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Agressões  
por causa de 
caixas de leite

CONFIRA O QUE 
ABRE E O QUE 
FECHA NOS 
FERIADOS DE 
TIRADENTES  
E DE SÃO JORGE 
ECONOMIA, P. 9

‘SÓ QUERO SER 
DEPUTADO’
ANDRÉ CECILIANO 
NEGA QUE SAIRÁ 
CANDIDATO A 
GOVERNADOR 
INFORME DO DIA, P. 2

Veja como negociar dívida em 
parcelas a partir de R$9,90
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FábiaOliveira

TJ derruba decretos. 
Para juíza, não se 

justifica “cerceamento 
da liberdade 

individual”. Prefeitura 
recorrerá e insiste que 

legislação está vigente 
até dia 27. P. 7
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VACINAÇÃO MANTIDA 
HOJE E SEXTA-FEIRA
Secretaria Municipal de Saúde informa que 
não haverá interrupção no calendário. P. 7

Governo do Rio estende medidas restritivas 
contra covid até o próximo dia 26. P. 7

BBB 21 terá ‘supersemana’. Reality acaba 
em 4 de maio. Público torce por resolução da 
treta entre Pocah (foto) e Juliette. P. 15

Lesões não foram por queda 
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SECRETARIA DE 
CIDADANIA FAZ 
DENÚNCIA NA 
DELEGACIA DE 
CRIMES RACIAIS 
CONTRA LATINO. P. 13

REPRODUÇÃO

CASO HENRY

Laudo de peritos criminais derruba versão de Monique e Dr. Jairinho sobre a morte do garoto. P. 3 

JUSTIÇA JUSTIÇA 
SUSPENDE SUSPENDE 

RESTRIÇÕES RESTRIÇÕES 
CONTRA COVID-19 CONTRA COVID-19 

NO RIONO RIO

Brena (foto) foi presa em 
flagrante acusada de espancar 
criança em Porto Real. Sua mãe 
relatou momentos de terror.  P. 4
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Acordos são fechados online. Plataforma permite acertar débitos com empresas de vários segmentos.  ECONOMIA, P.10
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OUTRA TAÇAOUTRA TAÇA

Mengão vira pra cima do Vélez, fora de 
casa, com golaço do uruguaio Arrascaeta 

na estreia da Liberta: 3 a 2. P.8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Desde que o caso ganhou reper-
cussão, eu não paro de receber no 
privado das redes sociais e pelo 

WhatsApp, mensagens de pessoas que 
ficaram abaladas com a história do meni-
no Henry.

Mas também recebi relatos de pessoas 
que reviveram suas histórias...

Por meio de amigos, que participam 
dos programas comigo, fiquei saben-
do que eles também receberam esses 
desabafos.

São pessoas que abriram seus co-
rações... Pessoas essas que hoje já es-
tão casadas, com filhos, criadas... Vida 
refeita! Mas ainda assim carregam me-
mórias de uma infância cheia de tortura, 
um verdadeiro filme de terror, como é o 
caso de uma seguidora que não vamos 
identificar.

Hoje, já com 29 anos e dois filhos, ela 
conta que o padrasto a agredia desde os 
2... Apanhava até sem saber o motivo!

Teve que comer lixo e dormir na va-
randa, só porque comeu uma fruta sem 
permissão.

“Isso sempre me afetou muito! Minha 
mãe é casada com ele até hoje, e até os ne-
tos dela, meus filhos, não podem frequen-
tar a casa dela porque ele não permite”.

Ela ainda contou que o padrasto, fora 
de casa, se mostra um verdadeiro “cida-
dão de bem”, militar, religioso... Que em 
nada parece o monstro que sempre foi.

“Nos dias de folga ou horários em que 
ele estava em casa, eu me sentava num 
canto da cozinha entre o armário e a ge-
ladeira, tudo pra não chamar a atenção, 
porque o que eu fazia o incomodava e 
aí, eu acabava apanhando. Com 6 anos, 
fui passar um fim de semana na casa da 
minha avó paterna e pedi para não vol-
tar. Morei 10 anos com ela no Complexo 
do Alemão”, explica ela.

Quanto sofrimento essa criança, hoje 
uma mulher, carregou durante a vida?

E o pior ainda está por vir... Segun-
do ela, a mãe sempre soube de tudo! 
Mas nunca denunciou por medo de 
prejudicar a carreira do marido e a 
sua condição financeira, na qual ela é 
dependente.

É... Parece que a história não aconte-
ce só no apartamento de luxo da Barra 
da Tijuca. São histórias que acontecem 
em vários endereços por esse Brasil.

Por isso, não faça parte dessa rede de 
proteção de torturador de criança.

Denuncie!
3,2,1... É DEDO NA CARA!

TÁ FEIO!
 n Quem mora em Ramos e precisa atravessar a 

Avenida Brasil tá com uma dificuldade danada... 
Tudo porque, segundo eles, a prefeitura retirou a 
passarela que tinha ali próxima à Borgauto.

“A gente precisa dela de volta. Nossa única 
opção agora é ir para o piscinão de Ramos, que é 
longe, ou para a passarela 10, no Parque União”, 
conta a moradora Maria da Conceição da Silva.

Tudo aqui é complicado... Olha o perigo! Quan-
tas pessoas devem se arriscar atravessando as pis-
tas? E tem gente que ainda vai dizer que o morador 
que é irresponsável!

A coluna cobrou a Secretaria de Infraestrutu-
ra, que em nota esclareceu que a passarela em 
questão era provisória e teve que ser desmontada 
após uma batida de caminhão, que a danificou 
e deixou com problemas estruturais, oferecendo 
risco à população.

Ah, mas se o povo tá pedindo, é porque tá fa-
zendo falta! 

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Nem pra atravessar no Rio é fácil, e tenho dito.

Feridas Reabertas

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

DIVULGAÇÃO

Seguidora procurou a coluna para contar sua história

Está circulando nos bastidores da política fluminense 
que, com aval da Justiça para o ex-presidente Lula se 
candidatar nas próximas eleições, ocorreu uma emba-

ralhada no tabuleiro eleitoral do Rio de Janeiro. Antes, esta-
va sendo encaminhado um acordo político entre o presiden-
te da Assembleia Legislativa (Alerj), André Ceciliano (PT), 
e o governador em exercício do Rio, Cláudio Castro (PSC). 
Mas agora já há quem defenda a candidatura de Ceciliano 
ao posto hoje ocupado por Castro. Procurado pela coluna, o 
homem forte da Alerj se apressou em desmentir a informa-
ção. “Não é verdade. Estou bem onde me encontro. Só quero 
ser deputado”, disse.

APOIOS E APOIOS
O parlamentar petista tem bom trânsito na política e é bem 
acolhido por colegas de todos os partidos, mas isto não sig-
nifica um apoio incondicional. “O deputado Ceciliano mos-
trou muita capacidade de liderança na pandemia. A Alerj foi 
muito produtiva, saiu na vanguarda nos trabalhos remotos 
e economizou recursos de seu fundo. Sem dúvida, seu nome 
tem envergadura política para uma eleição de governo. En-
tretanto, o governador Cláudio Castro está realizando uma 
excelente gestão de enfrentamento à Covid, demonstrando 
capacidade gerencial e coalizão política. Não vejo motivo 
para mexer em time que está ganhando. O Rio de Janeiro 
precisa de paz e tranquilidade”, comentou o deputado con-
servador Rodrigo Amorim (PSL). 

Já o deputado estadual petista Waldeck Carneiro comen-
tou que “André é preparado, conhece o estado, tem expe-
riência exitosa como prefeito e vem fazendo bom trabalho 
na presidência da Alerj. Logo, tem as credenciais necessá-
rias. Mas ele nunca conversou comigo sobre isso. Se ele tiver 
pretensão de se candidatar, acho que tem legitimidade para 
fazê-lo”, disse. 

SUCESSÃO ESTADUAL

Candidato? Ele nega

 n Projeto de lei do deputado 
Wellington José (PMB) quer 
criar Patrulha Protetora dos 
Direitos da Criança e dos 
Adolescentes no estado. Ini-
ciativa surge após a morte do 
menino Henry Borel. Ideia é 
que haja incursões de agen-
tes treinados em denúncias 
e ocorrências que envolvam 
maus tratos de menores. 

 n Prefeito de Campos, Wla-
dimir Garotinho alerta para 
lentidão no recebimento de 
vacinas: “Mais uma vez a 
prefeitura está com poucas 
vacinas, a Coronavac já até 
esgotou nos postos. Estamos 
acelerando na aplicação para 
dar liberdade ao  povo, mas 
chegando poucas doses des-
se jeito vamos ter que ficar 
paralisando sempre e não 
vacinaremos todos esse ano”.

DOSES DE 
VACINA 
ATRASADAS

FOTO: DIVULGAÇÃO. 

PATRULHA  
HENRY BOREL

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO: 
Mãe da agressora da criança 

em Porto Real relata fim  
de semana de terror

PORTO REAL

Gabigol é o segundo 
jogador mais caro da 

Libertadores
ESPORTE

EXCLUSIVO: Cobertura de 
Mendigo é arrematada 

em leilão e ele se recusa a 
deixar o imóvel

FÁBIA OLIVEIRA 

InformedoDia

SONHOS IN-

TERROMPIDOS 

POR TIROS

RENOVAÇÃO 
ONLINE DE 
DOCUMENTO

Levantamento da 

plataforma Fogo 

Cruzado mostra 

que 100 crianças 

foram baleadas 

no Grande Rio de 

2016 até 2021, 

sendo 76 por ba-

las perdidas. Do 

total, 64% foram  

em favelas e 29 

menores de 12 

anos morreram. 

Modalidade de 

renovação e de 2ª 

via de CNH e de RG 

de forma remota, 

sem precisar ir a 

uma unidade de 

atendimento, é 

projeto de lei do 

deputado Marcos 

Muller (SDD), que 

será discutido 

hoje na Alerj.

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

Hoje é feriado e sexta-feira, também. Mas a vida segue dentro da 
normalidade possível: os feriados foram antecipados para reduzir 
o avanço da pandemia. Os transportes seguirão funcionando e os 
postos de vacinação contra a Covid-19, também. Não é hora de 
aglomerações!

É positiva a aprovação do novo medicamento contra a Covid-19, 
apenas para uso hospitalar. Segundo a Anvisa, ele realmente 
ajuda a controlar a doença. Mas é válida a recomendação de seguir 
os protocolos de higiene e o isolamento. E não deixar de vacinar 
assim que possível!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Presidente da Alerj, André Ceciliano negou a informação.

THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A professora Monique Medeiros e o filho, Henry Borel, de quatro anos: menino morreu no dia 8 de março

PERITOS RECORREM 
A ESTUDOS INTERNACIONAIS 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O
s oito peritos crimi-
nais que assinam 
o laudo da repro-
dução simulada da 

morte de Henry Borel Me-
deiros, de quatro anos, usa-
ram quatro estudos interna-
cionais para provar que as 23 
lesões no corpo da criança 
não podem ter sido causadas 
por queda decorrente de aci-
dente doméstico. Essa ver-
são havia sido contada pela 
mãe de Henry, Monique Me-
deiros, e o padrasto da víti-
ma, vereador Jairinho, pre-
sos suspeitos de homicídio. 

Através da análise do laudo, 
dos depoimentos e das pesqui-
sas, os especialistas concluí-
ram, com convicção, que to-
dos os ferimentos citados na 
necropsia “apresentavam ca-
racterísticas condizentes com 
aquelas produzidas mediante 
ação violenta (homicídio)”, de 
acordo com o documento a 
que O DIA teve acesso. Eles 
afirmam, no laudo, que o cri-
me aconteceu no interior do 
apartamento de Jairinho, na 
Barra, entre 23h30 do dia 7 de 
março e 3h30 do dia 8. 

