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MC KEVIN CAI DA 
VARANDA DO 3º 
ANDAR DE HOTEL 
NA BARRA E ESTÁ 
EM ESTADO 
GRAVE. 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 13

ANIMAIS 
AUTORIDADES 
SANITÁRIAS DO 
RIO ESTÃO A FAVOR 
DA VACINAÇÃO DE 
CÃES E GATOS 
INFORME  
DO DIA, P. 2

FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO

Justiça suspende eleições para 
a administração do pavilhão 

Atacante cruzmaltino faz gol da 
vitória de 1 a 0 contra o Botafogo. 
Gigante da Colina joga por um 
empate na segunda partida para 
conquistar a Taça Rio. P. 8

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

ATAQUE

CANO DÁ 
VANTAGEM 
AO VASCÃO

TRAMA 
REFORÇADA 

Babu Santana é uma das novidades da novela ‘Salve-se Quem 
Puder’, com capítulos inéditos a partir de hoje, na Globo. P. 15 

Segundo a Receita, mais de 1,8 milhão de declarações já foram entregues. Especialista dá dicas para fazer correções. ECONOMIA, P. 10

IR: Veja como evitar erros e enviar dentro do prazo

O DIA D

Fiscalização da prefeitura interrompe farra para 200 pessoas em estabelecimento na 
Zona Sul. Hotel Copacabana Palace também é multado em R$ 15 mil por evento. P. 6 

DIVULGAÇÃO / SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA

FESTA EM BOATE INTERDITADA 

REFORMULAÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA PREVÊ SUBSTITUIÇÃO DE 
VERBAS PARA CRECHES PÚBLICAS POR VOUCHER MENSAL. P. 9

ACIDENTE COM ÔNIBUS EM NITERÓI 
DEIXA QUATRO FERIDOS E CAUSA 
INCÊNDIO QUE ATINGE UMA CASA. P. 7 

CORPO DE FOTÓGRAFO ASSASSINADO POR 
TRAFICANTES APÓS PEDIR MENOS BARULHO 
VAI SER ENTERRADO HOJE EM NITERÓI. P. 7 

DIVULGAÇÃO TV GLOBO

Corpo da atriz Eva Wilma, que morreu sábado em 
decorrência de um câncer de ovário, foi sepultado 
ontem em cerimônia restrita em São Paulo. P. 16 

Despedida de 
uma estrela da TV

Prefeito de 
São Paulo, 
Bruno Covas 
morre de 
câncer, aos 
41 anos. P. 9

A
FP

NO FIM 

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO

Escolha de novos gestores é interrompida após denúncia de feirante. Comerciantes fecham portas.  RIO DE JANEIRO, P. 3 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

200 pacientes... Esse é o nú-
mero de renais crônicos 
atendidos pela clínica 

CDR, no Anil, que agora não sabem pra onde 
vão, depois de receberem o aviso que vão 
ser transferidos para outras clínicas do Rio...

Tudo porque a clínica, que é particular, 
mas tem convênio com o SUS, não quer mais 
aceitar o valor de repasse para o tratamento.

A mudança, que mexe com a vida de to-
dos os pacientes, fez com que eles se reunis-
sem numa manifestação semana passada 
e outra já está marcada para hoje.

“Nem aviso prévio eles deram, só avi-
saram que vamos ter que fazer a hemo-
diálise em outros lugares bem distantes, 
como Penha e Engenho de Dentro. Eles não 
compreendem que tem paciente cadeiran-
te, deficiente visual, com cateter... É muito 
descaso”, relata uma paciente.

Renilda Alves Alexandre, moradora da 
Gardênia Azul, acompanha o padrasto 
de 64 anos em quase todas as sessões de 
diálise há 3 anos, e já se preocupa com a 
mudança.

“Ele se tratava em Benfica e com muita 
luta minha mãe conseguiu transferi-lo 
para perto de casa. Agora ele até chora só 
de pensar em todo esse deslocamento”, 
afirma ela.

É uma situação delicada, porque se tra-
tando de uma clínica privada, é um direi-
to deles acharem se o repasse é justo ou 
não... Mas olha quantas pessoas vão ser 
prejudicadas com a mudança! A gente tá 
falando da vida deles... 

São pacientes que vêm de longe, que 

agora terão que se preocupar com valor 
de passagem, com a rota, se serão aten-
didos de fato... Além de todo o sofrimento 
do tratamento!

A coluna procurou a Secretaria Municipal 
de Saúde, que em nota afirmou que não é 
de interesse da instituição manter o contra-
to com o setor público. A Secretaria apro-
veitou para reforçar que não tem dívidas 

com a CDR Anil, que todos os pagamen-
tos estão em dia e que nenhum paciente 
ficará sem assistência, já que o processo de 
transferência foi iniciado pela Secretaria de 
Estado de Saúde, a responsável pela regu-
lação das vagas de terapia renal.

Resposta dada, mas que é sacanagem 
com o povo, ah isso é...

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n “Traficante bonzinho, né?”

Para quem gosta de enaltecer ou até santificar 
criminoso, em Niterói, nesse final de semana, vimos 
o retrato de como as facções criminosas agem com 
o morador das favelas cariocas. Muitas vezes, quem 
tem uma visão romântica, é porque não conhece o 
dia a dia das vielas... 

O dia a dia é de subjugamento, é de ser refém de 
um estado onde a justiça prevalece na sentença do 
tribunal do tráfico. Pra quem não acompanhou a 
história, foi o que aconteceu com o fotógrafo Thia-
go Freitas de Souza, que só queria menos barulho 

Onde está o repasse?

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

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

DIVULGAÇÃO

Pacientes renais 
protestam em 
frente à CDR, 
no Anil

As mais lidas
Online

Caixa começa a pagar 
hoje segunda parcela do 

auxílio emergencial
ECONOMIA

Jojo Todynho detona 
marca de celular 

famosa: ‘Está uma 
merda’

CELEBRIDADES

Juliette leva ‘puxão  
de orelhas’ ao vivo de  

sua equipe
FÁBIA OLIVEIRA

Caso de 
raiva que 
matou cão 
em Duque 
de Caxias 
acendeu 
alerta para 
autoridades”

A desastrada decisão do governo federal de não liberar 
recursos para realização do censo demográfico retira 
do cidadão dados, inclusive, sobre a quantidade de 

animais domésticos nos lares no Rio. Pesquisa inédita do 
Instituto publicada em 2015 garantia que cães estavam 
presentes em 35% dos domicílios, enquanto gatos eram 
acolhidos em 12%. O fato é que o número de animais do-
mésticos vem aumentando a cada ano. O caso de raiva que 
matou um cão em Caxias obrigou autoridades veterinárias e 
protetores de animais do Rio e demais municípios metropo-
litanos do estado a tomarem medidas imediatas em favor 
da vacinação dos pets. Segundo o presidente da Comissão 
de Defesa dos Animais da Câmara, Luiz Ramos Filho (PMN), 
“este caso acendeu um alerta, porque aqui na capital o nú-
mero de cães e gatos vacinados tem sido muito baixo”.

PESCA ESPORTIVA
Outro problema foi levantado, mas de outra natureza. O ve-
reador Dr. Marcos Paulo (PSOL), da Comissão de Saúde Ani-
mal da Câmara Municipal do Rio, ajudou a engavetar proje-
to de lei que pretendia incluir a Semana da Pesca Esportiva 
no calendário oficial da cidade. O PL caminhava para apro-
vação unânime até que o vereador chamou a atenção dos 
colegas. “Precisamos acabar com essa cultura que qualifica 
os animais como coisas que devem apenas servir para nosso 
entretenimento”, disse Dr. Marcos. O PL acabou sendo arqui-
vado com 16 votos contrários e 8 favoráveis.

ABANDONO

Importância 
da vacinação 
animal no Rio

 n Começa a funcionar hoje, 
em Três Rios, uma das esco-
linhas que ex-jogador Léo 
Moura vai criar em cidades 
da região Serrana e Centro 
Sul Fluminense. Emendas 
do deputado Vinicius Farah 
viabilizavam iniciativa. 

InformedoDia

 n Deputado Paulo Ramos se 
revoltou com possibilidade 
de Enem só acontecer em 
2022. “O presidente do Inep, 
Danilo Ribeiro, disse não 
garantir que o Enem acon-
teça este ano. Justificativa é 
falta de tempo e orçamento. 
Nada tem a ver com um pro-
grama do governo Bolsonaro 
de controle da pandemia. É 
incompetência. Acabar com 
educação pública é projeto”. 

SEM PRIORI-
DADE PARA 
EDUCAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Deputado Paulo Ramos

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

ESCOLINHAS DE 
FUTEBOL NO ESTADO

ATENÇÃO À 
POPULAÇÃO 
DE RUA
Comissão Espe-

cial na Câmara 

Municipal do Rio 

se reúne ama-

nhã para discutir 

o senso e ações 

voltadas à popu-

lação de rua. A co-

missão é compos-

ta pelos vereado-

res Reimont, Dr. 

Marcos Paulo e 

Wellington Dias. 

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

Novas medidas de flexibilização serão anunciadas pelo prefeito 
do Rio, Eduardo Paes. Ele vem tomando decisões baseadas na 
ciência, e torço para assim continuar. Os números não estão bons, 
a vacinação avança, mas falta um longo caminho. Decisões preci-
sam ser tomada com muita cautela.

Perdemos ontem Bruno Covas, prefeito da cidade de SP. Um ho-
mem que soube fazer política com ética e tentou aproveitar sua 
vida em família. Cumpriu muito bem sua tarefa nesta jornada, 
pena que tão breve.

Twittadas do Nuno

@nuno_vccls

O número de cães e gatos vacinados tem sido muito baixo no Rio.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

para a filha dormir e tomou um tiro, ficando caído 
no quintal de casa.

O relato da esposa é de emocionar, só de imagi-
nar tamanha crueldade.

Bora colocar o Pingo no I...
A gente sabe que pra morador é muito difícil... 

Não tem como escolher um lado. 
Morador só quer paz, menos barulho, menos 

arruaça... Quer oportunidade e civilidade nos becos 
da favela. 

É  s e m p r e  b o m  l e m b r a r :  v a g a b u n d o  é 
vagabundo!



