Série 
B do Brasileiro.

“Agora é planejar, a par-
tir da reapresentação, o Vas-
co para essas seis semanas 
de preparação para as duas 
principais competições do 
ano, que são a Copa do Brasil 
e, com certeza, a Série B. Ago-
ra é ter tranquilidade. Sabía-
mos do risco quando fizemos 
esse planejamento, mas acho 
que o Vasco está no caminho 
certo”, disse.

Rafael Moura está na mira
Atacante rejeitou clubes que vão disputar Libertadores

O atacante Rafael Moura, 
de 37 anos, é um dos nomes 
que o Botafogo observa na 
busca da contratação de um 
centroavante para a dispu-
ta da Série B do Campeona-
to Brasileiro. E parece que, 
para acertar com o Glorioso, 
o jogador preferiu recusar 
sondagens de clubes que vão 
disputar a Libertadores.

De acordo com o site “Tor-
cedores.com”, o atacante re-
cebeu sondagens de dois 
clubes que vão disputar a 
Copa Libertadores: Depor-
tivo Táchira, da Venezuela, 
e The Strongest, da Bolívia. 
No entanto, ele quer seguir 
no futebol brasileiro e nem 
ouviu as propostas.

O Botafogo estaria conver-
sando com o empresário do 

Rafael Moura recebeu sondagens do exterior, mas quer seguir no país

ROSIRON RODRIGUES/GOIÁS

jogador, Francis Mello. O clu-
be e o staff de Rafael Moura 
estão no começo das nego-
ciações e, segundo uma pes-
soa ligada ao jogador, não há 
conversas no momento com 
nenhuma outra equipe.

No Goiás, Rafael Mou-

ra teria um salário em tor-
no de R$ 100 mil, o que é 
considerado elevado para 
os atuais padrões do Bo-
tafogo. Na última tempo-
rada, o experiente jogador 
fez 12 gols em 41 jogos pelo 
Esmeraldino.

RENAN DAL ZOTTO

REPRODUÇÃO

FLUMINENSE

Registrado, Bobadilla 
poderá enfrentar o 
River Plate na quinta
Atacante foi o último reforço anunciado 
pelo Tricolor, no último sábado

Com Ceni pressionado, 
Mengão estreia na Liberta
Time rubro-Negro encara o  Vélez Sarsfield, hoje à noite, fora de casa 

Raúl Bobadilla: registrado

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

A
FP

 nMarcelo Cabo vem fazendo 
um trabalho vistoso à fren-
te do Vasco. São 6 empates 
e quatro vitórias, o que faz o 
técnico seguir invicto, mas 
não transformou os resulta-
dos na classificação do Gigan-
te da Colina às semifinais do 
Cariocão. Claro que o torce-
dor fica chateado porque um 
mata-mata sempre anima. 
Mas não há motivo para de-
sespero. Falta pouco mais de 
um mês para o início da Série 
B e essa é a grande caminha-
da que o Cruzmaltino fará na 
temporada. O foco é subir.

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

Renan Dal Zotto, técnico da Seleção masculina 

de vôlei, precisou ser intubado. Ele está 

internado desde sexta-feira com covid-19.
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ECONOMIA

Auxílio emergencial vai cair em conta 
poupança social digital da Caixa

Nascido em julho 
recebe hoje 1ª parcela

DIVULGAÇÃO

Beneficiário do Bolsa Família com NIS final 3 também recebe hoje

Os nascidos no mês de ju-
lho recebem hoje a primei-
ra parcela do auxílio emer-
gencial. O crédito será feito 
em conta poupança social 
digital, da Caixa Econômica 
Federal, e após a confirma-
ção do depósito, os valores 
podem ser movimentados 
pelo aplicativo Caixa Tem 
para pagar boletos, fazer 
compras na internet e pe-
las maquininhas em mais 
de um milhão de estabele-
cimentos comerciais. Os be-
neficiários do Bolsa Família 
com NIS final 3 também re-
ceberão o benefício hoje. 

A expectativa é que a 
nova rodada do auxílio al-
cance cerca de 40 milhões 
de pessoas. Serão pagos en-
tre abril e agosto deste ano 
quatro parcelas de R$ 150 
(para pessoas que moram 
só), R$ 250 (para famílias 
de duas ou mais pessoas) e 

R$ 375 (para mães chefes de 
família monoparental). So-
mente uma pessoa por família 
receberá o benefício.

Ontem, a Caixa pagou a 
primeira parcela do auxílio 
emergencial a beneficiários do 
Bolsa Família com final de NIS 
número 2. O recebimento é fei-
to da mesma forma e nas mes-
mas datas do benefício regu-
lar para quem recebe recursos 
do programa de distribuição 
de renda. Para quem recebe 
por meio da Poupança Social 
Digital, os valores podem ser 
movimentados pelo aplicati-
vo Caixa Tem ou sacados por 
meio do Cartão Bolsa Família 
ou Cartão Cidadão 

Segundo o Ministério da Ci-
dadania, o Bolsa Família terá 
10 milhões de contemplados 
com o auxílio neste mês. O va-
lor da folha do benefício para 
o público do programa, em 
abril, é de R$ 2,98 bilhões. 

INSS: saque indevido de 
benefício será investigado
Informações de pagamentos feitos após a morte de segurados seguirão para PF

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Portaria que determina envio de informações pelo INSS entrará em vigor no dia 3 de maio

O
 INSS vai enviar à 
Polícia Federal ou 
ao Ministério Pú-
blico Federal infor-

mações sobre casos suspei-
tos de saques indevidos em 
pagamentos previdenciários 
feitos após a morte do bene-
ficiário. Publicada no Diário 
Oficial da União (DOU) de 
ontem, a Portaria 1.294 esta-
belece o fluxo de comunica-
ção com os órgãos e entrará 
em vigor no dia 3 de maio. 

O texto determina que, 
nos casos de pagamento in-
devido de benefício após a 
morte do segurado, “confir-
mado o falecimento, o paga-
mento e o saque indevido, 
os dados necessários para a 
adoção de medidas relacio-
nadas à persecução penal 
serão coletados para fins de 
encaminhamento, preferen-
cialmente de forma eletrôni-
ca, à PF e ao MPF”.