O artigo “Pediatric shor-
t-distance household falls: 
biomechanics and associa-
ted injury severity” (Quedas 
domiciliares pediátricas de 

curta distância: biomecânica 
e gravidade da lesão associa-
da) (THOMPSON et al., 2011), 
concluiu que crianças de 0 a 
4 anos envolvidas em queda 
domiciliar de curta distância, 
como foi sugerido por Moni-
que Medeiros e Jairinho, não 
sofreram ferimentos com risco 
de vida. O estudo afirma que, 
durante a pesquisa, nenhu-
ma criança nessa faixa etária 
apresentou ferimentos mode-
rados ou graves em múltiplas 
regiões do corpo. “Os autores 
ressaltaram que as quedas do-
miciliares de curta distância 
constituem uma ocorrência 
comum em crianças; porém, 
histórias falsas fornecidas pe-
los cuidadores são igualmen-
te recorrentes na tentativa de 
ocultar traumas abusivos”, 
destacaram os peritos. 

THUANY DOSSARES

ANÁLISE ENDOSSADA

Especialistas analisam altura de possíveis quedas no quarto

 N Na reprodução simulada 
realizada no apartamento, 
os peritos constataram que a 
maior altura que Henry pode-
ria ter caído da cama, caso tive 
sofrido um acidente domés-
tico enquanto dormia, era de 
104 centímetros, se ele tivesse 
tropeçado no ponto mais alto 
da poltrona que o escorava 
para ele não cair da cama. Os 
peritos ainda fizeram a medi-
ção de todos os outros pontos 
do quarto e observaram que a 
maior altura que Henry pode-
ria ter caído era 2,07 metros, 
do ponto mais alto de uma 
estante modular. 

“Em nenhum desses casos 
seriam produzidas múltiplas 
lesões dispersas (externas e 
internas) em diferentes regiões 
do corpo do menino (frente e 
verso)”, concluíram os peritos 
no laudo. 

A análise dos especialistas é 
endossada pelo artigo “Distin-
guir abdominal infligido versus 
acidental lesões em crianças 
pequenas” (Distinguir abdomi-
nal infligido versus acidental 
lesões em crianças pequenas) 
(WOOD et al., 2005). 

O estudo compara as dis-
tintas lesões presentes em 121 
crianças menores de 6 anos com 

trauma abdominal causado por 
acidente de alta velocidade, bai-
xa velocidade e lesão infligida. 

“Lesões acidentais foram de-
finidas como de alta velocidade 
(acidente de veículo motorizado 
ou queda maior que três metros) 
ou de baixa velocidade (trauma 
doméstico, acidente de bicicleta 
ou queda menor que três me-
tros). O trauma infligido foi de-
finido como uma constelação de 
lesões inexplicáveis, confissões 
de um perpetrador ou revela-
ção da vítima. (...) foi possível 
concluir que aquelas com lesões 
abdominais infligidas têm maior 
probabilidade de sofrer lesões 

mais graves, múltiplas le-
sões”, destacaram os peritos. 

Por fim, os peritos da Polí-
cia Civil se basearam no livro 
“Child abuse: medical diagno-
sis and management” (Abuso 
Infantil: diagnóstico médico 
e gestão) (LASKEY & SIROT-
NAK, 2009), para concluir 
que “as quedas são frequen-
temente um mecanismo de 
lesão relatado, mas quedas 
domésticas curtas é uma cau-
sa improvável de trauma ab-
dominal significativo”.

O laudo de necropsia 
apontou que a causa da mor-
te de Henry foi uma laceração 
hepática. Mas, de acordo com 
a pesquisa “Pediatric nonac-
cidental abdominal trauma: 
what the radiologist should 
know” (Trauma abdominal 
pediátrico não acidental: o 
que o radiologista deve sa-
ber) (SHEYBANI et al., 2014), 
lesão abdominal em trauma 
não acidental é uma causa 
reconhecida de hospitaliza-
ção em crianças maltratadas 
e que as mesmas são frequen-
temente graves. “Em compa-
ração com o trauma aciden-
tal, as lesões por trauma não 
acidental resultam em maio-
res taxas de laparotomia ex-
ploradora e a um aumento de 
seis vezes na chance de mor-
te”, informa a artigo. 

MP DIZ QUE CABE A DELEGADO DECIDIR SOBRE NOVO DEPOIMENTO DE MONIQUE

Os advogados 
da mãe de Henry 
insistem para que ela 
seja ouvida outra vez

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com

 L O Ministério Público 
do Rio recebeu o pedi-
do da defesa da mãe do 
menino Henry, Monique 
Medeiros, para que um 
promotor de Justiça seja 
designado para acom-
panhar o caso. Os novos 
advogados de Monique 
insistem para que ela 
seja ouvida novamente 
e prometem uma nova 
versão do que foi exposto 
pela professora. A tese 
defendida é de que ela 
seria ameaçada e agredi-
da pelo namorado, o ve-
reador Dr. Jairinho. Com 

a prisão, a mulher estaria 
se sentindo mais segura 
para falar.

O órgão, no entanto, 
entendeu que a decisão de 
ouvir ou negar o pedido 
de novo depoimento será 
exclusivo do delegado res-
ponsável pelo caso, Henri-
que Damasceno, da 16ª DP 
(Barra). No MP, o pedido da 
defesa foi encaminhado ao 
Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de Jus-
tiça de Investigação Penal, 
que, por sua vez, o encami-
nhou ao promotor natural 
do caso, Marcos Kac. 

“De acordo com o promo-
tor, a decisão de ouvir ou 
não novamente a investiga-
da Monique Medeiros cabe 
unicamente ao presidente 
do inquérito, que é o dele-
gado de polícia”, diz o MP.

Até o fechamento desta 
edição, a polícia não havia 

decidido se acataria o 
pedido.

INTERNADA COM COVID

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária (Seap) 
informou que Monique Me-
deiros está internada desde 
a noite de segunda-feira no 

Hospital Penal Hamilton 
Agostinho, no complexo de 
Gericinó em Bangu, após 
testar positivo para a co-
vid-19. Seu estado de saúde 
não foi divulgado.

A defesa alega que 
pode esclarecer diversos de-
talhes do comportamento 

de Monique durante as 
investigações. Em um 
deles, os advogados expli-
cam porque foi ao cabe-
leireiro no dia seguinte 
ao sepultamento de Hen-
ry. Ela teria ficado deses-
perada e arrancado tufos 
do mega hair (apliques de 

cabelo) e precisou fazer a 
manutenção no salão.

Um dos novos advoga-
dos, Thiago Minagé, infor-
mou que conversou com ela 
na cadeia e disse que está 
“totalmente diferente do 
que se viu”, sem no entanto 
informar detalhes.

Jairinho e Monique 
são suspeitos de homicídio 
duplamente qualificado. 
Ele responde pela morte e 
por supostas sessões de tor-
tura. Para a polícia, a mãe 
foi conivente já que soube 
da forma que o filho era tra-
tado mas não denunciou.

O delegado Antenor 
Lopes, diretor de Polícia 
Civil, disse que a expecta-
tiva é que o inquérito seja 
concluído ainda esta sema-
na. Para a Polícia, não há 
indícios de que Monique 
tenha sido ameaçada ou 
agredida por Jairinho.

*A reportagem fez a tradução livre dos 

títulos dos artigos

Menino Henry: 
o laudo de 
necropsia 

apontou que a 
causa da morte 

do menino foi 
uma laceração 

hepática

O DIA teve acesso ao laudo da reprodução simulada no apartamento onde Henry morreu, segundo 
os especialistas. Profissionais usaram os artigos para provar que não houve acidente doméstico
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Mãe de agressora relata terror
Rosangela Nunes dá detalhes do fim de semana que culminou com o estado grave de menina de 6 anos

R
osangela Nunes, de 
50 anos, é mãe de 
Brena Luane Bar-
bosa Nunes, de 25 

anos, presa em flagrante 
acusada de espancar uma 
criança de seis anos em 
Porto Real. Em entrevista 
exclusiva, ela contou sobre 
o último fim de semana de 
terror, que culminou no es-
tado grave da menina.

O namoro de Brena e Gil-
mara começou pela internet. 
Em julho de 2020, Gilmara se 
mudou de Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense, jun-
to com a filha, na época com 
cinco anos, para Porto Real. 
“No comecinho, a Brena gos-
tava da menina, pegava ela 
no colo. Mas agora ela perdia 
a paciência”, ressalta.

Rosângela conta que as 
agressões não eram frequen-
tes, e que o “estopim” para a 
sessão de tortura foi após a 
criança ter aberto duas cai-
xas de leite. A mãe da me-
nina, Gilmara Oliveira de 
Farias, de 28 anos, chegou a 
corrigir a filha. Mas Brena, 
companheira dela, começou 
a agredir de forma descon-
trolada desde sexta-feira.

A mulher conta que Bre-
na usava um cabo de fibra 
óptica para bater na meni-
na. “Deu chutes, batia con-
tra a parede. Jogou a me-
nina do barranco de sete 
metros junto com a mãe. 
A criança só não foi lá pra 
baixo porque a mãe dela se-
gurou. Depois disso, ainda 
bateu mais dentro de casa”.

De acordo com Rosânge-
la, o temperamento de Brena 
mudava sem motivo. “Ela es-
tava bem, aí ela pedia um pe-
daço de pau pra bater na me-
nina. Aí juntavam a Gilmara 
e ela pra agredir a criança. 
Eu falava com a minha mãe: 
Como eu vou fazer? Se eu de-
nunciar, ela vem pra cima de 
mim”, desabafou.

Depois de três dias sen-
do covardemente agredi-
da, a menina de seis anos 
amanheceu na segunda-fei-
ra sem reação. “Ela estava 
mal, não falava, com o olho 
meio aberto. Muito mole. 

 > No bairro de perife-
ria, Jardim das Acácias, 
a rua é pacata, formada 
por casas populares e 
muitas crianças. A re-
sidência onde a famí-
lia morava era cercada 
por terrenos baldios 
com mato alto. “A gente 
ouvia à noite barulhos 
como se tivesse cortan-
do madeira ou pedaços 
de pau. Não imaginá-
vamos que era uma 
criança sendo agredi-
da”, conta um vizinho.

Dentro da casa sim-
ples de três quartos, co-
zinha e banheiro, a cama 
improvisada da menina 
de seis anos era apenas 
um colchão no chão. Ao 
lado, tinha uma cama de 
casal onde uma senhora 
de 86 anos, mãe de Ro-
sângela, dormia. Ali tam-
bém acontecia a maioria 
das agressões. Nos últi-
mos dias, Gilmara cogi-
tou voltar para Duque 
de Caxias, onde mora-
va, mas Brena chegou a 
trancar a mulher dentro 
do quarto para impedir 
que ela fosse embora, se-
gundo Rosângela. 

Esta não foi a pri-
meira vez que Brena 
teria agredido uma na-
morada. Em fevereiro 
do ano passado, numa 
discussão, ela deu uma 
facada na companhei-
ra. Em outro episódio, 
ela chegou a quebrar o 
dedo de um policial mi-
litar, quando foi presa 
pela primeira vez.

A Polícia Militar in-
formou que Rosangela 
vai responder em liber-
dade por omissão de so-
corro. Brena e Gilmara 
foram autuadas por cri-
me de tortura. Elas fo-
ram transferidas ontem 
para audiência de custó-
dia em Volta Redonda.

Rua pacata 
no Jardim 
das Acácias

Deu chutes, batia contra a parede. Jogou a 
menina do barranco de sete metros junto 
com a mãe”
ROSANGELA NUNES, mãe de Brena Nunes

Polícia investiga de onde partiu tiro que atingiu Kaio
Há informações de que um traficante, que teria sido libertado há pouco tempo, estava sob efeito de drogas e teria feito três disparos

Kaio estava numa 
confraternização e 
aguardava na fila para 
fazer uma pintura 
artística 

Agentes da 34ª DP (Bangu) 
investigam se o tiro que atin-
giu o menino Kaio Guilher-
me, de 8 anos, partiu da co-
munidade vizinha, Vila Ke-
nedy, na Zona Oeste do Rio. 
De acordo com o delegado 
Luís Armond, responsável 
pelo caso, uma das hipóte-
ses é de que um traficante 
seria o autor dos disparos. O 
menino estava em uma con-
fraternização, em um centro 
de reforço escolar, na Vila 
Aliança, quando foi atingi-
do na cabeça.