A 
administração do 
Centro Luiz Gon-
zaga de Tradições 
Nordestinas, a po-

pular Feira de São Cristó-
vão, virou caso de Justiça. 
As eleições para a Comissão 
de Organização e Adminis-
tração (COA), que estavam 
previstas para acontecer em 
18 de abril, foram suspensas 
por decisão da 38ª Vara Cí-
vel da Capital. Além desse 
processo, há outro em curso 
movido pela empresa LCV 
Comércio e Serviço Ltda. em 
2005, que busca o pagamen-
to de uma dívida de cerca de 
R$ 10 milhões. 

Os comerciantes enfren-
tam desafios para manter o 
comércio: durante a pande-
mia, cerca de 70% das lojas 
baixaram as portas. As di-
ficuldades que envolvem a 
gestão e os negócios no pavi-
lhão começam a ser mostra-
das hoje, na série de reporta-
gens ‘Alvoroço na Feira’.

O processo que gerou a 
suspensão das eleições foi 
movido por Francisco Leite 
Pereira, que, na ação, é iden-
tificado como feirante do pa-
vilhão. Nas alegações do ad-
vogado Alexandre Silva é re-
latada falta de transparência 
por parte dos membros da 
COA, que, segundo ele, tive-
ram contas reprovadas pela 

prefeitura em 2020. Além 
disso, aponta discrepância 
entre valores informados ao 
município e aos feirantes.  

Anexado ao processo, o 
parecer da prefeitura, do dia 
3 de março, afirma que os 
valores de receita, relativos 
ao estacionamento, à bilhe-
teria, à cota-parte que cada 
lojista deve pagar e ao item 
‘diversos’, que não foi espe-
cificado, foram informados 
‘sem nenhuma documenta-
ção comprobatória para que 
pudéssemos atestar tais va-
lores e variações nem mesmo 
o contrato de serviços conti-
nuados como, por exemplo, o 
do estacionamento’. A plani-
lha que consta no documen-
to aponta receita total, entre 
janeiro e dezembro de 2020, 
de R$ 5,9 milhões.

Procurados, os membros 
da comissão, que continuam 
no cargo, pois a Justiça inde-
feriu pedido de intervenção 
no grupo, atribuíram a dife-
rença de valores informados 
à prefeitura e aos feirantes a 
‘erro humano’ do contador 
contratado para o serviço. 
Já sobre os documentos não 
apresentados à prefeitura, e 
que comprovariam as recei-
tas do pavilhão, afirmaram 
que não havia a necessidade 
de envio, apenas se houves-
se contestação por parte do 
Tribunal de Contas do Muni-
cípio. Porém, admitiram não 
haver transparência de gastos 
e receitas devido à ausência 
de um sistema informatizado.

Cerca de 70% 
das lojas do 
pavilhão de 
São Cristóvão 
baixaram as 
portas durante 
a pandemia

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Justiça suspende as eleições para 
gestão do pavilhão de São Cristóvão
Determinação da Justiça acatou pedido de feirante, que alegou falta de transparência dos atuais 
administradores do Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, que concorriam à reeleição

Série ‘Alvoroço 
na Feira’ mostra 
dificuldades que 
envolvem a gestão e 
negócios no pavilhão

 > Outra dificuldade ale-
gada pelos membros da 
COA para dar transpa-
rência à gestão é a au-
sência de CNPJ. Segun-
do eles, o cadastro seria 
fornecido pela prefei-
tura no plano de gestão 
que deveria ser elabo-
rado pelo município, 
como consta em Termo 
de Compromisso (TAC) 
firmado entre a prefeitu-
ra, a COA e o Ministério 
Público (MP), em 2020.

A comissão chegou 
a abrir um CNPJ como 
empresa privada, mas 
seus membros afirmam 
que deram baixa nele a 
pedido do MP. O DIA 
não localizou Francisco 
Leite Pereira. Segundo 
membros da COA, ele 
é irmão de Antônio 
Helismar, ex-gestor 
da feira preso em 2015 
acusado de fraudar o 
sistema de medição do 
consumo de água. “Ele 
quer denegrir a nossa 
imagem”, diz um mem-
bro da comissão. Pro-
curado, Helismar dis-
se que foi absolvido da 
acusação: “E se as elei-
ções foram suspensas, é 
porque o juiz entendeu 
que há motivos”.

Falta de CNPJ 
dificulta 
transparência

ACORDO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO

 N A prefeitura informou que 
está elaborando as diretrizes 
para um novo modelo de ges-
tão da Feira de São Cristóvão, 
como determina o TAC firmado 
com o Ministério Público (MP) 
estadual. Segundo a Secretaria 
municipal de Cultura, as no-
vas normas serão anunciadas 
‘muito em breve’, com presta-
ção de informações ao MP. 

A prefeitura explicou, ainda, 

que não tem responsabilidade de 
aprovação de contas do pavilhão, 
‘uma vez que não há dinheiro pú-
blico envolvido na administração 
da Feira de São Cristóvão’. E que 
os documentos apresentados no 
início do ano não tinham caráter 
de prestação de contas. De acordo 
com a Secretaria municipal de Cul-
tura, o parecer do dia 3 de março 
é uma análise prévia, explicando 
que a documentação apresentada, 

com o objetivo de cumprir o TAC 
firmado com o MP, não atendia ao 
necessário para uma prestação de 
contas, por ser insuficiente para 
demonstrar a movimentação de 
receitas e despesas. Ainda segundo 
a nota, os documentos deveriam 
ser entregues à prefeitura para pos-
terior envio ao MP. 

Sobre a alegação dos gestores 
de que a prefeitura deveria forne-
cer o CNPJ à comissão, a secretaria 

respondeu que a comissão é 
um órgão colegiado de direito 
privado. “Portanto, não há que 
se falar em responsabilida-
de da Administração Pública 
quanto à formação de uma 
pessoa jurídica, como uma 
autarquia, por exemplo, para 
administrar a feira”, diz a nota.

O MP foi procurado, mas 
não respondeu aos questiona-
mentos da reportagem.

Prefeitura revela elaboração de diretrizes para novo modelo de gestão

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

ALVOROÇO NA FEIRA

Comerciantes 
enfrentam 

desafios na 
pandemia 

para manter o 
comércio na Feira 
de São Cristóvão

Amanhã: A disputa pela bilheteria
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Tempo nublado não 
espanta os banhistas

REGINALDO PIMENTA

Praia de 
Ipanema, 
na Zona 
Sul do Rio, 
teve intensa 
movimentação

Apesar do tempo nubla-
do e da previsão de chuva 
para ontem, os cariocas 
movimentaram a Praia 
de Ipanema, na Zona Sul. 
A equipe de O DIA esteve 
no local e presenciou mui-
tos banhistas na areia, sem 
máscara. O calçadão tam-
bém estava cheio, com mui-
tas pessoas caminhando e 
praticando atividades.

Por conta da pandemia, 
o acesso às praias do Rio aos 
fins de semana e feriado es-
tava suspenso. A Prefeitura 
do Rio decretou, no último 
dia 7, que banhistas pode-
riam voltar a frequentar 
as areias. A decisão foi pu-
blicada em Diário Oficial e 
vale até dia 20 de maio.

TAXA DE LETALIDADE

A Secretaria de Estado de Saú-
de do Rio (SES) informou que 
registrou, até sábado, 815.187 
casos confirmados e 47.951 
óbitos por coronavírus no es-
tado. A taxa de letalidade da 
covid-19 no Rio está em 5,89%, 
a maior do país. Entre os casos 
confirmados, 751.585 pacien-
tes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pasta, 
a taxa de ocupação de Uni-
dades de Terapia Intensiva 
(UTI) para a covid-19 no es-
tado é de 84,9%. Já a taxa de 
ocupação nos leitos de enfer-
maria é de 61,3%. No momen-
to, a fila de espera por um lei-
to de UTI tem 50 pessoas e a 
de enfermaria, 13.

RIO DE JANEIRO

Fiscais acabam com festa 
em boate da Zona Sul  
Local receberia 200 pessoas. Prefeitura multa Copacabana Palace por evento

DIVULGAÇÃO

Prefeitura interrompe festa clandestina em boate na Zona Sul e multa o responsável pelo evento

A 
Prefeitura do Rio in-
terrompeu, na noite 
de sábado, uma fes-
ta clandestina para 

200 pessoas em uma boate 
em Botafogo, na Zona Sul 
do Rio. Segundo a Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca (Seop), quando os fiscais 
chegaram ao local, cerca de 
70 pessoas já estavam presen-
tes, mas a previsão era que o 
evento tivesse 200 clientes.

Os agentes dispersaram as 
pessoas, e as bebidas alcoó-
licas foram apreendidas. O 
responsável pelo evento foi 
multado por violar a medida 
sanitária. A festa foi mapea-
da através do setor de inteli-
gência da pasta.

Em nove dias de fiscaliza-
ções do decreto vigente até dia 
20 de maio, a Seop registou 
11.416 autuações — entre mul-
tas e interdições a estabeleci-
mentos, infrações sanitárias, 
multas de trânsito, reboques 
e apreensões de mercadorias 
— com 357 multas aplicadas 
a bares, restaurantes e ambu-
lantes e 21 estabelecimentos 
interditados por desrespeita-
rem as medidas previstas em 
decreto municipal.

Menos de 24 horas após fis-
calizar uma festa realizada na 
noite de sexta no hotel Copa-
cabana Palace, em Copacaba-
na, na Zona Sul do Rio, e não 

encontrar nenhuma infração 
às regras de distanciamento 
ainda em vigor, a Vigilância 
Sanitária decidiu multar em 
mais de R$ 15 mil o hotel e 
interditar o espaço de festas 
por dez dias. A mudança se 
deu depois que a Vigilância 
analisou imagens do evento, 
divulgadas nas redes sociais.

A festa teve shows ao vivo 
de artistas como Ludmilla, 
Gusttavo Lima e Mumuzi-

nho. Segundo nota da Seop, 
a fiscalização foi realizada às 
23h, em parceria com a Vi-
gilância Sanitária, e naquele 
momento não foi constatado 
nenhum desrespeito às regras 
de distanciamento.

Mas no sábado, após análi-
se de imagens divulgadas pela 
imprensa e redes sociais, a Vi-
gilância Sanitária constatou 
desobediência às medidas de 
proteção à vida, em vigor até 

20 de maio próximo. Segundo 
nota da Seop, foi constatada 
aglomeração generalizada 
em frente ao palco, caracte-
rizando pista de dança, o que 
continua proibido. Além dis-
so, os convidados não usavam 
máscara nem respeitavam o 
distanciamento mínimo de 
1,5 metro entre si. As imagens 
também evidenciaram aglo-
meração em fila de espera, na 
entrada do estabelecimento. 

