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PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO 
ESTADUAL TÊM 
REAJUSTE NO 
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO. 
ECONOMIA, P. 10

GESTÃO 
GOVERNADOR 
NOMEIA NOVO 
SECRETÁRIO DE 
FAZENDA, SEU 
HOMEM DE 
CONFIANÇA 
INFORME DO  

DIA, P. 2

COVID

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Fluminense de Nenê 
enfrenta hoje o 

Junior Barranquilla 
confiante no duelo 

100% favorável 
contra colombianos. 

Partida será no 
Equador. P. 8

ATAQUE
PRA SEGUIR 

SORRINDO 
NA LIBERTA

Mais de 35 milhões de segurados da Previdência vão receber o abono de Natal. Confira as datas.  ECONOMIA, P. 10 

INSS VAI PAGAR ADIANTADO 
O 13º DOS APOSENTADOS 

Campeã do ‘BBB 
21’, Juliette 

acredita que a 
perseguição que 

sofreu na casa 
ajudou a criar 

empatia com o 
público.  P. 15 
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RIO DE JANEIRO, P. 5

COMOÇÃO EM 
VELÓRIO DE 
VÍTIMAS DE 
ATAQUE A 
CRECHE EM 
SAUDADES (SC) 

MÃE PRESA POR 
TORTURAR O 
FILHO DE 3 ANOS 
ERA FRIA E SEM 
COMPAIXÃO, DIZ 
TESTEMUNHA

BRASIL, P. 9

POLÍCIA DESCOBRE QUE JAIRO E 
MONIQUE PLANEJAVAM FUGIR. P. 5

CASO HENRY

TJ SUSPENDE LIMINAR, E RESTRIÇÕES 
DA PREFEITURA VOLTAM A VALER.  P. 4

Deputada é acusada de 
mandar matar o marido, o 
pastor Anderson do Carmo, 
em junho de 2019. Ela diz que 
a filha Simone dos Santos 
foi quem pagou pela morte 
do padrasto, mas o inquérito 
aponta contradições. P. 6 

Flordelis e 
mais nove 
vão a júri 
popular

Rio antecipa 
calendário 
de vacinação  
Até sábado, pessoas dos grupos prioritários 
poderão receber a 1ª dose do imunizante. P. 4
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Fãs prestam 
homenagens a 
Paulo Gustavo
Admiradores, familiares e amigos relembram 
piadas e personagens famosos do ator, como 
Dona Hermínia, que renderam boas risadas. Houve 
quem deixasse flores na porta do hospital onde 
ele estava internado. Gênio do humor ainda pode 
virar nome de rua e de teatro. P. 3
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 N Vândalos arrebentam  
fios durante a madrugada, 
no  fim da Rua Maurício de 
Abreu, esquina com a Rua 
Marechal Deodoro, ponto 
final do ônibus 56, em 
Neves, deixando lâmpadas 
queimadas. Pedimos que a 
prefeitura agilize o conserto e 
a polícia faça ronda.

 > Laudelino Siqueira
Duque de Caxias

Lâmpadas 
queimadas

Furto de energia 
elétrica

 N Na Av. Beira Linha 131, 
próximo ao ponto final do 
ônibus Caxias X São Bento, no 
bairro São Bento, em Duque 
de Caxias, estão furtando 
energia da Light e de outras 
residências na maior cara 
de pau! Nós pagamos uma 
conta caríssima e a luz só vive 
caindo.

 > Carlos Amaral
Duque de Caxias

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

As mais lidas

Online

‘Desmascarado pelo VAR’, 
Caio se revolta com  

edição do BBB
TÁ NA REDE

‘Se converteu 
evangélica?’, 

questiona Juliette 
sobre visual de Conká

TÁ NA REDE 

Ex-jogador do Vasco morre 
vítima de complicações da 

Covid-19
VASCO 

Bolsonaro ameaça 
baixar decreto contra 
isolamento e diz que 
não será contestado

BRASIL

Temos 
diversos 
desafios, 
entre eles a 
pandemia e 
a situação 
econômica 
do Rio”
CLÁUDIO CASTRO,
Governador

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, soube 
cultivar a paciência ao esperar a definição do proces-
so político que culminou com o impeachment de Wil-

son Witzel. Após sua posse, Castro começou de forma mais 
afirmativa a dar as cartas e definir metas para o futuro. Uma 
das mudanças estratégicas se deu na nomeação do profes-
sor Nélson Rocha como novo secretário de Fazenda, substi-
tuindo Guilherme Mercês. “Este é um momento crucial para 
o Estado do Rio. Temos diversos desafios, entre eles a pan-
demia e a situação econômica do Rio”, disse o governador.

NOVO RUMO
Experiente, já tendo inclusive ocupado o mesmo posto 
durante a gestão de Benedita da Silva, Rocha implantará o 
ritmo Castro como homem de sua confiança. O novo ocu-
pante da Fazenda tem experiência política dentro do PT, 
PSB e trânsito junto aos políticos da Alerj. Guilherme Mercês, 
que deixa o posto, afirmou que está orgulhoso por ter, em 
tão pouco tempo, ajudado a conduzir o Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF). “O estado estava ameaçado de ser ex-
cluído do RRF por descumprimento de vedações, caso não 
apresentasse medidas de compensação financeira. Entre 
outras iniciativas de ajuste, bloqueamos quase 11 mil cargos 
públicos e atendemos a todas as exigências do Conselho de 
Supervisão. Foi isso que deu a sustentação técnica neces-
sária para as decisões judiciais que mantiveram o estado do 
Rio de Janeiro no Regime”, disse.

 N O Programa Petrópolis 
da Paz participou da “ODR 
Expo Tech - Resolución de 
Conflictos 5.0”, uma exposi-
ção global sobre resolução de 
conflitos online, com o tema 
“uma experiência sensorial 
- emotiva”.

InformedoDia

 N Lei de autoria do vereador 
Dr. Marcos Paulo (PSOL), 
sancionada esta semana, 
obriga a Prefeitura do Rio a 
inscrever gratuitamente os 
animais sem tutor conheci-
do no Registro Geral de Ani-
mais do Município do Rio de 
Janeiro (RGA). Antes desta 
nova lei, a Prefeitura cobrava 
R$ 25 de protetoras e ONGs 
para chipar e registrar ani-
mais sem tutor conhecido. 

REGISTRO 
PARA ANIMAIS 
SEM TUTOR

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

PETRÓPOLIS: PADRÃO 
INTERNACIONAL

CIRCUITO    
DO PÃO DE 
AÇÚCAR
Superintendente 

do Iphan, Olav 

Schrader, e diretor 

do Bondinho do 

Pão de Açúcar, 

Sandro Fernan-

des, assinaram 

acordo de coope-

ração técnica para 

criação do “Cir-

cuito Histórico do 

Bondinho Pão de 

Açúcar”. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Encontro ontem teve presença de Cláudio Castro e Bolsonaro.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereador Marcos Paulo (PSOL)

Inconcebível, em um momento como este, a anulação de todas as 
medidas restritivas na cidade do Rio. A Prefeitura vem tomando 
decisões com base nos pareceres da comunidade científica. É isso 
que precisamos para salvar vidas enquanto não há vacinação em 
massa.

Dos blocos ofertados para privatização da Cedae, o único que não 
recebeu lance fica em locais dominados por milícias e com alta 
inadimplência. É lamentável que a economia fluminense esteja 
refém dessa situação.

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

Detran-RJ realiza mais 
um mutirão no sábado
Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e veículos

O 
Detran-RJ promove 
no sábado o 24º mu-
tirão desde o início 
da pandemia. Serão 

oferecidas 6.860 vagas para 
serviços de habilitação, veí-
culos e identificação civil, 
em 81 unidades espalhadas 
pelo estado do Rio. Para evi-
tar aglomerações, o atendi-
mento será mediante agen-
damento prévio.

“Vamos continuar com o 
mutirão aos sábados, para 
que o usuário tenha mais um 
dia como opção para reali-
zar nossos serviços. Entende-
mos que o momento é difícil 
e realizamos o atendimento 
seguindo todos os protocolos 
sanitários, protegendo usuá-
rios e funcionários”, explicou 
o presidente do Detran-RJ, 
Adolfo Konder. 

Para realizar a segunda 
via da identidade ou emitir a 
carteira SEAP, o atendimen-
to será das 8h às 16h, nas uni-
dades: sede (Centro do Rio), 
Américas Shopping, Ararua-
ma, Barra Mansa, Cabo Frio, 
Campo Grande, Campos 
dos Goytacazes, Center Sho-
pping, Ilha do Governador, 
Itaguaí Shopping Mix, Lar-
go do Machado, Macaé, Ma-
cuco, Méier, Mesquita, São 
Gonçalo (Neves), Nova Fri-
burgo, Paraty, Parque Maré, 
Parque Shopping Sulacap, 
Petrópolis, Saracuruna, São 
Gonçalo (Rocha), São João 

Para evitar aglomerações, o atendimento só será possível mediante agendamento prévio

de Meriti, Shopping Iguate-
mi, Shopping Jardim Guada-
lupe, Teresópolis, Valença, Vaz 
Lobo e West Shopping.

Para quem precisa realizar 
transferência de propriedade, 
primeira licença, troca de mu-
nicípio, troca de jurisdição, 
mudança para placa Merco-
sul, baixa e inclusão de aliena-
ção, mudança de cor, blinda-
gem, inclusão de combustível, 
troca de categoria, alteração 
de nome/razão social, inclu-
são de ANTT, alteração de ca-
racterísticas e 2º via do CRV, 
os postos disponíveis para 
agendamento são: Infraero, 
Nova Iguaçu, Reduc, Itabo-
raí, Haddock Lobo, Nilópolis, 

Mesquita, Valença, Cordeiro, 
Volta Redonda, Barra Mansa, 
Itaperuna, Vassouras, Bom Je-
sus do Itapaboana, Macuco e 
Barra do Piraí. O atendimento 
será das 8h às 17h.

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudan-
ça de categoria, adição de ca-
tegoria, alteração de dados e 
troca de CNH permissão para 
definitiva (PPD), serão dispo-
nibilizados das 10h às 16h, nos 
seguintes postos: Araruama, 
Barra da Tijuca (Aerotown), 
Cabo Frio, Campo Grande 
(Detran-Oeste), Campos dos 
Goytacazes, Ceasa, Center 
Shopping, Detran – Sul (Gá-

vea), Guadalupe, Guapimi-
rim, Ilha do Governador, Ita-
boraí (Venda das Pedras), Ita-
peruna, Macaé, Magé, Maricá, 
Mesquita, Niterói Shopping, 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 
Paracambi, Paraty, Queima-
dos, Resende, Rio Bonito, São 
Fidélis, São Gonçalo (Rocha), 
Sede (Centro do Rio), Sho-
pping Via Brasil, Sulacap, Te-
resópolis, Três Rios, Vaz Lobo, 
Vila Isabel, Volta Redonda e 
West Shopping.

O usuário deve agendar o 
serviço pelo site do Detran 
(www.detran.rj.gov.br) ou 
pelo teleatendimento: (21) 
3460-4040, 3460-4041 ou 
3460-4042 (das 6h às 21h). 

FAZENDA

Mudanças na 
gestão 
estadual 
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Fãs e admiradores relataram as alegrias proporcionadas pelo ator Paulo Gustavo por meio de suas 
piadas e personagens icônicos, como a ‘Dona Hermínia’, que marcou para sempre o cinema brasileiro

F
ãs, amigos e familiares 
prestaram ontem home-
nagens ao ator Paulo Gus-
tavo, 42, que morreu na 

noite de quarta-feira por compli-
cações da covd-19. Com lágrimas 
nos olhos e flores, admiradores 
foram para a porta do Hospital 
Copa Star, na Zona Sul do Rio, 
para se despedir. Em depoimen-
tos a O DIA, fãs relataram ale-
grias com piadas e personagens 
icônicos, como a ‘Dona Hermínia’, 
que marcou o cinema. 

Um deles, Antônio Teixeira, 24, 
deixou flores na entrada do hos-
pital. Ele fez preces pelo ator e a 
família. “A perda representa sen-
timento de dor. Ele me alegrava. 
Inclusive eu vou assistir o último 
filme, como homenagem”. Ra-
fael da Costa, 22, mandou men-
sagem ao humorista na manhã 
de quarta, desejando melhoras e 
ansiando pela volta às telas. “Oi, 
Paulo. Eu sei que não vai poder 
ver essa mensagem nesse mo-
mento, mas estou torcendo por 
você. Sei que você é muito forte. 
Você vai sair dessa. Não posso 
perder você”, finalizou. Ao saber 
da morte, foi à unidade para se 
despedir do humorista. 

