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Veja aqui o calendário de 
pagamento do abono salarial. P. 9
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Cantora está apaixonada e afirma 
que já está morando junto com o 
modelo Pedro Maia. P. 12

F
á

b
ia

O
liv

ei
ra

DANIEL CASTELO BRANCO

FOTOS DE DANIEL CASTELO BRANCO

BOLSONARO DIZ QUE 
BRASIL ESTÁ QUEBRADO E 
CULPA COVID E IMPRENSA. P. 7

“OLHA O QUE FIZERAM”

O desabafo 
dilacerado é de 

Vitória, 19 anos, 
filha do marmorista 
Marcelo Guimarães, 

morto anteontem 
com um tiro, na 

Cidade de Deus. A 
família culpa a PM. P. 3
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Enem: estudantes pedem 
adiamento por causa da covid
INEP disponibilizou ontem o Cartão de Confirmação de Inscrição. P. 7

CLÁSSICO 
DOS 

CLÁSSICOS
Flamengo e Fluminense 

se enfrentam hoje 
com Gabigol e Fred em 
campo. Já o Botafogo 

pega o Athletico-PR. P. 8

LUCIANO BELFORD 

Policiais vasculham mata à 
procura dos três meninos de 

Belford Roxo desaparecidos há 
mais de uma semana. P. 5
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

‘Em julho do ano passado, ela fez 9 
anos. E eu não pude estar ao lado da 
minha menina.”

A fala, embargada, mostra a angústia de 
Flávia Cristina Nunes, moradora de Benfica, 
que no próximo sábado completa 6 anos 
sem saber onde está a sua filha, Vitória. Flá-
via veio me procurar para pedir ajuda.

Vitória tinha 3 anos quando desapareceu 
na porta de uma igreja, na comunidade do 
Mandela e o caso ganhou muita repercussão 
pela imprensa na época. A mãe foi pegar um 
copo d’água para a irmã mais nova da meni-
na, e quando voltou, nunca mais a viu.

“Até hoje, nenhuma resposta. Minha 
preocupação é que, com o tempo, tudo seja 
arquivado. Mas eu preciso lutar pela memó-
ria da minha filha”, conta Flávia.

Agora, a mãe de Vitória, que faz parte 
do Movimento “Mães Virtuosas do Brasil”, 
deixou um pouco sua dor de lado para con-
fortar a família dos três meninos desapa-
recidos em Belford Roxo. Ela esteve com os 
parentes no último domingo.

“Quando uma mãe chora, todas nós 
choramos. Mas é preciso passar um pouco 
de esperança! Eu sinto até hoje que a minha 
filha está bem, então, eu não vou e nem 
posso desistir.”

A coluna foi atrás da Delegacia de Desco-
berta de Paradeiros, mas até o fechamento 
desta edição, não teve resposta.

PINGO NO I 

 n“Eu sou o único que posso falar porque não moro 
mais na comunidade, mas a mãe dela tem família lá, 
e por isso ficamos com medo até de procurar a polícia. 
Já me falaram que ela foi morta pelo vagabundo.”

Foi assim que o pai de Bianca retratou o desespe-
ro da família. Ele tentou de tudo, mas um traficante 
do Complexo da Penha não largava a filha dele, 
perseguia!

Mistura de bandidagem com relacionamento 
abusivo. Para o pai, não há duvidas de que autor do 
crime é o ex-namorado da filha.

“A gente tem medo de tudo. Mesmo ela tendo 
sido vítima. Eu sofri ameaça por buscar justiça pra 
minha filha!”

Fotos postadas de biquíni pela jovem teriam irrita-
do o traficante, mas segundo o pai, isso foi apenas um 
motivo para ele fazer o que queria já há algum tempo.

Bora colocar o Pingo no I...
Não poder buscar justiça pelo desaparecimento 

da própria filha mostra como a comunidade é refém 
do crime organizado. E como esse crime é autor da 
covardia! Pedir justiça pode ser sentença de morte.

TÁ FEIO!

 nEnche o saco ter que descer a lenha toda hora no 
INSS, mas é incrível como o serviço de lá é capenga!

A Eliane Rodrigues, moradora de São João de 
Meriti, entrou em contato com a coluna para recla-
mar... Ela teve que tirar de casa sua mãe de 90 anos, 
ontem, bem no meio da pandemia, para fazer uma 
prova de vida na Caixa Econômica. Tudo porque a 
filha não conseguiu a autorização para resolver o 
problema pela mãe. Detalhe: essa prova de vida era 
pra ter sido feita antes do vírus chegar por aqui, mas 
cadê que elas conseguiram?

“É um absurdo eu ter que expor minha mãe ao 
risco, ainda mais no lugar mais aglomerado do mo-
mento, que é a Caixa”, conta Eliane.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É 
uma bagunça danada, e tenho dito.

A dor da procura

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

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

Flávia procura desde 2015 a sua filha, Vitória

D iferentemente do antecessor, o prefeito Eduardo Paes 
centraliza a relação com a Câmara de Vereadores e 
evita negociações com grupos separados. Ele elen-

ca as pautas e já estabelece o que cabe a cada parte. Com 
isso, mata na raiz movimentos perigosos como aqueles que 
ameaçaram de impeachment Marcelo Crivella. Apesar de 
mais duro na forma, Paes não adota o estilo truculento com 
base no ódio, característica da extrema direita. Mais um 
fato favorece esta prática: o resultado da eleição municipal, 
quando a população sinalizou pelo diálogo e não radicalis-
mo. O único partido que descarta qualquer cooptação é o 
PSOL. E dali virá a oposição mais frontal. A oposição já fez o 
primeiro movimento ao considerar estratégico estar presen-
te na Comissão de Educação. Ali se joga num espaço impor-
tante de análise de projetos de lei, proposição de políticas 
públicas, fiscalização do executivo, promoção de audiências 
e inspeções. A comissão é escolhida pelos votos dos verea-
dores eleitos. O nome do professor Tarcísio Motta para a 
presidência é o mais cotado.

OUTRO DESAFIO
Já o diálogo com políticos aliados do ex-prefeito - ou que 
um dia já foram próximos a ele -, a conversa é mais difí-
cil. Mas não é impossível. Ex-secretário de Crivella, Paulo 
Messina, atualmente sem mandato, é um que discorda 
do que está sendo posto por Paes. “A Prefeitura dizendo 
que não tem dinheiro para folha é terrorismo puro. O caixa 
virou com mais de R$ 250 milhões em Fundeb, R$ 150 
milhões em fontes SUS, fora fonte 100, royalties (previ-
dência) e mais R$ 400 milhões que virão com o ISS do 3° 
dia útil. Tem dinheiro de sobra pra folha”, diz ele. Mesmo 
assim, com posicionamentos democráticos, e dentro do 
jogo, ainda não passam perto da política do ódio que tan-
to mal tem feito ao país. 

EDUARDO PAES

Relação com a oposição

 n O prefeito reeleito de 
Nova Iguaçu, Rogerio Lis-
boa (PP), prometeu concluir 
breve a “reforma do Hospi-
tal Iguassú, um equipamen-
to que faz parte da história 
da cidade. Esta é uma das 
nossas obras mais impor-
tantes e esperamos entregar 
o hospital nos próximos me-
ses”, garantiu Lisboa.

 n O Governo do Estado re-
passou R$ 28 milhões para 
os 92 municípios fluminen-
ses. Os valores, depositados 
pela Secretaria de Fazenda, 
correspondem à distribuição 
de parte da arrecadação de 
Royalties do petróleo e dos 
tributos ICMS e IPVA às ad-
ministrações municipais. A 
gestão que assumiu em 2021 
é que investirá o montante 
que entrou no caixa. 

ROYALTIES 
E CAIXA DAS 
PREFEITURAS

REGINALDO PIMENTA

NOVA IGUAÇU: A 
SAÚDE É A PRIORIDADE

As mais lidas
Online

Com medo! Duda Reis 
deixou a casa de Nego para 

‘ir ali’ e não voltou mais
FÁBIA OLIVEIRA

Jovem moradora 
da Penha está 

desaparecida; família 
diz que ela foi morta 

por traficante
RIO DE JANEIRO

Fafy Siqueira rebate 
comentários preconceituosos 

por ter namorada 30 anos 
mais nova

CELEBRIDADES

InformedoDia
RESERVATÓRIOS 
OBRIGATÓRIOS 
NO ESTADO

SECRETÁRIA 
EM ALTA NOS 
MUNICÍPIOS

Novas edificações 
a serem construí-
das deverão ter 
reservatórios de 
acumulação de 
águas pluviais 
para fins não po-
táveis e de reser-
vatório de retardo. 
É o que determina 
lei dos deputados 
Samuel Malafaia 
e Luiz Paulo.

Se tem uma ges-
tora de Saúde 
prestigiada é a 
atual secretária 
de Volta Redonda, 
Conceição Rocha. 
Antes, ela coman-
dava a pasta em 
Piraí. Ela já foi 
secretária do Pe-
zão, Tutuca e Luiz 
Antônio.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Paes está focado em resolver problemas, alguns herança de Crivella

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

O Enem foi um dos assuntos mais comentados de ontem. A 
aprendizagem após a pandemia será um desafio. Como fazer 
ensino à distância quando apenas 33% dos adultos terminaram 
o ensino fundamental? Esse assunto desafiador pede medidas 
inovadoras e um Ministério ativo.

Pensar no desaparecimento frequente de crianças no Rio me 
causa uma dor muito grande. Atualmente são mais de 550 me-
ninas e meninos desaparecidos. Algo precisa ser feito sobre essa 
tragédia. Que o caso dos meninos Matheus, Alexandre e Fernan-
do Henrique seja solucionado.

REGINALDO PIMENTA

Quanta luta! Antes da nossa despedida, 
Flávia me deixou o seu último pedido:

“Compartilhem, divulguem e olhem 
sempre com olhos de amor, não como se 
fosse mais uma criança desaparecida. 
Ela pode estar mais perto do que você 
imagina.”

ARQUIVO PESSOAL



RIO DE JANEIRO

U
m primo do marmo-
rista Marcelo Gui-
marães, 38, morto na 
última segunda-feira 

com um tiro de fuzil na Cidade 
de Deus, Zona Oeste, afirmou 
durante o enterro do corpo 
do parente no Cemitério de 
Inhaúma, na Zona Norte, que 
a morte não tinha sido uma fa-
talidade. Leandro Guimarães 
declarou que a situação foi 
“sim negligência da polícia”. 
Aos prantos, Vitória, 19, filha 
de Marcelo, desabafou dizen-
do que o pai era trabalhador, 
ao se despedir dele ontem. 
“Olha o que fizeram com meu 
pai”, culpando os policiais mi-
litares pela morte dele. O cor-
tejo aconteceu sob forte como-
ção de familiares e amigos. 

“A testemunha (do dispa-
ro) diz que não houve troca 
de tiro e os militares disseram 
que não teve operação. Não 
entendi por que aconteceu o 
disparo de .762. Vou lutar in-
cansavelmente, porque meu 
primo não era vagabundo”, 
afirmou Leandro Guimarães 
muito revoltado.

Além disso, Leandro men-
cionou que o filho menor do 
primo, de apenas 5 anos, ain-
da não sabe que o pai morreu. 
“Foi uma luta hoje (ontem) 
de manhã para a esposa dele 
porque a criança ficava per-
guntando: ‘Cadê meu papai?’. 

Agora vamos ter que enganar 
o garoto até não sei quando di-
zendo que ele tá viajando e de-
pois falar que ele virou uma es-
trelinha’”, disse emocionado.

“A gente não consegue dor-
mir porque temos sempre 
aquela visão do meu primo 
como marginal no chão. Eu 
vou cobrar diretamente dos 
deputados estaduais. Não vai 
parar por aqui, não”, garantiu.

Carina Guimarães, irmã de 
Marcelo, muito emocionada, 
afirmou que não houve abor-
dagem da polícia antes do tiro. 
“Meu irmão estava com o uni-
forme do trabalho, de bota e 
tudo. Se tivessem parado ele, 
iam ver que era um trabalha-
dor. Mas não, deram um tiro 
e nem prestaram socorro. 
Hoje minha família que está 
chorando, mas isso acontece 
constantemente. Semana pas-
sada eu fui abordada no mes-
mo lugar, mas tive chance de 
mostrar o crachá do trabalho 
e habilitação”, desabafou.

Ela contou um pouco de 
como era o irmão. “Aqui hoje 
está cheio [enterro] e ainda 
vai chegar mais gente. Ele era 
muito querido por todos. Meu 
confidente. Para tudo ele esta-
va do meu lado. Ele não tinha 
vício, só pensava em trabalho. 
Queria investir nas coisas. 
Esse ano mesmo disse que ia 
curtir mais a vida. Tinha uma 
viagem com a mulher e os fi-
lhos para abril e não vai poder 
mais ir”, lamentou.

O cortejo para 
sepultamento do 
corpo de Marcelo 
aconteceu sob 
forte comoção 
de familiares e 
amigos

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Blindado do 18º 
BPM passou 

por perícia da 
Polícia Civil. 

