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VEJA SE 
PODERÁ IR EM 

QUALQUER 
DIA DA 

SEMANA

TIRE SUAS 
DÚVIDAS 
SOBRE OS 

GRUPOS 
PRIORITÁRIOS

CONFIRA 
ONDE FICAM 
OS POSTOS E 

O QUE 
LEVAR

PROGRAME-SE 
COM O 

CALENDÁRIO 
ATÉ O DIA 29 

DE MAIO

DECADÊNCIA
O ESTADO DO RIO 
SOFRE COM 
GRAVÍSSIMOS 
PROBLEMAS 
AMBIENTAIS. 
INFORME  
DO DIA, P. 2

D
A

N
IE

L 
CA

ST
EL

O
 B

R
A

N
CO

LU
CA

S 
M

ER
ÇO

N
 /

 F
LU

M
IN

EN
SE

 F
.C

.

COVID

Cidade do Rio inicia nova etapa hoje. 
Saiba quem pode receber a primeira 
dose a partir de agora e mais.  RIO DE JANEIRO, P. 4
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AGORA É SEMIFINAL!AGORA É SEMIFINAL!

A
T

A
Q

U
E Flu de Ganso goleia 

Madureira por 4 a 1 
e vai decidir com a 

Portuguesa quem irá 
à decisão do Carioca. 
A outra disputa será 

entre Fla e Voltaço. P. 8
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GUIA DA VACINAÇÃO

Sobre a imunização de idosos, Prefeitura do Rio avisa 
que os surtos de coronavírus em asilos são zerados. P. 4

FábiaOliveira
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ÃO Luísa Sonza 
rompe contrato 
por telegrama e 
produtora cobra 

R$ 470 mil na 
Justiça. P. 13

EVA WILMA 
SEGUE NA UTI

O DIA D

Atriz mantém necessidade de 
assistência renal, apresenta 
melhora na função do coração 
e não tem previsão de alta. P. 16

POLICIAL 
MILITAR É 
MORTO EM 
TROCA DE 
TIROS EM 
SÃO GONÇALO
RIO DE JANEIRO, P. 5

TRANSPORTES LOTADOS
O DIA faz viagens de trem e BRT para ouvir o desabafo 
dos passageiros e conferir de perto os problemas. P. 3

Pai da menina Ketelen 
aponta omissão da mãe
Roger da Rocha fez desabafo sobre agressões praticadas pela madrasta 

da sua filha, que foi enterrada ontem, em cemitério na Baixada. P. 5

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O

TAÇA RIO:  Botafogo (7º) X Nova Iguaçu (6º) e Vasco (5º) X Madureira (8º)
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Kaio infelizmente não teve o final que a 
gente queria. Como ela quis dizer, o meni-
no descansou.

E ainda, num ato de extrema generosi-
dade, entregou um pouquinho do seu filho 
para cada mãe que está na luta, doando 
seus órgãos. Isso é grandeza.

Por ela, por Kaio e por tantas outras que 
lutaram pela vida de seus filhos e perde-
ram num instante, num estalo de arma, 
toda nossa solidariedade... Não dá pra não 
chorar com ela.

PINGO NO I
 n Como faço todo domingo, 

abri a caixinha de pergun-
tas da minha rede social.. 
Eis que chega a mensagem: 
“Como é falar que defende 
o pobre morando na Barra 
da Tijuca?”

Na hora, me veio o pensa-
mento... Existe endereço para 
defender quem precisa? Dar 
voz a quem quase nunca (sem-
pre) é ouvido vai muito além de 
morar no lugar A ou B...

Então, bora colocar o Pingo 
no I... É claro que lugar de fala 
é importante. Quem vive a si-
tuação, seja ela qual for, tem 
mais propriedade no assunto! 
Mas quando a pauta é buscar 
igualdade social, igualdade de 
direitos, e igualdade na edu-
cação, a luta tem que ser nos 
quatro cantos desse país

Têm mães e mães...

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

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

As mais lidas
Online

Rafaella Santos 
fala sobre Gabigol: 

“Desrespeitou nosso 
namoro”.

DIVERSÃO

‘Melhorando muito’, 
diz Tatá Werneck 

sobre Paulo Gustavo
FÁBIA OLIVEIRA

Saiba se você poderá  
ser vacinado a  

partir desta segunda-
feira no Rio.
RIO DE JANEIRO

O Estado do Rio não vive somente de degradação das 
suas finanças, altos índices de criminalidade, eterna 
crise política. Há também gravíssimos problemas 

ambientais. Para o biólogo Mário Moscatelli, “enquanto não 
houver prioridade da parte dos gestores públicos e pressão 
da sociedade, a tal natureza continuará sendo o saco de 
pancada de uma cidade que continua pensando e agindo 
com o ambiente como se ainda vivesse como colônia de 
exploração, voltada exclusivamente em obter o máximo 
possível dos recursos naturais, sem pensar no dia de ama-
nhã. A fatura por toda essa farra com os recursos naturais 
está chegando, resta saber quando iremos acordar para 
essa nova realidade”.

GUARATIBA
Na última semana foi denunciada a mortandade de peixes, 
na região das praias de Guaratiba, na Zona Oeste da capital, 
especialmente na Baía de Sepetiba, onde foram mostradas 
inclusive saídas de esgotos direto nessa baía, juntamente 
com a questão do lançamento de minério. Segundo Mosca-
telli, “o problema existe, mas em nenhum momento se diz 
que, toda aquela região da Baía de Sepetiba, que é basica-
mente Bacia Drenante, é atendida por um Consórcio de Con-
cessionárias Privadas, empresas especializadas para coleta 
e tratamento de esgoto, na chamada AP5, há praticamente 
dez anos, que certamente serão os futuros compradores da 
Cedae. Não dá para esconder este fato relevante”.

NATUREZA

A decadência 
ambiental do 
Rio de Janeiro

 n Passou a vigorar a Lei 
6.862/2021, de autoria da 
vereadora Teresa Bergher 
(Cidadania), que determina 
o fornecimento de máscaras 
faciais à população em situa-
ção de rua, em razão da pan-
demia do novo coronavírus.

InformedoDia

 n Escolas públicas e privadas 
deverão promover Campa-
nha Estadual de Prevenção e 
Combate ao Coronavírus nas 
Escolas no retorno às aulas 
presenciais. É o que determi-
na lei de autoria do deputado 
Flávio Serafini (PSOL), que 
foi sancionada pelo gover-
nador em exercício Cláudio 
Castro. Objetivo é a divulga-
ção de medidas preventivas 
à infecção pela covid-19. 

PREVENÇÃO 
MÁXIMA 
NAS AULAS

MÁRIO MOSCATELLI

Deputado Flavio Serafini

RAFAEL WALLACE/ALERJ

AÇÃO HUMANITÁRIA 
NA PANDEMIA

SOBRE A CPI 
DA COVID EM 
BRASÍLIA

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

Precisamos de mais opções de vacinas contra a covid-19. Especia-
listas, governo e Anvisa devem unir forças, fazer novas verificações 
para termos novas possibilidades. No mês mais letal da pandemia, 
não se pode aceitar a perspectiva de 14,5 milhões a menos de doses.

Estudo preliminar mostrou que as vacinas da Pfizer e da Moderna 
contra a covid-19 não apresentam riscos a mulheres grávidas. Não 
temos nenhuma disponível no Brasil. Com a disparada no número 
de óbitos de grávidas e recém-mães, essa ausência precisa ser 
explicada e resolvida. #vacinaja.

Tuitadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

O deputado Helio 

Lopes, amigo de 

Bolsonaro, disse à 

revista Acontece 

Interior, que “a 

política é um meio 

de exaltar o nosso 

Salvador, repreen-

der o espírito do 

medo que está 

sendo incutido em 

nossas mentes”.

A fatura por 
toda essa 
farra com 
os recursos 
naturais está 
chegando”
MÁRIO 

MOSCATELLI,
Biólogo

Sistema lagunar de Jacarepaguá tem saída de esgoto

Hoje vamos falar daquela dá sentido 
à palavra. O nome dela: Thais da 
Silva, moradora de Bangu. Mãe de 

Kaio Guilherme, criou o filho com tanta 
dificuldade pra perder para a violência...

Uma bala perdida quando estava na 
fila de um brinquedo perto de casa, na Vila 
Aliança. Tragédia? Não! Resultado de uma 
cidade dominada por vagabundos arma-
dos e uma guerra insana sem resultado 

Bárbara Valéria Correia tenta ressonância para filha com Síndrome de Down

ARQUIVO PESSOAL

efetivo há anos. Mas eu quero falar dela... 
Depois dos últimos tempos sombrios, 

em que uma mãe protagonizou a história 
de tortura e morte do próprio filho, o me-
nino Henry, Thais vem para mostrar o que 
é ser mãe de verdade. Nos oito dias de luta 
pela vida do filho, internado no Hospital 
Pedro II, ela não saiu do lado do menino.

Rezou, conversou, acreditou, se deses-
perou... O desfecho da luta de Thais e de 

TÁ FEIO!
 n O drama de Bárbara Valéria Correia, mo-

radora de São João de Meriti, foi contado 
primeiro no meu programa de rádio. Ela 
e o marido, desempregados, são pais da 
Valentina, de 5 anos, que tem Síndrome de 
Down e também sofre de uma cardiopatia 
congênita.

A cada dois anos, a pequena precisa pas-
sar por uma ressonância magnética de crânio 
com sedação, que custa mais de R$ 2 mil... 
Mas nessa pandemia, todo mundo sem tra-
balho, como que faz pra conseguir?

O Estado, que deveria permitir o exame, 
cuidar dessa criança, não se faz presente!

“Eu tô vivendo de bico de faxina e até ago-
ra só consegui arrecadar R$ 190 pro exame”, 
conta Bárbara.

Quem puder ajudar a Valentina, algum 
laboratório solidário, o que seja, pode entrar 
em contato pelo telefone: (21) 99226-6540.

Se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Com união e boa-vontade a vida 
dela vai ficar linda, e tenho dito.



RIO DE JANEIRO

AGLOMERAÇÃO 
NOSSA DE CADA DIA
O DIA acompanhou a disputa dos cariocas por espaço nos trens e no BRT, 
sempre lotados, apesar da recomendação respeitar distanciamento social

YURI EIRAS

 > No BRT, a intervenção temporária 
pela Prefeitura do Rio tem tentado bus-
car soluções para os problemas crôni-
cos de superlotação. Uma das ações 
municipais foi a implementação dos 
chamados ‘diretões’, ônibus convencio-
nais que passaram a circular nos corre-
dores exclusivos para desafogar a frota. 
Os ônibus fazem as ligações Magarça 
x Alvorada, Santa Cruz x Alvorada e 
Pingo D’Água x Alvorada. Circulam no 
horário de pico da manhã, das 5h às 8h, 
e no sentido inverso, à tarde, das 16h às 
20h. Para essa operação, são utilizados 
70 ônibus convencionais que alimen-
tam as três linhas.

Para parte da população, a medida 
já fez efeito. “A condução melhorou e 
ainda tem lugar para escolher. E olha 
que são 7h27. Está show de bola”, elo-

giou Anderson Pereira, usuário na es-
tação Pingo D’Água, na última quar-
ta-feira. “Para quem usa essa parte do 
serviço melhorou bastante. Organizou 
fila, diminuiu tempo de viagem, aca-
bou com o empurra-empurra”, com-
pletou Matheus Afonso.

Mas os ‘diretões’ ainda dividem opi-
niões. Para Igor Tavares, que pega no 
BRT Magarça, a implementação da 
frota ainda não fez diferença. “A fila é 
enorme. Você tem seu horário, mas a 
fila é tão grande que você não conse-
gue pegar. E o BRT quebra, te deixa no 
caminho, não tem ar-condicionado”.

A intervenção municipal tem como 
meta pôr em circulação 241 articulados 
até setembro. Atualmente, são aproxi-
madamente 150. Há a expectativa de 
reativar as 46 estações fechadas.

‘Diretão’ do BRT divide opiniões

Nos trens da Supervia é impossível manter o distanciamento social

DANIEL CASTELO BRANCO REGINALDO PIMENTA

Na estação BRT Pingo D’Água, Zona Oeste da cidade, tumulto e risco de queda no embarque

Não posso 
esperar vir 
um vagão 
vazio. O 
patrão tem 
pressa

KELLY THAYNÁ 
MOREIRA,  
passageira dos 
trens da Supervia

“V
amos todos colados, amas-
sados, faço a viagem intei-
ra sem ter onde colocar o 
braço”. A descrição da ro-

tina nos trens da Supervia feita pela 
passageira Kelly Thayná Moreira é da 
última quarta-feira, um ano e pouco 
mais de um mês depois da pandemia 
ter tornado o distanciamento uma re-
gra social. Mas poderia ser de qualquer 
outro período das últimas décadas. E 
de qualquer outro meio de transpor-
te coletivo, como o BRT. Na prática, a 
realidade dos cariocas que dependem 
da mobilidade pública passa longe das 
medidas sanitárias.

