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TESTAMENTO
LUCIANA GIMENEZ TEM 

ENFRENTADO 
DIFICULDADES PARA 

RECEBER HERANÇA 
MILIONÁRIA DEIXADA 

PELO PAI 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

MORTE DE 
ADVOGADO  
NA ILHA DO 
GOVERNADOR É 
INVESTIGADA 
PELA POLÍCIA. 
RIO DE JANEIRO, P. 7

MP aciona 
ex-prefeito 
de São João 
de Meriti por 
irregularidades 
em 2012

NUNOAVASCONCELLOS
INFORME DO DIA, P. 2

FALTA DA SEGUNDA DOSE 
AMEAÇA MUNICÍPIOS 

COVID

Problemas na distribuição da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto 
Butantan, podem afetar cidades do Estado do Rio. Idosos relatam que 
não conseguiram receber o imunizante na Baixada.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

GRUPOS PRIORITÁRIOS COMEÇAM A 
SER VACINADOS NO RIO. PREVISÃO É 
DE IMUNIZAR 630 MIL PESSOAS. P. 3

CARIOCAS JÁ PODEM FICAR NA 
PRAIA, E AMBULANTES ESTÃO 
LIBERADOS PARA TRABALHAR. P. 4
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Saiba como conferir se está na lista de crédito da Receita. Valores entram nas contas de 120.268 contribuintes na sexta. ECONOMIA, P. 9

Aberta consulta para lote residual do IR

Conselho de Ética aprova 
abertura de processo de 
cassação de Dr. Jairinho 
Decisão dos sete membros do colegiado foi unânime 
durante encontro na Câmara. Preso, vereador é acusado 
de assassinar o menino Henry Borel, de 4 anos. Em carta, 
Monique Medeiros (foto) diz temer pela vida dos pais. P. 5

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Após conquista da Taça GB, Mengão enfrenta hoje o Unión La 
Calera, no Maraca, buscando a segunda vitória na competição. P.8

ATAQUE

FLA VIRA A CHAVE FLA VIRA A CHAVE 
PARA A LIBERTA PARA A LIBERTA 

FALSA, NÃO! 
JOGADORA

Eliminada do ‘BBB 21’, Viih Tube admite que tinha relação 
por conveniência com os outros participantes do reality. P. 15
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Filha de 
Flordelis 
pagou pela 
morte do 
padrasto 
Em depoimento na 
Câmara, Simone dos 
Santos afirmou ter dado 
R$ 5 mil para assassinar 
Anderson do Carmo. P. 6 

REPRODUÇÃO/REDE GLOBO

REPRODUÇÃO
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As mais lidas
Online

Advogado é morto a tiros 
na Ilha do Governador

RIO DE JANEIRO, P. 7

Ex-apresentadora 
infantil investe em 
plataforma adulta: 
‘Dá muito dinheiro’

O DIA D, P. 16

Pai e filho de 5 anos 
morrem em acidente 

entre carro e moto em 
Mesquita

RIO DE JANEIRO

NOVO NOME PARA 
ELEIÇÕES 2022

 N O apresentador e repórter 
do SBT, Daniel Penna-firme, 
está sendo assediado para 
concorrer ao cargo de depu-
tado no ano que vem. “Fui 
procurado por interlocu-
tores de 4 partidos. Sentar 
para conversar mesmo, com 
apenas um. Seja lá como for, 
isso não é algo a se decidir 
agora. Partido, a gente define 
mais para frente”, desconver-
sou o jornalista.

O 
Ministério Público do Rio de Janeiro, através da Promo-
toria de Justiça, propôs ação civil pública contra o ex-
-prefeito de São João de Meriti Sandro Matos. Quando 

deixou o cargo, em 2016, ele foi acusado de autorizar uma lici-
tação no valor de R$ 1,7 bilhão, para a concessão dos serviços 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos — em caráter 
de exclusividade — a uma única empresa. Na ação de agora, 
Matos e mais 11 pessoas vão ter que responder a irregulari-
dades ocorridas em 2012, ao final do seu primeiro mandato. 
Na época, foi homologado o pregão presencial para registro 
de preços nº 065/2012 através do processo administrativo 
nº 15-3573/2012. Por tal método, formou-se um Sistema de 
Registro de Preços visando fornecimento de materiais para 
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde. Uma causa que gira em torno de R$ 1,8 milhão.

SUPERFATURAMENTO
A denúncia do MPRJ é que, à época, o chefe do Executivo Mu-
nicipal, ordenador de despesas, autorizou uso de verba públi-
ca em confronto com normas constitucionais e infraconstitu-
cionais, permitindo aquisição de produtos por valores subs-
tancialmente maiores do que os praticados pelo mercado. A 
então secretária de Saúde, Patrícia Coelho, que se tornou ré 
no polo passivo homologou, por delegação do prefeito San-
dro Matos, o objeto da licitação contendo os valores superfa-
turados, tendo previamente autorizado o prosseguimento do 
certame ante cotações de preços superdimensionadas. 

SÃO JOÃO DE MERITI

Processo 
contra Sandro 
Matos

 N O relator do processo de 
impeachment do governa-
dor afastado Wilson Witzel, 
deputado estadual Waldeck 
Carneiro (PT), vai protocolar 
na quinta, no Tribunal Espe-
cial Misto, de forma online, 
seu relatório final sobre o 
afastamento do ex-juiz. “É 
um processo gravíssimo, o 
mais importante da história 
do TJRJ do ponto de vista ju-
rídico-político”, afirmou. 

REPRODUÇÃO

IMPEACHMENT DE 
WILSON WITZELMatos e mais 

11 pessoas 
vão ter que 
responder 
a irregula-
ridades 
ocorridas      
em 2012”

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

A Fiocruz recebeu uma nova remessa de ingrediente farmacêuti-
co ativo para a produção da vacina contra a Covid-19, suficientes 
para a produção de cerca de 8,9 milhões de doses. A Instituição, 
que tem todo o meu respeito, precisa se tornar protagonista nessa 
campanha.

Hoje começará a CPI da Covid-19. A preocupação no momento de-
veria ser toda para a vacinação em massa e, após a crise passada, 
ver os culpados.

Para contribuir com as vendas do comércio nos feriados, a Feco-
mércio RJ disponibiliza o Termo de Adesão. O documento permite 
que as empresas operem legalmente durante os feriados. Pode 
beneficiar quem desejar abrir no Dia do Trabalho, sábado.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Daniel Penna-Firme

Denúncia do MPRJ envolve ex-prefeito Sandro Matos (foto) e mais 11 pessoas.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Direito de consumidor garantido
Para STJ, cliente pode exigir entrega de produto anunciado mesmo que esteja em falta

DIVULGAÇÃO/SUPERMERCADOS MUNDIAL

A 
Terceira Turma do 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) de-
cidiu que o consu-

midor tem direito de exigir 
o produto anunciado por 
uma loja, mesmo que ele 
não esteja mais disponível 
no estoque e que o vendedor 
precise adquiri-lo de outras 
empresas. Na conclusão dos 
magistrados, a regra está 
prevista no artigo 25 do Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor (CDC). A corte admite 
ainda que o consumidor só 
não terá o direito de exigir 
a entrega do produto anun-
ciado apenas caso ele tenha 
deixado de ser fabricado e 
não exista mais no mercado.

A decisão foi proferida 
após análise de um caso no 
qual uma loja descumpriu 
o prazo de entrega de uma 
mercadoria comprada pela 
internet alegando a falta 
desse produto no estoque. 
O Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul (TJRS) enten-
deu que a cliente não poderia 
optar pelo cumprimento for-
çado da obrigação, devendo 
escolher entre aceitar produ-
to equivalente ou rescindir 
o contrato, com restituição 
da quantia paga. O STJ, no 
entanto, derrubou a decisão.

A relatora do recurso 
da consumidora, ministra 
Nancy Andrighi, relatou 
que, como previsto no CDC, 
a informação contida na 
própria oferta é essencial à 
manifestação de vontade do 
consumidor. A relatora des-
tacou que, em caso de des-
cumprimento no forneci-
mento, o consumidor pode 
escolher qualquer opção 

prevista no Código de De-
fesa do Consumidor, inclu-
sive que o lojista entregue 
o produto que ela comprou 
originalmente.

BOA-FÉ
Nancy Andrighi ponderou 
que a única hipótese que 
autorizaria a exclusão da 
opção pelo cumprimento 
forçado da obrigação seria 

a inexistência do produto de 
mesma marca e mesmo mo-
delo no mercado, caso não 
fosse mais fabricado.

“A possibilidade ou não 
do cumprimento da escolha 
formulada livremente pelo 
consumidor deve ser aferi-
da à luz da boa-fé objetiva”, 
declarou a ministra. Segun-
do ela, “não há razão para se 
eliminar a opção pelo cum-

primento forçado da obri-
gação” quando o fornecedor 
dispõe de meios para entre-
gar o produto anunciado, 
mesmo que precise obtê-lo 
com outros revendedores.

Como o processo não in-
dicou que a falta do produ-
to no estoque do fornecedor 
fosse impossível de ser con-
tornada, a Terceira Turma 
reformou a decisão do TJRS.

Na conclusão da 
corte, a regra está 
prevista no artigo 25 
do Código de Defesa 
do Consumidor 

Segundo o STJ, consumidor só não terá direito de exigir entrega do produto anunciado se ele não for mais fabricado e não existir mais

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br
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P
arte dos municípios 
do Estado do Rio cor-
re risco de não aplicar 
a segunda dose por 

falta de vacinas da Coronavac. 
Há relatos de idosos que não 
conseguiram receber o imu-
nizante em postos de Saúde de 
algumas cidades da Baixada 
Fluminense nos últimos dias. 
Ontem, em sessão no Senado, 
o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, admitiu problemas 
no processo de distribuição da 
vacina produzida pelo Institu-
to Butantan.

O problema, segundo Quei-
roga, é no atraso do envio dos 
insumos vindos da China para 
São Paulo. “Tem nos causado 
certa preocupação a Corona-
Vac, a segunda dose. Tem sido 
um pedido de governadores, 
de prefeitos, porque, se os se-
nhores lembram, há cerca de 
um mês se liberou as segundas 
doses para que se aplicassem. 
E agora, em face de retardo de 
insumo vindo da China para o 
Butantan, há dificuldade com 
essa segunda dose”, disse.

Em Duque de Caxias, ido-
sa de 78 anos estava marcada 
para tomar a segunda dose da 
Coronavac na última semana. 
Mas ao chegar, recebeu a notí-
cia de que o imunizante esta-
va em falta. “Pediram para eu 
aguardar mais uma semana, 
que ainda estaria no prazo da 
vacina ser eficaz. Mas garan-
tias, não deram. O problema 
é que enquanto isso, não sei 
o que fazer”, disse a idosa, que 
preferiu não se identificar.

Presidente do Departamen-
to Científico de Imunizações 
da Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP), o infectologista 
Renato Kfouri ressalta a im-
portância de cumprir com ri-
gor a recomendação das bulas 
das vacinas: a segunda dose 
da CoronaVac deve ser aplica-
da em um período entre 14 e 
28 dias após a primeira. A Ox-
ford/AstraZeneca tem inter-
valo mais de longo, de até três 
meses. Kfouri lembra que “a 
segunda dose não é um refor-
ço, é o que completa o esque-
ma de proteção”.

“Os prazos são baseados nos 
estudos, mostrando que as va-
cinas podem ser aplicadas nes-
te intervalo sem prejuízo da 
sua eficácia. A Coronavac não 
tem informação da eficácia en-
tre doses. Foram feitos estu-

SOB O RISCO DE 
NÃO APLICAR 
SEGUNDA DOSE 
DA CORONAVAC
Problemas podem afetar 
imunização correta da 
população em municípios 
do estado. Ministro 
admite dificuldades na 
chegada de insumos 
vindos da China e na 
distribuição das doses

YURI EIRAS

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Prefeitura inicia a vacinação de grupos prioritários 
Previsão da secretaria é de que 630 mil pessoas sejam imunizadas nesta nova fase. Veja qual público será incluído na campanha 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Maria das Dores, gari da Comlurb, disse estar mais segura agora

A Prefeitura do Rio começou 
ontem a nova fase da vacina-
ção contra a covid-19. A cam-
panha segue a lógica de esca-
lonamento por idade de forma 
decrescente, com a distribui-
ção de doses destinadas aos 
grupos considerados prioritá-
rios e cada segmento tem re-
gras específicas. É necessário 
levar documentos conforme 
orientação da prefeitura para 
cada perfil. Os grupos que se-
rão contemplados por classi-
ficação de saúde são: pessoas 
com deficiência; pessoas com 
comorbidades e idosos em ge-
ral que faltaram à vacinação.