Rosa de Oliveira, que também 
acompanhava o humorista, res-
saltou a importância da família 
em sua carreira, que teria contri-
buído para que se tornasse um 
ícone no cinema. “Queria ressal-
tar a importância de uma estrutu-
ra familiar que tem acima de tudo 
amor, sem discriminar a questão 
sexual. E com isso ele pode cres-
cer e se desenvolver com total 
liberdade para fazer as pessoas 
felizes com sua arte”, destacou.

Outra fã que se emocionou 

DANIEL CASTELO BRANCO

Em várias cidades, fãs 
se uniram ontem à noite 
em um ato de aplausos 
em homenagem a 
Paulo Gustavo R
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Mas nunca 
queremos 
que isso 
aconteça 
com uma 
pessoa 
como ele. 
Que isso 
seja um 
alerta”

CLAUDENICE 
OLIVEIRA,
Profissão

Seu sorriso, 
sua alegria, 
isso será 
revivido 
apenas nas 
gravações”
CRISTINA ASHLER 
E GILSON ASHLER

A perda é 
sentimento 
de dor. Ele 
me alegra-
va. Vou 
assistir 
o último 
filme, como 
homena-
gem”
ANTÔNIO
TEIXEIRA

INTERROMPIDOS

 NA morte de Paulo Gustavo, traz 
à tona o lamento pelos sonhos 
interrompidos. Em janeiro de 
2020, em entrevista exclusiva a 
O DIA, negou que estivesse ‘no 
auge’ e revelou a vontade de in-
vestir mais na carreira. “Não acho 
que estou no auge. Primeiro que 
quando falam em auge, parece 
que vai vir um abismo depois e 
você vai cair. Ainda falta muita 
coisa para conquistar. Estou feliz 
com tudo o que está acontecen-
do, mas quero fazer muitos tra-
balhos, conhecer muita gente e 
alcançar outros voos”, revelou.

Em várias cidades do país, fãs 
e admiradores se uniram ontem 
à noite em um ato de aplausos 
para homenagear Paulo Gusta-
vo. Sem velório aberto ao públi-
co, a manifestação de carinho foi 
organizada pelas redes sociais.

Muitos sonhos 
para carreira

AUXÍLIO MENSAL

 N Uma das melhores amigas de 
Paulo Gustavo, Susana Garcia 
postou nas redes sociais a ro-
tina dele na pandemia. A mé-
dica e diretora revelou que ele 
ajudou pessoas da sua equipe 
com dificuldades financeiras e 
fez doação de R$ 500 mil para 
compra oxigênio em Manaus.

“Como eu admiro o ser huma-
no que você é. Sua generosidade 
me emociona. Depositou por três 
meses, mil reais por mês para 
quase 120 pessoas que traba-
lharam nos filmes que fizemos. 
Mandou e-mail pra todo mundo 
perguntando quem estava pre-
cisando de ajuda”, disse.

“E na crise em Manaus en-
viou R$ 500 mil para compra de 
oxigênio e nunca divulgou nada. 
Antes de ser intubado, disse que 
sentia muita falta de ar, mas es-
tava feliz de ter comprado oxi-
gênio para as pessoas”, revelou

Ajuda financeira 
para sua equipe

ao falar da falta que sentirá de 
Paulo foi Valéria Mendonça, 53,. 
“Realmente, Vai fazer muita fal-
ta. Que ele siga em paz. É um va-
zio muito grande”, contou entre 
lágrimas.

Em Niterói, cidade em que vi-
veu a vida inteira e fez questão 
de exaltar em seus filmes, fãs 
e amigos lamentaram muito a 
morte. “Essa notícia pegou mui-
ta gente de surpresa. Todos ora-
vam por sua recuperação. Não 
é só o meio artístico que perde, 
mas a gente também está per-
dendo. Seu sorriso, sua alegria, 
isso será revivido apenas nas 
gravações, lamentou o casal Dil-
son e Cristina Eichler. 

Paulo Gustavo era figura ilus-
tre na Rua Coronel Moreira Cé-
sar, uma das principais de Icaraí. 
Sempre acompanhado da mãe, 
Déa Lúcia Vieira Amaral, toma-
va café na tradicional Confeita-
ria Beira Mar. “Era nosso amigo e 
nós éramos amigos dele. Era um 
tratamento reciproco. O que ele 
era na frente das câmeras, era por 
trás. É um cara que realmente vai 
fazer muita falta”, disse o funcio-
nário Roosevelt de Oliveira. 

Para a gonçalense Claudenice 
Oliveira, a morte do ator pode ser-
vir como alerta para a gravidade 
da covid-19. “O Paulo era uma fi-
gura que levava alegria a todos. É 
algo que a gente não quer acredi-
tar. Muitos estão morrendo, mas 
nunca queremos que isso aconte-
ça com uma pessoa como ele. Que 
isso seja um alerta”, desabafou. 

O corpo do ator será crema-
do hoje, em cerimônia restrita 
a familiares e amigos próximos. 
O local não será divulgado para 
evitar aglomerações.

EM SUBSTITUIÇÃO A MOREIRA CESAR

 N A Prefeitura de Niterói estuda 
mudar o nome da Rua Coronel Mo-
reira Cesar, em Icaraí, para Paulo 
Gustavo. Para isso, fará consulta 
pública à população do município, 
onde o ator nasceu, para decidir 
sobre a alteração. A votação é pelo  
siteconsultas.colab.re/PauloGus-
tavo até sábado. Foi decretado 
três dias de luto. 

“Vamos ouvir a população para 
definir a forma como eternizar o 
amor recíproco entre Niterói e o ator”, 
informou Axel Grael.

No Rio, o vereador Felipe Michel 
(Progressitas) apresentou projeto 

de lei para batizar a escadaria do 
Theatro Municipal do Rio em Es-
cadaria Paulo Gustavo. O projeto 
permite a instalação de um busto 
próximo à escadaria. 

Outra iniciativa visa trocar o 
nome de um dos principais espaços 
culturais do Rio, o Teatro Imperator, 
no Méier. O vereador Rafael Aloísio 
Freitas (Cidadania) que apresentou 
projeto de lei com a ideia. 

Os dois projetos precisam ser 
votados em primeira e em segunda 
discussões e, se aprovados, encami-
nhado à sanção do prefeito do Rio, 
Eduardo Paes.

Ator poderá ter nome de rua em Icaraí

REGINALDO PIMENTA

DANIEL CASTELO BRANCO

Participaram da cobertura Anderson 

Justino, Daniel Castelo Branco, Juliana 

Pimenta e a estagiária Tatiana Gomes, 

sob supervisão de Beatriz Peres
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Foram registradas 
349 mortes, 
totalizando 45.581 
óbitos no estado

Rio com 7,4 mil casos 
de covid-19 em 24h

DIVULGAÇÃO

Doações para Rio Contra a Fome

A Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) infor-
mou que registrou, até on-
tem, 761.216 casos confir-
mados e 45.581 óbitos por 
coronavírus no estado. 
Nas últimas 24 horas, fo-
ram contabilizados 7.484 
novos casos e 349 mortes. 
A taxa de letalidade da 
covid-19 no Rio está em 
5,99%, a maior do país. 
Entre os casos confirma-
dos, 706,627 pacientes se 
recuperaram da doença.

Segundo o painel de 
dados desenvolvido pela 
pasta, a taxa de ocupação 
de Unidades de Terapia 
intensiva (UTI) para a co-
vid-19 no estado é de 86%. 
Já a taxa de ocupação nos 
leitos de enfermaria é de 
61,7%. No momento, a fila 
de espera por um leito de 
UTI tem 136 pessoas e a de 
enfermaria, 34.

RIO CONTRA A FOME

A campanha Rio Contra a 
Fome arrecadou mais de 

45 toneladas desde seu iní-
cio, no dia 2 abril. Todos os 
pontos municipais de vaci-
nação, que são mais de 250 
espalhados pela cidade, es-
tão recebendo as doações de 
itens da cesta básica. A Se-
cretaria Especial da Juven-
tude Carioca (JUVRio) está 
a frente da campanha, em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e a Secretaria Especial de 
Ação Comunitária (SEAC), 
recebendo as doações, orga-
nizando a logística e atuan-
do como facilitadora com os 
coletivos e organizações da 
sociedade civil parceiras.

Ontem, o presidente do 
Tribunal de Justiça, Henri-
que Carlos de Andrade Fi-
gueira, derrubou liminar e 
manteve as medidas de res-
trição determinadas pela 
Prefeitura na cidade do Rio.

Prefeitura do Rio antecipa 
o calendário de vacinação
Hoje, pela manhã, é para 53 anos e à tarde para 52, sempre dos grupos prioritários 

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Rio planeja vacinar pessoas de até 50 anos do grupo prioritário

A 
Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) 
anunciou, ontem, 
que o calendário de 

vacinação do Rio será ante-
cipado. Até o fim desta se-
mana, pessoas com comor-
bidades com 50 anos ou mais 
poderão receber a primeira 
dose do imunizante contra 
o novo coronavírus. Hoje se-
rão vacinadas, pela manhã, 
pessoas dos grupos prioritá-
rios com 53 anos e, à tarde, as 
de 52 anos. Amanhã, as de 51 
devem ir aos postos pela ma-
nhã e as de 50 à tarde. No sá-
bado será dia de repescagem 
para todas as pessoas dos 
grupos prioritários a partir 
de 50 anos. Pessoas com Sín-
drome de Down acima de 18 
anos e que têm doença renal 
crônica estão incluídas

Desde a segunda-feira, 
gestantes e puérperas de 
qualquer idade também 
podem se vacinar. Além 
desses grupos, pessoas com 
comorbidades da lista do 
Plano Nacional de Imuni-
zação, com deficiência per-
manente e trabalhadores de 

categorias como da saúde, 
da limpeza urbana e segu-
rança podem receber as do-
ses da imunização. 

No Twitter, o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, comemo-
rou o avanço do calendário 
de vacinação. “Conseguimos 
acelerar um pouco mais o 
nosso calendário. Sei que são 
muitas mudanças mas aqui 
chega vacina e nós queremos 

aplicar”, afirmou.
Para conseguir se vaci-

nar, basta levar a identifi-
cação original com foto, o 
número de CPF e um docu-
mento que comprove que 
faz parte de algum grupo 
prioritário. A SMS também 
pede que, caso tenha, leve a 
carteira de vacinação. 

A secretária Municipal 
da Pessoa com Deficiência, 

Helena Werneck, agradeceu 
a inclusão de pessoas com 
Síndrome de Down acima 
de 18 anos no calendário de 
vacinação. “Agradeço imen-
samente o engajamento do 
Prefeito Eduardo Paes em 
acelerar a vacinação”, disse.

SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC

A Prefeitura do Rio também 
anunciou que a aplicação da 
segunda dose de CoronaVac 
será feita até amanhã para 
idosos com 67 anos. No sá-
bado, será a vez dos idosos 
com 66 anos receberam a se-
gunda dose. As doses serão 
aplicadas exclusivamente no 
período da manhã.

A aplicação da Coronavac 
para completar o esquema 
retorna em 13 de maio para 
idosos de 65 e 64 anos. No dia 
17 de maio, será a vez de quem 
tiver 63, 62 e 61 anos receber a 
D2. Os demais vacinados que 
não sejam idosos que recebe-
ram a primeira dose entre 5 e 
9 de abril devem comparecer 
aos postos 10 dias após a data 
marcada em seus comprovan-
tes para a segunda dose.

Quatro indícios de 
improbidade foram 
encontrados no 
último governo

Comissão 
vê erros 
na gestão 
de Crivella

As Comissões de Investiga-
ção Preliminar, criadas por 
decreto publicado no dia 1º 
de janeiro, apontaram indí-
cios de prática de ato de im-
probidade administrativa 
em quatro apurações relati-
vas à última gestão: “QG da 
Propina”, Hospital de Cam-
panha do Riocentro, contra-
tação de equipamentos de 
saúde e desvios na função 
de agentes públicos (“Guar-
diões do Crivella”). 