Uma das quatro pessoas atingi-
das por uma motorista que per-
deu o controle do carro e invadiu 
um restaurante em Copacaba-
na, no início da tarde de ontem, 
morreu no acidente. Manuel 

Roque, de 79 anos, chegou a ser 
levado para o Hospital Municipal 
Miguel Couto, na Gávea, mas já 
chegou sem vida à unidade, in-
formou a Secretaria municipal 
de Saúde (SMS). 

DIA A DIA

MORRE IDOSO ATINGIDO POR CARRO 
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Fotógrafo será enterrado hoje
Thiago Freitas de Souza foi assassinado após pedir que traficantes fizessem menos barulho

REPRODUÇÃO

Thiago chegou a ser levado ao hospital no Fonseca, mas não resistiu

O 
corpo do fotógrafo 
Thiago Freitas de Sou-
za, de 32 anos, será se-
pultado, hoje, às 14h, 

no Cemitério Arquiconfraria 
Nossa Senhora da Conceição, 
no Barreto, em Niterói. Ele foi 
assassinado com um tiro na 
cabeça, na manhã de sábado, 
depois de pedir que traficantes 
da comunidade Santo Cristo, 
no Fonseca, onde ele morava, 
fizessem menos barulho.

A região foi palco de uma 
guerra entre traficantes rivais 
durante a manhã do crime e a 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, Itaboraí e São Gonçalo 
(DHNISG) está investigando 
o caso para identificar quem 
atirou contra Thiago. 

Abalados, familiares prefe-

riram não se pronunciar até 
o momento. Uma amiga, que 
optou pelo anonimato, con-
versou com a reportagem e 
descreveu o fotógrafo como 
uma pessoa maravilhosa. Ela 
considera o crime como uma 
covardia. “O Thiago era um 
menino maravilhoso, carinho-
so demais com a família, com 
os amigos. Um menino feliz, 
trabalhador, um pai de famí-
lia incrível, muito alegre. Está 
sendo muito difícil de acredi-
tar no que aconteceu. Não es-
tamos seguros nem na nossa 
própria casa. Uma covardia o 
que aconteceu”. 

Nas redes sociais, amigos de 
Thiago também lamentaram 
sua morte. “Difícil acreditar 
que um cara cheio de vida, 
com uma linda família, uma 
vida toda pela frente… que 

tes diminuíssem um pouco o 
barulho, pois a filha não es-
tava conseguindo dormir. Ao 
fazer o pedido, o fotógrafo foi 
baleado com um tiro na ca-
beça por um dos traficantes 
e caiu no quintal de casa. Ele 
chegou a ser socorrido por fa-
miliares para o Hospital Esta-
dual Azevedo Lima (HEAL), 
no Fonseca, mas não resistiu 
aos ferimentos.

No início da manhã, a co-
munidade do Santo Cristo, 
junto com a Coronel Leôn-
cio, foi alvo de uma invasão 
de traficantes. Segundo in-
formações preliminares, cri-
minosos ligados à facção Ter-
ceiro Comando Puro (TCP) 
tentavam retomar as favelas, 
que atualmente tem o tráfi-
co controlado pelos rivais do 
Comando Vermelho.

Morte em linha férrea 
será investigada

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense irá 
investigar a morte do agen-
te penitenciário Cléber Per-
pétuo Caldas, de 48 anos. 
Ele foi encontrado morto, 
na manhã de ontem, na li-
nha férrea entre Queima-
dos e Engenheiro Pedreira, 
na Baixada Fluminense. 

O agente foi encontrado 
sem vida por um funcioná-
rio da Supervia na linha fér-
rea, com diversas fraturas 

pelo corpo, por volta das 7h. 
Inicialmente, os agentes acha-
ram que Cléber morreu após 
ser atropelado por um trem. 
Mas, para a Polícia Civil, não 
está claro que a causa da mor-
te tenha sido atropelamento. 

Cléber estava lotado no Ins-
tituto Penal Benjamim de Mo-
rares Filho, uma das unidades 
do Complexo de Gericinó, em 
Bangu. Em nota, a Secretaria de 
Estado de Administração Peni-
tenciária (SEAP) se solidarizou 
e transmitiu os sentimentos aos 
familiares e colegas servidores.

Quatro pessoas ficam feridas em 
acidente envolvendo ônibus em Niterói 
Quatro pessoas ficaram feri-
das num acidente envolven-
do um ônibus do consórcio 
Transoceânico, na madru-
gada de ontem, na Região 
Oceânica de Niterói, na Re-
gião Metropolitana. 

Militares do Quartel de 
Itaipu, foram acionados por 
volta de 1h30, para verificar o 
acidente, no bairro Santo An-
tônio, de acordo com o Corpo 
de Bombeiros. No local, eles 
se depararam com o ônibus 
em chamas e levaram cerca 

de duas horas para conter o 
incêndio no coletivo. O fogo 
chegou a atingir uma casa. 

Testemunhas contaram 
que o ônibus perdeu o con-
trole, bateu contra um poste e 
pegou fogo. O motorista e ou-
tras três pessoas, que seriam 
da mesma família, incluindo 
uma criança de 12 anos, fica-
ram feridas no acidente. 

Durante a manhã, quem 
passava pelo local pôde ver 
as marcas deixadas pelo 
acidente. 

Deus possa consolar toda sua 
família e que Deus te receba 
de braços abertos, meu amigo! 
Infelizmente, estamos vivendo 
em um mundo muito cruel!!!! 
Que a justiça seja feita. Vá em 
paz”, publicou uma mulher. 
“Sem palavras para descrever 
a tristeza e a revolta de como 
você partiu!”, escreveu outra 
amiga. Um amigo também 
desabafou: “Crime absurdo! 
Descanse em paz! Irmão! Você 
sempre será especial!”.

BALEADO NA CABEÇA

De acordo com a apuração da 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, Itaboraí e São Gon-
çalo (DHNISG), responsável 
pelo caso, Thiago Freitas de 
Souza estava em casa com 
a família e, por volta da 6h, 
saiu para pedir que trafican-

THUANY DOSSARES

Acidente com ônibus provocou um incêndio, que atingiu uma casa 

DIVULGAÇÃO THUANY DOSSARES
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TAÇA RIO

Com gol de Cano, Vasco sai na frente
Cruzmaltino derrota o Botafogo por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão e jogará por um empate para conquistar o troféu 

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

O artilheiro Germán Cano deixou sua marca mais uma vez, garantindo a vitória cruzmaltina

O 
Vasco iniciou na 
frente a disputa 
pelo título da Taça 
Rio. Em partida dis-

putada no Nilton Santos, o 
Cruzmaltino mostrou supe-
rioridade sobre o Botafogo 
e derrotou a equipe de Ge-
neral Severiano por 1 a 0. O 
gol do confronto foi marcado 
por Germán Cano, logo no 
começo do segundo tempo.

Com o resultado, o Cruz-
maltino jogará por um empate 
no confronto de volta, no pró-
ximo sábado, em São Januário, 
para ser campeão. Neste ano, 
a Taça Rio, que costuma ser o 
segundo turno do Carioca, é 
um torneio que envolveu qua-
tro equipes, que ficaram entre 
o quinto e o oitavo lugares na 
primeira fase do Estadual. 

O primeiro tempo entre 
Vasco e Botafogo foi de pou-
cas emoções, mas com supe-
rioridade da equipe de São 
Januário. Sob o comando de 
Marcelo Cabo, o Cruzmalti-
no marcava mais forte e di-

ficultava as ações do meio-
-campo do Glorioso.

A primeira oportunidade 
surgiu aos cinco minutos. O 
artilheiro vascaíno Germán 
Cano recebeu, avançou com 
a bola e finalizou, o goleiro 
Douglas Borges apareceu 
bem para fazer a defesa e 
evitar que o Botafogo saísse 
atrás do placar.

A partida seguiu morna 
e uma das equipes só vol-
tou a ter uma oportunidade 
aos 43 minutos do segun-

do tempo. Novamente foi o 
Vasco que chegou com pe-
rigo. Andrey cobrou falta, 
a bola explodiu em Kanu e 
sobrou para Matías Galarza 
finalizar para boa defesa do 

goleiro alvinegro.
A segunda etapa começou 

com o Vasco abrindo logo o 
placar. Com menos de um 
minuto, David Sousa deu 
mole na saída de bola, Leo 
Matos recuperou e serviu 
Cano, que, de cabeça, colo-
cou no fundo das redes, ti-
rando o zero do placar no 
Nilton Santos.

Em desvantagem no pla-
car, Marcelo Chamusca re-
solveu mexer na equipe. Aos 
21 minutos, pela primeira 
vez na partida, o goleiro do 
Vasco, Vanderlei foi exigi-
do. Rafael Navarro recebeu, 
conseguiu se virar e finalizou 
para boa defesa do arqueiro 
cruzmaltino.

No entanto, apesar das 
tentativas do comandante, 
o Glorioso não conseguiu ter 
oportunidades para ameaçar 
o placar favorável cruzmalti-
no. Com a vantagem, o Vasco 
reduziu o seu ritmo e conse-
guiu com tranquilidade se-
gurar a vitória.

a palinha do apolinho
LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

FAMA NÃO GANHA JOGO

PENITÊNCIA PEDALADAS

 N Por ter acumulado tem-
poradas sem férias, já que 
voltou da Europa, onde 
atuava na Fiorentina para 
jogar no Flamengo, Ger-
son optou por não atender 
a convocação para disputar 
o Torneio Pré-Olímpico na 
Colômbia e ganhou nota 
vermelha na caderneta do 
técnico Tite. Gerson esta-
va cotado para figurar na 
lista para as partidas das 
Eliminatórias da Copa do 
Mundo do Catar e Copa 
América, mas ficou fora. 
Foi chamado para a equi-
pe olímpica para pagar pe-
nitência: se comportando, 
quem sabe, será chamado 
na próxima.

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

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

 NConsiderado por todos 
como dono do melhor e mais 
rico elenco do Brasil, o Fla-
mengo precisa com urgência 
voltar a fazer desse excelen-
te grupo uma grande equipe 
com desempenho compatível 
com a qualidade de seus atle-
tas. Nada difícil, consideran-
do o que já mostrou. Se os jo-
gadores são praticamente os 
mesmos e futebol é como an-
dar de bicicleta — quem sabe 
não esquece —, a conclusão é 
que o problema está fora do 
campo, talvez na concepção 
dos esquemas, no tipo de trei-

namento, condicionamento 
físico, tempo de recuperação 
de lesionados, alimentação, 
estresse, horas de sono. Algo 
está errado, isso é evidente e 
precisa ser analisado, detec-
tado e sanado rapidamente. 
Não culpem exclusivamente o 
treinador Rogério Ceni (foto) 
que dá sinais de cansaço por 
lutar para não ser engolido 
por esse redemoinho que é 
alimentado externamente 
por esse calendário alucinan-
te que leva à exaustão e ao té-
dio tanto quem joga quanto 
quem assiste.