A reportagem de O DIA acompa-
nhou uma viagem de trem da Pavuna à 
Central do Brasil, além do movimento 
nas estações de BRT. O flagrante foi de 
uma multidão que, por mais que tente 
respeitar as medidas de distanciamen-
to, não tem outra opção a não ser aglo-
merar. “Não posso esperar vir um vagão 
vazio. O patrão tem pressa”, disse Kelly, 
usuária do ramal de Belford Roxo.

O vidraceiro Rilton Lima Nunes en-
cara um trem de Japeri até a Central, 

e um metrô até a estação Uruguai, na 
Tijuca. A avaliação é de que os vagões 
estão tão cheios quanto antes da pan-
demia. “Pego o Japeri lotado todos os 
dias, e não mudou nada. Só deu uma 
aliviada na semana que antecipou os 
feriados (entre o fim de março e o início 
de abril). E isso é tanto na vinda, quan-
to na volta”, afirmou Rilton. “Para se 
cuidar, só se a gente tomasse banho de 
álcool em gel de dois em dois minutos”.

O construtor Anderson Passos tam-
bém viaja no mesmo ramal e precisa 
usar a conhecida tática: ele pega um 
trem de Engenheiro Pedreira até a es-
tação final, em Japeri, para ter a opor-
tunidade de viajar sentado, no senti-
do oposto, até a Central. “Trabalho de 
segunda a sábado na Zona Sul, faço o 
trajeto diariamente e vejo que continua 
lotado, igual os dias normais. A solução 
seria eles suspenderem a redução da 
frota, que foi feita no fim do ano passa-
do”, avaliou o usuário.

A Supervia reduziu o número de via-
gens em todos os ramais, em novembro 
do ano passado, depois que o serviço 
observou uma queda no número de 
passageiros. Em nota, a concessionária 
informou que atualmente “transporta 
apenas cerca de 300 mil passageiros 
por dia, metade do que transportava 
antes da pandemia”, e que a grade ho-
rária “praticada atualmente está ade-
quada à demanda de clientes”.

SENTADOS E EM PÉ

 N Ainda sobre a redução das viagens 
nos ramais e a mudança de horários do 
serviço, a Supervia informou  que “mo-
nitora a taxa média de ocupação dos 
trens, que tem se mantido abaixo dos 
percentuais estabelecidos pelas auto-
ridades. No ramal Japeri, por exemplo, a 
taxa de ocupação média registrada nos 
horários de pico na última semana foi 
de 37,4% (manhã) e de 46,6% (tarde). 
A medição é feita diariamente, baseada 
em critérios técnicos, definidos e fiscali-
zados pela Agetransp. Vale reforçar que 
o transporte de alta capacidade em todo 
o mundo, como é o trem, é projetado 
para transportar 20% dos passageiros 
sentados e os demais em pé”.

Monitoramento da 
taxa de ocupação

BRT na Zona Oeste do Rio: 
ônibus lotado e desrespeito 
às medidas sanitárias, como 
o não uso de máscara

Supervia reduziu número de 
viagens em todos os ramais 
após observar queda na 
quantidade de passageiros

REGINALDO PIMENTA
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SAIBA SE VOCÊ SERÁ VACINADO 

Rio começa nova etapa de imunização contra a covid-19 com grupos prioritários que 
incluem pessoas com comorbidades, profissionais da Saúde, Educação, entre outros

A 
cidade do Rio começa hoje uma 

nova e importante etapa de vaci-

nação contra a covid-19. Depois 

de distribuir a primeira dose para 

94,2% da população com 60 anos ou mais, 

a Secretaria Municipal de Saúde agora am-

plia a imunização para pessoas com comor-

bidades, profissionais de Saúde, Educação, 

limpeza urbana e agentes de segurança. 

Quem se encaixar nestes grupos precisa 

ter atenção: a vacinação será escalonada 

por idade - ou seja, pessoas de 59 anos com 

comorbidades na segunda e terça-feira, 

pessoas de 58 anos com comorbidades na 

quarta e quinta-feira, e assim por diante.

DANIEL CASTELO BRANCO 

ONDE SE VACINAR?

De segunda à sexta-
feira, das 8h às 17h:

 NClínicas da família e cen-
tros municipais de saúde; 
(clique aqui e saiba onde ser 
atendido)

 NPlanetário da Gávea
 NTijuca Tênis Clube
 NMuseu da República 

(Catete)
 NParóquia Nossa Senhora 

do Rosário (Leme)
 NCasa Firjan (Botafogo)
 NJockey Club Brasileiro 

(Gávea)
 NMuseu da Justiça (Centro)
 NCidade das Artes (Barra 

da Tijuca)
 NQuartéis do Corpo de 

Bombeiros: Humaitá, 
Copacabana e Quartel de 
Busca e Salvamento (Barra 
da Tijuca)

 NMuseu do Amanhã 
(Centro)

 N Imperator (Méier)
 NQuadra do Cacique de 

Ramos (Olaria)
 NVila Militar (Deodoro)
 NMuseu Conde de Linhares 

(São Cristóvão)
 NClub Municipal (Tijuca)
 NPalácio Duque de Caxias 

(Centro)
 NQuadra da Portela 

(Madureira)
 NUERJ (Maracanã) portão 1 

(das 9h às 15h)
 NSábado, das 8h às 12h:
 NClínicas da família e cen-

tros municipais de saúde
 NVila Militar (Deodoro)
 NMuseu Conde de Linha-

res(São Cristóvão)
 NPalácio Duque de Caxias 

(Centro)
 NMuseu da República 

(Catete)
 NJockey Club Brasileiro 

(Gávea)
 NParóquia Nossa Senhora 

do Rosário (Leme)
 NQuartéis do Corpo de 

Bombeiros: Humaitá, Copa-
cabana e Busca e Salva-
mento (Barra da Tijuca)

 N Imperator (Méier)
 NEstou na faixa etária 

entre 45 e 59 anos, mas não 
tenho comorbidades. Posso 
me vacinar?

 NNão. O calendário é es-
tritamente para os grupos 
prioritários. Não há previsão 
para a população em geral.

CALENDÁRIO COMPLETO ATÉ DIA 29 DE MAIO

Daqui a uma semana
 N Segunda-feira, 3/5 - Mulhe-

res com 56 anos dos grupos 
prioritários

 N Terça-feira, 4/5 - Homens 
co m  5 6  a n o s  d o s  g r u p o s 
prioritários

 N Quarta-feira, 5/5 - Mulhe-
res com 55 anos dos grupos 
prioritários

 N Quinta-feira, 6/5 - Homens 
co m  5 5  a n o s  d o s  g r u p o s 
prioritários

 N S e x t a - f e i r a ,  7 / 5 

- Mulheres com 54 anos dos gru-
pos prioritários

 N Sábado, 8/5 - Homens com 54 
anos dos grupos prioritários

Daqui a duas semanas
 N Segunda-feira,  10/5 -  Mu-

lheres com 53 anos dos grupos 
prioritários

 N Terça-feira, 11/5 - Homens com 
53 anos dos grupos prioritários

 N Quarta-feira, 12/5 - Mulhe-
res com 52 anos dos grupos 
prioritários

 N Quinta-feira 13/5 - Homens com 
52 anos dos grupos prioritários

 N Sexta-feira, 14/5 - Mulheres com 
51 anos dos grupos prioritários

 N Sábado, 15/5 - Homens com 51 
anos dos grupos prioritários

Daqui a três semanas
 N Segunda-feira 17/5 - Mulhe-

res com 50 anos dos grupos 
prioritários

 N Terça-feira, 18/5 - Homens com 
50 anos dos grupos prioritários

 N Q u a r t a - f e i r a ,  1 9 / 5 

- Mulheres com 49 anos dos gru-
pos prioritários

 N Q u i n t a - f e i r a ,  2 0 / 5  -  H o -
mens com 49 anos dos grupos 
prioritários

 N Sexta-feira, 21/5 - Mulheres com 
48 anos dos grupos prioritários

 N Sábado, 22/5 - Homens com 48 
anos dos grupos prioritários

Daqui a quatro semanas
 N Segunda-feira, 24/5 -  Mu-

lheres com 47 anos dos grupos 
prioritários

 N Terça-feira, 25/5 - Homens 
c o m  47  a n o s  d o s  g r u p o s 
prioritários

 N Quarta-feira, 26/5 - Mulhe-
res com 46 anos dos grupos 
prioritários

 N Quinta-feira, 27/5 -  Ho-
mens com 46 anos dos grupos 
prioritários

 N Sexta-feira, 28/5 - Mulhe-
res com 45 anos dos grupos 
prioritários

 N Sábado, 29/5 - Homens com 
45 anos dos grupos prioritários

 > O país registrou 1.305 
mortes em 24 horas, to-
talizando 390.797 mor-
tes. Só neste ano, foram 
195.848 óbitos, ante 
194.949 vítimas em todo 
ano passado. O Estado 
do Rio contabilizou on-
tem 57 mortes e 1.016 ca-
sos nas últimas 24 horas, 
somando 42.914 óbitos e 
724.596 casos. 

No 1º dia da flexibili-
zação das medidas res-
tritivas no Rio, no sába-
do, a prefeitura regis-
trou 1.266 autuações. Ao 
todo, fiscais multaram 
87 bares, restaurantes e 
ambulantes, e fecharam 
26 estabelecimentos.

Mais mortes 
este ano do 
que em 2020

Olivia Assunção 
tomou a 

primeira dose 
do imunizante 

contra covid-19 
segurando placa 

defendendo a 
vacinação 

Pessoa com deficiência começa a ser vacinada
 > Começou ontem a vaci-

nação contra covid-19 para 
pessoas com deficiência. O 
ato simbólico foi às 8h, no 
Centro Municipal de Refe-
rência da Pessoa com De-
ficiência do Mato Alto, em 
Jacarepaguá. A prefeitura 
ainda anunciou que cinco 
novos pontos de vacinação 
começam a funcionar hoje.

A secretária da Pessoa 

com Deficiência, Helena Wer-
neck, garantiu que não faltará 
acessibilidade no atendimen-
to. “A gente, junto com a secre-
taria de Saúde, criou todo um 
material acessível com libras, 
narração, audiodescrição, le-
gendas, tudo para que possa 
capacitar os profissionais que 
vão estar nos postos, e para as 
pessoas com deficiência quan-
do chegarem terem atendi-

mento acessível”, disse. 
Uma das primeiras esco-

lhidas do grupo prioritário 
foi Ligia Cristina Pinheiro 
Brito, de 59 anos, que mora 
em Santa Cruz. Era visível 
a alegria: “Não doeu nada”, 
comemorou. Olivia de As-
sunção, 59, recebeu a dose 
segurando a placa “uma va-
cina para a humanidade”. 
Tímida, afirmou estar feliz.

 NA prefeitura informou que 
não foi registrado nenhum 
novo surto de covid-19 em 
asilos após o começo da va-
cinação. Os idosos em asilos 
foram os primeiros a toma-
rem o imunizante. Em janeiro 
foram sete surtos, quatro em 
fevereiro e dois em março. 

No sábado, a vacinação 
de idosos de até 60 anos foi 
concluída. Segundo a pre-
feitura, 94,2% desse grupo 
recebeu a 1ª dose. Quem não 
se vacinou deve ir aos postos. 
O secretário Daniel Soranz 
destacou que o Rio é uma das 
primeiras capitais a encerrar a 
imunização dos idosos.

APÓS VACINAÇÃO

Asilos estão 
sem surtos

 NQuem pode se vacinar com 
a primeira dose a partir de 
agora?
Pessoas com 60 anos ou mais 
que ainda não tomaram a primei-
ra dose. Elas devem ir a qualquer 
posto de vacinação, em qualquer 
horário; gestantes com comor-
bidades; pessoas com comorbi-
dades de 45 a 59 anos; pessoas 
com deficiência permanente 
(auditiva, intelectual; psicosso-
cial (mental); visual; múltipla; 
transtorno do espectro autista).

Também se vacinarão tra-
balhadores da saúde (médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, fisio-
terapeutas, biólogos, biomédi-
cos, psicólogos, fonoaudiólogos, 

FIQUE POR DENTRO

assistentes sociais, profissionais de 
Educação Física, médicos veteriná-
rios); trabalhadores da Educação 
(qualquer funcionário lotado em 
uma unidade de ensino, pública ou 
privada); de serviços de limpeza 
urbana, como garis; motoristas e 
cobradores de ônibus e transporte 
escolar. Policiais civis, policiais mi-
litares, bombeiros e agentes peni-
tenciários serão vacinados em seus 
locais de trabalho.