Dois fuzis foram 
apreendidos pela 

de Homicídios 

FILHA SE DESESPERA: 

‘MEU PAI ERA

TRABALHADOR’

Corpo de marmorista 
morto com tiro de 

fuzil no peito na 
Cidade de Deus é 

enterrado sob forte 
comoção. Família diz 

que ocorrência não 
foi fatalidade e sim 

negligência por
parte da polícia

O filho menor de 
Marcelo Guimarães, 
de apenas 5 anos, 
ainda não sabe que o 
pai morreu

 > Peritos da Polícia Civil 
fizeram ontem perícia 
no veículo blindado usa-
do pelos PMs do 18º BPM 
(Jacarepaguá) segunda-
feira na Cidade de Deus. 
O resultado será usado 
nas investigações morto 
com um tiro no peito. 

De acordo com a Po-
lícia Civil, dois fuzis fo-
ram apreendidos pela 
Delegacia de Homicí-
dios da Capital, que in-
vestiga o caso. Os PMs 
que estavam no veícu-
lo blindado prestaram 
depoimentos durante 
a madrugada.

Ontem, após o en-
terro, parentes e fami-
liares fizeram protesto 
pedindo por justiça no 
mesmo local onde acon-
teceu o crime. Participa-
ram mães das cinco víti-
mas da chacina de Cos-
ta Barros, cinco jovens 
mortos em 2015 por 111 
tiros de policiais milita-
res. O artista e grafiteiro 
Leandro Ice desenhou o 
rosto do motorista num 
muro próximo de onde 
ele foi assassinado.

Blindado 
do 18º BPM 
periciado

É ESPERAR PARA VER 

 N O governador em exercício, 
Cláudio Castro (PSC), usou as 
redes sociais, ontem para se 
pronunciar sobre a morte de 
Marcelo Guimarães, 38 anos, 
na Cidade de Deus. De acordo 
com ele, os envolvidos no crime 
serão punidos. 

“Quero demonstrar minha 
solidariedade e enviar meu 

pesar à família de Marcelo Guima-
rães. É nosso compromisso estar 
perto do cidadão nesse momento 
de dor. Determinei que a Subsecre-
taria de Vitimados acompanhe os 
familiares e amigos do Marcelo”, 
escreveu o governador em exer-
cício. “Todas as circunstâncias 
em que este crime ocorreu estão 
sendo apuradas, e os envolvidos 

serão punidos”, completou.
A família e moradores da Cida-

de de Deus afirmam que na hora 
em que ele foi atingido por um tiro 
não havia tiroteio na comunidade. 
Eles acusam os PM de efetuarem 
um disparo que o atingiu no peito.

Uma testemunha que estava 
no local na hora dos disparos pres-
tou depoimento na DH Capital. A 

irmã da vítima disse que en-
controu um cartucho de fuzil 
ao lado do corpo.

A Polícia Militar informou, em 
nota, que contesta a versão dos 
moradores, afirmando que os 
PMs foram atacados em um dos 
acessos à localidade conhecida 
como Tijolinho. Os policiais revi-
daram e houve confronto.

Governador em exercício garante que ‘envolvidos serão punidos’

FOTOS DE DANIEL CASTELO BRANCO
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Vítima de bala perdida a cada 3 dias
Das 123 pessoas atingidas no ano passado, 26 morreram na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

U
ma pessoa foi víti-
ma de bala perdida 
a cada três dias, em 
média, na Região 

Metropolitana do Rio em 
2020. Os dados são da plata-
forma Fogo Cruzado. Das 123 
pessoas vitimadas no ano 
passado, 26 morreram. Em 
80,76% destas mortes, em 21 
dos 26 casos, agentes de se-
gurança estiveram envolvi-
dos nas ações. Em 87 das 123 
vezes em que pessoas foram 
atingidas por bala perdida 
em 2020, houve a presença 
de agentes de segurança na 
ocorrência, o número repre-
senta 70,73% dos casos.

Apesar de expressivo, 
o número de vítimas de 
bala perdida em 2020 caiu 
34,57% em comparação com 
2019, quando 188 pessoas fo-

ram baleadas no Grande Rio 
por disparo de origem des-
conhecida. Foram 53 mortes 
deste tipo naquele ano.

O município com mais víti-
mas de bala perdida em 2020 
foi o Rio de Janeiro, com 14 
mortos e 53 feridos; em se-
guida vêm São Gonçalo com 
35 feridos e quatro mortos; 
e Duque de Caxias com dois 
feridos e dois mortos.

A primeira vítima de bala 
perdida de 2021 fez-se no 

primeiro minuto do ano: 
uma criança de cinco anos 
foi atingida no pescoço en-
quanto assistia à queima de 
fogos de artifício no quintal 
da casa da prima, no Morro 
do Turano, no Rio Comprido, 
Zona Norte do Rio.

Na última segunda-feira, o 
marmorista Marcelo Guima-
rães entrou para a estatísti-
ca. Ele foi morto na Rua Ed-
gard Werneck, na Cidade de 
Deus, enquanto passava de 

 > Para o presidente da 
ONG Rio de Paz, Antô-
nio Carlos Costa, a redu-
ção no número de balea-
dos passa pelo combate 
à cultura armamentis-
ta no país. “É necessá-
rio combater a cultura 
do ‘atire primeiro para 
saber quem é depois’, 
que é fomentada pelo 
presidente da Repúbli-
ca, passando pelas mais 
diversas autoridades pú-
blicas e chegando à gran-
de parcela da sociedade. 
Em um país no qual a 
dignidade humana é res-
peitada, o policial pen-
saria dez vezes antes de 
atirar. Não há prisão de 
bandido que justifique 
a morte de um cidadão”, 
resume o presidente.

Antônio Carlos tam-
bém destaca as condi-
ções precárias de traba-
lho dos agentes na cida-
de na qual a atividade 
policial é a mais difícil 
do mundo, segundo 
ele. “A mesma socieda-
de que estimula o con-
fronto, ignora quando 
os policiais são presos 
ou trata com indiferen-
ça quando são mortos. 
Os agentes estão ma-
tando e morrendo sem 
razão”, critica ao cobrar 
uma reforma e valori-
zação da Polícia Militar.

Combate 
à cultura 
armamentista

moto para buscar o celular 
que havia esquecido em casa. 
Testemunhas dizem que o 
tiro partiu de um policial 
que estava em um blindado 
na via abaixo do viaduto da 
Linha Amarela. Já a polícia 
afirma que houve uma troca 
de tiros entre PMs e bandi-
dos no local.

O porta-voz da Polícia Mi-
litar, Ivan Blaz, disse que o 
inquérito policial militar 
aberto na sede do 18º BPM 

(Jacarepaguá) para apura-
ção do caso tem caráter sigi-
loso. O major diz que o blin-
dado ocupava aquela região 
há duas semanas e que cri-
minosos efetuaram disparos 
diariamente na viatura. Se-
gundo o militar, o baseamen-
to é importante para a segu-
rança daquela área, já que há 
uma disputa entre a milícia 
que atua na Gardênia Azul 
e em Curicica e a facção que 
domina a Cidade de Deus.

Mulheres enfrentam repugnante rotina de violência
Mais casos de feminícios e agressões são registrados no Rio. Duas mortes ocorrem: uma em Teresópolis e outra em Paraty  

ARQUIVO PESSOAL

Segundo a família, a jovem Bianca Lourenço está desaparecida desde domingo. A polícia investiga o caso 

E segue a assustadora e re-
pugnante rotina de morte, 
agressões e violência contra 
mulheres. Natália da Silva 
Fonseca de Souza, 29, foi as-
sassinada a tiros, segunda-
feira, em Barra Imbuí, em 
Teresópolis, Região Serrana. 
O suspeito do crime, seu ex
-marido, Alexsandro, 43, foi 
autuado em flagrante, segun-
do a Polícia Civil, acusado de 
feminicídio. A arma usada, 
um revólver calibre 32, foi 
apreendida. Em Paraty, na 
Costa Verde, mais um caso. 
Desta vez de uma jovem de 
14 anos foi morta a tiros na 
segunda-feira no bairro Con-
dado. Conforme a polícia, 
a vítima foi socorrida pelos 
bombeiros e levada a um hos-
pital, mas não resistiu aos fe-
rimentos e morreu. O nome 
dela não foi divulgado.

Em Teresópolis, depois de 
10 anos de casamento, Natália 
e Alexsandro estavam separa-
do há três meses. Após atirar 
e matar a ex-companheira, o 
acusado tentou tirar a própria 
vida, mas foi levado ao Hos-
pital Costantino Ottaviano. A 
filha de 12 anos com necessi-
dades especiais teria presen-
ciado o crime.

Amigos da vítima ouvidos 
pelo O DIA, reforçam que 
o crime teria sido cometido 
porque o acusado não aceita-
va a separação e foi atrás dela 
ao descobrir que estava em 
novo relacionamento. Ain-
da de acordo com os amigos, 
publicação nas redes sociais 
da vítima, de uma foto com o 
novo namorado, teria provo-
cado a reação do ex-compa-
nheiro. O enterro foi marca-
do para hoje, às 16h30.

Em Paraty, o corpo da ado-
lescente de 14 anos foi leva-
do para o IML de Angra dos 
Reis. O tiro teria atingido o 
braço e o queixo da vítima. 
O delegado Marcelo Russo, 
da 167ª DP (Paraty), infor-
mou que familiares e teste-
munhas foram ouvidos. “Há 
relatos de que um suposto 
autor teve contato com a ví-
tima no dia do crime e é uma 
pessoa envolvida com tráfico 
de drogas da região”.

Em Cabo Frio, agentes 
da Delegacia Especializada 
em Atendimento à Mulher 

(Deam), na Região dos La-
gos, prenderam um homem 
de 24 anos acusado de agres-
sões contra a própria mãe. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, a especializada recebeu 
denúncia anônima de um 
flagrante de agressões na 
Rua Romário Gomes, no 
bairro Jardim Flamboyant. 

No local, encontraram o 
suspeito alterado e deram 
voz de prisão em flagrante. 
Segundo investigações da 
polícia, essa não seria a pri-
meira vez que o rapaz agride 
a própria mãe. As denúncias 
de violência física ocorre-
riam há mais de um ano.

 > Um homem foi preso 
em flagrante, no Cen-
tro do Rio, por agredir e 
manter uma mulher em 
cárcere privado em um 
automóvel ainda em mo-
vimento. Imagens de câ-
mera de segurança mos-
tram o agressor, de 62 
anos, passando em fren-
te à Delegacia de Atendi-
mento à Mulher (Deam) 
enquanto cometia o ato. 

Segundo a polícia, a 
vítima decidiu pedir um 
carro por aplicativo e ir 
até a Praça Tiradentes. 
Quando retornou, seu 
marido havia a questio-
nado sobre a onde esta-
va e qual era o motivo 
de sua saída. Com raiva, 
ele resolveu forçar a es-
posa a entrar no carro 
para que apontasse o lu-
gar em que estava. Já no 
Centro, a vítima tentou 
sair do carro para pedir 
ajuda mas o agressor 
não deixou. Ele arran-
cou com o veículo com 
a porta aberta. Testemu-
nhas acionaram a Deam. 
Os policiais prenderam 
o agressor em flagrante.

“Populares se apro-
ximaram e ele acusou a 
vítima de ter roubado o 
celular, na esperança de 
que ninguém viesse a so-
corrê-la”, declarou a dele-
gada Débora Rodrigues.

Agressão e 
prisão em 
frente à Deam

POR TER POSTADO FOTOS DE BIQUÍNI

Namorado ligado ao tráfico suspeito de matar jovem

 NA Polícia Civil investiga o de-
saparecimento de uma jovem 
de 24 anos moradora da  favela 
Kelsons, na Penha. A moça está 
sumida desde o último domingo, 
quando foi retirada a força de 
uma. A família de Bianca Lou-
renço acredita que ela tenha sido 
assassinada pelo ex-namora-
do, um jovem que faria parte do 
tráfico local. Segundo uma tia 
da jovem, todos temem por re-
presália do tráfico e por isso não 

procuram a polícia. 
Segundo ela, Bianca estava em 

um churrasco quando o ex-namora-
do, um traficante identificado ape-
nas como Dalton, a colocou dentro 
de um carro e seguiu para o interior 
da comunidade. “A família procurou 
por ela e encontraram o bandido be-
bendo. Ele disse que havia matado 
ela”. Ainda segundo a tia, o corpo 
da sobrinha teria sido esquartejado 
e jogado numa região conhecida 
como ‘cais da Kelsons’. 

O assassinato da jovem, com 
a hashtag #justicapelabia, foi 
um dos assuntos mais comen-
tados nas redes sociais. Muitos 
dizem que foi assassinada por 
postar foto de biquíni. Segun-
do relatos, traficante da Penha 
mandou matar porque postou 
as fotos. A Polícia Civil informou 
que não há registros o do caso e 
que apura através de informa-
ções nas redes sociais. A PM diz 
que não houve ocorrência.