 N O técnico Roger Ma-
chado não deve estar 
satisfeito com o desem-
penho do Fluminense 
no primeiro Fla-Flu da 
decisão do Campeonato 
Carioca. Equipe esteve 
tensa, assustada e pode 
mostrar mais.

 N O Botafogo anunciando re-
forços para breve. Que sejam 
reforços mesmo porque está 
precisando. 

 N Quando o Palmeiras per-
de, o técnico Abel Ferreira 
diz que o Paulistão não vale 
nada. Quando ganha, dá 
cambalhotas de alegria.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Vasco ganhou a pri-
meira do Botafogo na de-
cisão da Taça Rio por 1 a 0, 
com gol de Cano. O cara 
nem participa tanto nos 
jogos, mas na área é o bi-
cho, terror dos defensores.

 N Torcedores no Fla-Flu, 
anunciados como convi-
dados, berrando ofensas 
e provocações, fechando 
com bate-boca com di-
rigentes e jogadores: foi 
uma vergonha.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Ceni lamenta chances perdidas

O primeiro duelo entre Fla-
mengo e Fluminense termi-
nou empatado em 1 a 1, pela 
partida de ida da final do 
Campeonato Carioca, no sá-
bado, no Maracanã. Rogério 
Ceni, treinador rubro-negro, 
lamentou as chances perdi-
das pela equipe e ressaltou 
que o Tricolor teve chance de 
virar a partida.

“Resultado ruim, porque 
tivemos as chances de fazer o 
segundo, o terceiro gol. Cria-
mos situações de um contra 
um, cara a cara com o golei-
ro. Infelizmente, como acon-
teceu em outros jogos, em 
que tivemos domínio e cria-
mos situações, não consegui-
mos converter. No fim, o Flu-
minense conseguiu fazer seu 
gol. Ainda oferecemos uma 
oportunidade para o Flumi-

Gabigol marcou de pênalti

LUCIANO BELFORD

nense virar. Como jogo em 
si, sob controle, tivemos a 
maioria das oportunidades 
de definir a partida. Infeliz-
mente, não definimos”, disse 
o treinador do Flamengo.

Ceni reclamou da postura 

agressiva dos jogadores do 
Fluminense durante a parti-
da. “Houve duas pancadas vio-
lentas que eram passíveis até 
de cartão vermelho. No resul-
tado do jogo, se ele não puxa 
o cartão, não tem influência. 
Eles picotaram jogo, pararam 
o jogo, bateram pesado algu-
mas vezes. No mais, foi um 
jogo disputado, onde ele in-
ventou faltas dos dois lados”, 
criticou Rogério Ceni.

O treinador completou: 
“Muitas jogadas de disputas 
normais. A gente vem de um 
jogo de Libertadores, que tem 
20, 30 faltas e chega para um 
com 60, 70 faltas porque o ár-
bitro tem insegurança, não 
tem capacidade de interpretar 
a jogada e conduzir o jogo. Aí 
ele acaba com o jogo. Não dei-
xa nenhum time pegar ritmo”.

Roger Machado exalta banco 

O Fluminense empatou 
com o Flamengo, em 1 a 1, 
pelo primeiro jogo da final 
do Campeonato Carioca, no 
último sábado. O jogo foi 
marcado pela mudança de 
postura da equipe Tricolor, 
que fez um mau primeiro 
tempo, mas com algumas 
mudanças conseguiu ir bem 
na segunda etapa e até em-
patou a partida.

O ocorrido foi comentado 
pelo treinador Roger Macha-
do, que analisou o desempe-
nho do time e também os er-
ros táticos da equipe. 

“A busca pelo Biel no lu-
gar no Luiz foi para tentar 
buscar espaços nas costas 
dos laterais do Flamengo, 
que tem uma característi-
ca de colocar muita gente à 

Roger elogia mudança de postura

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

frente da linha da bola e tem 
um jogo apoiado pela carac-
terística de seus jogadores. 
A opção foi pela velocidade 
nas beiradas”, comentou Ro-
ger, completando: “O que 

não aconteceu bem foi que, 
ao retomar a bola, a gente fi-
cou pouco tempo com a bola 
no pé. Foram muitos erros 
técnicos nos primeiros 20 
minutos. Erros técnicos e 
individuais que não permi-
tiram que a gente tivesse o 
contra-ataque. O Flamengo 
tem essa virtude de ficar com 
a bola e rodar”.

Ainda que tenha criticado 
a postura da equipe no pri-
meiro tempo, Roger chegou 
a dizer que o elenco tinha 
capacidade de virar o jogo, 
após uma chance desperdi-
çada por Luis Henrique: “Na 
segunda etapa a gente voltou 
diferente para melhor, con-
seguimos o nosso gol. E tal-
vez a gente tenha tido a bola 
principal em nossos pés”.

ALISSON DÁ A VITÓRIA AO LIVERPOOL
Goleiro da Seleção, Alisson fez o gol da vitória do Liverpool em partida contra o West 

Bromwich pelo Campeonato Inglês. A equipe de Klopp venceu o jogo por 2 a 1 depois 

que o goleiro brasileiro foi para a área nos acréscimos e marcou.

Técnico reclama de postura agressiva dos jogadores do Tricolor

Comandante viu o time com outra postura na segunda etapa

A partida da volta 
será disputada no 
próximo sábado, 
às 15h05, em São 
Januário
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BRASIL

Bruno Covas morre aos 41 anos
Prefeito de São Paulo lutava contra o câncer desde 2019. Após o velório, o corpo seguiu em cortejo pelas ruas da capital paulista

ANDRE BUENO/CAMARA DE SÃO PAULO

Bruno Covas foi diagnosticado com um quadro irreversível na sexta-feira e morreu às 8h20 de ontem

B
runo Covas, prefeito 
da cidade de São Pau-
lo, morreu às 8h20 de 
ontem, em decorrên-

cia de um câncer. Covas lutava 
contra a doença desde 2019 e, 
na última sexta-feira, foi diag-
nosticado com um quadro ir-
reversível. Ele estava interna-
do no Hospital Sírio-Libanês 
desde o dia 2 de maio, sob os 
cuidados das equipes médi-
cas coordenadas por David 
Uip, Artur Katz, Tulio Eduar-
do Flesch Pfiffer, Raul Cutait 
e Roberto Kalil.

O corpo do prefeito Bru-
no Covas (PSDB) foi velado 
em uma cerimônia rápida no 
saguão da Prefeitura de São 
Paulo, no Viaduto do Chá, no 
centro da cidade. O velório foi 
restrito a cerca de 20 pessoas. 
Do lado de fora do prédio, 
apoiadores políticos, pessoas 
com bandeiras do Santos e 
do Brasil e algumas centenas 
de populares compareceram 
para se despedir do prefeito. 
Em função da pandemia do 
coronavírus, a cerimônia foi 
transmitida pela internet.

Após o velório, o corpo foi 
transportado por guardas-
-civis e pelo filho, Tomás, da 
prefeitura para um caminhão 

que ficou em um caixão so-
bre um tapete vermelho no 
saguão do prédio.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), que 
chegou por volta das 14h, 
pouco após o início da ceri-
mônia, sentou-se com a pri-
meira-dama, Bia Doria, na 
segunda fileira.

Ricardo Nunes, que assu-
me a prefeitura, e sua mulher 
Regina, posicionaram-se em 
pé atrás de Doria, em uma ter-
ceira fileira, ao lado do filho 
de Bruno, Tomás Covas, de 15 
anos. O jovem estava abraça-
do e era confortado pelo on-
cologista Tulio Pfiffer, médico 
do Hospital Sírio-Libanês que 
tratou do prefeito. Gustavo Co-
vas, irmão do prefeito morto 
ontem, e Karen Ichiba, mãe de 
Tomás, também estavam nes-
ta terceira fileira.

Ricardo Nunes chegou à 
Prefeitura antes de a cerimô-
nia começar, e aguardou o iní-
cio do ato no segundo andar 
do prédio, na companhia do 
marqueteiro Felipe Soutelo, 
responsável pela campanha 
eleitoral de 2020 que termi-
nou com a vitória da dupla.

Projeto prevê 
substituir verba de 
creches por voucher 
mensal de R$ 250

Bolsa 
Família de 
Bolsonaro 
reformado

R
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Bolsa Família: mudanças à vista

Prestes a ser lançado pelo 
governo Jair Bolsonaro, o 
projeto de reformulação 
do Bolsa Família prevê aca-
bar com as verbas destina-
das à ampliação de creches 
públicas para crianças em 
situação de vulnerabilida-
de social. A informação, 
divulgada pelo UOL, cons-
ta na minuta da Medida 
Provisória. 

Em contrapartida, o go-
verno pretende criar um 
voucher mensal de R$ 250 
para creches privadas que 
só beneficiará famílias que 
deixem o programa social. O 
voucher foi batizado como 
Auxílio Creche e serviria 
como a “porta de saída” do 
Bolsa Família, expressão 
sempre usada por integran-
tes do governo Bolsonaro.

A ideia principal é acabar 
com o programa Brasil Ca-
rinhoso, que foi criado pelo 
governo Dilma Rousseff e 
financia a expansão de va-
gas de creche focadas em 
crianças de famílias bene-
ficiárias do Bolsa Família. O 
programa aplicou mais de 
R$ 2,6 bilhões na expansão 
da rede de creches. 

dos bombeiros e saiu para o 
Viaduto do Chá às 14h35. O 
público do lado de fora deu 
uma salva de palmas ao pre-
feito e soltou bexigas brancas. 
O caixão estava coberto por 
bandeiras do Estado de São 
Paulo, da cidade e do Brasil.

O cortejo fez um percurso 
saindo do centro de São Pau-
lo em direção à Praça Oswal-
do Cruz, passando pela Ave-
nida Paulista, antes de seguir 

até o Cemitério Paquetá, em 
Santos, para o sepultamento. 
É o mesmo local onde está 
sepultado seu avô, o ex-go-
vernador paulista Mário Co-
vas. A cerimônia foi celebra-
da pelo padre Rosalvino Mo-
ran Vinãyo, da Obra Social 
Dom Bosco, que era ligado 
ao avô de Bruno.

