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Jairinho e Monique são 
indiciados por homicídio 

O DIA D

Marido de MC 
Marcelly preso 
por cárcere 
privado. P. 15

LINHAS DA 
VIAÇÃO ACARI 
NÃO TÊM 
PREVISÃO DE 
RETORNO, DIZ A 
RIO ÔNIBUS. 
RIO DE JANEIRO, P. 8
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VACINAÇÃO 
PAIS E TUTORES
DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIAS 
INTELECTUAIS
NA LISTA DE 
PRIORIDADE 
INFORME DO DIA, P. 2

RIO DE JANEIRO, P. 7

AUMENTO DO 
PREÇO DO GNV 
NOS POSTOS 
PESA NO 
BOLSO DOS 
MOTORISTAS

EX-GOVERNADOR 
WITZEL TEM 
SEGURANÇA 24H 
DE UMA EQUIPE 
DA PM EM FRENTE 
À SUA CASA

ECONOMIA, P. 11

CASO HENRY

Com inquérito concluído e 

enviado ao MP, padrasto e 

mãe do menino responderão 

por assassinato duplamente 

qualificado. Prisão preventiva 

será pedida.  RIO DE JANEIRO, P. 6 

Comissão da Câmara aceita 
denúncia contra Jairinho, que 
pode ter mandato cassado. P. 6

No TJRJ, vereador vira réu em 
outro caso por torturar a filha 

de uma ex-namorada. P. 6

COVID

Confira 2.061 
vagas de estágio 
e jovem aprendiz 
Oportunidades são oferecidas nos sites do CIEE e 
da Fundação Mudes no Estado do Rio. P. 12

Entre as pessoas com comorbidades, grupo representa 35% das hospitalizações no Rio. 
Paulo Morgado foi vacinado ontem. Calendário da 2ª dose da CoronaVac é retomado. P. 3

LUCIANO BELFORD

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Camilla de Lucas, Fiuk e Juliette disputam hoje o prêmio de R$ 1,5 milhão do ‘BBB 21’. P. 17
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Mengão de 
Arrascaeta 
enfrenta a 
LDU e a temida 
altitude, hoje, 
em Quito, pela 
Libertadores. 

P. 10 
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QUEM SERÁ O NOVO MILIONÁRIO?  

REPRODUÇÃO

Vítimas estavam em um bar 
em Mesquita. Testemunhas 
contam que homens armados 
com pistolas e fuzis passaram 
de carro atirando. P. 7

Cinco mortos 
e três feridos 
em ataque 
na Baixada
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CARDÍACOS 
SÃO OS MAIS
INTERNADOS

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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As mais lidas

Online

EXCLUSIVO Polícia 
prende marido de MC 
Marcelly por cárcere 

privado
FÁBIA OLIVEIRA, P. 15

Equipe da PM 
tem ordem de 

policiamento 24 horas 
em frente à casa de 

Witzel
RIO DE JANEIRO

Núbia Óliiver é 
investigada por suposto 

envolvimento em 
esquema de exploração 

sexual
O DIA D, P. 18

UMA ESTRELA SOBE 
NA POLÍTICA DO RJ

 N O deputado Rodrigo Bace-
lar é hoje o parlamentar de 
mais prestígio no governo 
estadual. Para comemorar 
concessão da Cedae, ele re-
uniu parlamentares favorá-
veis ao governador Cláudio 
Castro. Na mesa, Léo Vieira, 
Rodrigo Amorim, Gustavo 
Tutuca, Thiago Pampolha, 
Alexandre Knoploch, Jair 
Bittencourt, Márcio Pache-
co e Alexandre Freitas. 

Pais, mães e tutores de pessoas com deficiências inte-
lectuais poderão ser incluídos entre as prioridades de 
vacinação contra Covid-19. De acordo com a norma, 

são doenças intelectuais: Síndrome de Down, Síndrome do 
X-Frágil, Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Angelman, 
Alzheimer, Transtorno do espectro do autismo (TEA), doen-
ças incapacitantes, temporárias ou permanentes e quaisquer 
outras descritas pelo médico. A medida prevê que todos os 
contemplados apresentem documentação que comprove 
o vínculo com a pessoa com deficiência. A nova medida foi 
determinada pela Lei 9.264/21, sancionada pelo governador 
Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial do Estado.

OUTRAS PRIORIDADES
A medida é de autoria original do deputado Rodrigo Amo-
rim (PSL) e altera a Lei 9.040/20, que autoriza a prioridade 
para trabalhadores da Saúde, Segurança Pública, Assistência 
Social, Educação, indígenas e quilombolas, pacientes imuno 
deprimidos, trabalhadores do setor alimentício e da agricul-
tura, funcionários de farmácias e de pet shops, pessoas em 
privação de liberdade e exercentes de atividades religiosas. 
“As pessoas com deficiência intelectual possuem dificulda-
des alimentares e de funções de estruturas orgânicas, como o 
trato respiratório e sistema imunológico, por isso é importan-
te imunizar as pessoas que estão por perto e cuidam dela”, 
justificou Amorim. Também assinam o texto como coautores 
outros 24 deputados estaduais.

COVID-19

Deficientes: 
nova 
prioridade

 N Já está funcionando o 
novo portal da prefeitura 
de Niterói que reúne infor-
mações sobre serviços pres-
tados. No site e aplicativo do 
“Portal de Serviços”, a popu-
lação poderá emitir a 2ª via 
do IPTU, informações sobre 
programas assistenciais na 
pandemia, castração de ani-
mais, troca de lâmpada, co-
leta de lixo e solicitação de 
poda de árvore. 

DIVULGAÇÃO

NOVO PORTAL DE 
NITERÓI

É importante 
imunizar 
as pessoas 
que estão 
por perto e 
cuidam”
RODRIGO AMORIM,
Deputado

DIVULGAÇÃO

O leilão da Cedae entrou para a história. O valor de outorga de R$ 
22,7 bilhões foi superior aos lances de empresas como CSN, Cia 
Vale do Rio Doce e Telesp. Os investimentos no projeto de con-
cessão jamais seriam realizados se dependessem do Estado, em 
frangalhos. Todos ganham.

Há duas semanas, chamei a atenção, aqui, sobre a importância 
da segunda dose. Na época, cerca de 140 mil pessoas no Estado 
não tinham aparecido. Se todos tivessem ido, qual seria o cenário 
atual? Se o problema já estava se desenhando, um bom planeja-
mento não teria ajudado?

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Deputados reunidos.Vacinação para pais e tutores de pessoas com deficiências intelectuais será prioridade.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Prouni: bolsas remanescentes
Inscrições devem ser realizadas na página do programa até as 23h59 de hoje

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Começaram ontem as inscri-
ções para o processo seletivo 
de bolsas remanescentes do 
Programa Universidade para 
Todos (Prouni), para o pri-
meiro semestre deste ano. As 
inscrições devem ser realiza-
das, exclusivamente, na pá-
gina do Prouni até as 23h59 
de hoje, e o resultado será di-
vulgado na sexta-feira.

As bolsas remanescentes 
são aquelas não preenchi-
das no processo seletivo, nas 
duas chamadas regulares e 
também na lista de espera do 
programa. A disponibilida-
de dessas bolsas ocorre por 
desistência dos candidatos 
pré-selecionados ou falta de 

documentação, por exemplo. 
O Ministério da Educação 
(MEC) ainda não divulgou a 
quantidade de vagas rema-
nescentes. Neste semestre, 
o Prouni ofereceu, no total, 
mais de 162 mil bolsas.

O Prouni é o programa do 
governo federal que oferece 
bolsas de estudo, integrais e 
parciais (50%), em institui-
ções particulares de educação 
superior. Para ter acesso à bol-
sa integral, o estudante deve 
comprovar renda familiar 
bruta mensal de até 1,5 salá-
rio mínimo por pessoa. Para a 
bolsa parcial, a renda familiar 

bruta mensal deve ser de até 3 
salários mínimos por pessoa.

É necessário também que 
o estudante tenha cursado o 
ensino médio completo em 
escola da rede pública ou da 
rede privada, desde que na 
condição de bolsista integral. 
Professores da rede pública de 
ensino também podem dispu-
tar uma bolsa.

NOVA REGRA
No último dia 15, o MEC pu-
blicou a Portaria nº 212/2021, 
que trata da ocupação de 
bolsas remanescentes do 
Prouni e estabelece a nova 
regra para a classificação dos 
candidatos.

A partir de agora, a classi-
ficação dos inscritos em cada 
um dos processos de ocupa-
ção de vagas remanescentes 
do Prouni vai considerar a 
média aritmética simples 
das notas obtidas nas cinco 
provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), que 
são a de linguagens, códigos 
e suas tecnologias; matemá-
tica e suas tecnologias; ciên-
cias da natureza e suas tec-
nologias; ciências humanas 
e suas tecnologias; e a prova 
de redação.

O candidato será classifica-
do na ordem decrescente da 
pontuação obtida no Enem, 
na opção de curso, turno, lo-
cal de oferta e instituição de 
ensino para o qual se inscre-
veu, observado o limite de 
bolsas do Prouni disponíveis 
em cada período de inscrição.

Resultado será 
anunciado nesta 
sexta-feira. 
Quantidade de vagas 
não foi divulgada

MATRÍCULA

Os classificados devem entregar documentação

 NA seleção será a primeira edi-
ção do processo de ocupação 
de bolsas remanescentes em 
que a classificação dos can-
didatos se dará por ordem de 
melhor desempenho obtido 
no Enem, considerando qual-
quer das edições do exame 
ocorridas nos últimos dez 
anos. Para o candidato que 
fez mais de um Enem será 
considerada, para efeito da 
classificação, a edição em que 

ele tenha obtido a maior média 
no conjunto de provas. Até en-
tão, valia a prova mais recente 
do exame. Para isso, o candidato 
deve ter obtido 450 pontos no 
conjunto de provas do Enem e 
não ter tirado zero na redação. Os 
estudantes que fizeram o Enem 
de 2020 poderão se inscrever 
para disputar uma das bolsas 
remanescentes ofertadas. 

Quem for classificado para uma 
vaga remanescente deve entregar, 

na instituição de ensino para a 
qual for classificado, a docu-
mentação que comprove as 
informações declaradas no 
ato da inscrição. O prazo é de 
10 a 13 de maio. A documen-
tação pode ser encaminhada 
por meio eletrônico, caso seja 
disponibilizado pela institui-
ção. Do contrário, o candidato 
classificado deve comparecer 
à instituição para apresentar a 
documentação exigida.

Neste semestre, Prouni ofereceu mais de 162 mil bolsas, integrais e parciais em instituições particulares

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

Da Agência Brasil 



RIO DE JANEIRO

D
ados divulgados pela 
Secretaria Municipal 
de Saúde, no último 
Boletim Epidemio-

lógico, apontam que pessoas 
com comorbidades repre-
sentam 62% do total de hos-
pitalizações por covid-19 em 
2021. Em números absolutos, 
são pouco mais de 9,5 mil dos 
15.426 internados pela doença 
este ano. Doentes cardíacos 
são 35,3% das internações. Hi-
pertensão, diabetes e câncer 
também encabeçam a lista.

O número de cardiopa-
tas internados por covid au-
mentou em relação ao últi-
mo ano - de 31,5% em 2020 
para 35,3% em 2021, o que 
dá cerca de 5,3 mil doen-
tes. Outro grupo que precisa 
reforçar os cuidados é o de 
hipertensos, que represen-
tam 7,6% de todas as inter-
nações. Hipertensão é o caso 
de Maria Cristina, 56 anos, 
imunizada na manhã de on-
tem no Centro Municipal de 
Saúde Heitor Beltrão, Tijuca. 

“Sofri acidente, preciso 
fazer intervenção cirúrgica 
e tive que tomar vacina para 
que a operação seja feita. Vou 
pegar autorização do médico. 
A vacina foi rápida, não teve 
fila e não doeu”, brincou.

Mônica Dantas também 
correu para tomar a primei-
ra dose. Ela apresentou do-
cumentos que comprovam o 
diagnóstico de pressão alta. 
“Tinha medo da injeção, ti-
nha pavor. Mas temos que 
tomar. Como vamos abraçar 
de novo as pessoas?”, disse.

Além da hipertensão, tam-

CARDÍACOS SÃO OS MAIS HOSPITALIZADOS

ENTRE AS COMORBIDADES
Grupo representa 35% das internações por covid-19 na rede pública municipal somente este ano. 
Hipertensos, diabéticos e pessoas com câncer também estão no topo da listagem de doentes

YURI EIRAS

bém estão no percentual das 
comorbidades com mais in-
ternações os diabéticos, que 
são 4,7%; obesos são 2,8%; 
e pessoas com câncer, 2,2%. 
Já as doenças neurológicas 
representam 1,7% dos hos-
pitalizados. Os números re-
forçam mais a importância 
da continuidade da vacina-
ção desse grupo. A segunda 
dose dos idosos anda a pas-
sos lentos por problemas na 
entrega da CoronaVac, mas 

 > Um novo calendá-
rio para a aplicação da 
segunda dose da Co-
ronaVac foi divulgado 
pela Prefeitura do Rio. 
A imunização será em 
datas espaçadas. On-
tem, foi a vez de idosos 
com 70 anos ou mais 
de idade tomarem o re-
forço. A prefeitura es-
clareceu que a segunda 
dose da CoronaVac “só 
será aplicada no perío-
do da manhã” .

O calendário come-
çou pelos idosos aca-
mados ou com mais 
de 70 anos, que ainda 
não tinham tomado a 
segunda dose da Co-
ronaVac, já poderão 
recebê-la. Hoje, serão 
imunizados os idosos 
com 67 anos ou mais. 
No próximo sábado, 
idosos com 66 anos 
receberão a segunda 
aplicação do imuni-
zante contra covid-19. 