“Há relatos de 
que suposto autor 
teve contato com 
a vítima no dia do 
crime e é envolvido 
com tráfico de 
drogas da região”

Marcelo Russo, delegado da 
167ª DP (Paraty)

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Município com mais 
vítimas de bala 
perdida em 2020 foi 
o Rio, com 14 mortos 
e 53 feridos

Em um país no qual a 
dignidade humana é 
respeitada, o policial 
pensaria dez vezes 
antes de atirar”

ANTÔNIO CARLOS COSTA, 
pres. ONG Rio de Paz
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Parente aponta local onde meninos costumavam ir
Polícia fez buscas em área conhecida como monte. Familiares promoveram nova manifestação: ‘A nossa ordem é achar estas crianças’

LUCIANO BELFORD

Passeata terminou em frente ao Ministério Público, em São Bernardo

Nova manifestação ocor-
reu ontem. Familiares saíram 
do bairro Vilar Novo e cami-
nharam até o Ministério Pú-
blico, em São Bernardo. Com 
cartazes de apelo por notícias, 
os manifestantes gritavam: 
‘A nossa ordem é achar estas 
crianças’. Houve parada para 
fazer um minuto de silêncio 
em homenagem a outros de-
saparecidos. A família acredita 
que alguém possa estar com 
as crianças. “Peço que soltem 
os meninos, são crianças. Só 
queremos eles de volta”, pediu 
Sílvia Regina da Silva, 58. 

A mãe de Fernando, Tatiana 
da Conceição Ribeiro, pediu 
empenho das autoridades e re-
forçou o pedido para que de-
volvam as crianças. “Eles têm 
família, nos devolvam eles. 
Meus dias estão sendo difíceis”. 

As buscas por informações e o 
paradeiro dos meninos desa-
parecidos continuam. Ontem, 
o padrasto de Lucas, uma das 
crianças que sumiram em 
Belford Roxo, na Baixada, 
esteve na Delegacia de Ho-
micídios (DHBF). Mais cedo, 
familiares do meninos fize-
ram nova manifestação. Eles 
saíram do bairro Vilar Novo e 
caminharam até o Ministério 
Público, em São Bernardo.

Lucas Matheus, 8 anos, Ale-
xandre da Silva, 10, que são 
primos, e Fernando Henrique, 
11, moram no bairro Castelar 
e foram vistos pela última vez 
na Feira de Areia Branca, no 
bairro de mesmo nome, em 27 
de dezembro. William foi cha-

mado pela polícia para oitiva. 
Além dele, outras três pessoas 
da família seriam ouvidas.

Familiares apontaram que 
as crianças pudessem ter ido 
a uma mata, que fica no Cen-
tro. O local é conhecido como 
monte e frequentado por re-
ligiosos, que fazem cultos no 
ponto mais alto. Pessoas que 
caçam pássaros, como é o caso 
dos meninos e dos tios deles, 
também vão lá. “Já fui lá al-
gumas vezes, mas tem muito 
tempo que não vou. Os meni-
nos já estiveram lá e por isso 
falaram dessa possibilidade 
de eles terem ido na mata”, re-
latou William.

A Polícia Civil foi até a lo-
calidade para um reconheci-
mento da área. Nova busca 
pode ser feita posteriormen-
te. A polícia afirma que já foi 

a cerca de 15 lugares para dili-
gências. “Não descartamos ne-
nhuma hipótese para o sumi-
ço. A gente não tem nenhum 
dado concreto de onde eles 
passaram”, disse o delegado 
Uriel Alcântara.

Pistas falsas levaram os 
familiares a diferentes lo-
cais, como Campo Grande, 
Santa Cruz, Central do Bra-
sil, Paciência, São Vicente e 
Flamengo, todos no Rio. Eles 
dizem que se sentem vítimas 
de tentativa de extorsão. 

Criminosos jogam bomba em mercado 
Moradores viveram ontem clima de guerra em Imbariê, em Caxias. Carro foi incendiado

Um clima de guerra se ins-
taurou no bairro Imbariê, em 
Duque de Caxias, na Baixada, 
no começo da tarde de ontem. 
Criminosos jogaram uma 
bomba no interior do super-
mercado Vianense, com fun-
cionários e clientes do lado 
de dentro, e atearam fogo em 
carros. Segundo testemunhas, 
ninguém ficou ferido.

O crime teria sido retalia-
ção pela morte de um trafi-
cante da região, supostamente 
morto por PMs. Moradores re-
lataram nas redes sociais que 
os criminosos deram ordem 
para que o comércio do bairro 
fechasse as portas. Criminosos atearam fogo em carro em Imbariê, Duque de Caxias

DIVULGAÇÃO/TWITTER

A plataforma Fogo Cruza-
do informou que o serviço de 
trem na estação Imbariê e Vila 
Inhomirim ficou temporaria-
mente suspensa por conta de 
um tiroteio na localidade. 

Nas redes sociais, os mora-
dores informavam que o cli-
ma era de pânico. Um perfil 
divulgou imagens de um veí-
culo em chamas, numa ação 
comandada por criminosos. 
Uma equipe dos bombeiros 
foi ao local para conter as cha-
mas. A policiais militares tam-
bém foram acionados. Procu-
rada, a assessoria da rede  Via-
nense informou que a situa-
ção estava sendo averiguada.

Reparo vai afetar o 
fornecimento de água
A Cedae informou que tro-
cará amanhã equipamento 
na elevatória Guaicurus, no 
Rio Comprido, Zona Nor-
te do Rio. Segundo a com-
panhia, o serviço começa 
às 9h e deve ser concluído 
até às 14h do mesmo dia. O 
fornecimento de água será 
interrompido em partes 
dos bairros de Rio Compri-
do, Santa Teresa, Laranjei-
ras, Cosme Velho, Botafogo, 
Urca, Leme e Copacabana.

Além disso, a empresa 
fará manutenção preventi-
va no sistema de captação 
de João Pinto, em Xerém, 
Duque de Caxias, na Baixa-

da. Segundo a companhia, o 
serviço começa às 7h e deve ser 
concluído até às 17h. O forne-
cimento de água será reduzi-
do para localidades de Xerém, 
Mantiquira, Jardim Primave-
ra, Capivari e Saracuruna.

Os sistemas serão retoma-
dos logo após a conclusão 
dos serviços e a previsão é de 
que o abastecimento esteja 
normalizado em até 24 ho-
ras. A Cedae pede que clien-
tes usem água de forma equi-
librada e adiem tarefas não 
essenciais que exijam grande 
consumo. O abastecimento 
por caminhão pipa pode ser 
feito pelo 0800-282-1195.

Homem 
morre 
atropelado 
por ônibus
Antes do acidente, vítima se 
sentia mal e teve atendimento 
negado em clínica da família

ESTEFAN RADOVICZ

Raquel, sobrinha, e Rosemary, irmã, estiveram no IML para reconhecer o corpo de Gilson que foi morreu atropelado por um ônibusD
e um lado, um cario-
ca comum, que vivia 
de pequenos bicos e, 
quando podia, tinha 

no carteado com amigos o 
principal passatempo. Do ou-
tro, sucessão de negligências 
que culminam em mais uma 
tragédia no Rio. Parentes de 
Gilson de Souza Lopes, 57, 
acusam a Clínica da Família 
Aloysio Novis, na Penha, de ter 
negado atendimento a ele, que 
saiu do local ainda tonto, tro-
peçou em desnível na calçada 
e morreu atropelado por um 
ônibus, em frente à unidade de 
Saúde. O acidente aconteceu 
na manhã da última segunda-
feira. O corpo só foi retirado do 
local cinco horas depois.

A sobrinha da vítima, Ra-
quel Lopes, estava em casa 
quando recebeu a notícia que 
o tio, morador do Morro do 

Sereno, na Penha, havia pas-
sado mal na clínica. Ao che-
gar, o encontrou já morto na 
rua. O ônibus atropelou Gilson 
da cintura para cima. Parentes 
que foram ao IML tiveram que 
reconhecê-lo pelo pé.

“Disseram que ele chegou 
por volta das 7h, ficou na fila, 
tentou atendimento e não con-
seguiu. Funcionários diziam 
que, por ser caso de emergên-
cia, deveria ir pra UPA, ou pro 
Getúlio Vargas. Não tinha con-
dições de ir sozinho. Ao voltar, 
falou: ‘Meu peito está doendo 
muito, preciso de atendimen-
to’. Uma funcionária da clínica 
pediu para que ele se retirasse 
porque não teria atendimento, 
e que não poderia ficar dentro 
da unidade por conta da co-
vid-19. O colocaram para fora”, 
denunciou Raquel.

Testemunha que viu o aci-
dente afirmou que, após des-
cer a rampa, Gilson “sentiu 
tontura” em pé na calçada. 

“Passou um carro em alta ve-
locidade, ele balançou, caiu na 
rua, e então um ônibus passou 
por cima”. Populares confir-
maram que Gilson tropeçou 
em desnivelamento na calça-
da. “Ele tropeçou e caiu. Foi a 
calçada que fez ele cair, mas se 
tivessem atendido, não estaria 
ali”, ressaltou Raquel. Ela disse 
ter pedido ajuda para cobrir o 
corpo, mas não conseguiu.

“O corpo estava coberto só 
pela metade. Falei para o pes-
soal da clínica: ‘Só coloquem 
um plástico no meu tio, por 
favor’. Mas responderam: ‘Os 
plásticos são para quem mor-
re dentro da clínica’. Se eles 
tivessem atendimento meu 

tio, não precisaria de plásti-
co, porque ele estaria vivo”, la-
mentou Raquel. 

O corpo de Gilson foi enter-
rado ontem, no Cemitério de 
Irajá. A família vai acionar a 
Justiça contra a Prefeitura do 
Rio e a empresa de ônibus, a 
Transporte Fabio’s. Rosemary 
Lopes, irmã da vítima, afirmou 
que lutará para que o caso não 
fique esquecido. “Quero que 
chorem no bolso tudo o que eu 
chorei pelo meu irmão”. 

A Transporte Fabio’s infor-
mou estar “à disposição das 
autoridades policiais para 
colaborar na investigação do 
acidente. O motorista alegou 
que não teve participação di-

reta no atropelamento, que 
teria ocorrido após a vítima 
cair e ser atingida pela tra-
seira do veículo”. A Secretaria 
de Conservação afirmou que 
“lamenta o ocorrido e que a 
nova gestão intensifica visto-
rias” e “a comunicação com 
gestores de equipamentos 
para melhorar a conservação 
da cidade”. “A calçada será 
atendida imediatamente”. A 
Secretaria de Saúde infor-
mou que a gerência da clínica 
disse “que não há registro de 
solicitação de atendimento 
médico”. A pasta abrirá sin-
dicância para apurar os fatos.

Quero que eles 
chorem no bolso 
tudo o que eu chorei 
pela morte do meu 
irmão”
ROSEMARY LOPES, irmã de 
Gilson

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Colaborou a estagiária Luisa Bertola

Além de receber 
pistas falsas, 
familiares dizem que 
estão sendo vítimas 
de extorsão

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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BRASIL

Rede privada quer vacinar população 
não incluída nos grupos prioritários
Negociações da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas ainda estão em andamento junto ao fabricante indiano

AFP

Vacinação: Ministério da Saúde explica em nota que grupos prioritários devem ser obedecidos

A
s clínicas privadas 
pretendem dar iní-
cio à vacinação con-
tra a covid-19 ainda 

no primeiro semestre deste 
ano. Integrantes da Associa-
ção Brasileira das Clínicas 
de Vacinas (ABCVAC), que 
congrega 70% da rede parti-
cular nacional, seguiram on-
tem para a Índia para visitar 
a fábrica da Bharat Biotech, 
empresa que está desenvol-
vendo o imunizante Covaxin. 

Segundo estimativa da AB-
CVAC, o cenário mais favorá-
vel aponta para início da vaci-
nação em março, a depender 
dos trâmites de aprovação da 
vacina pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa). O público-alvo seria aquele 
não coberto pelo Plano Nacio-
nal de Operacionalização da 
Vacinação Contra a Covid-19, 
divulgado pelo Ministério da 
Saúde em dezembro.

No plano nacional, os gru-
pos prioritários são os traba-
lhadores da área da saúde, 
pessoas com 60 anos ou mais 
que vivem em abrigos, pessoas 
idosas (60 anos ou mais), indí-
genas, comunidades tradicio-
nais ribeirinhas e quilombo-
las, população em situação de 
rua, pessoas com comorbida-
des e doenças crônicas e traba-
lhadores da educação. 

Ao não se ater aos grupos 
prioritários, a proposta da 
ABCVAC é ampliar o nível de 
cobertura na população bra-
sileira, de acordo com as re-
comendações do fabricante. 
Estão em negociação cinco 
milhões de doses da Covaxin, 
que, segundo dados do Minis-
tério da Saúde, pode ser apli-
cada na faixa etária entre 12 e 
65 anos.

“A notícia era de que as 
clínicas privadas brasileiras 
não teriam doses disponíveis, 
mas com esse novo player no 
mercado (Bharat Biotech), ti-
vemos a oportunidade de ne-
gociação. Estamos muito fe-
lizes em ter a chance real de 
contribuir com o governo na 
cobertura vacinal, utilizando 
da saúde suplementar para de-

safogar os gastos públicos”, diz 
Geraldo Barbosa, presidente 
da ABCVAC, que representa, 
ao todo, 200 clínicas particula-
res no território nacional. 

ANVISA 

Apesar de ter tido seu uso 
emergencial aprovado na Ín-
dia, no último sábado, a vacina 
Covaxin ainda não está sendo 
testada no Brasil, uma das 
condições para que a autori-
zação de seu uso emergencial 
pela Anvisa aconteça no país. 