Os pais, Pedro Mauro Lo-
pes e Renata Covas Lopes, 
estavam na primeira fileira 
de pessoas ao lado do corpo, 

Bruno Covas 
estava internado 
no Hospital Sírio-
Libanês desde o dia 
2 de maio

Com informações do Estadão Conteúdo

Por  IG
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ECONOMIA

Segundo a Receita Federal, já foram enviadas 1.859.374 declarações do Imposto de Renda no Rio
DIVULGAÇÃO

No ano passado, aproximadamente 57 mil contribuintes caíram na malha fina no Estado do Rio de Janeiro

O
s contribuintes têm 
até as 23h59 do pró-
ximo dia 31 para en-
tregar a declaração 

do Imposto de Renda 2021 
(ano-base 2020). Segun-
do a Receita Federal, até a 
última quinta-feira, foram 
enviadas 1.859.374 declara-
ções no Estado do Rio, mas 
o órgão fiscal espera receber 
3,4 milhões. No entanto, vale 
lembrar que deixar para úl-
tima hora e fazer com pres-
sa pode facilitar os erros no 
preenchimento da declara-
ção. Com isso, o contribuinte 
pode cair na malha fina, ou 
seja, o documento ficará re-
tido na Receita. 

Segundo Ângelo Peccini, 
advogado especialista em 
Direito Tributário e Empre-
sarial e sócio da Peccini Neto 
Advocacia, quem quer evitar 
problemas com o fisco pre-
cisa preencher a declaração 
com muita atenção. “Cair na 
malha fina é uma das coisas 
que mais assustam os con-
tribuintes, pois quem está 
nessa condição fica sendo 

 > CEO da Leoa, plata-
forma online para de-
claração do Imposto de 
Renda e antecipação da 
restituição, Eduardo 
Canova esclarece que 
existem duas formas 
de corrigir a sua decla-
ração antes de cair na 
malha fina. A primeira 
alternativa é acessar o 
portal e-CAC. A segun-
da é pelo próprio Pro-
grama Gerador do IR.

O contribuinte pre-
cisa ficar de olho na si-
tuação da declaração, já 
que o prazo para envio 
das alterações e retifi-
cações é limitado. O site 
irá informar se o status 
está “Em processamen-
to”; “Em fila de resti-
tuição”; “Processada”; 
“Com pendências”; “Em 
análise”; “Retificada”; 
“Cancelada e Tratamen-
to Manual”. Se encon-
trar o status “Com pen-
dências”, esse será o mo-
mento de corrigir as in-
formações equivocadas.

Saiba como 
corrigir a 
declaração

sempre investigado ponto a 
ponto pela Receita Federal e 
isso pode ser bem constran-
gedor”, pondera Peccini.

No ano passado, aproxi-
madamente 57 mil contri-
buintes caíram na malha 
fina no Estado do Rio. Para 
fugir dessa situação, o advo-
gado enumera algumas di-
cas, como não omitir rendi-
mentos, não declarar valores 
inverídicos com a finalidade 
de receber uma devolução, 
preencher as informações 
sempre da maneira corre-
ta, não incluir dependentes 
irregulares e nem omitir as 
rendas de dependentes verí-
dicos. Também é importan-
te não apresentar despesas 
médicas incompatíveis, nem 
informações divergentes da 
fonte pagadora.

A organização também 
pode ser uma aliada para es-
capar da malha fina. Antes 
de iniciar o preenchimento, 
o contribuinte deve juntar os 
documentos solicitados pelo 
fisco. Tenha em mãos todos 
os rendimentos tributáveis 

e não tributáveis, pagamen-
tos efetuados, aquisições 
de bens e direitos, além dos 
saldos bancários, de ações 
e fundos. “Com estes do-
cumentos, é possível fazer 
uma perfeita declaração de 
IRPF”, indica Francisco Ar-
righi, consultor tributário e 
presidente da Fradema Con-
sultores Tributários.

Será necessário estar aten-
to a cada campo para não 
cometer erros. O contador 
Washington Mendes esclare-
ce que todos os dados devem 

ser preenchidos. Ele lembra 
ainda que “a sua empresa 
fornece, no mês de fevereiro, 
os dados por meio da DIRF 
(Declaração de Imposto de 
Renda Retido na Fonte)”. 

Receita Federal 
aguarda a 
declaração do IRPF 
com o intuito de 
fazer a “prova real”

IR: Duas semanas para o prazo final

Os alunos do último perío-
do do curso de Contabilidade 
da Universidade Veiga de Al-
meida (UVA), com supervi-
são dos professores, realiza-
rão, até o dia 20 de maio, um 
mutirão para ajudar quem 
tem dificuldade em preen-
cher o IR e esclarecer dúvi-
das. O serviço é totalmente 
gratuito. Os atendimentos 
serão agendados para terças. 
Interessados devem se ins-
crever pelos e-mails: claudio.
sameiro@uva.br ou june.ro-
thstein@uva.br.
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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.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

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.
 

CHEFE DE COZINHA 
Com experiência em a La 
Carte comprovada em car-
teira. Preferência morar pró-
ximo Copacabana. Interessa-
dos enviar currículo para: 
demiglace@demiglace.com.
br
 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Com experiência confec-
ção de cortinas, salário 
R$1.300,00+ produtividade 
+passagem +lanche. Traba-
lhar 2f a 6f, Anil/ jacapaguá. 
Enviar contato whatsapp 
96488-8201
 

MARCENEIRO V/TEXTO
Conhecimento em projetos 
de quarto, cozinha, banheiro. 
Fabricar/ Colocar, com bom 
acabamento MDF e fórmica. 
Serviço temporário Tratar  
98685-6256
 

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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 

ESPÍRITA VIDENTE 
30 anos experiência, resol-
vendo problemas magia ne-
gra, vodu, feitiçaria. Trago 
pessoa amada, imediato!  
Tel.: (21) 98435-6140. aten-
dimento online e presencial.
 
MILAGRES 
Eu acredito  em milagres, 
Menino Jesus de Praga, Nos-
sa Senhora da Penha, Nossa 
Sra. da Aparecida. 
Ana Lucia Pires Ferreira.
 

ADMITE-SE URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/  whatsapp
 

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.
 



FábiaOliveira

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO

Carlinhos Mendigo 

entra com ação para 

tentar anular leilão 

de sua cobertura

N
o fim do mês passado, Carlinhos Men-
digo entrou com uma ação no Foro 
Regional de Santo Amaro, em São 

Paulo, pedindo a anulação do leilão que o 
banco Bradesco fez com sua cobertura, locali-
zada no bairro Real Parque, também na capi-
tal paulista. O imóvel foi leiloado após o hu-
morista não honrar as parcelas do financia-
mento. Antes mesmo de apresentar suas 
alegações, Carlinhos iniciou o processo pedin-
do justiça gratuita, afirmando estar sendo 
alvo de perseguição da mídia que, segundo 
seu advogado, ‘estaria o impedindo de fechar 
novos contratos, visto que a profissão dele é 
humorista e por isso é preciso ter uma boa 
imagem para conseguir novos trabalhos’. 

O advogado de Carlinhos Mendigo afirma, 
entre outros argumentos, que o comediante 
tem a intenção de quitar os débitos que possui 
com o banco através da ajuda de amigos e 
conhecidos que ‘estão comovidos com as 
injustiças contra ele’. Ressalta ainda uma 

notificação via telegrama para que o humoris-
ta desocupasse seu único imóvel no prazo de 
30 dias, sem ao menos receber qualquer infor-
mação acerca do valor da arrematação do 
mesmo no leilão, o que ele considera ‘um 
verdadeiro despautério’. 

Além disso, a defesa sustenta que não houve 
intimação do artista acerca das datas, horários 
e local da realização do leilão extrajudicial, e 
que ele tomou conhecimento somente através 
da mídia. Logo, o advogado pede a anulação 
do leilão por não ter tido intimação de seu 
cliente sobre a realização do evento com ante-
cedência. Pede ainda, por meio de tutela ante-
cipada, a manutenção da posse do imóvel em 
nome de Carlinhos para que o ator não precise 
deixar o local até o trânsito em julgado.

A cobertura de Carlinhos Mendigo foi arrema-
tada recentemente por um comprador em um 
único lance de R$ 1,5 milhão, valor pago à vista 
e que será utilizado para quitar os débitos do 
humorista com o banco e com o processo de 

JULIETTE EM SAIA JUSTA 

EQUIPE COLOCA 
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A equipe que cuida da carreira de Juliette dá mais uma aula de despreparo. A saia justa aconteceu 
durante a primeira live da campeã do BBB, transmitida na noite de sábado, que reunia milhares de 
seguidores. Juliette apareceu com um Iphone na mão. Isso foi o suficiente para que sua equipe desse 
um leve ‘puxão de orelhas’ na advogada.
“Não era bom ela aparecer com o Samsung, não?”, disse uma voz feminina. Sem graça, a ex-sister 
respondeu: “fala mais. Tá ao vivo”. 
Desde que saiu da casa, Juliette tem postado no Instagram mostrando o novo Samsung - do mesmo 
modelo que ela ganhou na Prova do Líder que garantiu que a nordestina chegasse à final. Tem gente 
achando que a equipe da moça está tentando com que ela seja contratada pela marca. Talvez, se 
tivessem ficados quietos durante a live, não teriam chamado tanta atenção...

Madrinha ilustre

No fim de semana, durante uma live com o youtuber Bruno De 
Simone e Felipe Heiderich, a vereadora Mônica Benício, viúva de 
Marielle Franco, disse que já desenhou o terno que vai usar no 
casamento dos dois. E mais! Ela vai ser madrinha da união. “Vocês 
não me tirem desse lugar de madrinha porque senão eu nem 
vou!”, brincou. Bruno sugeriu que Mônica faça par com a também 
vereadora Verônica Costa no altar.

REPRODUÇÃO DE INTERNET

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

alimentos movido pela mãe do filho dele, Aline 
Hauck. Do montante, R$ 250 mil será destina-
do a pagar as dívidas de alimentos e o restante 
ficará com banco.
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A SEU FRANCISCO

HOMENAGEM 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Ivy Moraes resolveu dar uma nova chance a  Nandinho 

Borges. Os dois estão viajando acompanhados de um 

grupo de amigos. Procurada, a assessoria da ex-BBB 

respondeu: “A Ivy é uma mulher solteira, envolve mui-

ta coisa determinar um status de relacionamento”. 

