APÓS UM ANO
DE PANDEMIA,
PEQUENOS
EMPRESÁRIOS
INOVAM PARA
DRIBLAR CRISE.

ZILU GODOI

EX-MULHER DE ZEZÉ
DI CAMARGO TERÁ
BENS PENHORADOS
PARA PAGAR DÍVIDA
MILIONÁRIA

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

ECONOMIA, P. 10

odia.com.br

I SEGUNDA-FEIRA, 3/5/2021 I Nº 25.146 I R$ 1,50

ATAQUE

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Tricolor fica
no 1 a 1 com a
Portuguesa
e jogará com
a vantagem
no próximo
domingo para
ir à decisão do
Carioca. P. 8

FLUZÃO A UM
EMPATE DA FINAL

BOTAFOGO CERCA E NÃO SAI DO
0 A 0 COM O NOVA IGUAÇU, NO
NILTON SANTOS, PELA TAÇA RIO

Mãe de Henry pede perdão e
diz que precisa dar sua versão
Confira as novas cartas escritas por Monique Medeiros, presa pela morte do filho. Inquérito, no entanto, está fechado. P. 5

Esse desabafo é um apelo de mãe que apela pela verdade”
“Naquela cela, naquele presídio, pude me reconectar com
Deus: pedir perdão pelos meus erros”
“Leniel, me perdoe por tudo! Eu não sabia
o que estava acontecendo” MONIQUE MEDEIROS, mãe de Henry Borel
REPRODUÇÃO

ESTAREMOS ATENTOS, CASTRO!

Banhistas
voltam a
ignorar as
restrições
Praias da cidade ficaram
cheias apesar da proibição
de permanência nas areias.
No calçadão, havia muitas
pessoas sem máscara. P. 9

‘Às vezes
a tarifa
precisa
subir’
Porta-voz da Rio Ônibus,
Paulo Valente se preocupa
em ‘não encarecer demais
a passagem’ e fala sobre a
crise nos transportes. P. 7

ROGERIO SANTANA/GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

TV GLOBO/JOÃO COTTA

O DIA D

Pronto para elogiar o governo
nas decisões corretas, O DIA
não se furtará de criticar se
algum ato não beneficiar a
população. INFORME DO DIA, P. 2

PREFEITURA DO RIO MAPEIA REGIÕES MENOS
ARBORIZADAS PARA PRIORIZAR PLANTIO. P. 3

A ALEGRIA DE
OSMAR PRADO
PELA REPRISE
DE ‘RODA DE
FOGO’.P. 15
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Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

Nuno Vasconcellos

ROGERIO SANTANA/GOVERNO DO RIO DE JANEIRO

O governador Cláudio Castro tomou posse no último sábado

Este jornal e esta coluna assumem
com o governador o mesmo compromisso firmado no início desde ano,
quando Eduardo Paes tomou posse
na prefeitura. Estaremos atentos e
sempre prontos a elogiar seu governo
nas decisões corretas. Mas não nos
furtaremos a criticá-lo se algum de
seus atos não resultar em benefícios
para a população. Essa será nossa
maneira de colaborar com o governo
e, mais do que isso, com o Rio.

Empresários que
estavam em São
Paulo acompanhando o leilão de
concessão da Cedae gostaram do
trecho do discurso
do governador
Cláudio Castro em
que ele prometeu
enfrentamento às
milícias.

Mas não nos
furtaremos
a criticá-lo
se algum de
seus atos não
resultar em
benefícios
para a
população”

A

WITZEL NO
OLHAR DA
ESQUERDA
n A esquerda vibrou com saída de Wilson Witzel. “Impeachment foi vitória da sociedade, que não tolerou esse
déspota, filhote do Bolsonaro, que se elegeu com bordão ‘Chega de Mamata’. Ele
pegou carona no presidente,
estava ao lado do deputado
Rodrigo Amorim quando
este quebrou a placa de homenagem à Marielle Franco”,
disse deputado Carlos Minc.

WITZEL NO OLHAR
DA DIREITA
n Rodrigo Amorim disse que
impeachment é “fruto das
más companhias”. “Estou alinhado com governador Cláudio Castro e o governo federal. Sobre placa da Marielle,
eu não quebrei, fui a favor da
restauração da ordem”.

As mais lidas
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

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

gradecendo parcerias,
repostando locais onde
frequenta... É assim que
Flordelis leva sua nova vida em
Macaé, junto do namorado.
Enquanto o Conselho de Ética
ainda não define a situação da
deputada, ela usa o seu Instagram para mostrar sua rotina
agitada para os (pasmem) 905
mil seguidores!
Só nesse fim de semana, ela
postou fotos em chá de bebê e
até fazendo sobrancelha. E ainda teve mais: segundo a página
“Macaé Notícias”, até enxoval
ela foi vista comprando no centro da cidade... Tudo indica que
vem casamento por aí!
O que tem de errado nisso?
Nada! Ela não é foragida... Mas
vale lembrar: para a polícia, ela
só foi a “mandante” do assassinato do próprio marido, numa

Wilson Witzel

Online

ISABELE BENITO

Uma vida
de Digital
Influencer...

LUCIANO BELFORD

PRESSÃO
CONTRA AS
MILÍCIAS

Nosso compromisso
com o governador
H

Em alguns aspectos pode-se dizer
que, nesses últimos oito meses, o governo avançou mais do que durante
os mandatos inteiros de seus antecessores. Até aqui, a realização mais
visível de Castro foi a privatização da
Cedae. Promovido na sexta-feira passada, o leilão arrecadou R$ R$ 22,7 bilhões com a venda de três dos quatro
blocos licitados. Foi um feito importante, mas ainda pequeno diante dos
problemas que o aguardam.

SABRINA PIRRHO

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

COLABORAÇÃO

á duas posturas possíveis
diante do governo de Cláudio
Castro, que começou oficialmente no sábado — um dia após
confirmação do impeachment do
ex-governador Wilson Witzel. A primeira é cruzar os braços e nada fazer
para ajudá-lo a evitar o naufrágio
do navio que passou a comandar
depois do afastamento do antigo
titular, que não se mostrou à altura
da missão à qual foi eleito. A outra é
entender que Castro não conseguirá
seguir uma rota diferente da que foi
traçada por Witzel, de quem era vice,
se não tiver o apoio da sociedade.
Castro tem agido com discrição,
feito o que está a seu alcance para
evitar o pior e até avançar em pontos importantes. Desde que assumiu como interino, em 28 de agosto
do ano passado, ele se afastou dos
escândalos que contaminaram o
governo Witzel. Além disso, melhorou a qualidade da gestão da
Saúde durante a pandemia e tomou providências importantes para
resolver problemas históricos do
Rio de Janeiro.

Com participação de:

PINGO NO I

Maraisa confirma namoro
com Bil, do ‘BBB21’, e choca
Carla Diaz: ‘Mentira?’
TELEVISÃO

n Nenhuma surpresa! Nem a imprensa se mobilizou tanto,

como se espera num impeachment. Isso porque já era esperado, não só o afastamento definitivo de Wilson Witzel, como
também o placar.
E nessa história, uma coisa é certa...
Bora colocar o Pingo no I...
Essa carreira meteórica, que do mesmo jeito subiu e caiu,
deixou um rastro de desconfiança na população. Vai ser muito
difícil um novo WW surgir. Com certeza a gana de poder e a
inexperiência no jogo político também ajudaram nessa queda,
além de todos os escândalos que estão sendo investigados.
DIVULGAÇÃO INTERNET

Flordelis compartilha momentos e parcerias nas redes sociais

conspiração de fé e poder que contou com ajuda de filhos.
Inclusive, dois presos! Uma que
assume praticamente a culpa,
numa estratégia da defesa de
livrar a provedora de todos da
cadeia. Mas cenas como essas
causam indignação nos moradores
da cidade. Uma, que prefere não
se identificar, escreveu: “Espero
que ela não venha morar no meu
bairro!”
Outro, que também pede para
não ter o nome divulgado, disse
que não entende tanta impunidade descarada. A gente explica:
lentidão da vontade dos colegas
da pastora/deputada.
Agora a razão disso? Aí é outra
labareda de fogo... A coluna procurou a equipe de Flordelis, porém
não conseguiu contato. Mas contra
fatos, não há argumentos, né. Nesse caso, só dislikes.

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

EXCLUSIVO
Menina diz à polícia
que Jairinho a
torturou em possível
motel
RIO DE JANEIRO

Gusttavo Lima se irrita com
músicos em live e xinga:
“Toca, filho da put*”
DIVERSÃO
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meabilidade do solo. Na hora das grandes chuvas, a cidade vai ter
uma capacidade de absorver melhor essa quantidade de água
que a gente costuma receber”, explica o presidente da FPJ,
Fabiano Carnevale.
O projeto consiste em um documento técnico que
define as diretrizes necessárias para a implantação,
monitoramento, avaliação, conservação e expansão da arborização urbana em logradouros públicos, praças e parques urbanos. O Plano foi
elaborado por uma equipe multidisciplinar
que atua na arborização e em demais áreas
verdes do Rio.
Para atualizar e identificar novos espaços para o plantio das espécies, a Fundação
coordena uma série de ações dentro do
Plano e depois realiza um cruzamento
de informações. Dessa forma, a iniciativa
consegue apontar as áreas prioritárias
para os plantios, com a análise de dados
sobre temperatura, qualidade do ar, índice populacional, histórico de plantio,
entre outros.
A pasta oferece a orientação técnica para
a definição das espécies que serão plantadas, no fornecimento das mudas, na abertura de golas concretadas, na execução do
plantio e no fornecimento de hidrogel, material
usado para melhorar a capacidade de absorção
e retenção de água. Com essa técnica, mesmo em
tempos quentes e secos, as árvores plantadas têm
alto índice de sobrevivência.

A

pesar de a cidade do Rio ter um milhão de árvores
espalhadas entre seus bairros, o município sofre
com o déficit de 800 mil árvores. Enquanto
a Zona Sul e o Centro são as regiões mais
arborizadas, as Zonas Norte e Oeste são as mais
afetadas pela falta delas.
Um levantamento divulgado pela Fundação Parques e Jardins (FPJ), da prefeitura do
Rio, aponta que os bairros do Jardim Botânico, Urca, Laranjeiras, Copacabana, Ipanema e Leblon são os que mais têm árvores.
Já Bangu, Pavuna, Realengo, Anchieta e
Quintino são os menos arborizados.
O estudo mostra que, em dias de maior
calor, a temperatura média do solo no
Jardim Botânico pode variar entre 25 e
30 graus, enquanto em Bangu, varia entre
40 e 44. Atualmente, diz o levantamento,
o custo de uma muda de árvore é de aproximadamente R$600.
Para mudar esse cenário, a FPJ vai priorizar o plantio de novas espécies nas regiões
com menores índices de arborização, a partir do Plano Diretor de Arborização Urbana
(Pdau), que ficou engavetado durante cinco
anos, segundo a pasta.
“Um dos principais objetivos do Pdau é reduzir
essas chamadas ilhas de calor. E ter mais árvores
também tem outras vantagens, como mais imper-

MISSÃO: ESPALHAR
O VERDE PELO RIO
Fundação
Parques e Jardins
realiza projeto
de combate ao
déficit arbóreo

ONDA
VERDE
Projeto conta
com a parceria de
cerca de 30 coletivos
de plantio
urbano
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Árvores: é o déficit
do município
do Rio

Custo aproximado
de uma muda de
árvore

DIFICULDADE

Falta de viveiro de
mudas é um obstáculo
N O Rio enfrenta dois problemas que dificultam

a arborização. Um deles é falta de um viveiro de
mudas, já que a cidade conta apenas com viveiro
de reflorestamento. O presidente da Fundação
disse que o município já se mobiliza para também
mudar essa realidade, em uma parceria com a iniciativa privada. Outra dificuldade é a resistência
da população no plantio das árvores.
“Como durante muitos anos não teve nenhum
planejamento para o plantio das árvores, muitas
espécies inadequadas foram plantadas. Então,
tem árvores que quebram muros, invadem cisternas e isso fez com que alguns moradores acabem
vendo a árvore como vilã, como se todas fossem
fazer isso”, lamenta Carnevale.
O projeto conta com a parceria de cerca de 30
coletivos de plantio urbano atuando em diferentes bairros. Ao todo, mais de 500 pessoas trabalham na arborização da cidade. De acordo com
a FPJ, entre janeiro e abril, foram realizadas
dez grandes ações junto com os coletivos,
com mais de 400 árvores plantadas.