Também serão incluídos 
os grupos a partir das cate-
gorias profissionais, que são: 
funcionários da limpeza ur-
bana; da Saúde; Educação 
(pública e privada); da segu-
rança e salvamento; rodoviá-
rios e os que atuam no trans-

porte escolar.
O secretário de Saúde, Da-

niel Soranz, compareceu à 
inauguração de um posto na 
Clínica da Família Estácio de 
Sá. Ele acompanhou a distri-
buição de doses em funcioná-
rios da Comlurb. Mencionou 
que cerca de 630 mil pessoas 
sejam imunizadas nesta fase. 

Maria das Dores Medeiros, 
58 anos, e trabalha como gari 
na cidade foi vacinada on-
tem. Ela disse que se sentiu 
mais segura após ser imuni-
zada. Outra pessoa que re-
cebeu a dose foi a domésti-
ca Antônia Maria da Silva 
Pereira, de 59 anos. Ela tem 
diabetes e disse que estava 
ansiosa. O ex-atleta paralím-
pico e embaixador da Secre-
taria da Pessoa com Deficiên-
cia, Clodoaldo Silva, também 
participou da campanha de 
vacinação contra a covid-19.

dos com intervalo curto. Com 
a de Oxford, foi possível ava-
liar que indivíduos, ao recebe-
rem a primeira, ficam até três 
meses protegidos”, afirmou o 
infectologista. “Se você fizer 
intervalos diferentes, você sai 
de uma zona de conhecimento 
do que vai acontecer”.

Kfouri explicou que não 
há qualquer comprovação de 
eficácia na mistura de doses 
- quando a pessoa toma a pri-
meira dose de um imunizan-
te, e a segunda de outro. A 
recomendação é “não aplicar 
dose nenhuma”.

“Em relação a mistura das 
vacinas, ou intercâmbio, tam-
bém não há estudo. A gente 
não sabe se isso protege, ou 
não protege. Como se não se 
conhece os dados de segu-
rança, a recomendação é não 
aplicar dose nenhuma. Quem 
tomou a de uma, e por engano 
tomou a segunda dose da ou-
tra, o esquema é considerado 
finalizado”.

Infectologista 
ressalta importância 
de cumprir com rigor 
a recomendação das 
bulas da vacinas  > O ministro da Saúde, 

Marcelo Queiroga, criti-
cou a judicialização para 
entrega de doses da vacina 
Coronavac e avisou que se 
todos procurarem a Justiça 
não haverá “doses pra todo 
mundo”. Ele lembrou que a 
falta de imunizantes para a 
segunda aplicação em cida-
des como a dele, João Pes-
soa, fez com que a capital da 
Paraíba garantisse as doses 
de CoronaVac na Justiça.

“Só que, se todos judicia-
lizarem, não há doses para 
todo mundo. Não é a judi-
cialização que vai resolver 
esse problema. O que resol-
ve isso aqui são políticas pú-
blicas efetivas, que é o que 
nós temos tentado colocar 
em prática no ministério”, 
alertou ao participar, on-
tem, de audiência pública 

na Comissão Temporária 
da Covid-19, no Senado.

O ministro informou que 
a previsão é de que novas 
doses da CoronaVac só se-
jam distribuídas pelo Ins-
tituto Butantan daqui a 
10 dias. Sem dar detalhes, 
disse que a pasta deve emi-
tir nos próximos dias nota 
técnica sobre a aplicação 
da segunda dose de vacinas 
contra a covid-19.

Queiroga lembrou que 
essa é uma preocupação da 
pasta há mais de um mês 
quando o ministério autori-
zou a uso imediato de todas 
as vacinas contra covid-19, 
sem a necessidade de ma-
nutenção de estoques para 
aplicação da segunda dose. 
Agora, “em face do retardo 
dos insumos vindos da Chi-
na, há uma dificuldade”.

‘Se todos judicializarem 
não há doses para todos’

RESPOSTAS 

 NA prefeitura de Duque de 
Caxias informou que o lote da 
vacina Coronavac recebido pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
no domingo (25/04), foi des-
tinado exclusivamente para a 
aplicação da segunda dose nos 
caxienses que já receberam o 
imunizante. “Nesta segunda-
-feira (26), a equipe da Saúde 
aplicou a segunda dose apenas 
para quem tomou a primeira 
dose da Coronavac no dia 24 de 
março nos seguintes locais: Pra-
ça de Imbariê; Praça do Canal Fa-
rias (Saracuruna); e Praça do Dr. 
Laureano. Reforça que aguarda 
a entrega de novas doses da Co-
ronavac para dar continuidade 
do calendário de segunda dose. 

A Secretaria de Saúde está 
disponibilizando o canal direto 
“Informativo Covid”, através do 
WhatssApp (21) 98880-9783, 

para que a população possa ti-
rar dúvidas e obter informações 
atualizadas sobre a vacinação 
no município”, diz o documento.

Já a Prefeitura de Nova Igua-
çu afirmou que está “enfrentan-
do um problema momentâneo 
de desabastecimento de vacinas 
coronavac para a aplicação da 
segunda dose”.

“As doses foram aplicadas 
de acordo com cronograma da 
Secretaria Estadual de Saúde. 
Aguardamos as próximas entre-
gas para prosseguir. Prevenida, 
a Secretaria de Saúde marcou 
o retorno para a segunda dose 
em 21 dias e não 28 dias, deixan-
do a população coberta dentro 
do prazo máximo de retorno. O 
município está avançado em 
relação à vacinação, cumprindo 
todos os requisitos de segurança 
e obtendo nas nas aplicações. 

Saiba o que as prefeituras alegam 
sobre risco de faltar vacinas

Reportagem da estagiária Tatiane Gomes, 

sob supervisão de Thiago Antunes

 > O pre fe i to  do  R io , 
Eduardo Paes, anunciou 
ontem que retomou ao 
trabalho presencial pela 
manhã após contrair co-
vid-19 e cumprir o isola-
mento. Nas redes sociais, 
ele postou uma foto usan-
do máscara, em seu ga-
binete. No último dia 15, 
Paes testou positivo para 
a covid-19 pela segunda 
vez. Durante o período de 
isolamento, o prefeito se-
guiu trabalhando, de for-
ma remota.

No domingo, ele já ha-
via anunciado que estava 
“zerado” da doença. Em 

uma foto ao lado da mãe, 
contou que os dois não es-
tavam mais doentes. “Aqui 
em casa, graças a Deus, eu 
e minha mãe já zerados da 
covid-19. Só falta meu co-
roa que - se Deus quiser - 
sai dessa em breve”. 

Ele também pediu que 
orações pelo pai: “Peço a 
oração de todos por meu 
pai”. Segundo o prefeito, 
durante esse período ele 
teve sintomas leves. Na 
segunda-feira, dia 19, Paes 
afirmou que teve “febre 
baixa e prostração natural 
da doença”, mas que o “es-
tado geral era bom”. 

Eduardo Paes retoma 
o trabalho presencial
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Permanência na 
areia e banho de 
mar  liberados 
em dias úteis
Banhistas podem ficar nas praias e  ambulantes 
estão livres para trabalhar durante a semana

DANIEL CASTELO BRANCO

O domingo de sol foi marcado por praias cheias na orla da Zona Sul, apesar da proibição nos fins de semana

O 
mergulho no mar e 
a permanência nas 
areias da orla carioca 
durante a semana já 

estão permitidos. Barraquei-
ros e ambulantes também po-
dem trabalhar nos dias úteis. 
Ontem, começaram a valer 
as novas regras de flexibiliza-
ção das medidas restritivas da 
Prefeitura do Rio. Pelo decreto 
que saiu no Diário Oficial de 
sexta-feira aos sábados, do-
mingos e feriados, tanto o co-
mércio quanto a permanên-
cia nas areias das praias conti-
nuam proibidos, entre outras 
determinações para evitar a 

proliferação da covid-19.
Apesar do decreto, o do-

mingo de sol foi marcado por 
praias da Zona Sul lotadas. Às 

10h, muitas pessoas ocupa-
vam a faixa de areia no Leblon 
e em Ipanema.

Ainda segundo o decreto, 
desde sábado, está suspenso 

o escalonamento de horário 
dos estabelecimentos e to-
dos os setores estão liberados 
para abrir a qualquer hora e 
fechar às 22h. As atividades 
comerciais no interior de sho-
pping centers, centros comer-
ciais e galerias de lojas, devem 
respeitar a capacidade máxi-
ma de 40% para locais fecha-
dos e 60% em locais abertos.

Permanecer na rua e em 
locais públicos durante a 
madrugada segue proibido, 
assim como eventos e festas 
em geral. As determinações 
seguem em vigor até o próxi-
mo dia 3 de maio.

Está suspenso 
escalonamento do 
comércio que pode 
abrir a qualquer hora 
e fechar às 22h

SAIBA MAIS 

NOVAS MEDIDAS
 N Praias e banho de mar, par-

ques e cachoeiras estão permi-
tidos durante a semana;

 N Ambulantes e barraqueiros 
das areias também podem vol-
tar a trabalhar nos dias úteis;

 NAtividades não essenciais 
podem funcionar até 22h, com 
40% da capacidade em locais 
fechados.

PERMANECE SUSPENSO:
 N Funcionamento de boates, 

danceterias, salões de dança e 

casas de espetáculo;
 NAtividades econômicas nas areias 

das praias, incluindo-se o comércio 
ambulante ixo e itinerante, nos sá-
bados, domingos e feriados.

 N P e r m a n ê n c i a  d e  p e s s o a s 
nas vias, áreas e praças públi-
cas do Município no horário das 
23h00min às 05h00min;

 N Permanência de pessoas nas 
areias das praias, em parques e 
cachoeiras, nos sábados, domin-
gos e feriados.

 N Realização de eventos, tais 
como shows, festas e rodas de 

samba, em áreas públicas e 
particulares;

 N Entrada de ônibus e demais 
veículos de fretamento no 
Município, exceto aqueles que 
prestem serviços

 N regulares para funcionários 
de empresas ou para hotéis, 
cujos passageiros compro-
vem, neste caso, reserva de 
hospedagem;

 N Utilização das pistas de ro-
lamento das avenidas Delfim 
Moreira, Vieira Souto e Atlân-
tica como áreas de lazer

Niterói, SG e Itaboraí incluem  
os rodoviários na prioridade
Categoria suspende 
paralisação que 
aconteceria ontem 
nos três municípios

A diretoria do Sindicato dos 
Rodoviários de Niterói a Ar-
raial do Cabo (Sintronac) sus-
pendeu a paralisação da ca-
tegoria, marcada para ontem 
para reivindicar a inclusão da 
categoria no grupo prioritá-
rio da vacinação contra covid. 
Ontem de manhã houve atos 
de protesto para exigir a imu-
nização da classe. As  prefeitu-
ras de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí atenderem a reivindi-
cação e os profissionais serão 
incluídos no calendário. 

“Optou-se por fazer atos 
pontuais em Itaboraí, SG e 
Niterói. A paralisação foi sus-
pensa porque as prefeituras 
assinaram com a priorização 
de vacinação dos rodoviários 
o mais rapidamente possível. 
Agora está se costurando da-
tas, projetos de lei para inserir 
a categoria na priorização”, in-

Ontem de manhã houve atos de protesto para exigir a imunização

DIVULGAÇÃO/SINTRONAC

formou o sindicato.
A greve dos serviços de 

ônibus em Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí, estava marca-
ra para ocorrer ontem entre 
às 5h30 e às 8h. 

Em nota, a Prefeitura de Ni-
terói informou que o prefeito 
Axel Grael determinou à Se-
cretaria de Saúde elaboração 
de estudo para incluir rodo-
viários entre os prioritários 
“já que são categoria essencial 
para o dia a dia da cidade”.

Ainda segundo o municí-
pio, compra de 800 mil doses 
da vacina Sputnik está em ne-
gociação e a prefeitura está 
tomando providências para 
conseguir autorização de im-

portação da vacina. “Uma vez 
adquirido esse lote, o municí-
pio terá condições de acelerar 
a imunização da população 
como um todo e de grupos 
prioritários, como o do setor 
de transportes”, diz a nota.

A Prefeitura de São Gonçalo 
informou a Secretaria de Saú-
de entende a importância da 
categoria dentre os prioritá-
rios, que já estão elencados no 
PNI. E que continuará seguin-
do o PNI, dentro das orienta-
ções do MP, “buscando tam-
bém equacionar a questão 
com imunização simultânea 
destes grupos de acordo com a 
quantidade de doses enviadas 
ao município”, completou.

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

Comissão debate abertura de 
leitos e contratação de pessoal
Audiência pública na Alerj teve foco nas unidades federais do Rio

A Comissão de Saúde da 
Alerj fez ontem audiência 
pública para debater a si-
tuação dos atendimentos de 
alta complexidade na rede 
hospitalar federal do esta-
do. Ficou decidido que uma 
comissão especial mista de 
deputados federais e esta-
duais e vereadores deve ser 
criada para buscar soluções 
e cobrar abertura de leitos, 
a reabertura do Hospital Fe-
deral de Bonsucesso, con-
curso imediato e o impedi-
mento da privatização. 