IDENTIFICAÇÃO DO SACADOR
De acordo com portaria pu-
blicada ontem, os dados se-
rão encaminhados à corpo-
ração quando não houver a 
identificação do sacador e ao 
ministério quando houver a 
identificação do sacador.

“Após o encaminhamento 
dos dados ao MPF, haverá a 
comunicação à Procuradoria 
Federal Especializada jun-

to ao INSS - PFE-INSS para 
análise e providências a seu 
cargo”, acrescenta o texto.

A medida também prevê 
que os dados, os documen-
tos, o meio, a formatação e a 
periodicidade de envio serão 
ajustados com a PF e o MPF, 
por meio da Diretoria de In-
tegridade, Governança e Ge-
renciamento de Riscos - DI-
GOV e da PFE-INSS. Sendo 
assim, a PF, identificando o 
autor da irregularidade, co-
municará o fato ao instituto, 
para fins de adoção de medi-
das relacionadas à recupera-
ção patrimonial. 

GERÊNCIAS-EXECUTIVAS

 N Ainda conforme o texto da 
portaria, as Gerências-Execu-
tivas comunicarão os casos de 
pagamento indevido de bene-
fício, tão logo confirmados a 
morte do beneficiário, o paga-
mento e o saque indevido, pre-
ferencialmente de forma ele-
trônica, apenas: quando a data 
do último saque tenha ocorri-
do há menos de 12 anos; e te-
nha havido saque de quantia 

superior a três competências.
“Nos demais casos, após a 

conclusão do processo adminis-
trativo, deverá ser dada ciência 
à Coordenação-Geral de Moni-
toramento e Controle de Bene-
fícios, para fins de consolidação 
dos dados e envio trimestral à 
Divisão de Repressão a Crimes 
Previdenciários da PF e à 2ª Câ-
mara de Coordenação e Revisão 
do MPF”, finaliza o texto.

Comunicação de forma eletrônica

O DIA I TERÇA-FEIRA, 20.4.2021    9



Estado do Rio tem mais de 2,1 mil vagas 
de estágio e aprendiz nesta semana
Há oportunidades para os níveis superior, médio e técnico. Confira como fazer a inscrição

IMAGEM ARQUIVO

CIEE/RJ oferece 1.835 vagas de estágio e de jovem aprendiz nesta semana em todo estado do Rio

O 
Estado do Rio tem 
2.136 vagas de estágio 
e jovem aprendiz nes-
ta semana. O CIEE/

RJ, por exemplo, oferece 1.835 
oportunidades. Já a Fundação 
Mudes disponibiliza 301 va-
gas de estágio, nos níveis supe-
rior, médio e técnico. O valor 
da bolsa-auxílio pode chegar 
a R$ 1,6 mil. Para se candida-
tar, basta acessar o site https://
www.mudes.org.br/.

O CIEE também recru-
ta Pessoas com Deficiência 
(PCD). Os interessados po-
dem enviar o currículo para 
programapcd@cieerj.org.
br. As demais vagas podem 
ser conferidas no site: ht-
tps://portal.ciee.org.br/. A 
instituição orienta que os 
candidatos mantenham os 
seus cadastros atualizados 
no portal.

Confira as oportunidades:
Na Fundação Mudes, as 

carreiras do ensino superior 
com o maior número de va-
gas são: Administração (68), 
Comunicação Social (37), 
Ciência da Computação (28), 
Marketing (27), Análise de 
Sistemas (12), Ciências Eco-
nômicas (9), Ciências Contá-
beis (8), Pedagogia (6), Nu-
trição (5) e Design(5). Ainda 
há vagas para cursos como 
Arquitetura, Direito, Enfer-
magem, Farmácia, Hotela-
ria, Letras, Psicologia, Rela-
ções Internacionais, Turis-
mo e muito mais.

Há chances para estágio 

no Ensino Médio, são 13 no 
total. Além delas, há opor-
tunidades para cursos téc-
nicos, que somam 31 vagas. 
As principais são técnico em 
Eletrônica (5) e técnico em 
Administração (4), mas há 
vagas também para técnico 
em Edificações, técnico em 
Logística, técnico em Propa-
ganda e Marketing, técnico 
em Segurança do Trabalho, 
técnico em Transações Imo-
biliárias, entre outras.

Tanto a candidatura para 
as vagas quanto os proces-
sos seletivos ainda estão 
sendo feitos de maneira re-
mota, por meio de telefone e 
internet. Caso haja alguma 
dúvida sobre o processo de 
inscrição, é só entrar em con-
tato com a Fundação Mudes 
por e-mail (gedipcal@mu-
des.org.br) ou pelo Fale Co-
nosco do site, Facebook ou 
Instagram.

CIEE/RIO - ENSINO SUPERIOR: 
(1.074)
Barra Mansa – Adminis-
tração (70), Arquitetura (7), 
Ciências Contábeis (28), Co-
municação (9), Design (1), 
Direito (68), Educação (9), 
Enfermagem (5), Engenha-
ria (7), Fisioterapia (2), In-
formática (9), Medicina Ve-
terinária (1), Odontologia (1), 
Psicologia (1).

Campos – Administração 
(5), Direito (1), Fisioterapia (1).

Duque de Caxias – Ad-
ministração (8), Ciências 

Contábeis (1), Direito (12), 
Engenharia (12), Farmácia 
(1), Informática (1), Recursos 
Humanos (1).

Macaé – Administração 
(7), Comunicação (3), Direito 
(3), Educação (12), Contabi-
lidade (2), Estética (1), Enge-
nharia (5), Informática (1).

Niterói – Administração 
(9), Comunicação (3), Con-
tabilidade (2), Direito (57), 
Educação (16), Engenharia 
(5), Farmácia (1), Informá-
tica (2).

Nova Friburgo – Admi-
nistração (9), Economia (1), 
Informática (2) Educação (5).

Nova Iguaçu –Adminis-
tração (40), Comunicação 
(7), Contabilidade (3), Direi-
to (59), Engenharia (4), Edu-
cação (12), Informática (2).

Petrópolis – Administra-
ção (9), Arquitetura (1),Di-
reito (7), Comunicação (5), 
Fisioterapia (1), Engenharia 
(2), Informática (1), Seguran-
ça no trabalho (27).