Na quinta-feira, dia 
13 de maio, idosos com 
64 e 65 anos recebe-
rão a segunda dose da 
CoronaVac; enquanto 
aqueles com 61, 62 e 63 
anos terão a vacinação 
completa na segunda-
-feira (17/05).

Sai novo 
calendário 
da 2ª dose da 
CoronaVac

em paralelo, a prefeitura va-
cinou, uma semana, 61.854 
com comorbidades.

Diagnosticado com uma 
doença neurológica que 
compromete a coordenação 
muscular, Paulo Morgado, 
56, era só alegria por ter se 
vacinado com a primeira 
dose. “Tenho a Síndrome de 
Machado-Joseph, que é de-
generativa e compromete os 
órgãos. Estou feliz porque fui 
muito bem atendido, não ha-

via qualquer fila e os agentes 
foram solícitos. Estou emo-
cionado e torcendo para a se-
gunda dose, marcada para 
julho, chegar logo”, disse.

Ontem, a capital vacinou 
mulheres de 56 anos com co-
morbidades pela manhã, e 
homens à tarde. Quem não 
conseguiu receber o imuni-
zante, pode ir aos postos no 
próximo sábado.

A chegada de novos lotes da 
vacina Oxford/AstraZeneca, 

PROFESSORES

 NO ministro Ricardo Lewan-
doski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu 
ontem a liminar da Justiça do 
Rio que determinava a inclu-
são de professores e agentes 
de Segurança no grupo prio-
ritário para vacinação contra 
a covid-19 no Rio. 

De acordo com a deci-
são de Lewandoski, apenas 
agentes de segurança que 
atuam diretamente no com-
bate à pandemia poderão 
se vacinar. O magistrado 
atendeu um pedido da De-
fensoria Pública do estado, 
que contestou decreto do 
governador Cláudio Castro, 
que estabelecia os dois gru-
pos prioritários.

Em nota, o governo do 
Rio informou que “a Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE) avalia se cabe recur-
so na decisão do STF que 
suspendeu a vacinação de 
professores e policiais”.

Em 5 de abril, o juiz Wla-
dimir Hungria, da 5ª Vara de 
Fazenda Pública, havia pedi-
do a retirada dos professores 
do grupo prioritário, além de 
limitar a vacinação de poli-
ciais e outros integrantes de 
forças de segurança. A prio-
ridade foi restabelecida no 
dia 9 pelo presidente do TJRJ, 
Henrique Carlos de Andrade 
Figueira.

STF suspende 
prioridade

COMEÇA HOJE

 N A Secretaria Municipal de 
Saúde começa hoje a imu-
nização com as primeiras 
doses da vacina Pfizer, 
contra a covid-19 no Rio. A 
aplicação da primeira dose 
ocorrerá às 7h, na Clínica da 
Família Estácio de Sá, no 
Rio Comprido. A primeira 
remessa da Pfizer adquiri-
da pelo Ministério da Saúde 
chegou à cidade ontem. O 
município recebeu lote de 
46.800 doses.

De acordo com a reco-
mendação do Ministério 
da Saúde, a segunda dose 
da vacina da Pfizer deve ser 
aplicada em um intervalo 
de 12 semanas após o rece-
bimento da primeira dose.

A vacinação não preci-
sará ser em postos específi-
cos, pois as vacinas podem 
ser armazenadas em câ-
maras frias em 2 a 8 graus 
por até 5 dias. De acordo 
com a Secretaria Estadual 
de Saúde, esta remessa 
será destinada à primeira 
dose e as doses para a se-
gunda serão enviadas na 
próxima remessa. 

As vacinas começaram a 
ser distribuídas pelo minis-
tério ontem, após pedido 
de estados e municípios 
que solicitaram mais tem-
po para organizar o arma-
zenamento do imunizante. 

Rio vacina 
com Pfizer

Estou feliz. Fui muito bem atendido. Os 
agentes foram solícitos. Estou emocionado e 
torcendo para a 2ª dose chegar logo
PAULO MORGADO

Tinha medo da injeção, tinha pavor. Mas 
temos que tomar. Como vamos abraçar de 
novo as pessoas?”
MÔNICA DANTAS

produzida pela Fiocruz, per-
mitiu que a prefeitura anteci-
passe em um dia o calendário 
de vacinação. Ontem, homens 
e mulheres começaram a ser 
vacinados no mesmo dia, mas 
em horários diferentes. Vale 
lembrar que a programação 
só vale para quem tem comor-
bidades, ou faz parte das pro-
fissões prioritárias. Hoje é a 
vez do grupo prioritário de 55 
anos: mulheres, das 8h às 13h. 
Homens, das 13h às 17h.

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

“A vacina foi 
rápida, não teve 
fila e não doeu”, 

brincou Maria 
Cristina

Ontem, houve 
movimentação no 

Centro de Saúde 
Heitor Beltrão, Tijuca, 

para vacinar grupo 
com comborbidades 
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O BANCO DE TODOS OS BRASILEIROS

O BANCO DA INCLUSÃO

CAIXA AINDA MAIS PRESENTE

PAGAMENTO DE AUXÍLIO 

EMERGENCIAL, INSS, FGTS E 

DEMAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS

DESDE JANEIRO DE 2020.

DE PESSOAS 
BENEFICIADAS COM 

AUXÍLIO | BEM | FGTS 
EMERGENCIAL AUXILIO.CAIXA.GOV.BR E 

LIGAÇÕES CENTRAL 111

MOBILIÁRIOS DOADOS 
PARA 3,5 MIL ENTIDADES

DE ÁRVORES
CAIXA REFLORESTA

KM EM 94 EDIÇÕES DO 
CAIXA MAIS BRASIL

TONELADAS DE ALIMENTOS  
PARA DOAÇÃO

NOVAS AGÊNCIAS, EM ESPECIAL 
NO NORTE E NORDESTE

PARA CONSERVAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES

PARA CONSERVAÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES

CONTRATAÇÕES:
EMPREGADOS, VIGILANTES,  

RECEPCIONISTAS E ESTAGIÁRIOS

DE CONTAS SOCIAIS 
DIGITAIS ABERTAS

EM 461 OBRAS DE 
SANEAMENTO EM 2020

TOTAL DE EMPREGADOS
PcD EM 2020

735

121 107

4,1

64

160 TOP 3

76 7.704

3.465

MI DE BANCARIZADOS
38MI

BI 7,4 BIR$

MI

10MI

210MIL

100R$ MI

MIL

R$ BI

REDE DA CAIXA
MAIOR REDE DE VAREJO DO HEMISFÉRIO SUL

4,2 mil agências

2 agências-barco

10 caminhões-agência

13 mil lotéricas

9 mil correspondentes

28 mil caixas eletrônicos

De acordo com a Brand Finance.
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O BANCO DA MATEMÁTICA

 REDUÇÃO DAS TAXAS DE JUROS

CARTEIRA DE CRÉDITO (1T2021)

CAPTAÇÃO, FUNDOS E CARTEIRAS ADMINISTRADAS (1T2021)

CRESCIMENTO DO CRÉDITO (1Q2018 x 1Q2021)

+ R$ 100 BI EM OPERAÇÕES RELEVANTES 2019/2021

de lucro acumulado em 2019 e 2020.
Maior que os 4 anos anteriores somados (2015 a 2018).

CHEQUE
ESPECIAL
TAXAS A PARTIR  
DE 1,89% A.M.

CARTEIRA TOTAL

SALDO PRINCIPAIS
ITENS CAPTAÇÃO

HABITAÇÃO SBPE CONSIGNADO CRÉDITO MPE***

SALDO DE 
POUPANÇA

SALDO DE FUNDOS E 
CARTEIRAS ADMINISTRADAS

CRÉDITO MPE

CAIXA
HOSPITAIS
TAXAS A PARTIR  
DE 0,54% A.M.

CRÉDITO 
CONSIGNADO
TAXAS A PARTIR 
DE 0,72% A.M.

BI

BI

34,3

684

628 160 65

7176 21

% % %+ + +

%% %

R$

BI800R$

TRI1,1R$

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

BI518R$

BI368R$ R$

BI72R$

R$ 3,7 bilhões
ABR/21 – M&A

R$ 1,52 bilhão
JAN/21 – M&A

R$ 633 milhões
SET/20 – IPO

R$ 8,35 bilhões
DEZ/19 – Devolução IHCD

R$ 7,39 bilhões
JUL/19 – Follow-on

R$ 978 milhões
SET/20 – IPO

Acordo de bandeira 
preferencial – MAR/20

R$ 744 milhões
AGO/20 – Follow-on

R$ 1,10 bilhão
FEV/20 – IPO

R$ 1,50 bilhão
2019 – Venda no Mercado

R$ 5,84 bilhões
OUT/19 – Follow-on

R$ 1,04 bilhão
SET/19 – Follow-on

R$ 30,19 bilhões
SET/19 – Venda NTN-B

TESOURO IPCA + 
NTN-B

R$ 405 milhões
SET/19 – Follow-on

R$ 3,00 bilhões
JUL/19 - Devolução IHCD

R$ 446 milhões
JUL/19 – Follow-on

R$ 7,30 bilhões
JUN/19 – Follow-on

R$ 1,25 bilhão
JUL/19 – Follow-on

256 milhões
MAR/19 – Opção Compra

R$ 2,52 bilhões
FEV/19 – Follow-on

cartões

R$ 70 milhões
JAN/21 – M&A

R$ 348 milhões
DEZ/20 – M&A 

R$ 7,80 bilhões
DEZ/20 – M&A

BRL 2,50 bilhões
OUT/20 – FIDC

R$ 1,10 bilhão
OUT/20 – Debêntures

R$ 5 bilhões*
ABR/21 – IPO

Acordo Comercial 
Adquirência – ABR/21

R$ 550 milhões
ABR/21 – Debêntures

R$ 897 milhões
ABR/21 – Follow-on

R$ 180 milhões
MAR/21 – M&A

R$ 250 milhões
MAR/21 – M&A

R$ 404 milhões
MAR/21 – FII Caixa

Co-Corretoras
FEV/21 – Co-Corretagem

R$ 4,97 bilhões
FEV/21 – IPO

Incremento de 
Participação – 41,41%**

ABR/21 M&A

**Aguardando aprovação do BACEN.

*Este valor considera o preço inicial da ação em R$ 9,67 com a oferta base de 450 milhões de ações e, caso seja exercido em sua totalidade, o lote suplementar de 67,5 milhões de ações.
*** Valores MPE referentes ao estoque 1T2018 x 1T2021.



Jairinho e Monique indiciados por 
homicídio duplamente qualificado

Inquérito policial é concluído e enviado para o Ministério Público. Padrasto de Henry 
também responderá por acusação de ter torturado o menino em 2 e 12 de fevereiroA 

Polícia Civil concluiu 
o inquérito que apu-
ra a morte do meni-
no Henry, de 4 anos. 

A mãe, Monique Medeiros, e 
o padrasto, Dr. Jairinho, se-
rão indiciados por homicídio 
duplamente qualificado por 
tortura e emprego de recurso 
que impossibilitou a defesa 
da vítima. O vereador será in-
diciado por acusação de ter 
torturado o menino nos dias 
2 e 12 de fevereiro. Monique 
responderá por tortura por 
omissão. O delegado Henri-

 N O Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro (TJRJ) aceitou on-
tem a denúncia da Delegacia 
de Proteção à Criança e Adoles-
cente (Dcav) e tornou réu o ve-
reador Dr. Jairinho por torturar 
a filha de uma ex-namorada.  

“Os inúmeros depoimentos 
testemunhais colhidos na fase 
inquisitorial, demonstram os 
indícios de autoria na pessoa 
do denunciado da avó mater-
na da vítima, Selma Silva que 
declarou ter ouvido de sua neta 

MAIS ACUSAÇÕES

TJRJ aceita denúncia e vereador vira réu por torturar filha de ex-namorada

Aproveitava-se 
do fato para, nas 
oportunidades em 
que se encontrava 
sozinho com a 
criança, torturá-la”
MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
RIO DE JANEIRO

que Damasceno, titular da 16ª 
DP (Barra), que dará coletiva 
hoje, às 11h, também vai re-
presentar pela prisão preven-
tiva dos dois. O MP decidirá 
sobre o pedido.

Na coletiva, o delegado vai 
divulgar se indiciará a babá da 
criança por falso testemunho, 
já que ela só disse a verdade 
em segundo depoimento, após 

ser confrontada com mensa-
gens de WhatsApp que mos-
travam a agressão a Henry.

Com o inquérito finalizado, 
Monique perde a chance de 
ser ouvida pela segunda vez, 
como havia sido solicitado 
pela defesa dela. Os advogados 
Thiago Minagé, Hugo Novaes 
e Thaise Mattar insistiram du-
rante dias para que Monique 

que teria sido agredida por Jairi-
nho diversas vezes”, diz um trecho 
da decisão.

Na última sexta-feira, o Mi-
nistério Público do Rio de Janeiro 
(MPRJ) denunciou o vereador por 
tortura alegando que “entre os 
anos de 2011 e 2012, Jairinho sub-
meteu uma menina, então com 
quatro anos, a intenso sofrimento 
físico e mental, como forma de 
castigo pessoal”.

O órgão diz ainda que as agres-
sões aconteciam quando a mãe 

da criança não estava presente. 
“Aproveitava-se do fato para, nas 
oportunidades em que se encon-
trava sozinho com a criança, tortu-
rá-la física e mentalmente”.