A audiência foi solicitada 
por meio de requerimento 
da deputada Enfermeira 
Rejane (PCdoB) à comissão, 
da qual é vice-presidente. 
“Estamos com déficit de tra-
balhadores na rede federal, 
mesmo tendo alertado ao 
Ministério da Saúde sobre 
o caos anunciado se os con-
tratos vigentes não fossem 
prorrogados. Isso levou 
a não abertura de leitos, 
prejudicando a assistência 
como um todo”, declarou.

Para deputada Martha 
Rocha (PDT), o estado vive 
um colapso nos hospitais 

Ontem, postos de imunização da cidade tiveram filas gigantescas 

FILAS ERAM ENORMES PELA MANHÃ

públicos. “O sistema não está 
suportando e os governos pre-
cisam agir. São 5.158 vagas. 
Esta é a carência de profissio-
nais de Saúde para hospitais 
federais funcionarem”, disse a 
presidente da comissão.

A deputada federal Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ) afirmou 
que entrará com uma ação 
judicial cobrando explicação 
sobre gerência particular da 
Rede D’Or de leitos da rede. 
Ela ressalta que o SUS não 
pode ser privatizado.

“Em plena pandemia houve 
o incêndio no Hospital de Bon-
sucesso e até agora não foi rea-

berto. Nenhum dos ministros 
respondem sobre a situação 
dos hospitais federais do Rio. 
Não vamos aceitar a privati-
zação do SUS”. Ela ressaltou a 
situação de funcionários exo-
nerados e cobrou a reabertura 
do Hospital de Bonsucesso.

Para Rodrigo Oliveira, pre-
sidente Conselho de Secreta-
rias Municipais de Saúde do 
Rio, o que vem acontecendo 
com a rede federal no Rio é 
criminoso. A Deputada Luci-
nha (PSDB) criticou a cons-
trução de hospitais de cam-
panha e a falta de cuidado 
com a rede federal.
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Em carta, Monique afirma que teme pela vida dos pais
O DIA teve acesso ao documento que a mãe de Henry Borel escreveu na cadeia. Ela diz que Jairinho é muito influente em Bangu

REPRODUÇÃO

Monique é suspeita de participar do assassinato do próprio filho

Presa suspeita de participar 
do assassinato do próprio fi-
lho, Monique Medeiros es-
creveu uma carta de 29 pá-
ginas dentro da cadeia. O 
material foi revelado pela 
Record TV e TV Globo, na 
noite de domingo. O DIA 
teve acesso ao documento e, 
nos relatos, a mãe de Hen-
ry Borel Medeiros conta que 
teme pela vida dos pais, por 
conta da grande influência 
de seu então companheiro, o 
vereador Jairo de Souza San-
tos, o Doutor Jairinho. 

Os pais de Monique mo-
ram em Bangu, na Zona Oes-
te do Rio, um dos currais 
eleitorais do político, que 
também está preso suspeito 
de matar Henry. Ela os des-
creve como pessoas humil-

des, com caráter, e que não 
têm outro lugar para ficar. 

“Temo pela vida deles! Jai-
rinho emprega mais de uma 
centena de pessoas, é in-
fluente, conhece as pessoas 
mais ricas desta cidade, tem 
informações privilegiadas 

e comanda muita coisa em 
nosso bairro”, escreveu. 

Monique afirma que sofria 
um relacionamento abusivo 
e que Jairinho ameaçou ela e 
sua família por diversas ve-
zes. “Eu tentava a todo custo 
me afastar e me desvincular 

dele, mas fui diversas vezes 
ameaçada e minha família 
também”, contou. 

Ao longo da carta, Moni-
que relata, com detalhes, que 
o companheiro era extrema-
mente ciumento e possessi-
vo, chegando a instalar um 
rastreador em seu telefone 
para ter o controle de seus 
passos. Segundo ela, Jairi-
nho também ordenava que 
pessoas a vigiassem. 

“Colocou localizador no 
meu telefone e sempre pe-
dia para que eu mandasse 
foto. (...) Jairinho começou a 
ter ciúme de eu ir na acade-
mia e até colocou gente para 
me seguir e tirar foto de mim 
malhando para saber com 
qual roupa eu estava indo 
treinar”, narrou. 

A acusada também disse 
que o companheiro exigiu di-

Mãe de Kaio, Thais da Silva decidiu doar os órgãos do menino, 
que morreu após ser atingido na cabeça por bala perdida

‘Talvez seja o propósito: levar meu 
filho para salvar outras vidas’

YURI EIRAS / AGÊNCIA O DIA

A mãe do menino Kaio, Thais da Silva, compareceu ontem ao IML

O amor incondicional foi o 
que prevaleceu no coração de 
Thais da Silva, mesmo após a 
pior notícia de sua vida. Seu 
filho, Kaio Guilherme da Silva 
Baraúna, de oito anos, morreu 
no sábado após ser atingido 
por uma bala perdida na ca-
beça. Thais decidiu doar os ór-
gãos do pequeno. “Uma ma-
neira de a gente sentir nosso 
filho vivo nos cantinhos”, afir-
ma. A família esteve na manhã 
de ontem no Instituto Médico 
Legal de Campo Grande para 

reconhecer o corpo. O enterro 
será hoje, às 14h, no Jardim da 
Saudade de Sulacap, na Zona 
Norte do Rio. 

Kaio foi baleado enquanto 
participava de uma atividade 
num centro de reforço esco-
lar na Vila Aliança, onde mo-
rava com a família. O menino 
aguardava na fila para fazer 
uma pintura artística quan-
do a mãe, que é professora na 
unidade, o viu caído no chão. 

Ele ficou uma semana inter-
nado em estado grave no CTI 
do Hospital Pedro II, em San-
ta Cruz, e teve morte cerebral 

Abertura do processo de cassação 
do vereador Dr. Jairinho é aprovada
Encontro para debater o tema aconteceu de portas fechadas, com os membros do Conselho de Ética

RENAN OLAZ/CMRJ

O vereador Dr. Jairinho está preso sob a acusação de assassinar o menino Henry Borel, de quatro anos 

O 
Conselho de Ética da 
Câmara Municipal 
do Rio aprovou on-
tem, por unanimida-

de, a decisão de apresentar 
uma representação que pode 
levar à cassação do mandato 
do vereador Dr. Jairinho, pre-
so sob a acusação de assas-
sinar o menino Henry Borel, 
de 4 anos. O encontro para 
debater o tema aconteceu 
de portas fechadas e estive-
ram presentes apenas os sete 
membros do Conselho de Éti-
ca da Casa.

No início da tarde, o ve-
reador Alexandre Isquierdo 
(DEM), que preside o conse-
lho, havia confirmado a O 

DIA que a tendência da de-
cisão será pela abertura, por 
unanimidade, do processo 
de cassação de Dr. Jairinho, 
pois, em sua avaliação: “o 
inquérito da Polícia Civil é 
muito consistente”. Mais de 
500 páginas de investigação 
foram entregues aos parla-
mentares que integram o 
conselho.

O Conselho de Ética é 
presidido pelo vereador Ale-
xandre Isquierdo (DEM) 
e integram o grupo a vice-
-presidente Rosa Fernandes 
(PSC), o secretário Dr. Rogé-
rio Amorim (PSL); além dos 
parlamentares: Chico Alen-
car (PSOL), Zico Papera (Re-

publicanos), Teresa Bergher 
(Cidadania) e Luiz Ramos 
Filho (PMN). Completam, 
como suplentes, os vereado-
res Vitor Hugo (MDB) e Wel-
lington Dias (PDT).

Henry Borel morreu no 
dia 8 de março. Dr. Jairinho 
e Monique Medeiros alega-
ram acidente doméstico, 
mas investigações compro-
varam que a criança sofreu 
violência.

Confira o rito previsto a 
partir da representação con-
tra vereador:

— A representação será di-
rigida à Mesa Diretora, que 
analisará seus requisitos 
formais e a encaminhará, no 
prazo de três dias úteis, à Co-
missão de Justiça e Redação.

— Ao receber a represen-
tação, a Comissão de Justiça 
e Redação irá analisar, em 
cinco dias úteis, os aspectos 
jurídicos, legais e regimen-
tais da matéria. Caso a re-
presentação seja aceita pela 
maioria de seus membros, a 
Comissão de Justiça e Reda-

ção a encaminha ao Conse-
lho de Ética;

— Ao receber a represen-
tação, o Conselho de Ética 
fará um sorteio para eleger 
um relator, que citará o ve-
reador representado, no pra-
zo de cinco dias, que terá o 
prazo de dez dias úteis para 
apresentar defesa escrita e 
provas;

— Apresentada a defesa, 
o Conselho de Ética vai ini-
ciar a fase de instrução do 
processo, pelo prazo de 30 
dias, prorrogáveis por mais 
15 dias;

— Concluído o prazo, o re-
lator terá que dar um pare-
cer em até cinco dias úteis, 
concluindo pela procedência 
da representação ou pelo seu 
arquivamento;

— O parecer do relator 
será submetido à delibera-
ção do Conselho de Ética em 
até cinco dias úteis, conside-
rando-se aprovado se obtiver 
a maioria absoluta dos votos 
dos seus integrantes;

— Concluída a tramita-
ção no Conselho, com pare-
cer favorável à denúncia, o 
processo é encaminhado à 
Mesa Diretora e incluído na 
Ordem do Dia, e a perda de 
mandato será decidida em 
votação aberta no Plenário 
sendo necessários votos de 
dois terços dos vereadores.

versas mudanças de compor-
tamento. “Sutilmente, Jairi-
nho começou me pedindo 
para apagar muitas fotos do 
meu instagram, que eu não 
poderia ter muita exposição 
(...) Depois ele começou a pe-
dir que eu parasse de respon-
der mensagens de amigos 
homens, então eu parei. De-
pois ele começou a pedir que 
eu bloqueasse esses amigos 
para que não tivessem aces-
so a mim, assim eu fiz. (...)”. 

Procurada, a defesa de Jai-
rinho informou que “sem fa-
lar sobre a tese da defesa, o 
que somente farei após a de-
núncia, posso adiantar que 
a carta da Monique é uma 
peça de ficção, que não en-
contra apoio algum nos ele-
mentos de prova carreados 
aos autos”, declarou o advo-
gado Bras Santana.

O vereador Alexandre 
Isquierdo (DEM) 
preside o Conselho 
de Ética da Câmara 
Municipal do Rio

Monique Medeiros 
afirma que Jairinho 
ameaçou ela e 
sua família por 
diversas vezes

THUANY DOSSARES

confirmada no sábado. “Desde 
o momento que a médica me 
deu a primeira resposta de que 
poderia ter ocorrido a morte 
encefálica, via o coração dele 
batendo e passava pela minha 
cabeça que, se o pior aconte-
cesse, faria esse ato (de doar 
os órgãos). É uma maneira de 
a gente sentir nosso filho vivo 
nos cantinhos”, disse. Thais 
afirmou que foram doados 
córneas, rins e coração.

“Pensei que aquele fosse 
o propósito de Deus: levar 
meu filho para deixar ou-
tras vidas”, disse Thais, que 

apesar de demonstrar força, 
não esconde a dor da perda. 
“Deus tem me confortado 
muito. Aos poucos, a gente 
vai tentando compreender 
o que Deus queria. Estou 
tentando colocar isso no co-
ração. Talvez se meu filho ti-
vesse sobrevivido não seria a 
criança que era”.

O delegado Luís Maurício 
Armond, titular da 34ª DP 
(Bangu), informou que já in-
timou o suspeito. A delegacia 
acredita que o disparo tenha 
sido efetuado na Vila Kennedy, 
vizinha da Vila Aliança. “Nós 
temos uma linha de investi-
gação de que o tiro tenha sido 
disparado na Vila Kennedy. 
Existe uma linha apontando 
um traficante, 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”, explicou 
o delegado.

YURI EIRAS
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Caso Flordelis: filha diz que pagou 
R$ 5 mil pela morte de Anderson
Simone dos Santos Rodrigues é ouvida pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, em Brasília

ESTEFAN RADOVICZ

A deputada federal Flordelis foi afastada em fevereiro e o salário do cargo ultrapassava R$ 33 mil

A 
filha biológica da 
deputada federal 
Flordelis (PSD-RJ), 
Simone dos Santos 

Rodrigues, afirmou ontem 
que foi responsável por dar 
R$ 5 mil para matar o pa-
drasto, Anderson do Carmo. 
Simone foi ouvida pelo Con-
selho de Ética da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
como testemunha de defesa 
no processo que pede a cas-
sação da deputada.

De acordo com Simone, 
a motivação do crime seria 
as investidas sexuais do pas-
tor. No começo do ano, ela já 
tinha contado essa versão à 
Justiça, durante um interro-
gatório. Já os filhos adotivos 
do casal contradizem a ver-
são de Simone e atribuem à 
Flordelis o plano do assassi-
nato. A filha contou que “so-
fria assédio todos os dias” do 
pastor Anderson e ressaltou 
a inocência da mãe. “Ela não 
sabia de nada, ela não tinha 
ciência de nada que estava 
acontecendo”, disse Simone.