Resende – Administra-
ção (3), Fisioterapia (1), Di-
reito (8), Enfermagem (1), 
Engenharia (2), Recursos 
Humanos (1).

Rio de Janeiro – Admi-
nistração (146), Arquitetu-
ra (1), Arquivologia (1), Bi-
blioteconomia (1), Ciências 
Atuariais (4), Comunicação 
(37), Ciências Contábeis 
(25), Ciências econômicas 
(3), Gastronomia (1), Logís-
tica (1), Design (5), Direito 
(120), Educação (36), En-
fermagem (1), Engenharias 
(56), Estética (1), Farmácia 

(4), Informática (35), Medici-
na (3), Medicina veterinária 
(2), Nutrição (1), Psicologia 
(1), Recursos Humanos (1), 
Secretariado (1).

Teresópolis – Adminis-
tração (1), Economia (1), 
Educação (1).

Três Rios – Administra-
ção (10), Comunicação (2), 
Engenharia (4), Nutrição (1).

ENSINO MÉDIO: (761)
Barra Mansa – Aprendiz 
(72), Ensino Médio (100), 
Técnico em administração 
(5), Técnico em contabili-
dade (2), Técnico em Eletro-
mecânica (1), Enfermagem 
(2), Técnico em informática 
(5), Técnico em Segurança 
do Trabalho (1).

Campos – Aprendiz (1), 

Ensino Médio (6), Técnico 
em administração (1), Téc-
nico em Informática (1).

Duque de Caxias – Apren-
diz (15), Ensino Médio (8), Téc-
nico em Enfermagem (1).

Macaé – Aprendiz (54), 
Ensino Médio (21), Técnico 
em design (1), Técnico em 
Enfermagem (1), Técnico em 
química (2).

Niterói – Aprendiz (51), 
Ensino Médio (22), Técnico 
em administração (1), Enfer-
magem (3).

Nova Friburgo – Apren-
diz (6), Ensino Médio (3).

Nova Iguaçu – Aprendiz 
(39), Ensino Médio (36), Téc-
nico em administração (1), 
Técnico em eletrônica (1), 
Técnico em informática (1), 
Técnico em Enfermagem (2).

Petrópolis – Aprendiz 
(14), Ensino Médio (10), Téc-
nico em design (1).

Resende – Aprendiz (1), 
Ensino Médio (6).

Rio de Janeiro – Apren-
diz (123), Ensino Médio 
(107), Técnico em adminis-
tração (2), Técnico em Au-
tomação (1), Técnico em 
edificações (2), Técnico em 
Eletrônica (2),Técnico em 
enfermagem (1), Técnico em 
informática (1), Técnico em 
mecânica de aeronaves (2), 
Técnico em Radiologia (1), 
Técnico em turismo (2).

Teresópolis – Aprendiz 
(4), Ensino Médio (1).

Três Rios – Aprendiz (7), 
Ensino médio (7).
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SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

N.IGUAÇU V/TEXTO
Leilão Judicial. Casa n° 197, 
Rua Carlos Pereira Leal, 
Sta Eugênia, 170m§, 3qtos, 
terraço, garagem. Avaliação 
R$ 400.000,00, dias 26 
e 27/04, às 16h, 5ª Vara 
Cível, Processo nº 0007842-
68.2007.8.19.0038, www.
onildobastos.com.br, tel.: 
96687-6276.
 

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

 



No último final de semana, Rita Cadillac fez a temperatura de Campos do Jordão mudar 
radicalmente. A ex-chacrete alugou uma mansão no Alto da Colina para realizar um 
ensaio fotográfico para uma famosa rede social destinada a fotos sensuais. Rita não se 
preocupou nem um pouco com o frio de 8° da famosa cidade localizada em São Paulo e 
apareceu quase como veio ao mundo. Um fato curioso aconteceu quando a cantora de 66 
anos estava peladona na sacada da mansão e acabou chamando atenção da vizinhança, 
que assistiu de camarote. “Foi divertido, ainda bem que rapidamente coloquei o roupão e 
deixei para fazer as fotos mais picantes num outro momento”, disse a atriz. 

FábiaOliveira

SENSUALIZANDO NO FRIO 

PROBLEMAS COM A JUSTIÇA

Aos 36 anos, Luiza Possi anunciou ontem que está 
grávida pela segunda vez. “Quando você faz esse 
teste e o resultado vem escrito ‘grávida’, o coração 
dispara. A vida muda naquele instante. Sua vida 
agora é de outro alguém. Uma alegria sem tama-
nho invade os sentimentos. Eu tive a felicidade 
de passar por isso duas vezes. E as duas vezes eu 
estava ao lado do Cris, meu marido amado. Nun-
ca fiz o teste sozinha, só com ele”, disse a cantora, 
que já é mãe do pequeno Lucca, de 1 ano, fruto do 
casamento com o diretor da TV Globo Cris Gomes.
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C
omo esta humilde coluna já havia ante-
cipado, a cobertura de Carlinhos Mendi-
go, localizada no bairro Real Parque, em 

São Paulo, foi a leilão, após o humorista não 
honrar as parcelas do financiamento. Agora, o 
imóvel foi arremato por um comprador em um 
único lance de R$ 1,5 milhão, valor pago à vista 
e que será utilizado para quitar os débitos do 
humorista com o banco e com o processo de 
alimentos movido pela mãe do filho dele, 
Aline Hauck. No total, R$ 250 mil será desti-
nado a pagar as dívidas de alimentos e o 
restante ficará com banco. 

Ao que tudo indica, o novo proprietário da 
cobertura deverá ter problemas para entrar no 
imóvel, já que Carlinhos Mendigo tem se recu-
sado a deixar o local. O humorista quer, inclu-
sive, entrar com um recurso para impugnar o 
leilão. Em resumo, se Carlinhos continuar 

RICARDO BAGÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Eva Wilma internada

Eva Wilma está internada na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) do Hospital Israelita Albert Einstein,  

em São Paulo. A atriz, de 87 anos, deu entrada na 

quinta-feira passada (15) para tratar de problemas no 

coração e nos rins. Segundo boletim médico enviado 

para a coluna, ontem, Eva está consciente e respira  

sem ajuda de aparelhos. 

resistindo em deixar a propriedade, o compra-
dor terá que entrar com um processo de imis-
são na posse para que a Justiça determine 
liminarmente o despejo do ex-Pânico. 