TRABALHO CONTÍNUO

Coletivo promove a educação ambiental
> Entre os parceiros do projeto, está a Associação Círculo Laranja, que desde 2015
realiza ações de plantio no subúrbio, coleta e reciclagem de óleo usado, além de iniciativas educacionais e sociais. O coletivo,
que leva Educação Ambiental às escolas
municipais, condomínios, praças e instituições, passou a fazer parte do projeto
quando o Pdau chegou ao bairro do Méier,
na Zona Norte.
“O Plano de Arborização chega num
momento da maior crise sanitária e ambiental da nossa geração. Ele impacta

positivamente a cidade, permitindo ao
subúrbio e a Zona Oeste acessar direito
fundamental, pois as árvores nos dão vida,
bem-estar, beleza, alimentos, cura e permitem que o ecossistema atue de forma
plena”, declarou a presidente da Associação, Luiette Ornellas.
Além de colaborar com o plantio no
Méier, o Círculo Laranja mapeou 200 golas no bairro de Cascadura, também na
Zona Norte, e agora prepara as regiões de
Magalhães Bastos e Realengo, na Zona
Oeste, para receber as mudas.

ANTES
E DEPOIS
Com o uso de efeitos
digitais, equipes
simulam o ambiente
já com as
árvores

Uma área arborizada representa
20 anos a mais que a população vive,
fora os outros benefícios”
ALESSANDRO MAGALHÃES,
presidente da ONG Arboristas

DIVULGAÇÃO/FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS

Ajuda dos voluntários
é fundamental
N Até o momento, Brás de Pina e Cascadura

receberam 100 plantios cada, Méier 53, Penha
48, Manguinhos 40, Urca 32, Gávea 18, Praça
Xavier de Brito, na Tijuca, 17, Largo do Machado
e Parque Guinle, em Laranjeiras, 14 e 7, respectivamente, e Pilares 10. Após o plantio, o trabalho
dos coletivos continua com a fiscalização e o
monitoramento das mudas.
A FPJ diz que, sem a ajuda dos voluntários,
70% das árvores plantadas não sobreviviam.
Hoje, diz a pasta, o aproveitamento está em
100%. Os berços para o plantio das árvores são
preenchidos com terra adubada para receber mudas de Sibipiruna , Pau Ferro, Pau Brasil, Jequitibá,
Jatobá, Sapucaia, Ingá, Escumilha, Mangueira,
Palmeira Triangular, Palmeira e Jerivá.
“Nós estamos nos espalhando pelos bairros,
acompanhando as ilhas de calor e criando
grupos no WhatsApp para fazer um levantamento para ajudar nos cuidados. Já temos 40
grupos. É muito importante tirar esse plano
do papel, essa temática está em alta. Outras
cidades fora do país fazem o mesmo. É uma
onda verde. A gente não pode ficar parado.
Uma área arborizada representa 20 anos
a mais que a população vive, fora os outros
benefícios”, contou o fundador e presidente da
ONG Arboristas, Alessandro Magalhães.
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Dcav investiga eventos de fotos com
menores para fins de prostituição
No sábado, especializada realizou uma operação em hotel a partir de denúncia de exploração sexual
DANIEL CASTELO BRANCO

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

O

sonho de se tornar
uma modelo pode
virar um pesadelo com a rapidez
de um flash. A Polícia Civil
apura a denúncia de que
grupos marcam sessões de
fotos com meninas adolescentes e, no final do dia, as
convidam para fazer o que
chamam de ‘resenha à beira da piscina’. Essa resenha
consiste em uma festa com
homens convidados para o
evento. Normalmente, os
ensaios ocorrem em hotéis,
que já ficam com os quartos
reservados para as jovens virarem a noite. Há a suspeita
de exploração sexual.
Uma denúncia do tipo
motivou a ida de quatro viaturas da Delegacia de Combate à Adolescente e Vítima
(Dcav), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), na noite de sábado, até o Hotel Granada,
na Lapa, localizado a cerca
de 150 metros do prédio da
Secretaria de Polícia Civil. A
reportagem flagrou a ação
com exclusividade.
A operação contou com
apoio do Ministério Público
do Trabalho, que foi verificar
irregularidades trabalhistas
dos funcionários envolvidos
no evento.
Por volta das 20h, a polícia chegou ao local. Nenhum
hóspede pode entrar ou sair
do hotel, cujo evento já ocorria desde às 7h da manhã, de
acordo com o pai de uma maquiadora contratada somente para embelezar as meninas
para as fotos. “É o primeiro
trabalho dela do tipo. Ela foi
chamada por esse grupo, no
Whatsapp. O acordado seria
ela trabalhar, sem receber,
para alavancar o próprio
portfólio”, disse o homem,
que esperava ansioso a filha
na calçada. A jovem, maior de
idade, foi levada para a delegacia como testemunha.
Assim que chegaram ao
terraço, os policiais flagraram uma menor, sentada
em um móvel, tirando um
foto em uma pose sensual.
De acordo com o Sindicato
dos Modelos Profissionais
do Estado do Rio de Janeiro
(SindModel-RJ), há horário
específico para menores de
idade trabalharem e, mesmo acompanhados de responsáveis, tirar fotos a partir
das 22h seria irregular. Além
disso, havia bebida alcoólica
e maconha - essa, em pequena quantidade -, no local. “O
menor não pode participar

É o primeiro
trabalho dela
do tipo. Ela foi
chamada por esse
grupo, no Whatsapp.
O acordado seria
ela trabalhar,
sem receber, para
alavancar o próprio
portfólio”
X; PAI DE MAQUIADORA

Menor de idade posa
em evento no hotel,
promovido no sábado
DANIEL CASTELO BRANCO

MPT faz
convênio com
polícia para
operações

O menor não
pode participar
de eventos e
resenhas que
contenham bebida
alcóolica nem com
imoralidade”
ROGÉRIA SILVA,
presidente do SindModel

Responsável pelo
evento (sentado)
observa policiais civis

de eventos e resenhas que
contenham bebida alcóolica nem com exposições desses menores à imoralidade
como, por exemplo, presenciar modelos maiores seminus”, disse Rogéria da Silva,
presidente do SindModel.
“Além disso, eventos de
moda que envolvam menores, como desfiles, shows,
performances e sessões de
fotos devem apresentar o alvará da Infância e Juventude
de cada menor”, completou.
O responsável pela organização, que se identificou apeREPRODUÇÃO

nas como Paulo, disse que não
se tratava de um evento oficial.
“Era aniversário de uma menina. Alugamos o espaço. Todas as meninas se conhecem.
Não há ganho comercial: elas
tiram as fotos e as ganham
de brinde, o fotógrafo ganha
portfólio. Elas que pagam pelos quartos”, afirmou.
Apesar dessa afirmação,
o próprio anúncio do evento
diz que é aberto a qualquer
jovem que queira fazer fotos
para a sua “autoestima”. Os
quartos, alugados em três
andares, estavam todos em

nome de Paulo.
De acordo com o titular
da Dcav, delegado Adriano
França, foram encontradas
fotos sensuais, mas nada
pornográfico e instaurado
um inquérito. “Este mês é
importante para a conscientização contra o abuso e exploração de crianças e adolescentes e a DCAV vai fazer operações durante todo
o mês para combater esses
crimes”, disse.
O hotel citado foi procurado pela reportagem, mas não
retornou aos contatos.

Este mês é
importante para
a conscientização
contra o abuso e
exploração infantil.
A Dcav vai fazer
operações
ADRIANO FRANÇA,
delegado
DANIEL CASTELO BRANCO

Alvo de
operação
era evento
realizado
no terraço
de hotel,
que não se
pronunciou

Mensagem
divulgada
nas redes
sociais
chama para
sessões de
fotos em
hotel

> A procuradora do Trabalho Guadalupe Couto
acompanhou a operação
da Polícia Civil, no sábado. Essa foi a primeira diligência conjunta realizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT)
e pela corporação, a partir de um convênio, que
contou com a participação do também procurador Fábio Vilella.
“Assim, o MPT será
comunicado de todas
as ocorrências policiais
que envolvam possíveis
irregularidades trabalhistas, como: acidente
de Trabalho que resulte em lesões corporais
ou morte do trabalhador; tráfico de pessoas
e redução de pessoa à
condição análoga à de
escravo; constatação
de trabalho infantil;
e constatação, no curso de investigações
contra milícia”, disse
Guadalupe.
Ainda de acordo com
a procuradora, “o objetivo dessa atuação conjunta respeitadas as atribuições legais e constitucionais de cada um dos
órgãos envolvidos, em
regime de mútua colaboração, é garantir os direitos sociais trabalhistas
das supostas vítimas”.
Sobre a operação de
sábado, a procuradora
disse que vai esperar o
término dos depoimentos colhidos pela Polícia Civil, em conjunto
com o MPT.
“Será avaliado se é
o caso de instaurar um
inquérito civil no âmbito do MPT para apurar
mais os fatos e, uma vez,
formado o convencimento pelo membro do
MPT acerca da existência de irregularidades
trabalhistas será ajuizada Ação Civil Pública ou
proposta a assinatura de
Termo de Compromisso
de Ajustamento de Conduta”, disse.
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Da prisão, Monique
Medeiros envia nova
carta a delegado
Presa pela morte do filho, Henry Borel, a professora quer ser
ouvida novamente. No entanto, inquérito já está fechado
REPRODUÇÃO

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

mente revelou as agressões a
Henry quando confrontada
com mensagens recuperadas
do telefone de Monique.
Em outro trecho, ela diz
que se conectou a Deus na
prisão. “Naquela cela, naquele presídio, pude me reconectar com Deus: pedir
perdão pelos meus erros”.
Na carta a Leniel, Monique diz que não sabia das
agressões. “Leniel, me perdoe por tudo! Eu não sabia o
que estava acontecendo! (...)