De acordo com a Anvisa, 
para que uma vacina seja ofe-
recida em clínicas privadas no 
Brasil ela precisa estar autori-
zada pela agência. O mesmo se 
refere aos pedidos de impor-
tação. Segundo a Anvisa, até o 
momento não houve nenhum 

pedido formal de importação, 
assim como não houve pedido 
de estudo clínico ou de regis-
tro definitivo da Covaxin no 
Brasil pela fabricante Bharat 
Biotech.

“O laboratório indiano 
Bharat Biotech fez um pri-
meiro contato com a Anvisa 
para iniciar o procedimento 
de submissão contínua, mas 
não foi enviado qualquer do-
cumento de caráter técnico. 
Ou seja, não há nenhum dado 
concreto apresentado para a 
Anvisa ou qualquer solicita-
ção que a Anvisa possa avaliar 
neste momento”, diz nota da 
agência reguladora. 

A Anvisa destaca, ainda, 
que, até o momento, não re-
cebeu nenhum pedido de uso 
emergencial ou de registro 

Fabricante volta atrás e diz que 
Índia exportará vacina de Oxford
Instituto Serum e 
laboratório Bharat 
Biotech divulgaram 
comunicado

AFP

Institutos afirmam em conjunto que a ideia é produzir vacinas “para a Índia e também globalmente”

O CEO do Instituto Serum 
da Índia, Adar Poonawalla, 
afirmou, nesta terça-feira, 
que “a exportação de vaci-
nas está permitida para to-
dos os países” e que houve 
uma “falha de comunica-
ção” sobre o assunto. 

O Instituto Serum foi con-
tratado para produzir 1 bilhão 
de doses da vacina de Oxford 
contra covid-19 para países 
em desenvolvimento, mas 
havia dado a entender, nes-
te domingo, através de uma 
fala do próprio diretor, que 
iria barrar a exportação para 
outros países nos primeiros 
meses - até que a população 
indiana tivesse sido vacinada. 

Ontem, no entanto, o Ins-
tituto Serum e o laborató-
rio Bharat Biotech divulgaram 
um comunicado que contradiz 
a fala inicial de Adar Poona-
walla: “Comunicamos nossa 

intenção de desenvolver e for-
necer vacinas contra a covid-19 
para a Índia e globalmente. O 
mais importante é salvar vidas 
e oferecer a populações meio 
de subsistência na Índia e no 
mundo. Vacinas são um bem 
público de saúde mundial e 

têm o poder de salvar vidas e 
acelerar a normalidade da eco-
nomia”, conclui a nota.

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), vinculada ao Mi-
nistério da Saúde, articula a 
importação de 2 milhões de 
doses prontas desse produto, 

produzido em fábrica india-
na, o que permitiria antecipar 
para janeiro o calendário de 
imunização no Brasil. O plano 
da Fiocruz é também produ-
zir doses, mas o primeiro lote 
deve ficar pronto apenas em 
fevereiro.

Doses iniciais 
devem chegar da 
Índia ainda em 
janeiro

Itamaraty confirma 
importação de vacinas

AFP

Doses da vacina chegando

Ontem, o Ministério das 
Relações Exteriores afir-
mou que a importação 
de dois milhões de do-
ses da vacina de Oxford 
produzida na Índia está 
confirmada. 

Em nota conjunta com 
o Ministério da Saúde, a 
pasta informou que as 
negociações para a im-
portação do imunizante 
‘encontram-se em está-
gio avançado, com pro-
vável data de entrega em 
meados de janeiro’. Nesta 
segunda-feira, Adar Poo-
nawalla, o CEO do Insti-
tuto Serum da Índia, que 
foi contratado para pro-
duzir um bilhão de doses 
da vacina, havia dito que 
a Índia não permitiria a 
exportação, mas depois 
voltou atrás.

O Itamaraty, que esta-
va em negociação para a 

importação do imunizante, 
também afirmou que ‘ ’está 
confirmada a importação de 
2 milhões de doses da vacina 
da AstraZeneca/Oxford pro-
duzidas na Índia’’.

Em nota, os Ministérios 
da Saúde e das Relações Ex-
teriores informaram que 
“o Secretário-Executivo do 
Ministério da Saúde, Elcio 
Franco, reuniu-se ontem, 4 
de janeiro, com o Embaixa-
dor da Índia em Brasília para 
tratar do tema. A Embaixa-
da do Brasil em Nova Delhi, 
por sua vez, está em contato 
permanente com autorida-
des indianas para reforçar 
a importância do início da 
vacinação no Brasil”. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

definitivo de nenhuma vacina 
para covid-19 no Brasil. Ain-
da sobre a Covaxin, a Anvisa 
esclarece que, caso haja apro-
vação do registro, ela pode ser 
aplicada tanto na rede pública 
quanto na rede privada de saú-
de. Já se a aprovação for para 
uso emergencial, a prioridade 
deve ser dada à rede pública 
de saúde, a não ser que o fabri-
cante sinalize a possibilidade 
de distribuição nas clínicas 
privadas em seu pedido. Em 
ambos os casos, devem ser res-
peitadas as indicações aprova-
das na bula.  

REUNIÃO COM FABRICANTE

Nesta segunda-feira, houve 
reunião entre a Anvisa e o la-
boratório Precisa Farmacêu-
tica Ltda, que representa a 
empresa Bharat Biotech no 
Brasil. Na ocasião, o labo-
ratório informou que ainda 
vai definir a estratégia para o 
Brasil, sendo possível a con-
dução de estudos clínicos 
fase III (que avalia a segu-
rança e a eficácia da vacina 
em grandes populações) ou 
a solicitação de registro de-
finitivo de forma direta.

“Não foi solicitada auto-
rização de uso emergencial 
ou registro para sua vacina. 
O Guia do uso emergencial 
prevê que a vacina possua um 
Dossiê de Desenvolvimen-
to Clínico de Medicamento 
(DDCM) anuído pela Anvisa 

e o ensaio clínico fase 3, pelo 
menos, em andamento e em 
condução no Brasil. A vacina 
da Bharat Biotech não cum-
pre este requisito neste mo-
mento. Para empresas que 
não desenvolveram pesquisa 
no Brasil, a regularização da 
vacina deve ser feita por meio 
do registro definitivo”, esclare-
ce nota da Anvisa.  

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Segundo o Ministério da 
Saúde, caso haja integração 
das clínicas particulares ao 
Plano Nacional de Imuniza-
ção contra a covid-19, o regis-
tro da aplicação do imunizan-
te precisaria ser feito junto à 
Rede Nacional de Dados de 
Saúde e à caderneta digital de 
vacinação.

“Esta rastreabilidade possi-
bilita identificar quem tomou 
a vacina e em qual data, além 
de precisar o laboratório e o 
lote do imunizante, possibi-
litando a aplicação de uma 
segunda dose no prazo corre-
to. Possibilitará identificar os 
efeitos decorrentes de cada va-
cina, permitindo a identifica-
ção de possíveis efeitos adver-
sos de diferentes vacinas dos 
variados grupos”, diz nota do 
Ministério da Saúde, explican-
do ainda que os grupos priori-
tários devem, a princípio, ser 
obedecidos mesmo que haja 
integração de clínicas particu-
lares ao processo.
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Bolsonaro diz que Brasil está quebrado
Em encontro com apoiadores, o presidente afirmou que a imprensa é responsável por ‘potencializar’ a gravidade do vírus

AFP

Presidente Bolsonaro diz que não consegue fazer nada no Brasil e chamou a mídia de “sem caráter”

O 
presidente Jair Bolso-
naro disse ontem que 
não consegue fazer 
nada porque o Brasil 

está, segundo suas palavras, 
“quebrado”. Bolsonaro disse 
que a imprensa é responsável 
por “potencializar” a gravida-
de do novo coronavírus, afe-
tando a economia.

“O Brasil está quebrado, 
chefe. Eu não consigo fazer 
nada. Eu queria mexer na ta-
bela de Imposto de Renda. 
Tem esse vírus potencializa-
do por essa mídia que nós 
temos aí. Essa mídia sem 
caráter que nós temos. É um 
trabalho incessante de tentar 
desgastar para retirar a gen-
te daqui para voltar alguém 
para atender os interesses 

não paga o IR. A ideia seria au-
mentar esse valor, tornando 
mais brasileiros isentos, mas 
isso afetaria a arrecadação.

Além de atacar a imprensa 
e dizer que o país está que-
brado, Bolsonaro também 
brincou com outra apoia-
dora que pediu um abraço. 
“Não tem medo do vírus, 
não?”, perguntou o presiden-
te. Como resposta, ele ouviu 
“A gente não tem medo da 
pandemia”.

Ontem, Bolsonaro teve 
seu primeiro dia de agendas 
públicas de 2021, após uma 
semana de férias no litoral 
de São Paulo, onde provocou 
aglomerações. O presiden-
te voltou a Brasília na tarde 
desta segunda.

UNE e estudantes pedem adiamento do Enem
REPRODUÇÃO/INTERNET

Enem tem data de realização agendada para janeiro e fevereiro

Durante o dia de ontem, 
estudantes de todo o Bra-
sil, além de entidades, fo-
ram às redes sociais pedir 
mais um adiamento do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) após a 
disponibilização do Car-
tão de Confirmação de Ins-
crição por parte do Insti-
tuto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep). O 
motivo do pedido foram 
os altos números da pan-
demia de covid-19, que já 
haviam adiado as provas 
uma vez, jogando-as para 
os dias 17 e 24 de janeiro 
de 2021 (versão impressa) 
e em 31 de janeiro e 7 de 
fevereiro de 2021 (versão 
digital). 

“Realizar o Enem com o 

número de mortes por co-
vid-19 aumentando sem um 
plano de segurança efetivo 
para a realização da prova 
é uma irresponsabilidade”, 
afirmou a UNE em sua conta 
oficial no Twitter.

O cartão contém núme-
ro de inscrição, data, hora 
e local do exame. O docu-
mento poderá ser acessado 
na Página do Participante, 

escusos da mídia”, afirmou 
Bolsonaro a um apoiador na 
saída do Palácio da Alvorada. 
“Vão ter que me aguentar até 
final de [20]22, pode ter cer-
teza”, continuou o presidente.
Bolsonaro não detalhou a 

mudança citada na tabela do 
Imposto de Renda, mas, des-
de a campanha, o presidente 
promete aumentar a faixa de 
isenção, hoje de R$ 1.903,98. 
Quem ganha até esse valor, 

O primeiro-ministro do Reino 
Unido, Boris Johnson, argu-
mentou ontem que a impo-
sição do nível mais severo de 
restrições à circulação de pes-
soas foi a única alternativa 
possível para conter a rápida 
disseminação do coronavírus 
no país. “Mais de 1 milhão de 
pessoas contraíram covid-19, 
cerca de 2% da população”, 
afirmou, em entrevista co-
letiva. Segundo o governo 
britânico, nas últimas duas 
semanas de dezembro, a taxa 
de transmissão da doença 
saltou 70%. 

O governo de São Paulo 
pedirá à Anvisa a aplicação 
emergencial da CoronaVac 
— vacina produzida pelo 
Instituto Butantan em par-
ceria com o laboratório chi-
nês Sinovac Biotec — ama-
nhã. O anúncio deve ser 
feito durante a coletiva de 
imprensa em que a gestão 
anunciará a reclassificação 
das cidades no Plano São 
Paulo. Assim que o pedi-
do for entregue à Anvisa, 
a agência reguladora terá 
dez dias para aprovar ou 
não a vacinação.  

Estão previstos para che-
gar à cidade do Rio, neste 
sábado, os insumos para 
a produção, pela Fiocruz, 
da vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela Univer-
sidade Oxford e a biofar-
macêutica AstraZeneca. 
A previsão foi confirmada 
ontem pela concessionária 
RIOgaleão, que administra 
o Aeroporto Internacional 
do Galeão, por onde che-
gará o produto. Segundo 
a Fiocruz, o insumo é o IFA 
(Insumo Farmacêutico Ati-
vo), a partir do qual serão 
produzidas as primeiras 100 
milhões de doses da vacina.

DIA A DIA

INSUMOS DA 
VACINA NO RIO

SP PEDIRÁ 
VACINAÇÃO

LOCKDOWN EM 
LONDRES

e também registra se o par-
ticipante deve contar com 
atendimento especializado, 
e se deve ser tratado pelo 
nome social, caso essas soli-
citações tenham sido feitas e 
aprovadas. O Inep recomen-
da que o participante leve 
o cartão nos dias de apli-
cação das provas. Ao todo, 
5.783.357 inscrições foram 
confirmadas. 

‘Não tem medo 
do vírus, não?’, 
perguntou a uma 
admiradora que quis 
abraçá-lo
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FLAMENGO X FLUMINENSE

Rubro-Negro e Tricolor fazem duelo 
importante para rumos no Brasileirão
Clássico abre o ano das duas equipes: time de Ceni mira o título enquanto o de Marcão projeta vaga na Libertadores

D
urante os anos de 
1999 e 2000, Flamen-
go e Fluminense dis-
putaram a chamada 

Taça São Sebastião, um tor-
neio amistoso que inaugura-
va a temporada do futebol ca-
rioca. O modelo não se perpe-
tuou, porém, 21 anos depois, 
as duas equipes fazem hoje, 
no Maracanã, às 21h30, o seu 
primeiro jogo no Ano Novo. 
O motivo do encontro é mui-
to mais importante que um 
simples amistoso. Por conta 
da covid-19, a temporada no 
futebol brasileiro ainda não 
acabou e as duas equipes ain-
da lutam por seus objetivos 
na temporada.