Além disso, a denúncia cita que 
Jairinho “batia com a cabeça da 
vítima contra diversos lugares, 
chutava e desferia socos contra a 
barriga da criança, além de afun-
dá-la na piscina colocando seu pé 
sobre sua barriga, afogando-a, e 
de torcer seu braço”.

O  M P R J  p e d e  q u e  c a s o  o 

agressor seja posto em liberda-
de, compareça mensalmente 
ao juízo, no prazo e nas condi-
ções fixadas pelo juiz, para jus-
tificar atividades, seja proibido 
de se aproximar e manter con-
tato com a vítima e seus fami-
liares, em especial, os parentes 
que figuram como testemunha 
nos autos. Além disso, o MPRJ 
também quer que Jairinho seja 
proibido de se ausentar do mu-
nicípio sem prévia comunica-
ção ao Juízo.

pudesse dar uma nova versão 
dos fatos. Em uma tentativa de 
chamar a atenção das autori-
dades, Monique Medeiros che-
gou a escrever carta de 29 pá-
ginas relatando nova versão.

A defesa de Leniel Borel, pai 
de Henry, desqualificou a carta 
da mãe. O advogado do pai do 
menino Henry Borel, Leonar-
do Barreto, disse que carta de 

Monique é composta por vá-
rios pontos mentirosos e que 
o conteúdo não traz nenhum 
fato novo ao inquérito, apenas 
uma tentativa da defesa de Mo-
nique de conseguir um novo 
depoimento. De acordo com a 
defesa de Leniel Borel, a mãe 
do menino estaria “pegando 
carona” no depoimento das 
ex-namoradas de Dr. Jairinho.

CÂMARA DO RIO

 NA Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara Muni-
cipal do Rio aceitou ontem a 
denúncia contra o vereador 
Dr. Jairinho, que pede a cas-
sação do mandato do parla-
mentar. O processo foi apro-
vado, por unanimidade, com 
três votos dos vereadores 
Alexandre Isquierdo (DEM), 
Dr. Gilberto (PTC) e Inaldo 
Silva (Republicanos). O pe-
dido foi formulado pelo pró-
prio Conselho de Ética em 
26 de abril, e tem por base a 
investigação conduzida pela 
Polícia Civil sobre a morte de 
Henry Borel. 

O Conselho de Ética vai 
sortear o relator, o que deve 
ocorrer hoje, que deve notifi-
car a defesa, que terá 10 dias 
para apresentar defesa pré-
via. O conselho tem 30 dias 
para instrução — com análise 
de provas e depoimentos, 
com prorrogação por 15 dias. 

Num próximo passo o 
relator dá parecer em até 
cinco dias para arquivar ou 
não a representação e é 
submetido ao voto do Con-
selho de Ética em até 5 dias. 
Para ser aprovado é preciso 
a maioria absoluta do voto 
dos integrantes.

Denúncia 
aceita 

Pai homenageia Henry no dia que faria cinco anos
 > Leniel Borel, pai do me-

nino Henry, morto no dia 
8 de março, divulgou em 
seu instagram mensagem 
de carinho ao filho que 
completaria ontem 5 anos 
de idade. Na postagem, o 
menino aparece fantasia-
do do personagem Mário, 
clássico dos videogames, 
com um braço levanta-
do para o alto e diante de 
uma mesa decorada com 
doces, bolo e salgados. O 
pai relembrou: “Emocio-
nante era ver sua alegria 
ao abrir os presentes”. 
(Confira a homenagem 

na íntegra ao final do texto)
“Henry, hoje (ontem) seria 

seu aniversário de 5 aninhos”, 
disse o pai, que seguiu com a 
homenagem: “Mais uma festa 
para comemorarmos juntos, 
sempre do jeitinho que você 
queria, com todos os persona-
gens, brincadeiras, bolos e bri-
gadeiros que você gostava” e fi-
nalizou “Estarás vivo em meu 
coração”, citando um versículo 
bíblico posteriormente.

O menino foi encontrado 
morto no quarto do aparta-
mento em que morava com a 
mãe, Monique Medeiros e Dr. 
Jairinho, na Barra da Tijuca. Pai do menino divulgou uma mensagem de carinho ao filho

INSTAGRAM / LENIEL BOREL

Mais uma festa  
para comemorarmos 
juntos, sempre  
do jeitinho que você 
queria, com todos 
os personagens, 
brincadeiras, bolos
LENIEL BOREL,  
pai de Henry

Com o inquérito 
finalizado, 
Monique perde 
a chance de ser 
ouvida pela 
segunda vez, 
como queria

DR. 

JAIRINHO  

E MONIQUE

Também será 

apresentado pedido 

prisão preventiva 

do casal

REGINALDO PIMENTA / AGÃªNCIA O DIAREGINALDO PIMENTA

6   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 4.5.2021  I  O DIA



Chacina na Baixada: 
ataque a tiros deixa 
cinco mortos e três 
feridos em Mesquita
Vítimas estavam em um bar. Quatro pessoas morreram no local e 
uma mulher de 35 anos faleceu no Hospital Geral de Nova Iguaçu

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Testemunhas relataram que quatro homens passaram de carro pelo local atirando com pistolas e fuzis

U
m ataque a tiros dei-
xou, pelo menos, cin-
co pessoas mortas e 
outras três baleadas 

na madrugada de ontem em 
Mesquita, na Baixada Flumi-
nense. Testemunhas relata-
ram que o grupo estava em 
um bar, na Travessa Marina, 
no bairro Jacutinga, próxi-
mo a um campo de futebol 
conhecido como Campo do 
Cruzeiro, quando homens ar-
mados passaram de carro ati-
rando com pistolas e fuzis. O 
Corpo de Bombeiros e a PM 
foram acionados por mora-
dores por volta das 3h. 

Dois mortos no local são 
Edvaldo Ferreira da Silva, de 
58 anos e Vinícius Douglas 
das Chagas Braga, de 29. Ou-
tras duas pessoas ainda não 
foram identificadas.

Bruna Silva Martins, de 35 
anos, foi baleada na cabeça e 
no ombro. Ela foi internada 
no Hospital Geral de Nova 
Iguaçu, na Posse, mas mor-
reu no início da tarde. Três 
pessoas seguem internadas. 
Entre elas, o militar reforma-
do do Exército João Carlos 
Teixeira Neto, baleado no pé; 
Stephanie da Silva Lemos, 
32, ferida na mão, e Luciano 
dos Santos, de 50 anos, atin-
gido de raspão.

Em nota, a Secretaria Es-
tadual de Polícia Militar dis-
se que “policiais militares do 
20ºBPM (Mesquita) foram 
acionados para verificar ocor-
rência no bairro Jacutinga, no 
município de Mesquita. No 
endereço indicado, a equipe 
policial foi informada que 
oito pessoas foram feridas no 
local e que quatro já haviam 
sido socorridas para unidades 
de saúde da região e quatro 
estavam em óbito”.

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) foi acionada e vai in-
vestigar o caso.

 > Quarenta pessoas fo-
ram mortas em chaci-
nas desde o início des-
te ano na Baixada Flu-
minense. O número de 
óbitos na modalidade 
criminosa já é maior 
do que em todo o ano 
passado, que terminou 
com 36 vítimas fatais, 
em oito ataques a tiros. 
Os dados são do Insti-
tuto Fogo Cruzado. 

Somente em 2021, o 
Instituto Fogo Cruzado 
registrou 29 casos com 
3 ou mais mortos civis 
numa mesma ocasião 
- ao todo, 117 pessoas 
morreram. No mesmo 
período de 2020, 18 ca-
sos foram registrados: 
61 pessoas morreram. 

Números de 
mortos bate o 
ano passado

PF cumpre mandados de busca e 
apreensão no Rio contra quadrilha 
Foram cumpridos cinco mandados de prisão, sendo quatro preventivas e uma temporária

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA FEDERAL

Grupo fez operações financeiras atípicas, segundo membros do Coaf, com valor superior a R$ 700 milhões

A Polícia Federal, com apoio 
do Departamento Peniten-
ciário (DEPEN), deflagrou, na 
manhã de ontem, a Operação 
Tempestade, segunda fase da 
Operação Rei do Crime, para 
desarticular o núcleo finan-
ceiro responsável pela lava-
gem de dinheiro do tráfico de 
drogas e da corrupção. Foram 
cumpridos cinco mandados 
de prisão, sendo quatro pri-
sões preventivas e uma tem-
porária, além de 22 manda-
dos de busca e apreensão dis-
tribuídos pelo Rio de Janeiro, 
São Paulo e Brasília. Segunda 
informações fornecidas pelo 
Conselho de Controle de Ati-
vidades Financeiras (COAF), 
o grupo investigado realizou 
operações financeiras atípica 
superior a R$ 700 milhões.

O núcleo financeiro identi-
ficado pela PF atuava em be-
nefício de facção criminosa e 
atualmente vinha desenvol-
vendo atividades voltadas à 
lavagem de dinheiro do tráfi-
co de drogas e da corrupção, 
tendo como modus operandi 
a entrega física de valores a 
suspeitos de práticas ilícitas, 
que eram os beneficiários dos 
saques em espécies.

“Esse grupo atuava como 
banco do crime. Alguns ca-
sos tem contato com servi-
dores públicos. O destino 
do dinheiro só nessa segun-
da fase da operação, com 
apreensão dos celulares, que 
a gente vai compreender a 
dimensão desses beneficiá-
rios”, disse o Delegado e Di-
retor da Polícia Federal, Dr. 
Rodrigo de Campos Costa.

A asfixia financeira como 
meta de descapitalização 
possibilitou a identificação, 
localização e sequestro de 
valores no valor aproxima-
do de R$ 30 milhões, com-
posto em imóveis, veículos e 
interdição de seis empresas, 
assim como o bloqueio de va-
lores em contas das pessoas 
físicas e jurídicas no limite 
de mais de R$ 225,7 milhões.

A investigação apontou 
ainda um esquema de abertu-
ra de empresas fictícias, que 
eram utilizadas como “corti-

na de fumaça” para a realiza-
ção de depósitos de valores 
em uma instituição financei-
ra de “fachada”, cujo papel no 
esquema era providenciar os 
saques dos valores e posterior 
entrega, em espécie, a tercei-
ros com indícios de envolvi-
mento em atividades ilícitas.

“As pessoas que foram pre-
sas, a gente identifica na in-
vestigação que elas são inter-
mediárias do dinheiro, elas 
entregavam o dinheiro fisica-
mente, algo em torno de R$ 
10 milhões em entrega física. 

É uma lavagem clássica de 
dinheiro. A gente vai ter que 
analisar agora o tipo de con-
trato, o tipo de prestação de 
serviço”, afirmou o delegado.

Ao longo da investigação, 
de aproximadamente um 
ano, foram identificados al-
vos antigos de operações da 
PF, como a Operação Nava-
lha, Operação Prato Feito e 
Operação Zelotes. A inves-
tigação tramita na 6ª. Vara 
Criminal Federal de São 
Paulo, segunda fase da Ope-
ração Rei do Crime.

Ordem determina que os policiais devem 
cumprir o expediente no local de 7h às 7h

Viatura 24 horas em 
frente à casa de Witzel

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Policiamento do 6º BPM acontece em rua no bairro do Grajaú

O ex-governador do Rio 
Wilson Witzel conta com 
uma equipe do 6º BPM 24 
horas em frente à sua re-
sidência no Grajaú, Zona 
Norte do Rio, desde outu-
bro de 2018. Uma ordem 
de serviço do batalhão de-
termina que os policiais 
militares devem cumprir 
o expediente no local de 7h 
às 7h, até serem rendidos. 
O documento obtido pelo 
DIA aponta que a ordem 
de policiamento vale até 
determinação contrária.

A Polícia Militar infor-
ma que o 6º BPM estava 

atuando no bairro e, dentre 
as orientações, devia estar 
atento às proximidades da 
residência do agora ex-gover-
nador para evitar possíveis 
distúrbios civis ou depreda-
ções nos últimos dias devido 
ao processo de impedimen-
to. “O ponto base é na esquina 
entre a Avenida Júlio Furtado 
e a Rua Professor Valadares, 
conforme análise da mancha 
criminal”, informa a PM.

Já o Governo do Estado do 
Rio diz que a Rua Professor 
Valadares, é um ponto-ba-
se de patrulhamento do 6º 
BPM (Tijuca). 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

Homem é 
preso em 
flagrante
Um homem foi preso em 
flagrante por policiais ci-
vis, ontem, após agredir e 
queimar a namorada, no 
bairro de Jacarepaguá, na 
comunidade da Covanca, 
na Zona Oeste do Rio.  

De acordo com a Polí-
cia Civil, a vítima procu-
rou a Delegacia de Aten-
dimento à Mulher (Deam) 
do bairro, após o acusado 
ter a xingado, puxado seus 
cabelos e a agredido com 
socos. O homem ainda 
usou uma frigideira quen-
te para queimar diversas 
partes do seu corpo. 

Traficante 
foragido 
da Justiça
Agentes da Divisão de Bus-
ca e Recaptura (RECAP) 
da Secretaria de Estado 
de Administração Peni-
tenciária (SEAP) prende-
ram, ontem, um foragi-
do da Justiça condenado 
por tráfico de drogas, em 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense. Ele não teve a 
identidade divulgada.

O preso, que não resis-
tiu à prisão, possui ano-
tações criminais pelos 
crimes de estelionato, 
violência doméstica e trá-
fico de drogas. Contra ele, 
havia um mandado de pri-
são expedido pela 1ª Vara 
Criminal de Nova Iguaçu. 
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Sem previsão 
de retorno para 
linhas da Acari
Rio Ônibus alega que a crise extrapola ação dos 
consórcios; Prefeitura já fala em nova licitação

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

A 
Rio Ônibus emitiu 
um comunicado, 
ontem, informando 
que não há previ-

são para restabelecimento 
dos serviços prestados pela 
Viação Acari. Na sexta-fei-
ra, rodoviários da empresa 
fizeram uma paralisação 
para reivindicar 45 dias de 
salários atrasados. O sindi-
cato destaca que já solicitou 
uma reunião com a Secreta-
ria Municipal de Transportes 
(SMTR) para definir como 
será feita a cobertura das li-
nhas deixadas pela Acari.

