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Menina de 5 anos 
morre atropelada 
por ônibus da linha 
685 na Zona Norte 

Megaleilão de concessão 
da Cedae, previsto para 
amanhã, vai ter quatro 
consórcios na disputa

RIO DE JANEIRO, P. 6 RIO DE JANEIRO, P. 2 

Veja por que Luísa Sonza 
ainda não foi notificada 

em ação movida pela 
empresa Chantilly. P. 13

PROCESSADA POR 
CANCELAR SHOWS  

FábiaOliveira

PREFEITURA DO 
RIO ANUNCIA 
RETOMADA DO 
PROGRAMA DE 
PREMIAÇÃO PARA 
SERVIDORES. 
ECONOMIA, P. 10

SAIBA TUDO SOBRE REDUÇÃO DE

SALÁRIO E JORNADA 
MP permite diminuição de até 70% da remuneração, além da suspensão do contrato de trabalho.  ECONOMIA, P. 9

CRIANÇAS 
PLANO DA PRIMEIRA 
INFÂNCIA EM 
DESENVOLVIMENTO 
EM BELFORD ROXO 
INFORME DO DIA, P. 2

PROGRAMA DO GOVERNO

PMs serão 
investigados 
por mortes 
em tiroteios 
Polícia Civil apreende armas 
de agentes que atuaram em 
ações em comunidades no 
Centro e na Zona Norte. Carla 
Rodrigues, viúva de vigilante 
morto, faz desabafo. P. 5

Vacinação não 
para na Região 
Metropolitana 
Pessoas com comorbidades começam a ser 
imunizadas em outros municípios. Confira. P. 3 

ESPECIALISTA ESCLARECE DÚVIDAS 
SOBRE O ATRASO DA SEGUNDA DOSE 
DA VACINA CORONAVAC. P. 3

CARDEAL ARCEBISPO DO RIO, DOM 
ORANI (FOTO) RECEBE O REFORÇO DO 
IMUNIZANTE EM POSTO NA GÁVEA. P. 3

COVID

LUIS ROBAYO / POOL / AFP

ATAQUE

Nos escritos, Monique Medeiros relata o amor pelo filho  
e como a gravidez foi desejada. Alerj pode homenagear  
o menino dando seu nome a uma escola pública. P. 4

DEFESA AVALIA DIÁRIO 
DA MÃE DE HENRY 

REPRODUÇÃO/TV RECORD

ELIMINADO DO 
‘BBB’, ARTHUR 
NEGA RÓTULO 
DE VILÃO. P. 15

DANIEL CASTELO BRANCO
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FLU VENCE A PRIMEIRA FLU VENCE A PRIMEIRA 
NA LIBERTADORES NA LIBERTADORES 
Com dois gols de Fred, Tricolor bate o Santa Com dois gols de Fred, Tricolor bate o Santa 
Fe por 2 a 1 na Colômbia e divide a liderança do Fe por 2 a 1 na Colômbia e divide a liderança do 
grupo D com o River Plate.grupo D com o River Plate. P. 8    P. 8   
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 NQuatro árvores gigantescas 
podem cair a qualquer 
momento num terreno na 
Rua Jorge Alberto, altura do 
número 75, no Bairro K11, em 
Nova Iguaçu. Se cair, ela vai 
cair sobre casas vizinhas e 
podem causar uma tragédia 
com mortos e feridos pois o 
local é habitado por muitas 
crianças e idosos, além de 
que vai deixar os vinte mil 
moradores do bairro sem luz e 
telefone. Pedimos ajuda das 
autoridades do município.

 > Mário José
São Gonçalo

Ameaça de queda de 
árvore em N. Iguaçu

Ligação elétrica 
clandestina em  
Duque de Caxias

 N Na Rua Marcelo, no 
bairro São Bento em 
Duque de Caxias, quase 
todas as casas da rua 
têm gato de luz e isso 
prejudica quem paga 
as suas contas! Várias 
pessoas já perderam 
eletrodomésticos por 
causa de curtos circuitos 
e pequenos incêndios! Já 
denunciei isso há muito 
tempo mas a Light não 
toma providências!

 > Willian Júnior
Duque de Caxias

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO  
Victória Villarim e o  

noivo são afastados do 
‘Power Couple’  

após teste  
de Covid-19
FÁBIA OLIVEIRA

Menina morta 
atropelada por  
ônibus da linha  

685 completaria  
seis anos  

no sábado
RIO DE JANEIRO, P. 6

Parlamentar 

mobilizou 

represen-

tantes do 

Executivo, 

Conselho 

Tutelar e 

sociedade 

civil”

O estado do Rio de Janeiro enfrenta o problema crônico 
do abandono das crianças na primeira infância, pe-
ríodo até os seis anos de idade. O debate sobre o que 

fazer se arrasta desde o início dos anos 2000, que redun-
dou na construção do Plano Municipal da Primeira Infância. 
Em 2012, organizações integrantes da Rede Nacional pela 
Primeira Infância elaboraram documento com prioridades 
para crianças dessa faixa etária a ser apresentado ao Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa 
tarefa foi realizada partindo-se de pesquisas e indicadores 
existentes nas instâncias governamentais e da sociedade 
civil, e em espaços de discussão e deliberação.

RESGATE INFANTIL
Bem recentemente foi posto de pé a iniciativa intersetorial 
que visa atendimento aos direitos das crianças até os seis 
anos no âmbito do município, cuja elaboração é recomen-
dada pelo Marco Legal da Primeira Infância. Neste ano, por 
exemplo, somente Belford Roxo terá Plano Municipal pela 
Primeira Infância. A coordenadora, deputada Daniela do 
Waguinho (MDB), responsável pela elaboração destas polí-
ticas na cidade, liderou a primeira reunião do comitê gestor, 
por videoconferência. A parlamentar mobilizou 18 repre-
sentantes do Executivo, Conselho Tutelar e sociedade civil 
e prometeu desenvolver o Plano Municipal pela Primeira 
Infância. Atualmente, no estado, apenas cidades do Rio de 
Janeiro e Nova Iguaçu possuem planos com essa finalidade.

 N Levantamento do Institu-
to Fecomércio (IFec RJ) so-
bre o Dia das Mães mostra 
que o ticket médio neste ano 
é estimado em R$ 143,10 
por consumidor. Em 2020 e 
2019, os tickets foram de R$ 
150,48 e R$ 167,26. 

InformedoDia

 N Reunião do ministro da 
Cidadania, João Roma, com 
prefeitos, deputados e pre-
sidente do Republicanos, 
no Rio, teve um estranho no 
ninho. O deputado federal 
Otoni de Paula (PSC) era o 
único de outro partido. Além 
de anunciado como candi-
dato ao Senado, Otoni ainda 
voltou para Brasília no mes-
mo avião que o ministro e o 
governador Cláudio Castro.

VEM AÍ UMA 
PARCERIA 
PARA 2022

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PRESENTE BARATO   
NO DIA DAS MÃES

LIBERDADE 
DE OPINIÃO
Alerj aprovou 

projeto de lei 

dos deputados 

estaduais André 

Ceciliano (PT) e 

Carlos Minc (PSB) 

que garante a 

livre expressão de 

pensamentos e 

opiniões a profes-

sores, estudantes 

e funcionários no 

ambiente escolar.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Daniela do Waguinho é coordenadora de plano em Belford Roxo.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Otoni de Paula 

A Alerj vota hoje um decreto que cancela a concessão da Cedae, a 
última estatal importante do Rio, que já se encontra sucateada. 
Se fala em briga política, mas quem perde, novamente, é o carioca, 
que há anos sofre com os problemas na qualidade da água.

A realização do Censo 2021 não deveria estar em discussão. Só 
com dados é possível planejar, conhecer a realidade do país, fazer 
políticas públicas, atrais investidores. A determinação pelo STF foi 
assertiva, mas não deveríamos precisar chegar até lá.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Cedae: leilão de concessão 
vai ter 4 grupos na disputa
Licitação em blocos tem capacidade para dobrar tamanho de alguns operadores 

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

O 
leilão de concessão 
da Companhia Es-
tadual de Águas e 
Esgotos do Rio de 

Janeiro (Cedae), previsto 
para ocorrer na sexta-feira, 
na B3, vai colocar o setor de 
saneamento e as empresas 
vencedoras da disputa num 
novo patamar. Considerado 
o maior projeto de infraes-
trutura do país, a licitação 
em blocos tem capacida-
de para dobrar o tamanho 
de alguns operadores que 
atuam no mercado, afir-
mam especialistas.

Quatro consórcios apre-
sentaram documentos para 
se habilitar ao leilão. O gru-
po Aegea (Equipar, Gic, fun-
do soberano de Cingapura e 
agora Itaúsa), confirmou a 
participação — ele deve com-
petir em todos os lotes.

Fontes afirmam que 
Iguá (do fundo canadense 
CPPIB), BRK, Águas do Bra-
sil, Equatorial e Vinci Part-
ners também vão entrar na 
disputa, algumas em consór-
cios. BRK e Águas do Brasil 
vão entrar juntas no certa-
me. Com exceção da Aegea, 
que confirmou a entrega dos 
documentos, as demais em-
presas não quiseram comen-
tar o assunto.

“O importante é que te-
remos competição”, diz o 
diretor de Infraestrutura, 
Concessões e PPPs do Banco 

TRANSPORTE

 N A Viação Acari informou, 
na manhã de ontem, que irá 
encerrar suas atividades de-
finitivamente. A decisão foi 
informada à direção do Sin-
dicato dos Rodoviários. Com 
o fechamento da empresa, já 
chega ao total de 12 empresas 
do setor de transportes que 
fecharam as portas nos últi-
mos oito anos. De acordo com 
Sebastião José, presidente 
do sindicato, a entidade está 
aguardando somente a noti-
ficação oficial do fechamento 

para tomar as medidas judi-
ciais para resguardar o direito 
dos cerca de 600 profissionais 
que trabalham na empresa.

“Infelizmente, a Viação 
Acari já vem há cerca de três 
anos enfrentando uma enor-
me crise financeira, e com 
a pandemia de coronavírus 
essa situação só fez se agra-
var”, disse.

A Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) infor-
mou que não foi notificada 
sobre a paralisação.

Viação Acari encerra atividades

Concessão da Cedae vai 
exigir investimentos de R$ 

30 bilhões durante os 35 
anos de contrato

Do Estadão Conteúdo

Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Fábio Abrahão, sem 
querer confirmar o número 
de participantes na licitação. 
Ele apenas destacou que são 
empresas com grande capa-
cidade financeira.

Dividida em quatro blo-
cos, a concessão exigirá in-
vestimentos de R$ 30 bi-
lhões durante os 35 anos de 
contrato. Boa parte desse 
volume, cerca de R$ 25 bi-
lhões, terá de ser aplicada 
na universalização dos ser-
viços nos primeiros 12 anos 
de concessão, e R$ 12 bilhões 
nos primeiros cinco anos.

PRIMEIRA INFÂNCIA

As crianças 
esquecidas 
do Rio



RIO DE JANEIRO

REGIÃO METROPOLITANA VACINA PESSOAS 

COM COMORBIDADES
Veja como está sendo a imunização contra covid-19 em cada município, quais as 
doenças incluídas nos grupos e que documentos precisam ser apresentados

A
lém do Rio, outros 
municípios da Re-
gião Metropolita-
na também inicia-

ram a vacinação para pes-
soas com comorbidades, 
seguindo o calendário do 
PNI. A capital registrou au-
mento na procura por ates-
tados médicos nas clínicas 
de Saúde. Mas, o paciente 
pode apresentar qualquer 
documento que comprove a 
doença crônica grave. 

Segundo a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, para rece-
ber a vacina, é preciso apre-
sentar atestado ou laudo 
médico que comprove. Caso 
não tenha o atestado, serão 
aceitos as três ultimas recei-
tas contendo a prescrição de 
medicamentos contra doen-
ças que estejam contempla-
das como comorbidades, des-
de que emitidas nos últimos 
seis meses ou laudo de exame 
diagnóstico que prove.