“As investigações estão 
um pouco dificultadas em 
razão das suspeitas do dis-
paro ter saído de Vila Kenne-
dy. Então, a localização não é 
tão fácil. Temos informações 
de que um traficante, que te-

ria sido libertado há pouco 
tempo, estava sob efeito de 
drogas e teria feito três dis-
paros, o que causou a lesão 
do menino”, disse. 

Segundo o delegado, essa 
é apenas uma das hipóteses 

que a equipe trabalha no 
momento para o caso. Ele 
afirmou que segue acom-
panhando a evolução da 
saúde de Kaio, que está in-
ternado no Hospital Pedro 
II, em Santa Cruz, também 

na Zona Oeste do Rio. 
Kaio passou por exames 

neurológicos na segunda-fei-
ra, e os resultados deram in-
conclusivos. Kaio está inter-
nado no Centro de Terapia 
Intensiva (CTI) da unidade.

REPRODUÇÃO/ARQUIVO PESSOAL

JOSIEL LUCAS / AGÊNCIA O DIA

Rosangela Nunes conta que 
as agressões à criança eram 

frequentes e que Brena usava 
um cabo de fibra óptica

 N Kaio foi baleado na cabeça, 
na tarde de sexta-feira, en-
quanto participava de uma 
festa infantil, em um centro de 
reforço escolar, na Vila Aliança, 
na Zona Oeste do Rio. O meni-
no aguardava na fila para fazer 
uma pintura artística quando a 
sua mãe, professora na unida-
de, o viu caído no chão. 

No sábado, Thais contou que 
não tinha nenhum confronto 
na comunidade naquele mo-
mento. “No primeiro momento, 
pensamos que foi uma queda, 

mas depois ficamos sabendo 
que havia uma perfuração, sen-
do que não tinha confronto na 
comunidade. Não ouvimos tiro 
nenhum e, por isso, acreditamos 
que tenha vindo de outro lugar”, 
afirmou Thaís.

A dona da escolinha de 
reforço, 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 ne-
nhum disparo no local.

NA VILA ALIANÇA

Menino foi baleado na sexta-feira,  
quando participava de festa infantil

a verdade porque a Brena 
tinha nos ameaçado”.

Rosângela conta ainda que 
Brena ficava muito agressiva 
quando ingeria bebida alcoó-
lica. “Ela já me agrediu várias 
vezes. Já bateu na minha mãe 
idosa que tem dificuldade de 
locomoção. Bebeu, acabou, 
ela se transformava”. Um 
caso que chamou a atenção 
foi quando Brena agrediu a 

As investigações estão um pouco 
dificultadas em razão das suspeitas do 
disparo ter saído de Vila Kennedy”
LUÍS ARMOND, delegado

JENNIFER ALVES
jennifer.alves@odia.com.br

JOSIEL LUCAS

Kaio está internado 
no Hospital Pedro 
II, em Santa Cruz, na 
Zona Oeste do Rio

própria mãe no meio da rua. 
Os vizinhos contam que pre-
cisaram intervir.

Nesses nove meses em 
que Gilmara e a filha esta-
vam na casa, muitos vizi-
nhos não sabiam da exis-

tência da criança. “Nós fi-
camos surpresos quando 
ficamos sabendo disso. A 
gente nem sabia que tinha 
uma criança morando aí”, 
disse um vizinho que não 
quis se identificar.

Com várias marcas na bar-
riga e nas costas”.

No desespero, Gilmara 
ligou para o Samu. Segun-
do Rosângela, a mãe da me-
nina chegou a falar para os 
médicos que caibros (peda-
ços de madeira) tinham caí-
do na menina, mas Rosân-
gela alertou. “Não fala isso 
porque eles não vão acre-
ditar. Ela não queria falar 
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Furto de cabos 

deixa escola sem 

Internet e telefone
Laboratório de informática em São Cristóvão, que 
deveria receber alunos da Faetec, está fechado 

DANIEL CASTELO BRANCO

O 
laboratório de in-
formática da Esco-
la Técnica Estadual 
Ado lpho  B loch , 

em São Cristóvão, deveria 
estar aberto para receber 
estudantes. Mas os com-
putadores, por enquanto, 
são peças inutilizáveis. Há 
mais de um mês, a unidade 
da Faetec não tem acesso 
à Internet, nem aos telefo-
nes, por conta dos constan-
tes furtos de cabos na Rua 
Visconde de Niterói. Fun-
cionários precisam gastar 
o próprio pacote de dados 
para fazer os trabalhos de 
rotina, e os alunos que não 
têm acesso às aulas online 
de casa perdem uma impor-
tante opção de estudos.

Quem trabalha na esco-
la afirma que a unidade já 
abriu oito protocolos na 
rede de telefonia Oi, mas 
que até agora não houve 
qualquer reparo. Nos pos-
tes em frente ao portão, 
fios estão espalhados pelo 
chão, muitos cortados ao 
meio, um risco para quem 
passa na calçada. O rou-

bo de cobre tem sido uma 
das principais atividades 
criminosas nas ruas do Rio. 
Em fevereiro, reportagem 
de O DIA mostrou que um 
levantamento feito há um 
ano pelo Sindicato das em-
presas de Telecomunicação 
indicou que quatro milhões 
de metros de fios e cabos 
foram roubados no Rio, um 
prejuízo para cerca de cin-
co milhões de usuários no 
estado. Em ferros-velhos, 
o quilo do cobre pode ser 
vendido por até R$ 35.

A Secretaria Estadual de 
Ciência e Tecnologia infor-
mou que “já foi comunica-
do à operadora, de forma 
reiterada, a falta do servi-
ço. E, de acordo com o úl-
timo protocolo aberto, o 

prazo de conserto é até o 
dia 24 de abril. Caso a Rede 
não seja restabelecida, a 
instituição buscará alter-
nativas para a resolução do 
problema”.

Ao lado da Faetec, o Cen-
tro de Suprimento e Manu-
tenção do Corpo de Bom-
beiros também sofre com 
o problema. Funcionários 
que preferem não se identi-
ficar afirmam que Internet 
e telefones já não funcio-
nam há oito meses. 

“Imagina um almoxarifa-
do sem conseguir fazer pla-
nilhas, catálogos? Precisa-
mos ligar todos os dias para 
fornecedores dos nossos ce-
lulares pessoais. Muitas li-
gações são para fora do Rio. 
Tudo isso é dinheiro extra 
que sai do nosso bolso”. 

O Corpo de Bombeiros 
afirmou que também já re-
latou o problema “às em-
presas responsáveis para 
adoção das medidas cabí-
veis e realização dos repa-
ros necessários”, e garantiu 
que não houve, até agora, 
“registro de prejuízo ao 
atendimento ou socorro da 
população”.

Laboratório da escola Adolpho Bloch seria para alunos sem Internet acessarem as atividades online

AULAS SEGUEM 100% REMOTAS

Rede de telefonia diz que serviços serão restabelecidos 

 NA Oi, responsável pela distri-
buição de telefonia e Internet, 
informou em nota “que enviou 
uma equipe técnica ao local ci-
tado e os serviços serão resta-
belecidos o mais brevemente 
possível”. A empresa de teleco-
municação disse que “diante 
de problemas relacionados à 
segurança pública, tem enfren-
tado constantes dificuldades 
para manter o funcionamento 
dos seus serviços de telefonia 
e internet em algumas regiões 
do estado”. “Em virtude da ação 
de criminosos, a empresa vem 
sendo recorrentemente vítima 
de furtos e vandalismo na sua 

infraestrutura de telecomunicações, 
o que impacta na manutenção e 
disponibilidade dos serviços de te-
lecomunicações, tão importantes 
para garantir a continuidade dos 
serviços prestados à sociedade”. A 
Oi tem notificado a Polícia Civil.

Em nota, a Secretaria Estadual 
de Ciência e Tecnologia, que admi-
nistra as unidades da Faetec, infor-
mou que as aulas seguem 100% 
remotas. “O retorno presencial só 
será efetivado após considerar que 
todos os aspectos técnicos e sani-
tários possibilitem uma volta sem 
riscos à saúde da comunidade es-
colar, e está sendo avaliada perio-
dicamente. Para atendimento aos 

requisitos necessários, as escolas 
já receberam recurso financeiro 
adicional e cada unidade esco-
lar está elaborando um plano 
de ação individualizado para o 
retorno”, diz um trecho da nota.

E prossegue: “Para os alunos 
que necessitam de estrutura di-
gital para acessar às atividades 
on-line nas plataformas digi-
tais, a Faetec abriu 27 unidades 
para a utilização de seus labo-
ratórios de informática e inter-
net. O atendimento é mediante 
pré-agendamento para evitar 
aglomerações e a abertura do 
polo depende da situação do 
município na pandemia”.

YURI EIRAS

NÚMERO

R$ 35
O quilo do cobre pode 
ser vendido por até esse 
preço em ferros-velhos. O 
roubo desse material é uma 
das principais atividades 
criminosas nas ruas do Rio.
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Motoristas e fiscais cobram inclusão na 
prioridade para vacinação contra covid-19

Rodoviários do Rio 
planejam paralisação

REPRODUÇÃO/INTERNET

Rodoviários de Niterói, São Gonçalo e Região reivindicam vacina

O presidente do sindica-
to de Rodoviários do Rio, 
Sebastião José, afirma que 
caso a imunização da cate-
goria não comece até o dia 
1° de maio, a capital pode 
viver “um lockdown de 
advertência no transpor-
te urbano”. Em paralelo, 
motoristas e fiscais organi-
zam uma paralisação que 
pode acontecer no próximo 
dia 26. O setor cobra a in-
clusão dos trabalhadores 
na lista de prioridades de 
vacinação.

Na semana passada, ro-
doviários de Niterói, São 
Gonçalo, Itaboraí e Maricá 
decidiram pela paralisação 
como cobrança pela inclu-
são no calendário de vaci-
nação. Em São Paulo, capi-
tal, e Guarulhos, também 

há movimentações de sus-
pensão. Rodoviários fazem 
parte do grupo prioritário no 
Plano Nacional de Imuniza-
ção do Ministério da Saúde, 
mas não há expectativa de 
imunização no Rio. A Secre-
taria Municipal de Saúde afir-
ma que aguarda o avanço do 
cronograma de entrega de no-
vas doses para “poder atender 
outros grupos prioritários no 
menor prazo possível”.

Um levantamento feito 
pelo Sindicato de Rodoviários 
do Rio aponta que 56 rodoviá-
rios morreram na capital des-
de o início da pandemia. O Rio 
Ônibus, sindicato das empre-
sas de ônibus que atuam no 
Rio, se posicionou para que 
os funcionários sejam vacina-
dos. “São verdadeiros heróis 
desses tempos de pandemia”, 
afirmou Paulo Valente, porta-
-voz da Rio Ônibus.

Demissão e fechamento 
de vinte leitos de UTI
No Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, quadro de funcionários foi dispensado

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

 Hospital Albert Schweitzer, em Realengo: OS Cruz Vermelha administra a unidade só até o dia 29

A
 Secretaria Municipal 
de Saúde fechou cer-
ca de 20 leitos de UTI 
para atendimento de 

pacientes com covid-19, do 
Hospital Albert Schweitzer, 
em Realengo, na Zona Oeste 
do Rio e demitiu todo o qua-
dro de funcionários, incluindo 
médicos e enfermeiros. Essa 
mudança acontece por causa 
do fim do contrato da Organi-
zação Social Cruz Vermelha. A 
OS irá administrar a unidade 
apenas até o próximo dia 29.