Ivy falou com a coluna: “Agradeço o carinho e as men-

sagens que as pessoas tem me mandado. Eu estou 

muito feliz, passando um fim de semana com amigos 

e com o Fernando. Mas quando for realmente uma 

mudança de ‘status’ eu conto pra vocês”.

A life coah Mayra Cardi passou os últimos meses brigando 

com o Facebook na Justiça. Ela quer descobrir quem está por 

trás de quatro perfis do Instagram, todos com os nomes da 

socialite Day Mccarthy.

Mayra diz que tem mais de 6 milhões de seguidores no Insta-

gram, já tendo sido apresentadora de televisão, e que man-

tém sua imagem ligada a uma série de patrocínios e publici-

dade. Contudo, esses perfis estão supostamente associando 

sua imagem a mulheres de prostituição.

Recentemente, Mayra obteve uma vitória na Justiça: em 

março o Facebook foi condenado a fornecer todos os dados 

dos usuários dos perfis apontados pela coach.

O caso está longe de ser solucionado, uma vez que Facebook 

recorreu, afirmando que os perfis já foram removidos e que 

todos os dados dos usuários que encontravam-se em seu 

poder, já foram entregues a Justiça. Mayra segue indignada.

NA JUSTIÇA

VELHO NOVO AMOR

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Hoje, às 20h, 

vai acontecer 

uma live no Ins-

tagram do Ballet 

Manguinhos, 

com a primei-

ra bailarina do 

Theatro Munici-

pal do Rio e ma-

drinha artística 

do grupo, Clau-

dia Mota. Ela vai 

falar um pouco 

sobre a campa-

nha ‘Manguinhos 

tá on!’. 

Mais tocados do Brasil há dois meses com a música ‘Batom de Cereja’, Israel e Rodolffo agora embarcam em um novo projeto, mas desta vez, em parceria com 
Wesley Safadão. O trio se prepara para lançar, no próximo dia 28, a faixa ‘Faz amor comigo só hoje’, uma mistura de forró com sertanejo. E não para por aí! No dia 
21 deste mês, Israel e Rodolffo realizam sua primeira live após o término do ‘BBB 21’, que teve o Bastião como participante. O fiel escudeiro de Rolffo no 
confinamento, Caio Afiune, será o apresentador. A transmissão vai ao ar ao vivo pelo Multishow. Em conversa com a coluna, os dois falaram um pouco sobre a 
repercussão da dupla com o sucesso ‘Batom de Cereja’ e do aumento do engajamento com os fãs após a participação de Rodolffo no reality da Globo.

Zezé Di Camargo, Gracielle Lacerda e a matriarca da família, Dona Helena, 
foram ao túmulo de Seu Francisco na manhã de ontem: “Dia de prestar todas 
homenagens possíveis a ele. Hoje (ontem) é aniversário daquele que me deu a 
vida e me ensinou o que é ser um ser humano. Fizemos uma visita a ele hoje. 
Oramos e nos emocionamos muito!! Feliz aniversário meu pai querido. 
Continuo te amando muito!!!”, escreveu o sertanejo em sua rede social.

ISRAEL E RODOLFFO FALAM DO SUCESSO PÓS-BBB 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Um acidente chocou quem passava pela orla da Praia da Barra, no início da noite de ontem. MC 
Kevin caiu da varanda do terceiro andar de um hotel de luxo. O funkeiro foi socorrido por uma am-
bulância e levado às pressas ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde, o estado de saúde dele é muito grave. 

GRAVE ACIDENTE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

 n O BBB alavancou a carreira de vocês?

 L Israel - Com certeza. Foi através da vitri-
ne oferecida pelo ‘BBB’, e também pela boa 
conduta e participação do Rodolffo, que o 
país despertou interesse em conhecer nos-
so conteúdo artístico e nossa história, que 
completou 26 anos em 2021. Graças a Deus 
saímos de lá com a dupla em primeiro lugar 
em todas as plataformas de streaming do 
país e no TOP100 mundial. Gratidão!

 n Israel teria coragem de fazer como o 
Rodolffo e se aventurar em um reality 
show? 

 L Israel- Nossa, não mesmo (risos). Por na-
tureza, sempre me pautei com mais timi-
dez em certos tipos de exposição. Assistir 
à participação do Rodolffo no reality em 
certos momentos me causou desconfor-
to emocional. Eu não me vejo preparado 
para tamanha aventura. O Rodolffo está 
de parabéns!

 n Vocês esperavam o sucesso de ‘Batom 
de Cereja’?

 L Rodolffo- Sim, do mesmo jeito que espera-
mos o sucesso de cada uma das músicas que 
compõem o nosso repertório. Mas a ‘Batom’ 
tem uma cerejinha a mais (risos).

 n Como está a receptividade dos fãs com 
a dupla agora que o fandom aumentou 
consideravelmente? 

 LRodolffo - Olha, o termômetro que mede 
o comportamento receptivo da dupla 
junto ao mercado é a procura pelo 
nosso trabalho. E, assim sendo, es-
tamos no topo da preferência no 
país. Mesmo não podendo fazer 
shows em função da pandemia, 
a nossa agenda para 2022 está com 
muita procura para eventos e festas, res-
tando poucas datas para reservas em 
todo o país. Isso expressa a nossa 
receptividade junto aos 
fãs, de uma forma que 
jamais experimenta-
mos em nossas vidas. 
E quer saber? Esta-
mos muito felizes! 
Extasiados. 

 n Rodolffo, você 
ensaiou um ro-
mance com a 
Sarah e com a 
Juliette. Como 
ficou a situação 
aqui fora?

 L Rodolffo - Ne-
gativo, não houve 
nenhum ensaio 
neste sentido. 
Sempre as tra-
tei com respeito 
e muito amor, da 
mesma forma que 
continuo fazendo 

após o programa. É normal que tenha os 
‘shipps’ neste sentido, o que respeito, as-
sim como respeito a amizade entre pes-
soas do sexo oposto. Faz parte.

 n O que o público pode esperar des-
sa parceria de vocês com o Safadão? 
Como definir essa faixa?

 LIsrael - Então, a gente tem e sem-
pre teve uma grande admira-

ção pelo trabalho do Safa-
dão, do Xande, do Dorgi-

val, e outros do gênero no 
Nordeste. Como a músi-
ca ‘Faz Amor Comigo Só 
Hoje’ é uma pisadinha, 
um forró que está em 
alta atualmente, fize-
mos o convite para 
esse grande ami-
go e parceiro e ele 
prontamente nos 
honrou com uma 
belíssima partici-
pação. Acredita-
mos que essa par-
ceria vai fortalecer 
ainda mais a mú-
sica, que chegará 
no mercado ainda 
em maio, e que es-
peramos que seja 
mais um grande 
sucesso. Estamos 
confiantes!
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 N As eleições presidenciais de 2014 não terminaram, e 
diante da revelação da ação judicial do PSDB, o Tribunal 
Superior Eleitoral terá de se explicar – pelo menos na 
Comissão Especial do Voto Auditável (PEC 135/19) da 
Câmara dos Deputados. O relator da PEC, o advogado e 
deputado federal Filipe Barros (PSL-PR), já requereu os 
dados técnicos do armazenamento em ‘nuvem’ privada 
e incluiu o resultado sigiloso da ação judicial movida 
pelos tucanos para recontagem dos votos de 2014. Se-
gundo o deputado, o próprio Tribunal revelou que as 
urnas eletrônicas são inauditáveis. O assunto vai jogar 
querosene na fogueira eleitoral acesa pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que cobra a implementação do voto im-
presso simultâneo ao eletrônico.

Não entro... entro
 N O PT – que venceu a 

eleição com Dilma Rou-
sseff em 2014 – negou-se 
a indicar os três nomes 
que viabilizariam a ins-
talação da comissão, 
mas recuou e entrou no 
jogo.

PT na defensiva
 N O ex-presidente da Câ-

mara, Arlindo Chinaglia, 
é autor de sete dos reque-
rimentos de audiência 
pública, incluindo con-
vite ao ex-ministro do 
STF Sepúlveda Pertence.

Aécio, o ‘retorno’
 N O PSDB indicou dois 

nomes e incluiu como ti-
tular o ex-presidenciável 
Aécio Neves, hoje depu-
tado federal, que perdeu 
a eleição para Dilma em 

2014 e peticionou a ação.

Direto de Genebra
 N Um dos nomes sugeri-

dos para o debate sobre 
possíveis fraudes nas ur-
nas é o ex-deputado do 
PSOL e ex-delegado da PF 
Protógenes Queiroz, hoje 
residindo na Suíça.

Brasil revirado
 N A recente decisão do mi-

nistro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribu-
nal Federal, de condena-
ção do jornalista Rubens 
Valente por citações ao 
ministro Gilmar Mendes 
(STF) no livro ‘Operação 
Banqueiro’ – que conta 
os bastidores da falecida 
Operação Satiagraha – 
mostra que há muita coi-
sa de cabeça para baixo 
nesse país.

Adendos
 N Numa breve memória 

sobre a operação, depreen-
de-se do episódio supraci-
tado que: Gilmar Mendes 
continua poderoso e in-
questionável; O banqueiro 
Daniel Dantas está bilio-
nário e livre; a Operação 
(com muitas provas) foi 
anulada pelo STJ; o dele-
gado federal que a tocou 
está asilado na Suíça; o 
único condenado é um jor-
nalista que contou o caso 
em um livro.

Um guerreiro
 NBruno Covas foi um guer-

reiro político pela causa do 
partido. Parte do PSDB – o 
grupo que ficou no poder 
paulistano – deve a ele a 
sua permanência na ges-
tão. Bruno fez a campanha 
muito doente, para manter 
o projeto do partido. Desde 
o início de 2020 o seu qua-
dro já era crítico, sabem os 
próximos e a equipe.

Veias expostas
 N O ex-governador Geraldo 

Alckmin – o melhor avalia-
do nas pesquisas hoje para 
o Governo – vai se filiar ao 
PSD e deixar João Dória 

no PSDB – que estuda se 
tenta a reeleição ou entra 
no projeto presidencial. 
Fato é que teremos dois 
ex-amigos num confron-
to de discursos e legados, 
independentemente dos 
cargos que vão disputar.

Arco-íris rural
 NChega hoje às livrarias a 

obra ‘LGBT Sem Terra rom-
pendo cercas e tecendo à 
liberdade’ (Expressão Po-
pular), trabalho coletivo de 
textos e fotos de persona-
gens pela causa em diferen-
tes acampamentos. Ima-
gens são de Rafael Stédile 
– um sobrenome conheci-
do da luta da classe. Aliás, 
hoje é Dia Internacional da 
Luta Contra a LGBTfobia.