A Rio Ônibus também ale-
gou que a crise entre as em-
presas de ônibus da cidade 
extrapola o poder de ação 
dos consórcios e “busca par-
ticipação da Prefeitura na 
busca por soluções, já que 
outras viações se encontram 
na mesma situação da Acari”.

A SMTR afirmou que cabe 
ao consórcio a responsabi-
lidade pela operação das li-
nhas e pelo gerenciamento 
das empresas que integram 
o grupo. “Os itinerários de-
verão ser supridos para não 
deixar os usuários desassis-
tidos. O cumprimento do 

contrato do consórcio com 
a prefeitura será fiscalizado”.

Segundo Sebastião José, 
presidente do Sindicato dos 
Rodoviários, haverá ama-
nhã uma assembleia com 
motoristas e cobradores da 
Viação Acari, onde será dis-
cutido o pagamento dos sa-
lários atrasados, cesta bási-
ca, 13° e ticket alimentação. 
A direção da empresa, que 
ficou de encaminhar uma 
proposta para o sindicato 
apresentar aos profissionais 
durante o encontro.

“A Viação Acari é apenas 
mais uma que está se so-
mando às 12 outras empre-
sas que já fecharam as por-
tas nos últimos oito anos”, 
disse Sebastião.

Sebastião explicou tam-
bém que durante a assem-
bleia será discutida a homo-
logação das rescisões dos 

600 profissionais da empre-
sa. Com 150 ônibus na frota, 
a Viação Acari opera na ci-
dade há 59 anos e faz parte 
dos consórcios Internorte e 
Transcarioca, transportan-
do diariamente cerca de 40 
mil passageiros nos trajetos 
entre as Zonas Norte e Sul, 
além do Centro da cidade.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, usou seu perfil ofi-
cial no Twitter para falar 
sobre a situação da Aviação 
Acari. Segundo ele, foi de-
terminado aos Consórcios 
Intersul e Internorte que 
outras empresas assumis-
sem as linhas e caso isso não 
aconteça imediatamente, 
“vamos decretar a caduci-
dade das concessões e rea-
lizar nova licitação para de-
finir novos operadores para 
essas linhas”.

Paes disse ainda que  já 
está estudando a coloca-
ção de operadores de forma 
emergencial. “Se os consór-
cios não tem condições de 
operar as linhas é melhor 
que desistam da concessão, 
simplificando a ação da pre-
feitura e o atendimento a po-
pulação”, finalizou.

‘Se os consórcios 
não tem condições 
de operar é melhor 
que desistam da 
concessão’, diz Paes

Sindicato dos Rodoviários fará uma assembleia amanhã com motoristas e cobradores da viação Acari

Mega ação distribui mil quentinhas na Lapa e na Glória

 N A entidade beneficente Rio-
Solidário, em parceria com a 
Tropa da Solidariedade, um 
projeto do rapper Shakcal, 
distribuiu, ontem, mil quenti-
nhas para pessoas em situação 
de rua nas imediações da Lapa, 
Glória, Catete e Cinelândia. 
Além dos sem-teto, a ação en-
controu muita gente nas ruas 
sem dinheiro para voltar para 
casa. Um retrato da quebra da 
cadeia produtiva da economia 

e do turismo, que alimentava o 
comércio ambulante da região e 
está afetada pela pandemia. O 
alimento foi preparado bem cedo 
numa das três creches administra-
das pelo Rio Solidário. 

“Eu vim aqui para tentar vender 
meus produtos de beleza, mas 
não tem ninguém na Lapa. Foi a 
primeira vez que pedi comida na 
rua”, disse uma senhora, que não 
quis se identificar.

O diretor-executivo do Rio 

Solidário, Himalaia Galvão, 
ajudou na distribuição das 
quentinhas, sempre feita em 
filas organizadas para evitar 
aglomerações. “No Rio Solidá-
rio nós temos meios e recursos 
para ajudar quem atua nos ter-
ritórios. Não dá pra gente ficar 
de braços cruzados. A Tropa já 
está habituada com este tipo 
de ação e por isso essa parceria 
tem tudo para dar certo. Esta-
mos num projeto piloto”.
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Estimativa é 
de que foram 
furtados 96 
milhões de 
metros cúbicos 
ano passado DANIEL CASTELO BRANCO 

O gás natural também tem sido alvo do crime organizado, que usa postos de combustíveis para fraudar ou para a lavagem de dinheiro

O
s furtos de energia, 
sejam de combustí-
veis ou eletricidade, 
são uma realidade 

em muitos países em desen-
volvimento, como México, 
Colômbia e Brasil. Um estu-
do feito pela Universidade 
Federal Fluminense (UFF) 
mostra que o furto de energia 
chegou a desestruturar as ca-
deias energéticas dos países 
mais afetados pelo problema, 
causando impactos empresa-
riais, sociais e fiscais.

O Rio de Janeiro tem, se-
gundo dados de pesquisa da 
UFF, 73% do território da ca-
pital controlados por grupos 
criminosos. Nesses locais, vi-
vem 57% da população ca-
rioca. Esse controle cria um 
contexto muito favorável ao 
furto de energia. Em 2019, 
45% da eletricidade injetada 
na rede do estado deixaram 
de ser faturada pelas dis-
tribuidoras locais devido, 
principalmente, a ligações 
clandestinas, os chamados 
“gatos”, na rede elétrica.

Assim como a eletricida-
de, o gás natural também tem 
sido alvo do crime organiza-
do, que usa, algumas vezes, 
postos de combustíveis para 
fraudar também os combus-
tíveis líquidos ou para a lava-
gem de dinheiro. No caso do 
GNV, os tipos de fraude mais 
praticados são by-pass (des-
vio) aéreo com mangueira 
ou by-pass subterrâneo para 
desvio de grandes volumes de 
gás; adulteração do medidor 
ou utilização de imã sobre o 

Prejuízo com os furtos de gás 
ultrapassa R$ 120 milhões em 2020

medidor, para que não seja 
registrada toda a quantidade 
de gás consumida pelo posto.

A Naturgy, distribuidora 
de gás canalizado do estado, 
estima que, em 2020, foram 
furtados mais de 96 milhões 
de metros cúbicos de gás, o 
que representa um prejuízo 
de mais de R$ 126 milhões 
para a concessionária. De 
2015 a 2020, o valor relativo 
às perdas por furtos quadru-
plicou. No total, nesses seis 
anos, a companhia já perdeu 
mais de R$ 510 milhões.

A empresa tem atuado 
fortemente e investido em 
tecnologias para combater o 
furto de gás. Além da ameaça 

à segurança, com a possibili-
dade de acidentes em razão 
das ligações clandestinas e 
interferências na rede, as 
fraudes geram evasão de re-
cursos dos impostos e lesam 
também os consumidores.

Em postos de combustí-
veis, a manipulação indevida 
de equipamentos por pessoas 
não qualificadas tecnica-
mente e que não possuem o 
treinamento necessário fará 
com que as instalações ofere-
çam nível de risco crítico, ou 
seja, locais com probabilida-
de de gerar o que se chama de 
evento que resulte em “alta” 
ou “catastrófica” consequên-
cia, com graves riscos de se-

gurança à população.
Frente à escalada das ir-

regularidades, associada ao 
aumento da criminalidade, a 
Naturgy desenvolveu um con-
junto de iniciativas para iden-
tificar e reverter os furtos. A 
partir das inspeções e aná-
lises de dados, são iniciadas 
ações e abertos processos jurí-
dicos para recuperar valores e 
punir infratores. Nos últimos 
anos, a empresa aprimorou 
processos internos e tem tra-
balhado enfaticamente no 
combate às perdas, moderni-
zando controles e investindo 
em novas tecnologias.

Ações isoladas da conces-
sionária, no entanto, não são 

suficientes para enfrentar o 
problema. Dessa forma, a 
distribuidora trabalha em 
parceria com as forças de 
segurança do Estado, prin-
cipalmente com a Delegacia 
de Defesa dos Serviços Dele-
gados (DDSD), que realiza 
diversas ações para coibir 
essa prática criminosa.

LIGAÇÃO CLANDESTINA
Em março, uma operação da 
DDSD encontrou 49 ligações 
clandestinas de gás em um 
condomínio residencial, em 
Santa Cruz, na Zona Oeste do 
Rio. O consumo do gás não 
passava pelo medidor e não era 
convertido para a concessioná-

ria. Criminosos que dominam 
a região cobravam dos mora-
dores valores estipulados pelo 
grupo pelo uso do gás.

No ano passado, uma ope-
ração da Polícia Civil iden-
tificou em um posto na Ilha 
do Governador a fraude co-
nhecida como by-pass (des-
vio) subterrâneo, por meio 
da qual o combustível GNV 
era vendido ao cliente sem 
passar pelo medidor de gás. 
O mesmo estabelecimen-
to já era investigado, desde 
meados de 2019, por fraudes 
realizadas diretamente nas 
bombas de abastecimento 
do GNV, prejudicando tam-
bém os consumidores finais.

Outra grande ação da polí-
cia ocorreu em Cabo Frio, no 
fim de 2019, quando agentes 
comprovaram que o medi-
dor do estabelecimento es-
tava bloqueado, enquanto o 
gás era normalmente vendi-
do a clientes.

Além das perdas financei-
ras para a empresa, os fur-
tos impactam diretamente 
as tarifas praticadas para o 
consumidor e também tra-
zem prejuízos para o Esta-
do, já que o gás revendido 
pelo fraudador não é fruto 
de uma venda regular, não 
havendo, portanto, o reco-
lhimento de impostos, o que 
prejudica toda a sociedade.

Com a garantia do sigilo, 
qualquer pessoa pode contri-
buir enviando informações, 
denúncias de atitudes sus-
peitas e valores praticados 
abaixo da média dos outros 
postos, por meio do portal 
da Naturgy ou pelo Disque 
Denúncia: 2253-1177.

Dentista denunciada por substância perigosa
Mulher, que atuava em Campos, interior do Rio, deixou rostos de mais de 40 pessoas deformados por aplicação de ácido hialurônico

REPRODUÇÃO

Clientes ficaram com o rosto deformado após trabalho da dentista

ringas de PMMA, além de 
cheques não descontados e 
agenda de atendimentos.

O Ministério Público de-
nunciou Giselle por lesão 
corporal gravíssima, este-
lionato e exercício ilegal da 
profissão. A Justiça também 
suspendeu as redes sociais e 
afastou a dentista. 

A Anvisa diz que a decisão 
sobre a aplicação do PMMA 
cabe aos conselhos profis-
sionais. O Conselho Regio-
nal de Odontologia diz que a 
aplicação é permitida por lei, 
mas como Giselle foi denun-
ciada por uma paciente, será 
investigada em um conselho 
ético que irá apurar o caso.

A defesa de Giselle argu-
menta que poucas pacientes 
tiveram alguma intercor-
rência em meio a quase mil 
atendimentos. 

Cerca de 40 pessoas fica-
ram com o rosto deformado 
após realizar sessões de har-
monização facial, com uma 
dentista, em Campos dos 
Goytacazes, interior do Rio 
de Janeiro. As clientes paga-
vam por aplicação de ácido 
hialurônico, mas Giselle Go-
mes utilizava uma substân-
cia mais barata e perigosa, 
o polimetilmetacrilato - o 
PMMA, não indicado para 
tratamentos estéticos. 

Em seu perfil no Insta-
gram, a dentista dizia tra-
balhar com harmonização 
orofacial, botox, bichecto-
mia, fios e lipoaspiração. 
Segundo as vítimas, Giselle 
era persuasiva e conseguia 
convencer as clientes a fazer 
diversos tipos de tratamento 
em seu consultório.

A cabelereira Lana Velasco 

foi uma das vítimas da dentis-
ta. A profissional realizou um 
preenchimento labial e cer-
ca de uma semana depois do 
procedimento apresentou 
uma deformação nos lábios.

“Eu não quis ver ninguém 
por causa disso, as pessoas 
perguntavam porque eu ha-
via feito isso então, preferi me 
isolar”, conta. A cabelereira 
diz que entrou em depressão 
por causa do tratamento es-
tético que deu errado.

Uma outra cliente, Fa-
bielly Vasconcelos, que fez 
preenchimento para dimi-
nuir as olheiras ficou com a 
região abaixo dos olhos man-
chada permanentemente de-
pois das aplicações. 

“Meu olhar pra mim sem-
pre foi muito forte e agora 
isso mudou. Ela não tinha 
o direito de tirar isso. Ela 

falava que o resultado era 
culpa da minha cicatrização 
e quanto mais ela aplicava, 
mais meu rosto ia se defor-
mando”, contou emocionada. 

Giselle ostentava diver-
sos certificados nas redes 
sociais. No entanto de acor-
do com uma investigação 
da 134ªDP (Campos dos 
Goytacazes), ela não tinha 
permissão para realizar os 
procedimentos. 

A advogada de pelo me-
nos 25 vítimas, Andréa Paes, 
diz que Giselle conseguiu se 
aproximar das clientes e se 
mostrar prestativa nas pri-
meiras consultas. No entanto, 
quando  era necessário reali-
zar uma revisão, ou havia re-
clamações, ela assumia uma 
personalidade agressiva. 