Atestados devem conter QR 
Code para validação de auten-
ticidade, conforme modelo do 
Cremerj, ou serem originais 
com assinatura do medico, 
sem prejuízo da confirmação 
no momento da aplicação da 
vacina”, informou a pasta.

Pacientes com comorbi-
dades acompanhados pela 
rede SUS, clínica da família 
ou centro municipal de Saú-
de em que são cadastrados 
e atendidos regularmente, 
podem se vacinar na própria 
unidade em que são cadastra-
dos, sem precisar pedir novo 
atestado médico. 

A Prefeitura de Niterói 
começa a vacinar na próxi-
ma segunda-feira. Este gru-
po prioritário deverá apre-
sentar identidade e CPF, 
comprovante de residência 
e declaração médica com-
provando quadro clínico. Já 
os profissionais dos grupos 
prioritários em atividade 
em Niterói deverão apre-
sentar, além de identidade 
e CPF, contracheque do mês 
corrente ou uma declaração 
atual do local de trabalho, 
com data, assinatura e ca-
rimbo do empregador.

A Secretaria de Saúde de 
São Gonçalo começou a vaci-
nar na terça-feira quem tem 
comorbidades a partir de 57 
anos e grávidas com comor-
bidades. As doenças atendi-
das englobam: cirrose he-
pática, imunossuprimidos, 
síndrome de Down, diabetes 
mellitus, hipertensão arte-
rial grave, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, doença 
renal crônica, doenças car-
diovasculares, câncer e obe-
sidade mórbida.

Para serem vacinados, de-
vem levar as duas últimas re-
ceitas, prescrições ou atesta-
dos médicos que comprovem 
a comorbidade com, no má-
ximo, três meses de emissão, 
além identidade, CPF ou car-
tão do SUS, comprovante de 
residência e carteira de va-
cinação. Hoje será a vez de 
quem tem comorbidades a 
partir de 56 anos. 

Pacientes podem 
apresentar 
qualquer 
documento que 
comprove a 
doença crônica 
grave 

IMUNIZADO

 NO Cardeal Arcebispo do Rio de 
Janeiro, Dom Orani Tempesta, 
tomou a segunda dose da vaci-
na contra a covid-19, na última 
terça-feira, e está totalmente 
imunizado. Após a aplicação, 
ele aproveitou para abençoar 
os agentes de saúde do Pla-
netário da Gávea, na Zona 
Sul. Dom Orani recebeu no dia 
30 de março a primeira dose.  

“É sempre um momento 
muito importante esta nossa 
responsabilidade social, que 
cuida não somente da gente 
mesmo, mas do povo. Exorto a 
todos para que, neste momen-
to em que nós vivemos, seja-
mos responsáveis e façamos 
a nossa obrigação de sermos 
vacinados. O Brasil está dando 
um belo exemplo de vacinação 
e cada um de nós deve cumprir 
bem a sua missão. Primeira 

e segunda dose aplicadas e 
depois, com a responsabili-
dade, continuar se cuidan-
do”, disse em publicação no 
Instagram. 

Em outra postagem na rede 
social, o Cardeal Arcebispo agra-
deceu aos agentes de saúde e a 
Deus pela possibilidade de to-
mar a segunda dose do imuni-
zante contra a Covid-19.

“Pela bondade de Deus e 
grande empenho dos agentes 
de saúde, pude receber a segun-
da dose da vacina. É um ato de 
grande responsabilidade para 
conosco mesmo e para com os 
meus irmãos e irmãs. Obrigado 
a todos os envolvidos. Que Deus 
continue a nos iluminar e nos 
proteger, para que agindo com 
responsabilidade e paciência, 
continuemos a lutar contra esta 
pandemia”.

Dom Orani Tempesta recebe a 2ª 
dose da vacina contra covid-19

 > A Prefeitura de São 
João de Meriti está va-
cinando, a partir desta 
semana, pessoas com 
comorbidades em seis 
pontos de vacinação 
na cidade, tanto para 
a primais dose, quanto 
para a segunda, sempre 
das 8h às 15h de segun-
da a sexta-feira, e no 
sábado, das 8h às 12h, 
respeitando os dias dos 
homens e das mulhe-
res. É obrigatório apre-
sentar identidade, CPF 
ou cartão do SUS e ates-
tado ou recomendação 
médica que comprove a 
comorbidade.]

Em Nova Iguaçu, 
homens de 58 anos 
com comorbidades e 
homens profissionais 
da Educação da mesma 
faixa etária são o públi-
co-alvo da campanha 
de vacinação contra 
a covid-19, hoje. Para 
isso, 22 pontos de esta-
rão abertos, das 8h30 
às 16h, para a aplica-
ção da Astrazeneca. 
Segundo a prefeitura, 
para serem vacinados, 
devem apresentar com-
provante assinado por 
médico, com registro 
no conselho de classe, 
identidade com foto; 
CPF ou Cartão Nacio-
nal de Saúde; Compro-
vante de Residência, 
três últimas receitas, 
com validade máxima 
de seis meses. 

A Prefeitura de Du-
que de Caxias vacina a 
primeira dose com As-
trazeneca as pessoas 
com comorbidades e 
que tenham 50 anos ou 
mais. Podem receber a 
vacina no CMSDC pa-
cientes renais crônicos 
em Hemodiálise, porta-
dores de HIV, pacientes 
oncológicos, cardiopa-
tas, portadores de cir-
rose hepática, obesida-
de mórbida, síndrome 
de down, hipertensão 
e diabetes. O atendi-
mento vai de 8h às 17h. 
O paciente deve apre-
sentar laudo ou receita 
médica e documento 
de identificação. 

Confira 
as outras 
cidades

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA RIO

Niterói começa a 
vacinar pessoal 
com comorbidade 
a partir da próxima 
segunda-feira

ALBERTO CHEBABO, VICE-PRESIDENTE DA SBI 

Tire suas dúvidas sobre atraso na 2ª dose
 NParte dos municípios do Rio 

estão sofrendo com a escassez 
de vacinas da CoronaVac, que 
tem sua etapa final produzida 
no Instituto Butantan, em São 
Paulo. Nos últimos dias, a equipe 
de reportagem de O DIA flagrou 
diversos idosos dando com a 
“cara na porta” nos postos 
de imunização e tendo que vol-
tar para casa, sem perspectiva 
de quando tomarão o reforço 
contra a covid-19. 

O vice-presidente da Socie-
dade Brasileira de Infectologia 
(SBI) Alberto Chebabo, esclare-
ceu algumas dúvidas sobre o que 
fazer em caso de não conseguir 
concluir o ciclo vacinal.

 NTomei a primeira dose de 
Coronavac. Posso tomar a 
segunda da AstraZeneca e 
vice-versa?
Não pode. Não existem es-
tudos que permitam a inter-
cambialidade das vacinas. A 
segunda dose deve ser feita 
com a mesma vacina utilizada 
na primeira dose.

 NAté quanto tempo depois da 
primeira dose da Coronavac 

posso tomar a segunda?
A recomendação do Butantan é que 
a segunda dose seja realizada até 4 
semanas da primeira dose.

 NSe não tomar a segunda dose 
nesse prazo, é necessário tomar 
novamente a primeira dose?
Não. O esquema deve ser comple-
tado com a segunda dose quando 
estiver disponível.

 NO Ministério da Saúde reco-
mendou nesta terça-feira que as 
pessoas tomem a segunda dose 
mesmo após o prazo. A imuniza-
ção é garantida mesmo assim?
Não há estudos que avaliaram 
eficácia caso a segunda dose seja 
aplicada após 4 semanas. É pos-
sível que haja perda de eficácia 
com o atraso, mas não há dados 
disponíveis.

 NSe eu perder o prazo da segun-
da dose e reiniciar a imunização 
tomando novamente a primeira 
dose. Se no novo prazo para se 
imunizar com a segunda dose 
voltar a faltar a vacina, o que 
fazer?
A vacina aplicada deve ser consi-
derada com segunda dose. Não há 

indicação, no momento, de se 
utilizar mais do que 2 doses da 
vacina.

 NÉ possível se imunizar com 
a segunda dose em outro mu-
nicípio, se a vacina tiver aca-
bado na cidade onde a pessoa 
mora?
A Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) informou que não haverá 
necessidade disso. Segundo 
eles, a ideia é que o Ministério 
da Saúde envie a vacina e a pes-
soa se imunize no município em 
que reside.

 NO Estado e os municípios 
afetados têm uma previsão 
de quando devem receber 
mais doses para aplicação da 
segunda dose da CoronaVac?
A Subsecretaria de Vigilân-
cia em Saúde (SVS), disse 
que aguarda informações do 
Ministério da Saúde quanto 
à distribuição de uma nova 
remessa de segunda dose de 
CoronaVac, assim como orien-
tação quanto à possibilidades 
da ampliação do intervalo de 
aplicação entre a primeira e a 
segunda dose do imunizante.

A 2ª dose deve ser feita com a 
mesma vacina usada na 1ª”

ALBERTO CHEBABO, vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Infectologia
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Em diário, Monique afirma que 
gravidez de Henry foi desejada
Defesa analisa escritos da professora para dar um perfil de mãe amorosa à opinião pública

REPRODUÃ§Ã£O

Monique Medeiros teria escrito diário depois da morte do filho  

N
a busca de traçar 
um perfil de mãe 
amorosa à opinião 
pública, a defesa de 

Monique Medeiros, mãe de 
Henry Borel, 4 anos, analisa 
um diário que teria sido es-
crito pela professora nos dias 
que se seguiram à morte do 
filho, ocorrida na madruga-
da do dia 8 de março. 

Para a polícia, Monique 
sabia das agressões que a 
criança sofria com frequên-
cia de Jairo Souza, o Dr. Jai-
rinho. Ambos estão presos 
acusados de homicídio, re-
sultado das 23 lesões que 
a criança sofreu dentro do 
apartamento do casal, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio.

Nas páginas do diário, que 
foram entregues pelos pais 
de Monique aos advogados, 
ela relata que a gravidez de 
Henry foi desejada, um mo-
mento de grande alegria. A 
afirmação é rebatida pelo pai 
da Henry, Leniel Borel, que 
por diversas vezes já disse 
que Monique levou um susto 
ao saber que estava grávida, 
inclusive chegou a ficar triste 
por saber que seu corpo mu-
daria, já que havia feito uma 
lipoaspiração, na época.

Entre os escritos, de cerca 
de 50 páginas, ela também 
se diz vítima de coação de 
Jairinho. Já a babá, em um 
segundo depoimento, afir-
ma que foi Monique quem 
pediu para ela mentir no seu 

primeiro relato à polícia. A 
funcionária só disse a verda-
de após ser confrontada com 
mensagens de whatsapp, em 
que relatou as agressões. E, 
então, apontou pelo menos 
três episódios em que Henry 
teria sido agredido por Jai-
rinho e que Monique tinha 
conhecimento. Como o in-
quérito ainda não foi finali-
zado, a polícia não divulgou 
se ela será indiciada por falso 
testemunho, já que mentiu.

Na delegacia, quando foi 
depor, Monique permanecia 
de mãos dadas com Jairinho 
e chegou até a comer uma pi-
zza com ele e tirar uma selfie. 
Ele, por sua vez, fazia brinca-
deiras com os policias, que-
rendo arrancar sorrisos.

Em coletiva, os investiga-
dores afirmaram que Mo-
nique e Jairinho estavam 
dormindo na mesma cama 
ao serem presos. E, que ao 
serem conduzidos para a 
delegacia, na mesma viatu-
ra, conversavam entre si, re-
clamando do assédio da im-
prensa e do barulho de um 
helicóptero de TV.

Mesmo após as provas 
e relatos, Monique diz, em 
carta, que “era a melhor 
mãe que Henry poderia ter 
tido”. Em nenhum momento 
ela conta que Jairo agredia 
o filho e dá a entender que 
estaria dopada na noite do 
crime. A reportagem tentou 
entrevistar os advogados por 
diversas vezes, que não re-
tornaram as ligações.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

NO CELULAR

 N Em nova troca de mensa-
gens entre Monique Medei-
ros e sua mãe, Rosângela 
Medeiros, recuperada pela 
polícia, a avó de Henry con-
sola a filha no celular. “Tem 
coisas que nós, mães, não 
conseguimos evitar que o fi-
lho passe. Estou em oração 
por você”. “Você foi a melhor 
mãe para o seu filho”, escre-
veu Rosângela.