As conclusões foram enca-
minhadas para os órgãos de 
controle para que sejam to-
madas as medidas cabíveis. 
Nas três que se configuram 
como possíveis casos de im-
probidade administrativa, 
as apurações passarão por 
auditoria da CGM, ao mes-
mo tempo em que também 
foram enviados para o Tribu-
nal de Contas do Município 
(TCM) e para o Ministério 
Público Estadual (MPRJ). Já 
no caso “Guardiões do Cri-
vella”, o encaminhamento da 
apuração foi para a CGM e 
para o MPRJ. Conforme pa-
recer da Procuradoria-Geral 
do Município (PGM), deve 
ser mantida a confidenciali-
dade dos nomes das pessoas 
envolvidas, de forma a pre-
servar as investigações.

“A partir da Investigação 
Preliminar, são acionados 
os órgãos de controle, tan-
to internos, como a CGM, 
quanto externos, como o 
TCM e o Ministério Públi-
co”, comentou o secretário 
de Governo e Integridade 
Pública, Marcelo Calero.

A reportagem tentou con-
tato com o ex-prefeito Crivel-
la. O espaço está aberto para 
manifestação.
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Justiça nega pedido 
de liberdade feito 
pela defesa de 
Francismar Jorge

Ex-marido 
de Mc 
Marcelly 
na cadeia
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Mc Marcelly foi agredida por ex

A Justiça negou o pedido 
de liberdade requerido pela 
defesa do ex-marido de Mar-
celly Almoaya da Silva, mais 
conhecida como Mc Mar-
celly. A juíza Rachel Assad 
da Cunha converteu a prisão 
em flagrante de Francimar 
Jorge Cavalcante em prisão 
preventiva. Ele é acusado de 
agredir e manter em cárcere 
privado a cantora na casa do 
casal, no Engenho de Den-
tro, Zona Norte do Rio.

Durante audiência de 
custódia, a juíza ressaltou 
as informações relatadas no 
auto de prisão em flagrante 
de Francimar, quando a MC 
Marcelly revelou que desde 
o dia 28 de abril estava com 
a sua liberdade restringida 
dentro do quarto do casal. 

Segundo a funkeira, o ex-
-companheiro não aceitava 
o fim do relacionamento de 
mais de dez anos. Ela só con-
seguiu se desligar dele de-
pois de fazer contato com o 
irmão que acionou a PM. Os 
policiais precisaram arrom-
bar porta do apartamento em 
que o casal estava. Marcelly 
disse aos policiais que foi 
ameaçada e obrigada a per-
manecer em silêncio.

zação de onde estão. A pro-
fessora se preocupa com um 
aplicativo de rede social que 
mostra onde ela estaria. 

“Eu acho que o insta mos-
tra a localização”, diz refor-
çando: “Será que conseguem 
localizar a casa de onde 
dormimos?”.

O delegado Henrique Da-
masceno, da 16ª DP (Barra da 
Tijuca) apreendeu os apare-
lhos e pediu as quebras dos 
sigilos telefônicos do casal. 

Para a Polícia Civil, diferen-
te do que escreveu em uma 
carta, Monique não era mani-
pulada por Jairinho. Segundo 
o delegado Henrique Damas-
ceno, a professora deveria 

proteger o filho do agressor. 
Após a conclusão do inqué-

rito do caso Henry, Leniel Bo-
rel, o pai do menino, desaba-
fou nas redes sociais e afirmou 
que ‘a justiça está começando a 
ser feita’. No Instagram, Leniel 
compartilhou um novo clique 
do filho, sorrindo usando um 
gorro de Natal, e agradeceu a 
todos que ajudaram a esclare-
cer o caso da morte do menino. 

O vereador Luiz Ramos Filho 
(PMN) foi escolhido para ser o 
relator do processo que pode 
causar a cassação de Dr. Jairi-
nho na Câmara dos Vereadores. 
Por causa da complexidade do 
processo, também foi sorteado 
o sub-relator do caso, o vereador 

Rogério Amorim (PSL).
“Não esperava estar a fren-

te deste caso tão triste, do me-
nino Henry. Vamos fazer um 
relatório pautado na legalida-
de, respeitando todos os ritos, 
o contraditório, a ampla defe-
sa”, afirmou o relator.

Na segunda-feira, a Co-
missão de Justiça e Redação 
aprovou o prosseguimento 
da denúncia. Dr. Jairinho 
foi indiciado por homicídio 
duplamente qualificado no 
inquérito que apura a morte 
do menino Henry. Com a de-
finição do relator, o vereador 
Jairinho será notificado, em 
até cinco dias, para apresen-
tar sua defesa escrita.

Caso Henry: casal planejava fugir
Investigadores da 16ª DP descobriram que o casal tinha medo que descobrissem sua localização

Jairinho e Monique são acusados de assassinar o menino Henry Borel

REPRODUÇÃO

M
ensagens recupe-
radas do celular da 
professora Moni-
que Medeiros, mãe 

do menino Henry Borel, mor-
to na madrugada do dia 8 de 
março, e namorada do verea-
dor Jairo Souza Santos Junior, 
conhecido como Dr. Jairinho, 
levaram à Polícia Civil a le-
vantar a suspeita de que o ca-
sal planejava uma fuga do Rio 
dias antes da prisão. Os dois 
foram indiciados por homicí-
dio duplamente qualificado e 
prática de tortura. 

Nas conversas, divulgadas 
pelo Jornal Nacional, Moni-
que e Jairinho se mostram 
preocupados com a locali-

Fria, diz testemunha sobre mulher que torturou filho
A Delegacia de Proteção da 
Criança e Adolescente Ví-
tima (Dcav) ouviu o depoi-
mento de uma testemunha 
que tinha conhecimento so-
bre os episódios de tortura 
física e mental contra uma 
criança de 3 anos, praticados 
pela própria mãe, identifica-
da como Isabele de Souza da Isabele foi presa em flagrante

DIVULGAÇÃO

Silva. Ela se referiu à mulher 
como “uma pessoa dotada de 
frieza e sem qualquer tipo de 
compaixão”. O menino foi 
encontrado por policiais da 
Dcav na casa onde morava 
com a mãe, a avó e uma pri-
ma de 8 anos, no Morro do 
Urubu, na Zona Norte.

Desnutrida, desidratada 

e com marcas pelo corpo, 
a criança foi encaminhada 
para o Hospital Municipal 
Souza Aguiar, no Centro. De 
acordo com a unidade, o es-
tado dela é estável. O dele-
gado responsável pelo caso, 
Adriano França, vai solici-
tar um pedido de conversão 
da prisão em flagrante em 

preventiva, pois, em liber-
dade, Isabele “pode colocar 
em risco a vida da criança e 
de terceiros”. Para ele, não 
resta a menor dúvida do cri-
me de tortura. A mulher foi 
levada para a penitenciária 
de Benfica, na Zona Norte.

Isabele também é investi-
gada pela Delegacia Especial 

de Atendimento à Pessoa da 
Terceira Idade (DEAPTI) 
para apurar se ela teria co-
metido crimes de agressões 
previstos no Estatuto do Ido-
so contra sua própria mãe. 
A investigada teria também 
fazia diversos empréstimos 
no nome da idosa sem o seu 
conhecimento.
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Justiça: Flordelis e mais 
nove irão a júri popular
Deputada é ré no inquérito da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo

ESTEFAN RADOVICZ/AGÊNCIA O DIA

Deputada federal Flordelis foi indiciada por diversos crimes, inclusive, homicídio triplamente qualificado

A 
deputada federal Flor-
delis dos Santos irá à 
júri popular pela mor-
te do marido, o pastor 

Anderson do Carmo, morto 
em junho de 2019, em Niterói. 
Na decisão, assinada pela juíza 
do 3º Tribunal do Júri de Ni-
terói (RJ), Nearis dos Santos 
Carvalho Arce, outras nove 
pessoas indiciadas pelo crime 
também serão submetidas à 
decisão dos jurados.

O inquérito policial, acei-
to pelo Ministério Público 
do Rio (MPRJ), concluído 
pelo delegado Allan Duarte, 
aponta a parlamentar como 
mandante do assassinato. 
Ela foi indiciada por homi-
cídio triplamente qualifica-
do, tentativa de homicídio, 
uso de documento falso e as-
sociação criminosa armada.

Para a polícia, a morte do 
pastor Anderson do Carmo 
não teria como acontecer 
sem o consentimento de 
Flordelis. Segundo o delega-
do, na conclusão do inquéri-
to, “A deputada é uma pessoa 
extremamente perigosa”. 

Flordelis diz que a filha Si-
mone dos Santos foi quem 
pagou pela morte do pas-
tor, mas o inquérito policial 
aponta contradições. 

Ao Conselho de Ética da 
Câmara dos Deputados, em 
Brasília, Simone disse que 
deu R$ 5 mil pela morte do 
padrasto, mas não soube ex-
plicar como o irmão Flávio 
dos Santos conseguiu cerca 

son pedem o valor de R$ 800 
mil por danos morais. A fa-
mília solicitou também o blo-
queio de bens na 3ª Vara Cível 
da Região Oceânica de Nite-
rói, no entanto, a juíza Danie-
la Ferro Affonso Rodrigues 
Alves negou o pedido. Segue 
em aberto a decisão sobre o 
pedido de indenização.

Por meio de nota, asses-
soria da deputada informou 
que recebeu pela imprensa a 
notícia do pedido de indeni-

zação realizado pela família 
do pastor Anderson do Car-
mo, porém, a parlamentar 
ainda não foi notificada de 
nenhum ato. A nota cita que 
o pedido tem caráter oportu-
nista, que visa apenas o lucro 
em cima de uma tragédia.

“Está clara a intenção de 
se obter lucro com uma tra-
gédia, estipulando um va-
lor monetário sobre a vida 
do pastor”, diz um trecho da 
nota de Flordelis. 

Segundo as investigações, comunidade é 
território dominado pela milícia de Ecko

Gardênia Azul está na 
disputa de milicianos

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Leandro Siqueira, conhecido como Gargalhone, é o rival de Ecko

As investigações da De-
legacia de Repressão às 
Ações Criminosas Orga-
nizadas (Draco) apon-
tam que a comunidade 
Gardênia Azul, na Zona 
Oeste do Rio, pode voltar 
a sofrer com confrontos e 
disputas por territórios. 
Segundo as investigações 
do setor de inteligência 
da Polícia Civil, atual-
mente, a comunidade é 
um território dominado 
pela milícia de Wellin-
gton da Silva Braga, co-
nhecido como Ecko.

Ainda segundo a polí-
cia, Bruno Souza Santos, 
conhecido como Bruni-
nho BR, é um dos líderes 
da região, escolhido por 
Ecko. Ele é foragido da 
Justiça e a polícia segue 
nas buscas para a prisão. 
Contudo, a polícia aponta 
que com a iminente liber-
dade de Leandro Siqueira, 
conhecido como Garga-
lhone, e rival da quadrilha 
de Ecko, a comunidade da 

Zona Oeste do Rio de Janeiro 
pode voltar a sofrer dispu-
tas e possíveis confrontos. A 
Draco informou que Garga-
lhone foi absolvido do homi-
cídio que respondia.

Ontem, policiais da Dra-
co realizam uma operação 
contra suspeitos de cons-
trução, intermediação, ven-
da de lotes e apartamentos 
construídos ilegalmente na 
comunidade. Segundo as in-
vestigações,  há um possível 
envolvimento da milícia na 
negociação para autorizar as 
obras irregulares realizadas 
na comunidade. 

Na ação, são cumpridos 
quatro mandados de busca 
e apreensão na sede de uma 
construtora, nos sócios e 
no homem apontado como 
principal vendedor. 

Além dos mandados de 
busca e apreensão, a pedido 
da Draco, a Justiça também 
bloqueou contas correntes 
dos investigados e efetuou 
o sequestro de imóveis exis-
tentes em nomes deles.

de R$ 8 mil para a compra da 
arma usada no crime. 

De acordo com a decisão 
da magistrada, todos os réus 
permanecem presos. Florde-
lis segue em liberdade por 
ter imunidade parlamentar. 

A deputada Flordelis dos 
Santos (PSD) criticou o pedi-
do de indenização realizado 
pela família do pastor An-
derson do Carmo por conta 
de seu assassinato. Na ação, 
o pai, a irmã e a tia de Ander-
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Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay
Advogado criminal

E
m qual encruzilhada o país se perdeu? Em que momen-
to o destino resolveu renunciar a certo cuidado e deixou 
o Brasil à deriva? Quando foi dado o direito aos idiotas 

para falarem em nome das pessoas? Quando foi que a ver-
gonha alheia deixou de corar as faces antes enrubescidas? 
Enfim, o que aconteceu que, de repente, a nossa capacidade 
de indignação parece prostrada, sem força, sem ânimo? O 
que a tristeza e o desânimo fizeram com nossas vidas? 