Enquanto o Flamengo 
ainda projeta o título do Bra-
sileiro, o Fluminense quer se 
manter vivo na luta por uma 
vaga na Libertadores. Ambas 
as equipes terão ausências 
importantes. O Rubro-Ne-
gro não poderá contar com 
Diego Alves, lesionado, en-
quanto o Tricolor não será 
comandado por Marcão, 
contaminado pela covid-19.

A equipe rubro-negra quer 
vencer para não deixar o São 
Paulo disparar ainda mais. 
Ceni deverá escalar o seu 
time com: Hugo Souza; Isla, 
Rodrigo Caio, Natan e Filípe 
Luis; Arão, Gerson, Éverton 

a palinha do apolinho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

BRIGA POR ESPAÇO NO FLA-FLU

LUXA’S CUP PEDALADAS

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo foi passando 
para os jogadores do Vas-
co que o campeonato vai 
começar agora. O ano ve-
lho se foi, e tudo que acon-
teceu também. Começará 
com o novo ano uma nova 
competição, sem marcas 
do que ficou para trás, 
de olho no que vem pela 
frente. Serão 12 jogos, dos 
quais precisará vencer 
seis, ou cinco e empatar 
dois. Essa é a meta para 
permanecer na Primeira 
Divisão do Brasileiro. Pode 
e deve dar certo se os joga-
dores se sentirem tão mo-
tivados quanto seu expe-
riente comandante.

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

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

 NA cada uma das rodadas 
finais cumprida, mais o fu-
nil fica apertado. Quem tem 
pretensões precisa ser valen-
te para progredir. Flamengo 
e Fluminense irão ao Mara-
canã esta noite sabendo que 
as coisas ficarão embaçadas 
para o perdedor, e o empa-
te será ruim para ambos. 
Será um duelo que poderá 
até valer a sobrevivência no 
comando para os técnicos. 
Marcão sofrerá a distância, 
afastado por covid-19. Ceni 
vem de duas eliminações 
traumáticas, na Libertadores 

 N O Santos é um dos pou-
cos clubes brasileiros a 
vencer o Boca Juniors na 
Bombonera na Liberta-
dores, e o técnico Cuca 
quer repetir o feito, hoje 
à noite. Tudo bem que, 
na época, o 10 era o Pelé, 
mas vale acreditar.

 N Andrés Sanchez deixou a 
presidência do Corinthians 
afirmando que se aposentou 
na política do clube. Nin-
guém acreditou.

 N O atacante Toró testou 
positivo para covid-19, caso 
raro no São Paulo do técnico 
Fernando Diniz.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Se Alexandre Pássaro 
conseguir trazer Benítez 
de volta a tempo de poder 
revalidar sua condição le-
gal na CBF, será um refor-
ço e tanto para Vanderlei 
Luxemburgo.

 N O Fortaleza perde dez 
jogadores afastados por 
contaminação por co-
vid-19 para o jogo de hoje 
com o Sport. Parece que 
a moçada se esbaldou 
no Réveillon.

Diego Alves, 
lesionado, desfalca o 
Flamengo. Com covid, 
Marcão não comanda 
o Fluminense

FINAL DA LIBERTADORES
Segundo o “UOL”, o alto custo do Maracanã 

fez com que a Conmebol cogitasse mudar o 

local da final da Libertadores, no dia 30

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.

e na Copa do Brasil. A equipe 
ainda não respondeu ao seu 
comando, e o Brasileirão será 
o último trem para o suces-
so. A distância de sete pontos 
para o líder São Paulo nem as-
susta tanto, faltando 12 jogos, 
36 pontos na mesa, mas não 

permite novas derrapagens. O 
diferencial que preocupa é a 
sobrecarga emocional, fruto da 
obrigação de vencer, um peso 
a mais nas costas de rubro-ne-
gros e tricolores. Um Fla-Flu 
em chapa quente, do jeito que 
a galera gosta.

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.

Enquanto isso, o Flumi-
nense tenta quebrar uma 
marca negativa de dois jo-
gos sem vencer no Brasilei-
ro. Mesmo ausente da beira 
do campo, Marcão deverá 
escalar o Tricolor com:  Mar-
cos Felipe, Calegari, Matheus 
Ferraz, Luccas Claro e Dani-
lo Barcelos; Yuri, Hudson e 
Yago; Michel Araújo, Wellin-
gton Silva e Fred. O zagueiro 
Nino não poderá jogar por 
estar suspenso.

Marcão está em quaren-
tena e será substituído pelo 
auxiliar Ailton Ferraz. Com 
o protocolo de isolamento 
por conta da doença, Mar-
cão não poderá comandar o 
Fluminense também na par-
tida contra o Corinthians, no 
próximo dia 13 pelo Campeo-
nato Brasileiro.

BOTAFOGO

Alvinegro deve ter cara nova

O técnico Eduardo Barroca 
deve promover algumas mu-
danças no Botafogo para o 
duelo contra o Athletico Pa-
ranaense, hoje, às 19h15, no 
Estádio Nilton Santos, pela 
28ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. 

As mudanças ficam por 
conta da entrada de Bruno Na-
zário (recuperado da covid-19) Barroca: mudanças à vista

REPRODUÇÃO

e Kalou no lugar de Rafael 
Forster e Warley. Victor Luis, 
que vinha sendo aproveitado 
como ponta, volta à lateral es-
querda. Cícero, que foi titular 
contra o Corinthians, segue na 
equipe.

Desta forma, o Botafogo 
deve ir a campo com Diego 
Cavalieri; Kevin, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Victor 
Luis; José Welison, Caio Ale-
xandre e Cícero; Bruno Na-
zário, Kalou e Pedro Raul.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

VASCO

Luxa aposta em Talles Magno
A multa rescisória avaliada 
em 50 milhões de euros, cerca 
de R$ 316 milhões, represen-
ta o tamanho da expectativa 
do Vasco pela explosão de 
Talles Magno. Com apenas 16 
anos, a atacante foi promo-
vido pelo técnico Vanderlei 
Luxemburgo no passado e 
respondeu à altura como pe-
ça-chave na permanência da 
equipe na Série A. De volta à 
Colina após uma passagem 
de nove meses pelo Palmei-
ras, Luxa tem a confiança da 
diretoria para lapidar a joia 
que perdeu brilho em 2020. 
Em 37 jogos, marcou apenas 
dois gols.

“É um moleque que foi 
lançado com 16 anos. Eu o 
vi num coletivo de reservas 
dos juniores contra reservas 
do profissional. Vi um joga-
dor altão (1,86m), mexendo 

com a bola e perguntei quem 
era. Falaram que estava no 
banco porque tinha 16 anos. 
Pedi para deixar comigo. Es-
tou conversando com ele e 
já estou identificando as coi-
sas que aconteceram com 
ele. É um menino”, revelou 
Luxemburgo.

Considerado a salvação 
para as finanças do Vasco, 
Talles Magno será o ‘projeto’ 
pessoal de Luxa. Fã de Ro-
naldo Fenômeno, o atacante, 
de 1,86m, terá a liberdade do 
treinador para driblar, im-
provisar e explorar toda sua 
criatividade ao lado de Cano.

Talles Magno: joia 
a ser lapidada

Ceni comanda o Fla e Marcão, com covid, acompanha de longe

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

NO GOL

Hugo Souza  

substitui Diego 

Alves no Fla. No Flu, 

Marcos Felipe  

é o titular
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ECONOMIA

Abono do PIS/Pasep: confira quem saca
Pagamento será feito entre janeiro e março para trabalhadores com direito ao benefício. Veja o procedimento

AGÊNCIA BRASIL 

Na Caixa Econômica, responsável pelo PIS, o pagamento é feito conforme o mês de aniversário

N
os três primeiros 
meses deste ano, a 
Caixa Econômica 
Federal e o Banco 

do Brasil pagam as parce-
las do abono salarial do PIS/
Pasep 2020/2021 para os 
trabalhadores com direito 
ao benefício. O pagamento 
que teve início em dezembro 
prossegue a partir do dia 19 
deste mês. 

Na Caixa Econômica, res-
ponsável pelo PIS, o paga-
mento é feito conforme o 
mês de aniversário. Neste 
mês, o benefício será pago 
para as pessoas nascidas 
em janeiro e fevereiro. Já no 
próximo mês, dia 11, será a 
vez dos aniversariantes de 
março e abril. Por fim, no dia 
17 de março, o cronograma 
encerra com os nascidos em 
maio e junho. 

No Banco do Brasil, que 
libera o Pasep aos servido-
res, o pagamento ocorre con-
forme o número final de re-
gistro. Os beneficiários com 
final da inscrição 5 recebem 
no dia 19. No próximo mês, 
no dia 11, será a vez dos com 
final 6 e 7. O calendário do 

Pasep encerra em 17 de mar-
ço com os trabalhadores com 
final de inscrição 8 e 9. 

No caso do PIS, o paga-
mento do abono é feito na 
conta poupança digital da 
Caixa para os trabalhadores 
que não possuem nenhum 
outro tipo de conta corrente 
ou poupança no banco. Para 
quem já tem conta na Caixa, 
nada muda. Os créditos são 
realizados nas contas exis-
tentes e os valores podem ser 
movimentados com a utiliza-
ção do cartão da conta.

Sobre as contas digitais, 
elas são abertas de forma au-
tomática e gratuita pela ins-
tituição bancária para o rece-
bimento do benefício, sem a 
necessidade de apresentação 
de documentos e compareci-
mento à agência, permitindo 
a movimentação por meio do 
aplicativo Caixa Tem.

Nos casos em que o valor 
do abono não possa ser cre-
ditado em conta existente ou 
na conta digital, o trabalha-
dor poderá realizar o saque 
com o Cartão do Cidadão e 
senha nos terminais de au-
toatendimento, unidades lo-
téricas e nos Corresponden-
tes Caixa Aqui, bem como 
nas agências.

Com relação ao Pasep, os 
correntistas do Banco do 
Brasil receberão o crédito em 
conta de forma automática. 
Para o demais beneficiários, 
os pagamentos poderão ser 
realizados via TED, sem ne-
nhum custo, nos terminais de 
autoatendimento do BB ou 
por meio do endereço eletrô-

nico:www.bb.com.br/pasep.

VALOR DO ABONO
O valor do abono varia de R$ 
88 a R$ 1.045, de acordo com 
a quantidade de meses tra-
balhados durante o ano-base 
2019. O saque pode ser feito 
até 30 de junho deste ano.

Tem direito ao abono sa-

larial 2020/2021 o trabalha-
dor inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos 
e que tenha trabalhado for-
malmente por pelo menos 
30 dias em 2019, com remu-
neração mensal média de 
até dois salários mínimos. É 
necessário que os dados te-
nham sido informados cor-

retamente pelo empregador 
na RAIS ou eSocial, confor-
me categoria da empresa. 

Recebem o benefício na 
Caixa os trabalhadores vincu-
lados a entidades e empresas 
privadas. As pessoas que tra-
balham no setor público têm 
inscrição PASEP e recebem o 
benefício no Banco do Brasil.

COMO CONSULTAR
Se o participante é vincula-
do ao Pasep pode consultar 
seu saldo pela opção ‘Consul-
te seu PASEP’ ou solicitar a 
informação pela Central de 
Atendimento do Banco do 
Brasil nos telefones: 4004-
0001 ou 0800 729 0001. Ou 
por meio do Alô trabalhador 
- Telefone 158.

Para o PIS, a consulta do di-
reito ao benefício, bem como 
do valor disponibilizado, pode 
ser feita pelo app CAIXA Tra-
balhador, pelo atendimento 
CAIXA ao Cidadão - 0800 726 
0207 e no site http://www.cai-
xa.gov.br/abonosalarial/.

Trabalhadores que não 
realizaram o saque do abo-
no salarial do calendário an-
terior, finalizado em 29 de 
maio do ano passado, podem 
sacar os valores. O prazo vai 
até 30 de junho de 2021.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Portal exclusivo com informações do IPVA é lançado
Ao acessar o site, motoristas podem consultar, por exemplo, links para emissão da Guia de Regularização de Débitos (GRD)

REPRODUÇÃO

Portal fornece serviços e informações referentes ao IPVA

A Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro 
(Sefaz-RJ) lançou um portal 
exclusivo com informações e 
serviços relativos ao Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA). 
Ao acessar o endereço www.
fazenda.rj.gov.br/ipva, os mo-
toristas podem consultar, por 
exemplo, links para a emis-
são da Guia de Regularização 
de Débitos (GRD) do próprio 
IPVA, que estará disponível 
para impressão a partir da 
próxima terça-feira, além do 
documento para pagamento 
das taxas de licenciamento 
do Detran, quitadas por meio 
de um boleto separado. Pelo 
portal do IPVA, também se 
pode acessar o site com infor-
mações sobre o Seguro Obri-
gatório (DPVAT).

Para imprimir a GRD 
pelo portal, será preciso in-
formar o número do Rena-
vam (Registro Nacional de 
Veículos Automotores) e es-
colher uma das formas de 
pagamento: cota única com 
desconto de 3% ou o valor in-
tegral em três parcelas men-
sais, vencendo a primeira na 
mesma data da cota única e 

as demais nos meses seguin-
tes. O pagamento da guia de-
verá ser efetuado em dinhei-
ro e poderá ser realizado em 
qualquer agência bancária.