A Presidente do Sindica-
to dos Enfermeiros, Monica 
Armada explica que a preo-
cupação é como esses profis-
sionais que foram demitidos 
serão substituídos no atendi-
mento aos pacientes.

“Queremos saber se pessoas 
que vão ser demitidas serão con-
tratadas pela nova OS. É ruim 
demais esses profissionais de-
mitidos no meio de uma pande-
mia porque já temos um déficit 
grande de funcionários, é um 
problema as pessoas ficarem 
sem assistência. Temos uma fila 
enorme de pacientes para inter-
nação de covid-19 e não temos 
equipe para isso”, disse.

Segundo ela, os profissio-
nais demitidos cumprem avi-
so prévio na unidade até o dia 
12. Mônica disse ainda que, o 
Sindicato entrou em contato 
com a Organização Social para 
questionar sobre o pagamento 

das verbas rescisórias, mas não 
obteve resposta.

“Enviamos um oficio per-
guntando se a OS Cruz Verme-
lha tem verba de provisiona-
mento garantido para pagar os 
profissionais que estão sendo 
demitidos, como não obtive-
mos resposta, pedimos uma 
mediação na Justiça do traba-
lho para que os trabalhadores 
não sejam prejudicados”, expli-
ca, afirmando que  não há de-
talhes ainda sobre quais pro-
fissionais serão contratados 
e como será feito o processo 
seletivo para substituir os fun-
cionários demitidos na troca 
de administração da unidade.

 N A Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) afirma que a 
nova gestão poderá reapro-
veitar os profissionais que 
quiserem continuar no Albert 
Schweitzer. 

Ainda de acordo com a Se-
cretaria, nesta segunda-feira 
foi publicado no Diário Oficial 
chamamento para seleção 
de instituição para o novo 
período de gestão, caso a 
Cruz Vermelha não possa ter 

o contrato renovado devido a 
pendências jurídicas.

“ O  p r o ce s s o  s e g u e  o s 
trâmites e prazos legais e 
não haverá interrupção do 
atendimento à população 
na unidade. Todos os direi-
tos trabalhistas dos fun-
cionários estão garantidos 
e há a possibilidade de eles 
serem aproveitados pela 
nova gestora”, afirma a pas-
ta em nota.

SECRETARIA DE SAÚDE RESPONDE

Direitos do trabalhador garantido

YURI EIRAS

JENIFER ALVES

jenifer.alves@odia.com.br
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Medidas vão até dia 
26; bares podem 
atender com 40% 
da capacidade

Governo 
do estado 
prorroga 
restrições
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Medidas rigorosas na cidade

O Governo do Estado do 
Rio prorrogou as medidas de 
segurança para conter a dis-
seminação do coronavírus 
até a próxima segunda-feira. 
De acordo com o Diário Ofi-
cial, publicado nesta terça, 
continua suspensa a realiza-
ção de eventos em casas de 
show, boates, arenas, casas 
de festa infantis, espaços de 
recreação, eventos culturais, 
de entretenimento e lazer.

Ainda segundo o decreto, 
bares, restaurante e lancho-
netes podem atender com 
40% da capacidade, assim 
como shoppings e acade-
mias. Feiras, eventos sociais, 
cerimônias e festas também 
estão proibidos mesmo se 
realizados em espaço aberto. 
A permanência de pessoas 
nas ruas entre 23h e 5h está 
também proibida.

A prática de esportes se-
gue liberada na areia da 
praia. Vale lembrar que, 
as medidas determinadas 
pelo Estado do Rio são mais 
brandas do que as da Capi-
tal Por isso, vale a que for 
mais rigorosa. 

Medidas da prefeitura suspensas
Juíza fala em ‘cerceamento da liberdade individual’; Procuradoria Geral do Município vai recorrer

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Ação popular foi proposta pelo deputado Anderson Moraes (PSL) 

O 
Tribunal de Justiça 
do Rio (TJRJ) sus-
pendeu os decretos 
da prefeitura do Rio 

que estabelecem medidas res-
tritivas para reduzir a dissemi-
nação da covid-19. A decisão é 
da juíza Regina Chuquer, da 6ª 
Vara da Fazenda Pública. 

A magistrada argumenta 
que mesmo com a pande-
mia, o possível aumento de 
casos do novo coronavírus 
e a falta de vagas em hospi-
tais, não se justifica o “cer-
ceamento da liberdade indi-
vidual” da população. 

“Nem mesmo uma pan-
demia gravíssima como 
a vivenciada na atualida-
de autoriza o cerceamento 
da liberdade individual de 
cada cidadão carioca, ao ar-
gumento da possibilidade 
de transmissão acelerada da 
doença ou mesmo da falta 
de vagas em hospitais”, diz 
a decisão. 

A ação popular que pede 
a suspensão dos decretos 
foi proposta pelo deputado 
Anderson Moraes (PSL) que 
alegou que as restrições vio-
lam um direito fundamental 

dos cariocas. O parlamentar 
ainda justifica que as medi-
das são inconstitucionais 
porque impedem a “loco-
moção e utilização de bens 
públicos de uso comum e 
de bens da competência da 
União Federal”. 

A juíza também afirma 
que a determinação retira a 
“força obrigatória e a coer-
citividade” das medidas. 
Os decretos suspensos são 
o 48.604; 48.641; 48.644 e 
48.706. Em nota, a Procu-
radoria Geral do Municí-
pio informou que ainda não 

foi notificada da ação e que 
“uma vez confirmado o teor 
da decisão, vai recorrer”. A 
nota ainda diz que a legisla-
ção municipal segue vigente.

A prefeitura havia decidi-
do prorrogar as medidas res-
tritivas até 27 de abril. Entre 
as medidas, figuram a proibi-
ção da permanência de pes-
soas nas ruas das 23h às 5h e 
na areia das praias em qual-
quer horário. Boates e casas 
de show também continuam 
fechadas. Bares, restauran-
tes e comércio permanecem 
com restrições de horário.

Rio manterá calendário de vacinação hoje e sexta
Secretaria Municipal de Saúde avisa que não haverá interrupção, e mulheres grávidas com comorbidades podem se vacinar

DIVULGAÇÃO

Hoje é a repescagem para todos os que têm 61 anos ou mais

a medida foi uma recomen-
dação do Ministério da Saú-
de. “O médico deve avaliar o 
risco benefício da vacinação. 
Todas as unidades básicas 
estão orientadas a vacinar 
grávidas com comorbidades, 
com indicação médica por 
escrito. Mas ela (imunização 
de gestantes) se estende por 
toda a campanha de vacina-
ção da covid-19”, explicou o 
secretário.

A vacinação contra a co-
vid-19 vai acontecer nor-
malmente esta semana no 
Rio. A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) afirmou que 
não haverá interrupção nem 
hoje, feriado de Tiradentes, 
e nem mesmo na sexta, Dia 
de São Jorge. 

Vale destacar que esses 
feriados foram antecipados 
durante o período de dez 
dias — do dia 26 de março 

ao dia 4 de abril — de medi-
das restritivas para conter 
o avanço da covid-19 por lei 
estadual. De acordo com o 
calendário da prefeitura, ho-
mens de 61 anos e profissio-
nais de saúde com 48 anos 
ou mais serão vacinados nes-
ta terça-feira.

Hoje, será a vez da repes-
cagem para todos que têm 
61 anos ou mais e profissio-
nais de saúde com 47 anos ou 

mais. Amanhã, mulheres de 
60 anos receberão a primeira 
dose. E na sexta, será a vez 
dos homens com 60. 

Mulheres grávidas com 
comorbidades, de qualquer 
idade, devem procurar os po-
los de vacinação mais próxi-
mos para se vacinar contra 
covid-19 a partir dessa sema-
na, na cidade do Rio. O se-
cretário municipal de saúde, 
Daniel Soranz, destacou que 
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BOTAFOGO

Criticado pela 
torcida alvinegra, 
técnico agrada ao 
clube alagoano

Chamusca recebe 
sondagem do CSA

Muito criticado por torce-
dores do Botafogo após as 
eliminações na Copa do 
Brasil e no Carioca, o téc-
nico Marcelo Chamusca 
entrou na mira do CSA. 
De acordo com a ‘Band’, o 
clube alagoano está moni-
torando a situação do trei-
nador alvinegro.

O CSA busca um pro-
fissional para assumir a 
equipe depois de Mozart 
Santos ir para a Chape-
coense. Chamusca teve 
seu nome lançado numa 
reunião interna e agrada 
à diretoria alagoana. O 
treinador do Botafogo tra-
balhou no rival do CSA, o 
CRB, em 2004 e 2019. Ele 
também comandou outros 
clubes do Nordeste, como 
Fortaleza, Sampaio Cor-
rêa, Ceará e Vitória. 

No entanto, apesar das eli-
minações, Chamusca foi pres-
tigiado pelo diretor de futebol 
do Botafogo, Eduardo Free-
land, e pelo presidente Durce-
sio Mello. A sua contratação 
tem como alvo a disputa da Sé-
rie B do Brasileiro, que começa 
no fim de maio.

Em busca de reforços para 
a sequência da temporada, 
o Glorioso fez uma investi-
da em Alef Manga, do Volta 
Redonda. De acordo com in-
formações do ‘Canal do TF’, o 
clube tentou o empréstimo, 
mas a proposta não empolgou 
a diretoria do Voltaço.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

INEVITÁVEL SUPERLIGA

E AGORA, 
COMO FICA?

PEDALADAS

 N O modelo de gestão ado-
tado pelos clubes brasilei-
ros sempre foi muito criti-
cado e o modelo europeu 
apontado como um gran-
de exemplo. Pois bem, foi 
graças a esse modelo de 
clube com dono, que aqui 
confundem com clube-em-
presa, que nasceu a ideia 
da Superliga na Europa. 
Os donos são investido-
res. Se botam dinheiro, ob-
viamente, querem lucros 
e, quanto mais, melhor. O 
curioso é que os mesmos 
que desciam o sarrafo na 
Fifa, Uefa, Conmebol e que 
tais, agora pulam na rinha 
para defendê-las.

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

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

 NA notícia sacudiu o mun-
do da bola. Doze das maio-
res potências da Europa se 
uniram e anunciaram a cria-
ção da Superliga, composta 
por 20 clubes: 15 fundadores 
(três ainda não confirma-
ram) com presença perma-
nente e cinco convidados por 
edição. Fifa, Uefa, federações 
estão em pânico, mobilizam 
jogadores, formadores de 
opinião, torcedores, fazem 
ameaças, mas sabem que 
será briga perdida. Grandes 
investidores que assumiram 
os clubes se uniram e com o 

suporte de um banco ameri-
cano aportarão 24 bi de euros 
no evento, que nasce mirando 
a plateia mundial com con-
tratações de grandes astros, 
semifinais e final apoteóticas, 
do jeito que a galera gosta. Os 
clubes da América do Sul, 
presos a modelos de gestão 
arcaicos, ficarão ainda mais 
isolados, sem chance de fazer 
algo parecido. O megatorneio 
chegou a ter início previsto 
para agosto, talvez um blefe, 
apenas para analisar as rea-
ções, mas é o que anunciam e 
cedo ou tarde virá.

 N A diretoria do Flamen-
go pensa como os que bo-
laram a Superliga. Uma 
equipe capaz de dominar 
o futebol no continente 
sul-americano e atrair 
atenções no mundo in-
teiro. Deve sonhar com 
um convite.

 N O Fluminense saberá da 
sua força amanhã, diante do 
River Plate, estreia na Liber-
tadores. Um bom resultado 
será fundamental.

 N A demissão de José Mouri-
nho no Tottenham compro-
va que lá, como cá, técnico é 
bom enquanto vence.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NO Campeonato do Rio 
de Janeiro caminha para 
o final com bom nível 
de arbitragem. O VAR 
colaborou muito com a 
ausência. Vejamos o que 
nos espera nas finais.