 NEu posso ir ao posto de vacina-
ção em qualquer dia da semana?
Não. É preciso respeitar o escalo-
namento por idade. Homens e mu-
lheres terão dias diferentes. Veja o 
calendário desta semana:

Segunda-feira, 26/4 - Mulheres 
com 59 anos dos grupos prioritá-
rios e profissionais de Saúde com 
44 anos;

Terça-feira, 27/4 - Homens com 
59 anos dos grupos prioritários e 
profissionais de Saúde com 43 anos;

Quarta-feira, 28/4 - Mulheres 
com 58 anos dos grupos prioritá-
rios e profissionais de saúde com 
42 anos;

Quinta-feira, 29/4 - Homens com 
58 anos do grupo prioritário e profis-
sionais da saúde com 41 anos;

Sexta-feira, 30/4 - Mulheres com 
57 anos dos grupos prioritários e 
profissionais de Saúde com 40 anos

Sábado, 1º/5 - Homens com 
57 anos dos grupos prioritários 

profissionais de Saúde com 40 
anos ou mais.

 NO que levar para a vacinação?
Documento de identificação, 
número do CPF e, se possível, 
caderneta de vacinação. Impor-
tante: profissionais dos grupos 
prioritários devem apresentar 
os três últimos contracheques 
para comprovar o vínculo, ou 
declaração assinada do local em 
que atuam. Pessoas com comor-
bidades precisam apresentar as 
três últimas prescrições ou recei-
tas, ou laudo médico, ou atesta-
do, ou recomendação médica 
que comprove a comorbidade. 
Pessoas com deficiência podem 
levar qualquer documento com-
probatório, como cartão de gra-
tuidade do transporte público. 
Gestantes com comorbidades 

também podem apresentar lau-
do médico.

 NQuais são as comorbidades?
Diabetes; pneumopatias crôni-
cas graves; hipertensão arterial 
(comprovada de forma docu-
mental); insuficiência cardíaca; 
cardiopatia intensiva; síndromes 
coronarianas; miocardiopatias; 
arritmias cardíacas; próteses val-
vares e dispositivos cardíacos 
implantados; doença cerebro-
vascular; doença renal crônica; 
imunossuprimidos; obesidade 
mórbida; doença renal crônica, 
anemia falciforme; síndrome de 
Down; cirrose hepática. Veja mais 
detalhes na lista da prefeitura: 
coronavirus.rio/comorbidades. 
É sempre importante consultar, 
se possível, seu médico de con-
fiança antes de receber a vacina.

Tire as suas dúvidas sobre a vacinação

Ligia Cristina Pinheiro tomou a vacina ontem: “Não doeu nada”

DANIEL CASTELO BRANCO

A PARTIR DE HOJE
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Pai de Ketelen vê 
omissão da mãe 
com agressões
‘Nunca pensei que a mãe dela poderia fazer isso’, 
lamentou Roger no enterro do corpo da filha

YURI EIRAS

O 
pai da menina Kete-
len Vitória, Roger da 
Rocha, apontou omis-
são da mãe da crian-

ça, Gilmara de Oliveira, em re-
lação às agressões praticadas 
pela madrasta Brena Luane. 
“Nunca pensei que a mãe dela 
poderia fazer isso. Estou à base 
de remédios”, revelou. Ketelen, 
6 anos, morreu no último sá-
bado em Resende, após sofrer 
um fim de semana de torturas 
em Porto Real, Sul Fluminen-
se. O corpo da menina foi en-
terrado na tarde de ontem, no 
Cemitério Municipal de Enge-
nheiro Pedreira, em Japeri, na 
Baixada, em cerimônia com 
poucos familiares. Mãe e ma-
drasta estão presas. 

Segundo Roger, o relacio-
namento com a ex-esposa era 
amigável até ela conhecer a 
nova companheira, Brena, 
suspeita de ser a responsável 
pelas agressões que resulta-
ram na morte da criança. O 
pai de Ketelen afirmou não ter 
tido contato com a filha nos úl-
timos nove meses, desde que 
Gilmara passou a morar com 
a companheira em Porto Real. 

“Eu ficava nervoso com a si-
tuação, vira e mexe pergunta-
va para a minha mãe se tinha 
contato com elas. A Gilmara 
perdeu rede social, mudou 
telefone, se desligou da gente 
aqui do Rio. A única vez que 
entrou em contato com a fa-
mília foi para pedir dinheiro 
para voltar para o Rio. Mas 
em momento nenhum falou 
de agressão”, comentou Roger, 
confirmando a versão de ou-
tros familiares de que Gilma-
ra cogitou retornar ao Rio de 
Janeiro nos últimos tempos.

“Infelizmente, a compa-
nheira que ela estava era um 
monstro e não deixou ela vir. 
Aquele monstro fez ela blo-
quear todo mundo, se desli-

gar. A Gilmara era muito fácil 
de ir pela cabeça dos outros. 
Ela sempre ia muito pela cabe-
ça dos outros”, afirmou o pai.

Segundo o pai, a Prefeitu-
ra de Porto Real ajudou no 

processo de translado do 
corpo até o cemitério e cus-
teou o enterro de Ketelen.

Gilmara, a mãe, e Brena, a 
madrasta, estão presas pre-
ventivamente no Instituto Pe-

nal Santo Expedito, em Bangu. 
Inicialmente autuadas por cri-
me de tortura, agora podem 
responder também por homi-
cídio qualificado depois que a 
menina morreu.

O enterro foi ontem, no Cemitério Municipal de Engenheiro Pedreira, em cerimônia com poucos familiares

VIOLÊNCIA

‘Ela queria vir embora’, diz parente

 N Gilmara Oliveira de Farias, 
de 28 anos, e Brena Luane Bar-
bosa Nunes, de 25 anos, se co-
nheceram ano passado pela 
internet. Em julho, Gilmara saiu 
de Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, onde morava 
com a filha, em direção a Porto 
Real, no sul do estado, cerca 
de 150 km de distância. Com 
o tempo, o romance virou um 
pesadelo. Gilmara queria voltar 
para a cidade de origem, mas 
teria sido impedida por Brena.

Em entrevista a O DIA, uma 
familiar que não quis se iden-
tificar, informou que, aos pou-
cos, as ligações foram ficando 
impossíveis. “Nós não conse-
guíamos falar com ela. Quan-
do era possível, a ligação era 
sempre no viva-voz, e Brena 
ficava ao lado ouvindo tudo 
que ela falava”, diz.

A testemunha ainda conta 
que Gilmara queria voltar para 
Duque de Caxias, mas não tinha 
dinheiro. “Ela chegou a pedir 
para a gente mandar dinheiro 
pra ela conseguir voltar. Mas ela 

teve que dar uma conta bancá-
ria da Brena pra depositarmos o 
dinheiro. Nós não conhecíamos 
a Brena, não tinha como confiar 
que ela ia conseguir voltar”.

Ela lamenta não ter conse-
guido ajudar Gilmara. “Só do 
fato de ela nao deixar a Gil-
mara ter contato com a gente 
era dificil de entender. Nós não 
podíamos nos meter muito, 
porque era uma escolha da Gil-
mara. E não tinha como combi-
nar uma fuga, porque sempre 
tinha que conversar ao lado 
da Brena”.

O relacionamento abusivo 
entre as duas foi levantado por 
Rosângela, mãe de Brena. Confor-
me a sogra, nos últimos dias, Gil-
mara cogitou voltar para Duque 
de Caxias, mas Brena chegou a 
trancá-la no quarto para impedir 
que ela fosse embora.

As agressões eram frequen-
tes, mas não foi a primeira vez. 
Brena Luane já tinha antece-
dente por lesão corporal. Rosân-
gela contou que em fevereiro do 
ano passado, numa discussão, 
Brena teria dado uma facada 
numa ex-companheira, o que 
foi confirmado por vizinhos do 
bairro Jardim das Acácias, em 
Porto Real. Em outro episódio, 
ela chegou a quebrar o dedo de 
um policial militar, quando foi 
presa a primeira vez. 

PM e dois suspeitos morrem em 
troca de tiros em São Gonçalo
Policiais foram atacados durante patrulhamento no Porto do Rosa

Um policial militar, lotado 
no Batalhão de Rondas Es-
peciais e Controle de Multi-
dão (RECOM), morreu on-
tem de manha, durante um 
confronto com criminosos 
no Porto do Rosa, em São 
Gonçalo, Região Metropo-
litana do Rio. Na ação, três 
homens, ainda não identifi-
cados, também morreram e 
outro ficou ferido. 

De acordo com a corpo-
ração, a troca de tiros acon-
teceu, por volta das 11h, na 
Estrada da Covanca, quando 
a equipe policial fazia patru-
lhamento e foi atacada por 
bandidos. PMs do 7º BPM 
(São Gonçalo) chegaram a 
ser acionados ao local, para 
apoiar os colegas de farda, 
e fizeram buscas no Alto da 
Comunidade do Tabajara. 

O PM de 37 anos, teria 
sido atingido por, pelo me-
nos, dois tiros. Ele e outro ho-
mem, ainda não identificado, 
que também foi baleado, fo-
ram socorridos juntos para 
o Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), em São Gon-
çalo. Entretanto, ambos não 
resistiram aos ferimentos, de 
acordo com a assessoria de 
imprensa da unidade. 

A PM informou que o ho-
mem seria suspeito e esta-
ria com uma pistola calibre 
9mm, que foi apreendida. 

Momentos depois, outros 
dois rapazes, também sem 
identificação, que teriam 
sido baleados na mesma 
ocorrência, deram entrada 
no Pronto Socorro Central de 
São Gonçalo. Segundo popu-
lares que estavam na unida-
de, eles foram socorridos por 
moradores que foram obri-
gados a levá-los ao hospital.

O PM e outro homem, também baleado, foram levados para o Heat

 > Um terceiro homem foi 
levado ao PSC de São Gon-
çalo, por volta das 12h20, 
mas já chegou sem vida na 
unidade. Os policiais do 7º 
BPM o encontraram ba-
leado, escondido em uma 
casa abandonada, e, com 
ele, havia uma sacola com 
drogas, segundo a PM. 

Em nota, a Polícia Mili-
tar informou que a equi-
pe do Recom estava em 
patrulhamento na Estra-
da da Covanca, Porto do 
Rosa, em São Gonçalo, 

quando foi atacada a tiros.
“Houve confronto. Um 

policial militar e um sus-
peito foram atingidos. 
Eles foram socorridos ao 
Hospital Estadual Alber-
to Torres (HEAT), em São 
Gonçalo, mas não resis-
tiram aos ferimentos. A 
ocorrência está em anda-
mento”, informou. 

A corporação esclare-
ceu ainda que não houve 
confronto envolvendo os 
policiais do Batalhão de 
São Gonçalo. 

Baleado chegou morto

YURI EIRAS

“Infelizmente, a companheira que ela estava 
era um monstro e não deixou ela vir. Aquele 
monstro fez ela bloquear todo mundo”

ROGER DA ROCHA, pai da menina Ketelen Vitória

O relacionamento 
abusivo entre as 
duas foi levantado 
pela mãe de Brena
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Tentativa de furto 
aconteceu na 20ª 
DP, em Vila Isabel

Homem tenta roubar bicicleta no 
pátio da delegacia e é preso

Caso aconteceu na última sexta-feira na 20ª DP, em Vila Isabel, e homem foi preso em flagrante

Um homem de 22 anos foi 
preso em flagrante após ten-
tar roubar uma bicicleta no 
pátio da 20ª DP, em Vila Isa-
bel, na Zona Norte do Rio. Ele 
foi preso no momento em que 
entrava de forma “sorrateira”, 
segundo a polícia, para tentar 
levar a bicicleta, que estava 
apreendida pela Polícia Civil. 
O caso aconteceu na última 
sexta-feira.

O homem foi preso em 

flagrante pelo crime de 
furto. Na delegacia, poli-
ciais observaram que ele já 

possuía oito anotações cri-
minais por furto e recepta-
ção. O autor da tentativa de 

roubo foi encaminhado ao 
sistema prisional e está à 
disposição da Justiça.

Menino foi baleado na cabeça, no dia 16 
de abril, numa festa infantil, em Bangu

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Kaio entrou para triste estatística após ficar uma semana internado por ter sido baleado na cabeça

O 
menino Kaio Gui-
lherme da Silva Ba-
raúna, de 8 anos, 
que morreu na noi-

te de sábado, depois de ficar 
uma semana internado por 
ter sido baleado na cabe-
ça, entrou para uma triste 
estatística. De acordo com 
a ONG Rio de Paz, ele foi a 
quarta criança morta por 
arma de fogo este ano, no 
Estado do Rio. 

Kaio foi vítima de bala per-
dida no dia 16 de abril, quan-
do estava em uma festinha de 
criança, na comunidade da 
Vila Aliança, em Bangu, Zona 
Oeste do Rio. Segundo a famí-
lia, não havia nenhum con-
fronto no local, no momento 
em que o menino foi atingido 
por uma bala na cabeça. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) inves-
tiga o caso para descobrir de 
onde partiu o disparo que 
feriu Kaio. De acordo com o 
acompanhamento feito pela 
ONG Rio de Paz, na maioria 
desses casos a polícia não 
consegue descobrir o res-
ponsável pelo tiro. 

Diante do cenário de vio-
lência, o presidente da ONG 
Rio de Paz, Antonio Carlos 
Costa, questiona o governo. 
“Como arma e munição che-
gam ao Rio? O que os gover-
nos federal e estadual têm 

feito para que essas pragas 
não entrem no Rio? Quais 
são os principais fomenta-
dores da cultura da guerra 
e do uso de arma de fogo no 
Brasil?”, pergunta. 