Na casa de Giselle foram 
encontradas diversas se-
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 n O Vasco, após uma semana 
de descanso, optou por colo-
car o time reserva contra o 
Madureira. Marcelo Cabo ex-
plicou que precisava avaliar 
o que tinha em mãos e que o 
planejamento também tem 
a ver com a Série B. E eu en-
tendo, mas vejo que o Vasco 
poderia ganhar com tranqui-
lidade se tivesse colocado o 
time titular. Perdeu a inven-
cibilidade, algo que dá um 
gás a mais, acabou e agora o 
time vai ter que buscar o re-
sultado em São Januário. 

ATÉ VAI, MAS PODE 
CUSTAR CARO...

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

AS OPÇÕES CASEIRAS

O 
Flamengo colocou praticamente os dois 

pés na final do Carioca ao vencer o Volta 

Redonda por 3 a 0. Três gols de Pedro, 

o centroavante que seria titular em qualquer 

time do Brasil e em vários do mundo, que aca-

bou com o jogo e é reserva no Fla. Já falei di-

versas vezes sobre a qualidade desse jogador. 

Mas quem me surpreendeu foi Michael. Joga-

dor que foi contratado por um valor milioná-

rio e convivia com a desconfiança da torcida. 

Foi e é chamado de “peladeiro” em muitos 

momentos. Mas temos que lembrar que ele 

realmente foi peladeiro até pouco tempo. Foi 

para o Goiás após se destacar na várzea. Fez 

um belíssimo Brasileiro e agora está ama-

durecendo naturalmente. Tem tudo para se 

tornar uma peça crucial para o restante da 

temporada, coisa que ele não foi em 2020. Só 

quem ganha é a torcida e o Flamengo.

Michael foi um dos destaques da vitória contra o Volta Redonda

 n Time misto e 1 a 1 na 
primeira semifinal do 
Carioca entre Fluminen-
se e Portuguesa. Era de 
se esperar após a semana 
cheia com Libertadores e 
o foco na competição con-
tinental. Mas gostei das 
peças que vi e acredito 
que o Flu consiga a pas-
sagem para a final no jogo 
do Maracanã e com os ti-
tulares. Tem mais time e 
vive ótimo momento em 
todas as esferas do clube. 
Grande fase!

SEM PÂNICO NO 
FLUMINENSE

DIFÍCIL DE VER

 n O Botafogo empatou em 0 a 0 com o Nova Iguaçu e 
segue deixando o torcedor com a cabeça quente e sem 
ver o mínimo de esperança na volta à Série A em 2022. 
Tirando Pedro Castro, que foi uma baita contratação, o 
time parece apático e Chamusca só tem feito escolhas 
que não mostram firmeza. Por enquanto não estou ven-
do luz no fim do túnel. Espero estar errado no futuro.
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CHAMPIONS LEAGUE
Neymar ainda acredita em uma classificação do Paris Saint-Germain para a final 

da Liga dos Campeões. Após a derrota em casa por 2 a 1 para o City, no jogo de 
ida, o brasileiro garante que fará de tudo para conseguir reverter a situação.

FLAMENGO

No Equador, Fla 
encara o time da 
LDU e a altitude
Sem Rodrigo Caio e Gerson, Flamengo enfrenta a LDU, hoje, 
às 21h30, em Quito, para seguir com 100% na Libertadores

ALEXANDRE VIDAL/DIVULGAÇÃO FLAMENGO

Arrascaeta está confirmado entre os titulares de Ceni para o confronto pela competição sul-americanaO 
Flamengo está em solo 
equatoriano para dis-
putar a terceira roda-
da da Libertadores. A 

equipe carioca chegou na noite 
do último domingo em Quito, 
onde vai enfrentar a LDU, hoje, 
às 21h30. O Rubro-Negro tem 
100% de aproveitamento na 
competição sul-americana.

Para a partida contra os 
equatorianos, que estão em 
segundo lugar na chave com 
quatro pontos, Rogério Ceni 
não vai poder contar com a 
presença de Rodrigo Caio e 
Gerson, que estão vetados do 
confronto. O Flamengo deve-
rá ter João Gomes e Gustavo 

Henrique em seus lugares.
O reencontro com a LDU 

traz recordações positivas 
para o Flamengo. As duas 
equipes fizeram parte do 
mesmo grupo na campanha 
de 2019, que terminou com 
o título do clube carioca. 

Os cariocas perderam em 
Quito por 2 a 1 e venceram 
no Maracanã por 3 a 1. Na-
quela ocasião, as duas equi-
pes avançaram com a mes-
ma pontuação: 10 pontos. 
Porém, o Rubro-Negro ficou 
em primeiro na classifica-
ção, devido ao saldo de gols.

Bem na Libertadores, a 
LDU ocupa no momento 

apenas a quarta colocação 
no Campeonato Equatoria-
no, com quatro vitórias e 
seis empates. O Emelec li-
dera o torneio.

Ontem, o comentarista 
Casagrande pediu a convo-
cação de Pedro para Seleção. 

“Espero que Tite mude 
um pouco o conceito de con-
vocações. Há jogadores sem-
pre chamados e que não res-
pondem o esperado. O Brasil 
precisa chegar à Copa com 
algumas novidades. Um ata-
cante clássico como Pedro, 
se conseguir continuar nes-
te nível até lá, não pode ficar 
fora da lista”, afirmou.

VASCO

Salgado exalta amor vascaíno

Após a divulgação do balan-
ço financeiro do Vasco que 
apontou uma dívida superior 
aos R$ 800 milhões, torcedo-
res de forma espontânea ini-
ciaram uma campanha para 
ajudar os cofres cruzmalti-
nos. O presidente do Vasco, 
Jorge Salgado, comemorou 
bastante o engajamento e in-
formou o valor arrecadado 
em dois dias de mutirão.

“Já são mais de R$300 mil 
reais em doações em prati-
camente dois dias. Nosso 
financeiro vai fazer uma 
prestação de contas deta-
lhada em breve de todas as 
doações. O Vasco é gigante. 
A torcida do Vasco é gigan-
te”, afirmou em entrevista ao 

‘Vasco é gigante’, diz dirigente

DIVULGAÇÃO

portal “globoesporte.com”.
Jorge Salgado assumiu o 

comando do Vasco no come-
ço deste ano e terá que lidar 
com a disputa da Série B. O 
Cruzmaltino está tendo uma 

queda grande de receitas e 
tudo isso acontece em meio 
a obrigação de retornar para 
a elite do futebol brasileiro.

“Não existe nenhuma 
torcida como a do Vasco no 
mundo todo. Eu acho que 
a transparência com que a 
gente lidou com o balanço 
na última sexta-feira foi fun-
damental para que os vascaí-
nos mais uma vez se unissem 
em prol do Clube. Essa é uma 
demonstração de união que 
nos incentiva cada vez mais 
a mudar o cenário financeiro 
do Vasco”, disse.

Jorge Salgado assumiu o 
comando do Vasco no come-
ço deste ano e terá que lidar 
com a disputa da Série B. 

Presidente diz que clube arrecadou R$ 300 mil em apenas dois dias

BOTAFOGO FLUMINENSE

Alvinegro reduz o 
percentual de joia
O Botafogo divulgou que só 
tem direito a 60% do ata-
cante Matheus Nascimen-
to, de 17 anos, uma perda de 
30%. De acordo com o por-
tal “UOL”, uma sondagem do 

Flamengo acabou fazendo 
que o clube carioca cedesse 
esse percentual para o pró-
prio jogador. Ele assinou o 
seu primeiro contrato pro-
fissional com 16 anos. 

Gabriel 
Teixeira 
com moral
Na partida contra o Por-
tuguesa, o atacante Ga-
briel Teixeira foi titular 
da equipe tricolor. Apesar 
do Fluminense não ter 
saído do empate no pri-
meiro jogo da semifinal 
do Carioca, o jovem, de 
20 anos, voltou a receber 
muitos elogios.

“Teve excepcional atua-
ção, com virtudes de bei-
rada, vitória pessoal pela 
ponta, de finalização. No 
final da partida, mais des-
gastado, coloquei ele por 
trás dos centroavantes”, 
afirmou Roger Machado.

Destaque do sub-20 no 
último Brasileiro, Gabriel 
Teixeira teve suas primei-
ras chances como profis-
sional na atual temporada. 

Bruno Henrique sem medo da altitude 
 > Para o atacante Bruno 

Henrique, o Rubro-Negro 
deve manter sua postu-
ra de jogo contra a LDU, 
hoje, pela Libertadores, 
e não se assustar com os 
2.850m da cidade de Qui-
to, no Equador.

“A postura tem que ser 

a mesma de sempre, jogan-
do dentro ou fora de casa. 
Sabemos que há o fator da 
altitude, que temos que sa-
ber lidar e jogar compacto, 
sair na hora certa nos con-
tra-ataques. Nas oportuni-
dades que acontecerem, te-
mos que matar”, disse Bruno 

Henrique à FlaTV.
“Eles vão imprimir um 

ritmo forte para cansar-
mos mais rápido e eles fa-
zerem o jogo deles. Temos 
que estar bem fisicamen-
te e saber conduzir o jogo 
na hora certa, imprimir 
um ritmo forte”.
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ECONOMIA

Preço do GNV 
chega a R$ 4 nas 
bombas do Rio
O DIA constatou que metro cúbico do combustível, que era 
encontrado por R$ 2,85, subiu mais de R$ 1 em alguns postos

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

O taxista Paulo Roberto Pinto está revoltado com o preço do GNV nos postos: “É um absurdo com o povo”O
s cariocas já sentem 
no bolso o aumen-
to de preço do GNV 
nos postos. O metro 

cúbico do combustível, que 
costumava variar em torno 
de R$ 2,99, chegou a R$ 4 em 
diversos pontos da capital 
fluminense. A alta de, em mé-
dia, R$ 1, é reflexo do reajuste 
que o insumo sofreu nas dis-
tribuidoras, autorizado pela 
Petrobras, que chegou a 39%. 
Na última quinta-feira, a Na-
turgy, empresa que opera no 
Rio, informou que “o aumen-
to da tarifa de GNV da CEG e 
CEG RIO seria de, aproxima-
damente, 35%”. 

O aumento do gás natural é 
equivalente a política de pari-
dade dos preços mantida pela 
Petrobras, como explicou o 

economista Gilberto Braga. 
“A troca da diretoria ainda 
não impactou em mudança 
no repasse dos derivados do 
petróleo ao consumidor. Por 
isso, o preço vem subindo de 
maneira absurda, refletindo 
o comportamento do câmbio 
desfavorável e do petróleo no 
mercado internacional”. 

O DIA constatou indigna-
ção unânime com o aumen-
to, principalmente entre os 
que precisam do combustí-
vel para trabalhar. “Eu costu-
mava pagar R$ 2,87 no GNV, 
em um posto aqui na Penha, 
que era o mais barato. Paguei 
R$3,99. Isso é um absurdo 
com o trabalhador, com o 
taxista, com o povo. O presi-
dente (Bolsonaro) mudou o 
presidente da Petrobras para 
que? se aumenta o gás, au-
menta tudo. O trabalho está 
muito difícil”, desabafou o 

taxista Paulo Roberto Pinto. 
Colega de profissão, Car-

los Alberto Teixeira relatou 
as dificuldades que a alta 
deve trazer na rotina. 

“A minha opinião é que 
é um absurdo, esse repas-
se é uma coisa de maluco, 
o GNV está indo para o pa-
tamar do álcool. Hoje em 
dia, maior parte da frota 
de táxis do Rio usa gás, jus-
tamente quem mais preci-
sa. Com R$50 eu não consigo 
nem encher o tanque, como 
eu fazia há um tempo. De R$ 
3,19, ou até menos, passar 
para R$ 4 é surreal. Agora, 
estou procurando um lugar 
mais barato para abastecer. 
Mas, as vezes estamos em 
um lugar que não tem posto 
barato e certas corridas vão 
acabar não compensando. Tá 
ruim pra todo mundo, afir-
mou o taxista.

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

VALOR NAS ALTURAS

Gás de cozinha volta a subir e chega a R$ 120, diz ANP

 NO preço do gás de cozinha vol-
tou a subir na última semana 
de abril, de 25 de abril a 1º de 
maio, comparada à semana an-
terior, chegando a R$ 120 o bo-
tijão de 13 Kg no Centro-Oeste, 
local de mais difícil acesso de 
distribuição, segundo dados da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O valor é 0,4% maior do 
que na semana anterior.

O menor valor continua sendo na 
região Sudeste, com preço médio de 
R$ 65/botijão. O último ajuste do 
GLP 13 Kg foi anunciado pela Petro-
bras no dia 1º de abril, da ordem de 
5% em relação ao preço anterior. Os 
movimentos no preço do produto 
pela estatal têm sido mensais, ao 
contrário dos demais combustíveis, 
que acompanham mais de perto as 
oscilações do petróleo e derivados 
no mercado internacional.

O preço da gasolina teve alta 
de 0,4%, para R$ 5,465 o litro 
na média do país, sendo mais 
cara na região Norte (média de 
R$ 6,890 o litro) e mais barata 
no Sudeste, único local onde o 
combustível é negociado abaixo 
de R$ 4, a R$ 3,899 o litro. Já o 
diesel teve leve queda, de 0,2%, 
para R$ 4,196 em média, varian-
do entre R$ 5,780/litro, no Norte, 
e R$ 3,690/litro no Sudeste.

ALGO MAIS

 N Thiago Silva, que traba-
lha como motorista de apli-
cativo, contou que pagava 
em torno de R$ 2,99 e até 
R$2,79, mas no domingo 
desembolsou R$ 3,99. 