A

professora Monique Medeiros, que
foi presa com Jairo
de Souza, o Dr. Jairinho, pelo homicídio do próprio filho, Henry Borel, de 4
anos, teve mais duas cartas
divulgadas pela sua defesa,
ontem à noite. O objetivo de
Monique é ser ouvida novamente pelo delegado do
caso, Henrique Damasceno,
titular da Barra da Tijuca.
Apesar disso, a reportagem apurou que a tentativa
é em vão, já que o inquérito
foi fechado ontem e será enviado ao MP hoje.
A outra carta divulgada é
direcionada ao seu ex-marido, Leniel Borel, pai de Henry, com quem foi casada por
oito anos.
“Senhor delegado, peço humildemente a chance de ser
ouvida. Preciso dar a versão
verdadeira do que aconteceu!
Esse desabafo é um apelo de
mãe que apela pela verdade”,
diz o início da missiva, escrito
com caneta em um papel.
Monique já foi ouvida em

A professora Monique Medeiros: foto para a ficha criminal

sede policial pelo delegado,
mas concedeu um depoimento que não condiz com
as provas técnicas. Somente
ao ser presa, ocasião em que
as provas foram divulgadas,
ela resolveu voltar atrás e
contar outra versão.
Na delegacia, ela chegou
a comer pizza e posar para

uma selfie, com um dos advogados. Ainda de acordo
com os investigadores, ela
parecia estar tranquila, não
sofrendo coação de Jairinho,
como alega nas cartas.
Ainda segundo a polícia,
teria sido ela quem coagiu
testemunhas, como a babá,
que acabou mentindo e, so-

Em carta a delegado,
Monique diz que
quer contar a
verdade sobre a
morte de Henry
E, se eu pudesse voltar atrás,
fazer tudo de novo, para tê-lo conosco, até no fundo da
casa dos meus pais, tendo
uma vida simples, eu faria”.
Desde que passou a se relacionar com Jairinho, Monique viu sua vida financeira
melhorar, como o salário, que
foi multiplicado por quatro.

Mãe de Henry envia carta ao ex-marido e a delegado
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Mulher que cobrou uso de máscara
tem perdas na família por covid-19
Maria Clara Pedrosa conta ter sido agredida no metrô no dia das manifestações a favor de Bolsonaro

N

o dia das manifestações a favor do governo Bolsonaro, no sábado, uma passageira do MetrôRio acabou sendo
agredida por uma manifestante que se recusou a colocar a
máscara. A jornalista Maria
Clara Pedroso, de 33 anos, conta que estava indo para casa,
no Leblon, quando entrou em
um vagão com manifestantes
que gritavam sem máscara.
Após pedir a um deles que
colocasse a proteção, acabou
sendo hostilizada e agredida.
O momento foi filmado por
um outro passageiro.
O caso aconteceu por volta
das 11h, no sentido Zona Sul do
metrô, enquanto as manifestações ainda aconteciam em Copacabana. Maria Clara conta
que entrou em um vagão com
vários manifestantes, que
cantavam e gritavam ‘Mito’,
alguns deles sem máscara, o

REPRODUÇÃO

ela colocar a máscara. Ela disse que não ia colocar, que era
problema dela. Eu falei para
ela que ia chamar o segurança. Aí quando eu dei as costas
para sair do vagão para procurar um segurança para avisar
que tinha um monte de gente
sem máscara, ela puxou meu
cabelo”, explicou ela.
JORNALISTA DESABAFA

Em determinado momento, um outro passageiro começou a filmar, e a discussão já havia começado

que a deixou incomodada.
“No momento em que eu estava passando por eles, ela (a
agressora) estava sem a máscara e eu já tinha falado com
ela: ‘Coloque a máscara, você
está em local público’. Quando
eles perceberam que eu não

era a favor, que eu não pensava
igual a eles, aí já começaram a
zombar, a gritar, me chamar
de comunista, esquerdista”,
contou Maria Clara.
De acordo com ela, nesse
momento um passageiro começou a filmar e a discussão

já havia começado, mas ainda
sem agressões. Em determinado momento, a jornalista
avisou que iria chamar o segurança, e acabou tendo o cabelo puxado pela manifestante.
“Já estava rolando discussão
e tudo mais, aí eu falei para

Maria Clara contou que, na
pandemia, perdeu a prima,
grávida de 8 meses, uma tia e
um tio: “Temos 400 mil mortes (por covid-19). Acabei sendo hostilizada por uma pessoa
que debocha da dor de milhares de famílias. Perdi uma
prima grávida, de 8 meses.
Ela ficou duas semanas intubada. Ela e o bebê morreram.
Minha tia e meu tio também.
Eu fui agredida. Uma pessoa
se achou no direito de puxar
meu cabelo dentro do metrô

porque eu pedi que colocasse
a máscara, algo obrigatório”.
Quando funcionários do
metrô chegaram e tentavam
acalmar a confusão e gritaria,
a agressora acabou fugindo.
Segundo testemunhas do local, um segurança tentou ir
atrás da mulher, mas ela escapou. “Se ela estivesse certa teria ficado até o fim, como eu fiquei. Mas ela sabia que estava
errada”, revelou Maria Clara.
No post feito por Maria Clara no Instagram, o MetrôRio
reafirmou que passageiros
devem fazer o uso de máscara
dentro do transporte e que o
ato é ‘de cidadania e proteção
coletiva’. A empresa informou
que irá disponibilizar as imagens internas para as autoridades policiais assim que forem solicitadas.
Reportagem da estagiária Tatiane Gomes,
sob supervisão de Gustavo Ribeiro

DIA A DIA

TRAFICANTE DE MEDELLÍN É PRESO
A Polícia Federal prendeu ontem, em Duque de Caxias, um
criminoso colombiano que integrava a lista da Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal O
homem, de 36 anos, foi condenado em 2019 por tráfico
de drogas e associação para o

tráfico em Medellín, na Colômbia,
para a Flórida (EUA) de 2015 a
2016. Segundo as autoridades norte-americanas, mesmo foragido, o
criminoso coordenava a logística
de compra, venda e transporte de
cocaína, morfina, heroína e metanfetamina destinada ao tráfico
internacional de drogas.

FAMÍLIA FEITA REFÉM É LIBERTADA

INCÊNDIO DESTRÓI RESTAURANTE

Uma família feita refém por criminosos foi libertada no início da
noite de sábado, na comunidade
do Guaxa, em Coelho Neto, na
Zona Norte. O caso foi denunciado
pelo próprio pai da família, que
conseguiu fugir do local onde ele,
sua mulher grávida, seu filho e sua
sogra eram mantidos em cárcere

Um incêndio destruiu um restaurante no fim da noite de sábado
no Engenho Novo, na Zona Norte
do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, três batalhões participaram do combate às chamas durante quase cinco horas, sem deixar feridos. Segundo relatos nas
redes sociais, as chamas teriam

por criminosos locais. Segundo
relato da vítima, a família foi feita
refém por pertencer a uma comunidade considerada rival do
Guaxa. Antes de conseguir fugir
e procurar socorro com policiais
militares do 9º BPM (Rocha Miranda), o pai da família teria sido
espancado pelos criminosos.

começado por volta das 19h
em um local onde funciona
um restaurante, na Rua Verna
Magalhães. O fogo chegou a
assustar moradores vizinhos
ao local. O Grupamentos de
Bombeiros Militar (GBM) do
Méier foi acionado para ir ao
local às 19h39.
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Rio Ônibus e crise do setor:
‘É mais fácil ter um vilão’

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Em entrevista a O DIA, representante expôs problemas que afetam concessionárias

A

crise que atinge o
transporte público
no Rio de Janeiro
não é uma novidade,
mas a chegada da pandemia
trouxe um novo capítulo de
agravamento das condições
de mobilidade a que os passageiros estão sujeitos. No
final de março, a lotação dos
BRTs e a redução da quantidade de veículos oferecidos
provocaram uma situação
tão grave que a prefeitura
precisou fazer uma intervenção para garantir a continuidade do serviço.
Para superar os problemas
do transporte público, a Rio
Ônibus - entidade que reúne
os quatro consórcios da cidade - diz que vem procurando
soluções para garantir uma
melhor sustentabilidade das
concessionárias responsáveis pela oferta de veículos.
Em entrevista exclusiva
a O DIA, o porta-voz da Rio
Ônibus, Paulo Valente, destacou os problemas que as
empresas vêm enfrentando
e as dificuldades de manter
o sistema em um cenário de
crise sanitária e econômica.
Ele ressaltou que não existe
uma “caixa preta” com os dados financeiros das empresas
e que a crise do transporte é
visível para todos. Por fim,
afirmou que as concessionárias não devem ser vistas
como vilãs pela sociedade.
Reportagem do estagiário Jorge Costa,
sob supervisão de Bruno Ferreira

5 MINUTOS COM:
Funcionários da Viação Acari farão assembleia amanhã

PAULO VALENTE, porta-voz da Rio Ônibus

‘Fim da isenção fiscal será repassa a usuários’
N Quais as dificuldades que

os consórcios enfrentam para
manutenção do serviço?
O setor já passava por crise
acentuada desde 2015. Acompanhamos queda no número
de passageiros pagantes, são
eles que sustentam o sistema.
Com a pandemia, houve piora no cenário, com a retração
econômica e mudança de hábitos, como home office e delivery. Houve queda de 80% dos
passageiros transportados, o
que se estabilizou em torno
de 50%. As concessionárias
perderam, em média, 50% da
receita. Tiveram que enxugar
operações para funcionar com
frota reduzidas, algumas linhas até paralisadas. Mas não
foi suficiente para reequilibrar.
N A Rio Ônibus enxerga no
reajuste da tarifa solução
para socorrer as empresas?
Às vezes, a tarifa precisa subir
não pela nossa vontade, mas
por necessidade. No município do Rio, temos em torno de
20% de gratuidades, quem
mora distante ou perto do seu
destino de trabalho paga o
mesmo valor, e temos políticas como o Bilhete Único. A
tarifa é R$ 4,05, mas o custo se
fosse partilhado para todos os

outros usuários ficaria em R$ 2,84.
Se não conseguimos a remuneração pelo serviço, que qualidade
poderemos garantir? Isso tem que
ser explicado, é muito mais fácil
ter um vilão para colocar a culpa.
N Quais alternativas que não

envolvessem reajuste, garantindo melhora do serviço e sustentabilidade das empresas?
Uma delas é aumentar a quantidade de passageiros pagantes,
que sustentam transporte. Como?
Acabando com transporte clandestino, colocando as vans operando no itinerário correto, e com
o poder público regulamentando
aplicativos de mobilidade.
NO

que seria necessário em

questão de valores para que
as empresas oferecessem
serviço de qualidade?
A prefeitura verificou que o sistema do BRT equivale a 10%
dos passageiros transportados nos ônibus. Precisou fazer
aporte de R$ 133 milhões em
seis meses, o que equivale a R$
22 milhões por mês. Os outros
90% custariam nove vezes
esse valor. Para se ter um transporte de qualidade e se operar
com toda a frota, reativando
as linhas e melhorando manutenção, com salários impostos
em dia, estimo que seria necessário R$ 180 milhões por mês.
N A prefeitura estuda retirar

a isenção fiscal do ISS das
empresas para aumentar a
arrecadação. Em que proporção o senhor considera que
essa ação pode prejudicar?
O ISS pago hoje foi uma forma
que a prefeitura buscou em um
contrato de 2010, como uma
alternativa para os usuários
que pagavam efetivamente a
passagem. Foi quando se adotou o Bilhete Único. Para isso, a
tarifa de 5% foi reduzida para
0,1%, o que foi considerado
custo simbólico. Caso seja retirada a isenção, o valor será
repassado para o passageiro.