Carlinhos Mendigo alega na Justiça que está 
desempregado e sem 
trabalho e por isso 
tenta recuperar seu 
Instagram, com a 
justificativa de que 
necessita de sua 
conta na plataforma 
para conseguir traba-
lhar fazendo publici-

dade. No entanto, a Justiça determinou a 
suspensão do perfil de Carlinhos, após ele ter 
descumprido a medida protetiva que a ex 
conseguiu contra ele ao ofendê-la diversas 
vezes através de seu Instagram. 

Cobertura de Mendigo é 

arrematada em leilão e ele 

se recusa a deixar o imóvel 

Comprador terá  
que entrar com 
processo para 
conseguir despejo, 
caso o humorista 
continue recusando 
deixa o local

LUIZA POSSI ESTÁ 
GRÁVIDA DE NOVO
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EX-BBB GYSELLE PROMOVE 

LIVE BENEFICENTE
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Por volta das 22h30min deste domingo (18), o ator, 

cantor e compositor, Micael Borges, foi abordado em 

blitz da Lei Seca, na Barra da Tijuca. Segundo a colu-

na apurou com os agentes da operação, o artista se 

recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi autuado 

por dirigir sobre influencia de alcool e por estar com 

a CNH vencida. O veículo do ator foi liberado após a 

chegada de um condutor habilitado.

Esta não é a primeira vez que Micael Borges tem pro-

blemas com a Lei Seca. Em 2012, o ator foi parado na 

esquina das avenidas General San Martin e Bartolo-

meu Mitre, no Leblon, Zona Sul do Rio, e não apresen-

tou a carteira de habilitação. Na ocasião, Micael dirigia 

uma moto e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Após parte do teto de um dos prédios da Record, em Var-

gem Grande, cair na noite da última sexta-feira, a emisso-

ra emitiu um comunicado informando que os telejornais 

cariocas da programação ficariam suspensos ontem. A 

instalação que registrou o desabamento é onde fica o 

jornalismo e um dos estúdios da emissora. Sendo assim, 

a Record decidiu substituir os jornalísticos do Rio pelos 

de São Paulo. “A Record TV Rio informa que nesta segun-

da-feira, 19 de abril, excepcionalmente os jornalísticos 

locais (Balanço Geral RJ manhã e tarde e Cidade Alerta 

Rio) não serão exibidos. Os programas serão substituídos 

pelos jornalísticos de São Paulo”, informa o comunicado. 

Todos os funcionários que estavam no local foram so-

corridos e apenas um deles apresentou ferimento grave. 

PROGRAMAS SUSPENSOS

AUTUADO

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

te da Beija-Flor 
de Nilópolis, 
Gabriel Cruz 
Maciel organiza 
uma campanha 
solidária com as 
vendas de más-
caras personali-
zadas nas cores 
e símbolos da 
escola. Os valo-
res arrecadados 
serão direciona-
dos aos funcio-
nários da azul e 
branco, que tive-
ram rendimentos 
prejudicados por 
causa da pande-
mia. Mais infor-
mações: https://
beijaflorecom-
merce.com.br.

Mais magro, mais atlético e tatuado. 
Esse é o novo visual de Jon Jon, que 
passou por uma grande 
transformação nos últimos seis 
meses. A mudança não tem nada a 
ver com estética e muitos menos com 
a sua participação no ‘Power Couple’, 
da Record, que ele continua negando 
de pés juntos. “As pessoas são loucas 
para me ver um reality show e volta e 
meia colocam o meu nome em uma 
lista de participantes. Mas, eu não 
tenho como participar. Não tenho 
como deixar os meus filhos e os meus 
negócios”, conta à coluna.

Jon Jon ainda revela que a perda de 
peso foi uma questão de saúde. 
“Cheguei a 105 quilos e levei um 
susto. Também descobri que estava 
quase pré-diabético  e um dos meus 
rins estava sobrecarregado por 
consequência da Covid-19. Fiquei 
bem assustado e mudei totalmente o 
meu estilo de vida. Comecei a comer 
melhor, acordar cedo para malhar e os resultados foram aparecendo e, hoje, eu 
estou com 80 quilos. Busquei um equilíbrio na minha vida no meio desta 
pandemia. Vivi um estresse muito grande por conta do isolamento social. Tive que 
parar com tudo muito de repente. Foi bem tenso”.

Sobre as tatuagens, Jon Jon disse que era um sonho antigo. “Sempre tive vontade 
de fazer, mas nunca tinha tempo e agora eu consegui”, finaliza o DJ. 

‘CHEGUEI A 105 QUILOS E LEVEI 
UM SUSTO’, REVELA JON JON 

No intuito de arrecadar cestas básicas para os artistas piauienses que 

passam por dificuldades nesse período de pandemia, a atriz e apresen-

tadora Gyselle Soares, natural do estado, apresentará a live beneficente, 

‘La casa com Gysele Soares’, no próximo dia 25 de abril, às 16h. O evento 

será transmitido ao vivo no instagram da artista (@gysellesoareseste-

vao), no YouTube e contará com a participação de convidados especiais, 

como Luiza Ambiel, Eri Johnson e Carla Prata. 

A transmissão, é claro, vai abordar, entre outros assuntos, o tema ‘BBB’, 

afinal, Gyselle foi vice-campeã da oitava edição do reality.
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Protagonista de um dos filmes mais cultuados do cinema brasileiro nos 
últimos tempos, Alexandre Rodrigues vive um drama. O intérprete do 
protagonista Buscapé  de ‘Cidade de Deus’, um filme de Fernando 
Meirelles de 2002, está fazendo uma vaquinha virtual para pagar um 
tratamento contra o câncer de pulmão de sua mãe. O ator, de 37 anos, 
contou que tentou colocá-la em um plano de saúde, mas as empresas não 
aceitam pessoas já diagnosticadas com a doença. Ele também recorreu ao 
Sistema Único de Saúde (SUS), mas o atendimento é um processo 
demorado e a mãe está sofrendo muito. Alexandre assumiu não ter 
condições financeiras para bancar tudo. “Minha família e eu resolvemos 
fazer uma vaquinha para ajudar os custos do tratamento”, revela o ator.