As conversas acontece-
ram entre 10 e 16 de mar-
ço, dias depois da morte da 
criança. 

Em um outro trecho, 
Monique falou ao pai, Fer-
nando da Costa e Silva. 
“Devo merecer o que está 
acontecendo. Foram esco-
lhas minhas. Agora estou 
colhendo. Me sinto muito 
culpada”, escreveu.

‘Eu me sinto 
culpada’

HOMENAGEM

 N A Alerj pode homenagear o 
menino Henry Borel dando o 
nome dele a uma escola pú-
blica. Projeto de lei, assinado 
pela deputada Martha Rocha 
(PDT), foi publicado ontem 
no Diário Oficial do Estado.

“Como forma de lembrar 
que tragédias como essa ja-
mais deveriam acontecer, 
melhor forma não há do que 

homenagear o menino Henry 
dando o seu nome a uma es-
cola pública da rede pública 
estadual”, explica a deputada.

Ontem, também foi pu-
blicado no Diário Oficial do 
Estado, um projeto para re-
vogar a medalha Tiradentes 
concedida a Dr. Jairinho, em 
2007. Ele é acusado da morte 
do enteado.

Menino pode virar nome de escola

Henry Borel, de 4 anos, morreu em março após sofrer 23 lesões

REPRODUÇÃO

Registros feitos 
antes de prisão 
foram entregues 
pelos pais de 
Monique à defesa
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 > Após as 12 horas de 
pavor na Zona Nor-
te do Rio e da região 
Central, que resulta-
ram em nove mortes, 
a Defensoria Pública 
informou que preten-
de pedir ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
que se pronuncie sobre 
essas ações da PM. Em 
junho, O STF deter-
minou a suspensão de 
ações em comunida-
des do Rio durante a 
pandemia. 

Pela decisão, as ope-
rações poderão ser de-
flagradas somente em 
casos excepcionais. A 
polícia ainda deverá 
justificar as medidas 
por escrito e comuni-
cá-las ao Ministério 
Público.

O subcoordenador 
do Núcleo de Direitos 
Humanos da Defenso-
ria Pública do Rio Da-
niel Lozoya ressaltou 
o objetivo do órgão. “A 
Defensoria pretende, 
em conjunto com orga-
nizações e movimentos 
sociais da sociedade ci-
vil, pedir ao Supremo 
que se pronuncie sobre 
o conceito de absoluto 
excepcionalidade, já 
que parece existir uma 
dificuldade ou uma in-
terpretação inadequa-
da desse conceito, en-
tão, pedir que seja um 
conceito mais restrito 
desse entendimento”. 

Lozoya também fa-
lou sobre o aumento 
das operações. “A De-
fensoria vem observan-
do um aumento de ope-
rações e da letalidade 
policial, especialmente 
a partir do mês de ou-
tubro do ano passado. 
Depois de quatro me-
ses, nós observamos 
uma redução muito sig-
nificativa, da ordem de 
70% da letalidade po-
licial, no entanto hou-
ve uma reversão dessa 
tendência a partir do 
mês de outubro.”

Defensoria 
quer ouvir o 
Supremo 

Conduta de PMs vai ser investigada
Delegacia de Homicídios apreende armas de policiais; viúva de vigilante morto faz desabafo no IML   

A 
Polícia Civil investi-
ga as mortes do vi-
gilante Denis Fran-
cisco Lima Paes e 

do marceneiro Gemerson 
Patricio de Souza, baleados 
nos confrontos que acon-
teceram em comunidades 
da região Central e da Zona 
Norte do Rio, entre segun-
da-feira e a manhã de ter-
ça-feira, deixando outros 
sete mortos. Após análise 
dos corpos no Instituto Mé-
dico Legal (IML), o resulta-
do será encaminhado para 
a Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC).

A DHC também apreen-
deu as armas dos PMs que 
participaram da ação para 
confronto balístico.  

A conduta dos PMs será, 
ainda, investigada pela Po-
lícia Militar, que abriu um 
Inquérito Policial Militar 
(IPM). O porta-voz da cor-
poração, major Ivan Blaz, 
lamentou as duas mortes. 
Lamentamos esses fatos. 
Mesmo com a apreensão 
de dez fuzis, não podemos 
comemorar, já que vidas fo-
ram perdidas”,  disse Blaz.

VIÚVA CRITICA AÇÃO
Viúva do vigilante Denis, 
Carla Rodrigues da Silva es-

teve no IML para reconhecer 
o corpo do marido e desaba-
fou. “Isso foi covardia. Meu 
marido foi assassinado por-
que passou na hora errada. 
Ele era tudo, não sei como 
vai ser agora. Os policiais 

estavam escondidos numa 
casa em cima. Eles atiraram 
por uma janela fechada, es-
tilhaçaram o vidro todo. E 
atiraram em quem tava pas-
sando e meu marido tava 
chegando. Ele era trabalha-

dor, não é justo. Se fizerem 
balística ou outro exame vai 
ser comprovado”, criticou. 

O enterro do vigilante, mor-
to perto do Morro dos Praze-
res, deve acontecer hoje, no 
Cemitério São João Batista. 

PERTENCES SUMIRAM
Outro caso investigado é o 
da morte de Gemerson de 
Souza. Familiares denun-
ciam que alguns pertences 
da vítima sumiram após o 
marceneiro ser socorrido 

por PMs, como o crachá da 
empresa e o cartão do Rio-
Card. As informações foram 
divulgadas pelo “RJ1”. Sobre 
essas acusações, a PM não 
havia se pronunciado até o 
fechamento desta edição.

Gemerson foi atingido 
quando passava por uma 
passarela na Av. Pastor Mar-
tin Luther King Jr., em  To-
más Coelho, perto do Mor-
ro do Juramento, quando ia 
para o trabalho.

TRAFICANTE MORTO
Entre os mortos também 
está o chefe do tráfico no 
Morro dos Prazeres, o Mar-
celinho dos Prazeres. Ele foi 
baleado, segunda-feira, no 
Rio Comprido. 

Em nota, a PM reafirmou 
que os policiais foram ata-
cados em todas as situações, 
sendo necessário, portanto, 
revidar às ações criminosas. 
“Em nenhuma das ocorrên-
cias havia operação. A corpo-
ração esclarece ainda que as 
investigações estão a cargo 
da Secretaria de Polícia Ci-
vil. No caso dos feridos que 
foram a óbito, as investiga-
ções foram transferidas para 
a DH. Os demais casos estão 
sob investigação das delega-
cias distritais”, disse a PM.

Carla Rodrigues da Silva, 

esposa do vigilante 

Denis Francisco Lima 

Paes, foi ao IML, ontem, 

para reconhecer o corpo 

do marido

FOTOS DANIEL CASTELO BRANCO
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Menina morre atropelada 
por ônibus da linha 685
Emanuelly Vitória faria seis anos no sábado. Motorista fugiu do local do acidente

REGINALDO PIMENTA

Mãe (de cinza na foto) estava com a filha quando a menina foi atingida por um ônibus em alta velocidade

A 
pequena Emanuelly 
Vitória, morta na 
noite da última ter-
ça-feira depois de 

ter sido atropelada por um 
ônibus, completaria seis 
anos no próximo sábado. De 
acordo com o avô da meni-
na, o motorista da linha 685, 
itinerário Irajá x Méier, fu-
giu alegando que poderia ter 
sido agredido pela pessoas 
que estavam no local. O aci-
dente ocorreu por volta das 
7h, na Avenida Pastor Martin 
Luther King Jr, no bairro Co-
légio, na Zona Norte do Rio. 

“A gente precisa que a 
prefeitura ou qualquer ou-
tro órgão resolva esse pro-
blema aqui nesse ponto. An-
tes tinha um controlador de 
velocidade que impedia os 
motoristas de passarem em 
alta velocidade. Agora, sem 
isso, os carros, ônibus e ou-
tros veículos passam muito 
rápido”, disse o avô Fernando 
Jorge, em um vídeo publica-
do nas redes sociais.

Emanuelly Vitória estava 
de mãos dadas com a mãe, 
que ainda carregava um 
bebê de colo, quando foi sur-
preendida com o coletivo em 
alta velocidade. Elas tinham 
acabado de sair de casa e as 
duas seguiam para a igreja. 

“Quando o motorista pas-
sou aqui nessa curva, ele não 
conseguiu desviar e acabou 
pegando a minha neta. Ele 
fugiu alegando que iam ba-
ter nele e não ajudou no so-

motorista irá responder por 
homicídio culposo (quando 
praticado sem a intenção, 
mas com culpa). A Rio Ôni-
bus ainda não se manifestou 
sobre o caso.

DESESPERO DO AVÔ

O avô de Emanuelly Vitória 
citou que tinha combinado 
de fazer uma festa surpresa 
para o aniversário da neta. 

“Sei que vai ser muito, 
muito, muito difícil. Sei que 

vai ser difícil demais. Tô tre-
mendo até agora, ela ia fazer 
seis aninhos agora dia pri-
meiro. Estávamos combi-
nando de fazer um negoci-
nho pra ela surpresa. Mais 
um anjo que se foi, eu nunca 
pensei que iria passar por 
isso, eu pensei que eu iria 
primeiro, do que ver qual-
quer filho meu ir embora. 
Nunca mais eu vou poder 
abraçar, eu vou ver uma neta 
ir embora”, disse.

Operação aconteceu no Alto da Boa 
Vista, Morro do Banco e Rio das Pedras

Uso ilegal de internet 
na mira da Polícia Civil

A Polícia Civil investiga 
duas empresas de pro-
vedores de internet, que 
atuam nas zonas Norte 
e Oeste do Rio, que esta-
riam furtando cabos de 
energia de operadores tra-
dicionais. Policias da 19ª 
DP (Tijuca) realizaram a 
‘Operação Fio Desencapa-
do’ para capturar os res-
ponsáveis da Power Net e 
Conexão MB. 

De acordo com as inves-
tigações, as empresas ex-
ploram sinal de internet 
na região do Alto da Boa 
Vista, Morro do Banco e 
em Rio das Pedras, e esta-
riam sendo beneficiadas 
por um esquema ilícito, 

que conta com a ameaça e 
intimidação de criminosos 
à funcionários de empresas 
concorrentes que tentam 
atuar nas localidades, mas 
estão sendo impedidas. 

Relatório aponta que a 
empresa Power Net usa em 
suas caixas pretas, localiza-
das na Estrada das Furnas, 
fios que seriam de exclusivi-
dade da OI. A mesma ainda 
estaria furtando energia elé-
trica de postes para alimen-
tar seus equipamentos. 

A 19ª DP investiga se es-
ses criminosos responsáveis 
pelas ameaças seriam mili-
cianos. As empresas foram 
procuradas, mas não respon-
deram nossa solicitação. 

corro”, relatou o avô da pe-
quena Emanuelly Vitória. 

Em nota, a Polícia Militar 
informou que uma “o moto-
rista de um ônibus coletivo 
teria fugido com o auxílio de 
uma testemunha ao perce-
ber que seria linchado por 
populares”. De acordo com 
o Corpo de Bombeiros, uma 
equipe do quartel de Irajá foi 
acionada, mas já encontrou a 
menina sem vida no local. De 
acordo com a Polícia Civil, o 

Homem é preso por 
estuprar própria filha
Um homem foi preso, on-
tem, acusado de estuprar 
a própria filha, em Saqua-
rema, na Região dos La-
gos do Rio de Janeiro. O 
pai era monitorado pela 
Superintendência de In-
teligência e Análise (SIA) 
da Coordenadoria de Polí-
cia Pacificadora e pelo se-
tor de inteligência do 25º 
BPM (Cabo Frio). 
De acordo com a Polícia 
Militar, o crime aconteceu 
em 2004 porque ele não 

aceitava a orientação sexual 
da vítima. Segundo policiais 
militares, o homem foi pre-
so em casa, em Saquarema, 
e não resistiu à ação policial. 
Contra ele já havia um man-
dado de prisão por estupro. 
O caso foi registrado na 
126ºDP (Cabo Frio). Com a 
prisão do homem, a Superin-
tendência de Inteligência e 
Análise registra, somente 
em 2021, 48 monitorados 
presos, além de 21 armas 
apreendidas.
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PESSOA RIDÍCULA

O SILÊNCIO 
DOS CULPADOS

K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

Sempre tive muita dificuldade de conviver com pessoas 
ridículas. Em regra, o ridículo não consegue se imaginar 
como tal e causa enorme constrangimento a todos. É o 

que chamamos de vergonha alheia quando nos deparamos 
com situações trágicas de tão embaraçosas.