Secretaria afirma que
consórcios é que devem
assumir os itinerários
Empresa responsável por oito linhas na
Zona Norte anunciou que fecha em maio
A Secretaria Municipal
de Transportes (SMTR)
informou que cabe às empresas que integram os
consórcios Internorte e
Transcarioca assumirem
as linhas que a Viação
Acari deixará de cobrir
com o fim de suas atividades para não deixar os
usuários desassistidos. E
que vai fiscalizar o cumprimento do contrato.
“A SMTR ressalta que
cabe ao consórcio a responsabilidade pela operação das linhas e pelo gerenciamento das empresas
que integram o grupo. Os
itinerários deverão ser supridos para não deixar os
usuários desassistidos. O
cumprimento do contrato
do consórcio com a prefeitura será fiscalizado”, diz a
nota da secretaria.
Com 150 ônibus na fro-

ta, a Viação Acari opera há 59
anos e faz parte dos consórcios Internorte e Transcarioca, transportando diariamente cerca de 40 mil passageiros
nos trajetos entre as Zonas
Norte e Sul, além do Centro.
O Sindicato dos Rodoviários do Rio agendou para
amanhã assembleia com todos os motoristas e cobradores que trabalham na Viação
Acari. No encontro, na sede
da entidade, em Rocha Miranda, devem ser levantadas
as pautas dos profissionais
que estão com salários e benefícios atrasados.
Segundo e acordo com José
Carlos Sacramento, vice-presidente do sindicato, a reunião também discutirá a homologação das rescisões dos
600 profissionais da empresa
que além de salários não receberam benefícios como cesta
básica, 13º e vale refeição.
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HAMILTON VENCE EM PORTIMÃO
Lewis Hamilton (foto) triunfou no GP de Portugal de Fórmula
1, em Portimão. Max Verstappen terminou em segundo e
Valtteri Bottas, que largara na pole, completou o pódio.

FLUMINENSE

FLAMENGO

Tricolor empata com a
Lusa e mantém vantagem

Rogério Ceni tranquiliza
sobre Willian Arão

Na Ilha do Governador, Chay e Abel Hernández, ambos de pênalti, marcam os gols

C

om nove titulares poupados, o Fluminense
empatou com a Portuguesa, por 1 a 1, no
primeiro duelo pela semifinal
do Carioca, ontem, no Luso-Brasileiro. De pênalti, Chay
e Abel Fernández marcaram
os gols. O Tricolor, que, no
próximo domingo joga pelo
empate para avançar à final,
teve como destaque o goleiro
Marcos Felipe e o promissor
Gabriel Teixeira.
De olho no compromisso
contra o Junior Barranquilla,
quinta-feira, pela Libertadores, Roger Machado confirmou apenas dois titulares na
semifinal: o goleiro Marcos Felipe e o lateral-esquerdo Egídio, que cumprirá suspensão
em Barranquilla.
Embalada pela melhor
campanha no Carioca em seus

Cazares em ação contra a Lusa: Tricolor jogará por empate para ir à final

97 anos, a Portuguesa mostrou
a razão de ter deixado concorrentes como Botafogo e Vasco para trás. E não foi preciso
a ajuda do conhecido ‘vento
uivante’ no Luso-Brasileiro

para abrir o placar. A mãozinha veio de Ganso, literalmente. Na estreia do VAR na competição, o árbitro Alexandre
Vargas Tavares de Jesus, após
quase cinco minutos de análi-

BOTAFOGO

Alvinegro e Nova Iguaçu ficam no 0 a 0
Vaga na final da Taça Rio será definida no próximo fim de semana

se, confirmou o toque de mão
do camisa 10. Com categoria,
Chay converteu a cobrança,
aos 14 minutos.
A falta de entrosamento não ajudava o Tricolor. A esperada reação após o intervalo
demorou a acontecer. O alívio
veio após a confirmação, via
VAR, do pênalti no toque de
mão do zagueiro Diego Guerra. Firme na batida, Hernández empatou, aos 11. O jogo ficou aberto, mas a Lusa atacava
com mais apetite. Na bomba
de Cafu, Marcos Felipe mais
uma vez entrou em ação para
evitar o gol.
Com a entrada de Kayky,
Bobadilla e Caio Paulista, Roger Machado apostou numa
pressão, mas o goleiro Marcos Felipe apareceu mais uma
vez para defender a bomba de
Mauro Silva.

Técnico confirma
Gerson fora do
jogo de amanhã
contra a LDU
Além de não poder contar
com Rodrigo Caio, o técnico Rogério Ceni não terá
Gerson, com lesão na coxa
esquerda, e ainda não definiu o seu substituto para
o duelo de amanhã, contra
a LDU, em Quito, pela Libertadores. Pelo menos, o
Flamengo não corre o risco
de também perder Willian
Arão, que saiu de campo na
vitória por 3 a 0 sobre o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, com dores na
perna direita.
“O Arão se colocou à disposição. Era um dos jogadores que eu ia segurar para
descansar, porque vinha
jogando semana a semana,
mas ele estava um pouco
mais inteiro que o Bruno
(Viana). Depois tomou uma
pancadinha na perna, nada

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

Washington Rodrigues

PEITO DO PÉ DO PEDRO É PERFEITO

passou rente à trave.
A chegada de mais perigo
do Nova Iguaçu só aconteceu aos 32 minutos, quando
Anderson Kunzel arrisou um
chute de fora da área, que
passou perto do gol de Douglas Borges.
O segundo tempo começou sem grandes emoções,
até que, aos 15 minutos,
Anderson Kunzel recebeu
cruzamento na área e cabe-

ceou para a grande defesa
de Douglas Borges. Na volta
da parada técnica da etapa
final, Matheus Nascimento
arriscou chute da entrada
da área, mas Luis Felipe
defendeu. Na reta final do
jogo, nenhuma das equipes
levou muito perigo, e o placar não se alterou até o apito
final. A vantagem do empate
para a próxima partida é do
Nova Iguaçu.

VASCO

VasPix viraliza e ganha força
Torcida apoia, e clube arrecada mais de R$ 200 mil no sábado
A abertura da ‘caixa-preta’ do
Vasco revelou na sexta-feira
uma dívida estimada em R$
832 milhões. Ao divulgar a
gravidade da situação financeira do clube, a diretoria,
que tem executado uma série
de ações para cortar custos,
conta com o movimento espontâneo da torcida, que está
se mobilizando para doar dinheiro ao Cruzmaltino.
O #VascoPix e o #VasPix
viralizaram nas redes sociais
e o clube registrou no sábado o depósito de mais de R$
200 mil em sua conta. Repatriado pelo Vasco após nove

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

N O Flamengo praticamen-

Marco Antônio em ação contra o Nova Iguaçu: jogo de poucas emoções

Repatriado, Romulo fez o seu ‘Pix’

anos, Romulo fez o seu ‘Pix’. O
volante, de 30 anos, que fez a
reestreia com a camisa cruz-

maltina na derrota para o Madureira, no sábado, postou o
comprovante do depósito.
Após a repercussão do
movimento, a assessoria de
imprensa do Vasco confirmou que a chave Pix vazada
pela torcida é, sim, do clube. No entanto, frisou que a
iniciativa não partiu da diretoria. Vítor Roma, vice-presidente de Marketing e Novos
Negócios do Vasco, informou
numa publicação em seu
perfil oficial no Twitter de
que não se trata de ‘golpe’
o movimento iniciado pelo
torcedor vascaíno.

que preocupe para o próximo
jogo, mas eu preferi tirá-lo e
já dar um pouco de ritmo ao
Bruno”, explicou Ceni.
Em relação a Gerson, o treinador rubro-negro não deve
contar com ele por pelo menos mais três partidas, já que
a expectativa de recuperação
é de 10 a 15 dias, em princípio.
“Gerson tem um edema na
posterior da coxa. Para esta
partida não vai estar presente
com a gente. É uma lesão leve.
Difícil substituir, mas temos
jogadores que hoje (ontem)
trabalharam”, completou Rogério Ceni.

a palinha do apolinho

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Botafogo e Nova Iguaçu entraram em campo ontem
pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. No Nilton
Santos, as equipes tiveram
poucas oportunidades claras
de gol e não saíram do 0 a 0.
Nas escassas oportunidades
que criaram, pararam nos
goleiros Douglas Borges e
Luis Henrique. Os times voltam a se enfrentam no próximo fim de semana para definir o finalista da Taça Rio.
A primeira boa chance do
jogo ocorreu para o lado do
Alvinegro. Aos seis minutos, Felipe Ferreira fez um
cruzamento na cabeça de
Marco Antônio, mas o meia
finalizou para fora. Até a parada técnica, aos 20 minutos, o Botafogo dominou o
meio-campo e comandou as
ações do jogo, mas não conseguiu transformar a posse de bola em chutes ao gol.
Pedro Castro assustou Luis
Henrique com um forte chute de fora da área aos 23, que

Arão sentiu dores no sábado

te garantiu presença na final do Cariocão, conseguindo a vantagem com equipe
mista onde se destacaram
Michael, que além de fazer
sua melhor performance,
coroou a atuação com duas
arrancadas fulminantes
que terminaram em gols,
e Pedro (foto), autor dos
gols do jogo. Michael não
me surpreendeu, fez o que
sempre esperei que fizesse,
usou a velocidade e facilidade de driblar com inteligência, procurando enten-

BOM JOGO NA ILHA
DO GOVERNADOR
N Portuguesa

e Fluminense empataram ontem na
Ilha do Governador em 1 a
1 num bom espetáculo, em
que brilharam os goleiros
Neguetti e Marcos Felipe.
Jogo franco, com a busca
permanente pelo gol, o que
resultou em 37 arremates,
sendo 21 dos tricolores e
16 da Lusa. O Fluminense
manteve a vantagem do
empate para a decisão de
domingo, às 16h, no Maracanã, mas sacou que não
vai encontrar moleza. Com
vitória do Fluminense ou
novo empate, teremos um
Fla-Flu na final do Campeonato Carioca.

der o jogo coletivo, sabendo
usar as virtudes, deixando
de ser previsível. Vai crescer se continuar trabalhando as deficiências. Pedro é
típico atacante que só pensa
no gol, conhece caminhos
e atalhos. Surge como um
fantasma na área adversária
levando pânico aos defensores. Vale lembrar que falo de
dois jogadores reservas que
responderam pelos titulares
poupados por Rogério Ceni
para estarem frescos amanhã contra a LDU, em Quito,
jogo da Copa Libertadores.

PEDALADAS
N Briga pelo argentino
Lionel Messi esquenta.
Sem revelar valores, o Paris Saint-Germain confirma interesse em juntar
a dupla Neymar-Messi
novamente. Dirigentes
do Barcelona de tão aflitos ofereceram contrato

BOLA DENTRO
NA

Portuguesa marca
presença no Cariocão pela
organização da equipe comandada por Felipe Surian.
No empate com o Fluminense, mostrou que não
está na semifinal por acaso.