ARTE KIKO

tados por um sádico, um ho-
mem sem nenhuma empatia, 
um cultor da morte?

É evidente que ele viu a ago-
nia lenta e desesperadora do 
“paciente” durante os meses 
subsequentes. Será que os 411 
mil óbitos não foram o bastan-
te para sensibilizá-lo a tentar 
frear o verdadeiro genocídio 
que nos sufoca? 

Essas mortes, cada vez 
mais, deixam de ser apenas 
números, estatísticas. Uma 
pesquisa recente aponta que 
três em cada quatro brasilei-
ros conhecem alguém que 
morreu de covid, seja um pa-
rente, um amigo ou um cole-
ga. Suspeito que seja até maior 
esse percentual. A morte hoje 
virou nossa companheira do 
dia a dia. E ela tem nome, ela 
tem rosto. Seja de uma manei-
ra que nos emociona por ta-
bela, como no estúpido faleci-
mento do grande humorista, 
bem-humorado e brilhante 
Paulo Gustavo, seja no relato 
sobre o sofrimento de alguém 
desconhecido. E não há des-
culpa nenhuma que preencha 
a dor e o vazio dessas perdas. 

Se fôssemos seguir um cos-
tume brasileiro, o de fazer um 
minuto de silêncio quando 
morre alguém, teríamos que 
ficar em silêncio obsequioso 
por quase dez meses segui-
dos. Seria um silêncio en-
surdecedor. Um silêncio que 
cairia sobre nós e nos acha-

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

coluna-do-kakay

Coluna publicada às quintas-feiras

taria, nos oprimiria. Deixaria 
a todos sem ação a ponto de 
nos tirar o fôlego, de nos im-
pedir de respirar. Seria uma 
ausência de som cortante que 
reduziria nossos instintos e 
que nos levaria a uma incapa-
cidade de enxergar. Talvez as-
sim, sem ouvir, sem respirar e 
sem enxergar, o mundo volta-
ria a ter empatia e o homem 
se colocaria no lugar daquele 
que sofre pela força desse ví-
rus cruel e traiçoeiro.

Por isso, vamos acompa-
nhar a CPI e cobrar para que 
não ocorra uma politização. 
Em homenagem à memória 
dos mortos, em respeito ao 
sofrimento nos leitos solitá-
rios das frias UTIs, em soli-
dariedade aos que ficaram e 
guardam um luto indignado. 
Vamos apurar a responsabili-
dade criminal dos que efetiva-
mente, por ação ou omissão, 
sujaram as mãos de sangue 
com essa tragédia brasileira. 
Que os senadores saibam hon-
rar a expectativa que cada um 
de nós deposita neles. E que 
construam com independên-
cia e coragem o caminho que 
nos levará a todos que joga-
ram o país no precipício. 

A história há de cobrar 
dos omissos, dos canalhas 
e dos que foram cúmplices. 
Como nos ensina Adélia Pra-
do: “Estou com saudades de 
Deus, uma saudade tão fun-
da que me seca.”

Num dia em que foram regis-
tradas 3.025 mortes, números 
sabidamente subnotificados, 
a Comissão Parlamentar de 
Inquérito no Senado, que visa 
apurar a tragédia da pande-
mia e os responsáveis por ela, 
começa a ouvir testemunhas 
que, pelo visto, ficarão sempre 
no fio da navalha entre serem 
simples testemunhas de fato, 
acusadores com objetivos po-
líticos ou possíveis candidatos 
a futuro banco dos réus. 

A primeira testemunha a 
ser ouvida foi o ministro da 
Saúde entre janeiro de 2019 e 
abril de 2020. Embora ainda 
não houvesse vacina aprova-
da no período em que foi mi-

nistro, o comportamento do 
presidente já era claramente 
negacionista e incentivador de 
práticas que contribuíam para 
alastrar a pandemia. 

Em uma tese nitidamente 
de defesa, o ex-ministro afir-
mou que não deixou o cargo 
porque o “cliente dele era o 
Brasil” e não poderia abando-
nar o “paciente” ainda doente. 
Quase bonito. Quase verdade. 
Quis se defender dizendo que 
agiu como médico, priorizan-
do o “enfermo”. Um médico 
aceitaria que o dono do hos-
pital adotasse medidas que 
impedissem o tratamento da 
doença? Permitiria o uso de 
remédios não indicados pela 

ciência? Conviveria com a 
manipulação de dados e com 
a interferência dos filhos do 
dono do hospital, os quais não 
possuem formação médica, 
na condução do tratamento 
de seu “paciente”? 

Se não houvesse sido ins-
talada a CPI, quando o ex-mi-
nistro daria conhecimento 
público da carta que mostrou 
aos senadores, encaminhada, 
segundo ele, ao presidente da 
República em 20 de março de 
2020, na qual apresentava vá-

rias recomendações para con-
ter a pandemia? Será que só 
seria revelada nas próximas 
eleições quando o ex-minis-
tro pretende ser candidato? 
Ora, se sua lealdade era com o 
“paciente”, a ponto de afirmar 
que não teria pedido demissão 
pois cuidava do “doente”, por 
que não tomou providências 
quando foi demitido? Não no-
tou que o seu “paciente” iria 
entrar em sofrimento ainda 
maior? Não se desesperou ao 
deixar os doentes serem tra-
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FLUMINENSE FLAMENGO

Em meio ao caos, Tricolor 
joga na Libertadores
Equipe carioca enfrenta o Junior Barranquilla. Partida é transferida para o Equador

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Fred é a esperança de gols do Tricolor contra o Junior Barranquilla

U
ma semana depois 
dos problemas logís-
ticos na vitória por 2 
a 1 sobre o Santa Fé, o 

Fluminense voltou a sofrer na 
Colômbia e terá de jogar em 
outro país. Em meio ao caos 
de organização da Conmebol 
em função dos protestos da 
população contra a proposta 
do governo local da reforma 
tributária, o duelo contra o Ju-
nior Barranquilla teve que ser 
remarcado para Guayaquil, no 
Equador, hoje, às 21h (de Bra-
sília). Diante de mais uma difi-
culdade, o Tricolor quer deixar 
de lado as más lembranças e 
focar nas coisas boas quando 
enfrenta colombianos pela 
Libertadores.

Não são muitos jogos pela 
principal competição conti-
nental, mas ainda assim os 
torcedores podem dizer que 
o Fluminense é 100% contra 

os colombianos. Afinal, fo-
ram três vitórias em três due-
los. Além do 2 a 1 com dois gols 
de Fred sobre o Santa Fé neste 
ano, o Fluminense enfrentou 
o Atlético Nacional, pelas oita-
vas de final da Libertadores de 

2008. Na ida, em Medellín, vi-
tória por 2 a 1, com Thiago Ne-
ves (pênalti) e Conca marcan-
do. No Maracanã, 1 a 0. O au-
tor do gol foi Roger Machado, 
atualmente técnico tricolor.

Boas lembranças, ainda 

mais diante de tudo que o 
Fluminense tem passado na 
Colômbia em 2021. Na sema-
na passada, o clube viajou a 
Bogotá, que proibiu jogos de 
futebol por causa da covid-19. 
O grupo só chegou a Armenia 
no dia do duelo com o Santa 
Fé. Desta vez, o Tricolor estava 
em Barranquilla após 7 horas 
de viagem porque a Conmebol 
garantiu que o jogo acontece-
ria lá mesmo tirando outros 
três jogos do país. Mas na vés-
pera do jogo contra o Junior 
houve a mudança para Gua-
yaquil e mais um passeio de 
avião teve que ser feito.

Para o duelo, o Fluminen-
se não terá Egídio, suspen-
so. Com isso, Roger Machado 
deve mandar a campo: Mar-
cos Felipe, Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Danilo Barce-
los; Martinelli, Yago e Nenê; 
Kayky, Luiz Henrique e Fred.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nManchester City e Chelsea 
vão fazer a final da Uefa Cham-
pions League da temporada. 
O time de Guardiola, que tem 
a “Orelhuda” como obses-
são, bateu o PSG de Neymar, 
enquanto os Blues consegui-
ram eliminar o poderoso Real 
Madrid. Mais uma final entre 
times ingleses, assim como 
foi Liverpool x Tottenham há 
dois anos. Mostra que a Pre-
mier League segue sendo a 
liga mais forte do mundo e 
dificilmente outra conseguirá 
passar. Grande final!

FINAL INGLESA E 
QUENTE

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

PARA QUEM DUVIDA...

N
a goleada do Flamengo por 4 a 1 sobre 
o Santa Fe, no Maracanã, muita gente 
criticou o time de Rogério Ceni mesmo 

após uma goleada na Libertadores. Deixei cla-
ro que existem detalhes a serem acertados, 
mas que aquele triunfo deveria ser valorizado. 
É a competição mais complicada da Améri-
ca do Sul e que, de alguns anos para cá, o Ru-
bro-Negro está aprendendo a jogar. O placar 
de 3 a 2 sobre a LDU, na altitude de Quito, é 
simbólica em vários sentidos. Primeiro, con-
firma que Ceni faz um bom trabalho. Depois, 
podemos destacar a força que o time da Gávea 
tem dentro de qualquer lugar do continente e 
acabar com aquele negócio de que o time não 
é “copeiro”. Não só pelos títulos, mas por saber 
jogar a Libertadores. E, para finalizar, deixar 
claro que, apesar da idade, o elenco é muito 
eficiente com as peças que tem. Gabigol não 
entra nessa conta, mas Bruno Henrique pare-
cia um robô no bom sentido: praticamente não 
sentiu a altitude e fez uma partida memorável. 
A classificação está praticamente garantida às 
oitavas. Esse time ainda dá muito caldo.

Bruno Henrique corre para festejar com Gabigol no jogo em Quito

 nO nome mais próximo da 
palavra “ídolo” para o torce-
dor vascaíno na atualidade 
se chama Germán Cano. 
Maior artilheiro estrangei-
ro do clube no século XXI, 
o jogador também faz gol 
fora de campo. Ele criou um 
site de leilão com materiais 
que utilizou atuando pelo 
Vasco. O intuito é arrecadar 
verbas para ajudar a comu-
nidade do Tuiuti, ao lado 
do estádio de São Januário. 
Dos gols que ele já fez, esse é 
o mais bonito. Parabéns ao 
argentino!

GOLAÇO DO 
ARGENTINO

GABIGOL AO LADO DE ZICO

 nPor mais que muitos não se atrevam a fazer a compara-
ção — e entendo porque Zico não é só um jogador, mas sim 
uma instituição —, os números de Gabigol e do Galinho 
pelo Rubro-Negro, pelo menos na Libertadores, são iguais. 
E isso é simplesmente enorme para o camisa 9, que cada 
vez mais consolida seu nome na história: 16 gols na com-
petição e, obviamente, ele vai passar Zico. Grande fase!

ES
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Camisa 9 iguala a marca do ídolo Zico 
ao atingir 16 gols na Libertadores

Gabigol: ‘Esse time é 
espetacular, é o 
melhor da América’

Com os dois gols marca-
dos contra a LDU, Gabigol 
se igualou a Zico como o 
maior artilheiro do Fla-
mengo em Libertadores. 
Ao comentar o resultado 
da partida, o atacante res-
saltou a importância de 
um resultado conseguido 
na altitude de Quito e ras-
gou elogios ao elenco do 
clube carioca.

“Às vezes, a gente dimi-
nui as coisas que aconte-
cem durante o ano. Esse 
time é espetacular, é o 
melhor time da América, 
mas a gente tem que me-
recer cada vitória. Vencer 
três partidas consecutivas, 
vencer na Argentina, agora 
mais esse recorde de nunca 
ter vencido aqui é espetacu-
lar. A gente está muito feliz, 
o staff está contente e espe-
ro que a torcida curta essa 

geração, porque somos muito 
fominhas e vamos querer sem-
pre mais”, afirmou.

Ao abordar a sua marca pes-
soal, Gabigol comemorou bas-
tante. O atacante chegou aos 
16 gols com a camisa do Fla-
mengo na principal competi-
ção da América do Sul. Além 
de realizar agradecimentos, o 
artilheiro prometeu se isolar 
na liderança da artilharia.