A ONG acompanha mortes 
por arma de fogo de crianças 
e adolescentes no Rio, desde 
2007. Segundo eles, com o fa-
lecimento de Kaio, já são 82 
vítimas no total. 

Em 2021, as outras vítimas 
fatais da violência foram: 
Alice Pamplona da Silva de 
Souza, de apenas 5 anos, 
morta no primeiro minuto 
do ano, no Morro do Turano, 
na Região Central da capital; 
Ana Clara Gomes Machado, 
também de 5 anos, atingida 
por um tiro, em fevereiro, 
durante uma ação policial, 
em Pendotiba, Niterói; e Ray 
Pinto de Farias, de 14 anos, 
na comunidade do Fubá, em 
Cascadura, na Zona Norte do 
Rio, também em fevereiro.

“Sempre que um menino 
ou uma menina morrem de 
forma tão banal e hedionda 
pensamos que tudo vai mu-
dar, mas nada muda. Per-
guntas são feitas sobre essas 
mortes. Respostas objetivas 
são dadas, mas as medidas 
não são implementadas e os 
crimes continuam. Essas tra-
gédias deixariam de aconte-
cer se armas não chegassem 
às mãos de criminosos”, la-
menta Antonio Carlos. 

 > A Polícia Civil já iden-
tificou um possível sus-
peito de ter sido o res-
ponsável pelo tiro que 
atingiu a cabeça do me-
nino Kaio Guilherme 
da Silva Baraúna, de 8 
anos, no dia 16 de abril.  

O delegado Luís Mau-
rício Armond, titular da 
34ª DP (Bangu), infor-
mou que já intimou o 
suspeito. A delegacia 
acredita que o disparo 
tenha sido efetuado na 
Vila Kennedy, comu-
nidade vizinha da Vila 
Aliança. “Nós temos 
uma linha de investiga-
ção de que o tiro tenha 
sido disparado na Vila 
Kennedy. Existe uma li-
nha apontando um tra-
ficante, que teria reali-
zado três disparos sob 
o efeito de drogas. Nós 
já o intimamos e vamos 
verificar esses fatos, mas 
precisamos nos aprofun-
dar um pouco mais”, ex-
plicou o delegado. 

O homem não teve 
a identidade revelada, 
mas a expectativa é de 
que ele compareça na 
distrital para prestar 
esclarecimentos esta 
semana. Segundo Ar-
mond, ele estava preso, 
mas saiu da cadeia há 
aproximadamente dois 
meses. A 34ª DP regis-
trou o caso assim que 
Kaio Guilherme foi ba-
leado. O delegado irá ver, 
hoje, se com a morte do 
menino, o caso seguirá 
com a distrital ou se será 
encaminhado para a De-
legacia de Homicídios da 
Capital (DHC). 

“Vou fazer a verifica-
ção disso amanhã (hoje) 
junto à DH, mas acredi-
to que como se iniciou as 
investigações e o desen-
volvimento dela aqui, 
nós mesmos iremos con-
cluí-la”, finalizou. 

Tiro teria sido 
disparado da 
Vila Kennedy

 N A dor da perda ainda é enor-
me, mas, na tentativa de fazer 
com que o pequeno Kaio Gui-
lherme da Silva Baraúna, de 8 
anos, permaneça vivo, familia-
res do menino decidiram doar 
seus órgãos. 

“Tem muita gente precisan-
do (dos órgãos). O mundo pre-
cisa de mais amor, e o Kaio era 
muito especial e amigo, adorava 
compartilhar as suas coisinhas. 
Foi um meio de a gente ter um 
pedacinho do Kaio espalhado 
por aí”, declarou Rayane Bap-
tista da Silva, de 25 anos, tia do 
menino. 

Rayane contou que sua irmã, 
Thais da Silva, mãe da criança, 
foi até o hospital na manhã de 
ontem para autorizar a cirurgia 

para a doação dos órgãos. “Vai 
ter um pouco do Kayo em cada 
um”, disse, entre lágrimas. 

Os oito dias em que Kaio 
esteve internado no Centro de 
Terapia Intensiva (CTI) foram 
difíceis, mas de muita esperança 
para a família. Depois de muita 
oração pedindo pela recupe-
ração do menino, foi doloroso 
receber a notícia de que ele aca-
bou não resistindo. 

“Eu e minha família está-
vamos com muita fé, a gente 
acreditava muito na recupe-
ração dele. Ele era um ótimo 
menino, com um sorriso lindo”, 
falou Rayane. 

O levantamento da plata-
forma Fogo Cruzado mostrou 
que 100 crianças foram ba-
leadas na Região Metropoli-
tana do Rio entre 2016 e 2021. 
O estudo também apontou 
que Bangu foi o bairro com 
mais crianças atingidas nes-
ses quase cinco anos: foram 
cinco vítimas. E a Vila Alian-
ça, comunidade em que Kaio 
foi baleado, empatada com o 
Morro do Juramento, foi a co-
munidade com mais vítimas, 
foram três em cada.

AUTORIZAÇÃO

Familiares fazem a doação dos órgãos do garoto

Defesa Civil simula 
desocupação
A Subsecretaria de Prote-
ção e Defesa Civil realizou, 
na manhã de ontem, um 
simulado de desocupação 
na Comunidade Travessa 
Antonina, na Praça Seca. 
Os exercícios foram rea-
lizados para preparar e 
orientar a população sobre 
procedimentos necessá-
rios durante acionamento 
das sirenes do Sistema de 
Alerta e Alarme Comuni-
tário para Chuvas Fortes.

Segundo a Defesa Civil, 
uma mensagem foi enviada 
aos moradores nos dias 23 
e 24 com convite para par-
ticiparem do evento. Após 
as equipes chegarem ao lo-

cal, as sirenes foram acionadas 
informando sobre a possibili-
dade de chuvas fortes nas pró-
ximas horas. Às 10h, a sirene 
foi acionada com o toque de 
mobilização, orientando os 
moradores a saírem de suas 
residências e se dirigirem ao 
ponto de apoio mais próximo. 
Por fim, foi emitido o alerta de 
desmobilização com mensa-
gem de retorno à normalida-
de. Com isso, os moradores já 
poderiam voltar para as suas 
casas. A ação teve a participa-
ção do subsecretário de Prote-
ção e Defesa Civil do municí-
pio do Rio, Márcio Motta, e da 
subprefeita de Jacarepaguá, 
Talita Galhardo.

THUANY DOSSARES

Kaio é a quarta 
criança morta por 
arma de fogo no 
Rio em 2021

A tia, Rayane, 
diz que gesto é 
forma de “ter um 
pedacinho do Kaio 
espalhado por aí”
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FLAMENGO

BOTAFOGO VASCO

Vitória tranquila 
sobre o Macaé: 4 a 0
Em jogo para cumprir tabe-
la, o Botafogo recebeu o Ma-
caé e fez o seu dever de casa 
bem feito, goleando o adver-
sário por 4 a 0, com gols de 
Kanu, Rickson, Pedro Cas-
tro e Matheus Nascimento. 
Com o resultado, o Alvinegro 
terminou a Taça Guanabara 
na sétima colocação, com 15 
pontos ganhos.

O Botafogo foi dominante 
no primeiro tempo, esteve 
quase o tempo todo no cam-
po de ataque, mas não con-
seguiu ser efetivo contra o 
Macaé, último colocado da 
Taça Guanabara. O Alvine-
gro criou algumas oportu-
nidades com Felipe Ferreira 
e Marco Antônio. Mas não 
concluiu bem ou parou no 
goleiro Ricardo.

No segundo tempo, aos 
cinco minutos, Paulo Vic-
tor fez grande jogada pela 

esquerda e rolou para Pe-
dro Castro. O volante soltou 
uma bomba de fora da área, 
marcou uma pintura e abriu 
o placar.

Aos 17, Paulo Victor cru-
zou rasteiro da esquerda e 
encontrou Rickson livre na 
área. O volante chutou no 
canto do goleiro Ricardo e 
ampliou o placar. Aos 41, 
após cruzamento na área, 
Kanu cabeceou e deslocou 
Ricardo. David Sousa esco-
rou para o gol. O árbitro deu 
o gol para Kanu. Em seguida, 
Matheus Nascimento deixou 
o dele. Ênio fez grande joga-
da individual e rolou para o 
camisa 9 fechar o placar.

O próximo jogo do Botafo-
go será na semifinal da Taça 
Rio, contra o Nova Iguaçu, 
de olho na preparação para 
a disputa da Série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Mengão de olho na Libertadores
O Flamengo venceu o Volta 
Redonda no sábado, con-
quistou o título da Taça Gua-
nabara e festejou no campo 
mais uma taça. Porém, o 
elenco não tem muito tempo 
para comemorar e amanhã 
tem mais um jogo importan-
te: contra o La Calera, pela 
Libertadores da América.

Para este duelo, o técnico 
Rogério Ceni precisa melho-
rar o desempenho do setor de-
fensivo. Nos últimos cinco jo-
gos, foram dez gols marcados, 
sendo seis de jogada de bola 
parada. No sábado, o gol sofri-
do diante do Volta Redonda 
saiu após escanteio cobrado 
na área rubro-negra. 

Depois do jogo, o técnico 
desabafou: “Ontem (sexta-fei-
ra), trabalhamos só escanteio 

Rogério Ceni: de olho na defesa

defensivo e, mesmo assim, so-
fremos o gol. É chato, acho que 
é o quarto gol em cinco jogos 
que sofremos de bola parada. 
Hoje (sábado) foi o time mais 
alto que colocamos em cam-

po. Tivemos o Arão e mais dois 
zagueiros, depois ainda colo-
camos o Bruno Henrique que 
é um bom cabeceador. Temos 
que fazer mais treinamentos. 
É chato tomar esse tipo de gol.”

Sobre o Unión La Calera, 
Rogério Ceni disse que assis-
tiu ao jogo do time chileno 
diante da LDU, na última ter-
ça-feira. Segundo o treinador 
do Flamengo, o adversário de 
amanhã tem grande potencial. 
“Gostei bastante, vi o jogo con-
tra a LDU, vamos trabalhar em 
cima deles. Não é surpresa, in-
vestimento alto (La Calera)”.

O Flamengo se reapresen-
ta hoje para iniciar a prepa-
ração. Rodrigo Caio, com fi-
brose muscular, está fora do 
duelo e desfalca o Flamengo 
mais uma vez.

Marca de 
Cano é 
exaltada

O treinador Marcelo 
Cabo analisou a vitória 
do Vasco sobre o Resen-
de, em São Januário. O 
técnico elogiou a equipe 
adversária pela sua atua-
ção no primeiro tempo e 
também destacou que seu 
time conseguiu se impor 
na segunda etapa e cons-
truir o resultado positivo 
na Colina.

O atacante Cano tam-
bém foi objeto de análise 
do treinador. Ao marcar 
duas vezes, o argentino se 
tornou o maior goleador do 
Cruzmaltino no século XXI. 
“Fico muito feliz de ele atin-
gir essa marca porque é um 
profissional que vem tra-
balhando bastante, vem se 
doando bastante, se prepa-
rando muito bem”, afirmou.

FASE DECISIVA FLUMINENSE

Semifinais do Carioca 
estão definidas
Flamengo encara o Volta Redonda enquanto o Fluminense pega a Portuguesa

DANIEL CASTELO BRANCO

Flamengo x Voltaço: duelo de sábado vai se repetir nas semifinais

C
om a vitória de on-
tem pela manhã do 
Fluminense sobre o 
Madureira, as semifi-

nais do Campeonato Carioca 
foram definidas. O Tricolor 
irá enfrentar a Portuguesa, 
enquanto o Flamengo joga-
rá com o Volta Redonda. Os 
confrontos de ida acontecem 
na próxima semana e o clube 
das Laranjeiras e o Rubro-
-Negro vão ter a vantagem 
de jogar por dois resultados 
iguais para se classificarem 
para a final da competição.

Mesmo com equipes al-
ternativas em boa parte da 
competição, Flamengo e 
Fluminense terminaram a 
Taça GB nas primeiras colo-
cações. O Rubro-Negro con-
quistou o título do torneio 
ao derrotar o Volta Redon-
da no sábado. Já o Tricolor 
venceu o Madureira e termi-

nou em segundo. A vanta-
gem do clube da Gávea foi 
de um ponto para a equipe 
das Laranjeiras.

Portuguesa e Volta Re-
donda foram os intrusos nos 

meios dos grandes na semi-
final. A equipe da Ilha do 
Governador conseguiu uma 
bela arrancada na reta final 
da competição e ultrapassou 
o Voltaço. A equipe do arti-

Abel Hernández  
e Raúl Bobadilla 
marcam pela 
primeira vez

Goleada sobre  
o Madureira: 4 a 1

Com uma equipe alternati-
va, o Fluminense teve difi-
culdades no primeiro tem-
po, mas na etapa comple-
mentar deslanchou na par-
tida a partir da entrada de 
Gabriel Teixeira. A equipe 
das Laranjeiras saiu atrás, 
mas reverteu e terminou 
com uma goleada por 4 a 
1 sobre o Madureira, com 
os primeiros gols de Abel 
Hernández e Raúl Bobadil-
la. Paulo Henrique Ganso 
e Gabriel Teixeira também 
balançaram as redes.