ORIENTAÇÕES
Entre outras funcionalida-
des, o portal exclusivo tem 
seção de orientações ao con-
tribuinte com perguntas e 
respostas, formulários para 
a abertura de processos refe-
rentes ao IPVA, área para pe-
didos de certidão de situação 
fiscal — documento que ates-
ta a existência ou não de dí-
vidas relativas ao tributo — e 
espaço para consultas a pro-
cessos administrativos em 
andamento. Também está à 
disposição do contribuinte 
toda a legislação relaciona-
da ao imposto, bem como os 
canais de contato com o ser-
viço de atendimento.

“A criação do portal do 
IPVA é a primeira medida 
da Sefaz-RJ em 2021 com o 
sentido de desburocratizar 
e facilitar a vida dos contri-
buintes, em especial as pes-
soas físicas, que querem se 
regularizar ou se manter em 
dia com o imposto. O site 

VENCIMENTOS
 Final de placa Cota única 2ª parcela 3ª parcela

  ou 1ª parcela

 0 21/jan  22/fev 24/mar
 1 22/jan  23/fev 25/mar
 2 25/jan  24/fev 26/mar
 3 26/jan  25/fev 29/mar
 4 27/jan  26/fev 30/mar
 5 28/jan  1/mar 5/abr
 6 29/jan  2/mar 6/abr
 7 1/fev 3/mar 7/abr
 8 2/fev  4/mar 8/abr
  9 3/fev  5/mar 9/abr

reúne informações sobre o 
tributo deste ano e de anos 
anteriores”, explica Guilher-
me Mercês, secretário de Es-
tado de Fazenda.

O primeiro vencimen-
to da tabela, para os auto-
móveis com final de placa 

número 0, será no dia 21 de 
janeiro, tanto para o paga-
mento da primeira parcela 
quanto para a quitação inte-
gral do imposto. Já para os 
veículos com final de placa 
9, o vencimento inicial será 
no dia 3 de fevereiro.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Estado lança capacitação 
para o ensino remoto

REGINALDO PIMENTA

Comte Bittencourt firmou parceria com o Instituto Singularidades

A 
pandemia da co-
vid-19 impôs uma 
nova realidade e 
levou à adaptação 

de modelos de trabalho em 
diversas áreas. Diante des-
se novo cenário, a Secretaria 
Estadual de Educação vai 
lançar um programa de ca-
pacitação de ensino remoto 
para professores da rede. 

À coluna, o titular da pas-
ta, Comte Bittecourt, afir-
mou que a Trilha Formativa 
Ensino Híbrido, um com-
pilado de cursos on-line de 
capacitação em ferramentas 
digitais, será aberta também 
aos educadores das prefeitu-
ras fluminenses. 

A medida foi viabilizada por 
uma parceria inédita entre a 
Seeduc e o Instituto Singula-
ridades. Inicialmente, serão 
oferecidas 45 mil vagas para 
educadores da rede estadual.

Comte ressaltou que os 
cursos têm como objetivo 
preparar os professores para 
essa nova realidade mesmo 
havendo o retorno das au-
las presenciais: “Significa 
que estamos qualificando 
melhor nossos profissionais 
para o uso das tecnologias 
no seu ambiente pedagógico, 
independentemente de ter-
mos ainda no início do ano 
uma oferta só remota, híbri-
da ou só presencial”.

 n Com dificuldades para quitar 
a folha salarial de dezembro de 
2020 na próxima sexta-feira, 8 
de janeiro, o prefeito Eduardo 
Paes reforçou ontem o quadro 
crítico das finanças: o gover-
no conta com arrecadação já 
deste início de ano para conse-
guir cobrir essa despesa. Paes 
declarou ainda que, “passada 
essa fase”, o pagamento ao 
funcionalismo voltará a ser até 
o segundo dia útil. 

Ao longo do dia, o chefe do 
Executivo carioca participou 
de reunião com o secretário de 
Fazenda e Planejamento, Pe-
dro Paulo, e sua equipe. 

Segundo integrantes do 
governo, a prefeitura vem es-
tudando a possibilidade de 
pagar, inicialmente, os venci-
mentos de dezembro a uma 
parcela dos servidores (por 

faixa salarial), ou usar verbas 
carimbadas (que têm destina-
ção específica).

Isso porque para quitar a fo-
lha é preciso ter em caixa R$ 1,4 
bilhão. E, de acordo com Pedro 
Paulo, o município só tem R$ 
69 milhões disponíveis.

Ontem, durante uma live 
nas suas redes sociais, Paes 
reforçou o cenário de crise, mas 
frisou que sua equipe está “tra-
balhando firme” para reverter 
esse quadro e garantir os pa-
gamentos em dia. 

“Servidores, tenham uma 
certeza: nós estamos traba-
lhando firme, acompanhando 
a arrecadação dessa semana, 
de recursos que teriam que ser 
utilizados para pagar os salá-
rios de 2021, para o mais rápido 
possível pagar a folha de salá-
rios de dezembro”, afirmou.

NA PREFEITURA

Salário de dezembro ainda é desafio

Eduardo Paes se reuniu com o secretário Pedro Paulo e equipe

REPRODUÇÃO

 > As inscrições para a 
Trilha Formativa Ensi-
no Híbrido começam 
hoje e podem ser feitas 
pelo seguinte link: bit.
ly/trilhaensinohibrido. 
Serão oferecidas 45 mil 
vagas para professores, 
coordenadores e dire-
tores de escolas. As au-
las começam no próxi-
mo dia 15.

A Trilha contempla 
sete cursos online, que 
somam 110 horas de 
formação para o edu-
cador no uso de ferra-
mentas digitais dentro 
do sistema de ensi-
no híbrido (remoto e 
presencial). 

Segundo a secre-
taria, os módulos in-
cluem o planejamento 
de aulas e novas formas 
de avaliação de alunos, 
produção de mídia, de-
sign gráfico, podcasts, 
jogos digitais, uso de 
aplicativos e tutoriais 
para produção de con-
teúdo virtual.

Atenção: 
inscrições a 
partir de hoje

 > O secretário avalia que 
a pandemia evidenciou 
algumas necessidades 
na educação básica. “Há 
uma nova realidade que 
a pandemia trouxe para 
o mundo... E a educação 
básica não tinha a prática 
do uso da internet em lar-
ga escala, das ferramentas 
da internet”.

“Na verdade, a ferra-
menta tecnológica embar-

cou de vez no cotidiano 
dos professores, na maio-
ria dos casos, por iniciati-
va deles”, acrescentou.

Sobre o início do ano 
eletivo, ele lembrou que a 
Seeduc trabalha com duas 
possibilidades: a primeira 
é a do ensino híbrido, com 
rodízio de alunos, e a se-
gunda é do ensino remoto 
diante do cenário pandê-
mico complexo.

Tecnologia no cotidiano
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Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

eSTáCIO r$700,00
Alugo Quitinete, quarto, 
sala, cozinha, banheiro, 
independente, 1 mês depó-
sito, próximo ao Metrô, fácil 
acesso transportes. Contato 
(21)99595-7280

 

ramOS r$1.680,00
apartamento, 3quartos, área 
serviço grande, interfone, ga-
ragem, 2por bloco, entrada 
independente, sem condomí-
nio, ótimo local próximo rua 
barreiros.T.99993-9256 Zap
 

CONFeITeIrO (a) 
e Padeiro. Com experiência 
em carteira. Salário, passa-
gem á combinar. Trabalhar 
Vila da Penha, comparecer 
av. Bras de Pina 1.313.

 

SeCreTárIa T.98166-9383
experiência informática, 
redes sociais, área adminis-
trativa, para agência automó-
veis no riachuelo. enviar Cur-
rículo: william-magalhaes@
hotmail.com / 98166-9383
 



FábiaOliveira

DIVULGAÇÃO

‘Estamos morando juntos’,  
revela Flay sobre novo namorado 

ENTREVISTA FLAY, CANTORA

 N Como se conheceram? 

 L Nos conhecemos através de um amigo em 
comum, Fael. Estávamos esperando ele vol-
tar de viagem para nos conhecermos pes-
soalmente, mas como ele demorava muito 
e eu muito pra frente que sou, né, convidei 
ele para a minha live (Pink Party), no dia 
27 de setembro e ele foi. Ele disse que tava 
tão tímido que tava torcendo pra live não 
acabar, mas que quando acabou e me viu 
abrindo um sorriso pra ele parecia um fil-
me, um sonho. E eu a mesma coisa, tava 
nervosa pra encontrar ele, parecia que ti-
nha 12 anos, daí a gente se cumprimentou e 
ficamos meio tensos. Era diferente, eu tinha 
uns três contatinhos lá na live, mas quando 
eu o vi fiquei muito mexida, tinha certeza 
que não queria mais ninguém (emocionada 
como sou). Enfim, ficamos a primeira vez 
nesse dia e acreditem ou não, nunca mais 
conseguimos ficar muito tempo um longe 
um do outro. 

 N Há quanto tempo estão juntos? 

 L Estamos juntos há pouco mais de três me-
ses intensos. A gente sente como se já fizesse 
anos, muito estranho isso.

 N Já conheceram as famílias um do outro? 

 L Sim. Na real, nós estamos morando juntos. 
O Pedro morava/trabalhava fora do Brasil 
e na pandemia voltou pra cidade natal, em 
Formiga, Minas Gerais. Eu o conheci em uma 
vinda rápida a trabalho que ele fez aqui em 
São Paulo. Ele estava aqui na casa de um ami-
go, foi ficando, foi ficando, viajou comigo e 
a minha família pra Natal-RN e na volta eu 
pedi pra ele não voltar pra Minas e ficar aqui 
comigo um pouco mais. Sendo assim esteve 
em contato constante com a minha família, 
amigos e eu também já fui duas vezes visitar 
a família dele.

 N Por que o manteve em segredo até ago-
ra? Queria ter certeza que daria certo? 

 > Cantora que ganhou destaque no cenário musical após sua partici-

pação no ‘BBB20’, Flay está sorrindo de orelha a orelha e o motivo tem 

nome e sobrenome: Pedro Maia. A morena de 26 anos está mais que 

apaixonada pelo modelo de 23 anos e garante ter sido amor à primeira 

vista. Nesta entrevista, Flay conta detalhes do namoro, como onde e em 

qual circunstância se conheceram, quem tomou a primeira iniciativa e 

quanto tempo tem de relacionamento. Ela ainda adianta seus projetos 

como cantora para 2021 e revela seu sonho de fazer um feat com um 

cantor gringo que muito admira. 

 L Eu queria ter certeza de que nada que fosse 
de fora atrapalhasse o que eu estava viven-
do, um sentimento que há muito tempo eu 
não sentia e tinha até medo de não sentir de 
novo. Eu queria viver esse início de roman-

ce sem holofotes, sem exposição, sem in-
terferências de fora, porque caso não desse 
certo, os responsáveis seríamos apenas nós 
dois. Mesmo assim nunca cheguei a mentir 
pro meu público dizendo que estou soltei-

ra, apenas não falei que estava namoran-
do. Mas os meus fãs sabem do Pedro desde 
sempre, tenho muita responsabilidade com 
eles e jamais conto mentiras pra eles. Sim-
plesmente fugi desse assunto o tempo todo 
e não expus, nem apareci em público ao lado 
dele até que sentisse que estávamos prontos 
pra isso. Estava sendo difícil não expor, pois 
estamos juntos o tempo todo e eu me sentia 
mal por não compartilhar isso com quem me 
acompanha.

 N Quem tomou a iniciativa do primeiro 
beijo? 

 L Depois de enrolar muito, pois ele tava com 
vergonha e eu também (pareciam dois ado-
lescentes) ele tomou a iniciativa. 

 N O que teremos de novidade da Flay 
cantora para esse ano? 

 L Um primeiro semestre cheio de singles iné-
ditos em vários estilos diferentes, clipes, feat 
internacional e, em seguida, a preparação 
para a volta aos palcos, se Deus nos permi-
tir. Eu não tenho pressa, eu exijo qualidade, 
versatilidade e identidade nas minhas obras. 

 N Pensa em gravar DVD? 

 L Sim, esse é o plano de preparação para a 
volta aos palcos.

 N Tem alguém que você sonhe em fazer 
uma parceria? Quem? 

 L Sim, o Camilo, um cantor colombiano que 
eu ouço dia e noite. 

 N O que espera de 2021?

 L Que a vacina chegue, que a gente tire 
aprendizado disso tudo, que no mundo haja 
mais empatia e que nós possamos voltar a 
correr atrás dos nossos sonhos sem barreiras 
e viajar muito pelo mundo, quem sabe até 
casar né (risos).

FOTOS GABRIEL CORREIA

Já se passaram 23 anos da primeira versão de ‘Chiquititas’, no SBT, 
e a atriz Renata Del Bianco ainda guarda boas lembranças da 
época das gravações de sua personagem Vivi durante os três anos 
que participou do elenco. Veterinária, ela revelou que sofreu um 
baque ao saber do remake da novela e que não conseguiu assistir. 
“Desde que eu sai de ‘Chiquititas’ nunca mais assisti a novela. 
Quando vi que teria uma segunda versão tive um sentimento de 
ciúmes pela minha personagem. A Vivi era minha e foi difícil 
assimilar que outra atriz a interpretaria. Nada contra a Lívia Inhudes, 
que é a atriz que fez a personagem na segunda versão, ela é linda e 
super do bem, mas eu não conseguia assistir”, contou à coluna.