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

de 10 anos ao argentino, que
pararia de jogar e seguiria
recebendo.
N Alef Manga, de 26 anos,
atacante destaque do Volta Redonda na disputa do
Campeonato Carioca, é alvo
de vários clubes, entre eles o
Fluminense.
BOLA FORA
N Insatisfeito cm criticas

internas, Paolo Guerrero
pede rescisão de contrato no Internacional. Pouco aproveitado, Guerrero
tem contrato vigente até
o fim do ano.
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Segunda dose fica comprometida no RJ
Pelo menos 21 municípios no estado suspenderam aplicação do reforço da CoronaVac por falta ou pouco estoque
LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

A

aplicação da segunda
dose da vacina CoronaVac segue suspensa
ou com poucas reservas em pelo menos em 21 municípios do estado. O governo,
contudo, manteve a continuidade da entrega das vacinas
ontem de manhã, mas apenas 54.160 são de fabricação
do Instituto Butantan das 650
mil unidades distribuídas. No
sábado, o Município do Rio
suspendeu a 2ª dose de CoronaVac por 10 dias.
Na sexta-feira, o estado enviou nova remessa à capital.
No sábado, Maricá, Niterói e
São Gonçalo tiveram acesso
aos imunizantes, e ontem, 88
prefeituras receberam o restante imunizantes. Com a escassez da CoronaVac, a recomendação feita pelo estado é
para que as prefeituras usem
a vacina apenas como 2ª dose,
com exceção dos municípios
com reservas e estejam completamente em dia com a campanha de imunização.
Em São Gonçalo, a aplicação da 2ª dose da CoronaVac
foi retomada após a chegada
de 3.260 unidades. Serão destinadas a quem foi vacinado a
partir dos últimos 21 dias. Para
receber o reforço, é obrigatório comparecer com o comprovante da última vacinação.
Três Rios confirmou que
280 unidades da CoronaVac
foram entregues ontem e
anunciou a retomada da 2ª
dose para idosos das unidades

Recomendação
do estado é para
que as prefeituras
usem a vacina
CoronaVac apenas
como 2ª dose
básicas que não receberam o
reforço. Segundo a prefeitura,
estavam pré-agendados desde
22 e 23 de abril. Idosos na fila
para 27, 28 e 29 de abril precisam aguardar remessas para
novo agendamento. A prefeitura ressaltou vacina grupos
com comorbidades com doses
de Oxford/AstraZeneca.
Em Duque de Caxias, a prefeitura informou que, em função do baixo quantitativo de
doses da Coronavac, entrará
em contato com aqueles que
receberam a 1ª dose em 24 de
março e datas anteriores para
dar mais informações. E que
aguarda a chegada de doses
para normalizar a vacinação.
Mesquita informou que recebeu remessa de CoronaVac
ontem mas insuficiente para
2ª dose. Com isso, estabeleceu
prioridades: idosos a partir de
70 anos no prazo para receber
o reforço devem ir a um dos
três postos de vacinação hoje.
O instituto Butantan divulgou, em nota, que cabe ao Ministério da Saúde orientar estados na logística e aplicação.
E que a orientação anterior
era para que a vacina CoronaVac fosse prioritariamente
para 1ª dose. A mudança foi
feita em 27 de abril. Segundo
o instituto, um lote de 600 mil
doses foi entregue na sexta-feira à União. Mais 5 milhões
começam a ser enviadas nesta
semana. Informou que os prejuízos na relação entre Brasil
e China afetam o cronograma de envio do IFA, o que influencia na produção.
Reportagem do estagiário Jorge Costa,
sob supervisão de Yuri Hernandes

Niterói programa retorno
com remessa recebida

Na praia do Leblon, muitos banhistas insistiam em burlar as restrições contra prevenção da covid-19

DESRESPEITO ÀS RESTRIÇÕES

Praia do Leblon em domingo de grande movimentação
N Mesmo

com temperatura
amena e sol entre nuvens, a
Praia do Leblon, na Zona Sul do
Rio, ficou cheia ontem, apesar da
proibição prefeitura de banhistas ficarem nas areias nos fins de
semana. No calçadão, diversas
pessoas praticavam atividades

e caminhavam sem máscaras.
Efetivo do Subgrupamento de
Operações de Praia da Guarda Municipal e a Seop atuou na orla. No calcação, havia grande movimentação.
Na sexta-feira, a prefeitura prorrogou o prazo das medidas restritivas para evitar o aumento de

infectados pelo coronavírus.
Continua proibida a permanência em praias, parques e cachoeiras, além da prática de atividades econômicas nas areias,
como comércio ambulante fixo
e itinerante, aos sábados, domingos e feriados.

> A Secretaria Municipal
de Saúde de Niterói informou que recebeu no fim de
semana 2.250 doses da CoronaVac e que está programando o retorno da aplicação da segunda dose. A
divulgação ocorrerá esta
semana. A vacinação da segunda dose com a AstraZeneca continua normalmente, informou a pasta.
Hoje, a prefeitura inicia
a vacinação contra covid-19
com a AstraZeneca em pessoas com comorbidade e
deficiência permanente
cadastradas no Programa
de Benefício de Prestação
Continuada (BPC). A imunização será organizada
por faixa etária e conforme
a comorbidade.
Segundo a Prefeitura de
Nilópolis, o município recebeu ontem 590 doses da
CoronaVac que serão destinadas somente a quem
tomou a primeira dose
até o dia 5 de abril. A va-

cinação será Retornada
hoje, só que a previsão é
que acabem ainda nesta
segunda-feira.
Já a Secretaria de Saúde
de Mangaratiba divulgou
que “ainda não tem previsão para a retomada da
vacinação com a segunda
dose de Coronavac”. Segundo a pasta, o quantitativo enviado pelo estado
“ainda é insuficiente para
atender a demanda”. A secretaria esclareceu que recebeu ontem apenas 140
doses de CoronaVac, sendo
necessárias 520 doses para
vacinação esta semana.
A Secretaria de Estadual de Saúde registrou
até sábado 747.449 casos
confirmados e 44.835
óbitos por coronavírus
no estado. Nas últimas
24 horas, foram 1.993 novos casos e 216 mortes. A
taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 6%,
a maior do país.
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ECONOMIA
LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

I

mpactadas pela pandemia
de covid-19 desde o princípio, empresas tentam sobreviver em meio à queda
no faturamento provocada
pela crise. Segundo estudo
do Sebrae Rio, feito entre 6 e
8 de abril, com a participação
de 597 donos de pequenos negócios fluminenses, o grande
desafio de 30% dos empreendedores é equilibrar as finanças. Para 24% dos empresários, manter o volume de vendas é a preocupação, seguido
do planejamento das atividades na crise (21%).
Na avaliação de Antonio
Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio, em
momentos de crise, todo empresário, independentemente do tamanho, precisa inovar. “No caso da pandemia, a
adaptação ao universo digital
é necessidade, uma vez que as
atividades presenciais estão
prejudicadas”, afirmou.
Diana de Carvalho, 67, dona
do restaurante Summer Garden, em Miguel Pereira, Sul
Fluminense, usou a criatividade para se reinventar na
pandemia e movimentar o
negócio enquanto as portas
estiveram fechadas. Devido
ao isolamento social e às restrições de circulação, migrou,
em março de 2020, para o serviço de entregas, sem antes ter
trabalhado neste formato.
Ela contou que valoriza a
experiência dos clientes além
da comida. Segundo ela, o
ambiente de seu empreendimento, que está em meio a um
jardim em contato com a natureza, era o atrativo antes da
pandemia. Mas, para vencer o
período de recessão, ela explicou que passou a levar a experiência para a casa dos consumidores, por meio do delivery.
“Comprei embalagens bonitas, que não liberassem toxina e que pudessem ir ao micro-ondas. Tinha lista de contatos
no WhatsApp, mas comecei a
ampliá-la. Enviava aos clientes
as fotos dos pratos”, esclarece.
FATURAMENTO

Desde o início da crise, os pequenos passam por dificuldades. Segundo o levantamento,
no momento, 59% das empresas implementaram mudan-

Após um ano de pandemia,
dificuldade em pagar contas
Para tentar driblar a queda no faturamento, pequenos empresários inovaram em
seus negócios. Confira orientações para superar a crise provocada pelo coronavírus
ARQUIVO PESSOAL

Diana de Carvalho usou
a criatividade para se
reinventar na pandemia e
movimentar o negócio

ças para se manter. Apesar das
adaptações, 79% alegaram diminuição no faturamento, 9%
permaneceram com o rendimento igual, 7% acreditam
que foi melhor que 2020 e 5%
não souberam responder.
Conforme Diana, no começo da pandemia, quando
apenas opera com o delivery,
o restaurante registrou queda de 70% no faturamento.
Hoje, funcionando sexta-feira, sábado e domingo
em horários restritos, tem
redução de 40% a 50% na
renda. Porém, tenta driblar
a crise. “Temos que reinventar, criar, fazer uso das redes
sociais, seja Instagram ou
WhatsApp, que, hoje, acho

que são as duas melhores
para negócios”.
De acordo com Sérgio Tavares, de 57, professor universitário e gestor da Rio Ecoesporte, empresa que gera empregos para profissionais de
Educação Física, a receita do
negócio diminuiu em torno de
70%. Diante do contexto atual,
disse busca cada vez mais estudar o cenário da crise para
poder aproveitar as oportunidades possíveis. “É preciso
paciência, persistência e criatividade”, pondera.
“Estude com cuidado o cenário e organize um plano de
contingência baseado na realidade concreta das projeções,
e não improvise nas providên-

cias. É importante sempre
pensar em abrir novos clientes em mercados antes não
explorados pelo comercial da
empresa. E como hoje todos
estão no universo da tecnologia, intensifique as ações no
marketing digital”, aconselha.
ORIENTAÇÕES

Para equilibrar as finanças, o
professor Luiz Fernando Barbieri, coordenador do MBA de
Processos do Ibmec e consultor de Negócios, indica que o
empresário deverá rever o planejamento financeiro, se houver. Segundo ele, caso não exista, o empreendedor precisa
desenvolver, “tendo por base
o cenário atual, estabelecen-

do metas de desempenho com
o menor custo possível, fazer
mais, por menos, sempre”.
O professor também sugere que o empreendedor deve
tentar alongar dívidas, por
meio de negociação. “Buscar
comprar novo empréstimo
com juros menor, substituindo o anterior. Redução de custo fixo da operação”. Ele acrescenta que outra alternativa é
rever o capital de giro, “buscando receber dentro do mês,
para que o fluxo de caixa não
fique comprometido. Repensar o processo de compras,
priorizando os produtos/serviços, revendo o portfólio, visando produtos que tenham
giro de estoque ágil”.

Medidas
foram
importantes
> A pesquisa do Sebrae
Rio concluiu que as medidas econômicas voltadas à redução dos impactos da pandemia, anunciadas pelo governo,
foram importantes para
manter os pequenos negócios. No estado, 45%
não usaram nenhuma
medida governamental;
15% reduziram ou suspenderam o contrato
de trabalho; 14% acessaram linhas de crédito
com condições especiais;
12% adiaram pagamento
de impostos; 4% usaram
o auxílio emergencial da
prefeitura para salário
dos funcionários; 3%
aproveitaram a flexibilização de regras para
exercício de atividades;
e 2% conseguiram empréstimos a juro zero.
Apesar dessas iniciativas, empreendedores
aguardam retorno do
Pronampe (Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte).
De acordo com a
pesquisa, 58% das empresas não estão vendendo de forma online.
Dos os que apostaram
nos canais digitais,
28% alegaram que vendas online são até 50%
do faturamento. Já 14%
relataram que correspondeu a mais do que
50% da renda.