“Especial para mim, históri-
co, mas divido isso com minha 
família, com todo staff, jogado-
res, torcida. Sem eles, eu não 
conseguiria chegar nesse nú-
mero. Creio que meus compa-
nheiros têm a maior porcen-
tagem nisso, mas estou muito 
feliz em marcar os gols, de ba-
ter esse recorde com vitória. 
Para mim é um dia especial e 
histórico. Igualei o Zico, mas 
quero passar ele e aumentar a 
vantagem”, disse.

BOTAFOGO

VASCO

Reforços geram polêmica
Contratações teriam gerado desentendimentos. Vice geral nega

A temporada de 2021 trouxe 
mudanças para o Botafogo 
dentro e fora de campo. Mui-
tos jogadores chegaram, diri-
gentes assumiram funções e, 
em meio a resultados negati-
vos, as críticas vieram. Segun-
do o portal “UOL”, a contra-
tação dos reforços alvinegros 
teria gerado um desentendi-
mento entre membros da cú-
pula do futebol do Glorioso.

Segundo o portal, o CEO, 
Jorge Braga, passou a cobrar 
explicações sobre os reforços 
ao diretor de futebol, Eduardo 
Freeeland, o que teria gerado 
um desconforto. As cobran-
ças teriam travado as contrata-
ções que estavam adiantadas 
para a Série B.

Até o momento, o Botafo-
go acertou a contratação de 

Freeland, diretor de futebol

REPRODUÇÃO

12 jogadores para a tempo-
rada: Douglas Borges, Jona-
than, Gilvan, Joel Carli, Rafael 
Carioca, Ricardinho, Pedro 
Castro, Matheus Frizzo, Mar-
cinho, Felipe Ferreira, Marco 
Antônio e Ronald.

As cobranças teriam cau-
sado um clima ruim, e Freee-
land poderá perder sua au-
tonomia. Uma ruptura não 
está descartada. Jorge Braga 
promete investir e qualificar 
o departamento de análise 
de mercado para avaliar me-
lhor as contratações.

Apesar das informações do 
portal, o vice geral do Botafo-
go, Vinicius Assumpção, de-
clarou nas redes sociais que 
não há qualquer problema 
envolvendo os nomes fortes 
do futebol alvinegro. “Quero 
afirmar que isto não existe e 
que toda equipe está unida e 
imbuída no processo de re-
formulação interna do clube. 
A quem interessa isso?”, pos-
tou Vinicius Assumpção no 
Twitter.

Breno: clube nega acidente 
Zagueiro, de 31 anos, entrou com ação contra o Cruzmaltino

Processado pelo ex-zagueiro 
Breno, o Vasco negou ter ocor-
rido acidente de trabalho com 
o defensor em sua passagem 
pelo Cruzmaltino. O clube 
afirmou que as lesões do joga-
dor têm origem no passado e 
pediu a realização de perícia 
médica no atleta revelado na 
base do São Paulo. As infor-
mações são do “GE”.

Em março deste ano, Breno 
entrou com uma ação pedindo 
o pagamento de R$ 13 milhões 
por conta de salários e direitos 
trabalhistas não pagos, além 
de indenização. O caso corre 
na 71ª Vara do Trabalho do Rio.

Emprestado pelo São Pau-
lo, Breno chegou ao Vasco em 
2017. O contrato terminaria 
em dezembro. Um mês antes 
do fim, o atleta teve a sua pri-

Breno também pede indenização

CARLOS GREGÓRIO JR/VASCO.COM.BR

meira lesão no joelho esquer-
do. No começo do ano seguin-
te, o Vasco acertou uma reno-
vação até o fim de 2020. Du-
rante o contrato, Breno passou 
por outras quatro cirurgias.

No processo, os advogados 

de Breno alegam que o joga-
dor “voltou a treinar com bola 
e a exercer sua profissão preci-
pitadamente e ainda com do-
res” em maio de 2018. O víncu-
lo terminou no fim de 2020 e, 
de acordo com seus represen-
tantes, o defensor se encontra-
va em tratamento da última 
cirurgia, de novembro de 2019. 
No entender do advogado, isso 
configura acidente de trabalho 
e obrigatoriedade de ampliar o 
contrato. Em sua defesa, o Vas-
co alega que o atleta chegou ao 
clube com 11 temporadas de 
carreira profissional e que so-
freu a primeira lesão sozinho. 
O Cruzmaltino apresentou 
cópia da apólice de seguro do 
zagueiro como resposta ao pe-
dido de indenização pela não 
contratação. 

LIGA DOS CAMPEÕES
O Chelsea venceu o Real Madrid, por 2 a 0, em Londres, e se classificou para a decisão 

diante do Manchester City, vitorioso no duelo contra o PSG. No jogo de ida, o Chelsea 

havia vencido por 1 a 0, em Madri. A final será no dia 29, em Istambul. 
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BRASIL

‘A gente começava a ter 
dados de que não era eficaz’
Afirmação sobre a cloroquina é feita à CPI pelo ex-ministro da Saúde Nelson Teich 

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

O ex-ministro da Saúde e oncologista Nelson Teich presta depoimento à CPI da Covid, no Senado

O 
ex-ministro da Saú-
de e médico onco-
logista Nelson Tei-
ch afirmou ser “er-

rado” o uso e prescrição da 
cloroquina para tratamento 
da covid-19 a partir do mo-
mento em que se comprovou 
a ineficácia do medicamento 
no combate à doença. O re-
médio sem eficácia compro-
vada foi defendido pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) como tratamento 
para o novo coronavírus, o 
que, conforme afirmou Tei-
ch, contribuiu para o seu pe-
dido de demissão do cargo 
de ministro em maio do úl-
timo ano, menos de um mês 
após ter tomado posse.

“A gente começava a ter 
dados naquele momento de 
que o medicamento não era 
eficaz. Então, o que eu sem-
pre recomendei era que a 
gente tivesse estudos clíni-
cos para que a gente pudesse 
avaliar os resultados”, disse 
Teich ontem à tarde, em de-
poimento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid no Senado.

“Minha posição é sempre 
muito objetiva e simples. Se 
há validade científica que 
mostra uso, recomenda-se, 
se não, não”, afirmou o ex-mi-
nistro. “A partir do instante 
que eu tenho um dado que 

vacinas. “Então, aquela rea-
lidade daquele momento é 
a mesma realidade de hoje. 
Quando é que isso vai aca-
bar, que tamanho que vai ser 
esse problema, a gente ainda 
não sabe”, afirmou Teich.

“Em relação à calamida-
de, à situação, eu me lembro, 
eu acho que foi na primeira 
coletiva, que me pergunta-
ram quando é que ia acabar 
pandemia, onde é que isso 

ia chegar, e eu me lembro de 
que eu falei: ‘Olha, eu não 
sei, ninguém sabe’. Naquela 
época tinha muito modelo 
matemático, muita proje-
ção que era feita, e o que que 
acontece? A pandemia, ela 
traz uma situação única, ela 
tem uma extrema incerte-
za, um extremo desconheci-
mento”, disse.

Três crianças e duas funcionárias da 
instituição foram mortas na terça-feira

Ataque a creche: velório 
reúne mais de mil pessoas

FOTOS REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Keli Adriane Aniecevski e Mirla Renner foram assassinadas 

Os corpos das cinco vítimas 
do ataque à creche Pró-In-
fância Aquarela foram ve-
lados no Módulo Esportivo, 
no bairro Lage de Pedra, em 
Saudades (SC), na madru-
gada de ontem. Mais de mil 
pessoas prestaram home-
nagens, e mensagens de so-
lidariedade se multiplica-
ram pela cidade.

O município está em luto 
pela perda das vítimas do 
ataque, ocorrido na manhã 
de terça-feira, que resultou 
na morte de três crianças e 
duas funcionárias da cre-
che. Uma criança de 1 ano e 
9 meses segue internada na 
UTI Pediátrica do Hospital 
Regional do Oeste, em Cha-
pecó, e o estado de saúde 
dela é considerado estável.

Preso em flagrante pelo 
crime, o jovem, de 18 anos, 
está em estado grave de 
saúde após desferir golpes 
contra o próprio pescoço, 

segundo contaram testemu-
nhas. O delegado regional de 
Polícia Civil de Chapecó, Ri-
cardo Casagrande, diz que a 
investigação está a cargo da 
Polícia Civil da Comarca de 
Pinhalzinho, que aguarda 
a eventual liberação médi-
ca para colher o depoimento 
do jovem, internado no Hos-
pital Regional do Oeste em 
Chapecó.

A polícia diz que o homem 
foi à creche Pró-Infância 
Aquarela, no centro da cida-
de, de bicicleta, por volta das 
10h de terça-feira. Ao entrar 
no estabelecimento, ele come-
çou a atacar uma professora 
de 30 anos que, mesmo ferida, 
correu para uma sala onde es-
tavam quatro crianças e uma 
funcionária da escola, na ten-
tativa de alertar sobre o perigo. 
O rapaz, então, atacou os alu-
nos e a funcionária da escola. 

mostre que não funcione, o 
ideal é que você não conti-
nue”, declarou.

Teich também avaliou que 
a situação enfrentada pela 
pandemia do novo corona-
vírus hoje é a mesma reali-
dade dos primeiros meses 
da existência do vírus no 
país. Teich citou o problema 
do surgimento de variantes 
do novo coronavírus e as 
incertezas que envolvem as Com Estadão ConteúdoCom Estadão Conteúdo
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ECONOMIA

Ministério é contra 
adiar de novo fim do 
período de entrega 
para 31 de julho

IR: veto à 
mais uma 
extensão 
de prazo

O Ministério da Economia re-
comendou ontem que o pre-
sidente Bolsonaro vete o PL 
639/21, aprovado pela Câma-
ra, que estende mais uma vez o 
prazo para entrega da declara-
ção do Imposto de Renda Pes-
soa Física (IRPF) de 2021 de 
31 de maio para 31 de julho. O 
texto depende de sanção pre-
sidencial para entrar em vigor.

A pasta justificou o pedido 
de veto alegando que “teria 
impacto na arrecadação da 
União, estados e municípios 
e poderia impedir pagamen-
to de importantes programas 
sociais para o enfrentamento 
do efeito da pandemia”.

Segundo o ministério, a 
prorrogação do prazo para pa-
gar o IR apurado por três me-
ses e a manutenção do crono-
grama original de restituição 
teriam como “consequência 
um fluxo de caixa negativo, ou 
seja, a arrecadação seria me-
nor que as restituições”.

O ministério explicou ainda 
que a diferença negativa en-
tre o gasto antecipado com o 
pagamento de restituições e o 
adiamento da arrecadação do 
IR afetaria, por exemplo, pro-
gramas emergenciais implan-
tados pelo governo para pre-
servar atividades empresariais 
e manter o emprego e a renda 
dos trabalhadores, e o paga-
mento do auxílio emergencial.

“Da mesma forma, estados 
e municípios teriam redução 
considerável nos recursos des-
tinados aos fundos de parti-
cipação que subsidiam, entre 
outros, gastos com Súde para 
combate à pandemia”, alegou 
a equipe econômica.

Educação 
reajusta 
auxílio
Profissionais da Educação 
estadual terão reajuste no 
auxílio-alimentação. No-
vos valores são proporcio-
nais à carga horária sema-
nal de trabalho e serão pa-
gos a 70 mil funcionários 
da pasta amanhã.

Os servidores receberão 
o salário amanhã já com 
o valor do auxílio maior e 
proporcional à carga horá-
ria semanal. Desde 2013, o 
montante de R$ 160 é fixo 
para todos os profissio-
nais e agora vai variar de 
R$239,52 (16h semanais) a 
R$ 598,90 (40h semanais). 

Outra novidade é que o 
auxílio será pago por matrí-
cula - desde que não ultra-
passe o limite de 40h sema-
nais - e não mais pelo CPF 
do servidor, o que aumenta 
os valores no caso de acú-
mulo de funções. Segundo o 
secretário estadual de Edu-
cação, Comte Bittencourt, 
o reajuste do benefício foi 
possível graças à reorgani-
zação das finanças da pasta. 

O s  n o v o s  v a l o r e s 
são:  16h (R$ 239,52); 
22h (R$329,34);  25h 
(R$374,25); 30h(R$449,10); 
e 40h (R$598,80).