“Veio aí quase R$ 1 de au-
mento, de uma hora pra ou-
tra. Eu já tinha estranhado. 
Isso prejudica muito quem 
trabalha com aplicativo, os 
taxistas também, as vezes 
você está em um ponto que 
não toca nenhuma corrida, 
precisa se deslocar e gasta 
combustível. Vamos pre-
cisar trabalhar mais para 
abastecer. Hoje (domingo), 
por exemplo, eu fiz R$ 47 no 
aplicativo e paguei R$ 33 
no posto. Ou seja, trabalhei 
mais de 2h só para abaste-
cer, é muito complicado”, 
reclamou o motorista. 

“Tivemos o aumento na 
gasolina e migramos para o 
gás, ai quando tá todo mun-
do no GNV eles aumentam. 
Não tem muito para onde 
correr, estamos de mãos 
atadas”, concluiu.

Taxista e 
motorista  
de aplicativo 
reclamam

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Thiago Silva: gasto maior
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NO CENTRO

 N O governo do Rio anun-
ciou a reabertura do posto 
do Sine no Centro da cidade. 
A unidade fica no prédio na 
Av. Presidente Antônio Car-
los 251. A unidade oferece 
serviços de intermediação 
de mão de obra, solicitação 
de seguro-desemprego e 
orientação sobre Carteira 
de Trabalho Digital.

O posto estava fechado 
desde março de 2020 devido 
à pandemia e recebia média 
de 250 pessoas por dia. Com 
a reabertura, que segue pro-
tocolos sanitários, a Setrab 
espera atender cerca de 80 
pessoas por dia. Para pedir 
seguro-desemprego, é preci-
so agendar por meio do canal 
digital saaweb.mte.gov.br.

Posto do Sine 
é reaberto

Rio tem 2.061 vagas para 
estágio e jovem aprendiz
Oportunidades podem ser conferidas nos sites do CIEE e da 
Fundação Mudes. Há chance para pessoas com deficiência

REPRODUÇÃO/ INTERNET

No Sine, para pedir seguro-desemprego é preciso agendar

O 
Estado do Rio tem 
2.061 vagas de estágio 
e jovem aprendiz esta 
semana. O CIEE Rio 

oferece 1.761 oportunidades e 
a Fundação Mudes disponibi-
liza 300. O valor da bolsa-auxí-
lio chega a R$ 2 mil. O candi-
dato pode conferir as ofertas 
nos sites das instituições: ht-
tps://portal.ciee.org.br/ e ht-
tps://www.mudes.org.br/. 

O CIEE Rio também abriu 
vagas de estágio de Nível Su-
perior para pessoas com de-
ficiência. As oportunidades 
são em empresas do setor pú-
blico, destinadas aos cursos 
de Administração, Ciências 
Contábeis, Engenharia Ci-
vil, Engenharia Química, En-
genharia de Produção, Enge-
nharia Ambiental, Análise de 
Sistemas, Sistemas de Infor-
mação, Ciência da Computa-

ção, Engenharia da Computa-
ção, Matemática, Estatística e 
Comunicação Social.

Com carga horária de seis 
horas diárias, de segunda a 
sexta-feira, o estágio, no Cen-
tro do Rio, dá bolsa auxílio a 
partir de R$ 1.120, segundo o 
CIEE. Os interessados devem 
encaminhar currículo, laudo 
médico com CID e declaração 
da faculdade para programap-
cd@cieerj.org.br. O candidato 
deve colocar no assunto: Está-
gio – PcD Ensino Superior.

FUNDAÇÃO MUDES
As carreiras do Ensino Su-
perior com o maior número 
de vagas são: Administração 
(60), Marketing (42), Comu-
nicação Social (33), Ciências 
Contábeis (9), Análise de Sis-
temas (9), Design (9), Logís-
tica (7), Matemática (5) e Pe-

dagogia (5). Ainda há vagas 
para cursos como Arquitetu-
ra, Ciência da Computação, 
Direito, Economia, Enferma-
gem, Farmácia, Hotelaria, 
Letras, Nutrição, Psicologia, 
Relações Internacionais, Tu-
rismo, diversos cursos de En-
genharia e muito mais.

Há chances para estágio 
no Ensino Médio, são 15 no 
total. Além delas, há oportu-
nidades para cursos técni-
cos, que somam 28 vagas. As 
principais são em técnico em 
Administração (7) e técnico 
em Eletrônica (5).

Os processos seletivos são 
feitos de maneira remota, 
por meio de telefone e inter-
net. dúvida podem ser tira-
das por e-mail (gedipcal@
mudes.org.br) ou pelo Fale 
Conosco do site, Facebook ou 
Instagram.
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Atualmente no elenco do reality ‘No 
Limite’, da Globo, o ex-BBB, ator e 
cantor, Kaysar Dadour, deixou tudo 
esquematizado aqui fora para lançar, 
no próximo dia 14, em todas as 
plataformas digitais, seu mais novo 
single intitulado ‘Não Quer Parar’. A 
música vem acompanhada de um clipe 
gravado em sigilo pouco antes de 
Kaysar entrar no confinamento. “Eu 
estava ansioso para contar essa 
novidade para vocês, deixei tudo pronto 
antes de entrar No Limite e espero 
muito que gostem”, disse o cantor. A 
faixa ‘Não Quer Parar’ tem influências 
da música eletrônica e o beat dançante 
que só o funk tem. “Esse é um estilo que 
eu gosto de ouvir, me apaixonei pelo 
funk assim que cheguei no Brasil! É 
alegria, amor, vibração. É isso que eu 
quero que as pessoas sintam quando 
ouvirem essa música. Dancem muito e 
se divertiam ouvindo Não Quer Parar”, 
complementou Kaysar.

FábiaOliveira

KAYSAR LANÇA MÚSICA 

CONFINADO EM ‘NO LIMITE’, 

SENADOR ENCRENCADO

Ministra Rosa Weber, do 

STF, recebe queixa-crime 

de Luciana Gimenez 

contra Kajuru

Este último domingo foi agitado para Anitta. A cantora, que 
atualmente mora nos Estados Unidos por conta do trabalho, 
foi filmada aos beijos com o novo namorado em uma balada 
em Miami. A Poderosa e o empresário americano Michael Che-
trit estavam abraçadinhos e curtindo a noitada no maior clima 
de romance. Este romance foi divulgado com exclusividade por 
esta humilde coluna.
 O novo amor de Anitta é empresário do setor imobiliário e 
herdeiro bilionário (fortuna estimada em 6 bilhões de dólares). 
Além disso, a família dele, Chetrit, é muito conhecida em todos 
os Estados Unidos. Mikey, como é conhecido entre os amigos, 
esteve na festa de aniversário de Anitta, no fim de março e, na 
ocasião, comemoraram a data juntinhos.

ANITTA BEIJA MUITO EM BALADA

REPRODUÇÃO IN
TERNET 

A 
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 
Federal - STF, recebeu, na última quarta-
-feira, a queixa crime ajuizada por Luciana 

Gimenez contra o senador Jorge Kajuru, antigo 
partido Cidadania e do qual foi convidado a se 
retirar. A queixa crime em questão determina a 
notificação de Kajuru para que o mesmo apre-
sente defesa no prazo de 15 dias.

A queixa crime apresentada pelo advogado, 
Lucas Guimarães Diaz, que representa a apre-
sentadora na ação, indica a prática dos crimes de 
injúria e difamação feitos pelo senador Jorge 
Kajuru em entrevista ao vivo no programa ‘Na 
Lata’, no Youtube, em março deste ano.

O senador ainda responde a um processo na 
esfera cível estadual de São Paulo, pelo qual 
Luciana Gimenez pede indenização por danos 
morais. Kajuru já foi citado e, liminarmente está 
impedido de falar sobre Luciana, sob pena de 
multa diária de R$ 20 mil.

Quem pensa que os ataques de Kajuru contra 
Luciana Gimenez vem de hoje, se engana. A 
apresentora, que já ganhou em última instância 
um processo contra o político, movido em 2004, 
luta agora pelo cumprimento da sentença para 

BABI FOTOGRAFIAS

REPRODUÇÃO

que ele pague a quantia determinada pelo 
judiciário e que hoje gira em R$100 mil.

Imotivada e gratuitamente, já que nunca foram 
amigos ou tiveram qualquer tipo de intimidade, há 
20 anos Kajuru vem se manifestando em público 
de maneira ofensiva e grosseira em relação à apre-
sentadora, direcionando a sua integridade e honra 
como mulher. Sua conduta atingiu tal nível que ele, 
um senador da república, despreza decisões do 
poder judiciário que não lhe convém.

Os ataques que Jorge Kajuru vem direcionando 
à Luciana Gimenez criam uma situação muito 
perigosa, pois abre precedente para que outros 
homens façam o mesmo com mulheres achando 
que sairão ilesos de suas responsabilidades. Vale 
lembrar que a cada 7 horas uma mulher morre 
vítima de feminicídio. A cada 1 hora, 500 mulheres 
são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é 
estuprada no Brasil e tudo começa com um dito 
‘simples xingamento’ que o homem se acha no 
direito de proferir contra uma mulher.

Há rumores que Luciana possa ainda entrar com 
uma ação por tortura psicológica contra o senador, 
amparada pela Lei 9.455/97, que reconhece que o 
crime de tortura não se trata somente de abusos 

físicos e engloba situações que resultam em sofri-
mento mental ou psicológico. As constantes humi-
lhações públicas que Luciana vem sendo exposta 
na imprensa ou em programas em rede nacional 
seriam provas irrefutáveis da atitude do senador.

Os filhos da apresentadora têm passado por 
vários transtornos devido aos ocorridos. Lucas 
Jagger, inclusive, foi atacado em uma postagem 
no Instagram do senador, que a retirou do ar 
após sofrer imensas críticas da opinião pública. 
Para terminar, vale lembrar que como citado em 
todo texto, Jorge Kajuru é um senador da repú-
blica eleito democraticamente e tem como 
papel fazer com que a constituição seja obedeci-
da, constituição essa que diz no artigo 5° inciso 
X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito a indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação.”
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MARIDO DE MC MARCELLY 
PRESO POR CÁRCERE 
PRIVADO DA CANTORA
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No início da tarde do último domingo, Ângela Ro Ro 
foi levada ao Hospital Municipal Nossa Senhora de 
Nazareth, em Saquarema, depois de cair de cabeça 
no chão enquanto se exercitava. A cantora, de 71 anos 
levou quatro pontos e fez questão de agradecer o 
atendimento na rede pública.
 “Estava fazendo alongamento de manhã, com o 
meu tapetinho, e caí de cabeça no chão, na pedra 
dura. Foram só alguns pontinhos e tinha gente lá 
sofrendo muito mais que eu. Daqui a pouco já estou 
boa para continuar me exercitando. Obrigado pelo 
atendimento na rede pública, um atendimento igual 
para todos, salve o SUS”, disse a cantora no Instagram.

Ex-primeira dama da Embelleze, a influenciadora Moni-

que Elias publicou em seu Instagram o trailer de seu novo 

projeto, a websérie intitulada ‘Entre nós’. Na produção, 

Monique vai dar vida a Suzana Lima, uma mulher de 30 

anos, que após sofrer uma desilusão amorosa decide en-

trar numa badalada academia para mudar seu estilo de 

vida e melhorar sua autoestima . Lá ela conhece Marcelo 

(Bernardo Velasco), seu personal trainer e começa a vi-

ver um romance. Tudo parece perfeito, até que Marcelo 

revela um segredo a Suzana que mudará toda trama 

da história. O lançamento da websérie será na próxima 

sexta-feira, às 18h, no Instagram, Youtube e Facebook 

e promete movimentar as redes sociais.

WEBSÉRIE

TOMBO

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

padeiro Marcelo 
Horta oferece a 
Semana do Pão 
de Fermentação 
Natural sem Glú-
ten, com aulas 
gratuitas, come-
çando hoje até 
dia 06. Inscri-
ções nas bios dos 
insta @levain.rio  
e @chef.marce-
lohorta e pelo  
http://bit.ly/
cadastro-ig-bio.

Fiuk virou meme nas 
redes sociais, depois 
de dizer em rede 
nacional que 
precisava ganhar R$ 
1,5 milhão no ‘BBB 21’ 
porque sua família 
(principalmente por 
parte de mãe) 
precisa do dinheiro. 
Ele chorou as 
pitangas ao vivo, no 
programa deste 
domingo (2), ao 
lembrar em seu 
discurso que 
precisou vender seu 
carro, uma guitarra e até um computador antes 
de se aventurar no reality. Mas a coluna conta 
agora, caro leitor, a parte que o filho de Fábio Jr 
‘esqueceu’ de mencionar em sua fala 
comovente.  
 A começar pelo fato de que o carro já vendido, 
avaliado em R$ 150 mil, é apenas um dos 
veículos do cantor. Ele ainda possui mais dois na 
garagem: outro que, assim como o já vendido, 
usa para praticar drift e outro de uso pessoal. 
Além disso, pouco antes de entrar no programa, 
ele protagonizou, ao lado de Felipe Titto, uma 
campanha para uma marca de roupas na qual 
ele faturou singelos R$ 80 mil de cachê. Fora 
que, no fim do ano passado, Fiuk estava no ar na 
tela da Globo na pele do personagem Ruy, em ‘A 
Força do Querer’, novela para qual entrou no 
elenco em 2017 ganhando salário de R$ 25 mil 
mensais. E, agora, o cantor vinha faturando com 
a reprise da trama. É um cascalho perto do 

salário que 
tinha no ano da 
estreia? É! 
Porém, era 
alguma coisa.  
 Mas a coluna 
entende a 
preocupação de 
Fiuk. Ele morava 
na mansão do 
pai antes de 
entrar no reality. 
Apesar do fato de 
que o imóvel 
tinha uma 
passagem direto 
para o quarto do 
cantor pela lateral, 

para garantir mais privacidade ao Fábio Jr e sua 
atual mulher, Fiuk tinha acesso aos demais 
cômodos da residência. Só que o artista 
veterano vendeu a casa por R$ 8 milhões e se 
mudou para outra enquanto Fiuk já estava 
confinado. Ou seja, ainda não se sabe se o 
destino de Fiuk será continuar morando com o 
pai, com a mãe ou se ele buscará sua 
independência e irá morar sozinho...   
 O que se sabe é que ele não vendeu o carro e as 
outras coisas citadas por estar passando 
necessidade, mas sim para continuar bancando 
os luxos e regalias que seus pais já não 
bancavam mais. Apesar de nos últimos tempos 
já não bancar mais os luxos do filho, como 
viagens ou coisas superficiais, Fábio Jr sempre 
deu a ele casa e comida. E agora? Será que Fiuk 
finalmente saíra debaixo das asas do pai 
famoso? É aguardar pra ver! 