O filho adotivo da deputa-
da, Lucas Cezar dos Santos 
de Souza, prestou depoimen-
to, no dia 19, ao Conselho de 
Ética e Decoro da Câmara 
dos Deputados, em Brasília, 
de forma online, pois está 
detido no Presídio Tiago Te-
les, em São Gonçalo.

Segundo ele, Flordelis en-
viava cartas a ele frequente-
mente e pedia para que assu-

filha afetiva de Flordelis, 
Marzy Teixeira da Silva, foi 
a responsável pelo planeja-
mento do crime a mando 
da mãe: “Quem entrou em 
contato comigo pela pri-
meira vez foi a Marzy, em 
janeiro de 2019. Ela me ofe-
receu um dinheiro. Falou 
que o Anderson estava atra-

palhando a vida dela, atra-
palhando a vida da minha 
mãe e que ninguém na casa 
estava suportando mais ele 
e perguntou se eu não dava 
um fim nele. Na época, eu 
estava no tráfico de drogas. 
Ela me ofereceu o valor de 
R$ 10 mil e alguns relógios 
para eu dar um fim nele. E 

me mandou uns prints (có-
pias) de conversas dela com 
a minha mãe”.

VERSÃO DA FILHA É REAFIRMADA

Em março, a deputada Flor-
delis foi entrevistada no 
programa “Conversa com 
Bial”, da TV Globo. A parla-
mentar voltou a falar que a 

mandante do crime seria a 
filha Simone e que o que a 
motivou a matar o padras-
to eram os abusos que sofria 
dentro de casa enquanto tra-
tava de um câncer. Anderson 
e Simone namoraram antes 
do relacionamento com a de-
putada, o que a parlamentar 
nega ter algum conhecimen-
to. Ela negou ter alguma par-
ticipação no crime.

No programa, ela falou 
sobre seu relacionamento 
com Anderson e alegou es-
tar passando por problemas 
financeiros após a morte do 
marido e que estaria vivendo 
com cestas básicas. A depu-
tada federal foi afastada em 
fevereiro e o salário do cargo 
ultrapassava o valor de R$ 
33 mil. A deputada contou 
como foi o dia horas antes 
do assassinato do marido e 
deu detalhes sobre um pas-
seio pela Praia de Copaca-
bana e logo depois disse que 
não sabia se estavam mesmo 
em Copacabana. Pedro Bial 
apontou falhas no relato da 
parlamentar e explicou que a 
Polícia refez os passos do ca-
sal aquela noite e que ambos 
estariam em Botafogo, pró-
ximo a uma casa de swing 
que Flordelis e Anderson 
frequentavam. Ao ser ques-
tionada se eles eram clientes 
do local, Flordelis citou a bí-
blia e disse que, como pasto-
ra e pessoa pública, não seria 
apropriado.

misse o crime. Se não, ela e 
Flávio dos Santos Rodrigues, 
filho biológico de Flordelis, 
seriam prejudicados. De 
acordo com a polícia, Flávio 
seria o responsável direto 
pelo assassinato do pastor.

“Isso veio em uma carta 
através dos advogados do 
Flávio. Cheguei ao presídio 
dias depois dele. Ficamos 
na mesma cela. Minha mãe 
mandava cartas com fre-
quência para mim. Em uma 
delas, ela pediu para eu as-

sumir a autoria do crime. 
Do contrário, ela e o Flávio 
poderiam ser prejudicados. 
Ela pediu para eu fazer isso, 
falando que não iria me 
abandonar e me daria toda 
a assistência. Inclusive a car-
ta tinha a assinatura dela”, 
disse o filho afetivo.

Lucas afirmou que outra 

Ela (Flordelis) não 
sabia de nada, ela 
não tinha ciência 
de nada que estava 
acontecendo”

SIMONE DOS SANTOS 
RODRIGUES, filha de 
Flordelis
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Mulher suspeita de 
chefiar a quadrilha 
está presa 
preventivamente

Doações 
de cabelo 
sofrem 
desvios

Uma mulher foi presa preven-
tivamente, esta semana, por 
ser suspeita de chefiar uma 
quadrilha que fazia comércio 
ilegal de cabelo. Gleice Milesi 
da Cunha se aproveitava das 
doações de cabelo, que deve-
riam ser confeccionadas para 
pessoas em tratamento do 
câncer, e vendia as perucas. 
Com os desvios, ela chegou a 
adquirir mais de 10 imóveis. 
A Polícia Civil encontrou Glei-
ce Milesi da Cunha escondida 
em um motel. 

A história divulgada pelo 
“Fantástico”, da TV Globo, 
começou em 2005. Na épo-
ca, Denildes de Palhano teve 
um câncer de mama e, depois 
de curada, passou a partici-
par de grupos de apoio a mu-
lheres com a doença. Após 
quatro anos, ela conheceu a 
ONG Fundação Laço Rosa, 
que recebe cabelo doado e 
faz perucas para pessoas que 
passam por quimioterapia. 
A advogada começou a sus-
peitar que havia muitas doa-
ções, mas poucas pessoas em 
tratamento da doença de fato 
recebiam as perucas. 

Após investigações fei-
tas pela própria Denildes, 
ela descobriu que a respon-
sável por fazer as perucas 
era Gleice. Em depoimento, 
Gleice disse que começou a 
trabalhar há cerca de cinco 
anos com a ONG e que exis-
te um contrato, desde 2016, 
que “a cada quilo, duas peru-
cas são doadas à Laço Rosa e 
uma peruca fica com a decla-
rante, como forma de contra-
prestação, ou seja, de paga-
mento pelo serviço”.

Polícia investiga morte 
de advogado na Ilha 
Tiago Ribeiro, de 29 anos, foi assassinado na madrugada de sábado no Dendê

REPRODUÇÃO

Advogado Tiago Ribeiro, de 29 anos: Polícia Civil apura duas linhas de investigação para a sua morte

A
 Polícia Civil vai apu-
rar duas linhas de 
investigações sobre 
a morte do advoga-

do Tiago Ribeiro, 29 anos, 
morto na madrugada do últi-
mo sábado no Dendê, na Ilha 
do Governador. Segundo fa-
miliares, pessoas que eram 
próximas do rapaz contaram 
dois tipos de versões diferen-
tes sobre o crime: a primei-
ra, de que a morte ocorreu 
após desentendimento dele 
com um olheiro do tráfico 
do Dendê. A segunda, de que 
Tiago teria se envolvido com 
uma moça na comunidade 
que namorava um traficante, 
mas sem saber do relaciona-
mento anterior da jovem. 

A Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DHC) rea-
liza diligências para apurar 
as circunstâncias. O corpo 
do advogado foi encontrado 
na manhã de domingo, em 
uma rua ao lado do Aeropor-
to Galeão. Familiares dizem 
que vão aguardar as investi-
gações da Polícia Civil.

Os familiares estiveram na 
manhã de ontem no Instituto 

e conseguiu se tornar advo-
gado. Tiraram o corpo dele 
de dentro da comunidade e 
jogaram em outro ponto da 
Ilha”, desabafou um familiar. 

Em nota, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Seção do 
Estado do Rio de Janeiro, 
33ª Subseção da Ilha do Go-

vernador, lamentou o fale-
cimento do advogado Tiago 
Ribeiro da Silva.

“A OAB Ilha lamenta a 
ocorrência de mais um epi-
sódio de violência na cidade 
e informa que já estabele-
ceu contato com a família se 
solidarizando”.

Médico Legal (IML), na região 
central do Rio, para a libera-
ção do corpo. Ainda não há 
detalhes sobre sepultamento.

“O Tiago era uma pessoa 
maravilhosa. Nunca deu dor 
de cabeça. Cresceu dentro 
da igreja e decidiu por seu 
caminho. Estudou Direito 

Ana Mykaelen Cruz foi baleada na noite 
de sábado na comunidade da Vila Aliança

Jovem é vítima de 
feminicídio em Bangu

REPRODUÇÃO / REDES SOCIAIS

Casal teve  uma filha que fará três anos no mês que vem

Uma jovem foi vítima 
de feminicídio na comu-
nidade Vila Aliança, em 
Bangu, na Zona Oeste do 
Rio. Ana Mykaelen Cruz 
foi baleada, na noite de 
sábado, e o principal sus-
peito é o ex-marido dela, 
Matheus Souza. Segundo 
relatos, ela teria sido atin-
gida na cabeça.

Ela chegou a ser levada 
para o Hospital Munici-
pal Albert Schweitzer, em 
Realengo, mas não resistiu 
aos ferimentos. De acordo 
com a Polícia Militar, poli-
ciais do 14º BPM (Bangu) 
foram acionados por con-
ta de uma mulher grave-
mente ferida. Na unidade 
hospitalar, policiais foram 
informados por familiares 
da vítima que o ex-compa-

nheiro da mulher teria feito 
os disparos.

Logo em seguida, Matheus 
foi preso por agentes do 41º 
BPM (Irajá) em flagrante na 
Avenida Brasil, na altura de 
Guadalupe, na Zona Norte 
do Rio. Com ele foi apreendi-
da uma pistola com numera-
ção raspada e um carregador 
com dez munições.

Matheus foi levado à De-
legacia de Homicídios da 
Capital (DHC) e depois en-
caminhado ao sistema pri-
sional, onde ficará à dispo-
sição da Justiça.

O casal teve uma filha, que 
fará três anos no mês que 
vem. Nas redes sociais, a mãe 
de Ana, Maria Passos, pos-
tou uma foto da filha após a 
morte. Amigos e familiares 
lamentaram a perda.

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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FLAMENGO FASE DECISIVA

Mengão busca segunda 
vitória na Libertadores
Duelo contra o La Calera marca a estreia do Rubro-Negro no Maracanã no torneio

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Flamengo não teve muito tempo para comemorar o título da Taça Guanabara e já pensa na Libertadores

A
pós o título da Taça 
Guanabara, o Fla-
mengo não teve mui-
to tempo de descanso 

e rapidamente se reapresen-
tou para iniciar a preparação 
para enfrentar o Unión La 
Calera, do Chile, pela Liberta-
dores, no Maracanã, hoje, às 
19h15. O Rubro-Negro deve-
rá ter o desfalque do zagueiro 
Rodrigo Caio, com uma fibro-
se. O atleta não participou da 
estreia contra o Vélez Sars-
field, por estar suspenso.

A equipe carioca deverá 
entrar em campo na partida 
com Diego Alves; Isla, Arão, 
Gustavo Henrique e Filipe 
Luís; Diego, Gerson, Arras-
caeta e Everton Ribeiro, Bru-
no Henrique e Gabigol. Essa 
escalação foi a mesma que 
venceu o clube argentino na 
primeira partida do torneio.

O Flamengo busca a vi-

tória para permanecer com 
100% de aproveitamento e se 
manter na liderança da com-
petição. Na estreia, a equipe 
do La Calera empatou por 2 a 
2 contra a LDU, do Equador, 
em casa. Com isso, apenas o 
Rubro-Negro tem três pon-

tos e está isolado na ponta 
do seu grupo.

Campeão da Taça Guana-
bara, o Flamengo conheceu 
seu adversário no Campeo-
nato Carioca no domingo. 
Com a goleada do Flumi-
nense sobre o Madureira, o 

Rubro-Negro terá o Volta Re-
donda pela frente novamen-
te. Por ter terminado a pri-
meira fase do Estadual em 
primeiro lugar, a equipe de 
Rogério Ceni joga por dois 
resultados iguais para avan-
çar para a final do Carioca.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Vasco não conseguiu se 
classificar para as semifinais 
do Campeonato Carioca e 
agora tem a Taça Rio pela 
frente. Muita gente acredi-
ta que o clube cruzmaltino 
deveria poupar os titulares 
para chegar bem à Série B do 
Campeonato Brasileiro. Mas 
avaliações serão feitas diaria-
mente para saber as condi-
ções dos atletas. A intenção 
de Marcelo Cabo é jogar com 
o melhor. Está certo. Para 
o Vasco, a preparação para 
voltar à Série B é muito mais 
importante.

SEM “MIGUÉ”
DANIEL CASTELO BRANCO

HORA DE CONSOLIDAR

T
odo mundo sabe que o Flamengo é um 
dos melhores times da América do Sul. 
Força essa que foi construída desde 2019, 

quando ganhou o título com todos os méritos 
possíveis. Mas, a cada temporada, os clubes têm 
a necessidade clara e transparente de se prova-
rem. Alguns tropeços já fazem seu time ser enca-
rado de outra forma. Pressão, Flamengo... Mas, 
quando você vem de bons resultados, ainda que 
iniciais, é possível sonhar com a consolidação 
do próprio time para o restante da temporada e 
vencer esse segundo jogo de Libertadores 2021, 
depois de ter conquistado a Taça Guanabara, se-
ria perfeito para tirar um peso de Rogério Ceni e 
dar tranquilidade para o atual técnico campeão 
do Brasil. Confiança para jogadores que não 
vivem bom momento, como o craque Éverton 
Ribeiro e outros. E para a continuação daque-
les que vivem. Flamengo, às 19h15, Maracanã e 
Unión Lá Calera. É para aproveitar o show.