‘NUNCA MAIS ASSISTI A 

NOVELA’, DIZ EX-CHIQUITITA
O ator Silvero Pereira ficou indignado ao 

ser xingado, ontem, em uma rede social 

por um internauta, cujo o perfil estava 

no nome de Fábio da Cunha. Ele chamou 

Silvero de forma pejorativa de ‘bicha’ em 

uma mensagem direta, mas logo recebeu 

o troco. “Sou mesmo. Adoro ser bicha”. O 

rapaz continuou a agressão verbal contra 

o ator: “Deus tem fez homem e não uma 

bicha”. “Deus me fez e eu me faço. E Deus 

te fez homem? Ou vigia do c* dos outros”, 

completou o ator, que expôs a conversa. 

“Decidi deixar o post para que esse tipo 

de gente entenda: Não vamos nos calar!”.

ATOR É XINGADO E AVISA: 

‘NÃO VAMOS NOS CALAR’
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SOBRE PROCESSO TRABALHISTA

KÉFERA SE PRONUNCIA 

JOÃO MIGUEL JUNIOR/DIVULGAÇÃO TV GLOBO

Após esta coluna de seis leitores 
noticiar com exclusividade sobre o 
processo trabalhista que a atriz e in-
fluenciadora Kéfera Buchmann vem 
enfrentando na Justiça, a assessoria 
de imprensa da atriz emitiu uma nota 
para esclarecer que Karoline Domin-
gues, a moça que está processando 
a atriz, nunca foi funcionária dela. Na 
ação, Karoline alega que trabalhou 
administrando as redes sociais da 
Kéfera de 2015 a 2019, ganhando um 
salário de R$ 1,5 mil. Ela pede judicial-
mente o reconhecimento de vínculo 
empregatício, pagamento de verbas 
rescisórias e condenação da Kéfera 
por danos morais. O valor total da 
causa é de R$ 80 mil.
“Karoline que move o processo de 
reconhecimento de vínculo empre-
gatício nunca foi funcionária da Ké-
fera. Ela nutria uma admiração por 
Kéfera e durante um período, as duas 
mantiveram contato através de aju-
da financeira que a atriz mantinha. 
Após algumas atitudes de Karoline, 
Kéfera decidiu encerrar a relação com 
a mesma, gerando uma série calúnias 
e difamações por parte de Karoline. 
O processo é público e a atriz está 
tomando todas as medidas cabí-
veis para que tudo seja elucidado e 
resolvido o quanto antes”, informa 
o comunicado emitido pela equipe 
da Kéfera.
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A equipe do Instagram já reativou o perfil ‘@nubia-
feet’, da modelo e influenciadora Nubia Oliiver, que 
é dedicado ao público podólotra. A conta havia sido 
desativada pelos administradores da plataforma 
na última semana. O perfil, criado e administrado 
pela modelo, possui conteúdos voltados para o 
público podólatra com fotos de pés. A plataforma 
procurou a coluna, através de sua assessoria de 
imprensa, para esclarecer que cometeu um equí-
voco e para se desculpar. “O perfil já foi restaurado. 
Cometemos um erro e pedimos desculpas.”
A agencia que Nubia faz parte chegou a afirmar 
que o motivo da conta ter sido desativada pode 
ser a quantidade de hashtags usadas nas fotos 
postadas no feed, mas Nubia acredita que a razão 
seja outra. “Acredito que eu acabei incomodando 
muitas pessoas e me denunciaram. Elas [as pes-
soas] acham que eu não devo estar no meio da 
podolatria, do BDSM, mas eu quero aprender e 
poder falar sobre isso. Acho que deveria haver mais 
união entre as mulheres”, diz.
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 n LS Jack e o 

cantor Vinny 
vão lançar pela 
Indie Records o 
primeiro EP da 
parceria deles 
no próximo dia 
14, em todas as 
plataformas 
digitais.

MÔNICA CARVALHO EM DOSE DUPLA

O ano mal começou e a 
atriz Mônica Carvalho já 
está embarcada em um 
novo projeto do longa 
metragem: ‘A nova onda 
apocalipse’, dirigido por 
Marcus Dartagnan. 
Mônica, que acaba de 
chegar de Trancoso, já 
começa a gravar a novela 
Gênesis na Rede Record, já 
conciliando com a agenda 
de filmagens do novo 
longa. O filme é um drama 
que vai mostrar três tipos 
de epidemia. “Estou muito 

feliz por começar o ano 
trabalhando em dois 

projetos artísticos 
simultâneos. Vivemos 

um ano difícil em 2020, 
onde perdemos 

pessoas queridas, 
fomos impedidos de 

produzir, tivemos 
que interromper 
projetos, adiar 
sonhos, deixar de 
ir e vir, mas temos 

que ter esperança 
que com a chegada da 

vacina,  vamos poder 
retomar nossas vidas por 
completo”, diz a atriz. 
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O apresentador Fausto Silva esteve na manhã de ontem no Hospital Albert Einsten, em São 
Paulo para fazer exames de rotina e fazer filtrações por conta da retenção de líquidos. Desde 
novembro Faustão vem apresentando inchaços e edemas nas pernas e tem feito a retirada de 
líquidos por sessões quinzenais e ele esteve na unidade hospitalar para mais uma sessão. 

FAUSTÃO ESTÁ BEM

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Depois de esta colunista noticiar a briga velada que 
rola nos bastidores do ‘Hoje em Dia’ entre Ticiane 
Pinheiro e Renata Alves, por conta da disputa por 
ações de merchandising (ações publicitárias do 
programa), eis que Renata Alves nos procurou para 
negar a informação e dizer que as duas são, sim, 
amigas de verdade. 
“Essa historia não tem pé nem cabeça. Eu e Tici 
temos um ótimo relacionamento. Quem te pas-
sou essa ‘informação’ realmente está querendo te 
queimar. De coração, é algo completamente sem 
fundamento. Estou escrevendo diretamente para 
você porque não gosto de injustiça. E na nota, é 
descrito como se nós fingíssemos a amizade. Isso 
não é verdade”, diz a apresentadora sobre a infor-
mação que veio de dentro da produção da atração 
da Record.

MAIS QUE  
AMIGAS, FRIENDS
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ESPLANADA

 NA reforma ministerial é tida como certa na Esplanada 
em meio às articulações do Planalto para emplacar os su-
cessores dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Além das 
trocas dos atuais titulares, à mesa estão negociações e 
conversas para a recriação de ministérios. A dança das 
cadeiras deverá ampliar a presença de políticos indicados 
pelo Centrão no governo. O bloco, apoiado por Bolsonaro, 
tem o deputado Arthur Lira (PP-AL) como candidato à 
sucessão na Câmara. 

ALIANÇA

Chega de 2020! Que ano, meus 
amigos! Que ano! Começamos 
2020 com muitas alegrias, Car-

naval para a animação de todos e, de 
um dia para o outro, entramos em 
quarentena. Tudo fechado e a neces-
sidade de nos mantermos reclusos 
para diminuir a propagação do novo 
coronavírus. O que ouvíamos foi dife-
rente do que acabou sendo: a quaren-
tena de 15 dias passou para mais de 40 
e extrapolou todos os limites. 

Limite, do dicionário: momento, 
espaço de tempo que determina uma 
duração ou que separa duas durações. 
Em 2020, ultrapassamos todos os limi-
tes. Na área da saúde mental, o que se 
viu foi uma explosão de casos de an-

A leitura é um dos hábitos mais 
benéficos para o desenvolvi-
mento intelectual, além de 

encorajar a imaginação e a criativi-
dade, estimula o desenvolvimento 
da linguagem, permite ganhar voca-
bulário e estimular a expressão oral. 
Oportuniza a formação de indivíduos 
com posicionamentos social, político 
e crítico desenvolvendo consciente-
mente uma atuação de transformação 
da realidade pessoal e histórica, de 
forma autônoma e responsável, com 
atitudes e consciência cidadã.

Sendo capaz de construir e buscar 
meios de evoluir em sua vida sob todos 
os aspectos, despertando atitudes que 
abarcam responsabilidade e transfor-
mação social. É fato, que a leitura con-
figura a oportunidade do cidadão ser 
um leitor autônomo e evoluir múlti-
plas formas de ler, de sentir, de viver 
definindo a maneira de ser e de agir 
como sujeito consciente, reflexivo e 
crítico do meio ao qual pertence, pois 
favorece a formação de uma identida-
de cultural e nacional complexa, ins-
tigadora e a oportunidade de pensar, 
repensar e reinventar concepções, vi-
vências, valores e tradições.

Ler, antes de tudo, é descobrir e 
expandir horizontes, identificando 
quem somos e o que queremos ser de 
forma consciente e consistente. Desa-
fiando-nos para que percebamos que o 
mundo pode ser mudado, transforma-
do, reinventado. Mas para esse desafio 
ser alcançado com êxito, ou seja, ser-
mos um leitor autônomo - precisamos 
do apoio incondicional da família, do 
governo, da escola para introduzirem 
e estimularem os indivíduos ao mun-
do da leitura, transformando-os em 
leitores sensíveis e conscientes da im-
portância de suas escolhas literárias 
que irão contribuir na conquista de 
novos saberes e vivências.

O caminho para um despertar para 
a leitura, é gradual, a escola e a família 
são muito importantes, como media-
dores desta leitura prazerosa, em um 
contexto de pouca valorização da lei-
tura, não adianta apenas abordar este 
assunto no dia 7 de janeiro – Dia do 
Leitor, mas sim ser uma iniciativa ro-
tineira de incentivo à leitura de livros, 

Desafio na contemporaneidade

Reflexões de fim de ano 

Marihá Lopes
psicóloga 
 
 

Simone Viana
professora no Ensino 
Superior e Educação 
Básica 

siedade, depressão e transtorno de es-
tresse pós-traumático provenientes do 
que foi vivido ao longo da quarentena 
imposta pela pandemia. Momentos de 
luta e de luto. 

A ideia deste texto não é trazer di-
cas de como diminuir os sintomas de 
ansiedade ou da depressão. Já lemos 
sobre isso durante todo o ano. A pro-
posta é focar no que ainda deu certo 
esse ano, como uma tentativa de im-
por esse limite e colaborar para que 
possamos ver e viver também as coi-
sas boas realizadas. Nesses momen-
tos é comum usarmos uns “óculos es-
curos” onde tudo o que podemos ver 
à nossa frente está totalmente distor-
cido ou passando despercebido. Ten-
tarmos perceber o que ainda tem de 
bom ao nosso redor nos ajuda a tirar 
um pouco esses “óculos”. Apesar de 
termos recebido enxurradas de notí-
cias ruins, tivemos muitas coisas boas 
e humanas feitas. 

que deve ser implementado como po-
lítica pública o acesso aos livros e bi-
bliotecas em nosso país.

Formar leitores, é transformar 
nossa sociedade, com pessoas ati-
vas e não em meros reprodutores da 
ordem estabelecida. Atualmente, o 
desafio é enorme, mas não impos-
sível diante da construção da sub-
jetividade na contemporaneidade 
forjadas na cultura da mídia na qual 
estamos inseridos. Diante de tantos 
estímulos tecnológicos e cultura mi-
diática, como: jogos, navegação em 
redes sociais, blogs, mensagens de 
celular, de textos curtos como o twit-
ter, de cartazes e outdoors publici-
tários, das adaptações dos clássicos 
em histórias em quadrinhos e tantas 

outras formas de se ler o mundo; é 
preciso perceber que cada forma im-
põe uma relação particular com o 
texto e a leitura.

É imprescindível incentivar leituras 
como de Monteiro Lobato (1882-1948), 
Clarice Lispector (1920-1977), João Ca-
bral de Melo Neto (1920-1999), Ma-
rio Quintana (1906-1994), Guimarães 
Rosa (1908-1967), Ruth Rocha (1931), 
Ana Maria Machado (1941), Chico 
Buarque de Holanda (1944), Martha 
Medeiros (1961), Antônio Prata (1977), 
e tantos outros nomes importantes 
da literatura brasileira e estrangeira. 
A iniciação do sujeito no mundo da 
leitura, da cultura, da literatura, da es-
crita, qualifica o bem comum e a reali-
zação plena dos valores e da cidadania.

Muitas coisas foram modificadas ao 
longo desses últimos meses. Tivemos 
relatos de fortalecimento de vínculos 
pessoais e inovações pensadas para di-
minuir os impactos vividos por todos 
nós durante a pandemia. Observamos 
o quanto o ser humano consegue se 
reinventar, apesar de toda dor, para 
ajudar quem mais precisa. Em meio 
a um misto de emoções com notícias 
trazendo números crescentes da doen-
ça, vimos pessoas que conseguiram 
elaborar projetos e ações para dimi-
nuir o seu impacto na vida de muitas 
outras pessoas. 

Apesar de toda dor, o homem ainda 
conseguiu impor esse limite, separan-
do o desespero vindo com o vírus do 
que ainda há de bom nos seres huma-
nos: companheirismo, ajuda humani-
tária e contribuições sociais. Imponha 
esse limite, tire esses “óculos escuros” 
e tente perceber o que de positivo foi 
feito próximo a você. 