Aos 28 minutos, o Madu-
reira abriu o placar. Após le-
vantamento na área, Hud-
son afastou mal e Luiz Pau-
lo finalizou para marcar. 
Aos 13 minutos do segundo 
tempo, Abel Hernández 
aproveitou a falha da zaga 
do Madureira e foi derruba-

do dentro da área. Na cobran-
ça do pênalti, o uruguaio dei-
xou tudo igual no Maracanã. 

Aos 25, o Fluminense che-
gou à virada. Após cobrança 
de escanteio, Gabriel Teixei-
ra finalizou, o goleiro Felipe 
Lacerda largou e Bobadilla 
marcou. Ainda havia tempo 
para mais dois gols. Após bela 
jogada com Danilo Barcelos e 
Gabriel Teixeira, Ganso apa-
receu e cabeceou, sem chan-
ces para o goleiro Felipe. Nos 
acréscimos, o garoto acertou 
um belíssimo chute e marcou 
o seu primeiro gol como pro-
fissional pelo Fluminense.

a palinha do apolinho

AFP

SEGURO CONTRA OS CHATOS

AS SEMIFINAIS DO 
ESTADUAL DO RIO

PEDALADAS

 NO Campeonato do Rio de 
Janeiro entra na fase deci-
siva. O Flamengo encara o 
Volta Redonda, enquanto o 
Fluminense pega a Portu-
guesa da Ilha nas semifinais 
em dois jogos, com a dupla 
Fla-Flu com a vantagem do 
empate nos resultados agre-
gados. O jogos serão dispu-
tados nos dois próximos 
fins de semana e os ven-
cedores decidirão o título 
estadual, também em dois 
jogos, sem vantagem, com 
decisão nos pênaltis em 
caso de empate. A possibi-
lidade de um Super Fla-Flu 
na final já agita a galera.

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

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

 NAo optar pela contrata-
ção de treinadores estran-
geiros, os clubes deveriam 
ter como rotina entrevistas 
gravadas antes da assinatu-
ra do contrato. O material 
informaria sobre o nosso 
clima, as viagens longas, o 
calendário alucinante, o jo-
gos programados com cur-
tos intervalos, a falta de re-
cursos para reforços, as co-
branças permanentes por 
resultados pela imprensa, 
os torcedores pichando mu-
ros, os eventuais atrasos de 
pagamento e tudo que vem 
no pacote. Informado e dis-

posto a encarar o desafio, o 
candidato diria estar ciente 
e de acordo, assinaria o con-
trato e a gravação arquiva-
da para uso do presidente 
quando, diante de maus re-
sultados, os técnicos come-
çassem a dar faniquito, tipo 
Jorge Sampaoli no Atlético 
Mineiro, Domènec Torrent 
no Flamengo e recentemen-
te Abel Ferreira (foto) no Pal-
meiras. Nas vitórias são só 
alegria, nas derrotas recla-
mam de tudo, chuva, vento, 
frio, calor, da bola. Apontam 
para todo lado menos para o 
próprio peito.

 N Desentupido, Cano re-
conheceu os caminhos 
do gol, fez dois na vitória 
por 3 x 1 do Vasco sobre 
o Resende, com a simpli-
cidade dos que dominam 
a área.

 NO Flamengo recebe 

Unión La Calera, do Chile, 
amanhã, e na outra terça-
-feira sobe a montanha para 
pegar a LDU, no Equador. No 
meio, a semifinal do Cariocão.

 NCazares agradou a Roger 
Machado. Se tiver juízo, pode-
rá emplacar no Fluminense.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Paulo Henrique Ganso 
tem inteligência, habili-
dade de um lapidador de 
diamantes no trato da 
bola, um raro talento. Fal-
ta intensidade, a gana dos 
vencedores.

 NDecepcionante o de-
sempenho do Botafogo 
no início de temporada. 
Muito mal no Cariocão, 
terá que melhorar muito 
se não quiser sentar praça 
na Série B do Brasileiro.
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CITY É CAMPEÃO
O Manchester City venceu o Tottenham por 

1 a 0, com gol de Laporte, e conquistou a 

Copa da Liga Inglesa, em Wembley.

lheiro Alef Manga vive um 
momento de instabilidade 
nos últimos jogos. Com dois 
empates e uma derrota nos 
últimos três jogos, o Volta 
Redonda deixou o título da 
Taça Guanabara escapar e se 
classificou em quarto lugar.

Flamengo e Fluminense, 
que já decidiram o Carioca 
no ano passado, podem no-
vamente fazer a final. Com 
a cabeça na Libertadores, 
as duas equipes podem não 
entrar em campo com força 
máxima nas semifinais. 

TAÇA RIO
Vasco e Botafogo ficaram 
fora da semifinal. As duas 
equipes vão disputar a Taça 
Rio, que neste ano não vale 
vaga na final do Carioca. O 
Cruzmaltino enfrenta o Ma-
dureira enquanto o Alvine-
gro pega o Nova Iguaçu.

DANIEL CASTELO BRANCO

Abel Hernández empatou o jogo
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ECONOMIA

As maiores dificuldades são foco, concentração nas atividades. Home office tem muitas distrações

Como se adaptar ao home office
Pesquisa mostra os desafios enfrentados por funcionários que adotaram teletrabalho na pandemia

C
om a chegada da pan-
demia no Brasil, em 
março de 2020, funcio-
nários e empresas pre-

cisaram se adaptar ao novo 
regime de trabalho remoto. 
Apesar do futuro promissor, o 
home office ainda é sinônimo 
de desafio para muitos. Cer-
ca de 27,2% consideram que 
a diferença da qualidade de 
conexão da internet é um dos 
maiores contratempos desse 
modelo de trabalho, enquanto 
22,2% apontam a presença da 
família combinada com a falta 
de um espaço privado como 
principal problema, conforme 
mostraram os dados de uma 
pesquisa feita pela organiza-
ção global EY.

Mesmo com as dificulda-
des, o estudo mostra que a 
maioria dos trabalhadores 
considera que aumentou sua 
produtividade ao desempe-
nhar a função em casa. E, de 
acordo com especialistas da 
área, é bom se adaptar, porque 
o home office já é uma tendên-
cia do mercado de trabalho. 

“No futuro, as empresas 
já terão o tempo necessário 
para amadurecer a experiên-
cia, alterar estratégias que te-
nham dado errado, em uma 
tentativa inicial, experimentar 
pessoas e processos e estarão 
bem mais adaptadas a este 
formato. Além disso, dificil-
mente buscarão maximizar 
seus custos com infraestrutu-
ra para absorver novamente 
seus colaboradores interna-
mente, caso os resultados es-
tejam dando certo”, explicou 

Claudio Ricciopo, especialista 
em Gestão de Carreira e CEO 
da Employability.

“Os próprios processos de 
recrutamento e seleção fo-
ram facilitados. A absorção 
de colaboradores de outras 
regiões com o trabalho home 
office permitiu que vagas de 
emprego, anteriormente mais 
difíceis de serem fechadas, por 
carência de mão de obra quali-
ficada no território da empre-
sa, fossem mais facilmente so-
lucionadas”, completou. 

OS MAIORES DESAFIOS
“As maiores dificuldades são 
o foco, a concentração nas ati-
vidades, porque o home office 
tem muitas distrações. Mui-
tas pessoas têm filhos peque-
nos, por exemplo, ou as vezes 
um outro familiar que fica em 
casa e pode chamar atenção, 
demandar essa pessoa, fazer 
perguntas, sem se dar conta 
que ela pode estar numa re-
união ou ocupada. As vezes 
o local onde as pessoas estão 
trabalhando é uma sala, um 
quarto, na maioria das vezes 
não se tem um escritório pró-
prio para o trabalho e isso aca-
ba atrapalhando um pouco”, 
relata a psicóloga e coach de 
carreira Aline Saramago. 

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br

PARA SEREM CUMPRIDOS 

 NO trabalho à distância requer 
esforço, tanto do colaborador, 
quanto da empresa. Mas, é im-
portante estar atento aos di-
reitos trabalhistas. “O Artigo 6º 
da CLT prevê que não há distin-
ção entre trabalho no estabe-
lecimento do empregador, do 
executado no domicílio do em-
pregado e o feito a distância. Os 
direitos para aqueles que tra-
balham na empresa ou, em sua 
casa, são idênticos”, reforçou 
Ricardo Basile, especialista em 
Direito Trabalhista e sócio do 
Escritório Basile Advogados.

Porém, alguns pontos devem 
ser vistos com mais cuidado. “O 
importantes é observar correta-
mente as regras ergonômicas, 
a fim de assegurar a saúde do 
trabalhador e o cumprimento 
da correta jornada de trabalho. 
Cabendo afirmar que quando 
horas extras são praticadas, 
mesmo que em home office, 
estas devem ser pagas com to-
dos os adicionais legais, como 
se o trabalho fosse cumprido 

presencialmente”, completou. 
O advogado Solon Tempe-

dino, do escritório Solon Tepe-
dino Advogados, orienta sobre 
benefícios como vale-refeição 
e transporte. “Os benefícios 
recebidos no trabalho presen-
cial devem ser mantidos, justa-
mente por não existir distinção. 
O vale-refeição, por exemplo, é 
necessidade mesmo em casa e 
deve ser preservado. Já o vale-
-transporte pode ser cortado já 
que não vai mais existir o deslo-
camento”, explica. 

Segundo ele, a empresa deve, 
ainda, arcar com a infraestrutura 
necessária do trabalho. “A legis-
lação que existiu na pandemia 
foi a MP 927, que perdeu vigên-
cia. A MP não especificava quem 
arcaria com despesas de aquisi-
ção e manutenção dos equipa-
mentos, como computador e 
internet. Mas, prevê que se o em-
pregado não tem infraestrutura 
necessária, o empregador deve 
fornecer equipamentos, deven-
do ser previsto em contrato”.

Saiba os direitos trabalhistas de 
quem exerce função em casa

Conexão da internet pode provocar problemas
 > Além da convivência fa-

miliar, Claudio Ricciopo re-
forçou outros pontos mais 
técnicos que podem ser 
problema no teletrabalho, 
como a conexão da inter-
net e comunicação interna 
ruim, no caso de quem tra-
balha em empresas. 

“Problemas de conexão 

com a internet podem deixar 
o colaborador temporaria-
mente fora de atividade e as 
dificuldades na comunicação 
interna, que já são problemas 
de muitas corporações quan-
do todo o time está junto e, são 
naturalmente potencializadas 
pela distância física das par-
tes”, acrescentou. 

Para o especialista, os 
problemas são divididos 
entre os que podem ser re-
solvidos e os que não. Por 
exemplo, o convívio com 
os filhos, que estão em 
casa por conta das escolas 
fechadas, é algo que o tra-
balhador não pode resol-
ver nesse momento. 

Estudo mostra que 
maioria considera 
que aumentou 
produtividade 
trabalhando em casa
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STF julga ação sobre 
direito à restituição 
de perdas do FGTS
Trabalhadores com saldo de 1999 até hoje, mesmo que já tenham 
sacado, poderão ser beneficiados com processo de expurgos da TR

DIVULGAÇÃO

No caso do FGTS, o único 
ganho de remuneração são 

os juros anuais de 3%

O
s trabalhadores vêm 
perdendo ao longo 
dos últimos 21 anos 
muito dinheiro nos 

rendimentos Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) por conta dos expur-
gos da TR (Taxa Referen-
cial). Entretanto, há uma es-
perança de que isso chegue 
ao fim no próximo dia 13 de 
maio. Isso porque o Supremo 
Tribunal Federal (STF) deve 
julgar uma ação para definir 
se o trabalhador terá direito de 
ser restituído dessas perdas.

Qualquer trabalhador que 
tenha tido saldo no fundo de 
janeiro de 1999 até a presen-
te data, mesmo que já tenha 
sacado e inclusive herdeiros 
dos trabalhadores falecidos, 
poderá entrar com uma ação 
de expurgos da TR.

Segundo Mario Avelino, 
presidente do Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalhador 
(IFGT), há 21 anos foi gerada 
perda de R$ 538 bilhões, quan-
do o governo passou a usar a 

TR, calculada pelo Banco 
Central, para fazer a correção 
e não o Índice de Preços Na-
cional ao Consumidor (INPC) 
do IBGE, que mede a inflação.

Inicialmente, o julgamen-
to seria em 12 de dezembro 
de 2019, acabou adiado para 
6 de maio do ano passado. 
Mas, em função da pande-
mia da covid-19, foi remarca-
do para o próximo dia 13 de 
maio. “Esperamos que não se 
tenha mais adiamento. Desde 
setembro de 2017, a TR todo 
mês é zero, não repondo as 
perdas geradas pela inflação”, 
diz Avelino.