INSS antecipa 
pagamento do 13º 
de aposentados
Confira quais são as datas de crédito da primeira e da segunda 
parcelas do abono de Natal dos segurados da Previdência

AGÊNCIA BRASIL

A primeira 

parcela 

correspondente 

a 50% do 

benefício 

devido no 

mês de maio 

de 2021, sem 

descontos

O
s mais de 35 mi-
lhões de aposenta-
dos, pensionistas e 
segurados da Previ-

dência Social em todo o país 
já podem conferir quando 
vão receber o décimo tercei-
ro deste ano. Ontem, foi pu-
blicado no Diário Oficial da 
União (DOU), o decreto que 
prevê o adiantamento do 
abono de Natal salário esse 
pessoal. O pagamento será 
feito em duas parcelas. A 
primeira, correspondente a 
50% do benefício devido no 
mês de maio de 2021, sem 
descontos previstos, será 
paga juntamente com os be-
nefícios da folha deste mês. 
O crédito ocorrerá entre 25 
de maio e 8 de junho. 

Já a segunda parcela será 
liberada  juntamente com os 
benefícios da competência 

do mês de junho de 2021, en-
tre 24 de junho e  e de julho.

De acordo com a Secreta-
ria Geral da Presidência da 
República, o calendário de 
pagamentos seguirá o nú-
mero final do benefício, sem 
considerar o dígito que fica 
após o traço.

R$ 52,7 BI NA ECONOMIA
Segundo nota da secretaria, 
o Ministério da Economia 
informou que a medida vai 
incrementar a renda dos be-
neficiários e injetar um valor 
estimado em R$ 52,7 bilhões 
na Economia do país. Na ava-
liação da pasta, a movimen-
tação financeira vai auxiliar 
na recuperação do cenário 
de crise em decorrência dos 
impactos da pandemia da 
covid-19. Normalmente, o 
governo faz o o pagamento 

BENEFICIÁRIOS ATÉ 1 SALÁRIO MÍNIMO
Final do Benefício  1ª parcela 2ª parcela

1    25/05     24/06

2     26/05     25/06

3     27/05     28/06

4     28/05     29/06

5     31/05     30/06

6    01/06     01/07

7    02/06     02/07

8    04/06     05/07

9    07/06     06/07

10     08/06     07/07

BENEFICIÁRIOS ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO
Final do Benefício  1ª parcela 2ª parcela

1 e 6    01/06     01/07

2 e 7     02/06     02/07

3 e 8     04/06     05/07

4 e 9     07/06     06/07

5 e 0      08/06      07/07

do décimo terceiro nos me-
ses de agosto e novembro de 
cada ano.

De acordo com o minis-
tério, o pagamento adian-
tado do 13º dos benefícios 
do INSS, não tem impacto 
orçamentário, já que have-
rá somente a antecipação 
do pagamento do benefício, 
sem acréscimo na despesa 
prevista para o ano de 2021. 

Além disso, o ministério 
afirmou que o decreto irá 
ajudar os beneficiários da 
Previdência Social, que são, 
em geral, pessoas idosas, 
doentes ou inválidas e, por-
tanto, integrantes do grupo 
de risco para o agravamento 
da covid-19. Por meio da me-
dida, avalia a pasta, haverá 
garantias de maior seguran-
ça financeira durante este 
momento instável. 
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FLAMENGO R$400.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial

 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 ADVOGADO V/TEXTO

INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.
 

PODÓLOGO V/TEXTO
Salão em Bangu aluga sala 
para Podólogo
com experiência. Tel: 3332-
3470/ 3331-3266/ 3336-
9468.

 

SERRADOR V/TEXTO
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se de mecânico e 
eletricista de autos. Salário 
à combinar. Rua Ferreira 
Pontes, 166 Andaraí. Tel: 
96484-1420/ 99540-3535/ 
3172-0272
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp 
96419-8521. Vitor.
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APÓS REGISTRAR B.O

Ex-BBB Hadson Nery 

vai processar Nego Di

O 
ex-BBB Nego Di não imaginava que uma 
troca de farpas virtual entre ele e o tam-
bém ex-brother, Hadson Nery, fosse 

parar na Justiça. Tudo começou após o humo-
rista afirmar que estaria na final do reality, 
depois ter dito publicamente que não iria. 

Hadson então comentou a mudança de 
postura do ator: “Porr* Nego Di, para de falar do 
programa que te revelou. Tu era apenas um 
humorista que não faz ninguém rir. Dê graças a 
Deus por terem te escolhido. Tu não é a Karol 
(Conká), dá uma segurada. Falei, tô leve!”, 
escreveu o ex-jogador, que não contava que 
Nego Di fosse tocar em uma de suas feridas ao 
respondê-lo. “Não faço ninguém rir, mas nunca 
bati em mulher. Boa noite, machão”, alfinetou o 
humorista.

Hadson então acionou seu advogado para 
entrar com um processo contra Nego Di. Mas 
antes, ele esteve na Delegacia de Crimes Ciber-
néticos, no Palácio da Polícia, em São Paulo. 
“Hadson já foi encaminhado para a Delegacia 
de Crimes Cibernéticos para realizar a ocorrên-
cia policial, para ser instaurada a queixa-crime 
contra o comediante Nego Di. O mesmo afir-
mou no Twitter que Hadson bateu em sua 
ex-mulher, fato este totalmente inverídico, 
conforme declaração de sua ex. O que houve, 
na realidade, foi tão somente uma medida 
protetiva na época, que inclusive já foi revoga-
da e o processo foi arquivado. Por tal declara-

ção difamatória e caluniosa, vamos ingressar 
criminalmente contra Nego Di e na esfera cível 
com uma ação indenizatória por danos morais 
pela falsa acusação”, informa Elson Junior, 
advogado de Hadson.

Para comprovar o alegado, a defesa de Had-

PORTA DE CARRO DE JULIETTE

FÃS AGLOMERAM E ABREM 
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Juliette Freire ainda tem muito o 

que se acostumar com o bônus 

e, principalmente, com o ônus 

da fama. Na manhã de ontem, 

a sister foi surpreendida pelos 

fãs na porta do hotel onde está 

hospedada, na Barra da Tijuca 

e ficou chocada com a reação 

deles.

 Aglomerados, os admiradores 

da advogada abordaram o carro 

que a transportava rumo aos 

estúdios globo e chegaram, in-

clusive, a abrir a porta do veículo, 

na tentativa de chegarem mais 

perto da campeã do ‘BBB 21’. 

Após ver a porta do carro aberta, 

Juliette permaneceu sem reação 

e preferiu não fazer nenhum tipo 

de contato físico com os fãs. 

 Parece que a morte de Paulo 

Gustavo, na noite de ontem, ví-

tima de complicações causadas 

pela Covid-19, de nada serviu de 

aprendizado para os fãs do rea-

lity. Faltou foi muita noção. 

Juliette e Turma da Mônica

Mauricio de Sousa retratou a campeã do ‘BBB 21’, Juliette Freire, 
em tirinhas com a personagem Tina, da Turma da Mônica. Em sua 
conta oficial, o cartunista disse: “Pediram. Fizemos. Tina e 
Juliette.”. Na tirinha, Tina parabeniza Juliette pelo prêmio no BBB. 
Ela responde: “Tina? Eita mulinga! Vou chorar!”. No fim, Tina 
repete uma fala que virou meme na voz de Juliette: “Chora, não! 
Você é maquiadora, se secar, borra...”

REPRODUÇÃO INTERNET 

FOTOS REPRODUÇÃO

son enviou à coluna uma sentença de 2018, na 
qual o juiz determinava a medida protetiva da 
ex-mulher do Hadson no período de um ano 
(que já está expirada). Ele também enviou 
documentos que mostram que o processo 
contra Hadson, de fato, foi arquivado. 
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É VACINADO NOS EUA

MARCO PIGOSSI 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

EX-FAZENDA EM TRATAMENTO 

CONTRA A COVID-19
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A cantora Tília Fialho, filha de Dennis DJ e da empre-
sária Kamilla Fialho, foi vista na tarde de ontem, em 
clima de romance com o rapper Kawe, que recen-
temente vem dominando o Spotify. Os dois foram 
clicados por paparazzi após Tília desembarcar no 
aeroporto de Congonhas em São Paulo. Ela, que há 
pouco tempo se lançou na carreira musical, foi rece-
bida pelo cantor no maior clima de romance e com 
direito a abraços. Além disso, eles deixaram o local 
de mãos dadas. É, ao que tudo indica, temos um novo 
casal na praça!

A influenciadora Evelyn Regly, dona do bordão ‘É tudo 
vaca!’, usou as redes sociais ontem, para comunicar aos 
fãs a perda de seu pai, Antonio Regly. Ele foi internado 
no início do mês passado, após ser diagnosticado com a 
Covid-19. Pouco tempo após dar entrada no hospital, pre-
cisou ser intubado. Evelyn compartilhou um vídeo com 
registros de alguns momentos do pai ao lado da família 
e lamentou a perda. 
 “Te amarei pra sempre, pai. Obrigada por tudo o que 
me ensinou, pelo pai, amigo, pastor que você foi. Você 
sempre uniu nossa família, fazia suas comidinhas, so-
bremesas. E nós vamos continuar fazendo o seu papel 
aqui. Ainda não acredito que esse vírus maldito tirou o 
seu sorriso de nós. Você vai fazer muita, falta pai... Mui-
ta mesmo... Descansa em paz”, escreveu a Youtuber na 
legenda do vídeo. 

DE LUTO

NOVO CASAL

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

lança seu o novo 
single, ‘Hoje Tem 
Festinha’, em 
parceria com a 
Flay e Jeninho. A 
música chega na 
próxima sexta-
-feira, em todas 
as plataformas 
digitais de músi-
ca e com clipe no 
YouTube.

A quinta temporada do Power 
Couple Brasil estreia no próximo dia 
9, e chega com tudo na 
programação da Record TV. E nas 
plataformas digitais não será 
diferente: além da transmissão 24 
horas do reality show, formatos 
exclusivos vão tomar as redes 
sociais da emissora. Lidi Lisboa - 
atriz e ex-Fazenda - será a 
apresentadora da Cabine de 
Descompressão e da Live do 
Eliminado, formatos clássicos da 
Record Multiplataforma, que 
mostram os primeiros contatos do 
casal eliminado com o mundo 
exterior. Em entrevistas divertidas, 
os eliminados da semana serão 
questionados sobre os dias de 
confinamento, verão seus melhores 
e piores momentos no reality show 
e responderão a perguntas da 
audiência.  
 A Cabine de Descompressão vai 
ao ar logo após a eliminação, com 
exclusividade no PlayPlus. A Live do 
Eliminado é transmitida no dia 
seguinte, de maneira 
multiplataforma: nas redes sociais 
e no YouTube do Power Couple, no 
PlayPlus e no R7.com. 

Musa da Portela e ex-participante de ‘A Fazenda’, Shayene Cesário está em 
tratamento contra a Covid-19. “Estou bem. Comcei a sentir os primeiros sin-
tomas na última sexta-feira à noite, mas já vinha há alguns dias sentindo um 
pouco de dor de cabeça. Na sexta começaram os sintomas mais fortes de 
gripe, perda de olfato e paladar. Fiz o exame e descobri que estou infectada. 
A gente perde um pouco da vontade de comer por não sentir o gosto das coi-
sas. Estou isolada e evitando fazer esforço, porque cansa”, conta a modelo, 
que está cumprindo a quarentena em casa com a ajuda do marido. A filha do 
casal está temporariamente na casa da avó. 

O ator Marco Pigossi, que estrela produções nacionais internacionais da Netflix, 
compartilhou ontem o registro de sua vacinação contra a Covid-19 nos Estados 
Unidos. “Diante de tantas perdas no nosso país, decidi postar. Porque o intuito é 
mesmo gerar indignação”, declarou Pigossi, que está no elenco de ‘Cidade 
Invisível. Nos Estados Unidos, a vacinação já atingiu 44% da população.

LIDI LISBOA COMANDA PROGRAMAS 

DIGITAIS DO POWER COUPLE

DIVULGAÇÃO

Após a final do ‘BBB 21’, Ana Furtado se declarou para o marido Boninho, diretor do reality. “Não dava para 
deixar de falar sobre você. Sobre sua paixão fazendo o que ama. Sobre sua disciplina, talento e total entre-
ga. Sobre esse brilho no olhar que não desaparece nunca! Esse que te move! E que te faz realizar tudo o que 
deseja! Como eu amo te ver feliz assim, meu amor. Me orgulho muito de você”, escreveu a apresentadora.