NAMORO COM DEPUTADO

MARAISA ASSUME 
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REPRODUÇÃO

Maraisa, que faz dupla com Maiara, está de namorado novo. A novidade veio a público através 

da própria cantora, em live realizada neste fim de semana. O novo eleito da artista é o deputado 

estadual Ulyssses Moraes (PSL), do Mato Grosso. 

Maraisa, de 33 anos, mandou um ‘alô’ ao vivo aos familiares do parlamentar de 31 anos. “Quero 

mandar um abraço para minha sogra e meu sogro queridos, Lilian e Naime, que estão lá em 

Cuiabá”, disse a cantora sobre sua nova ‘segunda família’.

Nubia Oliiver se surpreendeu com a monetização do OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto onde 
ela compartilha seus ensaios sensuais. “Quando recebi meus primeiros rendimentos, que foram muito 
acima do que eu ganhava em eventos e publis antes da pandemia. Vi que estava no caminho certo de 
poder ajudar os outros. Estamos todos no mesmo barco e dividir é a palavra de ordem”, diz Nubia.

NUBIA  OLIIVER AJUDA OS AMIGOS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ator de ‘Cidade de Deus’ pede ajuda
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 N As inteligências das Polícias dos estados do Cen-
tro-Oeste vão redobrar a atenção com a prisão do 
ex-poderoso chefão da fronteira Brasil-Paraguai Fahd 
Jamil, que se entregou ontem à Justiça do Mato Gros-
so do Sul. Fahd foi preso por ligações com o chefão 
da milícia do estado, Jamil Name – que está trancado 
com o filho no presídio federal de Mossoró (RN). Eles 
são compadres no crime há décadas. Mas o scripit do 
faroeste pantaneiro não acabou. No fim do ano pas-
sado, uma reviravolta nas investigações apontaram 
que Name é o suposto mandante da morte do filho 
de Fahd, Daniel Georges, (que desapareceu em 2011), 
para dominar o jogo do bicho. Isso pode render acerto 
de contas entre os clãs.

O delegado 
 N O delegado Paulo Maga-

lhães, assassinado há sete 
anos – há quem diga por 
ordem de Jamil Name – 
esbravejou uma vez que 
havia mais desembarga-
dores na casa do chefão, 
tomando uísque, que den-
tro do TJMS. 

O juiz 
 NForagido por anos, Fahd 

foi o motivo de o então juiz 

Odilon de Oliveira, seu car-
rasco, ser obrigado a mo-
rar dentro do Fórum e com 
escolta 24h, após sentença 
que o condenou à prisão. 

Vai dar nada 
 N A literatura política já 

nos mostrou que é só pa-
lanque. Não deixa de ser 
pertinente o debate. Mas 
o leitor acredita que esta 
CPI da Covid vai dar em 
alguma coisa? Nós não.

Outras Cortes 
 NNão é de hoje que as no-

meações com apadrinha-
mento político para o Judi-
ciário são motivos de ques-
tionamentos ou críticas da 
sociedade, colocando em 
dúvida a isenção dos magis-
trados em sentenças. Para 
quem quiser conhecer como 
outros nove importantes paí-
ses escolhem seus ministros 
das altas Cortes, segue o link 
que a coluna publicou anos 
atrás. Vale uma leitura aten-
ciosa. Cresce aqui o debate 
para mudança do sistema de 
escolha e fixação de manda-
tos. https://bit.ly/2QeFQGK  

Pré-privatização 
 N Quem bolou esse balan-

ço da Eletrobrás divulgado 
ontem nos jornais do país 
foi inteligente. Houve anún-
cios com dados positivos. 
Conotou uma propaganda 
bem feita pela equipe eco-
nômica de Paulo Guedes 
para oferecer a empresa no 
mercado. O BTG, banco co-
-fundado por Guedes, está 
de olho na geração e distri-
buição de energia do país. 

Em tempo... 
 N ...A Eletrobrás é superavi-

tária, teve lucro líquido de 
R$ 2,6 bilhões ano passa-
do, e tem R$ 27 bilhões em 
ativos. Privatizar para quê?, 
perguntam de outro lado os 
funcionários. 

Suplente subindo 
 NValdir Rossoni (PSDB), ex-

-chefe da Casa Civil do Go-
verno Beto Richa, assume 
dia 27 o mandato de deputa-
do federal no lugar do fale-
cido José Schiavenato (PP), 
vítima de covid-19. 

Dia da Terra
 NEUA e China vão anunciar 

juntos um pacotão de bonda-
des na quinta-feira, Dia Mun-
dial da Terra. Nele está a rati-
ficação da Emenda de Kigali, 
limitando o uso dos piores 
gases para o efeito estufa em 
aparelhos de refrigeração. No 
Brasil, a emenda passou pelas 
comissões da Câmara, mas 
está na mesa da presidência 
da Casa há 18 meses. 

R$ 100 mi! 
 NUm manifesto unindo in-

dústria e defensores do meio 
ambiente e do consumidor 
pede ao presidente da Câ-
mara, Arthur Lira, que apro-
ve a emenda e libere o acesso 
da indústria a US$ 100 mi-
lhões da ONU, a fundo per-
dido (isso mesmo, doado), 
para atualização tecnológi-
ca. O Brasil corre o risco de 
perder competitividade.  

Dia do Índio 
 N Há quem olhe por nossos 

nativos. Boa ação das Ame-
ricanas na Bahia: no sába-
do, a loja de Porto Seguro 
doou 80 kits com ovos de 
Páscoa e brinquedos para 
os indiozinhos das aldeias 
de Caraíva (Xandó, Barra 
Velha e Porto do Boi). On-
tem foi Dia do Índio.

FAROESTE

TEMPO DE SOBRA

 N Presidente da Fundação Palma-
res, Sérgio Camargo divulgou no 
Twitter uma imagem dos partici-
pantes brasileiros da Brazil Confe-
rence at Havard, no sábado. Entre 
eles, dividindo a tela, o apresentador 
Luciano Huck e o petista Fernando 
Haddad. Camargo conclamou os bol-
sonaristas a darem um dislike . Sobra 
ideologia e falta bom senso.