Flamengo conquistou a Taça Guanabara no sábado

 nClassificado no Carioca, 
na segunda colocação, e se 
mostrando um time cas-
cudo em Libertadores, o 
Tricolor fez algumas con-
tratações muito importan-
tes, principalmente para a 
fase ofensiva. Por mais que 
o time de 2020 não fosse 
ruim, hoje há poder de fogo 
e disposição. O Flu, como 
clube, gosta de um atacante. 
A história pode continuar e 
o elenco segue qualificado 
para os desafios, ainda mais 
com Bobadilla, Fred (foto) e 
Abel Hernández.

COM A FORÇA  
DE ELENCO

O GAROTO VAI BRILHAR

 n Matheus Nascimento. Esse nome vem ecoando pelos 
corredores do Botafogo há, pelo menos, três anos. Sem-
pre foi promessa, também na seleção brasileira de base, 
e é um moleque que parece ter a cabeça no lugar. Fez seu 
primeiro gol como profissional e merece cada vez mais 
brilhar com a camisa alvinegra. É diferente. Grande fase!
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Flamengo encara Volta Redonda e 
Fluminense enfrenta a Portuguesa

Ferj marca datas, 
horários e locais das 
semifinais do Carioca

A Ferj (Federação de Fute-
bol do Estado do Rio de Ja-
neiro) divulgou o calendá-
rio das semifinais do Cam-
peonato Carioca. Flamen-
go e Volta Redonda abrem 
a disputa no próximo sá-
bado, no Estádio Raulino 
de Oliveira, enquanto, no 
dia seguinte, o Fluminense 
enfrenta a Portuguesa, no 
Luso-Brasileiro.

O primeiro confron-
to entre o Rubro-Negro 
e o Voltaço acontecerá 
às 21h05. O jogo de volta 
será no dia 8 de maio, no 
mesmo horário, no Ma-
racanã. O Flamengo joga 
por dois resultados iguais 
para avançar para a final do 
Campeonato Carioca.

Fluminense e Portugue-
sa se enfrentam no próxi-
mo domingo, às 16h, no 
Luso-Brasileiro. O jogo de 

volta será no dia 9 de maio, no 
Maracanã. A partida também 
acontecerá no mesmo horá-
rio, e o Tricolor tem a vanta-
gem de dois resultados iguais 
para se classificar para a deci-
são do Estadual.

As datas e horários das se-
mifinais da Taça Rio também 
foram definidos. O Botafogo 
enfrenta o Nova Iguaçu nos 
dias 2 e 8, com ambos os jogos 
às 18h. Já o Vasco encara o Ma-
dureira, no próximo sábado, 
às 15h15, e no dia 9, às 16h.

FLUMINENSE

Gabriel Teixeira em alta no Fluzão
Jovem vem sendo muito utilizado pelo técnico Roger Machado

A escalação de Gabriel Teixei-
ra no banco de reservas con-
tra o Madureira surpreendeu 
muita gente no Fluminense. 
Uma das surpresas da tempo-
rada de 2021, o jogador entrou 
junto com Cazares no empa-
te contra o River Plate e a sua 
titularidade na equipe alter-
nativa era esperada por mui-
tos torcedores. No entanto, o 
jovem, de 20 anos, entrou na 
partida quando o Tricolor per-
dia por 1 a 0 e mudou os rumos 
do confronto no Maracanã. 
Com uma atuação excelente, 
coroada com um gol, o joga-
dor ganha ainda mais crédi-
tos com Roger Machado e até 
mesmo uma oportunidade en-
tre os titulares está próxima.

Gabriel Teixeira: grande atuação

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Gabriel Teixeira esteve em 
campo nas 12 partidas do Flu-
minense na atual temporada. 
Ele atuou nos dois jogos da 
equipe sub-23 e, desde que 

Roger Machado assumiu o co-
mando no clássico diante do 
Flamengo, ele não saiu mais. 
O jovem fez contra o Madu-
reira o seu primeiro gol com a 
camisa do Tricolor. E foi uma 
verdadeira pintura. 

O jogador, de 20 anos, tem 
uma característica que agrada 
ao treinador. Versátil, Gabriel 
Teixeira pode atuar no meio-
-campo, fazendo a ligação com 
o ataque e também pelos la-
dos do campo como ponta. Na 
partida contra o River Plate, 
ele entrou na vaga de Kayky e 
iniciou a jogada do empate do 
Fluminense. Já no jogo contra 
o Madureira, atuou de forma 
mais recuada, ao lado de Ca-
zares e depois de Ganso.

BOTAFOGO VASCO

Chamusca vê ‘vitória 
com autoridade’ 

VITOR SILVA / BOTAFOGO

Chamusca festeja goleada

Marcelo Chamusca gostou 
do que viu em campo na go-
leada sobre o Macaé. Elimi-
nado da semifinal do Cario-
ca, o Glorioso se despediu 
com um resultado expressi-
vo no Nilton Santos. Na opi-
nião do técnico, a equipe de 
General Severiano precisa de 
atuações assim para dar con-
tinuidade ao trabalho.

“Foi um jogo em que fize-
mos muitas finalizações, sen-
do que acertamos algumas 
vezes e fizemos quatro gols. 
A obrigação do Botafogo era 
vencer o jogo e vencer com 
autoridade. Independente-
mente da fragilidade ou não 
do adversário. E foi isso que 
nós fizemos”, afirmou.

A partida marcou o pri-
meiro gol como profissional 
do atacante Matheus Nasci-
mento. O jovem, de 17 anos, 

é uma grande promessa da 
base do Botafogo. Chamus-
ca afirmou que o atleta vem 
sendo utilizado por necessi-
dade, já que é muito jovem, 
e que o gol poderá dar mais 
confiança a ele. “Acredito 
que com esse gol ele vai ga-
nhar confiança e a tendência 
é ele crescer porque é um jo-
gador de muito potencial”.

Marcelo Cabo: de olho na Taça Rio

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Foco na 
estreia na 
Série B 
Fora da disputa pelo título 
carioca, o Vasco retoma as 
atividades hoje, no CT do 
Almirante, na Cidade de 
Deus, como foco na prepa-
ração na estreia na Série 
B do Campeonato Brasi-
leiro, contra o Operário, 
em São Januário, ainda 
sem data definida pela 
Confederação Brasileira 
de Futebol. 

O técnico  Marcelo 
Cabo terá todo o grupo 
à disposição, incluindo 
os nove jogadores que 
ganharam uma folga 
prolongada no início da 
semana: Lucão, Cayo Te-
nório, Miranda, Ulisses, 
Matías Galarza, Juninho, 
Caio Lopes, Gabriel Pec e 
Tiago Reis.

PEPÊ NO FLAMENGO
O Cuiabá anunciou o meia Pepê, que estava 

no Flamengo. O jogador já se apresentou 

para realizar exames e assinar contrato.
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ECONOMIA

Recebem os nascidos em outubro e quem 
é do Bolsa Família com NIS de final 7

Caixa paga hoje uma 
nova etapa do auxílio

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A partir de hoje, valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem 

A Caixa paga hoje mais 
uma leva do auxílio emer-
gencial 2021. Beneficiários 
nascidos em outubro e ca-
dastrados no Bolsa Família, 
com NIS de final 7, recebe-
rão os recursos referentes 
à primeira parcela do pro-
grama nas contas poupan-
ças sociais digitais.

A partir de hoje, os valo-
res já podem ser movimen-
tados pelo aplicativo Caixa 
Tem para pagar boletos, 
fazer compras na internet 
e pelas maquininhas em 
mais de um milhão de esta-
belecimentos comerciais. 
Os beneficiários conse-
guem quitar contas com o 
Caixa Tem nas loterias.

A central telefônica 111 
da Caixa funciona de se-
gunda a domingo, das 7h 
às 22h, e está pronta para 
atender os beneficiários 

do auxílio emergencial. 
Além disso, o banco tem o 
site auxilio.caixa.gov.br.

Pelas regras estabelecidas 
pela MP 1.039/2021, o auxí-
lio será pago às famílias com 
renda mensal total de até três 
salários mínimos, desde que a 
renda por pessoa seja inferior 
a meio salário mínimo. É ne-
cessário que o beneficiário já 
tenha sido considerado elegí-
vel até o mês de dezembro de 
2020, pois não há nova fase de 
inscrições. Para quem recebe o 
Bolsa Família, vale a regra do 
valor mais vantajoso. O bene-
ficiário recebe o maior valor, 
seja a parcela paga no progra-
ma, seja a do auxílio.

O valor médio será de 
R$250, variando de R$ 150 a 
R$ 375, a depender do perfil do 
beneficiário e da composição 
de cada família, que em geral, 
recebe R$ 250.

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES-BENEFICIÁRIOS DA PETROS – AMBEP

CNPJ 27 089 861/0001-44

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Para atender ao disposto no artigo 5°, § 1º, alínea “a” do Estatuto Social da AMBEP e demais 
dispositivos legais pertinentes, ficam convocados os Associados em pleno gozo de seus direitos 
sociais para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 12 de maio de 2021, 
no auditório da Associação, situada na Rua Álvaro Alvim, nº 21, 6º andar, nesta cidade, em primeira 
convocação às 11h30m, com a presença de metade mais um dos associados com direito a voto ou, na 
inexistência desse quorum, em segunda convocação às 12h00m, com qualquer número de presentes, 
para apreciar a seguinte Ordem do Dia:
Discussão e deliberação sobre o Relatório de Atividades e as Demonstrações Contábeis da AMBEP, 
referentes ao exercício de 2020, apresentadas pela Diretoria com o respectivo Parecer do Conselho 
Deliberativo.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
Nival Ricardo Marinho

Presidente do Conselho Deliberativo 

ASSOCIAÇÃO DE MANTENEDORES-BENEFICIÁRIOS DA PETROS – AMBEP
CNPJ – 27.089.861/0001-44

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

       Em cumprimento ao que determina o artigo 5°, alínea “a”, § 2º do Estatuto Social da AMBEP, ficam 
convocados os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 12 de maio do ano em curso, no auditório da Associação, situado na rua 
Álvaro Alvim, 21 – 6º andar, CEP 20.031-010, nesta cidade, em primeira convocação às 10:00 horas com 
a presença de metade mais um dos associados com direito a voto ou, na inexistência desse quorum, em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes, às 10:30 horas, para deliberar sobre a seguinte 
Ordem do Dia:

 1 – Reforma do Estatuto.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2021.
Nival Ricardo Marinho

Presidente do Conselho Deliberativo

Receita abre consulta a 
lote de restituição do IR
Crédito para 120,2 mil contribuintes ocorrerá na sexta-feira. Veja como conferir

DIVULGAÇÃO

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página www.gov.br/receitafederal

A 
Receita Federal já 
abriu a consulta ao 
lote residual de res-
tituição do Imposto 

de Renda de abril. Segundo o 
Fisco, o crédito bancário para 
120.268 contribuintes será 
feito na próxima sexta-feira, 
totalizando mais de R$ 183 
milhões. Conforme a Receita, 
desse total, R$ 95,9 milhões 
referem-se ao quantitativo de 
contribuintes que têm priori-
dade legal, sendo 3.537 con-
tribuintes idosos acima de 80 
anos, 23.615 contribuintes en-
tre 60 e 79 anos, 2.108 contri-
buintes com deficiência física 
ou mental ou moléstia grave e 
8.445 pessoas cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. 

Ainda de acordo com o 
órgão, foram contemplados 
83.563 contribuintes não 
prioritários que entregaram 
a declaração até 4 de abril. 

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deve acessar a página www.
gov.br/receitafederal, Meu 
Imposto de Renda no e-CAC 
e ver se há inconsistências de 
dados identificadas pelo pro-
cessamento. Nesta hipótese, 
o contribuinte pode avaliar 
as inconsistências e fazer a 
autorregularização, median-
te entrega de declaração 
retificadora.

A Receita oferece, ain-
da, aplicativo para tablets 

e smartphones que facilita 
consulta às declarações e 
situação cadastral no CPF. 
Com ele será possível veri-
ficar diretamente nas bases 
do Fisco informações sobre 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

A restituição ficará dispo-
nível no banco por um ano. 

Se o contribuinte não fizer o 
resgate nesse prazo, deve re-
querê-la Formulário Eletrôni-
co - Pedido de Pagamento de 
Restituição, ou diretamente 
no Portal e-CAC, no serviço 
Meu Imposto de Renda.

Caso o valor não seja cre-
ditado, o contribuinte preci-
sar contatar qualquer agên-
cia do BB ou ligar 4004-0001 

(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos) e agendar o cré-
dito em conta ou poupança, 
em seu nome, em qualquer 
banco. É possível fazer o 
agendamento no Portal BB, 
acessando o endereço: ht-
tps://www.bb.com.br/irpf. 
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 045/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK UP (CD) 4X4. 