POUPANÇA DO TRABALHADOR
“É importante lembrar que 
o FGTS é uma poupança do 
trabalhador. Atualizar mo-
netariamente uma poupan-
ça é repor as perdas geradas 
pela inflação, com o objetivo 
de manter o poder de com-
pra desta poupança. No caso 
do fundo, o único ganho são 
os juros anuais de 3%. A par-
tir do ano base de 2016, a dis-
tribuição do lucro líquido, 
que nos anos de 2016, 2017 e 
2019 foi de 50% e no ano de 
2018 foi de 100%, distribuiu 
um total de R$ 32 bilhões”, 
disse Mario Avelino.

HÁ 15 ANOS

 N Há 15 anos, o IFGT luta 
para acabar com este con-
fisco. Em 2007, iniciou a 
campanha “Fundo de Ga-
rantia 40 anos – Justiça 
para o Trabalhador”, que 
originou o Projeto de Lei 
do Senado PLS 581/2007 
do senador Paulo Paim 
(PT-RS), que, em 2018, 
foi arquivado por falta de 
votação pelo Senado. Em 
2019, a pedido do IFGT, 
o parlamentar deu entra-
da na Casa no Projeto de 
Lei 3.254/2019, que subs-
titui o PLS 581/2007, e que 
também continua parado 
no Parlamento.

A situação das ações 
dos expurgos da TR na Jus-
tiça é uma longa história. 
Em fevereiro de 2014, o Su-
perior Tribunal de Justiça 
(STJ) suspendeu o julga-
mento de todas as ações 
dos expurgos em primeira 
e segunda instâncias e jui-
zados especiais, enquanto 
não houvesse o julgamento 
pelo STJ. Em abril de 2018, 
50 meses depois, o STF jul-
gou e deu a decisão a favor 
do governo.

Luta contra 
confisco

Espera por definição no dia 13 de maio
 > Para o próximo dia 13, 

o instituto espera que o 
STF defina de uma vez 
por todas essa situação 
que, segundo a entida-
de, prejudica os traba-
lhadores. “Acredito que, 
em função do histórico 
de decisões do Supremo 
em relação a TR como 
índice de atualização 
monetária, a decisão do 
STF pode ser favorável ao 

trabalhador. Mas há o lado 
político por conta do gran-
de rombo de R$ 538 bi e, as-
sim, só possam vir a dar ga-
nho aos trabalhadores que 
entraram com uma ação na 
justiça para reaver as per-
das até a data do julgamen-
to”,  explicou Mario Avelino.

Para o projeto mudar no 
Congresso Nacional e o tra-
balhador saia vitorioso no 
dia dia 13 de maio no julga-

mento do STF, é preciso 
pressão popular. De acor-
do com Avelino, a melhor 
forma é entrar com uma 
ação na Justiça. “Neste 
momento, para o traba-
lhador não ter mais pre-
juízos, a solução é parti-
cipar de ações coletivas, 
que podem ser através de 
sindicatos ou associações 
de trabalhadores”, esti-
mula Avelino. 

 > De 2018 para 2019, 
das  quase 500 mil 
ações entre indivi-
duais e coletivas que 
estavam suspensas, 
representando aproxi-
madamente cinco mi-
lhões de trabalhadores, 
300 mil foram julgadas, 
dando ganho de causa 
ao governo com base 
na decisão do STJ e co-
brando dos trabalhado-
res as custas judiciais e 
a taxa de sucumbência 
do trabalhador em fa-
vor da Caixa Econômi-
ca Federal. 

“Além do trabalha-
dor ter sido prejudica-
do pelos confiscos do 
governo, o que chamo 
de roubo legal, pois a lei 
permite o governo fazer 
o confisco, ele ainda tem 
seu prejuízo aumentado 
sendo punido pela jus-
tiça por brigar por seu 
direito de ter um rendi-
mento justo no seu Fun-
do de Garantia”, afirmou 
Mario Avelino.

Justiça 
tem sido 
favorável
ao governo

O FGTS é uma 
poupança do 
trabalhador. 
Atualizar 
monetariamente é 
repor perdas pela 
inflação para manter 
o poder de compra
MARIO AVELINO, 
presidente do IFGT

CONFIRA

R$ 538 BI

R$ 32 BI

Perda gerada desde 
quando o governo passou 
a usar a TR na correção do 
FGTS e não INPC, que mede 
a inflação.

Lucro líquido distribuído às 
contas vinculadas do FGTS 
dos trabalhadores nos anos 
de 2016, 2017, 2019 e 2020.

DIVULGAÇÃO

Em função da 
pandemia de 
covid-19, julgamento 
foi remarcado para o 
dia 13 de maio
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MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com 
todas as ferramentas com-
pletas. Diária R$120,00. +al-
moço, +passagem. Contato 
no Tel.:(21) 98694-0590/ 
2691-8719 Marcelo
 

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
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AINDA PODE RECORRER 

Justiça de Goiânia 
condena Áudio Mix 
por não cumprir show 
de Gusttavo Lima

A Áudio Mix, conhecida por agenciar estre-
las como Alok e Luan Santana, enfrenta 
problemas com a Justiça do Estado de 

Goiás. O produtor de eventos, Alaylsson Abdon 
Nobre, contratou com a Áudio Mix, em 2010, 
um show do cantor Gusttavo Lima, com data 
marcada para acontecer em 19 de setembro. 
Mas o evento acabou sendo cancelado unilate-
ralmente em 24 de agosto, com a justificativa 
de inadimplemento do contratante.

No processo, que tramita na 12ª Vara Civil de 
Goiânia, o produtor menciona que, através do 
evento, esperava reunir cerca de 8,5 mil pes-
soas e, deste total, 7 mil seriam com vendas de 
ingressos de pista, que na época seriam vendi-
dos por R$ 25, cada. Já o restante dos ingressos 
seriam vendidos como vip por R$ 60, cada. O 
empresário também narra que fez uma grande 
divulgação do show em outdoors, sites, ônibus, 
e até mesmo em rádios, mas o evento nunca 
aconteceu.

Em sua defesa, a Áudio Mix e o proprietário 
da marca, Marcos Araújo, ambos réus na ação, 

sustentaram não haver qualquer prova docu-
mental que comprovasse a tese do produtor, 
mas a justiça considerou como prova os depoi-
mentos de testemunhas acostumadas a fre-
quentar os shows organizados pelo produtor. 
Testemunhas essas que foram arroladas no 
processo e uma delas falou em juízo que o 
evento foi divulgado até em cidades vizinhas.

A justiça de Goiás decidiu que o inadimple-
mento contratual ocorreu por culpa exclusiva 
da empresa Áudio Mix. Conforme os autos da 
ação de número 0101242.37.2011.8.09.0051, a 
Justiça reconheceu em 3 de setembro de 2020, 
por unanimidade dos votos, os direitos do 
produtor de eventos e condenou a Áudio Mix a 
devolver um depósito de R$ 8 mil feito por 
Alaylsson. Considerando prejuízos de lucros 
cessantes, houve a condenação em R$ 25 mil. 
Há ainda outra condenação no valor de quase 
R$ 15 mil por danos emergentes e, a título de 
danos morais, o valor inicialmente estava 
fixado em R$ 15 mil. No entanto, Alaylsson 
Abdon Nobre conseguiu, através de recurso, 

POR ATENTADO AO PUDOR

PK DELAS DEBOCHA DE SUA PRISÃO 
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Depois de ser preso por atentado ao pudor, na noite da última sexta-feira, por fazer sexo com 
duas moças dentro de um carro em frente a Praia da Barra da Tijuca, o cantor PK Delas se pro-
nunciou sobre o episódio. No sábado (24), ele usou as redes sociais para contar que amanheceu 
com vários policiais dentro de sua casa. 
“Daqui a pouco vão mandar o Bolsonaro na minha casa também. (…) A gente já não tem mais 
privacidade. (…) Brincadeira! Vamo embora, né. Partiu delegacia. Mais de 50 homens na minha 
casa. Nem a UPP tem essa quantidade 
de polícia aí”, disse o funkeiro.
PK ainda afirmou que ele e as duas 
mulheres terão que ir novamente à 16ª 
delegacia da Barra para prestar novos 
esclarecimentos. Por fim, ele emitiu um 
comunicado nas redes sociais debo-
chando, mais uma vez, da situação. 
“Fui preso por fazer sexo dentro do car-
ro. HAHA, brincadeira! Eles tinham que 
ser presos por atrapalhar! O motel tava 
muito caro, meu ‘cupadi’. Torrei tudo no 
quiosque, fiquei fumadão e não deu pra 
ir pro Tetel. Já tava na maior maluquice. 
E outra coisa que eu vou falar pra vocês: 
não vai ser a primeira e nem a última vez 
que isso vai acontecer. O povo nasceu pra 
ser livre e não seguir o que a sociedade 
obriga. Eu sou doidão, moça. Eu sou o 
próprio, não existe outro”, escreveu ele 
nos stories do Instagram.  

O descaso com Sol Vega
A ex-BBB Sol Vega 
usou as redes sociais 
ontem, para 
desabafar sobre o 
descaso da produção 
do reality ‘No Limite’, 
da Globo. Segundo 
ela, a equipe da 
atração a convidou 
para participar da 
seleção, mas sequer 
deu uma satisfação se 
ela estava ou não 
selecionada para o 
programa. 

“Não me falaram 
nada. Eu só fiz o que 
eles pediram e eles 
nem falaram se eu 
tava fora, que não 
deu... Eles não têm 
essa consideração por 
você. Da outra vez foi a mesma coisa: quando eu vi, já tinham 
escolhido o pessoal e também não me falaram nada. Agora eu sei 
que já escolheram, porque hoje que vão falar o nome do elenco. E é 
isso. Vida que segue... Eu deveria não ter ido, porque eu já passei 
por isso e tô passando de novo. Uma sensação horrível, porque 
você faz um monte de planos e de repente você vê que não vai 
viver aquilo. Cansada de ser enganada”, desabafou. 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

aumentar para R$ 22 mil, adicionando ainda a 
multa pelo descumprimento contratual, fixado 
em R$ 25 mil. Houve também condenação em 
10% de honorários advocatícios, majorados 
para 13% em sede de recurso. A Áudio Mix 
ainda ainda pode recorrer da decisão.
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PARA A PATERNIDADE

DA NOVELA TEEN 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

LUIZ FERNANDO GUIMARÃES 
LAMENTA MORTE DE SEU CÃO
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‘Fátima Conceição’ é a nova música de MC Kekel lan-
çada recentemente no canal do cantor no Youtube. A 
faixa é uma homenagem à mãe do artista, que mor-
reu há 9 anos, vítima de um acidente vascular cerebral 
(AVC). “É a maior homenagem que já fiz para a minha 
mãe. Fiz meus irmãos e nossos filhos participarem 
dessa homenagem e dei o nome da música de Fátima 
Conceição. Uma das minhas maiores tristezas é não 
poder dar a ela a prosperidade que vivo hoje, mas sei 
que foi ela lá de cima que me ajudou chegar até aqui”, 
disse o funkeiro à coluna.

Uma atriz ex-Globo, que atualmente está na Record, anda 

dizendo por aí que seu emagrecimento tem sido natural, 

através de reeducação alimentar e exercícios físicos. Só 

que a coluna descobriu que o método ‘natural’ adotado 

pela moça é um certo remedinho que vem circulando na 

casa dela e que tem sido utilizado, inclusive, pelo mari-

do da artista. Todo mundo secando de ‘forma natural’ 

em casa! Nas entrevistas que costuma dar para sites 

e revistas, a atriz vem falando desse seu novo mode-

lo saudável de vida, mas sem citar, é claro, o nome do 

santo remédio.

SÓ NO TRUQUE

HOMENAGEM

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Neste fim de 

semana, Cauã 
Reymond es-
teve visitando 
uma casa para 
investir em um 
projeto social em 
parceria com a 
academia Tropa 
Thai, na comu-
nidade Muzema, 
localizada perto 
de sua casa, na 
Barra da Tijuca, 
Zona Oeste  
do Rio.

A cantora Luísa Sonza rompeu, em 
outubro de 2020, o contrato que 
mantinha com a Chantilly Promoções. 
Ela encerrou a parceria de trabalho 
com a empresa através de um 
telegrama. Agora, a produtora que era 
responsável pelo seu agenciamento 
desde 17 de julho de 2019, vai cobrar na 
justiça R$ 470 mil. 

A Chantilly comprova que recebeu uma 
notificação da cantora desfazendo o 
acordo entre as partes no dia 1 de 
outubro de 2020, e alega ter sido 
surpreendida, uma vez que durante 
toda a pandemia atendeu as 
exigências de Luísa, arcando com os custos da estrutura montada para 
atender todos os interesses dela. A empresa afirma que ainda esteve 
procurando alternativas de shows e firmando compromissos, tudo sem 
gerar qualquer ônus financeiro à cantora.