ORGULHOSA DO BIG BOSS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A pouco mais de dois meses da abertura da Olimpía-
da de Tóquio, o governo do Brasil não se aqueceu ainda 
para entrar nos Jogos, a exemplo de outras edições. A 
Secretaria de Esporte do Ministério da Cidadania não 
definiu a comitiva que vai representar o governo no Ja-
pão, nem se o presidente Jair Bolsonaro vai ou se será um 
ministro. Sequer terá estrutura para receber autoridades 
e parceiros na capital japonesa. O cenário contrasta com 
a relevância do assunto para outros países que sempre 
trataram os Jogos como vitrine para mostrar a hegemo-
nia no esporte como incentivo ao patriotismo. 

BolsoCastro
 N Vem aí a chapa Bolso-

Castro 2022. O presidente 
Jair Bolsonaro conversou 
no Rio com o governador 
Cláudio Castro. Quer in-
jetar bilhões de reais em 
programas federais no 
estado, o terceiro maior 
colégio eleitoral do Brasil.

Urna fluminense
 N Bolsonaro repete o que o 

então presidente Lula fez 
com Sérgio Cabral. Mas 
sem roubalheira. A con-
ferir. Lula e Cabral não 
eram amigos. O ex-gover-
nador apoiara Geraldo 
Alckmin no 1º turno con-

tra o petista. Lula e Cabral 
seriam aliados depois.

Pfizer no Rio
 N O Município do Rio de 

Janeiro começou a apli-
car a vacina da ameri-
cana Pfizer. No Catete, o 
atendimento ontem foi de 
primeiro mundo, contam 
moradores. 

Por garantia
 N Mas há carioca de olho 

na 2ª dose, em tempos de 
escassez. Contato da co-
luna vai impetrar ação na 
Justiça para voltar após 21 
dias, conforme o procedi-
mento da Pfizer.  

Pauta
 N O movimento de vans 

com assessores, parla-
mentares e carros oficiais 
foi grande. Na conversa 
que varou a noite, tam-
bém falaram dos rumos 
que a CPI da Covid-19 
pode tomar, e da impor-
tância do auxílio emer-
gencial na pandemia.

Ruim de matemática
 N Abraham Weintraub 

não é só ruim na ortogra-
fia. Em entrevista a um 
canal de TV, o ex-ministro 
da Educação errou os da-
dos sobre a extinta TV Es-
cola, ao citar um corte de 
R$ 550 milhões que fez  na 
emissora. Na verdade, esse 
é o custo anual da TV Bra-
sil. O antigo conselho de 
administração da TV Es-
cola aprovou a renovação 
do contrato de cinco anos 
por R$ 350 milhões; ou 
seja, R$ 70 milhões/ano. 

Tão perto
 N A decisão final do valor 

do contrato era do próprio 
Weintraub. Este conselho 
era autônomo e integrado 
por 40% de representan-
tes do governo, três deles 
escolhidos pelo ministro. 
Dois eram os seus prin-
cipais assessores, Victor 
Metta e Sérgio Cabral 
Santana – este advogava 

enquanto trabalhava no 
MEC para grandes grupos 
de Educação. 

Troco elegante
 N O ministro do STF Ale-

xandre de Moraes não só 
prorrogou o inquérito das 
fake news na Corte como 
determinou que o TSE in-
vestigue as prestações de 
contas do Diretório Na-
cional do PTB dos últimos 
cinco anos. É um cerco 
discreto ao manda-chuva 
da legenda, Roberto Jef-
ferson, que há meses faz 
ataques abertos aos mi-
nistros da Corte.

Giroflex ligado
 N Entre gabinetes do Judi-

ciário e portas do PTB, o 
recado velado, em forma 
de investigação oficial, foi 
claro: Moraes quer saber 
se Jefferson foi beneficiado 
pessoalmente por verbas 
partidárias, que são oriun-
das de dinheiro público. 

Esperteza
 N Pelo menos seis pes-

soas até agora surgiram, 
da noite para o dia, como 
possíveis ganhadores do 
prêmio da Mega da Vira-
da que não foi resgatado. 
Mas o MPF recusou a ação 
de todos eles contra a Cai-
xa. E já prescreveu o prazo 
regimental de saque.

BOLA MURCHA

QG EM BRASÍLIA

 N Uma reunião na noite de terça-feira num apartamento na Qua-
dra 309 Sul selou em Brasília o pré-lançamento de Lula da Silva 
na disputa presidencial. Foi na residência do senador Paulo Rocha 
(PT-PA). A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, foi a anfitriã 
também. Estrela da noite, Lula da Silva foi ovacionado em brindes. 

O recente leilão da Cedae, com 
a falta de interesse na linha 
3, que abrange parte da Zona 

Oeste da cidade, devido a ser áreas 
com forte influência e atuação de mi-
lícias, deixou claro que o Estado, es-
pecialmente o município do Rio, his-
toricamente, sofre diretamente o im-
pacto da violência em sua Economia. 
O Rio de perdas vem de longa data, 
com o crime criando cada vez mais 
tentáculos nos mais variados setores 
e atrapalhando o poder constituído.

Embora o leilão tenha entrado para 
a história como um dos maiores em va-
lores, algo da ordem de R$ 22,7 bilhões, 
com quatro consórcios dando lances 
para três dos quatro blocos, o desem-
penho poderia ter sido ainda melhor. 
Aliás, o lote 3, desprezado pelos parti-
cipantes, já estava com o valor conside-
rado abaixo do que poderia devido as 

A pandemia mudou abrupta-
mente a rotina, os planos e há-
bitos da população. Há mais de 

um ano, os idosos precisam manter 
o isolamento social rigorosamente, 
pois são parte do grupo de risco para 
covid-19. Eles têm maiores chances 
de desenvolver a forma mais grave 
da doença quando contaminados. No 
entanto, todo esse cuidado pode aca-
bar atingindo a saúde mental deles 
trazendo “efeitos colaterais” imensos 
para a terceira idade. 

Alguns estudos já realizados com a 
população idosa na quarentena evi-
denciaram aumento da prevalência de 
sintomas de estresse pós-traumático, 
ansiedade, depressão, irritabilidade, 
raiva e medo, que podem, inclusive, 
persistir por anos. Segundo os pesqui-
sadores da Universidade de Chicago, o 
isolamento social pode aumentar o ris-
co de morte em 14% nas faixas etárias 
mais avançadas. Os efeitos na saúde 
mental dos nossos idosos têm sido ex-
pressivos neste tempo de isolamento e 
distanciamento dos familiares.

Mas, devemos considerar que o iso-
lamento não precisa ser igual à solidão. 
A interação social não deve acabar. De-
vemos procurar manter a terceira idade 
conectada, preservando sua rotina diá-
ria o máximo possível. Novas formas de 
se comunicar devem ser apresentadas e 
ensinadas com amor e paciência a eles. 
O que não podemos é abandonar nos-
sos idosos nesse momento delicado que 
estamos enfrentando.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal 
do Envelhecimento Saudável e Quali-
dade de Vida vem promovendo ações 
importantes para a terceira idade. Pen-
sando no bem estar e no atendimento 
humanizado, foram criados inúmeros 
projetos, dentre eles, o “Estamos Jun-
tos” em que uma linha telefônica fica 
totalmente disponível para esse públi-
co entrar em contato com assistentes 

Qualidade de vida para idosos

Rio de perdas

Marcos Espínola 
adv criminalista 
e espec Segurança 
pública

Junior da Lucinha 
sec mun Envelhec 
Saudável e 
Qualidade de Vida

peculiaridades de violência da região.
A violência é um problema social 

no Brasil. Mais do que impactar, efe-
tivamente a violência se tornou um 
obstáculo para a Economia. No comér-
cio varejista, por exemplo, segundo a 
Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 

divulgados em 2019, os gastos com se-
gurança cresceram acima de 330% em 
dez anos. O número superou o percen-
tual de aumento de vendas do setor no 
mesmo período, que foi de 245%.

O turismo é outro setor diretamente 
atingido, pois a violência que maltra-

sociais, que dão total apoio, conversam 
sobre qualidade de vida e dão dicas de 
saúde e de atividades que podem ser 
feitas em casa. Momentos de uma boa 
conversa que amenizam a solidão neste 
momento de extrema fragilidade. 

A secretaria tem ainda o Projeto 
“Mais Cidade”, para que nossos idosos 
possam fazer um verdadeiro “tour vir-
tual” aos pontos turísticos da nossa ci-
dade, e um verdadeiro passeio online, 
visitando também exposições cultu-
rais. E ainda para manter a qualidade 
de vida mesmo dentro de casa, foi cria-
do o projeto “nova.idade” com vídeos/
aulas de temas variados como exercí-
cios para a memória, atividade física, 
artesanato, inglês e música. Assim, os 
idosos recebem o conteúdo pelo apli-
cativo de mensagens no telefone. 

O ambiente virtual passa a ser pro-
tagonista nesses tempos e o poder pú-
blico tem obrigação de se adaptar e dar 

apoio a quem precisa. Desta forma, nós 
diminuímos as distâncias, aliviamos a 
solidão e estendemos a mão para que 
familiares e amigos se conectem, con-
versem através de vídeo chamadas, e 
também criamos meios de alívio do 
estresse com vídeos e passeios online 
com entretenimento, cultura, ginásti-
ca e hábitos saudáveis.

A Secretaria Municipal do Enve-
lhecimento Saudável e Qualidade de 
Vida vem cumprindo seu papel com 
responsabilidade de prover os cuida-
dos necessários aos idosos cariocas, 
visando garantir sempre os direitos 
da pessoa idosa, reduzir o estresse e 
melhorar sobremaneira, fazendo toda 
a diferença na vida de milhares de ido-
sos na nossa cidade. É nossa obrigação 
construir políticas públicas que sejam 
acessíveis e efetivas ao longo de toda a 
vida e dêem o direito a todos envelhe-
cerem com dignidade. 

ta a população é a mesma que afasta 
os turistas da cidade e do estado. Em 
2018, o Rio deixou de faturar cerca de 
R$ 150 milhões por causa da crimina-
lidade, segundo dados da CNC. Os nú-
meros ainda revelaram que a violência 
na cidade também reduziu a geração 
de emprego. Em 2017, os números fo-
ram ainda maiores chegando a R$ 657 
milhões. O prejuízo no setor hoteleiro 
foi da ordem de R$ 100 milhões.

Enfim, passamos da hora das auto-
ridades apresentarem projetos con-
sistentes e direcionados para frear a 
violência no Rio. Mais do que o fator 
econômico, que sem dúvida é de extre-
ma importância por conta de empre-
gos, a população não aguenta mais o 
alto número de mortes, balas perdi-
das, assaltos e delitos de toda espécie.

Num estado que vive um regime de 
recuperação fiscal, que sofreu com vá-
rios casos de corrupção e desvio de ver-
bas públicas nos últimos anos, ainda ter 
que amargar com perdas em negócios 
pela falta de Segurança pública é como 
levássemos, diariamente, um tiro de mi-
sericórdia que não nos deixa prosseguir.

DIVULGAÇÃO/RICARDO STUCKERT

ESPLANADEIRA

 N # McDonald’s  lança visita virtual à cozinha com programa Portas 
Abertas Online. # Meu Clube Care fecha parceria com o SINDISTAL. # 
Royal Face abre 153 vagas nas áreas administrativas, de saúde e co-
mercial das novas unidades. # ABF Rio promove dia 20 de maio Café 
com Franquia Virtual com o tema “Expansão de redes de franquias em 
tempos de pandemia - Prospecção e Repasses”. # Ação “A mãe tá ON, 
mas tá cansada”, promovida pela B2Mamy, incentiva empresas a darem 
dia OFF como presente de Dia das Mães.