Existem pessoas que não conseguem aguentar a con-
vivência com os ignorantes; outras abominam a burrice e 
desprezam a prepotência. Para mim, ser ridículo é ser um 
pouco da fusão de todas essas “qualidades”.

PAULO MÁRCIO

O caos é tamanho que foi 
necessário o STF, prestigian-
do o direito constitucional das 
minorias, determinar a aber-
tura de uma CPI no Senado 
Federal para acompanhar a 
tragédia causada pela covid. 
O enredo, se levado a sério, 
terminará com a destituição 
e prisão dos responsáveis. 

E aí, no meio de todo esse 
inferno, um general da ativa, 
ministro da Casa Civil, numa 
reunião do Conselho da Saúde 
Suplementar, sem saber que 
estava sendo gravado, confes-
sa para diversas autoridades 
que tomou a vacina escondido 
do presidente da República. 

É muito ridículo! É triste! 
É a cara desse governo. Um 
general com medo de um ca-
pitão se escondendo de um 
gesto que deveria servir como 
exemplo. Não é o ridículo em 
si que nos deprime, é o sim-
bolismo desse gesto. Um go-
verno de pessoas que não se 
dão ao respeito. De adultos 
que precisam se esconder 
como crianças. Que deveriam 
dar o exemplo, talvez um dos 
poucos gestos dignos desse 
governo que cultua a morte: 
o ato de vacinar. Ao invés de 
exaltarem a imunização, que 
significa vida, têm que se es-
conder, envergonhados, pois 
senão contrariam o chefe.

Um gesto simples que re-
presenta a dimensão do fra-
casso humano do governo, 

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

Imagine que, no atual mo-
mento, o mundo inteiro está 
discutindo a melhor manei-
ra de enfrentar a crise sani-
tária. Em todos os cantos e 
recantos do mundo, há uma 
corrente de solidariedade e 
compaixão com os infectados. 
Uma real força que emana da 
quase totalidade das pessoas 
no sentido de acompanhar o 
implemento das vacinas, de 
torcer pela queda do núme-
ro de infectados, de manter 
um pensamento contra a dor, 
contra a solidão, contra o de-
sespero da doença.

Enquanto me recolho para 
levar um pensamento posi-
tivo contra a angústia dos 

que sofrem, contra o medo 
natural que toma conta dos 
que percebem a gravidade da 
doença, consigo acompanhar 
a emoção natural de quem 
conseguiu se vacinar. Princi-
palmente num país onde o 
presidente da República op-
tou por não comprar a vacina 
e investir na morte, por des-
prezar a Ciência. 

Pensamentos contradi-
tórios ficam cada vez mais 
evidenciados: temos os que 
prezam e lutam pela vida, res-
peitam as normas que são di-
tadas pela Medicina e os nega-
cionistas, que pregam o culto 
à morte, ao sadismo. Contra 
os fascistas, que desconhecem 

a empatia e a solidariedade, 
vamos aos poucos nos posicio-
nando e cortando as relações, 
mostrando nosso desprezo. A 
postura de enfrentamento das 
atitudes canalhas faz de nós 
pessoas com maior compro-
metimento à dor, seja nossa 
ou do próximo. 

Mas eis que surge aquele 
que não tem noção do ridículo, 
num país onde o luxo maior é 
conseguir ser imunizado, pois 
o descaso criminoso do pre-

sidente da República faz com 
que faltem vacina, oxigênio e 
insumos. Onde a política as-
sassina optou, numa decisão 
medíocre e criminosa, por não 
permitir a compra dos imuni-
zantes. Onde, pelo que se sabe 
até agora, por ordem direta do 
irresponsável que ocupa a ca-
deira de presidente, o gover-
no deixou de comprar, várias 
vezes, lotes de milhões de do-
ses que foram oferecidas pelas 
empresas. 

do pântano moral no comba-
te ao vírus. Isso representa a 
medida do comprometimento 
dos membros do alto escalão 
com uma política de comba-
te à crise sanitária, do grau 
de preocupação real com os 
quase 400 mil mortos que não 
conseguiram ser vacinados. O 
exemplo de um governo que 
não se assume. Uma tristeza 
ver a envergadura dos que são 
responsáveis pelo enfrenta-
mento da tragédia que se aba-
te sobre os brasileiros.

Cada gesto covarde de não 
confrontar significa um apoio 
à política negacionista. Cada 
omissão, um número maior 
de vítimas. Vítimas da falta 
de solidariedade, de atitude, 
de gestos inequívocos. A fal-
ta de ar que tira a capacidade 
de resistir do brasileiro que 
não teve a oportunidade de 
vacinar e busca, desesperada-
mente, acesso aos hospitais, 
ao oxigênio é, também, fruto 
da falta de coragem e de ver-
gonha de quem não tem, se-
quer, noção do ridículo.

Bons tempos em que a poe-
sia, na pessoa de Pessoa, nos 
dava outra hipótese de sermos 
ridículos no poema: “Todas as 
cartas de amor são ridículas. 
Não seriam cartas de amor se 
não fossem ridículas...

Mas, afinal, Só as criatu-
ras que nunca escreveram 
cartas de amor, é que são 
ridículas.”
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FLUMINENSE FLAMENGO

Fred marca duas vezes 

e Flu vence na Colômbia
Atacante tricolor faz os gols na vitória por 2 a 1 contra o Santa Fe pela Libertadores

LUCAS MERCON/DIVULGAÇÃO FLUMINENSE

Ao lado do garçom Nenê, Fred comemora um dos gols na Colômbia

N
ão foi fácil, mas o 
Fluminense conse-
guiu a sua primei-
ra vitória na Liber-

tadores. Contra o Santa Fe, 
o Tricolor das Laranjeiras 
contou com o artilheiro Fred 
em grande noite, mas com 
a expulsão de Egídio, aca-
bou levando sufoco. No fim, 
o clube carioca derrotou os 
colombianos por 2 a 1 e agora 
soma quatro pontos na sua 
chave da competição. Com 
os dois gols, o centroavante 
se tornou o segundo maior 
artilheiro da história do Flu 
com 185 bolas na rede.

O Flu voltará aos grama-
dos pelo Campeonato Ca-
rioca no domingo. O adver-
sário será a Portuguesa, no 
Luso-Brasileiro, no jogo de 
ida das semifinais da compe-
tição. Roger Machado deverá 
escalar uma equipe alterna-

tiva na partida.
Com apenas cinco minu-

tos, o Tricolor pulou na fren-
te do placar. Após bela joga-
da pela direita, Nenê deu um 
passe da calcanhar e Fred 
apareceu bem para finalizar, 
sem chances de defesa para o 

goleiro do Santa Fe.
Com a vantagem no pla-

car, o Fluminense ofereceu 
campo para o Santa Fe. Com 
a marcação desajustada, o 
time ficou muito perto de 
levar o empate, mas levou a 
vantagem para o intervalo.

O segundo tempo come-
çou novamente com bola na 
rede tricolor. Novamente, 
Fred. Após bela jogada de 
Kayky, Egídio foi no fundo 
e cruzou na medida para o 
centroavante tricolor mar-
car. Logo no lance seguinte, o 
clube colombiano diminuiu. 
Após levantamento para a 
área, a defesa do Fluminen-
se parou e Giraldo apareceu 
para tirar do goleiro Marcos 
Felipe e fazer o primeiro gol 
para os colombianos.

A situação piorou aos 25 
minutos. Egídio recebeu o se-
gundo cartão amarelo e dei-
xou o time com um jogador 
a menos. A partir deste mo-
mento foi um jogo de ataque 
contra defesa. O goleiro Mar-
cos Felipe teve grande atua-
ção e salvou o Tricolor, que 
conseguiu trazer três pontos 
para o Rio de Janeiro.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO CEO Jorge Mendes, do Bo-
tafogo, fez uma declaração so-
bre a situação do clube que eu 
tenho dois pensamentos: ele 
expôs o correto, foi transpa-
rente com a torcida e eu enten-
do o lado dele. Mas jamais po-
deria ter falado que o clube já 
estaria falido se fosse uma em-
presa, sendo que o que mais o 
Alvinegro quer é se tornar um 
clube empresa. Não há lógica 
para quem quer ser compra-
do por outro investidor. Ele 
precisa passar o panorama 
por respeito ao botafoguense, 
mas seguir trabalhando na re-
cuperação do clube.

O CERTO SEM TATO
ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

TEM QUE CONFIAR

O 
Flamengo venceu uma partida de Li-
bertadores, importantíssima pela fase 
de grupos. E não foi qualquer vitória. 

Foi por 4 a 1 com golaços. Isso, há alguns anos, 
teria que ser extremamente comemorado. Mas 
não. Parte da torcida ainda espera que o time 
jogue um futebol fenomenal todos os anos. A 
história não é assim. O time de 2019 foi algo 
fora da curva. O de 2021 é muito bom também 
e Rogério Ceni, campeão brasileiro, deveria re-
ceber apoio pelas duas vitórias na competição. 
Ainda estou tentando entender o que querem. 
Classificados com tranquilidade para o Cario-
ca. A torcida precisa apoiar o trabalho, que já 
mostrou ser sério e com títulos. E tenho que 
dizer: está vencendo sem o melhor de Éverton 
Ribeiro, o cérebro mais genial e que vive a fase 
mais complicada no Flamengo. A temporada 
começou bem e isso deve ser valorizado.

Grupo sabe a responsabilidade de vestir a camisa do Flamengo

 n Pedro sempre mostrou 
talento. A verdade é que, 
desde o Fluminense, to-
dos esperavam que ele 
fosse se tornar um cra-
que. E acho que é. O gol 
que ele fez no Maracanã é 
para mostrar toda a qua-
lidade que tem. Está mais 
forte e melhor. Não gosto 
da comparação Gabigol e 
Pedro. São jogadores di-
ferentes. Mas o ex-Trico-
lor dá gosto de ver. Com 
camisa do rival ou sem 
rival. Talento puro.

GOLAÇO 
MARCANTE

DECISÃO CORRETA DE MARCELO CABO

 n Marcelo Cabo quer utilizar o time titular na Taça Rio 
e eu acho completamente certo. O Vasco está se pre-
parando para uma Série B de reconstrução. Tem que 
entrar como Vasco e estar como um dos protagonistas 
da corrida para conquistar a segunda divisão. Voltar 
com título e mostrando organização. Isso começa pelo 
Cariocão. Ainda mais valendo R$ 1 milhão.
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Com os gols na vitória sobre o Unión La 
Calera, atacante fica a dois gols de Zico

Rogério Ceni destaca 
marca obtida por 
Gabigol na Liberta

O treinador Rogério Ceni 
destacou a marca alcan-
çada por Gabigol na go-
leada do Flamengo sobre 
o Unión La Calera. O jo-
gador chegou aos 14 gols 
com a camisa rubro-negra 
na Libertadores. O núme-
ro coloca o artilheiro a 
dois de igualar os núme-
ros do maior ídolo da his-
tória do Flamengo.

“Gabriel empatou comi-
go em Copa Libertadores 
e está a dois gols do Zico. 
Está evoluindo. O Arras-
caeta fez um bom gol e fez 
o jogo fluir. Mas num time 
que você tem coragem de 
botar seu camisa 10 de pri-
meiro volante, você pas-
sa por isso. Eu opto pelos 
melhores jogadores que 
tenho. Gabriel foi eleito o 
melhor em campo? Mere-
cido. Se fosse o Arrascaeta 

também, Gérson, Diego fez 
um grande jogo”, afirmou.