O cachê de Sonza girava em torno de R$ 40 a R$ 60 mil. A Chantilly quer ser 
indenizada pelos shows não cumpridos da agenda de 2021, que seriam dia 
25 de janeiro, em São Paulo, 15 de fevereiro, em Barretos, 6 de março, em 
Novo Hamburgo, 13 de março, em São Paulo, 5 de junho, em Uberaba, 9 de 
junho, em Brasília, 11 de junho, em Vinhedo e 26 de junho em Porto Alegre, 
com um total bruto de R$ 405 mil.

A empresa ainda quer cobrar quase R$ 70 mil pendentes de comissões. 
Luísa Sonza teria dado a palavra, ainda em 2020, se comprometendo a 
realizar os shows vendidos, mas não cumpriu. A situação da cantora é 
delicada, pois a Chantilly tem todos os contratos firmados com os 
contratantes, que são provas de que houve o descumprimento dos shows.

Luiz Fernando Guimarães usou as redes sociais, neste fim de semana, para 
lamentar a morte de seu cachorro de estimação, o Topete. “Nosso querido 
Topete partiu daqui e virou mais uma estrela. As noites aqui na roça estarão 
mais claras. Como todos sabiam, ele andava muito debilitado e, nos últimos 
dias, depois de todo esforço, veio a alegria por ter deixado a clínica e voltado 
para casa. Ele subia e descia escada, latia e corria por toda parte. Saiu da dieta 
e se fartou do arroz e queijinho que tanto amava. Impossível dizer não pra ele 
naqueles momentos”, escreveu o artista ao homenagear o bichano. 

Chay Suede e Micael Borges fizeram a alegria dos fãs da novela ‘Rebelde’, 
da Record TV, ao se reencontrarem neste fim de semana, ao lado de seus 
respectivos filhos. Os atores, que fizeram grande sucesso ao 
protagonizarem a trama teen da Record, agora são pais da pequena Maria, 
de um ano, fruto do relacionamento com Laura Neiva, e de Zion, de sete 
anos, do casamento com Heloisy Oliveira. 

LUÍSA SONZA ROMPE COM 
AGÊNCIA POR TELEGRAMA

REPRODUÇÃO/TWITTER

Em resposta aos seus seguidores no Instagram, Tatá Werneck voltou a atualizar o público sobre 
o estado de saúde de seu amigo, o humorista Paulo Gustavo. “O Paulo está melhorando muito, 
graças a Deus, a Jesus amado e aos médicos, obviamente. Obrigada pelas orações, gente. Está real-
mente chegando até ele”, contou, disse Tatá nos stories do Instagram. 

PAULO GUSTAVO MELHORANDO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NApareceu para o presidente Jair Bolsonaro o Partido 
da Mulher Brasileira como opção de filiação, que deve 
alterar o nome para Brasil 35. Curiosamente o PMB tinha 
só um parlamentar na Câmara, e na Legislatura passada: 
um homem, o deputado Weliton Prado, que se filiou ao 
PROS. O precedente recente alerta para  um risco ao PMB 
trocar o nome. O Patriota se chamava PEN e alterou a no-
menclatura a pedido de Bolsonaro, que prometeu filiação 
na pré-campanha de 2018 e... recusou. O clã Bolsonaro 
quer um partido para chamar de todo seu, desde a Exe-
cutiva Nacional até os municipais. O Patriota não vingou 
porque seu presidente, Adilson Barroso, não cedeu.

No muro
 N  Levy Fidélix (PRTB), 

Barroso (Patriota) e Ro-
berto Jefferson (PTB) ofe-
receram os partidos para 
filiação de Bolsonaro, ain-
da em cima do muro a um 
ano das convenções.

Memória 
 N Levy Fidélix, que mor-

reu vítima por Covid-19, 
se desdobrou em telefone-
mas para o plano de saú-
de, UTI aérea e hospitais, 
e conseguiu salvar um ir-
mão do vírus em 2020.

 Foz
 N O caso envolve um es-

tudo geoambiental da 
UFPR que pode mudar o 
traçado diante da nova de-
sembocadura do “Mar de 
Ararapira”, apontada pelo 
plano de manejo daquela 
unidade de conservação 
e que altera os marcos 
limítrofes. 

Panorama do caos
 N Não bastasse o pedido 

de demissão da presiden-
te, recente, e o adiamento 
do Censo de 2021, o IBGE 
vê reduzido drasticamen-
te o questionário para a 
pesquisa nacional. 

Lupa 
 N Procuradores de Brasí-

lia estão de olho nos tra-
balhos da Corregedoria 
da Secretaria de Desen-
volvimento Institucional 
da Embrapa.

NOVO MAPA?

 N O IBGE – que cambaleia sem verba mas resiste, ainda bem 
– pode ganhar em dias uma curiosa demanda regional na 
direção. O deputado federal Filipe Barros (PSL) requereu ao 
ministro Paulo Guedes que o órgão refaça os estudos da divisa 
do Paraná com São Paulo, no Parque Nacional de Superagui, 
em Guaraqueçaba (PR).

A fome sempre afligiu o povo bra-
sileiro como uma sombra da 
morte imposta pelas elites do 

atraso, como disse acertadamente o 
sociólogo Jessé Souza. Apenas no bre-
ve período dos governos de Lula e Dil-
ma, interrompido em 2016 pelo golpe 
do impeachment, é que essa “tradição” 
macabra da fome foi sendo derrotada 
até ser expulsa do país, em 2014, com 
o Brasil historicamente fora do Mapa 
da Fome da ONU.

Mas Temer e Bolsonaro anularam 
as políticas de segurança alimentar 
adotadas por aqueles governos e, com 
isso, abriram novamente as portas do 
país para a fome voltar seis anos de-
pois de extinta, como constata o Mapa 
Mundial da Fome elaborado pela Or-
ganização da ONU para a Alimentação 
e a Agricultura (FAO). 

O Inquérito Nacional sobre Insegu-
rança Alimentar no Contexto da Pan-
demia no Brasil, realizado pela Rede 

No ultimo dia 22, completaria 
120 anos um dos mais impor-
tantes políticos do século XX. 

Adhemar de Barros, um paulista aristo-
crata, formado em Medicina no Rio de 
Janeiro, com mestrado na Alemanha e 
residência médica na França no final 
dos anos 1920. Em 1934, entrou para a 
política e, quatro anos depois, recebeu, 
muito jovem para a época, o convite de 
Getúlio Vargas para ser o Interventor 
em São Paulo.

Foi o primeiro grande empreendedor 
do Brasil. Ousado, construiu as duas pri-
meiras autoestradas brasileiras, ligando 
São Paulo a Santos (Via Anchieta) e São 
Paulo a Campinas (Via Anhanguera), 
depois a Castelo Branco, que levou o 
progresso para a região de Sorocaba. 
Fundou a Vasp, empresa aérea que mar-
cou presença na aviação brasileira; in-
centivou a construção de aeroportos por 
todo o interior; construiu o mais alto 
edifício da América Latina, sede do ban-
co estadual; doou o terreno onde está 
o Masp, o mais importante museu da 
América Latina; ampliou a mais impor-
tante escola de agronomia do Brasil, em 
Piracicaba. Lançou as bases da moderna 
agricultura paulista, até então limitada 
ao café e à pecuária.

Depois de interventor com tantas rea-
lizações, na redemocratização, em 1946, 
foi eleito governador. Mais tarde, elegeu-
-se prefeito de São Paulo, onde recupe-
rou as finanças com auxílio de Amador 
Aguiar, fundador do Bradesco. Voltou 
para um terceiro mandato, em 1962, 
durante o qual foi um dos principais ar-
ticuladores da Revolução de 1964, com 
a qual rompeu dois anos depois e teve 
seus direitos políticos suspensos.

No entanto, é o médico que hoje não 
pode deixar de ser lembrado e consa-
grado. Foram obras suas: o Hospital 
das Clínicas, até hoje, 70 anos depois, o 

Temos que superar a fome e a morte no país

Benedita da Silva

deputada federal  
(PT/RJ)

Aristóteles 

Drummond

jornalista

Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricio-
nal, revelou que nos últimos meses de 
2020, 19 milhões de brasileiros passa-
ram fome e 116,8 milhões de pessoas, 
mais da metade dos domicílios do 
país, enfrentou algum grau de insegu-
rança alimentar. 

Estudo feito pela Universidade de 
Brasília, em parceria com a Univer-
sidade Livre de Berlim, mostra que a 
insegurança alimentar grave era mais 
comum naqueles domicílios chefiados 
por mulheres, a maioria preta, com 
crianças de até quatro anos e renda 
per capita de até R$ 500. 

Esse quadro dramático de aumento 
da fome foi registrado no segundo se-
mestre do ano passado, quando ainda 
se pagava um auxílio emergencial de 
R$ 300. Imagine a situação atual com 
a redução desse auxílio para valores 
de R$ 150, R$ 250 e R$ 375 e para um 
universo menor de pessoas. 

As elites se orgulham das safras re-
cordes de soja e milho exportadas pelo 
agronegócio brasileiro, mas todas as po-
líticas que no passado recente sustenta-
vam a agricultura familiar, de onde vem 
o feijão e o arroz consumido pelo povo, 

maior da América Latina e referência no 
combate à pandemia; o Hospital Emílio 
Ribas, centro de pesquisas, de estudos e 
de atendimento à pandemia; o Instituto 
Adolfo Lutz, de pesquisas também. Deu 
ao Butantan a sua sede e a ampliou para 
ser o que é no mundo científico. Até o 
Estádio do Pacaembu, onde se construiu 
hospital de campanha, foi de seu tempo. 
Foi estagiário no Instituto Manguinhos, 
hoje FioCruz. Um gigante de visão e ação.

Adhemar, entretanto, foi alvo da inve-
ja de seus adversários, acusado que foi 
de promover uma “caixinha eleitoral” e, 
diante da impossibilidade de se negar 
seu acervo de grandes obras, foi definido 
como o “rouba, mas faz”. Mas, ao morrer, 
deixou menos do que tinha ao entrar na 
política. Seu grupo empresarial, que so-
breviveu nas mãos do genro João Saad, 
foi o grupo liderado pela TV Band.

Foi líder de um partido, PSP, que che-
gou a ser o quarto em tamanho no Brasil 
e que vivia na base de seu prestígio po-
pular. Como era mais homem de ação do 
que de articulação política, foi traído, de 
um lado, e atropelado pelo destino, por 
outro, pois seria o candidato de Vargas, 
em 1955, não fosse o trágico suicídio, em 
agosto de 1954.

Teve na campanha como seu vice-
-presidente, o deputado Danton Coe-
lho, o mais leal dos getulistas, e o apoio 
do general Caiado de Castro, senador 
pelo Rio, que foi chefe da Casa Militar de 
Vargas. Na eleição presidencial de 1955, 
teve em São Paulo um milhão de votos, 
contra setecentos mil do Marechal Jua-
rez Távora e modestos duzentos e trinta 
mil de Juscelino, que ganhou o pleito. E 
sempre venceu no Rio de Janeiro, onde 
fundou O DIA.

foram desmontadas por Bolsonaro.
Junte-se a isso o desemprego, o ar-

rocho do salário-mínimo e o auxílio 
emergencial de fome, para fecharmos 
o quadro geral da insegurança alimen-
tar e da fome no Brasil. Não por acaso 
Lula comentou recentemente que “a 
fome não é uma questão natural, mas 
sim uma questão política”.

Diante do descaso do governo fede-
ral as próprias comunidades desenvol-
veram inúmeras iniciativas de solida-
riedade social, por meio da doação de 
alimentos, cestas básicas e até mesmo 
ajuda financeira para a compra de gás 
e remédios.

É todo um universo de entidades so-
ciais formando um movimento nacio-
nal de ajuda mútua, mostrando que o 
povo brasileiro sabe resistir aos retro-
cessos e enfrentar os desafios quando 
lhe são confrontados.

Estamos vivendo um momento em 
que a sociedade começa a lutar para 
superar as políticas de morte e de fome 
que vêm sendo adotadas pelo governo 
federal e seus setores mais conscientes 
se mobilizam para reconstruir na pós-
-pandemia um país sem ódio e aberto 
para todos e todas.

REPRODUÇÃO FACEBOOK
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 N # Búzios Love, comemoração do mês dos namorados, começa dia 
11 de junho. # D.A Gastronomia cria novo site, em comemoração aos 
20 anos da empresa. # O livro “Incêndio no Museu”, de Isa Colli, será 
lançado hoje pela Editora Colli Books. # Projeto ‘COLLAB Instituto 
Mazomba’ encerra hoje inscrições para oficinas de formação para 
mulheres da região de Itaguaí. # Prêmio Escola Diversa, iniciativa 
da edtech Piraporiando, está com inscrições abertas para educadores. 
# Calçados Bibi inaugura sétima loja no Peru.

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
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120 anos do fundador de O DIA

CB x indústrias
 N  Empresários do setor 

produtivo ligados à Fede-
ração das Indústrias de 
Pernambuco estão indig-
nados e amargando pre-
juízos com a postura da 
direção do Comando do 
Corpo de Bombeiros. O ór-
gão tem negado licença de 
funcionamento às fábricas 
que extrapolam o Código e 
Segurança Contra Incên-
dio e Pânico  no Estado.