Aposentados vão receber R$ 1,6 bi em atrasados
Para TRF-2 foram destinados mais de R$ 127 milhões relativos às ações ganhas em março. Pagamento sai no 5º dia útil de junho
DIVULGAÇÃO

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Aposentados e pensionistas
do INSS que ganharam ações
judiciais contra o instituto em
março deste ano receberão o
dinheiro no quinto dia útil do
mês de junho. O Conselho da
Justiça Federal (CJF) liberou
R$ 1,6 bilhão para quitar dívidas previdenciárias e assistenciais (revisões de aposentadorias, auxílio-doença, pensões e
outros benefícios). Serão contemplados 141.785 processos
no país, com 168.530 beneficiários em todo o país. O pagamento é via Requisições de
Pequeno Valor (RPV), ordens
de pagamento limitadas a 60
salários mínimos (R$ 66 mil).
Para o Tribunal Regional
Federal da 2ª Região (TRF2), que abrange Rio e Espírito
Santo, foram destinados mais
de R$ 127 milhões para quitar
6.889 processos de 8.973 segurados. O dinheiro é depositado no Banco do Brasil ou na
Caixa Econômica em nome do
ganhador da ação.
Para verificar se os aposentados ou pensionistas estão
nesse lote, é necessário acessar o site do TRF-2, no link por-

Saiba como fazer para sacar
os valores dos processos

Tribunal abre contas na Caixa ou no BB para pagamento dos atrasados do aposentados do INSS

taleproc.trf2.jus.br. Na página, vá ao menu à esquerda da
tela, procure o campo ‘Entrar
no Sistema’ e clique em ‘TRF2’.
Depois, ao abrir o novo link
ainda no canto esquerdo da
tela, clique em ‘Consulta Pública de Processos’. Lá, é possível confirmar quanto terão de
atrasados, quando vão receber, banco do crédito e número da conta de depósito.
PESQUISA FACILITADA

A fim de facilitar a pesquisa,
os segurados do INSS devem
ter o número do requerimen-

to do processo ou do CPF do
ganhador do processo ou o
número da ação. Os detalhes
sobre a documentação e outras instruções importantes
para o saque estão no manual
que a Corte criou para orientação de partes e advogados.
O guia está disponível neste
no site do TRF2, no endereço
https://bityli.com/ZFXK4.
Ao todo, o CJF liberou o
montante para mais tribunais federais em todo país.
O TRF da 1ª Região, que
abrange Distrito Federal,
Minas, Goiás, Tocantins,

Bahia, Acre, entre outros,
por exemplo, terá mais de
R$ 591 milhões para quitar 25.306 processos, com
28.770 beneficiários.
Já o tribunal (TRF-3) que
abrange São Paulo e Mato
Grosso do Sul terá à sua disposição mais de R$ 332 milhões
e vai beneficiar 13.177 pessoas
em 11.181 processos. O TRF
da 4ª Região, que contempla
Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina, foram liberados mais de R$ 414 milhões
para 22.375 processos, com
27.500 beneficiários.

> Na Caixa Econômica
Federal, advogados podem usar o módulo da
Área Restrita do Portal
da OAB/RJ, que permite
o cadastramento de contas correntes para receber
RPVs e alvarás depositados no banco. O serviço é
fruto de convênio entre o
órgão e a Caixa e está acessível no site www.oab.org.
br. O advogado deve clicar
na opção “área restrita”,
no canto superior direito
da página principal.
A OAB/RJ tem manual,
com o passo a passo para o
uso do sistema, que pode
ser baixado no linkhttps://bityli.com/hUmsH.
Para o público em geral,
há atendimento presencial
em agências, embora nem
todas estejam funcionando. O atendimento é feito
de segunda a sexta-feira,
das 10h às 14h (as agências
da sede do TRF2 e dos en-

dereços da Seção Judiciária no Centro do Rio de Janeiro não estão operando).
Para mais informações, a
Caixa disponibiliza o endereço de e-mail ag4021@
caixa.gov.br.
Já no Banco do Banco,
os correntistas do banco
podem aderir ao crédito
automático de precatórios
e RPVs, que fica disponível
na conta do beneficiário no
dia útil seguinte ao do depósito judicial.
Quem não é cliente ou
não quiser aderir ao crédito automático conta com o
atendimento expresso para
saque ou transferência nas
agências do BB. Para o atendimento presencial, é preciso apresentar na agência
documento de identificação original, CPF e o formulário de resgate preenchido.
O documento pode ser baixado no endereçohttps://
bityli.com/5yq74.
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MECÂNICO
V/TEXTO
De caminhão a diesel, qualificação na área, Ensino
Fundamental, experiência
01 ano caminhão. Salário + benefícios. Contato:
Tel.:(21)2597-1824 Evandro/ Philipe
PINTOR AUTOMOTIVO
Com experiência. Bom
salário +benefícios. Endereço Av. Alfredo Baltazar da Silveira 1.584
Recreio
Bandeirantes.
Tels.:2437-4777/ 981398339 Whatsapp

FLAMENGO
R$400.000
Apartamento, quarto e sala
separados, 36m2, Buarque
de Macedo Fundos. Tratar
direto proprietário, não aceito
corretor. Contato (21)993575228 horário comercial

ÁGUA SANTA R$130.00,00
Vendo ótimo apartamento
condomínio fechado Rua Violeta. 2quartos, sala, cozinha,
banheiro, vaga garagem. Direto Proprietário Fausto. Tel:
97454-9302 whatsapp

TIJOLO
T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tudo com excelente qualidade, direto fábrica. Entregamos todo Rio e Grande Rio.
Tratar Maria. Whatsapp:
99503-3686

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lançamento!! "Costa Dourada"
TERRENOS 450m2/ 600m2.
Ideal para Moradia/ Investimento/ Lazer. RGI, Licença
Ambiental, Projeto aprovado
PMS. Partir R$398,00 mensais (+pequena entrada facilitada). "RJ-106/ Km.54".
Próximo Praias, Lagoas, Cachoeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels.(21)36070707/
(21)99768-6196/
(21)98513-2155 (WhatsApp)
. Cj.4967-0.

PADARIA
V/TEXTO
Passo ponto de Padaria e
Minimercado com entregas
de Rua em ótima localização,
São Cristóvão próximo Praça
Argentina. Tel.:(21)993723257/ 3860-2342
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FábiaOliveira
IMBRÓGLIO JUDICIAL

Bens de Zilu Godoi serão penhorados
para pagar dívida de R$ 2,3 milhão
REPRODUÇÃO

N

o final de abril, a Justiça
de São Paulo decidiu que
os bens de Zilu Godoi
Camargo deverão sofrer penhora, tendo em vista que a empresa a qual Zilu é sócia ao lado de
Danilo Augusto Barbosa Machado, Dorival Perez, a Construmix Terraplanagem Ltda, não
honrou com o pagamento de
inúmeros bens móveis adquiridos com a empresa Epel – Empresa Paulista de Empreendimentos Ltda.
Os bens móveis foram comprados em 17 de março de 2014
por R$ 2.330,778,71, mas nesse
valor soma-se R$ 10 mil de
multa. Entre os 20 bens estão
escavadeira hidráulica da marca Sunward; motoniveladora,
da marca Caterpillar; trator de
esteiras da marca Komatsu e
trator de pneus da marca Valtra. A Epel pediu que a Justiça
decidisse com urgência pela
penhora, pois, segundo eles, a
empresa de Zilu estava praticando atos de dissolução.
A Construmix Terraplanagem
Ltda também tinha como sócio,
Marcus Buaiz, que possuía uma
cota no valor de R$ 700 mil.
Contudo, Buaiz se retirou da

O reecontro dos Bastiões

sociedade, transferindo para
Danilo Augusto Barbosa Machado a participação, e declarando não ter mais nada a
receber.
A Epel pediu na Justiça a
desconsideração da pessoa
jurídica, para poder receber de
qualquer dos sócios, sendo que
a determinação de penhora é
especialmente sobre Zilu Godoi. A Epel ainda enfatiza que o
sócio Dorival - conhecido por
Pinguim-, vive ostentando uma
vida luxuosa. Ele seria dono do
Camarote do Pinguim.
Diante disso, as cotas da
Construmix estão distribuídas
da seguinte forma:
Danilo Augusto Barbosa
Machado ficou com 67,5% R$ 2.700.000,00, Zilu Godoi,
ficou com 30% - sendo R$
1.200.000,00, e Dorival Perez
com 2,5% - R$ 100 mil. O
desembargador Heraldo de
Oliveira, da 13ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, decidiu
no dia 29 de abril, que deve
determinar a penhora das
contas de Zilu Godoi, contrariando a sentença que havia
negado a penhora.

DEFESA DE URACH DIZ AÇÃO

REPRODUÇÃO

CONTRA A UNIVERSAL SERÁ MANTIDA
A defesa de Andressa Urach
vai manter a ação milionária
movida pela modelo contra
a Igreja Universal do Reino de
Deus. A resposta foi enviada
à coluna depois que a juíza da
13ª Vara Cível de Porto Alegre,
Fernanda Carravetta Vilande proferiu novo despacho no
dia 12 de abril perguntando se
modelo pretendia desistir de
ação. “Ocorre que existe uma
ação cautelar e ela possui as
mesmas posições da ação principal e decidimos que as duas
serão apensadas, juntadas. A
questão da desistência deve
ao fato da cautelar estar numa
vara e ela acabou sendo remetida para a outra vara. Logo
desistimos de manter a ação
cautelar nessa vara, mas não
da pretensão jurídica. Os processos seguem numa vara civil
própria”, explicou os advogados da modelo e empresária.

REPRODUÇÃO

Caio não aguentou a
emoção ao rever
Rodolffo pela primeira
vez neste fim de semana
desde que saíram do
‘BBB 21’. Os dois se
reencontraram em um
hotel no Rio e foi
divulgado pelo
empresário do ramo de
agronegócio. “O
reencontro pelo qual
todos estavam ansiosos.
Saudade demais de
você, Bastião! Estou
tremendo que nem vara
verde’, entregou o exbrother que acabou
sendo pego no colo pelo
sertanejo: “Você está
levinho”, brincou o dono
do sucesso chiclete
‘Batom Cereja’. “São 15
quilos a menos”, revelo
Caio ter perdido desde
que entrou no reality.
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ORAÇÕES PARA IRMÃ DE BETH GOULART

Com participação de:

MARIANA MORAIS

Beth Goulart pediu aos fãs orações para a irmã, Bárbara Bruno, que está internada em um hospital do Rio e
precisou ser intubada, ontem, pela da piora do estado de saúde por causa da Covid-19. Em dezembro do ano
passado a mãe das duas, Nicette Bruno, faleceu vítima do coronavírus. “Peço uma corrente de orações. Ela vai
receber a plaquinha ‘eu venci a Covid’ e vamos todos comemorar e estar juntos novamente”, afirmou Beth.

mariana.morais@odia.com.br

ANA CORA LIMA
ana.lima@odia.com.br

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

REPRODUÇÃO DE INTERNET

LUCIANA GIMENEZ PEDE
SEGREDO DE JUSTIÇA
PARA INVENTÁRIO DO PAI
REPRODUÇÃO

Pelo visto, Luciana Gimenez é uma
das seis leitoras desta coluna. Depois
que a gente publicou, na terça-feira
passada, sobre o imbróglio
envolvendo o testamento e a
herança milionária deixados pelo pai,
João Abu Morad, a apresentadora da
RedeTV! pediu para que o processo
seja colocado em segredo de justiça.

GRETCHEN SAMBA APÓS MAIS
UM PROCEDIMENTO ESTÉTICO

Luciana Gimenez enfrenta
dificuldades junto às instituições
financeiras com a liberação dos
valores em aplicações deixados por
João, que morreu em dezembro do
ano passado, vítima de causas
naturais. Definida pela Justiça de São
Paulo como inventariante do pai no
início de março, Gimenez pediu
oficialmente o bloqueio de R$
2.051.149,27.

REPRODUÇÃO

Fã assumida de cirurgias e procedimentos estéticos, Gretchen fez mais
um neste final de semana sem medo de ser feliz. Ela ainda provou que já
tira de letra o período de recuperação de qualquer intervenção. No vídeo,
mesmo com o rosto enfaixado por causa do lifting e um figurino nada
apropriado, Gretchen não perdeu o rebolado no samba. “No hospital ULC
me recuperando de um lifting. Só lá mesmo para você sair plena”, escreveu ela na legenda da postagem e não deixando de fazer a propaganda
da unidade hospitalar.

A instituição financeira confirmou
que a quantia não se tratava de uma
aplicação, mas sim, de um seguro de
vida em nome dele e com um
beneficiário escolhido desde 2013,
que ainda não foi divulgado. Dizem
as más línguas que não é Luciana.
Corre à boca pequena que a
beneficiária seria uma prima da
apresentadora... Xiii...