 N A Superliga de fato vai eli-
tizar ainda mais o futebol. 
Os ricos cada vez mais ricos 
e os pobres cada vez mais 
pobres, mas isso é a reali-
dade no mundo e por aqui 
não é diferente.

Chamusca: apoio da diretoria

FLUMINENSE

VASCO

Com reforços, um time cascudo

Após oito anos de ausência 
na Libertadores, o Fluminen-
se vai para a sétima partici-
pação com uma expectativa 
bem diferente das últimas. Ao 
contrário de 2013, quando ti-
nha um elenco com nomes de 
campeões brasileiros e jogan-
do sempre a competição, desta 
vez o Tricolor chega sob des-
confiança, em um grupo consi-
derado complicado, a começar 
pelo River Plate, adversário na 
estreia de amanhã. 

A esperança pelo título, cla-
ro, continua a mesma. Mas,  
recentemente, o Fluminense 
não brigou por muitos troféus 
relevantes. Nesse período lon-
go de ausência da Libertado-
res, o Tricolor chegou perto 
apenas da Copa Sul-America-
na em 2018, quando caiu na 
semifinal para o Athletico-PR, 
além de dois Cariocas.

“É bem diferente. Naque-

Fred quer título no fim da carreira

la época, em 2013, tínhamos 
muitos jogadores que vinham 
de título, jogando Libertado-
res... Agora temos um grupo 
com muitos jovens,  o clube 
voltando com esse orgulho e 
sentimento de satisfação dos 
torcedores, jogadores, comis-
são técnica”, disse Fred.

Sob o comando de Roger 

Machado, o Tricolor contará 
com 16 dos 50 inscritos com al-
guma experiência na Liberta-
dores. Eram apenas 11 até a se-
mana passada (Muriel, Ganso, 
Fred, Egídio, Danilo Barcelos, 
Yuri, Hudson, Nenê, Fernando 
Pacheco, Lucca e Wellington), 
quando a diretoria fechou com 
um pacotão de contratações, 
com nomes que sabem o que é 
jogar a competição: Abel Her-
nández, Cazares, Bobadilla, 
David Braz e Manoel. 

Entretanto, no grupo tri-
color, só Muriel, pelo Inter-
nacional, e Ganso, pelo San-
tos, sabem o que é conquis-
tar a Libertadores. Os outros 
tentarão o título inédito, as-
sim como o próprio Flumi-
nense. “Estou em desespero 
para conquistar um título 
importante pelo Fluminen-
se nesse finzinho da minha 
carreira”, admitiu Fred.

Rômulo comemora retorno

Apresentado como reforço do 
Vasco, o volante Rômulo vi-
veu um momento de nostal-
gia misturado à esperança de 
dias melhores. Aos 30 anos, o 
jogador retorna ao clube que 
o projetou, após quase uma 
década. Vivendo um outro 
momento em sua carreira, ele 
projeta reencontrar em São 
Januário a alegria que teve na 
sua passagem anterior.

“É um dos dias mais felizes 
da minha vida. Estou voltando 
para o clube em que fui mais 
feliz na minha vida. Olhando 
São Januário, eu relembrei al-
guns dos momentos mais in-
críveis em que a nossa torcida 
foi extraordinária”, afirmou.

Sobre a sua condição física, 

Volante não escondeu a alegria

REPRODUÇÃO

o jogador disse que em breve 
terá condições de ser escala-
do pelo técnico Marcelo Cabo. 
Eliminado do Carioca, o Cruz-
maltino cumpre tabela no fim 
de semana contra o Resende e 

depois terá tempo para se pre-
parar para a Série B.

“Depois que cheguei da 
China, tive um mês de férias 
e, desde então, continuei trei-
nando com preparador e fisio-
terapeuta. Estou me sentindo 
bem. Vou dar meu máximo 
para estar pronto o mais ra-
pidamente possível”, disse. 
A passagem de Rômulo pelo 
Flamengo foi um dos temas 
abordados na entrevista. No 
Rubro-Negro, o jogador não 
conseguiu desenvolver o seu 
futebol e pouco foi aproveita-
do. “Isso faz parte do passado, 
não vamos entrar em polê-
mica. Aqui que é minha casa, 
onde tive as maiores conquis-
tas da minha vida”, finalizou.

COM A MÃO NA TAÇA
O Bayern venceu o Leverkusen por  

1 a 0 e pode ser campeão alemão no 

sábado. Seria o nono título seguido.

Pacote de contratações aumenta a experiência do elenco tricolor 

Apresentado, volante diz estar vivendo um dos dias mais felizes

ESTREIA NA LIBERTADORES

Mengão vira na raça e na 
qualidade do futebol
Rubro-Negro vence o Vélez com bela atuação ofensiva e golaço de Arrascaeta: 3 a 2

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Gabigol sofreu pênalti e bateu com muita categoria: 75º gol no século

O 
Flamengo estreou 
com vitória na Liber-
tadores: venceu o Vé-
lez, de virada, por 3 a 

2, no Estádio José Amalfitani. 
A equipe argentina esteve à 
frente do marcador por duas 
vezes, ambas com Janson, 
mas Arão, Gabigol e Arras-
caeta decretaram o triunfo. 
O primeiro tempo começou 
com os dois times marcando 
forte. O Flamengo teve a pri-
meira chance de perigo com 
Gabigol. Aos 20, em contra-
-ataque, Lucero pela direita 
driblou Gustavo Henrique e 
tocou para Janson marcar. O 
time sentiu o golpe e deixou 
o ritmo cair.

Gerson, apagado até então, 
entrou de vez no jogo. Após so-
bra de escanteio, deixou Arão 

livre para empatar. No lance 
seguinte, novamente Gerson 
deu um lindo passe para Ever-
ton Ribeiro, que perdeu uma 
chance incrível.

O segundo tempo come-
çou movimentado. Aos oito, 

o Vélez ficou novamente em 
vantagem no marcador, com 
Janson, depois de cobrança 
de escanteio — foi o nono gol 
sofrido pelo time rubro-negro 
nos últimos quatro jogos.

O Flamengo não se abateu 

e foi para cima do Vélez. Ga-
bigol fez bela jogada, deu um 
drible na entrada da área, lim-
pou a marcação e foi derruba-
do pelo goleiro Hoyos. Pênalti 
que ele mesmo cobrou com 
muita categoria, marcando o 
seu 75º gol pelo clube, o arti-
lheiro neste século.

A virada quase saiu em 
contra-ataque com Gabigol, 
após belo lançamento de Ar-
rascaeta, mas o goleiro Hoyos 
fez grande defesa. Aos 34, não 
teve jeito. Arrascaeta mostrou 
que tem muita qualidade e fez 
mais um golaço de fora da 
área. Com uma bomba de ca-
nhota, acertou o ângulo. Uma 
pintura. Agora, o Flamengo 
volta a campo no sábado para 
mais uma decisão: encara o 
Volta Redonda, no Maracanã, 
às 19h, em jogo que vale o títu-
lo da Taça Guanabara.

 > Buenos Aires
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ECONOMIA

demais municípios o calendá-
rio segue normalmente. Mes-
mo assim, diversos estabele-
cimentos e serviços funcio-
narão em horários diferentes 
do convencional. As agências 
bancárias e postos do Detran, 
por exemplo, não vão abrir. 

Já os supermercados, sho-
ppings e pontos turísticos 
vão funcionar em horário es-

pecial. As unidades do Extra 
Hiper, por exemplo, funcio-
narão em horário normal no 
dia 21 e 23 de abril, mas as de 
lugares como Alcântara, Bou-
levard, Niterói, Teresópolis 
e Friburgo abrirão das 7h às 
22h. As lojas do Pão de Açú-
car funcionarão normalmen-
te, das 7h às 22h. Unidades 
como Leblon e Ingá, até 23h. 

As lojas Assaí Atacadista do 
município do Rio de Janeiro 
vão funcionar das 8h às 22h. 
Todas as lojas da rede de Su-
permercados Guanabara tam-
bém funcionarão das 7h30 às 
22h nos dois dias de feriado.

COMÉRCIO

As lojas do Saara, no Cen-
tro, e o Mercadão de Ma-

O que abre e fecha no feriado
Nas duas celebrações, muitos estabelecimentos funcionam em horário especial

N
esta semana, há dois 
feriados. Hoje, cele-
bra-se nacionalmen-
te o Dia de Tiraden-

tes. E na sexta, o estado do Rio 
comemora o Dia de São Jorge. 
Contudo, nos municípios do 
Rio e Niterói, esses feriados 
foram antecipados para o fi-
nal de março, como medida 
de combate à covid-19. Nos 

dureira vão funcionar em 
horário normal, das 10h às 
18h. Na Zona Norte, o Nova 
América em Del Castilho, 
Madureira Shopping e o 
Boulevard Rio, em Vila Isa-
bel, lojas e quiosques fun-
cionarão das 10h às 18h, 
serviço e lazer de 12h às 21h 
e as opções de alimentação 
das 10h às 21h.

Os principais pontos tu-
rísticos do Rio também es-
tarão abertos para visitas 
nesta quarta e sexta-feira. 
O bondinho do pão de açú-
car funciona de 12h às 19h, 
já para o Cristo Redentor, 
os horários variam de acor-
do com o acesso: pelas vans 
do trajeto Paineiras-Corco-
vado o acesso é das 12h às 
18h, com encerramento da 
bilheteria às 17h. O Aqua-
Rio abrirá das 12h às 19h, 
com entrada de circuito de 
visitação até às 18h. Hoje, a 
RioStar permanecerá fecha-
da. Já na sexta-feira, o fun-
cionamento da roda gigante 
será das 12h às 19h.

O DIA I QUARTA-FEIRA, 21.4.2021    9



ECONOMIA

Quitação pode ser feita com parcelas a partir de R$ 9,90. Veja o passo a passo para liquidar os débitos
REPRODUÇÃO

Brasileiros podem quitar dívidas através plataforma Serasa Limpa Nome, numa ação em parceria com empresas de diversos segmentos

A 
Serasa está ofere-
cendo a oportuni-
dade para que os 
brasileiros quitem 

suas dívidas com parcelas a 
partir de R$ 9,90, R$ 19,90 e 
R$ 29,90. A ação, em parce-
ria com empresas de diversos 
segmentos, faz parte da pla-
taforma Serasa Limpa Nome, 
que já possibilitou, segundo 
a empresa, mais de quatro 
milhões de acordos desde o 
início do ano.

“Em nossa plataforma 
de negociação, Serasa Lim-
pa Nome, disponibilizamos 
milhões de ofertas com des-
contos de até 90% e opções 
de parcelamento, parte dela 
começando por R$ 9,90. Sa-
bemos a importância desse 
serviço em um momento 
tão difícil e queremos estar 
ao lado dos brasileiros no 
processo para se conquistar 
uma vida financeira mais 
saudável”, afirma o gerente 
de marketing da Serasa, Ma-
theus Moura.

De acordo com a Serasa, 
os acordos são fechados em 
menos de três minutos e as 
consultas podem ser feitas 
de forma gratuita através dos 
seguintes canais:

— Site: serasalimpanome.
com.br

— App Serasa no Google 
Play e App Store

—  W h a t s A p p :  ( 1 1 ) 
99575-2096

— Ligação gratuita: 0800 
591 1222

Neste momento, por conta 
da pandemia, a Serasa acon-
selha que as pessoas priori-
zem os meios digitais, mas, 
para quem preferir negociar 
presencialmente em uma 
das unidades dos Correios, 
deve seguir as orientações 
do Ministério da Saúde. Os 
interessados podem acessar 

o site www.correios.com.br 
para conferir os horários de 
funcionamento antes de se 
dirigir a uma das agências.

INADIMPLÊNCIA 

De fevereiro a março de 2021, 
conforme a Serasa, o número 
de inadimplentes no Brasil 
passou de 61,56 milhões para 

62,56 milhões de pessoas, o 
que pode ser um reflexo do 
impacto da pandemia da co-
vid-19 na economia.