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
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“Mais do que 

impactar, 

efetivamente a 

violência é obstáculo 

para Economia”

ARTE O DIA
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MALHAÇÃO

 n Nat desconfia do perfil de 
Scorpio. Marcelo tenta falar com 
Roberta. Tomtom avisa a Delma 
que Marcelo fará uma aula com 
Roberta. Karina conta para Bian-
ca que viu Nat na casa de Duca. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana passa mal quando Manue-
la diz que está casada com Ro-
drigo. Lúcio repreende Eva pela 
forma como ela falou com Ana. 
Alice não gosta do que Cícero e 
Suzana falam sobre Renato.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Kyra concorda com a perma-
nência de Alexia na Labrador. 
Ignácio sente saudades de Ale-
xia. Gael comenta a Verônica que 
Bruno está fazendo mais sucesso 
com Micaela do que ele. 

 n Quedorlaomer é surpreendi-
do por Maresca. Ló agradece 
a ajuda de Abrão. Mila discute 
com Michal e passa mal. Lúcifer 
tenta prejudica-la. Abrão e seus 
homens comemoram a vitória. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca, Binho e Thiago jogam 
futebol no pátio do orfanato. 
Carmen chega ao pátio e leva 
uma bolada no nariz, que fica 
roxo com a pancada. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Zé Alfredo ameaça matar Cora 
se ela revelar o caso dele com 
Maria Isis. José Alfredo se em-
briaga em um bar e deixa Maria 
Marta preocupada.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Campeã do ‘BBB 21’, 
Juliette acha que o 

público se identificou 
com sua história no 

reality, diz que aceita 
conversar com desafetos 

e comemora: “As pessoas 
estão me amando”

A MAIS 
QUERIDA 

DO BRASIL

E
la é um fenô-
meno! Depois 
de 100 dias de 
confinamento 

no ‘BBB 21’, a paraibana 
de Campina Grande Juliet-

te Freire, de 31 anos, deixa o 
reality show não só com R$ 1,5 mi-

lhão no bolso, mas também com o carinho dos brasileiros e mais de 
26 milhões de seguidores nas redes sociais. 

Sua trajetória no programa não foi fácil. Juliette entrou na casa 
mais vigiada do Brasil aclamada pelo público e com uma imunidade 
conquistada através de votação popular. Mas, logo nos primeiros dias 
de jogo, seu comportamento rendeu muitas críticas, e a advogada se 
tornou “alvo fácil” dos participantes do reality show. Juliette acredita 
que a perseguição que sofreu pode ter ajudado a criar empatia nos te-
lespectadores e, consequentemente, a conquistar a vitória. 

“Eu acho que isso (perseguição) pode ter influenciado as pessoas. 
Totalmente! As pessoas não querem perfeição, tudo bonitinho. Elas 
querem coisas reais. O que aconteceu comigo fez as pessoas se iden-
tificarem. Alguém se identificava com cada coisa que passei. Me sinto 
muito honrada de ter doado a minha história e a minha vida para 
ajudar de alguma forma”, diz a nova milionária.

Juliette não acreditava ser a favorita do público, mas sentia que 
havia algo especial em sua história no ‘BBB 21’. “Eu não achava que 
era favorita, mas em todos os discursos do Tiago Leifert eu sentia 
algo pra mim. O comportamento das pessoas comigo mudava, elas 
evitavam que eu me posicionasse... Eu sentia isso, mas tinha medo 
de verbalizar e parecer pretensiosa”, explica a advogada, que chegou 
a duvidar de seu discernimento. 

“Não conseguia me olhar no espelho. Sentia coisas horríveis, que 
nem gosto de lembrar. Naquela  última prova, eu só queria um abra-
ço. Precisava de acolhimento. Ficava mentalizando música, meus 
amigos. Duvidei de tudo, até da minha inteligência, mas quando ouvi 
o discurso do Tiago (Leifert) parecia que eu tinha tirado um nó da 
minha garganta. Fiquei muito leve e muito feliz”. 

ABERTA A CONVERSAS
Na casa do reality, Juliette sofreu com críticas e comentários maldo-
sos vindos de vários colegas. Karol Conká, Nego Di e Projota foram 
alguns dos participantes com quem a paraibana mais se desenten-
deu. Aqui fora, a advogada se diz aberta a conversas com as pessoas 
que a julgaram. 

“Esse assunto me dói muito ainda. Não vou mentir que está tudo 
tranquilo... Mas entendo que eles estavam com muito medo. São pes-
soas que vêm de uma história de luta. Eu entendo. Mas me machucou 
muito também. Conversaria com todos eles, mas gostaria que eles 
me ouvissem de fato. Não sei se eu teria amizade. Ainda preciso ver 
e entender tudo. Amizade, não sei. Mas ouvir o que eles têm a dizer, 
totalmente”.  

CANTORA?
Enquanto esteve confinada, Juliette chamou a atenção não só do pú-
blico mas também de vários artistas por conta de sua voz e afinação. 
“Eu nunca pensei em ser cantora. Sempre gostei muito de música, 
mas não como profissão. Quando eu cantava, era pra fugir do caos, 
pra lembrar das minhas raízes. Acho que tenho muito que escutar e 
aprender. Amo música e a música me salva e me faz feliz. Estou me 
achando que o povo disse que eu sou cantora, eu estou acreditando. 
Ave Maria, vai ser um prazer. Se for pra ser, eu estou lá”, brinca. 

A advogada já recebeu convites de parceria até com Luan Santana. 
“Claro que eu cantaria com ele. Ôxe, na hora. Ele é maravilhoso. Vo-
cês gostam de me ‘shippar’ com todo mundo, né? Eu ainda não vi a 
mensagem que ele me mandou. Quero abrir concentrada. Ainda não 
vi nem minha mãe. Depois de ver mãinha, aí eu vejo Luan Santana”. 

DELEGADA
Em seu vídeo de apresentação, Juliette falou sobre seu respeito pela 

área jurídica e contou que 
pensou em ser delegada. 
Mas, depois de sua partici-
pação no ‘BBB’, a advogada 
acredita que esse sonho 
não vai mais se realizar. 

“Admiro muito a car-
reira jurídica, tanto 
de delegada quan-
to de defensora. 
Mas agora acho 
que não dá mais 
porque não tem 
mais como. As 
pessoas  es tão 
me  amando ! ”, 
brinca, aos risos. 
“Mas a  carreira 
pública requer uma 
imparcialidade, um 
afastamento, um distan-
ciamento. Agora as pessoas já 
me viram de biquíni, já me viram 
sem roupa, já me viram de todo jei-
to. Já sabem que eu me sensibilizo com 
muita coisa. Então, infelizmente, como 
profissão não vai dar mais. Fica só o sonho 
e a minha admiração”.

REDES SOCIAIS
O sucesso nas redes sociais foi uma surpresa para 
a paraibana, que atualmente conta com 18 pes-
soas na sua equipe. “Eu não tinha pretensão de 
estourar em redes sociais. Deixei apenas minha 
senha e pronto. Eles fizeram tudo isso. Perguntei 
quem estava pagando esse povo todo. Eu não tenho 
como pagar 18 pessoas ainda. Só tenho o meu prêmio. 
Diz que tem até voluntário. Não dormi, ainda estou en-
tendendo como está funcionando tudo, mas a maioria são 
amigos que acreditam em mim, botaram a cara e fizeram tudo 
isso”, explica.

Ela garante que seu objetivo não era ser famosa. “Eu não tinha 
objetivo de ser famosa. Queria segurança financeira. Ah, eu só não 
queria ser cancelada porque falo muito, sou brincalhona demais. Mas 
o que eu queria mesmo era ajudar a minha mãe e irmãos. Isso era a 
prioridade. O resto é consequência”. 

Carinho do público
Juliette está muito feliz com o carinho do público, mas também 

segue alerta com as restrições de contato por conta da pandemia de 
coronavírus. “Estou com muito medo da pandemia e muito triste 
porque não posso abraçá-los. Tenho muito respeito pela pandemia. 
Perdemos pessoas maravilhosas. O Paulo Gustavo... Estou assustada 
e com medo. Não sei mais como vai ser minha vida. Não sei nem o 
que estou fazendo aqui, estou muito feliz. Meu medo é um medo bom, 
aquele frio na barriga de quando vai dar certo”.

SÍMBOLO DO NORDESTE
O Nordeste é uma das grandes paixões de Juliette, que pretende 
usar sua visibilidade para disseminar ainda mais sua cultura. “Um 
dos meus propósitos ali era justamente mostrar minha cultura. Sou 
apaixonada e não é demagogia. Respeito a cultura nordestina, pa-
raibana... Sonhava com a festa do líder pra mostrar os elementos da 
nossa cultura”, diz.

“Eu sinto muita saudade das nossas Festas Juninas. Espero que 
essa pandemia vá embora logo. Creio que vai dar tudo certo. Não 
vejo a hora. O que eu puder fazer pra ajudar a cultura nordestina e as 
causas da mulher, as causas que eu acredito... Vou doar minha vida e 
minha visibilidade para isso”.

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

Juliette no 
pódio de 

campeã do 
‘BBB 21’



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: canela, canil, cinto, cólera, colônia, cone, enol, eólica, espiar, 
falência, farelo, frase, íleo, inca, lento, linear, lisa, óleo, ópio, páreo, pesar, 
pose, rali, rasa, real, safra, salina, sépia, silêncio, tônica.

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. 

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Globo libera 
primeiras 
imagens de 
‘No Limite’
Na terça, o Brasil conheceu o gran-
de vencedor do ‘BBB 21’. Além das 
muitas risadas e emoção que pon-
tuaram a final, o público e os fi-
nalistas também assistiram, com 
exclusividade, às primeiras ima-
gens dos ex-BBBs - atuais ‘No Li-
miters’ -, que já estão vivendo uma 
nova aventura na Praia Brava. Na 
sequência da coroação de Juliet-
te, a Globo também exibiu uma 
apresentação especial com depoi-
mentos do apresentador Andre 
Marques, do diretor artístico LP 
Simonetti e da diretora geral Ange-
lica Campos. Porque as emoções, os 
desafios e as tretas continuam! Mas 
agora, entre os paredões das dunas 
do ‘No Limite’.

A partir de 11 de maio, a torcida, 
a ansiedade e os batimentos cardía-
cos pelo resultado de quem deixa 
o programa vão atingir novos pa-
tamares nas noites de terça. Logo 
após ‘Império’, o ‘No Limite’ estreia 
em uma versão repaginada e mul-
tiplataforma, cheia de surpresas, 
provas ainda mais desafiadoras, e 
R$500 mil em jogo.

A tradicional ‘Prova da Comida’ 
está confirmada, mas esse não é o 
único desafio, tampouco o deve ser 
o mais difícil. Os 16 participantes 
precisarão de muita força, resistên-
cia e coragem se quiserem chegar 
até a grande final. Mas quais eram 
suas expectativas, medos e objeti-
vos? Será que eles estavam prepa-
rados? Durante o confinamento, 
antes de entrarem no programa, 
eles contam um pouco sobre o que 
esperam da participação no reality.

André Martinelli participou do 
‘BBB13’ e mostrou que era um for-
te competidor em provas de resis-
tência. Mas, para o capixaba de 33 
anos, o jogo do ‘No Limite’ é outro: 
“Eu gosto muito de me desafiar. 
Acho que são nesses momentos de 
superação que a gente acaba se co-
nhecendo cada vez mais. No ‘BBB’ o 
foco maior é na convivência, já aqui 
teremos que montar acampamen-
to, ir atrás de comida e água, além 
das dificuldades com o clima. Po-
dem esperar um jogador, mas tam-
bém uma pessoa alegre e divertida”.

Galã do ‘BBB20’, Gui Napolita-
no acredita que seu ponto forte na 
competição seja a competitividade. 
“Podem esperar muita luta, mui-
ta entrega e força de vontade, vou 
querer ganhar a qualquer custo e 
vou encarar cada prova como se 
fosse a última. Mas também sou 
muito parceiro. Quando alguém 
precisar de mim, estarei lá para 
ajudar ou incentivar”, revela o pau-
lista de 29 anos.

Já Elana, ex-sister do ‘BBB 19’, 
espera não cometer os mesmos er-
ros que a fizeram ser a nona elimi-
nada na sua edição. “Na casa, eu 
pequei por não expressar mais a 
minha opinião e espero não pecar 
por isso novamente. Algo que me 
tira do sério é sentir fome, fico es-
tressada e perco o equilíbrio. Mas 
eu não podia recusar essa oportu-
nidade! A minha mãe sempre diz 
que eu sou sem limites, agora é a 
minha hora de entrar no limite!”, 
brinca a piauiense de 27 anos.

Com uma passagem rápida pela 
casa, Ariadna foi a primeira elimi-
nada no ‘BBB 11’. Para o ‘No Limite’, 
a carioca de 36 anos espera conse-
guir mostrar mais de sua persona-
lidade: “Entrar em um novo reality 
é algo que as pessoas sempre me 
cobravam, justamente porque não 
tiveram tempo de me conhecer”, 
conta Ariadna.
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