 Ôh, do gabinete!
 N  Os industriais querem 

reclamar diretamente 
com o governador Pau-
lo Câmara, pois o Estado 
deixa de arrecadar impos-
tos. A turma está na porta 
e o caso está na mesa do 
secretário da Defesa So-
cial, Antônio de Pádua.

Educação no bolso
 N  Levantamento da Mo-

bills revela que os gastos 
com educação no Brasil 
cresceram 50%, em com-
paração com a média re-
gistrada no começo de 
2020. A startup analisou 
dados de mais de 133 mil 
usuários do app entre Ja-
neiro de 2020 e Fevereiro 
de 2021. 

 Zé Esplanador
 N  Nosso leitor fiel – cujo 

lema é Perguntar não 
Ofende, Cobrar é de Direi-
to – está revoltado. O PIX 
vai ser cobrado para pes-
soa jurídica. Durou pouco 
a alegria do empresário. A 
invenção do BC seria gra-
tuita, mas o apetite dos 
bancões pelo seu bolso é 
insasiável.

MERCADO

PARTIDO DO CLÃ
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Humorista Yuri 

Marçal comenta 

sua carreira, 

polêmicas, cultura 

do cancelamento, 

representatividade 

e a série ‘5x 

Comédia’ 

PIADA E 
DEBATE

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

MALHAÇÃO

 n Bianca enfrenta Jade e decide 
continuar se divertindo em sua 
festa. Marcelo se sente culpado 
por ficar com Roberta. Depois da 
separação Duca e Bianca sofrem 
pensando um no outro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela se emociona na for-
matura de Rodrigo. Rodrigo diz 
a Lourenço que Manuela é a res-
ponsável pela felicidade deles. 
Ana abre os olhos e balbucia o 
nome de Júlia para Eva.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna desabafa com Kyra e 
acredita que sua relação com 
Juan chegou ao fim. Téo confes-
sa a Micaela que sente algo por 
Luna/Fiona. Alexia pensa em ir 
atrás de Zezinho. 

 n Massá ameaça Adália. Abrão 
e Ló fazem a divisão de seus 
destinos. Em Sodoma, o rei Bera 
e Jaluzi armam contra o rei Que-
dorlaomer. Massá pede para se 
juntar à caravana de Abrão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Na escola haverá um torneio 
de Artes Marciais. Mosca, Rafa 
e Binho querem participar, mas 
precisam de mais meninos para 
formar uma equipe.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo fica apreensivo 
com visita de Maria Marta a Cris-
tina. Cristina aceita proposta de 
Maria Marta e desiste da herança 
de Zé Alfredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Yuri Marçal

FOTOS DIVULGAÇÃO

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tabata Uchoa

É 
possível unir humor 
e crítica social em um 
espetáculo de comé-
dia? Para o carioca Yuri 

Marçal, sim. O humorista, de 
27 anos, chama atenção dos fãs 
por fazer uma comédia ácida, 
que cumpre o objetivo de fa-
zer rir, mas também faz refle-
tir sobre pautas importantes 
para a sociedade como a luta 
antirracista.

“Uma analogia que o Fábio 
Porchat faz e que eu gosto muito 
é aquela de você dar o remédio 
para o cão dentro de um pão. O 
pão é o humor e o remédio é essa 
luta antirracista, que é a minha 
luta como ser humano. Se eu ti-
vesse qualquer outra profissão, 
essa seria minha luta também. 
Entendeu? Mas o meu objetivo 
mesmo é fazer rir. Se eu conseguir, em algum 
momento, trazer a minha realidade na comé-
dia e também dar voz a essa minha luta pes-
soal, é maravilhoso”, diz Yuri.

Longe dos palcos por conta da pandemia de 
covid-19, ele encontrou um novo terreno para 
fazer suas piadas: a internet. E, por sinal, faz 
muito bem. Transformou suas redes sociais 
em palco para o seu humor e até no streaming 
foi parar. Recentemente, estrelou um episódio 
da série ‘5X Comédia’, que está disponível no 
Amazon Prime Video.

“Como todo mundo da Cultura, a pandemia 
me afetou muito. Amo e vivo dos palcos, da 
aglomeração, do stand-up e de viajar o Bra-
sil, e agora a gente não pode mais. Ao mesmo 
tempo, claro, não posso ignorar que produzi 
muito conteúdo (na internet) e isso gerou en-
gajamento e seguidores. É sempre interessan-
te ter mais pessoas conhecendo o nosso traba-
lho, mas, infelizmente, isso veio dessa forma, 
com o caos que a gente está passando”, conta.

CULTURA DO CANCELAMENTO
Com humor ácido e polêmico, a internet tam-

bém foi palco do seu cancelamento. Em agosto 
de 2020, Yuri foi criticado por citar o abuso 
sexual de uma menina de 10 anos em um ví-
deo que ironizava o fanatismo religioso. Sobre 
a cultura do cancelamento, Yuri só enxerga 
“efeitos negativos”. “Cancelar e chamar para 
responsabilidade são coisas completamente 
diferentes. Porém, a internet, principalmente 
o Twitter, não sabe diferenciar”, reflete.

“Aconteceu uma fake news gigante e, até 
hoje, muita gente acha que eu fiz uma piada 
que nunca fiz. Eu não fiz piada com estupro 
de uma menina, eu fiz piada com fanatismo 
religioso, com gente babaca e vou continuar 
fazendo enquanto eu tiver vida. Porém, não 
é isso que esse cancelamento quer saber. 
E se você acha que isso é motivo de cance-
lamento, um beijo para você. Uma pena”, 
pondera Yuri.

Ainda sobre o caso, ele conta que removeu o 
vídeo porque despertou gatilhos em algumas 
pessoas. “Não é isso que eu quero com a mi-

nha comédia e removi o vídeo. 
Eu quero que você se divirta e 
que tenha algum alívio. Como eu 
não consegui esse objetivo, me 
perdoa, me desculpa e está tudo 
certo”, diz.

O debate levanta uma pergun-
ta: qual é o limite do humor? Para 
Yuri, essa resposta é pessoal e sub-
jetiva. “O que é engraçado para 
mim, não vai ser para outro. Já 
ultrapassei várias vezes os limites 
pessoais de várias pessoas, prin-
cipalmente por conta dos assun-
tos que eu trago: política, religião, 
questões raciais e sociais em geral. 
Já errei e me desculpei. Não tenho 
problema algum em me desculpar, 
mas se eu pedisse desculpa por tudo 
que eu posto, eu não trabalharia, 
né?”, questiona.

REPRESENTATIVIDADE
No ar como um “homem preto, gay 
e favelado” em ‘5x Comédia’, da dire-

tora Monique Gardenberg, Yuri sabe 
a importância da representatividade negra 
na arte por viver episódios racistas na pró-
pria pele constantemente. Mas o que ele quer 
naturalizar é a presença de pessoas negras no 
audiovisual brasileiro. “A gente podia estar 
muito mais avançado nesse sentido. Todas as 
plataformas de audiovisual ainda são muito 
brancas”, comenta.

“Se identificar é muito importante. Traz 
proximidade, verdade e emociona. Eu recebo 
um monte de feedback da galera que vai ao 
show, de todas as idades. Senhorinhas que 
vão ao teatro pela primeira vez com 85, 90, 95 
anos e falam: ‘Nossa, como queria que tivesse 
isso na minha adolescência’. Isso me emociona 
demais. Representatividade é a pessoa poder 
estar se divertindo com a realidade dela ou 
com algo que ela já vivenciou”, enfatiza Yuri. 



Horóscopo

Tenha cuidado com intrigas em sua carreira. Evite 
brincadeiras sem graça e ofensivas. O romance tem 
tudo para se aprofundar. Aproveite para conversar 
bastante. Cor: pink.

Algumas oscilações na saúde e no trabalho podem 
aparecer, cuide-se melhor. O seu estresse pode acabar 
com relações. Use a sua sedução na conquista. Cor: 
amarelo.

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: adega, arado, árdua, ateu, atrás, cara, careta, carta, cauda, 
degrau, doar, dotar, dote, dueto, gasta, ge rado, grade, guarda, modo, 
muda, outra, rasa, rato, reta, sagu, sarado, sarda, todo, trás, tudo.

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

A sua inflexibilidade pode prejudicar a sua vida 
profissional e também a pessoal. Deve ter sucesso nos 
estudos. No amor, chance de aumentar a família. Cor: 
branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Há sinal de transformações em suas relações. Talvez 
corte alguns laços que são negativos da sua vida. A 
sua autoconfiança vai render no terreno da conquista. 
Cor: púrpura.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Pode se distrair com facilidade e ficar de conversa 
fiada por aí. Deve negociar acordos e parcerias 
vantajosas para si. A ligação ficará mais forte no 
romance. Cor: salmão.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai sentir uma grande vontade de investir em seu 
conforto. Vai conquistar segurança material. Deve 
engatar uma paquera bastante interessante. Cor: 
azul-marinho.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Um clima de tensão no lar pode afetar o seu humor ao 
longo do dia. Controle-se e viva ótimos momentos em 
suas relações. Vai estar confiante na vida a dois, 
aproveite. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Corre o risco de ficar sensível e se magoar facilmente 
durante o dia de hoje. No trabalho, tende a ser 
antissocial, foque em produzir. Na conquista, pode 
pintar um lance. Cor: nude.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Emprestar dinheiro para amigos pode render 
problemas. Pode ter sucesso com ensino e 
comunicação. Excelente fase para a união no amor, 
aproveite. Cor: preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Pode sofrer críticas por conta do seu jeito controlador 
de ser e agir. Chances de faturar uma boa grana hoje. 
No amor, pode vir a oficializar o relacionamento. Cor: 
vermelho. 

Vão surgir dificuldades e você vai conseguir lidar numa 
boa. Ainda deve ganhar popularidade e arrasar nos 
contatos. Aproveite as redes sociais para paquerar. 
Cor: abóbora. 

A exigência vai aparecer e você pode se livrar de 
algumas amizades que já não faziam mais sentido. Há 
risco de perrengues nos negócios. A diversão anima a 
vida a dois. Cor: marfim.

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

Eva Wilma 
apresenta 
melhora no 
hospital
A atriz Eva Wilma, de 87 anos, está 
em tratamento de problemas car-
díacos e renais na UTI do Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. Se-
gundo boletim divulgado no último 
sábado, a atriz teve melhora na fun-
ção cardíaca, mas ainda não há pre-
visão de alta. A atriz está internada 
desde 15 de abril. 

“A senhora Eva Wilma Buckup en-
contra-se internada no Hospital Is-
raelita Albert Einstein, em São Paulo, 
desde o dia 15 de abril para tratamen-
to de problemas cardíacos e renais. 
A paciente, que tem uma evolução 
estável, teve uma melhora na função 
do coração e mantém necessidade de 
assistência renal. Segue na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI), em cons-
ciência e respirando espontaneamen-
te”, informou o hospital por meio de 
nota divulgada pelo site NaTelinha.

Essa é a segunda internação de 
Eva Wilma neste ano. A atriz foi hos-
pitalizada em 10 de janeiro, com um 
quadro suspeito de covid-19, e perma-
neceu por 21 dias no hospital. Após a 
realização de exames, foi constatado 
que se tratava de uma pneumonia.

Sandra 
Annenberg faz 
críticas aos 
negacionistas
A jornalista Sandra Annenberg 
fez um desabafo durante o progra-
ma “Altas Horas”, da TV Globo, na 
noite do último sábado. O apre-
sentador Serginho Groisman re-
lembrou um meme famoso dela: 
“Que deselegante”. Questionada 
sobre o que seria deselegante 
hoje, Sandra não se conteve. 

“Deselegante é não acreditar na 
pandemia, nesse vírus. Ele existe 
e a gente não pode negar, a gente 
não pode fechar os olhos para ele. 
Deselegante é a gente não ter tido 
a vacina logo de cara. Deselegan-
te é as pessoas cultivarem o ódio 
em um momento em que a gente 
está precisando de amor, e que as 
pessoas estão precisando de so-
lidariedade, de ajuda, tem gente 
passando fome”, afirmou Sandra.

Sem citar nomes, Sandra cri-
ticou quem transforma a pauta 
sanitária em pauta política. 

“Deselegante é usar esse mo-
mento politicamente. Não é um 
momento político, é um momento 
de saúde, é a maior crise sanitária 
da história do mundo e a gente 
precisa sobreviver. É deselegante 
é fake news, é muito deselegante 
porque está lidando com vidas. 
Nossa, a lista é bem longa”, fina-
lizou Sandra. A resposta política 
rendeu vários elogios no Twitter.

“QUE DESELEGANTE”
Em 2011, quando ainda apresenta-
va o “Jornal Hoje” ao lado de Eva-
risto Costa, Sandra Annemberg vi-
ralizou ao comentar um ataque de 
um repórter que estava em uma 
entrada ao vivo no jornal exibido 
na hora do almoço. “Que desele-
gante”, disse à época.

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO | TV GLOBO
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