Com débitos de, em mé-
dia, R$ 3.903,73 cada, os es-
tados de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Bahia e 
Paraná são os com o maior 
número de negativados.

Serasa oferece negociação de dívidas
 COMO NEGOCIAR

1º PASSO
 N Acessar o site www.sera-

sa.com.br/limpa-nome-on-
line ou baixar o aplicativo 
no celular, digitar o CPF e 
preencher breve cadastro. 
O consumidor também 
pode regularizar débitos 
financeiros pelo WhatsA-
pp, por meio do número (11) 
99575-2096.

2º PASSO
 N Ao entrar na plataforma, 

todas as informações fi-
nanceiras do consumidor 
já aparecerão na tela, in-
cluindo as dívidas que tiver. 
Para conhecer as condições 
oferecidas para pagamen-
to, basta clicar em uma de-
las e serão apresentadas as 
opções para renegociação.

3º PASSO
 N Depois que você selecio-

nar uma das opções de va-
lor, é só escolher se vai ser à 
vista ou em parcelas e a me-
lhor data de vencimento.

4º PASSO
 N A plataforma da Serasa 

gera um ou mais boletos, 
dependendo da forma de 
pagamento escolhida, já 
com a data de vencimento 
correta. O boleto poderá ser 
pago tanto on-line quan-
to na agência do banco ou 
casa lotérica.

NÚMERO

62,56 MILHÕES

De pessoas: número de 
inadimplentes no Brasil, em 
março de 2021, conforme a 
Serasa. Em fevereiro, eram 
61,56 milhões 
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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.
 

SILKADOR 21 97032-2812
Empresa nas adjacências de 
Madureira contrata Silkador 
profissional com experiência 
em carteira. Interessados 
passar currículo por whatsapp 
21 97032-2812.

 

MARCENEIRO 
E Maquinista com expe-
riência comprovada em 
carteira. Comparecer para 
Entrevista  Rua Manoel 
Machado, 22 - Vaz Lobo 
das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

ELETRICISTA V/TEXTO
De autos. Experiência em 
elétrica/ ar condicionado. 
Trabalhar  2ª/  6ªfeira, salário 
combinar. Rua Visconde de 
Santa Isabel 161/ Vila Isabel.

 

MECÂNICO V/TEXTO
GNV e Manutenção, com 
experiência. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. 
Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel

 

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

 



FábiaOliveira

THAISA RAHMÉ ABRE O JOGO

E
x-mulher do Pastor Lucas, 
Thaisa Rahmé decidiu quebrar 
o silêncio após o romance 

assumido pelo religioso com a in-
fluenciadora Tati Moreto, neste final 
de semana.  Em entrevista exclusiva à 
coluna, a pastora e pedagoga revela 
que descobriu recentemente ter sido 
traída pelo agora casal. 

“Eu não a conheço, mas, hoje eu 
tenho certeza que ele me traiu com a 
Tati Moreto. Eu tenho provas. Eles 
anunciaram que se conheceram em 
janeiro e começaram a namorar em 
fevereiro. Mas eles se falaram na vés-
pera do Natal, no dia 26 de dezembro e 
entre os dias 12 e 13 de janeiro. Enquan-
to Lucas me dizia que estava em São 
Paulo gravando programas na Record, 
na verdade, ele estava em Atibaia, 
cidade em que ela mora. Como eu sei? 
Eu puxei o histórico da conta de telefone 
e do passe livre do automóvel dele. 
Poderia ter ido mais a fundo nessas 
pesquisas, mas parei para não sofrer 
tanto como eu já sofri antes”, revela.

Quando fala em sofrimento anterior, 
Thaisa se refere uma traição há 15 anos. 

Com três anos de casamento e em 
tentando ser mãe, ela descobriu um 
caso extraconjugal do pastor com uma 
mulher da igreja que eles comandavam 
em Cosmópolis, cidade vizinha a deles, 
Arthur Nogueira, que fica localizada a 
130 quilômetros de São Paulo.

“Eu descobri a traição, o confrontei e 
ele me botou para fora de casa. Aca-
bou me ‘devolvendo’ para os meus 
pais. Me disse precisava ser livre para 
ser feliz e não satisfeito, fez a minha 
caveira para todos os nossos conheci-
dos e fiéis. Ficamos seis meses sepa-
rados e nesse meio tempo, a mulher 
teve um filho, mas logo depois Lucas 
voltou pedindo perdão. Eu tinha 23 
anos, na época, ele tinha sido meu 
único namorado, único homem e eu 
o aceitei de volta”, conta.

Thaisa ainda diz que a reconciliação acabou 
sendo difícil no primeiro ano, mas depois as 
coisas foram se acertando. O nascimento do 
único filho do casal foi a bênção que faltava e 
nos últimos 13 anos, ela achava que vivia um 

‘Ele me traiu com a Tati Moreto. 

Eu tenho provas da traição’, revela 

ex-mulher de Pastor Lucas

Thaisa já tinha sofrido uma traição 
há 15 anos com uma mulher da 
igreja que os dois comandavam 

casamento feliz. “Eu achava mesmo, porque 
nós dizíamos que éramos felizes nos nossos 
testemunhos. Ele falava que me amava! Hoje, 
eu já não sei mais. Nem sei se fui traída mais 
vezes. Prefiro não saber”, admite a pastora, que 

foi surpreendida com o pedido de separação 
em janeiro. 

“Passamos as festas do final de ano juntos e 
marcamos uma viagem só nossa no dia 12 de 
janeiro. Ele faria uma participação em um 
programa da Record, em São Paulo, e nós 

iríamos ficar 
aproveitando a 
cidade. Na vés-
pera, ele disse 
que não iria me 
levar porque eu 
o faria vergonha. 
Ele foi sozinho, 
voltou dois 
depois pedindo 
a separação e 
ainda me falou: 
‘eu creio que 
Deus restaura 
todas as coisas, 
mas eu não 
quero a restau-
ração de Deus 
para o meu 
casamento’”.

Ainda segun-
do Thaisa, o 
pastor Lucas 
saiu de casa 
definitivamente 
no dia 31 de 
janeiro e em 
meado de março 
o divórcio foi 

assinado. “Vi uma entrevista que ela me 
acusa de ter ficado com tudo. Isso não é 
verdade. Nós construímos uma casa há um 
ano em cima de um terreno que está aliena-
do em 140 parcelas. A casa está pronta em 
cima de um terreno financiado e eu fiquei 
com 50% que me eram de direito, porque 
éramos casados com comunhão parcial de 
bens. E os 50% dele, ele doou para o nosso 
filho. Tínhamos dois carros e eu fiquei com o 
automóvel mais antigo, o de menor valor no 
mercado e ainda abri mão da empresa dele de 
composições. A única coisa que ele assumiu e, 
eu achei muito digno, foi pagar as dívidas 
contraídas durante o matrimônio. Até porque 
eu abandonei a minha carreira de pedagoga  
para ser agente e cuidar da carreira dele. Hoje, 
eu não tenho emprego e estou tentando me 
recolocar no mercado de trabalho. Legalmen-
te, eu tinha direito a uma pensão e meu filho 
também e eu abri mão para ele poder pagar o 
que ele se  comprometeu. Ele dá sim seis salá-
rios mínimos de pensão para o meu filho e eu 
estou pagando tudo com esse dinheiro porque 
não tenho de onde tirar”, finaliza.

Thaisa 

Rahmé, 

Pastor 

Lucas 

e Tati 

Moreto

FOTOS REPRODUÇÃO
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PEDÓFILOS PERFIS POR TRÁS DE FAKES 

ATOR DE ‘GÊNESIS’ DENUNCIA 

D
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 No ar em ‘Gênesis’, o ator mirim Allexandre Colman, 

de 13 anos, vem sendo perseguido por perfis fakes 
nas redes sociais. Após receber inúmeras ameaças 
e até nudes de pessoas (homens) por trás das con-
tas falsas, a mãe dele, Paloma Colman, foi até uma 
delegacia para registrar um boletim de ocorrência 
para identificar os responsáveis e enquadrá-los nos 
crimes de pedofilia e ameaça.
“ A gente estava vendo as mensagens e o Allexan-
dre viu que um fã compartilhou uma coisa. E aí co-
meçou o primeiro fake, aí veio o segundo e agora esse 
outro. E veio uma pessoa falando que se o Allexandre 
não falar, não der atenção ou não se relacionar, que 
vai se suicidar, mas que antes de se matar iria matar 
a nossa família”, conta a mãe do ator, que tem esta-
do muito nervosa e abalada com a situação. 
 “É realmente assustador as coisas que ele fala. 
Me faz lembrar daquele caso da Ana Hickmann. A 
gente não sabe o grau de loucura das pessoas. A sor-
te é que ficamos acompanhando de perto as redes 
sociais dele o tempo todo.  A gente foi na delegacia 
pra derrubar esse IP dele pra parar, porque a gente 
derrubava o perfil e ele criava outro. O Allexandre 
fica abalado achando que vai prejudicar a imagem 
dele, sendo que ele não tem nada a ver com essa 
perseguição”, finaliza.

EX DE NEGO E EX DE ANITTA 
JUNTOS EM NORONHA
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A Justiça de São Paulo ordenou que o banco Santan-
der reative a conta bancária do humorista Marcelo 
Zangrandi, marido da ex-Fazenda Flávia Viana. A 
decisão da última segunda-feira é da juíza Roseleine 
Belver dos Santos Ricci, da 1ª Vara do Juizado Especial 
Civil do Tatuapé, São Paulo. O ex-Pânico acionou a 
instituição no dia 22 de fevereiro, afirmando que a sua 
conta corrente foi encerrada sem aviso prévio e sem 
qualquer motivo aparente. Marcelo Zangrandi tam-
bém faz um pedido de indenização contra o banco, no 
valor de R$ 20 mil por danos morais, que ainda não 
foi apreciado pela Justiça. 

A Secretaria Municipal de Cidadania apresentou uma denúncia-crime à 
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) contra o 
cantor Latino. Durante entrevista a um podcast, no dia 14 de abril, o artista 
acusou adeptos de religiões de matrizes africana pela morte de seu macaco 
de estimação. Um trecho da declaração do artista foi reproduzida no ofício.
Para Átila Nunes, secretário municipal de Cidadania do Rio, a declaração do 
artista é uma clara violação à liberdade religiosa. ‘’É lamentável que uma 
pessoa pública use o seu espaço na mídia para propagar uma mensagem pre-
conceituosa e que contribui para alimentar a intolerância contra as religiões 
de matriz africana. Não podemos ignorar o que aconteceu ou normalizar uma 
ofensa à crença do próximo”, afirma.

PROBLEMAS COM A POLÍCIA CIVIL

ACIONOU O BANCO
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POR AÍ
 n  Ernesto Picco-

lo, junto com a 
atriz e produtora 
Kikha Danttas, 
lerão a peça 
‘Noia’, de Maria 
Fernanda Gur-
gel,  na próxima 
segunda-feira, 
às 20h30, dentro 
do projeto por 
eles coordena-
dos, ‘Leituras às 
segundas’. Os in-
gressos são gra-
tuitos  e poderão 
ser retirados no 
Sympla.

Parece que na bolha onde habitam Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel, 
e Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, não existe pandemia. Os dois, que 
atualmente vivem um affair e já não fazem a menor questão de esconder o 
relacionamento dos fãs, estão juntos curtindo férias em Noronha. Nos stories 
do Instagram, é surra de vídeos passeando pela ilha e de alguns momentos 
pra lá de românticos. Na última segunda-feira, foi registrado o primeiro óbito 
por Covid na ilha desde o início da pandemia. 