Os juros médios no Brasil baseiam-
-se na taxa Selic, que é controla-
da pelo Copom do Banco Central. 

Sua última elevação ocorreu há quase seis 
anos, em julho de 2015, quando passou de 
13,75% para 14,25% ao ano. Depois disso, 
num processo contínuo de queda, chegou 
a 2% ao ano nos últimos meses de 2020, 
seu menor patamar histórico desde que 
foi criada, em 1979. E assim permaneceu 
até 17 de março de 2021, quando voltou a 
subir. Hoje, está em 2,75% ao ano.

O retorno do crescimento da Selic tem 
razão de ser. A Economia em geral, que 
vinha sofrendo com o fechamento de 
atividades consideradas não essenciais 
durante quase todo o ano de 2020, sofreu 
novo revés com o recrudescimento da 
pandemia, neste início de ano. As UTIs 
com quase 100% de sua capacidade esgo-
tada em todo o país, mesmo em regiões 
antes menos afetadas. Governadores e 
prefeitos, sem saber o que fazer pela Saú-

Cerca de 2,6 milhões de pessoas 
estão em situação de extrema 
pobreza no Estado do Rio de Ja-

neiro, sobrevivendo com até R$ 89 por 
mês, segundo levantamento da Firjan 
com base em dados do Ministério da 
Cidadania. Este quadro trágico e inad-
missível, em meio à maior crise de saú-
de em mais de um século, precisa ser 
revertido rapidamente.

Para contribuir em mais esta fren-
te contra a pandemia, a Firjan SESI e 
entidades parceiras lançaram, semana 
passada, a campanha SESI Cidada-
nia contra a fome. O objetivo é ajudar 
a minimizar os efeitos da pandemia 
sobre pessoas em situação de fome e 
pobreza extrema através de doações de 
cestas básicas no estado. Uma campa-
nha solidária mobilizando cariocas e 
fluminenses, tanto empresas quanto 
pessoas físicas, em favor de cariocas e 
fluminenses.

A campanha está recebendo doação 
de recursos financeiros, via PIX ou trans-
ferência bancária, através do site firjan.
com.br/sesicidadaniacontrafome. Uma 
doação de R$ 69,03 corresponde ao valor 
médio de uma cesta básica para alimen-
tar uma família de quatro pessoas.

Também estamos recebendo ali-
mentos não perecíveis em 29 ende-
reços da Firjan SESI e Firjan SENAI 
espalhados pelo estado, também dis-
poníveis no site da campanha. E o 
Sistema Firjan também vai dar apoio 
através da doação de uma cesta bási-
ca por cada um de seus colaboradores 
que contribuir para a campanha.

Para esta ação solidária contamos 
com três importantes parceiros, com 
grande experiência e credibilidade em 
iniciativas sociais e que conhecemos 
de longa data. Os recursos financeiros 
serão convertidos em cestas básicas ou 
cartões alimentação a serem distribuí-
dos, respectivamente, pelo União Rio e 

Ação solidária contra a fome

Segunda onda da covid  e mercado imobiliário

João Teodoro
presidente do Sistema 
Cofeci Creci 
 

Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira
presidente do Sistema 
Firjan 

de, e sem alternativas, determinaram o 
lockdown, inclusive fechando muitas 
fronteiras municipais.

Com nova e rigorosa paralisação da 
Economia, diversos produtos desapare-
ceram do mercado, acionando a lei natu-
ral da oferta e demanda. A consequência 
foi a subida inesperada dos preços. Con-
sequentemente, a inflação mais uma vez 
superou a meta do governo, fechando o 
ano de 2020, acumulada em 4,31%. Neste 
ano, a inflação já acumulou 1,11% até o 
mês de fevereiro. A expectativa é de que 
a Selic continue subindo, podendo che-
gar a 4% neste ano, provocando pequena 
elevação nas taxas de juros financeiros.

Entretanto, depois do surpreendente 
ano positivo face ao cenário macroeco-
nômico, o mercado imobiliário dá sinais 
de que continuará crescendo em 2021. 
De acordo com pesquisa nacional, reali-
zada pela Brain Inteligência Estratégica 
no começo de fevereiro, com 1,2 mil en-
trevistados com renda suficiente para 
comprar um imóvel, 41% afirmaram 
que têm intenção de adquiri-lo dentro 
dos próximos dois anos. Pelo menos 10% 
deles já estão em busca do imóvel ideal, 
apesar da expectativa de elevação da in-

pelo Viva Rio, através do SOS Favela. E o 
Caminhão da Misericórdia, da Comuni-
dade Olhar Misericordioso, ajudará na 
entrega dos alimentos doados nas unida-
des da Firjan SESI e Firjan SENAI.

O movimento voluntário União Rio 
busca soluções para ajudar o Rio a supe-
rar os efeitos da pandemia. Até março 
deste ano distribuiu cinco mil toneladas 
de alimentos, beneficiando 360 mil fa-
mílias em 237 comunidades do estado.

Com quase 30 anos de trajetória, o 
Viva Rio ultrapassa 34 milhões de aten-
dimentos e, entre outras iniciativas, 
realiza campanhas para arrecadar e 
distribuir donativos para famílias em 
situação de vulnerabilidade. E o Cami-

nhão da Misericórdia leva doações de 
cestas básicas a paróquias das comuni-
dades e arredores de 20 municípios do 
Rio. Durante a pandemia já distribuiu 
142 toneladas de alimentos.

Com essa ação solidária a Firjan SESI 
reforça seu papel de agente de trans-
formação social. Desta vez para ajudar 
quem mais precisa, nesse momento tão 
crítico, a fazer a travessia até os resul-
tados das campanhas de vacinação e a 
retomada da Economia. É preciso agir 
rápido para reverter essa verdadeira tra-
gédia de fome e pobreza. Qualquer con-
tribuição, por menor que seja, será um 
ato de solidariedade em amparo aos que 
passam fome. O Rio merece.

flação e das taxas de juros.
Aliás, a expectativa de alta na taxa 

Selic e, consequentemente, nas taxas 
de crédito imobiliário tem produzido 
uma corrida ao mercado. Quem tem 
condições de comprar quer fazê-lo o 
mais rápido possível, a fim de assegu-
rar as atuais taxas baixas de juros. Em 
2020, o SBPE (Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo) financiou R$ 
124 bilhões em crédito imobiliário, 70% 
em imóveis novos. O movimento foi 
57% maior do que em 2019. Com a utili-
zação de recursos do FGTS, destinados 
à habitação social, foram financiados 
outros R$ 33 bilhões, dos quais 92% 
para imóveis recém construídos.