Início do recebimento das propostas: 28/04/2021 às 17h30 - 

Encerramento de recebimento: 10/05/2021 às 09h00 - Abertu-

ra: 10/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão: 10/05/2021 às 09h30.

PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO KM - SRP. Início 

do recebimento das propostas: 28/04/2021 às 17h30 - En-

cerramento de recebimento: 10/05/2021 às 09h00 - Abertura: 

10/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão: 10/05/2021 às 09h30.

PREGÃO ELETRONICO Nº 051/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELHAS DE FRIBROCIMENTO - SRP. 

Início do recebimento das propostas: 03/05/2021 às 17h30 - 

Encerramento de recebimento: 13/05/2021 às 09h00 - Abertu-

ra: 13/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão: 13/05/2021 às 09h30.

PREGÃO ELETRONICO Nº 052/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPACIALIZADA EM 

LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA ARTICULADA - SRP. Início 

do recebimento das propostas: 03/05/2021 às 17h30 - En-

cerramento de recebimento: 13/05/2021 às 09h00 - Abertura: 

13/05/2021 às 09h01 - Início do Pregão: 13/05/2021 às 09h30.

Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411 ou 

edital@barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.

com.

Renata E. de M. das N. Conceição

Assistente Técnico

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 050/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS

Início do recebimento das propostas: 30/04/2021 às 17h30 Encerra-

mento de recebimento: 12/05/2021 às 09h00 - Abertura: 12/05/2021 às 

09h01 - Início do Pregão: 12/05/2021 às 09h30.

Maiores informações e o edital pelo telefone (24) 2106-3411 ou edital@

barramansa.rj.gov.br e coordenadoria.compras@gmail.com.

Josiane Granzieire G. Castro

Agente Administrativo

Prefeitura Municipal de Barra Mansa/RJ

Novos hábitos de consumo
Pesquisa aponta que famílias fluminenses foram menos ao supermercado entre 
março e junho de 2020, mas gastaram quase 30% a mais no cartão alimentação

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Estudo aponta mudanças em hábitos dos consumidores na pandemia

A 
pandemia de co-
vid-19 trouxe mudan-
ças no hábito de con-
sumo dos brasileiros. 

Dados da Sodexo Benefícios 
e Incentivos mostram que, 
entre março e junho de 2020, 
início da pandemia, os con-
sumidores do Rio de Janeiro 
passaram a ir menos vezes aos 
supermercados, atacadistas e 
açougues. Mas aumentaram 
em 29,44% o valor médio gas-
to no uso do cartão alimenta-
ção nesses estabelecimentos. 

Com a chegada do período 
de flexibilização, entre julho a 
dezembro no ano passado, ve-
rificou-se uma queda de 3,37% 

fica em evidência como os car-
tões alimentação e refeição 
oferecidos pelas empresas são 
essenciais para garantir a boa 
alimentação do trabalhador e 

de sua família”, avalia Antônio 
Alberto Aguiar (Tombé), res-
ponsável pela área de Estabe-
lecimentos da Sodexo Benefí-
cios e Incentivos.

nesse gasto. Já a partir de mar-
ço deste ano, com a chegada 
da segunda onda da doença e, 
com ela, restrições mais rígi-
das, o valor médio gasto apre-
sentou alta de 1,93%.

De olho em toda essa mo-
vimentação, o estudo da So-
dexo mostra ainda que, em 
termos comparativos entre o 
momento atual e o anterior à 
pandemia, os consumidores 
reduziram em 22,77% a fre-
quência de ida às compras. 

“Estamos vivendo um cená-
rio desafiador. Esses efeitos da 
pandemia impactam direta-
mente no bolso do consumi-
dor. Ao observar esses dados, 
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ÁGUA SANTA R$130.00,00
Venpo ótimo apartamento 
conpomínio fechapo Rua Vio-
leta. 2quartos, sala, cozinha, 
banheiro, vaga garagem. Di-
reto Proprietário Fausto. Tel: 
97454-9302 whatsapp
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Precisa-se com prática. Com 
topas 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-
po com excelente qualipa-
pe, pireto  fábrica. Entrega-
mos topo Rio e Granpe Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 



“São 38 anos de parceria, mas o Claude diz que são ‘quarrenta’”, brinca o chef Batista, fiel 
escudeiro de Claude Troisgros no comando da terceira temporada de ‘Mestre do Sabor’, 
que estreia dia 6 de maio, na Globo. Durante o programa Batista não larga o seu utensílio 
de cozinha do coração: uma concha feita de coco, que o acompanha desde sua chegada 
ao Rio e sua trajetória na gastronomia. “Essa concha de coco pertencia à minha avó, mãe 
da minha mãe. Ela passou para a minha mãe e, como tenho muita memória afetiva em 
relação a ela, passou para mim. Guardo essa peça como uma lembrança até entregar 
para o meu filho”, conta Batista.

FábiaOliveira

BASTISTA E SEU UTENSÍLIO 

FORTUNA

Pai de Luciana Gimenez deixa 

herança de quase R$ 1 milhão

No último sábado, Gusttavo Lima apare-
ceu com um anel que mais parecia uma 
aliança em uma live. O adorno era usado 
na mão direita. Na madrugada de ontem, 
o Embaixador publicou em seu Instagram 
uma foto de mãos dadas com Andressa 
Suita. Os fãs do casal, é claro, foram à 
loucura. A coluna, que é fã de uma família 
feliz, torce pela reconciliação do casal. 
Andressa e Gusttavo anunciaram a se-
paração em outubro do ano passado por 
causa de um desgaste da relação. Os dois 
oficializaram a união em 2015.

GUSTTAVO E  

ANDRESSA MAIS  

QUE JUNTOS

REPRODUÇÃO DE INTERNET

L
uciana Gimenez vem enfrentando 
dificuldades junto às instituições 
financeiras, que dificultam a 

liberação dos valores em aplicações 
deixados pelo seu pai, João Abu Morad, 
que morreu em dezembro do ano 
passado, vítima de causas naturais. 
Aos 85 anos, o patriarca também 
deixou bens materiais. Há menos de 
cinco meses da morte do pai, Gimenez 
recorre à justiça para que se oficie o 
Itaú, no sentido de liberar R$ 900 mil. 
No último dia 13, os advogados da 
apresentadora reclamaram que a 
instituição financeira ainda não havia 
colaborado com a Justiça.

O pai de Gimenez declarou em seu 
último imposto de renda o valor de R$ 
480 mil em aplicações e, desde feverei-
ro, Luciana e seus advogados querem 
saber onde estão as quantias, já que o 
banco se recusa a fornecer tais infor-

mações sem ordem judicial. O banco 
Bradesco, por sua vez, já atendeu uma 
determinação judicial e disponibilizou 
pouco mais de R$ 400 mil.

No dia 2 de março, a Justiça de São 
Paulo decidiu 
que Luciana 
Gimenez será a 
inventariante. 
Entre as obriga-
ções da apresen-
tadora está a de 
apresentar à 
justiça, em até 

60 dias, os herdeiros, a relação de 
todos os bens individualizados e a 
certidão do testamento. Mesmo com 
estado civil solteiro e tendo deixado 
apenas uma filha maior de idade (Lu-
ciana), o pai da apresentadora deixou 
um testamento que contém bens a 
inventariar.

João Abu Morad 
morreu em 
dezembro do ano 
passado, aos 85 
anos, de causas 
naturais

DIVULGAÇÃO/FABIO ROCHA

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

DE COZINHA DO CORAÇÃO

POR AÍ
 N A exposição 

virtual ‘Ballet 
Urbano Mangui-
nhos (BUM’ está 
em cartaz no site 
http://www.bal-
letmanguinhos.
com.br/. E, hoje, 
acontece uma 
live sobre foto-
grafia, ballet e 
favela, às 18h, 
no Instagram @
ballet_mangui-
nhos.
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De volta à Dinamarca, Ana Paula Evangelista, musa da Unidos da 

Tijuca, falou sobre sua recepção no aeroporto, após desembarcar 

de um voo vindo do Brasil - que ainda registra alto índice de con-

taminação. “Me senti naquele filme ‘Quarentena’ por causa de 

tanta atenção e cuidado que as autoridades do aeroporto tiveram 

com os passageiros do meu voo. Fiz um teste PCR particular antes 

de viajar e tive que fazer outro no aeroporto daqui. Os testes aqui 

são obrigatórios e gratuitos, com resultado em 15 minutos. Como 

estou vindo do Brasil, que é área vermelha, tenho que cumprir 

a quarentena ou fazer outro teste após quatro dias da chegada 

para terem a certeza que não fui contaminada durante a viagem”, 

conta a modelo.

Ana e o marido, Marco Alessandro, estavam com data marcada 

para se vacinarem em Copenhage, porém, a vacinação do casal 

precisou ser adiada por conta da suspensão da vacina que eles 

iriam tomar. “Eu e o meu esposo estávamos previstos de sermos 

vacinados em maio, mas como a Dinamarca suspendeu o uso da 

vacina Astrazenica, irá atrasar um pouco, então provavelmente 

seremos vacinados até julho.”, disse a modelo. “Eu e o meu marido 

estávamos previstos de sermos vacinados em maio, mas como 

a Dinamarca suspendeu o uso da vacina Astrazenica, irá atrasar 

um pouco, então provavelmente seremos vacinados até julho.”, 

disse a modelo.

CUIDADO REDOBRADO

‘ELA NUNCA SEGUIU O JOÃO’,  
GARANTE ASSESSORIA DE VIIH TUBE
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que Bianca Andrade rompeu com a ex-
empresária de Anitta, a Kamilla Fialho, da K2L. A ex-BBB assinou com a empresa logo após 
sair do ‘BBB 20’. Pois bem. Nós ainda descobrimos o motivo que levou a Boca Rosa a retirar 
seu time de campo: a venda casada. 

Acontece que Bianca descobriu que nas negociações de seus contratos, os contratantes 
interessados em fechar trabalhos com ela recebiam como condição fazer alguma ação com 
Tília Fialho, filha de Kamilla com Dennis DJ, que recentemente se lançou na carreira musical. 

Bianca não gostou nada de saber que o nome de Tília vinha sendo usado como condição para 
que os contratos com ela fossem fechados e, além de tomar a decisão de se desligar da K2L, 
ainda levou com ela a equipe que cuidava de sua conta na empresa. Errada não está!

BIANCA ANDRADE DEIXA A K2L 

APÓS DESCOBRIR ‘VENDA CASADA’

Mal saiu da casa com 96,69% de rejeição, Viih Tube já se viu no meio de 

uma polêmica. Ontem, internautas começaram a especular qual seria 

o motivo da youtuber ter deixado de seguir João Luiz, um dia depois de 

sair da casa do ‘BBB 21’. Vale lembrar que os dois participantes eram bem 

próximos dentro do reality da Globo e isso acabou causando estranheza 

entre os fãs do programa. A coluna foi atrás de Vitória para saber o que 

aconteceu de fato entre a dupla.

“Ela não deixou de seguir porque nunca seguiu o João antes como também 

não seguia outros participantes desta edição. A Viih vai voltar a cuidar pes-

soalmente das redes sociais em breve. Só não vai voltar agora porque ela 

está virada por conta dos compromissos na Globo e já tem outros traba-

lhos marcados. Mas, ela quer retornar logo a internet”, explicou a assessoria 

da ex-sister. Depois do bafafá, os dois agora se seguem. Xi!

Ex de Fábio Assunção se casa em Noronha
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Ex-mulher de Fábio Assunção, Priscila Borgonovi é uma mulher decidida: 
noivou na quarta-feira (21) e se casou na sexta-feira (23)com o 
empresário Bruno Caribé em Fernando de Noronha. Sim, minha gente! 
Foram dois de intervalo entre as duas festas e a produtora de evento foi 
pega de surpresa pelo companheiro de quase três anos.1”Teve praia, sol e 
mar. Teve 2 dias de noivado

teve casamento mais romântico, e especial que uma mulher poderia 
sonhar”, contou Priscila Borgonovi foi casada com o ator da Globo entre 
os anos de 2002 e 2005. Os dois são pais de João Assunção, de 18 anos.

CONTRADIZ EM DEFESA DE CAUSA 

GIOVANNA EWBANK SE 

REPRODUÇÃO INTERNET 

Giovanna Ewbank, ativista engajada em várias causas, 

entre elas a de acabar com a crueldade com os animais 

- como demonstram algumas de suas publicações nas 

redes sociais, é garota propaganda da marca de produtos 

Neutrogena. A mesma marca (comercializada no Brasil) 

está numa lista junto a outras empresas que testam seus 

produtos em animais. Poderíamos descrever os métodos 

cruéis, mas vamos poupá-los, caros leitores.