DIVULGAÇÃO/ANDRE HAWK

LUCY ALVES E SEU NOVO DISCO
Depois de um
hiato de quase
seis anos e se
dedicando mais o
seu lado de atriz,
Lucy Alves lança
mais um álbum
da carreira de
cantora: ‘Avisa’. O
novo trabalho
chega no
mercado no dia 17
de junho, mas até
lá ela vai lançado
um single a cada
quinta-feira e a
primeira canção é
justamente a
faixa título do
disco composto
por releituras de
sucessos da
banda paulistana
Falamansa e uma
faixa inédita.

‘NÃO AUTORIZO’

POR AÍ
n Na quarta-fei-

ra, às 19h, Carla
Rio, faz uma live
em homenagem
à Beth Carvalho
com a participação especial
de Dudu Nobre,
afilhado da madrinha do samba. A live que
será transmitida
diretamente
do Instagram
da artista (@
carlariooficial)
também contará
com a presença
de Alceu Maia.

Manno Góes já tinha manifestado o desejo de não
ver mais Netinho interpretando uma das suas composições “Milla’, desde que o cantor baiano criticou
colegas contrários ao atual Presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele até avisou que entraria na
Justiça para oficializar a proibição. Ontem, Manno se
revoltou ao saber que Netinho cantou o hit em um
ato pró-Bolsonaro no dia anterior, Feriado pelo Dia
do Trabalho, na Avenida Paulista, em São Paulo. O
compositor fez um tweet dizendo que a canção foi
usada para legitimar um discurso com o qual ele não
compartilha e chamou o cantor de ‘débil mental’.
No evento, manifestantes se aglomeraram pedindo
intervenção militar.
“Netinho ontem cantou Milla no ato em que pessoas
brancas, na Paulista, gritavam eu autorizo’, para Bolsonaro. Autorizam o que? Golpe militar? Portanto,
eu não autorizo esse débil mental de cantar minha
música. Já entrei na justiça e retirarei todos os vídeos
que tiverem isso”, avisou Manno Góes

FOGO NO PARQUINHO
A direção do ‘Big Brother Brasil’ torce e até cruza os dedos
para que o encontro especial dos participantes desta edição tenha o estilo de lavação de roupa suja. O programa
chamado ‘BBB Dia 101’ vai ser gravado no dia seguinte
da final, amanhã, e exibido só no dia 8 de maio. A coluna
soube que todos os brothers [menos Acrebiano Araújo,
que grava ‘No Limite 5’, no Ceará] estão confinados em
um hotel perto da Globo e que já existe uma divisão
de grupos pelos corredores. Alguns participantes não
fazem a menor questão de deixarem os quartos para
interagir com os colegas e produtores da atração. Já um
outro grupo só fala com aqueles participantes que não
se decepcionaram dentro e fora da casa. Vai ter fogo no
parquinho, minha gente!
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LEANDRO MAZZINI

OPINIÃO

COLUNA
ESPLANADA

MERITOCRACIA
N A grande maioria da população brasileira é a favor
da mudança do processo de
escolha de ministros para o
Supremo Tribunal Federal,
sem passar pela mesa dos presidentes da República,
como é feito no Brasil. Sondagem nacional inédita da
Paraná Pesquisas/Coluna Esplanada revela que 82,8%
dos entrevistados responderam que o STF “deveria ser
formado somente por juízes de carreira, através de concurso, sem intervenção política”. Outros 10% disseram
que o modelo não deve ser alterado, e o percentual dos
que “não sabe/não opinou” ficou em 7.2. Dos entrevistados, 53,6% discordam das decisões recentes dos ministros da Suprema Corte; 26,4% concordam e 19,9% não
souberam opinar. A Paraná ouviu 2.416 pessoas de 200
cidades nos 26 Estados e DF de quinta-feira a ontem,
em pesquisas pessoais telefônicas não robotizadas.

Conselho e mandatos

Jogador

N Em edições passadas, a

N O ex-senador pernambu-

coluna já citou como é o
processo de escolha em
outros países. Em alguns
deles os ministros são escolhidos por entidades
de classe ou conselho de
notáveis da sociedade.
Em outros, pelo Parlamento. Algumas nações
impõem mandato.

cano Armando Monteiro
Neto é mestre em jogadas.
Tão logo filiou-se ao PSDB,
lançou a prefeita do mesmo
partido em Caruaru como o
nome ao governo do estado. Ela gostou, agradeceu e
passou a fazer planos para
sua gestão. Como estamos
longe das eleições, sua candidatura pode perder musculatura e Armando ser a
‘opção’ natural.

Outros países
N O Brasil segue o modelo
norte-americano, cuja escolha é do presidente e avalizada, ou não, pelo Congresso. Veja exemplos de outros
países no link https://bit.
ly/3aUNCNd

A Carta
NA

despeito de ministros seguirem a Constituição e suas interpretações sobre os Códigos de
Processo Penal e Civil,
decisões polêmicas recentes dividiram a opinião popular.

Sentenças
N Entre

as que mexeram
com o clamor popular –
evidenciado nas redes
sociais – a absolvição do
ex-presidente Lula; a soltura, em decisão monocrática, de um traficante perigoso; e o inquérito contra
supostos ataques ao STF
criticado por cercear liberdade de expressão.

Imagem na Europa
N A Casa do Brasil em Lis-

boa, na Rua Luz Soriano,
sustenta megafaixa na
fachada com a frase ‘Bolsonaro genocida’. A ONG
surgiu nos anos 1990 e auxilia imigrantes.

Mais um
NO

Congresso Nacional,
que não paralisou suas atividades em fevereiro e março – pico da visita de mais de
mil prefeitos e vereadores
atrás de verbas – tem mais
uma vítima. Morreu de covid-19 o policial legislativo
Pedro Ricardo Carvalho, ex-diretor da instituição.

Briga verbal

CRÔNICAS E ARTIGOS

Vacina com responsabilidade
ARTE PAULO MÁRCIO

Aristóteles
Drummond
jornalista

A

chegada da vacina da Pfizer
ao Brasil exige mais responsabilidade do Ministério da
Saúde, do governo, da mídia em geral e dos palpiteiros de plantão, que
vivem nas rádios e televisões fazendo proselitismo político. A irresponsabilidade custa vidas.
É sabido que essas vacinas, da melhor qualidade, aliás, exigem mais
cuidados na sua conservação e, como
pedem duas doses, parte será armazenada por mais tempo. Evidentemente
é arriscada uma distribuição nacional,
levando a municípios sem condições
de guarda segura. E correr riscos de
perdas seria criminoso.
Destinar essas vacinas a determinadas áreas, em cidades de maior
porte, seria mais responsável. Uma
destinação nobre seria para todos os
que atuam nos sistemas hospitalar e
funerário, trabalhadores em contato com o público, como motoristas de
táxis, de aplicativos, de coletivos e de
transporte de cargas.
Assim, sem restrição de idade, aumentaria a faixa de imunização e seriam reconhecidos os riscos que estes
brasileiros vêm correndo ao longo da
pandemia. E concentrar nas cidades
com mais de 500 mil habitantes.
Estamos em estado de guerra. Exige autoridade e decisão. Não cabe
interferência outra que não a do Ministério da Saúde e da Comissão Especial Covid, com presença de representantes do Legislativo e Judiciário. Não cabe discutir o que é melhor,
mas definir o que é possível. E, claro,
contar com o bom senso daqueles
que não estejam usando a pandemia
para fazer política.
Chega de insensibilidade, de irresponsabilidade, de uso político de
um drama das dimensões do que vivemos. O Congresso, há mais de um
mês, não chega a um acordo sobre a

niz, que processou a ativista bolsonarista Sara Winter,
foi condenada a pagar R$
10 mil de indenização por
danos morais. Cabe recurso.

A pandemia e o futuro da Democracia
Rodrigo Neves
sociólogo e exprefeito de Niterói

DIVULGAÇÃO

N Celso Amorim, ex-ministro
das Relações Exteriores, dará
palestra hoje no canal do Youtube do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), sobre os
avanços e retrocessos em 30
anos do Mercosul. O diplomata
fará a conferência de abertura
do evento sobre o tema.

Aliás...
faz falta nestes
tempos a sobriedade, polidez do discurso e experiência do ex-presidente
Itamar Franco, o maior
entusiasta do Mercosul,
criado na sua gestão.

Presas fáceis
N O investidor Janguiê
Diniz é comparado a uma
águia no mercado brasileiro. Um dos maiores empreendedores da Educação no país investe pesado
no setor de TI. Sua última
aquisição foi 25% da startup Bossa Nova, sem di-

Não combina com uma sociedade
medianamente responsável e solidária, em meio a milhares de mortes
diárias, a perda de tempo, com intrigas menores, manifestações inspiradas em ressentimentos, e não na
solidariedade que o momento exige.
Primeiro, vencer o vírus; depois, cuidar dessas coisas. O povo está atento
e não está satisfeito.
Vamos à vacina, que pede sim uma
presença pessoal do presidente para
garantir IFA para as duas aqui feitas
e garantir suprimento das demais, a
começar pelas duas cujos laboratórios
estão no Brasil há décadas.

N A antropóloga Débora Di-

MERCOSUL TRINTOU

N ...Como

questão da compra pelo setor privado. E, como está o texto, não vai dar
em nada. Uma molecagem – este é o
termo – liberar sem liberdade. A medida, desde que a metade seja doada,
vai aliviar o SUS, pois metade recebida é metade poupada.
A venda deve ser livre de burocracia e de dirigismo. E a importação tem
de obedecer às mesmas regras para a
presença entre nós das vacinas importadas para a influenza, já sendo vendidas na rede de clínicas especializadas. Pode não ser a solução ideal, mas
emergência é emergência, e não esta
novela, com espetáculo de vaidades.

vulgar o valor da operação, que ficou em alguns
milhões.

O voo solo
N Ex-engraxate na Paraíba e

hoje na lista da Forbes (US$
2 bilhões em patrimônio)
Janguiê cresceu no setor
educacional. Antes, foi
juiz no TRF6ª, procurador
do Ministério Público da
União, professor de Direito
no Recife, com mestrado e
doutorado pela UFPE. Tem
negócios diversificados. E
até um zoo particular em
Manaus, sob tutela da sua
faculdade Unama.

A

pandemia da covid-19 é o marco inaugural do século XXI, e
ainda sentiremos nos próximos
meses suas consequências provavelmente com muitos milhares de infectados graves e óbitos de conhecidos
pela doença. Pelos próximos anos e décadas sofreremos seus efeitos econômicos, sociais, urbanos e até geopolíticos. A democracia, já debilitada pela
erosão constante das normas político-jurídicas, pelo ataque sistemático
dos autoritários às instituições fundamentais e pelas desigualdades sociais
agravadas, corre sérios riscos nesse
período histórico que se inicia de prováveis pandemias intermitentes.
Evidentemente que a resposta e superação dessas crises simultâneas não
serão feitas por aqueles que negaram a
gravidade do problema, desprezaram
a Ciência e a vida, provocaram mais
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mais de 3 mil mortos por dia, seguindo
ao cadafalso de uma devastação humanitária e econômica como resulta-
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Osmar Prado, que vivia o carismático
e mulherengo Tabaco em ‘Roda
de Fogo’, comemora reexibição da
novela no Globoplay após 35 anos

Renata Sorrah
é a ambiciosa
Carolina

Tarcísio
Meira vive
Renato Villar,
empresário
inescrupuloso

DIVULGAÇÃO

Novelas

GLOBO/JOÃO COTTA

Osmar
Prado, o
sedutor
Tabaco da
novela de
Lauro Cesar
Muniz

TÁBATA UCHOA
tábata.uchoa@odia.com.br

MALHAÇÃO

A

17h45 | GLOBO | Livre
n Karina ajuda Pedro a se livrar

de Gael, que está bravo porque o
menino tentou invadir sua casa.
Dandara tenta consolar Karina.
Jade se decepciona com Cobra
após dizer que gosta dele.
A VIDA DA GENTE
18h30 | GLOBO | Livre
n Eva garante a Manuela que

Ana a acusará de traição quando
souber o que aconteceu entre ela
e Rodrigo. Nanda confessa para
Rodrigo que se desencontrou de
Júlia no shopping.
SALVE-SE QUEM PUDER
19h30 | GLOBO | 12 anos
n Graziela avisa a Petra sobre o

DIVULGAÇÃO

sequestro de Alan e Kyra/Cleyde
e manda a filha ir para o hotel
cuidar das crianças. Luna/Fiona
conta a Téo que seu ex-namorado a traiu com uma amiga.