Indiscutivelmente, o sucesso do mer-
cado imobiliário em 2020, apesar da 
pandemia, foi impulsionado pela abun-
dância de crédito e redução das taxas de 
juros. A taxa Selic em baixa desestimulou 
os investimentos financeiros em favor 
dos imobiliários. Neste ano, mesmo que 
a Selic atinja 4% ao ano, as taxas de juros 
continuarão sendo as menores da histó-
ria. O estímulo à aquisição da casa pró-
pria continuará idêntico, ou até melhor 
do que no ano passado.

NELSON ALMEIDA/AFP

ESPLANADEIRA

 N Startup ConsigaMais+  mantém parceria com ator Sebastian Soul, 
que estrela campanha da empresa em abril. 

 N Cambridge Innovation Center e MIT Enterprise Forum  lançam 
CIC Soft Landing Program, programa de incentivo para empreendedores 
da América Latina, com inscrições até dia 30. 

 N VRS,  consultoria de aprendizagem corporativa de Jundiaí, é uma das 
140 líderes do Dia Mundial da Criatividade. 

 N Startup brasileira, UOVO Labs  lança novo conceito para desinfec-
ção doméstica e comercial que utiliza luz UVC. 

 N  Fundação Grupo Boticário  promove hoje evento Conexão Oceano: 
legislação e políticas públicas costeiro-marinhas.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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C
omo já aconteceu outras vezes, 
Viih Tube teve um papel decisivo 
na formação do paredão e na con-
sequente eliminação de um parti-

cipante do ‘BBB 21’ na noite de hoje. A 
sister mais amada da casa - do pú-
blico nem tanto! - foi responsá-
vel pela indicação dos três em-
paredados: Caio, Fiuk e Gil.

Líder da semana, Viih Tube 
teve direito a duas indica-
ções, sendo que uma delas 
deveria obrigatoriamente 
ser um dos castigados com 
o Monstro. Suas escolhas 
foram Fiuk e Gil, já que este 
último recebeu o Monstro 
de Camilla de Lucas. Mas, as-
sim como aconteceu da outra 
vez em que foi líder, houve um 
empate no confessionário e Viih 
Tube, que é “amiga” de todos, se viu 
em uma saia justa. Ela teve que escolher 
entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah. 

Desde o início do programa, Viih cha-
ma Pocah de “mãezinha”. Já o fazendeiro 
Caio se tornou o “paizinho” de Viih Tube 
apenas quando se tornou líder, na semana 
passada. Antes dele, Nego Di ocupava o 
papel de pai da youtuber. A loura, então, 
escolheu cometer parricídio e mandou 
Caio diretamente para a berlinda.

Chorando muito, ainda que sem lágri-
mas, Viih Tube conseguiu a proeza de ser 
consolada por Caio. “Meni-
na, não quero que você cho-
re, não. Por favor, não quero 
te ver chorando”, disse o goia-
no. “Eu queria que você brigas-
se comigo”, afirmou Viih Tube, 
aos prantos, inconformada por 
ter colocado “uma pessoa da fa-
mília” no paredão.

ESTRATÉGIA POLÊMICA
O desempenho de Viih Tube no 
reality show tem dado o que 
falar. A sister nunca foi ao pa-
redão e, até hoje, em 12 ber-
lindas, só recebeu um voto 
no confessionário. Seu único 
voto, inclusive, foi de Arthur. 
O crossfiteiro foi o primeiro a 
perceber que Viih Tube é uma 
jogadora a ser temida. 

A youtuber segue a risca o 
conselho que o apresentador 
Tiago Leifert dá aos brothers 
praticamente todos os dias: “Não 

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

MALHAÇÃO

 n Duca vê a alegria de Karina e 
Pedro e desiste de contar o que 
sabe. Mari e Jeff ficam satisfei-
tos por conseguirem ficar juntos. 
Duca diz ter descobriu que Pedro 
foi pago para namorar Karina.  

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela publica fotos suas 
com Júlia e Rodrigo no blog que 
fez para Ana. Júlia começa a 
andar. Rodrigo frequenta a fa-
culdade de arquitetura. Rodrigo 
leva a filha para visitar Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Kyra conta a Luna que Alexia/
Josimara fingirá psicografar uma 
carta sua para Rafael. Bia revela 
a Agnes que seu marcapasso é 
um empecilho para ela se rela-
cionar com alguém.

 n Sarai se prepara para o casa-
mento com o faraó no palácio. 
Femi se retrata com Ziva e Simei. 
Abrão chega ao palácio e fala 
com Sarai. Lúcifer arma para as 
filhas de Ló. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Marian inventa que foi agredi-
da na rua por um homem grande 
e muito assustador. ela diz que 
esse homem usava uma capa 
preta e máscara.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Cristina mente para José Alfre-
do. Maria Isis pede para Severo e 
Magnólia impedirem Robertão 
de voltar à sua casa. José Alfredo 
chega à casa de Maria Isis.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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vá ao paredão”. Ela faz de tudo para fugir 
da berlinda, sempre com seu jeito meigo 
e um sorriso no rosto. A estratégia, no en-
tanto, não é bem vista pelo público.

E, depois da formação deste paredão, 
parece que os colegas de confinamento 
também começaram a abrir o olho. “É 
bom mesmo Vitória ser líder, porque o 
que acontece... Vitória líder, vota no povo 
e o povo continua amando ela. Se fosse a 
gente, o povo ‘estoporava’ nós”, disse Ju-
liette. “É só você saber a forma que você 
fala com as pessoas”, explicou Viih Tube. 