Sobre o resultado con-
quistado no Maracanã, Ceni 
ressaltou a sua importância, 
mas já fez projeções em re-
lação a semifinal do Cario-
ca. O Rubro-Negro entra em 
campo no sábado contra o 
Volta Redonda.

VASCO

BOTAFOGO

Força da base no Cruzmaltino
Bruno Gomes elogia trabalho de Cabo e disputa entre os titulares

Revelado na base vascaína, o 
volante Bruno Gomes, de 20 
anos, vem tendo sequência 
como titular do Cruzmaltino 
sob o comando de Marcelo 
Cabo. Nos primeiros jogos da 
temporada, o jogador vem 
demonstrando uma grande 
evolução em relação ao seu 
desempenho em 2020. Bas-
tante feliz com o momento 
na equipe, o volante pregou 
humildade e trabalho duro 
para seguir cumprindo a sua 
função no time do Vasco.

“A evolução precisa ser 
constante. Eu sempre tenho 
os pés no chão, mas sei do 
meu potencial. Sou novo, en-
tão isso faz parte do processo 
de amadurecimento. Tive a 
sorte de trabalhar com gran-
des treinadores aqui no Vas-

Volante tem apenas 20 anos

RAFAEL RIBEIRO/DIVULGAÇÃO VASCO

co que me ajudaram bastan-
te nessa consolidação. Com o 
Cabo agora não é diferente. 
E meu foco é sempre no co-
letivo, nunca no individual”, 
afirmou ao “LANCE”.

Recentemente, o Vasco 

trouxe de volta para a posição 
o volante Rômulo, também 
revelado na base cruzmalti-
na, mas que havia deixado o 
clube há nove anos. Ao falar 
da concorrência pela vaga 
de titular, o jogador afirmou 
que o Cruzmaltino irá ganhar 
com as novas opções.

“Sempre falei que é uma 
disputa sadia, e todos saem 
ganhando. São atletas muito 
qualificados, parceiros, e que 
se ajudam seja nos treinos, 
nos jogos, estando em campo 
ou no banco. Claro que quero 
sempre estar jogando, com 
minutagem alta, mas isso 
depende exclusivamente 
da minha regularidade e do 
meu trabalho. Vejo o Vasco 
com um equilíbrio na função 
que exerço”, disse o volante.

Na busca do tri do mundo
Proposta é que a Fifa reconheça os títulos de 1967, 1968 e 1970

Em 2020, o Botafogo mani-
festou o desejo de ir à Fifa 
tentar o reconhecimento dos 
títulos da Pequena Taça do 
Mundo de 1967, 1968 e 1970, 
como mundiais. Agora, lide-
rados por Paulo Cézar Caju, 
os próprios jogadores cam-
peões se ofereceram para ir 
à entidade pleitear o título.

Em vídeo gravado por Rao-
ni Seixas, pesquisador da his-
tória do clube, o ex-jogador 
cobra o reconhecimento das 
conquistas nos torneios dis-
putados em Caracas.

“Na época nós pegamos 
Barcelona, Peñarol, Santos, 
todos com jogadores famo-
sos, e conquistamos três ve-
zes o Mundialito de Caracas, 
mas isso nunca foi oficiali-
zado pela Fifa. O Botafogo 

PC Caju lidera a ideia do Fogão

REPRODUÇÃO

tem hoje jogadores que fo-
ram campeões do mundo e 
residem no Rio de Janeiro: 
Gerson, Roberto Miranda, 
Jairzinho, eu”, afirmou.

“Se tivesse um reconheci-
mento do que esses jogado-

res fizeram pelo clube com 
um título de embaixadores, 
seria mais fácil. Imagina 
chegar um Gerson, um Jair-
zinho, um PC e um Roberto 
Miranda, acha que o Infanti-
no não iria nos receber? São 
quatro campeões do mun-
do. É um dos erros de todos 
os dirigentes que passaram 
pelo clube. O Botafogo é tri-
campeão mundial”.

O presente do Fogão está 
na procura de jogadores para 
o meio-campo. O novo nome 
que ganhou força no Glorioso 
é o do volante Luís Oyama, 
de 24 anos, que defende o Mi-
rassol atualmente. O jogador 
vive bom momento no clube 
paulista e chamou a atenção 
do Glorioso. As informações 
são do “Canal do TF”.

DEU RUIM PARA O NEYMAR NA CHAMPIONS
Em casa, o PSG levou virada do Manchester City, pelas semifinais da Champions 

League. Time inglês fez 2 a 1, gols de De Bruyne e Mahrez, Marquinhos descontou.

DANIEL CASTELO BRANCO

Gabigol perto de recorde de Zico
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SAIBA MAIS

Tire as dúvidas 
sobre redução de 
salário e jornada
MP permite diminuir remuneração em até 70%, 
além da suspensão do contrato de trabalho 

REPRODUÇÃO/ INTERNET

O 
programa do gover-
no que permite a sus-
pensão de contrato 
de trabalho e a redu-

ção de jornada e salário retor-
nou e, com isso, as empresas já 
podem aderir às medidas. On-
tem, a MP 1.045 foi publicada 
no DO da União. Ela possibi-
lita diminuição em até 70% da 
remuneração e paralisação do 
contrato, com compensação 
parcial do governo. Para quem 
tem dúvidas sobre a retoma-
da, O DIA preparou uma lis-
ta de possíveis dúvidas que os 
trabalhadores podem ter com 
a volta da norma.

A nova MP valerá por até 
120 dias, podendo ser pror-

rogada por mais quatro me-
ses, por meio do Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda 
(BEm). O objetivo é preser-
var empregos em meio à crise 
na pandemia. A nova rodada 
deve resultar em pouco me-
nos de 5 milhões de acordos. 
O benefício médio é estimado 
em R$ 2.050,82. Para garantir 
recursos, houve abertura de 
crédito no valor de R$ 9,98 bi-
lhões, em favor do Ministério 
da Economia. 

Para salário e jornada re-
duzidos, o governo permite 
diminuição proporcional em 
25%, 50% e 70%, nos mesmos 
moldes de 2020. A comple-
mentação da renda será paga 
independentemente do cum-
primento de período aquisi-

tivo, do tempo de vínculo em-
pregatício ou do número de 
salários recebidos.

“A medida garante o em-
prego pelo dobro do período 
que durou a suspensão ou a 
redução. Os direitos são de 
recebimento do BEm no mes-
mo parâmetro de contagem 
do seguro desemprego”, expli-
ca a advogada trabalhista do 
Solon Tepedino Advogados, 
Vólia Bomfim.

“Vale frisar que todas es-
sas mudanças devem ser 
comunicadas ao Ministério 
da Economia, que cadastra-
rá empregados para recebe-
rem o benefício. O comuni-
cado deve ser feito em até 
dez dias após a celebração do 
acordo”, explica o advogado 
trabalhista Ricardo Basile.

Nova MP valerá por até 120 dias, podendo ser prorrogada por mais quatro meses

Como o trabalhador pode aderir ao acordo

 N Como é feito o acordo?
A redução de salário ou a sus-
pensão de contrato pode ser 
feita por acordo coletivo, con-
venção coletiva ou acordo escri-
to entre patrão e empregado. O 
salário pode ser reduzir em 25%, 
50% e 70% e a jornada propor-
cionalmente. Qualquer valor 
diferente disso, o contrato é nulo.

 N Como é feito o aviso ao 
governo?

 N No caso dos empregadores 
pessoas jurídicas, pelo siste-
ma Empregador Web. Já para 
os empregadores pessoas fí-
sicas, deverão acessar o por-
tal (https://servicos.mte.gov.

br/#/loginfailed/redirect=), fazer 
o login e entrar na aba “Benefício 
Emergencial” para fazer o ajuste.

 N O programa dará garantia es-
tabilidade no emprego? 

 N Sim, o trabalhador afastado ou 
que tiver o salário reduzido tem 
estabilidade por igual período da 
redução ou suspensão. Se o salário 
for reduzido por 60 dias, ele tem 
mais 60 dias de estabilidade após 
a volta da normalidade. Se o em-
pregado tiver 90 dias de contrato 
suspenso, tem 90 dias de estabili-
dade após volta ao normal.

 N Como a renda é 
complementada?

O benefício é calculado 
sobre o seguro-desemprego 
que teria direito se fosse de-
mitido (entre R$ 1.100 e R$ 
1.911,84). No caso da redu-
ção de 50%, por exemplo, o 
empregado recebe 50%. Já 
para quem tiver suspensão 
do contrato de trabalho, o 
pagamento do governo será 
de 100% do seguro-desem-
prego a que o trabalhador 
teria direito. 

 N A medida vale para todos 
os trabalhadores?

 N Sim, funcionários com em-
prego formal, inclusive para 
domésticos e  intermitentes.

Medidas podem ser 
adotadas por 
empregadores 
durante 120 dias

Antecipar 
férias e 
adiar FGTS 
em vigor

O governo publicou no DO da 
União ontem a MP 1.046 que 
trata das medidas trabalhistas 
para enfrentamento da pan-
demia da covid-19. Segundo 
o texto, poderão ser adotadas 
as seguintes medidas: teletra-
balho, antecipação de férias 
individuais, concessão de fé-
rias coletivas, aproveitamento 
e antecipação de feriados, ban-
co de horas, suspensão de exi-
gências administrativas em se-
gurança e saúde no trabalho; e 
a suspensão do recolhimento 
do FGTS dos funcionários por 
quatro meses.

No caso do diferimento do 
recolhimento do FGTS, a MP 
especifica que “fica suspensa 
a exigibilidade do recolhimen-
to do FGTS pelos empregado-
res, referente às competências 
de abril, maio, junho e julho 
de 2021, com vencimento em 
maio, junho, julho e agosto de 
2021, respectivamente”. Esses 
depósitos poderão ser feitos, 
de forma parcelada, sem inci-
dência de atualização, multa e 
encargos em até quatro parce-
las mensais, com vencimento 
a partir de setembro deste ano.

As medidas são semelhan-
tes à adotada pela MP 927 no 
ano passado. “As medidas tra-
balhistas temporárias de pre-
servação do emprego serão 
tomadas a fim de atenuar o 
resultado econômico das me-
didas de isolamento, adotadas 
por alguns entes da Federação, 
para à contenção da transmis-
são do vírus. Trata-se de situa-
ção que demanda solução efi-
caz com vistas a possibilitar a 
continuidade das atividades”, 
justificou o governo.

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br
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Premiação para os servidores é 
anunciada pela Prefeitura do Rio
Inciativa será retomada na gestão de Paes e pode pagar bônus para quem bater metas

REGINALDO PIMENTA

Paes volta com programa no Rio

O
s servidores do Rio 
podem ser benefi-
ciados e receber 
até 1,2 salário se 

baterem metas este ano. 
A prefeitura informou, 
ontem, que vai retomar 
o Acordo de Resultados. O 
objetivo principal da ini-
ciativa é aumentar a arre-
cadação anual do municí-
pio em até R$ 2 bilhões. 
Com a proposta, as equipes 
das unidades arrecadado-
ras mais significativas têm 
a oportunidade de ganhar 
um bônus, além dos 13 sa-
lários de costume. O valor 
total do bônus representa-
ria até 1% do total da arre-
cadação extra.

As unidades que entram 
no programa este ano são 

as três principais unidades 
arrecadadoras da Prefeitu-
ra, incluindo dívida ativa, 
multas de trânsito (somen-
te as geradas por sistema 
de fiscalização eletrônico), 
tributos (ISS, IPTU e ITBI) 
e  receitas  imobil iárias 
(como alienação de imó-
veis, concessões e tarifas).

A bonificação será divi-
dida em três partes: uma 
fixa para o time da unida-
de arrecadadora como um 
todo, a segunda segundo 
critérios meritórios indi-
viduais e uma terceira de 
bônus para os servidores 
envolvidos alocados em 
áreas transversais.