O QUE FIUK NÃO CONTOU AO CHORAR 
PITANGAS NO ‘BBB’ POR R$ 1,5 MILHÃO

Companheiro da funkeira Mc Marcelly, Francimar Jorge Cavalcante foi 
preso na tarde do último domingo, no apartamento que o casal dividia 
no bairro Pilares, Zona Norte do Rio. Segundo informações da Polícia 
Militar, Marcelly estava sendo agredida e ainda mantida em cárcere 
privado pelo companheiro que participou com ela do ‘Power Couple 
Brasil’, da Record TV.
 Os militares foram até o imóvel após serem acionados pela cunhada 
da artista, Cristina Gomes, que entregou às autoridades fotos e áudios 
que comprovavam as agressões. Chegando ao local, os policiais en-
contraram o casal no quarto e, quando perguntada sobre as agressões, 
Mc Marcelly começou a chorar e se tremer toda. Os dois então foram 
encaminhados até a 24ª DP, em Piedade, onde o caso foi registrado.
Diante da gravidade, o delegado de plantão decidiu manter Francimar 
Jorge Cavalcante preso, autuando-o por cárcere privado. Ele já possui 
passagem pela polícia por desacato.

VIÚVA NÃO CONSEGUE RECEBER HERANÇA

REPRODUÇÃO

O jornalista Paulo Henrique 
Amorim e Georgia Cardoso Pi-
nheiro registraram em cartório 
uma união estável no dia 9 
de setembro de 2010. Ape-
sar disso, a herdeira ainda não 
teve autorização judicial para 
vender o único imóvel compra-
do pelo casal. A viúva  ainda 
mora no apartamento de 407 
metros quadrados localizado 
no Higienópolis, área nobre 
de São Paulo, mas afirma que 
precisa vender o imóvel. No 
último dia 15, ela apresentou 
à Justiça um pedido para que fosse liberado um 
alvará, e pudesse garantir 50% do dinheiro, com a 
justificativa de que está sendo prejudicada, por não 
possuir renda suficiente para a manutenção do bem. 
Georgia se comprometeu, inclusive, a depositar os 
outros 50% em juízo, para pagar eventuais débitos.
 No dia 28 de abril, a juíza Claudia Caputo Bevila-
cqua Vieira, não acolheu o pedido, decidindo que a 
liberação do alvará acontecerá apenas após a ho-
mologação da partilha. Apesar de não haver nenhum 
impedimento quanto à documentação exigida por lei 
para garantir os direitos de Georgia, uma vez que Pau-
lo Henrique Amorim também deixou testamento, o 
problema está no fato de que estão surgindo alguns 
credores. Recentemente, insurgiu no processo, um 
pedido de habilitação de crédito de mais de R$ 900 
mil, tendo a mesma juíza autorizado a habilitação do 
suposto credor.
 A única filha de Amorim, Maria Amorim Queen, 
também herdeira, cedeu para Georgia, em 24 de 
outubro de 2019, todos os direitos de bens móveis e 
imóveis. Tudo foi devidamente registrado em cartó-
rio. O imóvel em questão é o apartamento de mais de 

400 metros, comprado por Pau-
lo e Georgia, em junho de 2010, 
no bairro Higienópolis, em São 
Paulo, registrado em nome dos 
dois. Contudo, todos os impostos 
recaem sobre a viúva. De igual 
forma, eventuais dívidas deixa-
das por Paulo Henrique Amorim 
estão comprometendo o acesso 
da viúva à herança, uma vez que o 
processo se encontra tumultuado 
desde a abertura do inventário. 
A Rosner e Fadur Sociedade de 
Advogados, que representa os 
interesses de Juliana Resende 

Silva de Lima, alega possuir um crédito de R$ 901 mil, 
oriundos de uma vitória de uma ação judicial contra 
o jornalista.
 A defesa de Georgia rebate, afirmando que a ação 
judicial citada ainda não terminou, estando em curso 
um agravo de instrumento, em trâmite na 6ª Câma-
ra de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Georgia também está sendo confrontada por 
este credor, que alega que a viúva omitiu informações 
sobre o real patrimônio de Paulo Henrique Amorim, 
tendo o credor, levado a conhecimento do magis-
trado, supostas inconsistências da relação dos bens 
apresentados pela viúva, e o alto valor declarado no 
imposto de renda de 2019. A Rosner e Fadur Socieda-
de de Advogados afirma que uma das empresas de 
Amorim, a PHA HOLDINGS LTD, faturaria cerca de R$ 
781 mil ano, e confronta Georgia, que teria declarado 
no processo que a empresa não gera nenhum lucro.
 A advogada de Georgia já apresentou à Justiça os 
extratos bancários da conta da empresa, e também 
se defende com o imposto de renda de 2020, onde 
informa que o imposto de 2019 não corresponde 
mais à realidade.

Eduardo Costa diz que vem sofrendo ameaças desde que lançou a faixa ‘Cuidado’, que é uma crítica sobre a 
atual situação do país. Em um áudio ao qual esta coluna teve acesso, o cantor narra o medo que vem sen-
tindo por conta da integridade de seus familiares. Mas, ao ser procurado, ele muda a versão: “nem acredito 
nessas ameaças. Acho que isso é mais gente ruim querendo causar do que ameaça. Mas não custa prevenir”. 

MELHOR PREVENIR 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Após conectar dezenas de cidades no meio da floresta, 
por fibra ótica submersa nos rios Negro e Amazonas, o 
Projeto Amazônia Conectada encontra certa resistên-
cia nos gabinetes da Esplanada em Brasília, indicam 
fontes, porque usa equipamentos e tecnologia de uma 
empresa brasileira, o programa PadTec, em detrimen-
to de um concorrente chinês. O lobby oriental é forte 
entre portas. O projeto pretende interligar ribeirinhos, 
quartéis do Exército, escolas, hospitais e aldeias em 
mais de três mil quilômetros na floresta, e tem as For-
ças Armadas como base de sua operação.

Força tarefa
 N O projeto é tutelado pelo 

Ministério da Defesa, em 
interface com o da Ciência 
e Tecnologia e o das Comu-
nicações. Seus coordena-
dores regionais estão em 
Brasília atrás de garantias 
para continuidade.

Reforço
 N Para quem critica a Ope-

ração – principalmente 
advogados criminalistas 
com clientes milioná-
rios – vale lembrar que a 
Lava Jato ajuda. A Justi-
ça já destinou mais de R$ 
29 milhões de dinheiro 
apreendido de senten-
ciados para o Amazônia 
Conectada.

PT no BB
 N Ex-diretor de Marke-

ting do Banco do Brasil 
no período do Mensalão 
no Governo Lula, Rena-
to Naegele deve ser no-
meado vice presidente de 
Governo e Agronegócios 
do BB.

Inversão
 N O Brasil é mesmo um 

país de inversão de valo-
res. O líder indígena Al-
mir Surui (Povo Paiter 
Suruí), de Roraima, virou 
alvo da Polícia Federal e 
da direção da Funai por-
que denunciou o governo 
do presidente Jair Bolso-
naro ao Tribunal Penal In-
ternacional por ataques 
aos povos indígenas.

Como é?
 N A Funai, ao que consta 

na Constituição, é a enti-
dade que garante os direi-
tos das etnias. Suruí pas-
sou a receber telefonemas 
considerados intimidado-
res da PF e do órgão.

Fortuna!
 NUm pedreiro brasileiro 

ganhou duas vezes na prin-
cipal loteria da Itália, em 
apenas 20 dias. Além de le-
var 3 milhões de euros (R$ 
19,6 milhões), virou alvo da 
Polícia. Mas nada encon-
traram além da sorte.

Barbaridade
 N Gay, ativista do MST e fi-

liado ao PT. A Polícia Civil 
do Paraná trabalha com a 
hipótese de crime de ho-
mofobia e por ideologia 
sobre o assassinato do jo-
vem Lindolfo Kosmaski, 
25 anos, cujo corpo apa-
receu carbonizado em São 
João do Triunfo.

Brasil & STF
 N Um dado interessante 

da sondagem nacional da 
Paraná Pesquisas sobre a 
maioria (mais de 82%) 
pedir novo processo de 
escolha para ministro 
do STF, por mérito, e não 
por indicação política: o 
índice a favor da mudan-
ça do modelo é aprovado 
por todas as faixas etárias 
dos entrevistados, em to-
das as escolaridades e 

nas cinco regiões do país, 
mostram os recortes da 
pesquisa. Mais detalhes 
no nosso portal.

Pódio na praia
 N A La Boutique Café & 

Casa Hotel em Caraíva, 
vila paradisíaca no sul da 
Bahia, vai oferecer duas 
diárias de cortesia para os 
atletas brasileiros meda-
lhistas de ouro dos Jogos 
de Tóquio.

Marceneiro do Poder
 N Faleceu um dos melho-

res marceneiros de Brasí-
lia, Nestor Kozan, aos 61, 
vítima do coronavírus. Ele 
fez projetos como a mobí-
lia de 274 suítes do antigo 
hotel Blue Tree, hoje Ro-
yal Tulip; da Trattoria do 
Rosário; e de residências 
dos Lagos Sul e Norte.

TEM PANDA NA MOITA

O QUE SERÁ?

 N Agora que sofreu impeachment como governador do Rio, 
Wilson Witzel (FOTO) tem destino incerto. Ainda é investigado. 
Está entre o camburão e uma empresa consultoria.

“O tratamento mais 

adequado para a 

coronofobia e para 

qualquer outro tipo 

de doença mental 

que tivermos na 

pandemia é a terapia”

Após mais de um ano de pande-
mia da covid-19, e ultrapassar 
o número de 400 mil mortos 

no país, vimos o quanto precisamos 
aprender a lidar com as adversidades, 
a cuidar tanto da nossa saúde física 
quanto da emocional e desenvolver 
melhor a empatia. Além dos desafios 
do isolamento social, tristeza pelas 
vidas perdidas e a falta de esperança, 
todo este contexto trouxe ainda uma 
nova doença psicológica denominada 
coronofobia.

Corono deriva da palavra coronaví-
rus e fobia significa medo. Portanto, o 
medo, ou fobia, de pegar e transmitir 
a covid-19. Os sintomas mais comuns 
detectados até agora são ansiedade, 
pavor de tocar em objetos sem luva 

A partir do último trimestre de 
2020, a Federação das Indús-
trias do Rio de Janeiro (Firjan) 

adotou um mantra: o Rio tem jeito! A 
pandemia do novo coronavírus agra-
vou ainda mais os problemas sociais 
e econômicos do estado fluminense. 
Desde então, e como sempre fez, a Fir-
jan vem apontando caminhos para a 
retomada da Economia do Rio.

No segundo semestre do ano pas-
sado apresentamos para o governo do 
estado e para a Assembleia Legislati-
va o Programa para a Retomada da 
Economia do Estado do Rio de Janeiro 
em Bases Competitivas, com quatro 
pilares de multiplicação de desenvol-
vimento. Um deles diz respeito ao sa-
neamento. E uma das principais eta-
pas neste percurso é a concessão dos 
serviços da Cedae.

O sucesso do leilão ocorrido na últi-
ma sexta-feira trará R$ 50 bilhões ao 
estado entre pagamento de outorga e 
investimentos ao longo de 35 anos. O 
ágio de 114% prova a confiança dos in-
vestidores e o potencial que vislumbram 
aqui. A Firjan atuou como protagonista 
na defesa deste processo de concessão 
da Cedae. E isto muito nos orgulha, pois 
trata-se de um acontecimento destinado 
a quitar uma imensa dívida com a popu-
lação fluminense, em particular com a 
parcela mais pobre.

Nosso estado enfrenta sérios pro-
blemas quando o assunto é saneamen-
to básico, condição fundamental para 
o desenvolvimento socioeconômico. 
Mais de um milhão de fluminenses 
não têm acesso a abastecimento de 
água e 5,6 milhões vivem sem coleta 
de esgoto. Mais de 60% do esgoto pro-
duzido não são tratados. E a partici-
pação privada é fundamental para a 
superação deste cenário inaceitável 
em pleno 2021.

A concessão da Cedae ampliará a co-
bertura de saneamento e trará uma sé-
rie de benefícios associados. Gera um 
potencial de impacto total de R$ 37,7 bi-
lhões de efeito multiplicador na Econo-
mia, demandando setores como cons-

Saneamento para todos

Coronofobia, a nova vilã da saúde mental

Daniela Generoso
psicóloga e 
neuropsicóloga

Eduardo Eugenio 
Gouvêa Vieira
presidente do Sistema 
Firjan

ou sem passar o álcool, descontrole 
das emoções, a impossibilidade de de-
senvolver as atividades de rotina com 

alegria, isolamento total e, em muitos 
casos, medo de ir à rua. 