Fiuk também já está com o pé atrás. 
“Ela já chegou em mim numa festa e dis-
se que eu era uma das cinco pessoas mais 
sinceras que ela conhecia aqui dentro. 
Então fiquei com aquilo guardado, mas 
aí, devia ter visto outras coisas. Vacilei”, 
disse o ator, após ser indicado ao paredão 
pela youtuber.

O próprio Tiago Leifert ficou chocado 
com a atitude de Viih e fez uma postagem 
no Instagram. “A incrível história da me-
nina que teve que indicar o próprio pai ao 
paredão”, ironizou. Será que a casa vai cair 
para Viih Tube? Fato é que a youtuber vai es-
tar em maus lençóis com o público quando 
finalmente chegar a sua vez de disputar a 
permanência na casa mais vigiada do Brasil.

TABATA UCHOA  |  tabata.uchoa@odia.com.br

Decisiva 
na formação do 

paredão de hoje, Viih 
Tube desponta como 

uma das jogadoras mais 
traiçoeiras do ‘BBB 21’, 

e colegas ficam 
ligados

 
Viih Tube: 

youtuber tinha  
Caio como ‘paizinho’,  

mas não quis nem saber e  
mandou o brother para a  

berlinda quando 
precisou



Horóscopo

O clima pode pesar hoje. Alguns problemas podem 
surgir com o  seu dinheiro. Evite gastar demais. A Lua 
salienta que há risco de tensões no romance. Cor: 
dourado. 

Suas emoções podem ficar um tanto quanto instáveis. 
Você pode acabar descontando em sua família. No 
terreno da conquista, as coisas vão andar bem 
devagar. Cor: areia. 

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:aágio, aorta, área, ária, ator, beira, boato, bôer, bota, boto, broto, 
ébrio, gari, garoto, gata, gira, igara, obra, oratória, piar, pior, pira, poro, 
porta, porto, potro, prata, raia, rata, robe.

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 você tende a ficar de conversa fiada por aí. Mas 
não exagere. Pode sentir ansiedade em relação às 
suas finanças. No amor, há risco de algumas mágoas. 
Cor: preto. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O seu afeto pode não ser correspondido. Você vai 
sofrer com a pouca sinceridade nas relações. Com o 
companheiro, as emoções terão altos e baixos, pegue 
leve. Cor: rosa.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua maneira de se comunicar vai influenciar a sua 
reputação. O trabalho pode te decepcionar um pouco. 
Evite se envolver com alguém do mesmo ramo. Cor: 
escarlate. 

LEÃO
23/7 a 22/8

No trabalho ou nos estudos, pode vir a se distrair um 
pouquinho. O melhor caminho vai ser se isolar dos 
colegas. Você pode embarcar em aventuras amorosas 
e se dar mal. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Conflitos com amigos podem mexer com as suas 
emoções. Nos negócios, algumas perdas de grana 
podem ocorrer. Chances de viver uma paixão proibida. 
Cor: carmim.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua te motiva a se desentender com as pessoas. 
Pode receber críticas e perder a sua boa reputação.  
Vai buscar liberdade em seu relacionamento. Cor: 
coral.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Problemas no trabalho e na saúde vão estar no 
horizonte. As preocupações podem afetar o seu bem-
estar. No romance, você vai se entediar com a rotina. 
Cor: sépia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Dificuldades para se expressar marcarão o seu dia. 
Problemas econômicos também podem surgir. Se já 
vive um relacionamento sério, brigas e mais brigas 
hoje. Cor: carmim.

Há sinal de mudanças no trabalho vindo por aí. 
Algumas parcerias profissionais podem ser firmadas. 
Na conquista, há chance de se envolver em mais de 
um lance. Cor: fúcsia.

O seu estado emocional vai prejudicar um poucos as 
suas ideias. O momento será ruim em seu trabalho. 
Sua vida amorosa pode sofrer alguns imprevistos. Cor: 
azul-celeste.

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

Xuxa diz que 
gostaria de 
ser negra, em 
entrevista
Um vídeo de Xuxa no programa 
‘Superbonita’, exibido pelo GNT 
em março deste ano, viralizou nas 
redes sociais neste domingo. Na 
conversa com Taís Araújo, apre-
sentadora da atração, Xuxa afir-
mou que gostaria de nascer negra 
em uma próxima encarnação.

Taís Araújo rebateu. “Ser preta 
não é mole não. Depois te conto 
o que é vir preta nesse país e nes-
se mundo”. Xuxa insistiu. “Eu ia 
me amar muito, ia me olhar no 
espelho toda hora”, afirmou. “Eu 
também me amo, mas o proble-
ma não sou eu. É o mundo lá fora”, 
explicou Taís Araújo. “Pede pra 
vir com o espírito preparado pra 
aguentar bomba também”, finali-
zou a atriz na conversa. “Alguém 
interdita essa mulher”, criticou 
um internauta. 

Ex-BBB Thaís 
desabafa nas 
redes sociais
Thaís usou as redes sociais para 
desabafar sobre sua dificuldade 
de falar em público. No Insta-
gram, a ex-sister disse que procu-
rou ajuda para tratar o problema 
após a eliminação no ‘BBB 21’. 

‘Acabei de receber uma pessoa 
muito especial para mim, que dis-
se que fui muito importante para 
ela porque também não consegue 
falar quando fica nervosa. É muito 
bom a pessoa se identificar com 
você. Isso é muito difícil, sabe? 
Muitas pessoas não entendem, 
mas estou melhorando. Quero 
sempre buscar melhorar mais a 
questão da fala”, disse Thaís, sur-
presa por ter três milhões de se-
guidores no Instagram. 

Paulo Gustavo 
teria reagido a 
estímulos
A médica e diretora Susana Garcia, 
amiga de Paulo Gustavo, escreveu 
um longo relato ontem sobre úl-
tima visita ao amigo, que está há 
mais de um mês internado em de-
corrência de complicações da Co-
vid-19. Ela revelou que o humorista, 
neste domingo, teve reações duran-
te conversa com ela. “Te perguntei 
se você estava me ouvindo e pedi 
pra você mexer a sua cabeça. Você 
mexeu duas vezes e tentou abrir 
a boca. Fiquei de mão dada com 
você e pedi pra você apertar a mi-
nha mão e você apertou fraquinho. 
Percebi que você estava conectado 
comigo e me ouvindo”, disse.
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