O programa foi implan-
tado nas duas gestões ante-
riores do Prefeito Eduardo 

Paes e começa este ano com 
as principais unidades ar-
recadadoras do Município. 
Deverá ser ampliado a par-
tir de 2022. 

“O Acordo de Resultados 
é uma ferramenta de gestão 
e de motivação do trabalha-
dor que moderniza a Admi-
nistração Pública ao premiar 
efetividade, meritocracia, 
melhor prestação de servi-
ço e resultados. A retomada 
do acordo é mais uma medi-
da, entre as muitas que es-
tamos estabelecendo, para 
reequilibrar as finanças da 
Prefeitura, sem aumento de 
impostos, mas tornando o 
sistema de arrecadação mais 
eficiente”, explicou o secretá-
rio municipal de Fazenda e 
Planejamento, Pedro Paulo.
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FábiaOliveira

Jonathan Couto tenta recuperar 

casamento com Sarah Poncio

O
ficialmente Jonathan 
Couto e Sarah Poncio 
ainda estão casados, só 

que os dois não dividem o 
mesmo teto nem aparecem 
mais juntos nas redes sociais. 
Desde o final do ano passado, 
os boatos sobre uma possível 
separação ganham e perdem 
força nos últimos meses. Mas, 
se depender do empresário, a 
paz vai voltar reinar entre os 
dois. Jonathan procurou recen-
temente a ajuda de um psicó-
logo clínico e especialista em 
terapia de casais para tentar 
recuperar a união com a filha 
do Pastor Márcio Poncio. “Ele é 
uma pessoa extraordinária, 
um rapaz muito bacana que 
me procurou visando melhorar 
a sua pessoa, o autoconheci-
mento e buscando ter uma 
vida emocional mais saudável. 
O Jonathan tem me surpreen-
dido pelo crescimento e pela 
maturidade que vem conse-
guindo em tão pouco tempo”, 
conta  Cleo Holanda, que 
também trabalha com perfor-

logo ou um terapeuta não 
pode prometer nada porque aí 
ele seria um impostor, mas 
dentro do processo terapêuti-
co, é possível trabalhar as 
emoções e as relações e recu-
perá-las. Vale lembrar que um 
casamento depende de duas 
pessoas e essa ligação sempre 
tem a ver com ação e reação. 
Obviamente, se eu posso 
mudar a minha ação, eu posso 
mudar a reação do outro”, 
ensina. 

Jonathan também saiu 
recentemente da Mansão dos 
Poncio e foi morar sozinho em 
um apartamento de amigos. 
Sarah continua na casa com os 
filhos e os comentários são 
que ela está diferente. Colocou 
piercing, fez uma tatuagem e a 
influenciadora também está 
mais soltinha na internet até 
fazendo dancinhas no tik tok. 
Entre os mais próximos da 
família, corre solto que a filha 
do Pastor Márcio parece se 
sentir mais livre desde que o 
marido foi embora.

SHOW NA PANDEMIA

TONI GARRIDO EXPLICA 

Tony Garrido procurou esta co-

lunista ontem, para esclarecer a 

apresentação dele e de sua banda, 

ao lado do cantor Jorge Vercillo, 

em um casamento realizado no 

último final de semana, em Búzios. 

O artista confirmou que foi convi-

dado para fazer um show em um 

evento familiar de dois dias com 

50 a 70 pessoas, no máximo, com 

os protocolos da pandemia sendo 

respeitados. “No primeiro dia acon-

teceu o luau e eu fiz o show todo 

protocolar. Foram 35, no máximo 

40 pessoas e eu tenho imagens 

das pessoas distantes de mim e eu 

distante delas. Não teve aglomeração”, começou 

Garrido.

O cantor ainda ressaltou que a festa aconteceu 

em um local aberto de uma pousada na Praia da 

Ferradura. “O espaço era colado na areia e não 

tinha teto. Era totalmente aberto e não era uma 

festa clandestina. Os vizinhos dessa pousada 

acionaram a Prefeitura de Búzios e o agentes 

foram ao local e viram que estava tudo legaliza-

do. Aconteceu isso durante a passagem de som 

e antes um pouco da festa”, explicou o cantor.

“Eu sabia que estava indo a um evento apurado 

e permitido pela Prefeitura e pela Defesa Civil, 

acordado com os noivos que eu estava indo a 

um casamento familiar com poucos convidados, 

na beira do mar e em um espaço aberto. Eu e a 

minha banda estávamos de máscaras e fomos 

testados antes e depois dos eventos e as pes-

soas ficaram afastadas. Estou há um ano e três 

meses sem fazer um trabalho público e eu só fiz 

esse trabalho com as garantias legais, dentro 

das normas de segurança e da legalidade das 

autoridades”

Nina Frosi nas telonas...

No ar em ‘Salve-se 
quem puder’, Nina Frosi 
vai protagonizar o filme 
de suspense ‘Eulália’, 
com direção de Igor 
Moreira. A produção, 
que será rodada no 
segundo semestre, tem 
ainda no elenco Babi 
Xavier, Luciano Szafir e 
Regiana Antonini. 
“Fazer cinema no país já 
é complicado, com a 
pandemia tudo se 
tornou mais difícil. Por 
conta da situação no Rio 
de Janeiro, que ainda 
está grave, resolvemos 
adiar um pouco o início 
das filmagens para dar 
tempo de mais pessoas 
serem vacinadas e 
assim diminuir os riscos 
de contaminação na 
equipe. Mas seguimos 
no trabalho da 
produção, que demanda 
dedicação contínua”, 
disse a atriz.

SÉRGIO BAIA

REPRODUÇÃO INTERNET 

FOTOS REPRODUÇÃO DA INTERNET

ELE BUSCA AJUDA COM ESPECIALISTA EM TERAPIA DE CASAIS

mance de atletas.
Por questões éticas, Cleo não 

entra muito em detalhes sobre 
o tratamento de Jonathan, 
mas deu pistas de que o em-
presário luta por uma reconci-
liação. “Eu acredito que não há 
nada de concreto ainda. Jona-

than é um rapaz bastante 
ligado à família, focado nos 
filhos e é perceptível o desejo 
dele de resgatar a família e 
reestruturá-la”, explica o psi-
cólogo, que acha possível a 
retomada de um casamento 
através da terapia. “Um psicó-

Sarah fez 
uma 
tatuagem, 
colocou  
piercing e 
está mais 
solta na web
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MARAVILHA 

CAROLINA, 

REPRODUÇÃO

FUNDADOR DO FACEBOOK 
REVELA SER FÃ DE CHUMBO
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A fila andou de vez para Flávia Pavanelli. A atriz acaba 

de assumir o namoro com o empresário João Pedro 

Cruz, mais conhecido nas redes sociais como Peper 

Cruz. Ela, que também é uma das maiores influen-

ciadoras digitais do país, confirmou o relacionamento 

sério com o rapaz em entrevista ao canal ‘POD Delas’, 

no Youtube.

 Herdeiro milionário, João Pedro é filho de Gilson 

Gomes da Cruz, dono da Qualidade Alimentos, maior 

armazém frigorífico do Distrito Federal. O sogro de 

Pavanelli ainda possui fazendas e atua no ramo da 

construção civil.

Andrea Veiga usou as redes sociais ontem, para revelar a importância 

de consultar os médicos a cada sinal de anormalidade no corpo. A 

ex-paquita e atriz contou que descobriu uma lesão suspeita no nariz, 

durante uma consulta na dermatologista, que pode ser um pré-câncer. 

“Bom dia, vocês devem estar estranhando isso aqui no meu nariz, vocês 

sabem que eu amo praia e ontem fui na minha dermatologista fazer a 

minha manutenção anual e descobrimos uma lesão pré-câncer. E olha 

a importância do filtro solar! Eu vou confessar para vocês que algumas 

vezes não passava o filtro e está aí o resultado. Espero que não seja 

nada sério. Vamos fazer a biópsia ainda”, explicou.

SUSPEITA DE CÂNCER

ASSUMIDOS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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infantil ‘Aladdin’ 
volta ao shopping 
Barra World a 
partir de sábado 
(1),às 18h. Com 
entrada gratuita, 
a peça tem texto 
e direção de An-
derson Oliveira. 
O ator Thiago 
Thomé e o mes-
tre de bateria 
Vitor Art lançam 
o ‘Pagofunk’, 
uma mistura do 
funk, pagode, 
hip hop, música 
eletrônica, ser-
tanejo e muitos 
beats. Hoje, às 
18h, no canal da 
dupla https://
www.youtube.
com/channel/
UCO6RD492rkJB_
eS5ayKcrQg

Na última terça-feira, uma live entre o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e 

o CEO do Instagram, Adam Mosseri, surpreendeu alguns brasileiros. Acontece que, 

durante a conversa dos dois sobre o aplicativo e rede social, Mark contou quem ele 

segue na plataforma e revelou ser fã do brasileiro Lucas Chumbo, o surfista de onda 

gigantes que participou do ‘BBB 20’ e agora está no elenco da próxima edição do 

reality ‘No Limite’, da TV Globo.

Quando perguntado sobre seus criadores de conteúdo favoritos no Instagram e Fa-

cebook, Mark contou que acompanha, entre outros surfistas, o Chumbo. “Depende 

da categoria... Sigo muitos surfistas e ‘foilers’ do mundo todo. Sou muito ligado no 

esporte e sigo pessoas como Kai Lenny e Lucas Chumbo, que são incríveis no que 

fazem. Acho que o Kai é incrível no foil, é como um mágico nas ondas e em todas as 

coisas que ele faz... Isso fez com que eu me interessasse pelo esporte”, afirmou Mark.

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Lucas Chumbo venceu o desafio ‘Gigantes 

de Nazaré’, em Portugal. No campeonato, ele surfou uma onda de aproximada-

mente 17,6 metros. Ele também ficou entre os finalistas do’ Big Wave Awards 2020’, 

nas categorias ‘Melhor Performance’ e ‘Maior Onda do Mundo’.

Parceira de uma marca de moda beachwear, Carolina Dieckmann resolveu 
mostrar um modelo recém-criado para a sua nova coleção. A atriz usou um biquíni 
rosa pink em um ensaio de divulgação e se divertiu ao fingir que iria tirar a parte 
de baixo da roupa. Os cliques ousados de Carolina mostram que a famosa, de 42 
anos, e mãe de dois filhos, anda batendo um bolão.

REPRODUÇÃO

Na última segunda-feira, Luciana Gimenez foi socorrida em um hospital de São Paulo, após sua 
coluna travar. Além das fortes dores, a apresentadora ainda teve febre e precisou ser medicada na 
unidade de saúde. Por conta de seu estado de saúde, as gravações de seu programa RedeTV preci-
saram ser canceladas para que ela repousasse. Agora Gimenez segue em casa e se recupera bem.

NO HOSPITAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

O MOTIVO DE LUÍSA SONZA AINDA 
NÃO TER SIDO NOTIFICADA

Processada pela Chantilly Produções Artísticas 
por se recusar a fazer os shows que haviam sido 
fechados pela empresa, Luísa Sonza deve ser 
notificada em breve sobre a ação. Até o 
momento a cantora ainda não foi citada no 
processo porque a Chantilly solicitou a 
redistribuição da ação, que até então tramitava 
na 30ª Vara Cível do Foro Central, para o Foro 
Regional de Santo Amaro. Após cancelar suas 
apresentações que estavam acordadas por 
conta da pandemia de Covid-19, Luísa Sonza 
rompeu, em outubro de 2020, o contrato que 
mantinha com a Chantilly Produções. Ela 
encerrou a parceria de trabalho com a empresa 
através de um telegrama.  
 Agora, a produtora que era responsável pelas 
vendas de seus shows desde 17 de julho de 2019, 
vai cobrar na justiça R$ 470 mil. A Chantilly 
comprova que recebeu uma notificação da 
cantora desfazendo o acordo entre as partes no 
dia 1 de outubro de 2020, e alega ter sido 
surpreendida, uma vez que durante toda a 
pandemia atendeu as exigências de Luísa, 
arcando com os custos da estrutura montada 
para atender todos os interesses dela. A empresa 
afirma que ainda esteve procurando alternativas 
de shows e firmando compromissos, tudo sem 
gerar qualquer ônus financeiro à cantora. O cachê 
de Sonza girava em torno de R$ 40 a R$ 60 mil. A 
Chantilly quer ser indenizada pelos oito shows 
não cumpridos da agenda de 2021, que 
renderiam um total bruto de R$ 405 mil.