COM MULHER MAÇÃ

PAINITTO VIVE AFFAIR 

Esta coluna de seis 
leitores soube que a 
estada de Mauro 
Machado, pai de 
Anitta, em Miami, onde 
a cantora mora 
atualmente, tem sido 
movimentada. O 
Painitto tem saído por 
lá com Gracy Kelly, a 
eterna Mulher Maça. 
Os dois engataram um 
affair e vinham 
conversando há um 
tempo. Mas eles 
devem se despedir em 
breve, já que Painitto 
retorna ao Brasil no 
próximo dia 28 e Maçã 
continua em Miami, 
onde reside 
atualmente.  A coluna 
procurou Gracy Kelly, 
que jura bem jurado 
que é só amizade. “Eu 
estava comemorando 
meu aniversário e a 
gente, por coincidência, 
estava no mesmo 
lugar. A gente já se 
conhecia, sempre nos 
falamos, somos 
amigos. Ele é um amor 
de pessoa. Como ele 
veio aqui pra Miami, foi 
isso... Ele é um fofo, um 
lindo”, se derreteu a 
loura. 

REPRODUÇÃO 

Um princípio de incêndio causou preocupação aos funcionários dos Estúdios Globo, em Curi-
cica. Ontem, moradores do entorno começaram a ver uma densa fumaça escura saindo das 
instalações do grupo Globo. De acordo com a assessoria da emissora, a fumaça veio da torre de 
refrigeração. Ninguém se feriu. A própria brigada de incêndio da Globo conteve as chamas.

PRINCÍPIO DE INCÊNDIO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Rogério Amorim 
vereador do Rio 
pelo PSL

 N ACM Neto, ex-prefeito de Salvador e presidente nacio-
nal do DEM, vai se lançar ao Governo da Bahia, apos-
tando no espólio eleitoral do falecido avô. Em papo 
com o radialista Mário Kértsz ontem, cravou: “Não 
tenho outra opção a não ser disputar no próximo ano”. 
A coluna apurou com aliados o que Neto tem repetido a 
quem o telefona: o DEM aposta numa terceira via para 
o Planalto, contra o presidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) e o ex-presidente Lula da Silva (PT). Ele cita Luiz 
Mandetta, mas pode apoiar outro nome. É provável que 
o DEM feche com o PSDB. Resta decidir – e há muito 
tempo ainda para isso – quem será a cabeça de chapa.  

 N  PSB rachado 1 
 NNão é à toa que a toda-

-poderosa Renata Campos, 
viúva do ex-presidenciável 
Eduardo e mãe do prefeito 
João (Recife) tem insistido 
junto a Lula para que o go-
vernador de Pernambuco, 
Paulo Câmara, seja con-
templado com a vice na 
chapa do petista.  

PSB rachado 2 
 N A cúpula do PSB, basea-

da no Recife, quer apoiar 
Lula com Câmara de vice. 
Outro grupo do partido 
quer lançar algum nome 
na disputa, para sair da lis-
ta de coadjuvante.  

Barrado 
 N O PSB enfrenta crescen-

te e natural rejeição pelo 
desgaste da administra-
ção no estado e capital, 
há anos. E seu principal 
nome, João Campos (27 
anos), não tem idade para 
disputar o governo. O 
MDB vem forte para ten-
tar ganhar o espaço.

É com o Colégio..
 NO presidente da Câma-

ra dos Deputados, Arthur 
Lira, não recebera até on-
tem à noite o manifesto de 
entidades e empresários 
pela aprovação do projeto 
de lei que ratifica o Brasil 
na Emenda de Kigali. Lira 
argumenta que a decisão de 
inclui-lo na pauta, ou não, 
é do colégio de líderes par-
tidários, nas reuniões das 
quintas-feiras.

Líderes mundiais
 NComo publicamos ontem, 

o PL pode aproximar o Bra-
sil dos Estados Unidos e de-
mais países da OCDE nos 
esforços para desacelerar 
o aquecimento global. Na 
iminente cúpula do Clima, 
os presidentes norte-ameri-
cano, Joe Biden, e o da Chi-
na, Xi Jinping, vão pautar o 
assunto. Mais de 100 países 
já aderiram à Emenda. 

Greca de boa 
 NA amostra é pequena (445 

ouvidos) mas é um raio 
x de como os curitibanos 
avaliam o prefeito reeleito 
Rafael Greca (DEM): 48,1% 
aprovam a gestão (ótima 
+ boa), contra 22,7% que 
acham ruim ou péssima. 

Para 27,4%, a gestão é regu-
lar. E segue o jogo. 

Hollywood é aqui 
 NDe um amigo norte-ame-

ricano lendo notícias do 
Brasil: quer dizer que seu 
presidente ganhou a eleição 
porque ninguém aguenta-
va mais o PT, e agora o Lula 
pode ganhar a eleição por-
que todo mundo conheceu 
quem é seu presidente? Que 
filme hollywoodiano. 

Corre-corre
 NO patronato não para de 

ligar desde ontem para as 
bancas advocatícias que 
atuam em causas nos Tribu-
nais Regionais e no Tribu-
nal Superior do Trabalho. 
Em decisão de 1ª instância, 
a Justiça de Minas Gerais 
reconheceu como acidente 
de trabalho uma morte por 
coronavírus. Abriu prece-
dente perigoso no país. 

O caso
 NA decisão é do juiz Lu-

ciano José de Oliveira, que 
analisou o caso na Vara do 
Trabalho de Três Corações 
(MG). A família alega que o 
homem vitimado trabalha-
va como motorista e foi con-
taminado no exercício da 
profissão. A causa envolve 
R$ 200 mil de indenização 
à família da vítima

Brasileiros 
 NObrigada a fechar sua 

lojinha de sapatos por se-
guidos decretos munici-
pais e estaduais, em Cabo 
Frio e Nova Friburgo (RJ), 
com restrição às atividades 
por causa da pandemia, a 
comerciante Adriana Ben-
venuti de Macedo teve uma 
criativa ideia para não per-
der os clientes. Passou a 
anunciar pelas redes sociais 
fatias de bolos a R$ 259,90, 
e o (a) cliente leva de brin-
de um tênis da marca que 
comercializa. O “drible” ge-
nial foi duplo. Também não 
precisou mudar a natureza 
da sua operação do CNPJ.  

Parabéns, Brasília
 N A capital federal chegou 

linda, exuberante, florida 
(é uma das mais arboriza-
das do Brasil) aos 61 anos. 
Sem festas, infelizmente, 
mas com energia para vi-
ver milênios.

DNA ELEITORAL

Aliás...

 N ... o ex-ministro da 
Saúde Mandetta liga 
quase todos os dias 
para Neto na tentativa 
de convencê-lo a lançar 
seu nome ao Planalto. 
Não colou, por ora.

Toda a Política ocidental, seja ela 
conservadora ou progressista, 
tem como um pilar essencial 

a obra do britânico John Locke, filó-
sofo do século 17 autor da obra “Dois 
tratados sobre o governo”. Ali, Locke, 
um dos precursores do pensamento 
liberal, fazia defesa intransigente dos 
direitos humanos, do contrato social 
e das mudanças com pesos e contra-
pesos – expulso da Inglaterra por cau-
sa de suas ideias, Locke retornaria 
e se tornaria um ícone da chamada 
Revolução Gloriosa.

Suas ideias seriam base inspirado-
ras para duas revoluções de caráter 
totalmente oposto anos mais tarde: 
a americana, liberal, com menos vio-

As micro e pequenas empresas 
são a força motriz do Brasil. 
Elas representam 99% de to-

das as empresas brasileiras, geram 
quase 30% das nossas riquezas e são 
responsáveis por 55% do estoque de 
empregos formais. Nesse momento 
de crise sem precedentes, provoca-
da pela pandemia do coronavírus, 
não há dúvidas que elas terão papel 
fundamental para o país retomar o 
caminho do desenvolvimento. 

Alguns setores foram praticamen-
te dizimados na pandemia, como ba-
res, restaurantes, eventos, cultura e 
turismo. Eles tendem a se recuperar 
na medida em que o ritmo de vacina-
ção se acelerar, mas, em alguns casos, 
não se trata de recuperação, mas de 
ressuscitação. 

Foram inúmeros os estabelecimen-
tos – alguns deles pontos tradicionais, 
com décadas de existência – que não 
resistiram à crise e fecharam as por-
tas, deixando um vazio não apenas no 
que se refere aos empregos destruí-
dos, mas também à memória afetiva 
de milhares de cidadãos fluminenses. 
Na capital e no interior, não faltam 
exemplos, o que agravou o quadro de 
demissões. Hoje, o Estado do Rio hoje 
ostenta o maior índice de desemprego 
da Região Sudeste: 1,5 milhão de pes-
soas, segundo o IBGE, se encontravam 
desempregadas em março de 2021. 

Por isso tudo, é hora de unir esfor-
ços para criar políticas públicas de 
geração de renda e empregos – e isso 
tem que ser feito localmente, com o 
olhar municipal – num trabalho em 
conjunto com o estado, municípios e 
a sociedade civil organizada, dentre 
as quais destacam-se entidades como 
Sesc, Senac, Senai e Sebrae.

Como? Implementando medidas 
que promovam o acesso ao crédito, 
à melhoria ambiente de negócios, à 
simplificação de regras e à desburo-
cratização, como fiz quando fui pre-
feito de Três Rios (2009-2016) com 
a Casa do Empreender e inúmeras 
outras iniciativas que levaram Três 

Saída da crise: micro empresas

A anti-política

Vinicius Farah 
deputado federal 
MDB-RJ

lência, e a francesa, que praticamen-
te criou a clivagem entre direita e es-
querda e gerou sangue e violência. E 
se mostrou inútil, posto que por duas 
vezes houve monarcas ditando as or-
dens no país depois – e uma desordem 
das coisas que levaria à experiência 
ruim da Comuna de Paris (pelo nome, 
já podem imaginar).

No ótimo livro “Liberdade como tra-
dição”, do português João Carlos Espa-
da (ex-assessor do esquerdista Mário 
Soares), o filósofo Anthony Quinton 
é citado de forma interessante: é de 
Quinton a análise segundo a qual as 
ideias de Locke, quando levadas para a 
França, tiveram o efeito de “álcool em 
estômago vazio”. Do sistema de pesos 
e contrapesos nasceria a guilhotina, 
da cautela nasceria a imprudência, do 
pacifismo burkeano a espada que san-
grava os vitimados pelos jacobinos.

As ideias de Locke, com perdão do 
trocadilho, viraram ideias de louco. 

Rios a receber mais de duas mil no-
vas empresas e gerar mais de 11 mil 
empregos em oito anos. 

O Rio tem enormes potencialida-
des regionais, que vão muito além 
da indústria do petróleo. Esta conti-
nua sendo a base da Economia flumi-
nense, responsável por 15% do nos-
so PIB. Trata-se, porém, de um setor 
extremamente volátil aos humores 
internacionais, além de se basear no 
extrativismo de um recurso natural 
finito. Inexoravelmente, amanhã ou 
depois a matriz energético do mun-
do vai mudar para energias limpas. 
E como viveremos sem os royalties? 
Sem a Petrobras? É urgente diversi-
ficar e os esforços devem estar con-
centrados naquelas áreas com alto 
poder multiplicador. 

Estudo elaborado pela Firjan em 
2020 mostrou que a injeção de R$ 1 
bilhão na construção civil fluminen-
se, por exemplo, geraria um impacto 
positivo de mais R$ 1,2 bilhão na Eco-

nomia, com geração de empregos em 
seis diferentes setores: da metalurgia 
à indústria cimentícia, passando por 
transporte e serviços. 

Atividades de alta empregabilida-
de, como a economia criativa e até 
mesmo a silvicultura, precisam ser 
priorizadas, assim como a chamada 
“economia do mar”, que vai da cons-
trução de navios e lanchas às ativi-
dades pesqueiras e de turismo em ia-
tes. Sem contar o potencial da Saúde, 
ainda mais depois que a pandemia 
demostrou a nossa vulnerabilidade e 
a necessidade de criação de um Com-
plexo Industrial capaz de nos dar se-
gurança nessa área, garantindo nossa 
autonomia e soberania. 