Especialistas publicaram na ‘Natio-
nal Library of Medicine’ um estudo que 
mostra que dos 500 casos de ansiedade e 
depressão analisados, 500 deles tinham 

trução civil, metalurgia e indústria de 
máquinas e equipamentos. E espera-se 
a criação de quase meio milhão de pos-
tos de trabalho ao longo da concessão.

O projeto também prevê, segundo o 
BNDES, nos primeiros cinco anos da 
concessão, investimentos de R$ 2,6 bi-
lhões para combater as causas da po-
luição da Baía da Guanabara. Assim, 
será possível solucionar um problema 
histórico que assola o Rio de Janeiro e é 
discutido desde a Rio 92, a Conferência 
da ONU sobre o Meio Ambiente ocorri-
da na capital fluminense em 1992.

Outro benefício será a economia 
com custos relacionados à Saúde pú-

blica. A Organização Mundial da Saú-
de (OMS) estima que cada real inves-
tido em saneamento gera economia de 
R$ 4, relativos à prevenção de doenças 
como verminoses, proporcionada pela 
distribuição de água potável e pela 
destinação adequada de esgoto. Des-
sa forma, o projeto fluminense pode 
gerar R$ 127,8 bilhões em economia de 
longo prazo na área da Saúde.

A expansão da cobertura de abasteci-
mento de água e esgotamento sanitário 
proporcionará retornos sociais, econô-
micos e ambientais ao estado. É um pas-
so fundamental que marcará a história 
do Rio de Janeiro. O Rio tem jeito!

a ver com a covid-19. Esses dados nos 
fazem ver que a grande maioria da po-
pulação teve que aprender a lidar com 
muitas perdas e a incerteza do amanhã. 

Por isso, além de passar por proble-
mas com a saúde mental, tivemos, e 
continuamos tendo, que lidar com a di-
ficuldade de relacionamento e a com a 
dificuldade financeira, que trazem enor-
mes impactos na vida do brasileiro que 
não tem perspectiva de melhora a curto 
prazo. Essa desesperança também abre 
espaço para outras doenças mentais. 

O tratamento mais adequado para a 
coronofobia e para qualquer outro tipo 
de doença mental que venha a nos atin-
gir de forma direta ou indiretamente li-
gado à pandemia de covid-19 é a terapia. 
Caso não seja possível realizá-la presen-
cialmente, tente consultas online. 

Em alguns casos, a consulta também 
com psiquiatra para a prescrição de 
remédio para ansiedade ou depressão 
pode ser necessária. Cuide da sua saúde 
mental e acredite em dias melhores.

LUCIANO BELFORD

ESPLANADEIRA

 N Méqui promove desfile em suas redes sociais, para campanha #Mé-
quiLookDelivery. # Brasil Brokers aposta na capacitação da equipe para 
aumentar negócios e lança programa Liderança de Alta Performance 
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famílias e crianças em situação de vulnerabilidade na região Norte. # 
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Camila, Fiuk e 

Juliette disputam 

hoje o prêmio de 

R$ 1,5 milhão do 

‘BBB 21’. Enquete 

do DIA aponta o 

possível vencedor. 

Confira ainda o que 

o eliminado Gil fala 

sobre Fiuk

A
pós 100 dias de confinamento, che-
gou a hora da tão esperada final da 
21ª edição do ‘Big Brother Brasil’. O 
reality show de maior sucesso no país 

e que tem sido a companhia de boa parte dos 
brasileiros durante a pandemia, encerra sua 
temporada com Camilla, Fiuk e Juliette na 
final. 

Com trajetórias bem distintas no jogo, os 
brothers mantém uma relação de parceria 
nesses últimos momentos e 
fortalecem até 
o anúncio do 
vencedor. E de 
acordo com en-
quete publicada 
pelo DIA,  são 
grandes as chan-
ces de Juliette se 
consagrar como 
a grande campeã.

C o m  5 7 , 8 % 
das intenções de 
voto, a paraibana 
tem sido a favo-
rita para vencer 
a edição. Em se-
gundo lugar, sur-
ge o filho de Fábio 
Jr. Até o fecha-
mento desta edi-
ção, Fiuk somava 
30,2% na enquete. 
E, em terceiro, apa-
rece a cria de Nova 
Iguaçu Camilla de 
Lucas com apenas 
12% das intenções 
de voto. 

Mesmo sem re-
sultado definido, os 
três contam com a 
certeza de que ninguém vai sair com as mãos 
abanando. Além do prêmio de R$ 1,5 milhão 
para o vencedor, o segundo lugar ganha R$ 
150 mil e, o terceiro, R$ 50 mil.

FINAL ‘SEM VIGOR’
Apesar da empolgação para a final do rea-
lity show, boa parte dos telespectadores está 
desolada com a saída de Gilberto no último 
domingo. Consagrado como uma das perso-
nalidades mais divertidas e entregues da edi-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Nat consegue disfarçar a liga-
ção de Duca para Lobão. Edgard 
tenta conversar com Cobra. Sol 
incentiva Jeff a enfrentar Lin-
coln. Edgard pede para Cobra se 
afastar de Jade.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana sinaliza a Lúcio o seu 
desejo de ficar sozinha. Marcos 
repreende Sofia pela forma 
como tratou Olívia. Alice desis-
te de esperar Renato e deixa o 
restaurante. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Alexia se esconde de Renzo. 
Isaac aposta em Bia, sem saber 
que ela não competirá. Lúcia 
fala com Dominique. Alexia diz 
a Luna que Renzo e Dominique 
acham que elas estão vivas.

 n O rei Quedorlaomer desabafa 
com Maresca. Adália descobre 
o verdadeiro destino de Massá. 
Abrão segue com os 318 homens 
para o resgate de Ló. Eles inva-
dem o acampamento do rei.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Devido à transmissão de jogo 
da Copa Libertadores da Amé-
rica, a novela não será exibida 
hoje.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n João Lucas desconfia que Kelly 
é amante de José Alfredo. Enrico 
pressiona Cláudio a falar. José 
Pedro tenta conter planos de 
mudança de Danielle.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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ADRIANO REIS

DIVULGAÇÃO/GLOBO

QUEM VAI SER 
O CAMPEÃO?

?

Juliette 
(alto), 
Camila 

e Fiuk 
estão na 

final do 
‘BBB 21’

ção, o economista já faz falta no programa 
que vai ao ar hoje.

Passado o choque da eliminação, Gil co-
memora os frutos do ‘BBB’ para sua vida. 
“Eu tinha a ideia de que participar do ‘Big 
Brother Brasil’ mudaria minha vida finan-
ceira porque minha família sempre passou 
por dificuldades muito grandes. Mas parti-
cipar do programa foi uma surpresa muito 
grata. Eu percebi que não se trata somente 
de uma transformação financeira ou social, 
é uma transformação do ser humano, é algo 
muito mais interno do que a gente consegue 
imaginar”, destaca o economista.

Criador das “cachorradas”, Gil torce para 
que seu maior aliado nessa reta final se con-
sagre como campeão e aproveita para re-
velar qual eram suas reais intenções com 
Fiuk. “É tudo muito intenso, muito louco. 
Agora eu quero a amizade dele; lá dentro 
eu queria o corpo dele nu (risos). Aí a gente 
confunde isso com paixão. Não vou mentir 
para o Brasil que a verdade é essa”, brinca 
Gil, que faz suas apostas sobre quem deve 
ser favorito ao prêmio. 

“Acho que vai ser a Juliette, pelo que vi 
aqui fora. Eu torço pelo Fiuk, meu 
amado, gosto muito dele, é al-
guém muito especial, mas acho 
que a Ju vai ganhar. Os três fina-
listas são muito incríveis, têm 
suas trajetórias, sua importân-
cia. Me identifiquei com a Ju as-
sim que ela chegou, vi meu Nor-
deste. Acho que ela leva e vai ser 
muito merecido”, completa.

DIVULGAÇÃO/ WELL NAVES

Gilberto no ‘Bate-Papo BBB’ 
com Ana Clara 
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Horóscopo

Hoje você vai arrasar na simpatia. Encontre as 
palavras certas e convença as pessoas no trabalho. Na 
vida a dois, cobranças podem causar alguns atritos. 
Cor: rosa.

Grande momento para focar nos seus objetivos. Pode 
pintar uma promoção no trabalho. Na conquista, você 
saberá bem o que quer e vai arrasar muito. Cor: 
escarlate. 

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: anta, antro, atobá, atrás, boné, bonita, bota, botina, cabo, 
crase, elite, labor, leite, linear, litro, retina, robalo, rosa, rósea, sabonete, 
sabor, sacra, santo, senil, sete, setor, sortear, talco, tenor, tensa.

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

No trabalho, vai utilizar a criatividade e comunicação 
para formar mais parcerias. Alta chance de boas 
vendas. Um romance secreto pode gerar insegurança. 
Cor: preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Busque abandonar velhos hábitos que prejudicam a 
sua rotina. Você pode se decepcionar com uma 
amizade. A intimidade promete pegar fogo com o par. 
Cor: carmim.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sorte estará a seu favor no trabalho. Aproveite e 
aposte na sua intuição para ter boas e grandes ideias. 
O romance incentiva o namoro e a união dos pares. 
Cor: fúcsia.

LEÃO
23/7 a 22/8

Adote uma postura disciplinada no dia de hoje. Evite 
distrações e colha os frutos dos seus planos. Na 
conquista, pode se apaixonar por uma pessoa 
conhecida. Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Busque não gastar demais hoje. Dia bom para dedicar 
a sorte. Participe de jogos e sorteios. No amor, muito 
prazer vai surgir na intimidade, aproveite bastante. 
Cor: azul-celeste.

LIBRA
23/9 a 22/10

Itaquiamus nulpa quiberis andus, cum ut ut inie asnt 
eaqui volor sequiam, od quatem quisti cumm quam 
quo quate pedit p quam quo quate pedit pore volorem 
rem as estue asd as aas que num quasdib.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai conviver bastante com a sua família. As 
energias serão positivas para trabalhar em casa. A  
Lua abençoa o romance e aumenta a sintonia dos 
casais. Cor: nude.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os astros realçam a sua habilidade de negociar com as 
pessoas, mas não exagere na sua ambição. Programas 
caseiros vão alegrar a vida a dois, aproveite e se jogue. 
Cor: amarelo. 

Hoje você pode ter boas oportunidades de ganhar 
dinheiro. Evite realizar despesas desnecessárias. 
Demonstre carinho em seu relacionamento, dê maia 
atenção. Cor: verde-musgo.

Grande fase para cuidar de si. No trabalho, você pode 
surpreender os colegas com ótimas ideias. Na união, o 
diálogo vai fluir com muita facilidade, ajudando a 
relação. Cor: verde-oliva. 

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

Núbia Óliiver 
é investigada 
por suposto 
envolvimento 
em esquema 
de exploração 
sexual
Núbia Óliiver, de 47 anos, está sen-
do investigada por um suposto en-
volvimento em uma rede de pros-
tituição internacional. Segundo a 
reportagem do jornal ‘SBT News’, 
a exploração sexual de brasileiras 
tem ramificações em 15 países de 
diferentes continentes.

A modelo e atriz teria sido 
agenciada por Rodrigo Otávio 
Cotait, que de acordo com a Po-
lícia Federal, lidera um complexo 
esquema de exploração sexual. No 
dia 27 de abril, seis integrantes da 
quadrilha foram presos no Bra-
sil, Espanha e Portugal durante a 
Operação Harém BR.

A investigação apontou que ele 
era dono de uma agência de mo-
delos, para disfarçar o esquema 
no mercado sexual. Para aliciar 
as meninas, o acusado se passava 
por proprietário de uma marca de 
cosméticos e se aproximava delas 
no Instagram.

Ainda segundo a Polícia Fede-
ral, Núbia Oliiver era uma dessas 
pessoas que facilitavam o contato 
para a cabeça da quadrilha. Ela 
enviava fotos sensuais de outras 
mulheres ao agenciador e com-
binava um programa sexual com 
uma delas em troca de uma comis-
são de mil reais.

À revista ‘Quem’, o advogado 
de Núbia, Rodrigo Carneiro Maia 
Bandieri, disse que a modelo não 
iria se manifestar.

“Como os autos tramitam em 
sigilo, por ora, a defesa técnica 
da Sra. Nubia Cassia Ferreira de 
Oliveira, irá respeitá-lo, ou seja, 
não nos manifestaremos sobre a 
investigação policial federal. Alia-
do a isso, fomos constituídos na 
data de ontem, e ainda não conse-
guimos acesso ao inteiro teor. Em 
momento oportuno poderemos 
falar”, informou à publicação.

MC MIRELLA TESTEMUNHA
Ainda de acordo com a revista 
‘Quem’, MC Mirella foi intimada 
e ouvida na condição de vítima/ 
testemunha na investigação con-
tra uma quadrilha de exploração 
sexual. A advogada de Mirella, 
Adélia Soares, disse à revista que 
sua cliente “já contribuiu com seu 
testemunho, e várias outras pes-
soas também vítimas da quadrilha 
foram ouvidas”.

Mirella chegou a ser acusada 
de aliciar uma adolescente de 17 
anos. Ela teria oferecido R$ 5 mil 
para que a garota se encontrasse 
com Wissam. A funkeira foi in-
vestigada pelo Ministério Públi-
co Federal. 

Porém, foi descoberto que ela 
também foi vítima da quadrilha 
quando era adolescente. Mirella, 
que participou da última edição 
de ‘A Fazenda’, admitiu ter sido ex-
plorada pela quadrilha.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Do IG 
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