DE MULHER!
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A 
procura e interesse por terapias 
holísticas/alternativas/ integra-
tivas/complementares aumentou 

consideravelmente desde que começou 
a pandemia. A busca pelos cursos de te-
rapias holísticas também seguem numa 
crescente. Muitos querem não só para 
trabalhar profissionalmente com essas 
ferramentas, mas para uso próprio, au-
toaplicação e aplicação em familiares.

Os terapeutas holísticos que pouco ou 
nunca exerciam suas atividades online 
tanto em atendimentos, quanto minis-
trando cursos, acabaram se adaptando 
e removendo suas próprias resistências. 
Hoje muitos não se veem retornando ao 
formato presencial visto que percebe-
ram a eficácia como sendo a mesma. A 
adaptação ao modo online foi excelente.

Atualmente muitos também não 
pensam em voltar para os atendimen-
tos presenciais, visto que perceberam 
o tempo economizado com locomoção 
e o efeito terapêutico que em nada se 
diferenciou das sessões presencias. As 
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 N O general Luiz Eduardo Ramos, chefe da Casa Civil 
da Presidência, tomou vacina CoronaVac escondido 
para não fazer alarde, admite. Enquanto a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária não precisa de inimigos 
para prejudicar o governo. A Anvisa barrou a vacina 
russa Sputnik sob achismo, e irritou alguns secretários 
estaduais de Saúde – o da Bahia, entre eles – cujos go-
vernos negociam com o laboratório do país de Putin. 
A Sputnik tem mais credenciais científicas publicadas 
que a vacina chinesa.

Aliás...
 N ...A Argentina está vaci-

nando sua população com 
a Sputnik, sem informes 
de óbitos por efeitos cola-
terais ou hermanos viran-
do jacarés.

A conta é nossa
 N Há mais lobistas de la-

boratórios que cientistas 
transitando dentro do 
Ministério da Saúde, ga-
nhando dezenas de mi-
lhões de reais com produ-
tos que nem chegaram.

Vai, não vai
 N A despeito do esforço 

de aliados e da vontade 
de Michel Temer na can-
didatura, há cacique do 
MDB cravando que o ex-
-presidente não disputa o 
Palácio do Planalto.

Mineirada
 N Casa de alguns expoen-

tes nacionais, boa ban-
cada de prefeitos e de-
putados – no estado com 
mais municípios do país 
– o MDB mineiro está ra-
chado. Parte do diretório 
estadual quer a cabeça de 
Newton Cardoso filho.

Poder
 N Secretário-geral  da 

Executiva Nacional, Ne-
wtinho está mandando 
muito no partido no esta-
do. E isso tem incomoda-
do aliados e adversários 
internos.

Quase
 N Poucos meses antes de 

morrer por covid-19, Levy 
Fidélix, dono do PRTB, 
jantou com Jair Bolsonaro 
e a sua advogada, Karina 
Kuffa, com vistas a filiar o 
presidente.

Leoazinha feroz
 N Chamada de leoazinha 

enquanto trabalhava 
numa ‘gaiola’ – saleta cer-
cada por grades onde con-
trolava o caixa da empre-
sa em Jundiaí (SP) – sem 
acesso a água, sanitário, e 
sem as chaves, uma fun-

cionária ganhou R$ 20 
mil de indenização por 
danos morais. A decisão 
foi da Terceira Turma do 
Tribunal Superior do Tra-
balho. E foi pouco.

MERCADO

Café com Europa
 N Como a retomada ver-

de pode fortalecer a bioe-
conomia, tornar cidades 
sustentáveis e estabele-
cer novo modo de vida e 
consumo? Esse é um dos 
temas que serão aborda-
dos durante o Café com 
Europa, evento que abre 
a XVII Semana da Europa. 
O embaixador da União 
Europeia no Brasil, Ig-
nacio Ibáñez, participará 
da abertura, no dia 12 de 
maio, ao lado de arquite-
tos e designers brasileiros 
e europeus. 

Seguro$ 1
 N Com base nos dados 

da Susep, o Boletim IR-
B+Mercado, o mercado 
segurador registrou, em 
fevereiro, faturamento 
de R$ 10 bilhões, alta de 
13% em relação ao mes-
mo período de 2020. 
Aliás, 70% dos grupos 
seguradores  t iveram 
crescimento.

Seguro$ 2
 N Os segmentos que mais 

faturaram: Vida, com R$ 
4 bilhões; Auto, R$ 2,7 bi-
lhões; Danos e Responsa-
bilidades, R$ 1,9 bilhão; 
Individual e Rural regis-
traram R$ 903 milhões e 
R$ 465 milhões, respecti-
vamente; e Crédito e Ga-
rantia, R$ 326 milhões.

Povo compra
 N A despeito da pandemia, 

o mercado online cresce. 
O volume de pagamentos 
com credencial Visa no 
e-commerce brasileiro, 
sem contar o segmento de 
viagens, cresceu em mé-
dia 30% nos últimos três  
trimestres, entre julho de 
2020 e março de 2021.

EFEITO DO ACHISMO

T
odos conhecemos bem a rela-
ção do carioca com a paisagem 
e seus recursos naturais. As 

praias, os parques, as praças, as lagoas 
são parte fundamental dos percursos 
afetivos que compõem o que chama-
mos de “carioquice”. 

Nesse sentido, as árvores também 
se inserem nesse conjunto de relações 
que os cariocas têm com a natureza. 
Quantas vezes não buscamos a sombra 
de uma delas para se aliviar do calor 
intenso da nossa cidade? São refúgios 
de frescor nos dias de verão. 

Durante muitos anos, a falta de pla-
nejamento no plantio fez com que mui-
tas árvores tenham sido plantadas de 
forma inadequada, destruindo calçadas 
e muros, se tornando vilãs para muita 
gente. Estabelecer de forma criteriosa 
as espécies de árvores é fundamental 
para evitar esse tipo de situação.

Para isso, a governança arbórea (do 
plantio às remoções - muitas vezes ne-
cessárias - passando pela manutenção 
e rega) deve ser transparente e contar 
com a participação, mobilização e con-
trole da sociedade civil. 

Por isso, desde o início do ano, a 
Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, a partir da Fundação Par-
ques e Jardins, colocou como prio-
ridade a implementação do Plano 
Diretor de Arborização Urbana 
(PDAU). Aprovado em 2016, o PDAU 
só começa agora a sair do papel. E 
ele é urgente e fundamental.

Urgente porque a crise climática 
já é uma realidade, fundamental por-
que pensa a cidade a partir de outros 
fatores, como a redução da tempe-
ratura nas ilhas de calor e a amplia-
ção da permeabilidade do solo, o que 
amplia a capacidade de absorção das 
águas durante as fortes chuvas que 

Os desafios da arborização urbana

Aumento da busca por terapias holísticas

Fabiano 

Carvevale

pres. Fundação Par-
ques e Jardins

terapias complementares/práticas inte-
grativas foram e estão sendo essenciais 
também para própria saúde mental dos 
terapeutas durante o isolamento, com 
auto aplicações, equilibram e ganham 
saúde integral, colhendo os benefícios 
diversos das terapias.

A vida de todos mudou de uma hora 
para outra. Tivemos que nos adaptar, 
lidar com medo, com o isolamento, 
com o desconhecido, com o medo da 
morte e com o medo de perder entes 
queridos. Os casos de ansiedade, de-
pressão aumentaram bastante em todo 
o mundo. Muitos perderam familiares, 
amigos, empregos. As pessoas precisa-
ram se reinventar, olhar mais para den-
tro, aumentar seu autoconhecimento 
e buscar ferramentas para se sentirem 
melhor e saudáveis.

As terapias holísticas complementam 
a terapia convencional (psicologia). Mui-
tas destas práticas já são reconhecidas e 
adotadas pelo SUS. No tratamento holís-
tico, a pessoa é vista de forma integrada, 
total (holos), por inteiro. Desta forma as-
pectos físicos, mentais, emocionais e es-
pirituais (energéticos) são trabalhados.

Podemos observar procura maior pe-
las terapias complementares como: Rei-
ki, meditação, terapia multidimensional, 

enfrentamos todos os anos.
O PDAU nos faz pensar e planejar 

a cidade a partir da desigualdade no 
acesso aos recursos naturais. Enquan-
to bairros como Jardim Botânico e Gá-
vea possuem um alto índice de arbori-
zação, a maioria dos bairros das Zonas 
Norte e Oeste sofrem com um enorme 
déficit de áreas verdes. 

Sabemos que o Rio é uma cidade de-
sigual sócio-economicamente. Desigual-
dade essa que também está refletida na 
questão ambiental. Quanto mais pobre 
uma localidade, menos parques, praças 
e arborização urbana. E por relação di-
reta, mais vulneráveis às consequências 

cada vez mais fortes da emergência cli-
mática que o mundo enfrenta.

Outros caminhos de regeneração 
ambiental também estão no radar do 
PDAU, como as florestas de bairro, os 
jardins de chuva e o paisagismo tático. 
Soluções baseadas na natureza e no 
reaproveitamento de materiais des-
cartados podem ajudar o Rio de Ja-
neiro a resolver parte da insegurança 
climática que enfrentamos.

O desafio é enorme. Mas com soluções 
inovadoras, criativas e em parceria com 
a sociedade civil e a iniciativa privada, o 
Rio de Janeiro vai se inserir na vanguar-
da da arborização urbana no Brasil.

leitura de registros akáshicos, yoga, the-
tahealing, constelação familiar sistêmi-
ca, e tantas outras. Os efeitos quanto à 
redução de nível de estresse, ansiedade 
e depressão são visíveis. Claro que, cada 
caso é um caso. Dependendo da gravida-
de e da resposta à terapia, alguns clientes 
precisam também fazer tratamento em 
conjunto com psiquiatra.

Dentre os benefícios das terapias ho-
lísticas, podemos destacar: melhora da 
qualidade de vida, redução e alívio de 
estresse, maior equilíbrio emocional, 
melhora de foco, concentração, ansie-
dade, depressão, insônia, produtividade, 
aumento da energia vital, equilíbrio de 
chakras, profunda sensação de paz, tran-
quilidade, relaxamento, e muitos outros.

Cada vez mais as pessoas estão bus-
cando autoconhecimento, qualidade de 
vida, tranquilidade, paz interna e um 
sentido para suas existências. As práti-
cas complementares, não convencionais 
alcançam um público cada vez maior. E 
você? Já conhecia essas novas terapias? 
Jamais descarte o tratamento médico 
tradicional, principalmente em caso de 
doença física ou transtorno mental já 
instalado. As terapias complementares 
são preventivas ou como o próprio nome 
já diz, complementares.

AFP

ESPLANADEIRA

 N Fundação Grupo Boticário  promove hoje seminário Prevenção e 
Combate a Incêndios no Cerrado – Visões sobre o Manejo Integrado do 
Fogo. 

 N Instituto Cultural Vale  amplia suas linhas de patrocínio a proje-
tos de dança. Em 2021, destinou R$8,5 milhões pela Lei de Incentivo à 
Cultura. 

 N Obra ‘Eu Sou N’,  lançamento da Editora Mundo Cristão, apresenta 
histórias reais de fé e coragem de quem sobreviveu à tortura. 

 N Rede de franquias Ceofood e Ceopag  iniciam operações em Gra-
vataí (RS). 

 N Jornalista Daniele Dutra  faz palestra dia 5 de maio, na FACHA, 
para abordar papel do assessor de imprensa como fonte de informação.