Dito isso, a coluna se pergunta: se Giovana defende o fim 

da crueldade com animais, como pode fazer propaganda 

e recomendar em seu Instagram um produto que faz exa-

tamente o que ela diz abominar e querer acabar? Será 

que a mulher de Bruno Gagliasso é uma defensora de 

Taubaté? Porque não é possível que sendo uma defen-

sora dos animais, esse detalhe não seja algo que ela se 

informe antes de fechar com um contrato de publicidade. 

Em tempo, esta coluna soube que Yasmim Brunet, quando 

orçada para trabalhos de beleza, a primeira pergunta que 

ela faz, seja qual for a marca, é se o produto é testado em 

animais. A modelo ainda pede que essa informação esteja 

em destaque no produto ou site da marca. Sendo assim, 

fica aqui mais um questionamento para Gio Ewbank: a 

defesa dos animais acaba quando os cifrões entram na 

conta? Teste de produtos nos olhos dos outros, é refresco!

Miguel Falabella está por trás de uma nova produção do Disney Plus. Trata-se de uma 
série que faz bem o estilo ‘Glee’, tendo em seu elenco a maioria dos protagonistas atores 
jovens que cantam e dançam. A produção da série ainda está em busca de mais atores 
para completar o elenco, mas já há alguns artistas escalados.

‘GLEE’ BRASILEIRA VEM AÍ?

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Amanhã, Carol Bittencourt completa dois anos de morta, após cair de 

uma lancha no mar da Ilhabela, no litoral de São Paulo, durante uma 

tempestade. A filha da modelo, Isabelle, fez um relato emocionante 

sobre a dor que passou com a perda da mãe. “Para mim, foi muito difícil 

digerir. No primeiro instante, meu instinto foi abraçar todo mundo que 

estava em volta. Eu queria abraçar todas essas pessoas e trazer para 

perto. Tomei o papel de quem cuida e não de quem é cuidada. Só que 

eu não tinha noção de como isso poderia me prejudicar futuramen-

te”, revelou a jovem, que teve um momento de rebeldia e logo depois 

questionamentos, até que buscou ajuda de psicólogos, psiquiatras e 

pessoas que trabalham também a parte espiritual. “Passei a entender 

que a minha mãe não tinha ido embora. Ela estava em outro plano. Um 

plano onde as pessoas evoluídas estavam, ou seja, aquilo não tinha 

sido um castigo. Tinha sido uma coisa boa, porque ela já tinha vivido 

tudo aqui neste mundo. Ela já tinha aprendido tudo que tinha para 

aprender. Já tinha feito as missões dela”, completou Isabelle.

SUPERANDO A DOR
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 N A mais recente sondagem nacional da Paraná Pesqui-
sas mostra o quanto o Brasil – tão evangélico e católico 
– está rachado sobre o ‘fique em casa’ ou ‘vá ao culto 
& missa’. Foram ouvidas 2.176 pessoas em 204 cidades 
de todos os estados e DF: 55,1% concordam que igrejas 
e templos devem ficar fechados na pandemia, contra 
41,4% que discordam. Veja mais em nosso site. 

É campeão 
 N Três senadores, 18 de-

putados (estaduais e fe-
derais), um presidente de 
partido (Levy, do PRTB) 
vítimas fatais da covid-19. 
Não há outro país com 
esses  números entre 
políticos

Agrários
 N O ex-presidente Lula 

da Silva voltou a dialo-
gar com o MST, tão su-
mido em tempos de co-
fres vazios para protes-
tos e ocupações. O movi-
mento resiste nos atuais 
acampamentos

Memória fresca
 N Irmão do ex-governa-

dor do Amazonas Omar 
Aziz, hoje senador e pre-
sidente da CPI da Covid, 
Murad Abdel Aziz foi ci-
tado numa das fases da 
operação Maus Cami-
nhos, do MPF, por trá-
fico de influência junto 
ao governo do estado 
com fornecedores para 
a Saúde. Desde que o ir-
mão político comandava 
o estado.

Jogou lá fora
 N Aliás, Omar Aziz, quan-

do governador, voava de 
jatinho esporadicamente 
em fins de semana para jo-
gar em cassinos do Cari-
be, contam fontes. Deixou 
renda lá fora. E o Brasil 
ainda capenga ainda no 
debate sobre a legalização 
dos jogos. 

Voltou, sem microfone 
 N Fundadora do PSOL 

– trocou o partido pelo 
Rede – Heloísa Helena 
voltou ao Senado. Mas 
sem mandato. Ganhou 
cargo de assessora na Li-
derança da Minoria, com 
salário de R$ 10,7 mil. Se-
gue assim os passos do ex-
-senador e ex-governador 
do DF Rodrigo Rollem-
berg, que trabalha como 
assessor técnico. Mas ele 
é concursado.

Quem é o pai?
 N O Ministério da Mu-

lher e dos Direitos Hu-
manos elaborou um Pro-
jeto de Lei que institui 
o Dia Nacional de Cons-
cientização sobre a Pa-
ternidade Responsável. 
Todo 15 de maio. 

MERCADO

Freio na praça
 NOs efeitos negativos da 

pandemia nos negócios 
afetaram vários setores da 
Economia no 1º trimestre 
deste ano. Segundo o Índice 
GS1 Brasil de Atividade In-
dustrial, embora a indústria 
tente reação no lançamento 
de produtos, o resultado ain-
da não supera as perdas. Em 
março, o índice teve queda 
de 9,8% em comparação 
com fevereiro. No acumula-
do de 12 meses o índice apre-
senta queda de 4,1%.

Enxuta 
 N A rede Saraiva vai rea-

brir com lojas menores, 
focadas em livros e pape-
laria, começando por sho-
ppings em cidades-polo. A 
primeira do formato será 
em Jundiaí (SP).

Estante$
 NComo o mercado ‘dá vol-

tas’. A Saraiva, com megalo-
jas onde se comprava CDs, 
DVDs, pequenos eletroele-
trônicos, comprou a rede 
Siciliano que tinha esse 
modelo. Enterrou a marca 
adquirida e vai assumir o 
formato.

Lá fora
 NEnquanto o Brasil cam-

baleia nas doses de vacina 
e está no fim da fila para 
entregas, algumas cidades 
da Flórida (EUA) já promo-
vem eventos com público 
e a Itália comemora um 
boom de reservas em ho-
téis na reabertura do país: 
“33% em poucos dias” em 
todos os hotéis do país, diz o 
ministro do Turismo, Mas-
simo Garavaglia. 

JOELHO NO CHÃO

2022 NA PISTA

 N O presidente Bolsonaro continua apostando forte na Bahia, 
principal reduto lulista no Nordeste. Foi ontem a Salvador para 
inaugurar trecho de 22 km de estrada asfaltada.

Desde o início da pandemia, te-
nho me manifestado contra a 
maneira como aconteceu o iso-

lamento no Estado do Rio de Janeiro. 
Desorganizado, sem planejamento, 
falta de diálogo, sem levar em conta as 
questões econômicas e sociais dos mais 
pobres. Enfim, foi imposto na base da 
“canetada” do governador afastado. Se 
tivesse sido conduzido de outra forma, 
talvez não teríamos tantos prejuízos. 
Um ano depois, estamos vendo o resul-
tado catastrófico da continuidade da 
política do “fique em casa”. 

Grande parte da tragédia social que 
está acontecendo é consequência da 
corrupção e falta de liderança por par-
te dos executivos. Cadê os hospitais de 
campanha que custaram milhões aos 
cofres públicos? Onde estão os milhões 
que foram investidos para “evitar” o co-
lapso do sistema de Saúde? Se tivessem 
feito um trabalho sério, honesto e pen-
sando no povo, nós não estaríamos na 
atual situação.

Na última edição do PISA, o 
Brasil se manteve entre os 
mais baixos desempenhos 

globais no ranking mundial. Em Ma-
temática, por exemplo, 68,1% dos es-
tudantes não alcançaram sequer o 
nível básico de proficiência. Além 
disso, também somos um dos países 
com maior desigualdade de aprendi-
zagem entre os estudantes de maior 
e menor condição socioeconômica.

Com tantos dados preocupantes, 
o que vislumbramos, no contexto 
de pandemia, é o agravamento des-
ses indicadores e ampliação das 
desigualdades, o que exigirá aten-
ção especial do poder público e das 
iniciativas privadas para alavancar, 
qualitativamente, os processos edu-
cacionais no país.

Com a pandemia se estendendo por 
mais de um ano, as escolas precisaram 
aprender novas formas de ensinar e 
aprender. As aulas expositivas, já des-
gastadas, passaram a ser ainda mais 
improdutivas. Por isso, as instituições 
que já vinham desenvolvendo estraté-
gias híbridas com metodologias ativas 
vêm logrando maior êxito no regime 
remoto imposto pela pandemia.

Na Escola Sesc, temos explorado o 
hibridismo desde 2017, entendendo 
que juventude digital nos demanda 
caminhos mais criativos e eficien-
tes. Nessa direção, com processos 
integradores e humanizados, esta-
mos conseguindo realizar um ensi-
no remoto de alta adesão e intensa-
mente produtivo.

Como escola nacional de regime 
residencial, vivemos a potência da 
diversidade brasileira em cada mo-
mento de aprendizagem. E essa plura-
lidade, aplicada agora a um contexto 
pandêmico, possibilita uma leitura 

Educar em tempos de pandemia

A catástrofe da ditadura do lockdown

Rosane Felix 

deputada estadual 
pelo PSD-RJ 
 

Luiz Fernando  

de Moraes Barros 
diretor do Polo Edu-
cacional Sesc e Escola 
Sesc Ensino Médio

O “fique em casa” tem provocado au-
mento do desemprego e da pobreza, fa-
lência de empresas, violência doméstica, 
abuso sexual infantil, depressão, famílias 
sem ter o que comer. O isolamento traz 
também prejuízos emocionais como de-
pressão e ansiedade. 

Não sou negacionista. Eu tive co-
vid-19. O vírus é real e mata! Precisamos 
proteger o grupo de risco, mas deixar o 
povo trabalhar cumprindo os protocolos 
e o principal, acabar com a corrupção, 
pois 60% das verbas do governo federal 
destinadas a estados e Municípios em 
socorro a pandemia foram desviadas. 

É preciso rever, com urgência, as me-
didas restritivas impostas à população. 
Uma verdadeira ditadura. O povo preci-
sa comprar comida, pagar luz, água, alu-
guel, impostos, essas e outras contas não 
param de chegar. O auxílio emergencial 
ajuda, mas não é o suficiente, e sem ele a 
situação estaria muito pior. 

Para piorar, querem fechar as igrejas 
e templos religiosos. Mas, aqui no Esta-
do do Rio de Janeiro, eu fui autora da 
Lei 9.012/20, que reconhece a atividade 
religiosa como essencial, assegurando a 
fiéis livre exercício de culto, em tempos 
de crises ocasionadas por moléstias con-
tagiosas ou catástrofes naturais.

crítica do país e a conversão dessa 
mesma leitura em conhecimento.

Para tanto, precisamos garantir 
tempo de planejamento e formação 
continuada aos educadores, além de 
suporte emocional a todos. Cuidar da 
qualidade técnica, sem negligenciar 
o cuidado pessoal. Por isso, na Escola 
Sesc, todos contam com uma rede de 
apoio, da inteligência emocional cur-
ricular ao suporte multidisciplinar 
em saúde física e mental, inclusive 
no período de férias.

Apesar dos esforços e dos sucessos, 
é indiscutível que as escolas vivem 
momentos desafiadores. Se, por um 
lado, nos reinventamos e desenvol-

vemos outras competências como a 
resiliência, a empatia e a habilidade 
de negociação, por outro, será preci-
so reduzir os impactos causados pela 
pandemia na educação brasileira, so-
bretudo na rede pública.

No pós-covid19, as escolas preci-
sarão incorporar novas experiências, 
como o uso dos celulares, aprendi-
zagem híbrida e habilidades socioe-
mocionais para o enfrentamento dos 
desafios da vida. Fica, pois, o convite 
a um amplo pacto educacional, para 
além de nossas instituições, com vis-
tas ao melhor desenvolvimento da 
educação brasileira, apoiado na irre-
futável justiça social.

As instituições religiosas não podem 
ser fechadas nunca. Além da questão 
espiritual, elas auxiliam no emocional 
e psicológico. Mensagens de fé e espe-
rança das igrejas contribuem muito 
com a população. E não podemos es-
quecer que as instituições religiosas, 
muitas vezes, atuam em locais onde o 
poder público não chega. Portanto, a 
atividade religiosa é essencial! 

Por que alguns serviços podem fun-
cionar cumprindo os protocolos e os 
cultos religiosos não? Os religiosos 
também são ordeiros. O STF deixou 
essa decisão para governadores e pre-
feitos que, aliás, se aglomeraram na 
eleição passada pedindo votos inclusi-
ve nas instituições religiosas que agora 
muitos querem fechar. 