GÊNESIS

pós 35 anos de sua estreia
original, em 1986, a novela
‘Roda de Fogo’ entra no catálogo do Globoplay como
parte do projeto de resgate de clássicos da dramaturgia. Os fãs da trama escrita por Lauro Cesar Muniz
poderão matar a saudade da obra,
que ficou marcada por fazer um retrato da época e que conta com atores
como Tarcísio Meira, Osmar Prado,
Renata Sorrah, Bruna Lombardi, Felipe Camargo, Hugo Carvana, Paulo
José, Cecil Thiré, Isabela Garcia, entre outros nomes consagrados.
‘Roda de Fogo’ gira em torno de Renato Villar (Tarcísio
Meira), empresário bem-sucedido e inescrupuloso, que vive
um casamento de aparências com Carolina (Renata Sorrah),
uma mulher fria e ambiciosa. Um dossiê com irregularidades em uma das empresas dele é revelado, o que provoca um
escândalo no meio empresarial. A juíza que assume o caso
é Lúcia Brandão (Bruna Lombardi) e ambos se apaixonam,
gerando um dilema ético. Algum tempo depois, Renato
descobre que tem um tumor no cérebro e decide mudar os
rumos de sua vida.
Outra trama que se destaca na novela e garante muitos
alívios cômicos é a do personagem Tabaco (Osmar Prado),
motorista de Renato. Mulherengo, namora três mulheres
ao mesmo tempo: a sensual Patativa (Claudia Alencar), a
telefonista Bel (Inês Galvão) e a ingênua Marlene (Carla Daniel), o que exige malabarismos para que uma não descubra
a existência da outra.
Osmar Prado, inclusive, pretende dar uma
“zapeada” e assistir a alguns capítulos da trama. “Acho que sim, a novela fez um enorme
sucesso, particularmente o meu personagem,
o Tabaco. O Mário, do Cecil Thiré, também.
Essa parte cômica da novela fez muito sucesso. Com certeza o público vai querer rever,
rememorar essa novela que foi tão bem recebida no período em que ela passou”, afirma o
ator, que acredita que seu personagem seria
visto de forma diferente nos dias atuais.

21h | RECORD | 12 anos
n Agar se entristece ao ouvir as

palavras de Abrão. O acampamento de Ló é invadido. Quedorlaomer entra em Sodoma.
Cloé se assusta com a atitude de
Jaluzi. Massá captura Ayla.
CHIQUITITAS
20h50 | SBT | 10 anos
n Dani responde a assistente

social, mas fica com medo do
pai que escuta tudo. Ela gostaria
de morar com Carol, mas diz que
gosta de morar com Bruno.
IMPÉRIO
21h30 | GLOBO | 14 anos
n Danielle dá entrada em um

apartamento e José Pedro se
desespera. José Alfredo combina
com Cláudio os detalhes da festa
de sua empresa.

À dir., Tarcísio
e Bruna
Lombardi, a
juíza Lúcia
Brandão:
os dois se
apaixonam na
trama. E Cássio
Gabus Mendes,
o Junior, em
‘Roda de Fogo’

FOTOS DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

“O Tabaco é um irresponsável carismático
e muito simpático. Quando soube que a novela chegaria ao Globoplay, fiquei surpreso,
afinal, é uma novela da década de 80. Depois,
fiquei curioso em saber como o público reagiria a isso. É prova de que a novela como
um todo é realmente atemporal”, diz o ator.
“Eu acho que o Tabaco continua na ordem
do dia, porque o machismo ainda é arraigado na nossa cultura, no nosso comportamento. Enquanto isso não for resolvido,
enquanto os homens não amadurecerem e
resolverem respeitar as mulheres como elas
merecem, o assunto é pertinente. Eu mesmo fui criado dentro de uma educação bem
machista. Meu pai era muito machista, mas
acho que melhorei um pouco. Devo isso às
mulheres que me ajudaram a enxergar um
pouco melhor essa relação”, completa.
Além de ‘Roda de Fogo’, Osmar Prado gostaria de ver novamente outras novelas clássicas. “Não sei se a TV Globo tem documentado, mas gostaria de ver a novela ‘Ilusões
Perdidas’, que fiz em 1965. A trama tinha
como casal protagonista o Reginaldo Faria e
a Leila Diniz. Eu tinha 17 anos, seria interessante rever”, diz o ator, que tem aproveitado
o tempo de pandemia em família.
“Felizmente, eu e Vânia (mulher de Osmar Prado) estamos
lidando bem e em lockdown. Estamos aqui e nossa filha,
Luana, no exterior. Janaina e Tainá, minhas filhas do meu
primeiro casamento, e minhas netas, estão em Tiradentes,
em Minas Gerais, próximas da avó. Dentro do possível, e
dentro das possibilidades, nós nos sentimos um pouco privilegiados em relação à pandemia, moramos em casa, temos
bichos e muitos afazeres. Vou tomar a segunda dose da vacina... Viva a vacina!”.
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PALAVRAS CRUZADAS

21/3 a 20/4
Controle bem os seus gastos para não ficar no
vermelho. Evite emprestar grana à toa. Suas ideias
podem ser muito criativas. Controle o ciúme na
relação. Cor: azul-royal.

TOURO

Morre o
cachorro que
contracenava
com Paolla

21/4 a 20/5
Os astros vão gerar tensões chatas em sua vida
pessoal. Alguns imprevistos podem pintar. Confie no
seu sexto sentido. O romance vai exigir calma e
cautela. Cor: azul-celeste.

GÊMEOS
21/5 a 20/6
Pode surgir um desânimo e vai ser difícil se concentrar,
mas se esforce. Evite ambientes agitados para cumprir
as suas tarefas. O amor vai ficar em segundo plano
nesse momento. Cor: lilás.

Em ‘A Força do Querer’, sempre
que era preciso fazer uma incursão numa comunidade, Jeiza,
personagem de Paolla Oliveira, ia
acompanhada de um cão da raça
pastor alemão. Pois bem. Iron
morreu na última sexta-feira e
ganhou homenagem nas redes
da autora da trama, Gloria Perez:
“Iron foi um bravo combatente
do BAC, e também protagonista
de #aForçaDoQuerer, como o fiel
companheiro da PM Jeiza. Aposentou-se com as devidas honras
militares, e hoje (sexta-feira) nos
deixou: é mais uma estrelinha”,
escreveu.
O Batalhão de Ações com Cães
prestou uma homenagem ao cão
lamentando a morte do animal
de dez anos, que se recuperava de
uma cirurgia contra um câncer.

CÂNCER
21/6 a 22/7
Alguns desafios e aborrecimentos podem prejudicar
bastante o seu dia. Há grande chance de se
decepcionar com algumas parcerias. Você vai arrasar
na paixão. Cor: verde-musgo.

LEÃO
23/7 a 22/8
Amor e carreira vão ser o seu foco nesse momento.
Projetos e objetivos ambiciosos vão dar certo. No
relacionamento, será preciso respeitar as diferenças
um do outro. Cor: bordô.

DIVULGAÇÃO

SUDOKU
INSTRUÇÕES:

VIRGEM

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.

23/8 a 22/9
Hoje você vai ter problemas para cumprir alguns dos
seus compromissos. Mantenha a calma diante dos
desafios que aparecerem. Tensões vão dificultar as
suas relações. Cor: escarlate.

LIBRA

Sambistas
recebem
doações de
cestas básicas

23/9 a 22/10
Alguns gastos inesperados podem te preocupar agora.
Tente guardar dinheiro para emergências futuras. Na
paixão, o seu charme estará irresistível para as
paixões. Cor: terracota.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11
Vários astros estimulam parcerias profissionais.
Aposte no diálogo para obter mais e melhores frutos.
No campo afetivo, vai sentir vontade de compromisso.
Cor: dourado.

TORTO
INSTRUÇÕES:

22/11 a 21/12
A comunicação com chefes, colegas e clientes pode
apresentar alguns problemas. Evite brincar com
assuntos sérios. Na união, aja de forma mais
prestativa. Cor: grafite.

CAPRICÓRNIO
22/12 a 20/1
Controlar os gastos será o seu grande desafio agora.
Se esbanjar demais, pode acabar contraindo uma
grande dívida, cuidado! Tenha cautela com o ciúmes
na vida a dois. Cor: preto.

PALAVRAS
CRUZADAS

SAGITÁRIO

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!

AQUÁRIO

20/2 a 20/03
Fuja de fofocas e mal-entendidos que venham a
surgir. Proteja bem os seus segredos e evite revelar
seus planos aos outros. No romance, fortaleça a
confiança. Cor: pérola.

SUDOKU

PEIXES

TORTO: aorta, apartamento, aroma, astro, atento, carpa, cometa,
crosta, estame, manso, menta, morosa, morte, namoro, orate, pacote,
parte, prata, prosa, rastro, reator, rêmora, rosto, santo, sensata, serena

21/1 a 19/2
Explore a sua inovação no mundo profissional. Alguns
desentendimentos entre você e os parentes podem
surgir, mas tente a calma. Na paquera, a fase vai andar
meio devagar. Cor: salmão.

A palavra de ordem no mundo do
Carnaval durante a pandemia da
covid-19 é solidariedade. Ontem,
no Sambódromo da Marquês de
Sapucaí, sambistas das escolas do
Grupo Especial e Acesso receberam doações de cestas básicas. A
ação beneficiou mais de 300 integrantes e é fruto de uma parceria envolvendo os projetos sociais
Ritmo Solidário, Barracão Solidário, Bailado Solidário, através da
campanha Rio Contra a Fome, desenvolvida pela secretaria municipal da Juventude, da Prefeitura do
Rio de Janeiro, com a secretaria
de Saúde e a secretaria de Ação
Comunitária (SEAC). As informações são do site “Carnavalesco”.
“Conseguimos hoje (ontem)
ajudar oito escolas de samba, cada
agremiação com 30 cestas básicas,
além do pessoal dos outros projetos
sociais. Em mais de um ano do Ritmo Solidário, a gente já distribuiu
mais de 2.800 cestas. Os sambistas
precisam muito do apoio de todos.
O apoio da campanha Rio Contra
a Fome é fundamental. O secretário (da Juventude) Salvino Oliveira
cedeu todas arrecadações do posto
de vacinação no Sambódromo para
nossas ações sociais. Hoje (ontem),
unimos o Bailado e o Barracão, que
também estão correndo atrás e
precisamos nos fortalecer cada vez
mais”, disse China do Estácio, responsável pelo Ritmo Solidário.
As doações na Marquês de Sapucaí podem ser feitas de segunda a sábado, de 8h às 17h, quando
a pessoa for se vacinar contra a covid-19 ou direto no espaço do Ritmo
Solidário, embaixo do setor 10 da
arquibancadas.