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

 n Duca e Cobra se enfrentam no 
campeonato. Roberta se enfure-
ce com a desistência de Marce-
lo. Nat se aproxima de Dalva, e 
Duca acaba se distraindo com a 
movimentação da lutadora.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela consegue se comu-
nicar com Ana. Eva provoca Ma-
nuela. Marcos confessa a Dora 
sua preocupação com Sofia. 
Manuela conta para Rodrigo que 
Ana está se recuperando.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Alexia briga com Zezinho por 
achar que ele tem uma amante. 
Luna diz a Kyra que vai conversar 
com Téo. Ermelinda briga com 
Kyra por ter aceitado ir ao Rio 
com Alan.

 n Michal se entrega a Manre. 
Lúcifer consegue a confiança 
de Abrão. O exército do rei Bera 
batalha contra os homens do 
rei Quedorlaomer. Manre cai na 
provocação de Gyasi.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili tenta afastar Miguel de 
Maria e o acusa de ter batido em 
Marian. Ele se defende e diz que 
não agrediria uma criança e pede 
a confiança de Mili.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Beatriz surpreende ao dizer que 
deseja ter uma conversa séria 
com Leonardo. Maria Clara tenta 
conversar com José Pedro sobre 
José Alfredo. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GLOBO/JOÃO COTTA

D
epois de cinco anos se inscrevendo para participar do ‘Big 
Brother Brasil’ sem sucesso, o instrutor de crossfit Arthur 
Picoli, de 26 anos, natural de Conduru, no Espírito Santo, 
conseguiu realizar seu objetivo na 21ª edição do reality 

show. O sonho, no entanto, chegou ao fim na noite de terça-feira, 
quando o capixaba foi eliminado com 61,34% dos votos em paredão 
contra sua grande amiga, Pocah, e a influenciadora digital Camilla 
de Lucas. Mesmo com altos e baixos, Arthur se diz feliz com a traje-
tória que traçou no programa. 

“Eu acredito que a minha passagem pelo ‘BBB’ foi algo que as 
pessoas vão lembrar quando falarem da temporada. Competi, me 
joguei, errei, acertei, pedi desculpas, perdoei. Foi a quarta ou quin-
ta vez que eu me inscrevi e acho que essa edição era mais a minha 
cara. Se eu tivesse entrado em qualquer outra, poderia não ter sido 
tão legal, já que eu era mais novo. Poderia não ter agido como agi 
nessa edição, poderia não ter tido tempo de dar a volta por cima. 
Estou muito feliz por ter realizado um grande sonho. Tenho um 
sentimento de gratidão muito grande pelo programa”, garante. 

DUPLA COM PROJOTA
No confinamento, o instrutor de crossfit desenvolveu uma 
amizade muito forte com Projota, para quem é só elogios. “A 
gente brincava e falava que era a dupla mais improvável, só 
que no final das contas eu vejo que foi a dupla certa. Sou mui-
to honrado pela nossa amizade. Ele fez uma postagem linda 
para mim quando saí; ele já sabia do meu medo de voltar 
ao mundo real. Então, é só gratidão mesmo pela conexão e 
sintonia que nós tivemos. Eu acho que, na verdade, a gen-
te só tinha duas coisas em comum: ele também gostava de 
futebol e videogame (risos). E também é muito apaixonado 
pela família”.

RELACIONAMENTOS
Nos primeiros dias do reality, Arthur se interessou ro-
manticamente por Thaís. Mas a cirurgiã-dentista não deu 
muita bola para o capixaba, que resolveu então investir 
em Carla Diaz. 

“Juro que eu não fui (ao BBB) com intenção de ter um 
relacionamento com alguém. No início, eu me aproximei 
muito da Thaís, a gente teve uma conexão legal. Frequen-
távamos os mesmos lugares aqui no Rio de Janeiro e tí-
nhamos coisas em comum para conversar, só que eu nunca 
conversei com ela sobre algo do tipo. Posso ter externado 
algum sentimento para uma pessoa próxima a mim... Foi 
uma parada bem leve para mim. Depois, tive uma conexão 
com a Carla. Não estava nos meus planos, mas não me arre-
pendo também de ter encontrado, conhecido a Carla e ter 
me relacionado com ela”, explica.

Um dos fatores que pode ter prejudicado Arthur no jogo 
foi a forma como ele correspondia ao carinho da atriz. O jei-
tão do crossfiteiro não causou uma boa impressão no público. 
“É uma situação muito delicada o relacionamento no jogo. 
É difícil quando você está com uma pessoa que não faz parte 
do mesmo grupo de amigos que você, nem você do grupo de 
amigos dela. É complicado separar os sentimentos. Acho que 
a gente daria muito certo se não tivesse o jogo interferindo”.

FUTURO COM CARLA DIAZ
Arthur ainda não teve oportunidade de conversar com Carla 
Diaz e, por isso, não sabe se o romance vai para frente. Mas o 
instrutor de crossfit não vê a hora de encontrar a atriz e se des-
culpar pelos problemas que tiveram no programa. 

“Uma das primeiras coisas que eu quero resolver aqui fora é 
essa. Mesmo que seja para a gente sentar e ter uma conversa para 
escutar o que eu não quero. Quero, sim, ver o que ela tem para falar 
e também quero pedir desculpas por qualquer coisa. E a partir daí 
a gente vê se compensa. As pessoas ainda estão na esperança. Eu 
não vou gerar expectativa, mas é algo que quero conversar e, se for 
da vontade de ambos, vamos tentar. Vai ser muito bom não ter que 
votar em ninguém e ter a relação ao mesmo tempo”, brinca.

VILÃO?
Explosivo, Arthur tomou muitas decisões que desagradaram ao 
público do ‘BBB 21’. Mas, ainda assim, o crossfiteiro não acredita 
ter sido o vilão do programa. “Se eu fosse um vilão, acho que teria 
saído antes, quando o público teve a possibilidade de me eliminar. 
Acredito que posso ter sido um jogador que não teve as melhores 
decisões. Poderia ser um vilão bobo, porque fazia alguma coisa e 
depois chorava sozinho, me arrependia. Eu fiz isso muitas vezes. 
Sou assim, coração mole. Em casa, eu choro sozinho e ninguém vê. 
Ali eu estava chorando em casa também, mas as câmeras estavam 
olhando para mim (risos). Eu tive que me permitir e aceitar isso 
também. Mas não me vejo como vilão porque o sentimento nunca 
foi de fazer mal para ninguém, longe disso”, analisa. 

Antes de entrar no ‘BBB’, Arthur fazia alguns trabalhos como 
modelo. Mas a grande paixão é mesmo o crossfit. E, com a partici-
pação no programa, o sonho de construir uma academia em sua 
cidade está cada vez mais próximo. “Fiquei sabendo que a minha 
academia, em Conduru, está terminando de ser construída – era 

um sonho que eu tinha. Lá era o meu projeto social e quando 
eu ‘quebrei’ na pandemia, precisei deixar parado. 

E agora meu pai está reconstruindo do lado 
da nossa casa. Pretendo continuar na minha 
área, que é o que eu gosto de fazer. E voltar a 
ajudar minha galera de Conduru”, diz.

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

Eliminado do ‘BBB 21’, Arthur afirma 
estar feliz com sua trajetória no jogo 

e diz que pretende conversar com 
Carla Diaz. “Quero pedir desculpas”



Horóscopo

Fortaleça o contato com seus amigos e familiares. 
Tenha disciplina para concluir as suas tarefas 
prioritárias. Uma pessoa misteriosa vai chamar a sua 
atenção. Cor: coral.

Há sinal de boas ofertas e oportunidades profissionais 
hoje. Deve ter planos grandiosos. No amor, a 
intimidade tem tudo para ser um arraso, aproveite. 
Cor: grafite.

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: ante, antes, antro, área, arena, ares, arte, áurea, base, boné, 
ente, entre, éter, euro, nabo, nenê, néon, neutro, ouro, outro, rena, rente, 
sabonete, sebo, tenente, tensa, tênue, tesa, tese, trena.

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

O seu signo estará mais responsável e atento aos 
detalhes. Vai sentir muita curiosidade e fazer 
pesquisas. No amor, é um bom dia para conversar. Cor: 
magenta.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua indica que você terá bastante responsabilidade 
nos negócios. Vai se destacar em áreas que envolvem 
o público. Pode sentir uma nova atração por alguém. 
Cor: menta. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Os astros favorecem os seus relacionamentos. Você 
deve aprender bastante com as pessoas. Com boas 
ideais, deve preparar um programa especial a dois. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

No trabalho, você vai esbanjar organização, o que 
sempre é bom. Dedique-se para cumprir as suas 
tarefas e vai se sentir bem. Se jogue na paquera hoje. 
Cor: verde-esmeralda.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você vai ter ótimas ideias no dia de hoje. 
Oportunidades para se divertir e curtir seu tempo livre 
vão pintar. Pode paquerar alguém do trabalho. Cor: 
bordô.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai conseguir faturar bastante neste dia, aproveite. 
Será capaz de decidir onde e como gastar com 
perfeição. No amor, o clima vai ser excelente, se jogue. 
Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Grande fase para falar e escrever, sem ultrapassar os 
seus limites. Na saúde, vai achar boas soluções. No 
romance, curta um clima quente e de romantismo. 
Cor: âmbar.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Priorize investimentos seguros e confiáveis nesse 
momento. Na hora dos gastos, vai agir com 
responsabilidade. Pode viver uma paixão com alguém 
inteligente. Cor: azul-royal. 

Suas amizades e sua vida social vão se destacar por 
agora. Uma amizade antiga pode ressurgir em sua 
vida. No amor, a Lua ressalta as emoções positivas. 
Cor: malva.

Adote uma postura confiante e ambiciosa. Há sinal de 
mudanças positivas. Pode se reaproximar de 
familiares, ganhar um dinheiro ou começar a namorar. 
Cor: azul-petróleo.

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

Thammy 
Miranda se 
declara para 
a mulher
Andressa Ferreira completou 33 
anos na terça-feira e comemorou 
a data em grande estilo, ao lado 
do marido, Thammy Miranda, 
na piscina. Thammy postou algu-
mas fotos no Instagram e fez uma 
homenagem para a mulher. “Que 
sorte a minha ter você nessa vida! 
Nem nos meus melhores sonhos 
poderia imaginar que teria você na 
minha vida. Você é o combustível 
da nossa família! Te amamos infi-
nitamente. Ass: papai e Bento!”, es-
creveu Thammy nas redes sociais. 

“Que emocionante. Obrigada, 
minha vida”, respondeu Andres-
sa. Gretchen, mãe de Thammy, 
também homenageou a ex-assis-
tente de palco. “Linda??? Simmm. 
Por dentro e por fora. Uma mu-
lher incrível. Forte e determinada 
como eu”. 

Comediante 
recebe 
indenização 
O humorista Rodrigo Sant’Anna 
recebeu indenização de quase R$ 
100 mil da RedeTV!. Segundo o site 
‘Notícias da TV’, ele venceu um pro-
cesso contra a emissora por plágio 
da personagem Valéria Vasques, 
conhecida pelo bordão “Ai como eu 
tô bandida”. Em 2017, a Justiça de-
terminou pagamento de R$ 50 mil 
por danos morais, mas a emissora 
ainda não havia feito o pagamento.

Em 2012, o humorista Tiago Bar-
nabé interpretou a personagem 
Vandete na RedeTV!, para entre-
vistar mulheres no sambódromo. 
Rodrigo e a Globo entraram com 
um processo contra a emissora por 
plágio, mas o canal disse que se tra-
tava apenas de uma paródia. 

‘Super Dança 
dos Famosos’: 
participantes
Batizada de ‘Super Dança dos Fa-
mosos’, a última temporada do 
quadro está prestes a começar. No 
próximo domingo, Faustão fará o 
anúncio oficial dos participantes no 
palco do programa. Entre os nomes 
oficialmente já confirmados estão 
Paolla Oliveira e Christiane Torloni. 

Nesta edição, Faustão reúne 18 fi-
nalistas de cada uma das últimas 17 
temporadas do ‘Dança’, em esque-
ma mata-mata, com uma decisão 
a cada domingo. Na primeira fase, 
uma dupla, das três que se apresen-
tam a cada semana, seguirá direto 
para a próxima etapa, enquanto as 
outras seguem para a repescagem.

REPRODUÇÃO INTERNET

REPRODUÇÃO INTERNET
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