Moraes online
 N O ministro Alexandre de 

Moraes fala na quarta-fei-
ra na abertura do seminá-
rio online sobre cadeia de 
custódia realizado pela 
Associação Nacional dos 
Peritos Criminais Fede-
rais (APCF). Ele coorde-
nou a comissão de juristas 
que apresentou propos-
tas incorporadas na Lei 
13.964/19 (Lei Anticrime).

URNA INAUDITÁVEL!?

BRASIL REVIRADO 

 N A recente decisão do minis-
tro Alexandre de Moraes (foto), 
do Supremo Tribunal Federal, 
de condenação do jornalista 
Rubens Valente por citações ao 
ministro Gilmar Mendes (STF) 
no livro ‘Operação Banqueiro’ 
– que conta os bastidores da 
falecida Operação Satiagraha 
– mostra que há muita coisa de 
cabeça para baixo nesse país.

V
ivemos um momento em que 
questões ambientais e sociais pre-
cisam estar no foco principal das 

cidades. Muitos setores da sociedade já 
têm compreendido isso, porém, aque-
les municípios e instituições que não se 
atualizarem, ficarão pra trás. Para o tema 
dos resíduos não é diferente. A mudança 
do conceito de lixo para resíduo já é uma 
realidade visível em alguns locais. Cuidar 
dos resíduos nas cidades é uma questão 
primordial, pois está atrelada a assuntos 
como saneamento, Educação, infraes-
trutura e principalmente Economia. 

O movimento de Cidades Lixo Zero 
ganha cada vez mais força no mundo. 
Tratam-se de cidades que, através de 
boas práticas em reciclagem, composta-
gem e outras iniciativas, conseguem des-
viar do aterro mais de 90% dos resíduos 
gerados em seu território. Existe uma 
rede global chamada Zero Waste Allian-
ce, que busca disseminar esses conceitos 

O 
Rio de Janeiro se confunde com 
a história e o sucesso do futebol 
brasileiro. Nasceu em Bangu, 

trazido pelos ingleses da Fábrica de Te-
cidos, no início do século passado, e de 
lá para cá fez do Brasil o país do futebol. 

No Rio também, os clubes importantes 
foram os reveladores dos craques, até os 
anos 1960, quando se consolidaram no 
grupo de grandes os paulistas, mineiros, 
gaúchos e pernambucanos, principal-
mente. Mas o Rio é o do Maracanã – Está-
dio Mário Filho, sede da CBF –, aeroporto 
de destino dos campeões mundiais.

Como do destino ninguém foge, 
nem as instituições, o projeto de mo-
dernização do futebol, optativo, que é 
a regulamentação e segurança jurídica 
da opção pelo clube-empresa, deve se 
tornar realidade pelas mãos de um ca-
rioca, o senador Carlos Portinho.

Advogado especializado no esporte, 
advogou para clubes e jogadores, foi 
vice-presidente jurídico do Flamengo 
e escolhido pelo senador Rodrigo Pa-
checo, autor do projeto em tramitação 
no Senado e na boca para ser pautado, 
para dar a forma final, com base em seu 
conhecimento e grande poder de diálo-
go, convencimento e espírito público.

Ao que tudo indica, a proposta de 
Carlos Portinho vai deixar a escolha 
a critério de cada clube, apenas ao re-
gulamentar e definir tratamento legal 
e fiscal adequado. Não se pode tapar 
o sol com a peneira, como querem 
alguns, inclusive palpiteiros sobre o 
assunto no Congresso. No Brasil, os 
clubes têm um longo histórico de dí-
vidas de toda natureza, especialmente 
fiscais, muitas vezes trabalhistas, e os 
projetos aprovados até aqui e alguns 
em tramitação, no fundo, visam mais 
um refinanciamento destas dívidas.

A visão do senador fluminense tem 
por base aproveitar o que há de po-
sitivo na experiência internacional, 

Rio e a reforma do futebol

Fórum Estadual para o futuro lixo zero

Bernardo Egas
ex-sec est Meio Am-
biente e coord Fórum 
Est Cidades Lixo Zero

Aristóteles 
Drummond
é jornalista

e, em nosso país, o Instituto Lixo Zero 
Brasil tem essa responsabilidade. 

Nessa realidade de compromisso 
com a natureza, é importantíssimo que 
instituições e municipalidades estejam 
guiando a população para este novo ca-
minho, dando um senso de responsabili-
dade, propósito e cuidado com as futuras 
gerações. Para isso, ter as ferramentas 
necessárias para seguir nesse propósito 
é de extrema importância.

A transição para uma Economia cir-
cular vai depender também de um gran-
de arranjo social, pois a indústria será 
muito importante nesse processo, bus-
cando reduzir seu impacto ambiental, 
desenvolvendo itens mais sustentáveis 
e se responsabilizando por todo ciclo de 
vida dos produtos. 

Na outra ponta, os cidadãos terão o 
papel de fazer boas escolhas sobre os pro-
dutos que compram e pensar na forma 
que eles serão descartados. Para que to-
dos estejam a par de como podem con-
tribuir, é necessária uma participação 
efetiva da administração pública e do 
legislativo; aprimorando leis, levando 
informação, mobilizando e contribuindo 
para o engajamento de todos os atores.

evitando os erros cometidos nos EUA 
como na Europa. Pelo interesse que 
desperta, não cabe mais ao futebol 
ser trampolim para aspirações polí-
ticas do que se convencionou chamar 
aqui de “cartolas”. O entendimento 
do presidente do Senado, que cha-
mou a seu projeto o colega expert no 
assunto, é exemplar.

Aliás, o Estado do Rio também já 
tem o melhor exemplo de um clube 
administrado com modernidade e efi-
ciência, contas em dia: o Boavista, de 

Saquarema, que está no Campeonato 
Estadual e tem figurado bem em ou-
tros certames. Recentemente, esteve 
em Dubai, com sucesso. 

Foi fundado pelo carismático e sau-
doso José Luca Magalhães Lins e seu 
irmão João Paulo, cuja discrição não 
consegue esconder o talento, a lideran-
ça e a admiração que fazem por mere-
cer de todos pela gestão do clube e do 
legado do irmão.

Neste jogo, o gol é do senador Carlos 
Portinho !!!

De acordo com o Zero Waste Europe, 
um plano lixo zero engloba diversas fren-
tes, além de gestores públicos, formulado-
res de políticas, ativistas, líderes comuni-
tários, profissionais do lixo e planejadores 
urbanos que buscam conduzir uma tran-
sição ambiciosa em sua cidade. Este mo-
vimento gera a criação de inúmeras opor-
tunidades para o desenvolvimento do em-
preendedorismo local, novas tecnologias, 
negócios locais e empregos, incorporando 
estilos de vida inteligentes, sustentáveis e 
saudáveis, com a eliminação de produtos 
tóxicos e a redução das emissões!

Cidades trabalhando em rede e em 
parceria com todas as partes interessa-
das detêm a chave para desbloquear todo 
o potencial da Economia circular. Com 
esta visão, no dia 20 deste mês, a partir de 
uma iniciativa do Instituto Lixo Zero, da 
Câmara Municipal Rio e da Alerj, teremos 
no Estado do Rio de Janeiro, o primeiro 
Fórum Estadual Cidades Lixo Zero, reu-
nindo prefeitos, secretários, parlamen-
tares, especialistas e ativistas, compar-
tilhando experiências e as boas práticas 
com o objetivo de fomentar a criação de 
uma rede sólida, com foco no desenvol-
vimento dessa agenda tão importante!
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 NPrimeiro  grande e-commerce brasileiro a aceitar PIX, a Americanas ex-
pande o meio de pagamento para todas as 1.707 lojas no Brasil. #O gover-
nador  João Doria (SP) anuncia hoje o investimento do Mercado Livre para 
impulsionar a geração de empregos diretos e a expansão da malha logística 
do estado.  # Flavio  Fernandes retrata a Policondrite Recidivante no livro 
‘Contos de Awnya: RAVEL’.  # Multiplan  lança ‘Semana Alimente o Bem’ 
nos seus shoppings, e isenta valor de estacionamentos em troca de 2 kg de 
alimentos.  # APSA lança, em comemoração aos 90 anos, newsletter da 
Revista Síndico Cidades & Serviços.  # A 14ª edição do Prêmio Universitário 
Aberje está com inscrições abertas até dia 11 de junho. 
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Após ser interrompida pela pandemia, 

‘Salve-se Quem Puder’ inicia fase final 

com a chegada de Sophia Abrahão, 

Babu Santana e Rodrigo Simas

A 
novela ‘Salve-se Quem Pu-
der’, da TV Globo, estreia 
hoje sua fase final, com 
capítulos inéditos. As gra-

vações foram interrompidas em 
março de 2020 em decorrência da 
pandemia e a trama retornou à grade 
da emissora este ano, com exibição 
desde o primeiro capítulo. O público 
poderá acompanhar, a partir de hoje, 
o trabalho feito durante a retomada 
das gravações, nos Estúdios Globo, 
seguindo os protocolos de segu-
rança. ‘Salve-se Quem Puder’ é o 
único folhetim no ar atualmente 
com capítulos inéditos.

O autor Daniel Ortiz relem-
bra o susto ao receber a notícia da 
paralisação das gravações. “Era um do-
mingo, quando o Silvio de Abreu, que 
estava à frente da dramaturgia da Globo 
naquela época, me ligou e avisou que as 
gravações da novela seriam interrompi-
das, e que eu teria que criar um desfecho 
para aquela primeira fase. Foi muito in-
tenso. A partir daí, comecei a escrever a 
novela dentro de uma nova realidade”. 

Vitória Strada, que vive a persona-
gem Kyra Romantini, ressalta que por 
conta das cenas de ação, ‘Salve-se Quem 
Puder’ é uma novela de muito “contato” 
e comenta o desafio de gravar sem pro-
ximidade com os colegas. “Essa é uma 
novela de muito contato. Tanto as cenas 
de ação quanto as de carinho têm muito 
contato físico. Como fazer isso, passando 
o dinamismo, a rapidez das cenas, sem 
a proximidade? Gravamos várias cenas 
acreditando que estávamos nos encos-
tando de verdade. Foi muito desafiador, 
mas uma delícia!”, garante. 