LUÍS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

DANÇA DAS CADEIRAS

 N # Inicia em 2021 a “Década da Ciência Oceânica para o Desen-
volvimento Sustentável”. # Segundo levantamento da consultoria 
Ebit | Nielsen, as vendas do comércio online devem crescer 26%. 
A expectativa de vendas no e-commerce brasileiro é de R$ 110 bi. # 
Universidade Sem Fronteiras abre vagas para alunos da terceira 
idade. # Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) executou 98% do orçamento de 2020.

 N A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, merca-
do, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

 N Após decidir – com 
maioria apertada – pelo 
apoio à candidatura de 
Baleia Rossi (MDB-SP), 
o Partido dos Trabalha-
dores, maior bancada na 
Câmara, justificou que 
a aliança “se dá exclu-
sivamente em torno da 
eleição da Mesa Direto-
ra”. Um recado a Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), que tem 
defendido um projeto 
suprapartidário para as 
eleições de 2022.

Cobiça 
 N Um dos cargos mais co-

biçados pelo Centrão é a 
articulação política do 
Planalto, ocupada atual-
mente pelo general Luiz 
Eduardo Ramos. A possí-
vel troca de Ramos por um 
político não agrada à ala 
militar do governo. 

Cota 
 N Outra pasta da cota 

militar também está em 
negociação com os con-
gressistas. Chefiado pelo 
almirante Bento Albu-
querque, o Ministério de 
Minas e Energia pode-
rá ser ocupado por Davi 
Alcolumbre. 

Rumo   
 NO presidente do Senado 

tenta consolidar a candida-
tura do colega Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG) para suce-
dê-lo, antes de definir qual 
rumo tomará na Esplanada. 
Também estão no radar de 
Alcolumbre a Secretaria de 
Governo e o Ministério do 
Desenvolvimento Regional.

Esporte
 NA articulação do Planalto 

na Câmara para derrotar 
o grupo de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) passa pela possí-
vel recriação de pelo menos 
duas pastas - do Esporte e 
da Indústria, Comércio Ex-
terior e Serviços.

Ato 
 N Com a presença do PT 

e das outras legendas de 
oposição, a candidatura 
de Rossi será oficialmen-
te lançada hoje em ato na 
Câmara. Os 23 deputados 
petistas que votaram con-
tra o apoio ao emedebista 
estão alinhados à ex-presi-
dente Dilma Rousseff, re-
sistente à aliança por cau-
sa do impeachment que a 
derrubou em 2016. 

Campanha
 NNo Senado, uma ala do 

MDB defende a antecipa-
ção da escolha do nome do 
partido para a disputa à su-
cessão de Alcolumbre. Isso 
porque Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) já está em cam-
panha. Quatro senadores 
emedebistas são potenciais 
candidatos e, por ora, a de-
finição do partido está pre-
vista para o fim de janeiro. 

Centrais 
 NDirigentes das principais 

centrais sindicais vão pro-
curar os candidatos à presi-
dência da Câmara e do Se-
nado para pedir aprovação 
da PEC da Reforma Sindi-
cal. Outra prioridade, defi-
nida na primeira reunião 
das entidades, é a defesa 
de um programa de vaci-
nação universal, gratuita e 

sob coordenação do SUS. 

Doses
 NA importação pelo Brasil 

de doses de imunizantes 
contra o Covid-19 encon-
tra-se em estágio avança-
do, com previsão de entre-
ga nos próximos dias. Se-
gundo o Itamaraty, não há 
qualquer tipo de proibição 
oficial para exportação da 
vacina produzida por far-
macêuticas indianas.

Registro
 N A Fundação Oswaldo 

Cruz teve autorização da 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária para im-
portar 2 milhões de doses 
da vacina fabricada pelo 
Instituto Serum da Índia. 
O pedido de registro do 
imunizante deve ser for-
malizado nesta semana 
pela Fiocruz.

Queda 
 NAs vendas de veículos no-

vos registraram queda de 
26,2% em 2020 na compa-
ração com 2019, conforme 
dados da Federação Nacio-
nal da Distribuição de Veí-
culos Automotores (Fena-
brave). É a maior retração 
desde 2015. Para este ano, 
a Federação projeta  cres-
cimento de 16% nas vendas 
de veículos novos.
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Campeã de ‘A Fazenda 12’, Jojo Todynho diz que já tem planos para o  
R$ 1,5 que ganhou e que o maior prêmio é o carinho do público

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

MALHAÇÃO

 n Malu vê Clara e Fio juntos. 
Anderson se emociona com a 
música que Tina escreve sobre 
seu pai. Lica é gentil com Taís.
Fio e Taís se interessam um pelo 
outro.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Hélio expulsa Alberto de sua 
sala. Lindaura pede para ver 
Samuel. Alberto avisa a Guiomar 
que vai interditar Dionísio. Cas-
siano se preocupa com a segu-
rança de Samuel.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 nFrancesca aceita o convite de 
Beto para ir com ele e Tancinha ao 
Rio de Janeiro. Beto pede a Tonho 
um helicóptero para procurar 
Apolo. Aparício diz a Giovanni que 
quer conversar com ele.

 n Ao ver Neco e Poderosa assus-
tados, Leilinha revela que estava 
brincando e que jamais faria isso 
com a amiga.Mosar vai até a 
casa de Oxente e Cindy fica com 
medo de ser presa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHUIQUITITAS

 n Glorinha maltrata e grita com 
Eduarda. Maria Cecília liga para 
saber como a mãe está. Eduarda 
grita por ajuda, mas Glorinha a 
impede, tampando sua boca.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 nCaio não acredita em Dantas e 
pede para falar com Bibi. Cândida 
fala com Jeiza, e omite prisão de 
Zeca. A advogada informa a Abel 
que Zeca está no presídio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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ISABELLE ROSA  |  

AMIGOS
Apesar de ter ido para várias roças, Jojo afirma que nunca 
deu o prêmio como garantido. Ela também cita colegas 
com os quais quer manter contato fora do reality show. 
“Mariano e Raíssa (Barbosa) são especiais”, elogia. 

RELIGIÃO
Criadora de vários memes durante sua participação no 
reality da Record, Jojo chegou até a mandar recados para 
o bispo Macedo. Ela conta que nunca teve medo de que 
seu comportamento a prejudicasse no programa. “Minha 
religião é Deus e deixei isso muito claro durante a minha 
participação”, pontua. 

ROMANCE
Jojo disse em ‘A Fazenda’ que tinha um “boy”. Agora que 
saiu do reality show, a cantora ainda não conseguiu en-
contrar seu affair. Mas ela que ela quer de verdade é focar 
no trabalho. 

“Foco no trabalho que é disso que a gente precisa pra 
pagar as contas. Deve ter muita oportunidade de traba-
lho pintando por aí, né? Muito trabalho! Quero trabalhar 
muito e peço a Deus saúde pra isso”.

A 
funkeira Jojo Todynho, de 23 anos, começou 2021 
com o pé direito e cheia de dinheiro no bolso após 
vencer a 12ª edição do reality show ‘A Fazenda’, da 
Record. Apesar de todo o sucesso que fez, a canto-

ra garante que continua humilde e que a fama não mudou 
em nada o seu jeito de ser.

“A experiência de participar de ‘A Fazenda’ foi mara-
vilhosa”, garante a cantora, que já tem planos para o R$ 
1,5 milhão que ganhou de prêmio. “Já pensei no que vou 
fazer com o dinheiro, sim. Tudo com responsabilidade”.

Durante toda sua trajetória, Jojo contou com o cari-
nho do público e sempre foi uma das favoritas ao título 
de campeã. “Esse carinho não tem preço, esse é o meu 
verdadeiro prêmio”, afirma. 

BANGU
O jeitão sincero da funkeira poderia ter sido mal inter-
pretado, mas acabou sendo uma das caracterísitcas que a 
levou à vitória. “Não fiz nada de caso pensado, pensando 
no resultado das minhas ações. Eu sou isso que vocês vi-
ram no meu dia a dia. A Jordana da ‘Fazenda’ é a mesma 
Jordana de Bangu”, diz a funkeira, citando o bairro da Zona 
Oeste do Rio, onde nasceu. 

“Ainda não fui a Bangu por causa dessa pandemia e 
não quero provocar aglomeração. É momento de se cui-
dar e de cuidar de quem se ama. Mas já vi minha fa-
mília e eles são tudo pra mim”, completa a cantora, 
que garante não ter mudado em nada após a fama. 

“Eu nunca saí de Bangu, nem Bangu saiu de 
mim. Nada mudou na minha vida. A fama não ti-
rou a minha essência, sem chance”. 
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Horóscopo

Um bom dia para apostar em novas parcerias 
profissionais. Problemas com a justiça poderão ser 
resolvidos. Se livre de intrigas no relacionamento. Cor: 
bege.

O contato com os familiares pode trazer boas 
energias. Utilize a criatividade para conquistar seus 
objetivos. Dedique um tempo ao seu par. Cor: azul-
marinho.

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: afim, agir, alto, atol, dito, fatia, fato, feder, feto, fila, gafe, galo, 
iate, latim, lida, lote, maio, meiga, milagre, mito, moída, muito, ótima, 
rédea, regato, rival, úmida, vagem, viga, virgem

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

Controle seu temperamento. Foque na autoconfiança 
para tomar boas decisões. Na paquera, conversar 
bastante pode aumentar as suas chances. Cor: rosa.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É um bom momento para escutar e aceitar conselhos. 
Manter a harmonia no amor pode te ajudar a 
encontrar soluções desejadas para a vida. Cor: branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Na rotina, chance de surgir problemas nas relações e 
na profissão. Planos ou metas podem não dar muito 
certo. Direcione esforços para as finanças. Cor: azul-
escuro.

LEÃO
23/7 a 22/8

No trabalho, a tendência é positiva. Bom momento 
para apostar em um novo emprego. Fique tranquilo e 
aproveite momentos íntimos com seu par. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O astral indica que uma mágoa pode ser curada hoje. 
Cuidado com relações tóxicas. Tenha uma atitude 
receptiva e sincera com seu par. Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

Cautela com desentendimentos. Busque expor o seu 
ponto de vista com tranquilidade. Na paquera, uma 
conversa despretensiosa pode gerar frutos. Cor: prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Não deixe frustrações te abalarem. Foque na 
persistência para alcançar seus objetivos. No romance, 
a Lua aponta que pode surgir uma noite agradável. 
Cor: dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Disposição forte no trabalho. Cuidado com possíveis 
tensões nas finanças. Na vida doméstica, o 
relacionamento fica em um clima positivo. Cor: 
branco.

Busque ser mais paciente hoje. Contato com 
oportunidades para o futuro pode surgir.  A 
insatisfação no relacionamento pode ser resolvida 
com sinceridade.  Cor: preto.

Oportunidade de reavaliar a sua carreira pode 
aparecer. Refletir ou conversar com amigos gera 
aprendizados. No romance, o parceiro será um apoio. 
Cor: pérola.

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

De férias,  
Ju Paes 
publica foto 
de biquíni 
Juliana Paes tá com tudo em cima 
e não esconde isso de ninguém. 
Nas últimas semanas, a atriz tem 
compartilhado fotos de biquíni e 
dessa vez não foi diferente.

Com um look preto e uma flor 
no cabelo, Ju posou toda sorriden-
te para a foto. Na legenda, a atriz 
brincou com um famoso bordão 
de Silvio Santos, adaptando para 
seu status atual.

“Ritmo! É ritmo de ferias... ma 
ôi!!! Hahahahaha”, escreveu a atriz. 

Chico César  
dá invertida 
em seguidora
O cantor Chico César, nesta sema-
na, recebeu um elogio de uma fã 
nas redes sociais, mas com um pe-
dido que não lhe agradou nem um 
pouco. Ela queria que o cantor, co-
nhecido por emitir suas opiniões 
políticas e sociais, “evitasse as can-
ções de cunho político-ideológico”.

O artista emitiu uma resposta 
que viralizou nas redes sociais. “Por 
favor, todas as minhas canções são 
de cunho político-ideológico! Não 
me peça um absurdo desse, não me 
peça para silenciar, não me peça pra 
morrer calado. Não é por ‘eles’. É por 
mim, meu espírito pede isso”, disse. 
“Não pense que a fúria da luta contra 
as opressões pode ser controlada. Eu 
sou parte dessa fúria”.

Gustavo Mioto 
recusa convite 
para o ‘BBB’
O assunto do momento nas redes 
sociais é descobrir os famosos que 
estarão no Big Brother Brasil 21. 
O reality, que tem estreia marcada 
para o dia 28 de janeiro, contará 
com celebridades e anônimos pelo 
segundo ano consecutivo. Um dos 
nomes mais cotados foi o do can-
tor Gustavo Mioto, mas o próprio 
artista usou suas redes sociais, na 
madrugada desta terça-feira, para 
confirmar que houve o convite, mas 
que ele não participará desta edição.

O cantor sertanejo disse que 
se sentiu “lisonjeado”, mas preci-
sou recusar o convite de Boninho, 
diretor do reality, para focar em 
sua carreira. Ele também agrade-
ceu a repercussão de sua possível 
participação e as declarações de 
apoio. “A gente acabou de assinar 
contrato com  maior gravadora do 
mundo, então, a gente tem muitos 
planos esse ano”, afirmou.

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET
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