É necessário parar de politizar a cri-
se! Existem grupos políticos que estão 
tentando instalar o caos, quebrar o go-
verno agora para nas eleições de 2022 
se apresentarem como “Os Salvadores 
da Pátria”. Chega de hipocrisia, esta-
mos vivendo uma crise econômica 
mundial por conta dessa pandemia. 
É preciso ter empatia e se colocar no 
lugar do próximo. Que possamos ter 
mais humanidade e lembrar que a 
fome pode matar mais que a covid-19!
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 N# Cônsul e advogado André Henrique Gomes da Fonseca recebeu con-
decoração da FENAPEF por atuação em prol de melhorias na segurança 
pública. # Jornada de Lutas do Abril Vermelho contou com mais de 100 
atos simbólicos em 24 estados. # Semana da Europa acontece dias 12 
e 13 de maio. # Autora Camila Lourenço lança “Rosa Apaixonada”, livro 
que retrata período que ficou sem trabalhar e estudar devido à epilepsia. 
# Bruno Garotti, diretor de cinema, fala sobre “Direção Audiovisual: das 
salas de cinema para o streaming”, dia 29, em evento virtual da UVA. 
# Eduardo Wanderley, CEO do Grupo Petra Gold, falará sobre “Investi-
mento em cultura no Rio de Janeiro”, dia 4 de maio, no @embaixadoresrio.
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MALHAÇÃO

 n Karina se passa por menino e 
consegue se inscrever no cam-
peonato, mas Pedro teme a 
reação de Gael quando ele des-
cobrir. Santiago tenta convencer 
Sol a priorizar a carreira solo.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Lúcio se emociona ao confir-
mar que Ana está se recuperan-
do. Rodrigo avisa a Manuela que 
eles irão viajar. Manuela conver-
sa com Iná sobre seu casamento 
com Rodrigo.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Luna/Fiona fica sem jeito com 
o beijo de Téo, e decide se afastar 
dele. Alexia vê Zezinho conver-
sando com Ermelinda, mas Kyra 
e a mãe do rapaz a fazem acredi-
tar que ela teve uma visão.

 n Massá fica mexido com as pa-
lavras de Lúcifer. Ayla se assusta 
com o que Ló diz sobre Sodoma. 
Abrão vai conhecer Gael, filho de 
Adália. Agar fica chocada com a 
notícia sobre o general Bakari.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n O treino do mestre Chen termi-
na. No orfanato, Bia e Pata ques-
tionam se foi Marian que jogou a 
rosa branca no chafariz. Marian 
finge ser inocente.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Maria Marta diz a José Pedro 
para esperar a hora certa de as-
sumir seu lugar na empresa. José 
Pedro conversa com Danielle 
sobre o discurso de José Alfredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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A 
grande jogadora da casa aca-
bou sendo rejeitada pelo Bra-
sil. Com uma das trajetórias 
mais polêmicas da reta final 

do ‘Big Brother Brasil’, Viih Tube foi 
eliminada do reality, no último domin-
go, com 96,69% dos votos. De volta ao 
mundo real, a youtuber faz uma avalia-
ção da jornada e admite uma postura 
de conveniência em relação aos demais 
participantes.  

“Acho que, na verdade, juntei o útil 
ao agradável. Eu realmente me dava 
bem com todo mundo, gostava de cada 
um de verdade, nunca menti para nin-
guém. O que eu dizia que sentia, esta-
va sentindo mesmo. Mas o fato de me 
dar bem com todo mundo foi bom para 
mim no jogo porque me livrou do pa-
redão. E talvez tenha sido um pouco 
de conveniência mesmo, não sei dizer, 
tenho que pensar um pouco mais para 
entender o que eu fiz”, declara Viih, que 
nega o estigma da falsidade. “Estava 
ali, estava jogando. Nunca menti para 
ninguém, mas omiti fatos”.

Aliás, Viih também faz questão 
de explicar sua complexa rela-
ção familiar com os outros 
participantes. “Lá dentro 
a gente não tem nada a 
que se apegar, não tem 
notícias, não tem re-
des sociais, não tem 
memes, só as nossas 
lembranças. Brincaram 
com o lance da minha árvore 
genealógica, mas na verdade tudo que 
eu tinha de lembranças era da minha 
família, tudo que eu olhava me fazia 
lembrar deles, qualquer gesto, qual-
quer fala”, justifica a youtuber.

NOVOS APRENDIZADOS

Com uma postura completamente dife-
rente da mostrada no programa, onde 
apelou para um lado mais infantiliza-
do, Viih Tube compareceu aos progra-
mas da Globo, como o ‘Mais Você’, com 
uma pegada mais mulherão, de salto 
alto e roupa curtinha. A volta à antiga 
personalidade, no entanto, vem acom-
panhada de alguns novos aprendiza-
dos. “Não tem como você passar pelo 
‘BBB’ e não se arrepender de nada, na 
minha opinião. Nem que seja uma coi-
sa pequena, muito besta. É o mundo 
real, você está ali, vivendo, errando e 
acertando. Não tem como ter certeza 
de tudo”, diz Viih.

“Aprendi a pensar e dizer as coisas 
sem ter medo do que eu poderia encon-
trar aqui fora, de como as pessoas po-
deriam julgar. Com o ‘BBB’ eu superei 
os meus maiores medos da internet. 
Mesmo saindo e com algumas pessoas 
tendo se surpreendido com o meu jogo, 
eu estou muito bem comigo mesma 
porque nada do que as pessoas falam 
me surpreende mais, eu já estou cale-
jada para isso, então estou bem em paz 
mesmo”, completa a youtuber.

DILEMAS DE HIGIENE

Além do jogo polêmico, a pouca frequên-
cia de banhos de Viih no reality incomo-
dou ao público. De volta ao mundo “real”, 
Viih se justifica e diz que tomava cuida-
dos básicos de higiene no banheiro pri-
vado da casa. “Era ‘uó’ tomar banho lá 
dentro com as pessoas te olhando 24 ho-
ras por dia. Mas, confesso, eu pelo menos 
fazia a higiene diariamente no reservado, 
com o chuveirinho e sabonete íntimo. 
Não que isso tenha mudado muita coisa, 
porque não dava para lavar o cabelo as-
sim. Eu odiava tomar banho na frente das 
câmeras”, brinca a youtuber.

TORCIDA E AMIZADE

Mas apesar das críticas do público, 
Viih quer manter as alianças formadas 
no reality. De todos os participantes, a 
youtuber destaca quatro participantes 
queridinhos. “O Gil é um deles, mesmo 
com tudo que vivemos no jogo, que eu 
acho que faz parte. Camilla e João, tam-
bém, com certeza. Para mim, os princi-
pais são eles quatro: Gil, Camilla, João 
e Thaís”, explica Viih. 

Curiosamente, mesmo sem citar Ju-
liette na sua lista de melhores amigos, 
Viih diz que a paraibana tem sua torci-
da pelo maior prêmio do programa. “A 
final que eu imagino na minha cabeça 
teria Juliette, Camilla e Gil. Lembrando 
que eu ainda não assisti nada aqui fora. 
E como a Thaís já saiu, então a minha 
torcida é pela Juliette no primeiro lu-
gar!”, reforça a youtuber.

Eliminada do ‘BBB’,  

Viih Tube admite jogo  

de conveniência, mas 

nega falsidade. Ela 

também explica como 

cuidava da higiene 

escondida das câmeras

“Era ‘uó’ tomar  

banho lá dentro com 

as pessoas te olhando 

24h por dia. Mas pelo 

menos eu fazia a 

higiene no reservado” 

VIIH TUBE, youtuber 
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Horóscopo

A vulnerabilidade pode te forçar a ficar longe de 
algumas pessoas. Também pode se sentir insatisfeito 
com as suas metas pessoais. No amor, ciúmes a vista. 
Cor: preto.

Cuidado com o que fala para os colegas e chefe de 
trabalho. O orgulho pode complicar as suas relações, 
pegue leve. Ceda um pouco. A união pode sofrer 
abalos. Cor: preto.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: adaga, ágar, água, aguar, amada, amar, amargura, amarra, 
aura, barra, bauru, breu, dama, gamada, gamar, garra, grama, grau, grua, 
guará, guru, maga, magra, neura, rama, rena, ruga, saber, sabre, urbe.

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

Na saúde, sinais de cansaço e esgotamento devem 
pintar por aí. Não terá interesse pelos estudos. A 
timidez pode atrapalhar naquela paquera desejada. 
Cor: dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As contas vão chegar e bagunçar o seu orçamento 
hoje, reorganize-se. Tenha cuidado. Decepções com 
amigos podem surgir. Altas expectativas na paixão. 
Cor: preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você pode se frustrar em suas parcerias profissionais. 
Há sinal de desavenças com os familiares. Na vida 
afetiva, tensões com o par. Aposte no diálogo. Cor: 
azul-marinho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Muito perfeccionismo pode te deixar inflexível além 
da conta. Controle o seu lado exigente e foque no 
bem-estar. Há sinal de insegurança no amor. Cor: 
mostarda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Compras desnecessárias vão te dar prazer. Contudo, 
pode ter problemas com dinheiro, controle os gastos. 
Então, se controle. Pode rolar atração por alguém 
misterioso. Cor: pérola.

LIBRA
23/9 a 22/10

O seu humor vai oscilar e pode sobrar para as pessoas 
mais queridas. Tente se acalmar. Hoje terá 
dificuldades para fazer contatos, inclusive na paquera. 
Cor: abóbora. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O pessimismo pode te abalar bastante. Os estudos e o 
trabalho podem sofrer com problemas, vá com calma. 
Busque refletir com calma. Pode se magoar na 
relação. Cor: vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Alguns prejuízos financeiros podem aparecer. Pense, 
reavalie as suas atitudes e se organize para melhorar 
nesse quesito. Evite se envolver com um amigo no 
amor. Cor: laranja. 

Uma mudança de cargo talvez aconteça. A relação 
com a família não vai ser das melhores, tente não se 
estressar com isso. Busque não se preocupar muito na 
vida a dois. Cor: sépia

Você vai ter oportunidades de conquistas em diversas 
áreas. Mas as coisas não vão muito bem. Pode ter 
alguns problemas na comunicação em seu trabalho. 
Cor: púrpura.

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

Pelados, 
Fiuk e Gil 
dão selinho  
e pulam  
na piscina

Nego Di faz 
piada com 
rejeição de Viih
O que Nego Di e Viih Tube têm em 
comum? Os dois estão no pódio 
das maiores rejeições do ‘BBB’. A 
youtuber, que foi eliminada do-
mingo, recebeu 96,69% dos vo-
tos enquanto o comediante teve 
98,76% em sua despedida da 
casa. Ironizando a situação, Nego 
Di fez piada no Twitter.

“96,69% orgulho do pai”, postou 
ele. Dentro do reality, os dois par-
ticipantes eram bem próximos, e 
Viih Tube ainda chamava Nego Di 
de “pai”.

Os dois estão no top 3 de maiores 
rejeições da história do reality, atrás 
apenas de Karol Conká - também 
do ‘BBB 21’ - que saiu com 99,17%.

Pat Beijo faz 
fotos sensuais 
na internet
A ex-apresentadora Pat Beijo, que 
atualmente mudou seu nome ar-
tístico para Patrícia Kiss, se ren-
deu a plataforma OnlyFans e está 
vendendo fotos sensuais na inter-
net. Em conversa com a revista 
‘Quem’, a ex-apresentadora do 
‘Clube da Criança’, da extinta TV 
Manchete, contou que começou 
a produzir conteúdo adulto a pe-
dido dos fãs. “Fiz porque não pa-
ravam de pedir para fazer. Ainda 
estou aprendendo tudo isso. Uma 
brincadeira que dá muito dinhei-
ro pelo que percebi”, disse ela, ex-
plicando que não fará conteúdo 
erótico, apenas sensual. 

Promessa é dívida! Fiuk e Gil sur-
preenderam todo mundo e pula-
ram na piscina completamente 
pelados depois de voltarem do 
paredão na noite de domingo. Os 
dois levaram a melhor na dispu-
ta contra Viih Tube, que deixou o 
‘BBB 21’ com 96,69% dos votos.

Os dois combinaram de deixar 
o quarto do líder sem microfone 
e completamente nus. Eles deixa-
ram o local de mãos dadas. Fiuk 
cobriu as partes íntimas com um 
chapéu, enquanto Gil usou ape-
nas as mãos. Eles deram um seli-
nho no meio do gramado e depois 
pularam na piscina.

“Vai, BBB. Brigadu! Pai, te amo”, 
gritou Fiuk. Camilla, Pocah e Ju-
liette, que estavam na área ex-
terna, foram ao delírio. Pocah, 
no entanto, cobriu os olhos para 
não ver os dois peladões. Juliette 
gritou: “Eu não estou vendo isso 
não”. Já Camilla de Lucas caiu na 
gargalhada. 

“Meu pinto voou, que situação”, 
disse Gil. “Meu Deus do céu, quem 
juntou Fiuk com esse povo?”, brin-
cou Juliette.
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