Um dos momentos mais aguardados 
pelos fãs da trama é o reencontro entre 
Luna (Juliana Paiva) e sua mãe, Helena, 
vivida por Flávia Alessandra. As atrizes 
falam sobre a emoção de gravar essa se-
quência. “Todas as cenas que eu fazia 
com a Flávia tinham muito subtexto. Era 
um misto de rancor, de amor, e de mui-
ta dúvida por causa do abandono... Foi 
muito especial construir essa relação. 
A cena da revelação, em especial, o que 

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

MALHAÇÃO

 n Duca enfrenta Lobão, mas Nat 
e Dalva intervém. Delma decide 
levar Tomtom para a Aquazen, 
e Marcelo lamenta. Dalva exige 
que Duca se afaste de Nat, mas o 
rapaz não aceita. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Júlia faz diversas perguntas 
para Ana e Rodrigo. Celina se 
encanta com o jeito como Artur 
trata o filho. Júlia pede para 
Manuela convidar Ana para 
almoçar.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Dominique sequestra Luna e a 
pressiona a revelar o paradeiro 
das outras duas testemunhas. 
Kyra alerta Alexia sobre Renzo. 
Mosquito chora ao saber que 
Ignácio viajou.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen consegue apenas es-
tourar um cano de esgoto e fica 
toda suja. No meio do cano as 
duas encontram um objeto que 
ao ser aberto está vazio.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n João Lucas beija Maria Ísis. Cora 
conta sobre Cristina para os re-
pórteres. Xana fica furiosa. Maria 
Marta mostra para José Alfredo 
a notícia sobre a filha de Eliane.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Agar encontra o anjo Gabriel 
no deserto. Depois de alguns 
meses, ela dá à luz Ismael. Sarai 
fica triste com o comportamento 
de Agar. Oito anos se passam. 
Abrão ensina Ismael a escrever.

21h | RECORD | 12 anos 
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eu posso dizer, de bastidor, é que foi o 
dia mais emocionante da novela 

para mim”, afirma Juliana.
“O fato de já termos tra-

balhado juntas, em ‘Além do 
Horizonte’, acho que ajudou 

muito a alcançarmos a química 
e a dose de emoção que as cenas 

precisavam. De fato, a sequência 
que o Daniel escreveu, em que a He-

lena descobre a Fiona como Luna, é 
muito comovente. O texto já era emo-

cionante, e a gente tinha o desafio de 
superar o que estava no papel”, comple-
menta Flávia.

NOVOS PERSONAGENS
Outra novidade desta reta final de ‘Sal-
ve-se Quem Puder’ são os novos perso-
nagens. Rodrigo Simas entra na histó-
ria como o músico Alejandro e contra-
cena, pela primeira vez, com o irmão, 
Felipe Simas. “Acho que, como já estava 
na reta final da novela, Felipe e eu só 
tivemos um gostinho de contracenar 
juntos. Espero trabalhar com ele muitas 
vezes mais”, torce Rodrigo.

Babu Santana viverá o personagem 
Nanico, que vai agravar ainda mais a 
rixa entre as vizinhas Marlene (Marian-
na Armellini) e Ermelinda (Grace Gia-
noukas). “Sou muito fã da Grace, então 
no início fiquei bastante nervoso, confes-
so. Foi reconfortante demais entrar na 
novela, mesmo com o trem já andando. 
Acho que eu estava com tanta vontade 
de trabalhar que fui driblando as dificul-
dades. Foi um desafio gostoso. Me sinto 
muito honrado de fazer parte disso”, dis-
se o ator, que volta às novelas após sua 
participação no ‘BBB 20’. 

Sophia Abrahão vai dar vida a Júlia, 
sobrinha de Hugo e de Helena, e prome-
te balançar o coração de Rafael (Bru-
no Ferrari). “O convite para a novela foi 
uma surpresa muito grande, porque eu 
achei que não voltaria a atuar tão cedo, 
por conta da pandemia. Fiquei bastante 
animada por entrar para fazer parte de 
um triângulo amoroso. Fui muito bem 
recebida e acredito que todos nós nos 
sentimos bem protegidos por todo o pro-
tocolo enquanto estávamos gravando. 
Além disso, a Júlia é um personagem que 
circula bem pela trama, então eu pude 
conhecer um pouquinho de cada núcleo, 
e isso foi muito importante”, comemora. 

Interpretada por Gabriela Moreyra, 
Aurora é uma estudante que sonha com 
a carreira diplomática e terá em Ren-
zo (Rafael Cardoso) um grande incenti-
vador. “Eu nunca tinha entrado em um 
projeto em andamento e também me 
senti muito acolhida. Fiquei honrada 
por ajudar a trazer novos ares para a his-
tória”, comenta a atriz. 

‘Acho que eu estava com  

tanta vontade de trabalhar que 

fui driblando as dificuldades.  

Foi um desafio gostoso’

BABU SANTANA, que vive o Nanico
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Sophia Abrahão (Júlia), Babu Santana 

(Nanico) e Rodrigo Simas (Alejandro) 

reforçam o elenco, que tem Deborah Secco 

(Alexia/Josimara), Juliana Paiva (Luna/

Fiona) e Vitória Strada (Kyra/Cleyde)



Horóscopo

Priorize assuntos de casa e família. Pode ganhar 
dinheiro extra no home office. Utilize a sua 
criatividade. Pode iniciar um namoro com aquela 
pessoa especial. Cor: vermelho. 

Algumas conversas importantes podem marcar o seu 
dia. Faça cursos e opte por uma postura determinada 
em sua vida. Momentos a sós farão muito bem ao 
casal. Cor: areia.

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: abade, arame, área, atraso, barato, empada, madre, mapa, 
meada, menta, mera, neta, odre, ontem, ostra, padre, parda, pasto, pedra, 
pena, perda, rabada, rampa, rapa, rapé, rasto, sapé, sarda, soda, tarde.

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

Foque nas finanças. Organize as suas despesas e quite 
aquela dívida, se possível. No trabalho e no romance, 
aposte no diálogo e esclareça as coisas. Vai te fazer 
bem. Cor: dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Conte com ajuda para concluir as suas atividades. A 
Lua te apresenta oportunidades de ganhar um 
dinheiro extra. Na união, controle o melhor seus 
ciúmes. Cor: prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai iniciar a semana cheia de muita energia. Vai se 
destacar no serviço e tem chance até de ser 
promovida. Atração por um colega profissional pode 
pintar para você. Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai conseguir aprender com colegas hoje, seja nos 
estudos ou na profissão. Reforce o contato com os 
seus familiares. O seu charme vai animar a paquera. 
Cor: rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Dê atenção para a família e trabalho. Busque ter 
sucesso na carreira mas mantenha o contato com as 
pessoas queridas de sua vida. Clima quente na 
intimidade. Cor: âmbar.

LIBRA
23/9 a 22/10

Ajude colegas de trabalho ou amigos pessoais no dia 
de hoje. Aconselhe e diga o que pensa. Se dedique aos 
seus sonhos. Planeje um programa especial com o par. 
Cor: cereja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Mudanças no trabalho vão agitar a sua rotina. Pode 
até ganhar uma grana inesperada. Na vida a dois, 
descubra mais afinidades com seu amor e aproveite. 
Cor: índigo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A cooperação vai estimular ainda mais a sua 
criatividade. Só controle as suas opiniões em grupo 
para não magoar ninguém. Na conquista, invista na 
sedução. Cor: laranja.

Bom dia para aqueles que trabalham em casa. O seu 
temperamento vai preferir ambientes calmos para 
trabalhar. A paquera vai estar devagar, foque em você. 
Cor: castanho.

Pode ter conversas muito importantes e se alegrar 
com os amigos. Os astros vão te estimular a cuidar de 
sua saúde. Aposte em diálogos no relacionamento. 
Cor: magenta.

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

Adeus a 
uma estrela 
da TV e do 
teatro 
brasileiro

O 
corpo da atriz Eva Wilma foi 
velado e enterrado ontem à 
tarde, na cidade de São Pau-

lo, em cerimônia restrita. A artista 
morreu na noite de sábado em de-
corrência de um câncer no ovário. 
De acordo com a assessoria de im-
prensa, o local e o horário do sepul-
tamento não foram divulgados à 
imprensa para evitar aglomerações.

Aos 87 anos, Eva Wilma estava 
internada desde o dia 15 de abril 
para tratar problemas cardíacos 
e renais. No dia 7 de maio, foi des-
coberto um câncer no ovário, que 
levaria a atriz a sofrer uma insu-
ficiência respiratória no  sábado, 
data de seu falecimento, no Hos-
pital Israelita Albert Einstein, em 
São Paulo. Amigos e famosos la-
mentaram a morte da atriz.

“Eva Vilma, como você me ensi-
nou!!! Todos os dias, todos os mo-
mentos, que eu não deixava passar, 
pois estava ao lado da atriz que eu 
tinha uma profunda admiração e 
respeito”, disse Lilia Cabral, que 
contracenou com Eva na novela 
‘Fina Estampa’, da Globo.

“Perdemos Eva Wilma, uma 
grande atriz, uma estrela de pri-
meira grandeza em todos os sen-
tidos, que nos brindou com uma 
carreira brilhante, cheia de per-

sonagens marcantes, interpreta-
ções inesquecíveis. Uma mulher 
forte, que construiu uma história 
de conquistas, lutas e vitórias, uma 
mulher de opinião, que sempre se 
posicionou pela justiça e liberda-
de”, declarou a atriz Beth Goulart. 

Eva Riefle Buckup nasceu na ci-
dade de São Paulo em 14 de dezem-
bro de 1933. Ela começou a carreira 
artística aos 19 anos, no Ballet do IV 
Centenário de São Paulo. Quando 
recebeu convites para trabalhar no 
Teatro de Arena e no programa ‘Alô 
Doçura’, da TV Tupi, abandonou a 
dança e seguiu como atriz. Na Glo-
bo, fez novelas de sucesso como ‘Pe-
dra sobre Pedra’ e ‘A Indomada’, na 
qual viveu a inesquecível vilã Ma-
ria Altiva, consagrando os bordões 
“Oxente, my God!” e “Tudo all right”.

Seu último trabalho para a TV 
foi em 2018, na novela das sete 
da Globo ‘O Tempo Não Para’, na 
qual interpretava a doutora Petra 
Vaisánen. 
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EVA WILMA, ATRIZ

1933 2021

“Uma mulher forte, 
que construiu 
uma história de 
conquistas, lutas e 
vitórias”
Beth Goulart, atriz 
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