Não é admissível que não sejamos 
capazes de encontrar sinergias e avan-
çar num estado com as potencialida-
des do Estado do Rio de Janeiro e a 
capacidade de trabalho do povo flu-
minense. São nas grandes crises que 
as soluções são criadas. Vamos a elas!

Agressões, espancamentos, assassina-
tos, eram justificadas para que prospe-
rasse a “justiça social”. Os “revolucio-
nários” estavam dispostos a pagar com 
a vida – alheia – o preço da nova ordem 
onde o mundo seria perfeito.

Sempre que se critica gratuitamen-
te a classe política, sempre que se ataca 
o nosso sistema de pesos e contrapesos 
que é o único caminho para a melhoria 
da vida humana nas sociedades orga-
nizadas, o que temos é um efeito “ál-
cool de barriga vazia”.

Agressões a outros trabalhadores, 
ataques a locais públicos ou privados, 
vídeos ofensivos, tudo isso é a anti-po-
lítica, que em nada melhora a vida de 
cidadão algum. Pelo contrário: quanto 
mais os parlamentares atacam a pró-
pria profissão de forma iconoclasta 
e sem justificativa, menor é a chance 
de vermos prosperidade e desenvolvi-
mento. A história tem um lugar para 
aqueles que vivem disso: o lixo.

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL 

ESPLANADEIRA

 N # A PaulOOctavio inaugura hoje o Residencial Vilarindo Lima em Águas 
Claras! # Henrique Blecher, CEO da Bait Incorporadora, participa hoje 
do Imobi Expert, evento online que reúne executivos do setor imobiliá-
rio de alto padrão. # Profissionais da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de SP e da Fundação Amor Horizontal recebem 5 mil más-
caras antivirais, doadas pela Insider. # Housi fecha parceria com Avus, 
plataforma de benefícios em saúde, para telemedicina. # ASSERJ com 
seu braço educacional, IDEIA, capacita mais de 3 mil pessoas do setor 
supermercadista. # Matrix Editora lança livro-caixinha “Atividades em 
sala de aula: 50 práticas para ensino de Português e língua estrangeira”.

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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TÁ QUASE 
NO FIM

O ‘BBB 21’ termina logo logo. Confira 

os cinco momentos mais esperados 

nessa reta final do reality, além das 

novidades da Supersemana

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

MALHAÇÃO

 n Duca confessa para Dalva 
que não confia mais em Bianca. 
Nat vê Duca na praça e tenta 
falar com ele. Edgard finge ser o 
fantasma de Norma e exige que 
Nando deixe a Ribalta.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela conta para Ana que se 
apaixonou por Rodrigo. Manuela 
e Rodrigo compram uma casa 
juntos e começam uma grande 
reforma. Iná, Laudelino, Rodrigo, 
Manuela e Júlia visitam Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Kyra/Cleyde tranquiliza os 
filhos de Alan. Petra insiste em 
convencer Graziela a internar 
Ignácio. Alan impede que Ignácio 
seja assaltado. Luna/Fiona evita 
pensar em Téo.

 n O faraó se enfurece e ameaça 
Sarai e Abrão. Temendo o Deus 
de Abrão, o faraó decide liber-
tá-los. Abrão e Sarai deixam o 
palácio com muitas riquezas. 
Adália questiona Lúcifer.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As chiquititas e chiquititos 
treinam basquete com o atleta 
Oscar Schmidt. Chico aconselha 
Carol a tomar coragem e se abrir 
para Júnior.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo discute com Cristi-
na. Orville vai para o mesmo pre-
sídio que Elivaldo. Maria Marta se 
surpreende ao saber que a sala 
de José Alfredo está trancada. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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N
a reta final do ‘BBB 21’, que define o seu vencedor no pró-

ximo dia 4, a direção deu um “gás” na dinâmica e decidiu 

que esta será a Supersemana de Paredões do reality. Após 

a eliminação desta terça-feira, um novo paredão foi for-

mado e amanhã, mais um participante deixa a disputa.

Amanhã, por sinal, o processo se repete: eliminação, prova do 

líder e paredão. No domingo, sai o terceiro participante e, por fim, 

se dá a última leva de formação de paredão da Supersemana.

Enquanto isso, o público anseia por algumas situações que 

devem acontecer neste período. Separamos os 5 momentos mais 

esperados para ficar de olho durante essa reta final de ‘BBB 21’.

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

1) QUEDA DE VIIH TUBE
Com um comportamento visto como falso por boa parte do pú-
blico, a eliminação de Viih Tube é a mais aguardada nesta etapa 
do ‘Big Brother Brasil’. Nas últimas semanas, termos como “Viih 
Tube Falsa” e “Viih Traíra” figuraram entre os assuntos mais 
comentados no Twitter. No confinamento, os participantes não 
fazem ideia da repercussão das atitudes da youtuber e acreditam 
até que, pela popularidade com o público jovem, ela possa ser uma 
das favoritas da edição.

2) APROXIMAÇÃO GIL E JULIETTE
Favoritos desde a primeira semana de reality, Gilberto e Juliette 
já protagonizaram muitas cenas de abraços, choros e brigas. Após 
muitas rusgas, os dois voltaram a se acertar e o público espera que 
os dois nordestinos se aproximem cada vez mais e se fortaleçam 
até chegarem à final da edição. Nas enquetes publicadas na inter-
net, Ju e Gil lideram as torcidas para o grande prêmio. As últimas 
colocadas? Viih Tube e Pocah.

3) DISCORDÂNCIAS ENTRE JOÃO E CAMILLASupergêmeos do ‘BBB 21’, João e Camilla formaram a aliança mais consistente da edição. Os dois não chegaram a ter nenhum grande desentendimento ou discussão. Mas, na reta final do rea-lity, o público espera para ver como eles irão fazer para elencar suas prioridades, já que os dois já têm apresentado uma dife-rença significativa na forma de jogar.

4) RESOLUÇÃO DA TRETA POCAH X JULIETTE

Após o voto de Pocah em Juliette no último domingo, a relação 

entre as duas desandou. Já rolou gritaria, confusão e, se depender 

do público, ainda tem mais por vir. E a nova formação de paredão, 

por sinal, tem tudo para apimentar ainda mais essa história. Mas 

vale um recado importante para Pocah: é bom ficar atento porque 

todo mundo que se desentendeu com Juliette foi eliminado assim 

que bateu no paredão. Tá aí a Thaís que não nos deixa mentir.
5) SUPRESA COM PORCENTAGEM DE KAROL CONKÁ
E um momento extremamente aguardado não só nesta semana, 
mas em praticamente toda a edição, é a entrevista do eliminado 
com Ana Clara. E isso vai muito além do carinho do público pela 
apresentadora. A ansiedade pelo ‘Bate Papo com Eliminado’ 
tem relação com o momento em que o participante descobre o 
recorde de rejeição com que Karol Conká deixou o programa. 
Então, independente de quem sair amanhã, uma coisa é certa: o 
público vai adorar ver a cara de espanto no rosto do eliminado.



Horóscopo

Você pode se sentir sem energia hoje. Utilize a 
criatividade para driblar os problemas e lidar com 
frustrações. Vai buscar novidades na paquera. Cor: 
menta.

Há risco de sofrer algumas perdas materiais. Você irá 
focar a sua atenção nos assuntos de casa e familiares. 
O ciúme talvez apareça e cause rusgas no romance. 
Cor: grená.

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: aipim, antro, ápice, atônito, campeonato, capim, ceia, ímpio, 
inato, macio, naipe, nato, nota, oito, ornato, piano, pino, pintor, pior, rima, 
ripa, rota, rotina, roto, tina, tinta, tonto, trio, tripa, trono.

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

Faça um esforço extra nos estudos. O seu signo deve 
ficar animado para expressar o que sente. Vai ser 
sociável e ter momentos prazerosos com o par. Cor: 
verde-limão

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Mudanças relacionadas a dinheiro podem surgir. Mas 
você vai se controlar nos gastos e pode faturar com 
produções caseiras. No amor, vai querer estabilidade. 
Cor: verde-claro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você se sentirá solitário hoje. Reflita sobre suas 
parcerias e aposte no contato com as pessoas 
queridas. Na conquista, vai viver novas paixões. Cor: 
grená.

LEÃO
23/7 a 22/8

As responsabilidades podem vir a causar algum mal-
estar. Reconheça seus limites e desista de alguns 
projetos, se necessário. Pode se magoar no romance. 
Cor: pink.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dia pode trazer frustrações com as pessoas 
queridas. Contudo, o seu otimismo vai te fazer bem e 
te ajudar com as relações. Dedique-se ao romance. 
Cor: amarelo. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Sentimentos relacionados ao lar podem te botar para 
baixo e tirar a energia. Tenha paciência e se conforte 
no amor. Você vai se divertir bastante com o parceiro. 
Cor: pink.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua sinaliza um clima de abatimento e um pouco de 
ansiedade. Pensamentos negativos podem dificultar 
a sua comunicação. Vai rolar sintonia na paquera. Cor: 
dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Prejuízo nos negócios podem marcar o seu dia. 
Reavalie as suas atitudes no orçamento. Nos assuntos 
afetivos, seus relacionamentos devem ficar intensos. 
Cor: nude.

A vontade de evitar responsabilidades deve crescer 
em sua vida. Hoje você vai ficar mais sociável e 
conversar bastante. No romance, problemas podem 
pintar. Cor: azul-turquesa.

Um sentimento de medo pode vir a pintar. Fique em 
seu canto e reflita sobre as suas emoções. No terreno 
da conquista, talvez não saiba agir muito bem. Cor: 
rosa-bebê. 

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

Filha de 
Pocah sofre 
ataques 
racistas
O perfil da cantora Pocah no Ins-
tagram compartilhou uma série 
de ataques racistas que a filha da 
artista, Vitória, de apenas 5 anos, 
está sofrendo nas redes sociais. 
Em uma das mensagens, os cri-
minosos dizem: “Petição para a 
Pocah deixar a Juliette em paz e 
ir pentear a bucha da filha dela”. 

O perfil da cantora repostou 
a mensagem e fez um desabafo. 
“RACISMO! CRIME! Um crime 
sendo cometido sob os nossos 
olhos por contrariar os gostos de 
um público de Reality show. DE-
SUMANO! IMORAL! Indepen-
dente de torcida X ou Y, de emoji, 
ou o que quer que seja. O que está 
em jogo aqui é o conteúdo cerimo-
nial das mensagens. E as medidas 
legais serão tomadas! É revoltan-
te”, escreveu.

Caio e Fiuk 
falam sobre 
falta de sexo

Viih Tube, Juliette, Caio e Fiuk re-
solveram conversar sobre sexo na 
área externa do ‘BBB 21’ na ma-
drugada desta terça-feira. Os bro-
thers falaram sobre a dificuldade 
de homens e mulheres de ficarem 
excitados durante a relação sexual 
e Viih disse que as mulheres tam-
bém podem “brochar”, citando a 
falta de desejo. 

Juliette afirmou que as mulhe-
res podem “brochar” não chegan-
do orgasmo ou tendo dificulda-
des na lubrificação. Caio e Fiuk 
comentaram que estão passando 
por momentos difíceis durante o 
confinamento pela falta de sexo. 
“Eu rolo na cama todo dia pra dor-
mir, não durmo”, disse Fiuk. 

Boninho diz 
que ‘BBB 21’ 
será o último

Boninho interagiu com os fãs do 
‘BBB 21’ na madrugada desta ter-
ça-feira. Em uma postagem sobre 
o bolo de Roberto Carlos, uma 
pessoa perguntou quando come-
çam as inscrições para o ‘BBB 22’. 
O diretor, no entanto, deu uma 
resposta inusitada. 

“Esse é o último BBB! Por isso, 
o Big dos Bigs”, afirmou Boninho. 
A declaração do diretor confun-
diu muita gente, já que há algu-
mas semanas ele deu um “spoiler” 
de como seria a próxima edição 
do reality show e afirmou que o 
confessionário terá um botão de 
desistência. 
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