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Poliana Bagatini se 
reaproxima do ex-marido, 
o sertanejo Victor Chaves, 
quatro anos depois de tê-lo 
acusado de agredi-la. P. 12

TUDO PELOS FILHOS
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Exclusivo!

APESAR DO 
MOVIMENTO 
‘ADIA ENEM’, 
JUSTIÇA MANTÉM 
A PROVA DE 
DOMINGO 
RIO DE JANEIRO, P. 6

VACINAS
DOMINGO

PANDEMIA

Colapso na rede  
de Saúde obriga 
Manaus a decretar 
toque de recolher

GASTAR 
MENOS
ESTADO E 
MUNICÍPIO DO RIO 
PASSARÃO POR 
REFORMAS 
SERVIDOR, P. 10

ESTADO ANUNCIA CONCURSO PARA PROFESSORES. VEJA DETALHES. P. 9

PREFEITOS: 
MINISTRO 
APONTOU  20 
DE JANEIRO 
COMO INÍCIO 
DA VACINAÇÃO

SETE ESTADOS 
NÃO TÊM 
ESTOQUES DE 
SERINGAS 
SUFICIENTES 
PARA IMUNIZAÇÃO

RIO DE JANEIRO, P. 7

63 MIL GUIAS 
DO IPTU DO 
RIO TÊM ERRO 
EM CÓDIGO. 
SAIBA O QUE 
FAZER

PAI DE MILITAR 
MORTO POR 
BANDIDOS: ‘A 
FAMÍLIA PERDOA. 
A FAMÍLIA AMA’ 

ECONOMIA, P. 9
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A estrela Maísa Silva lança o 
filme ‘Pai em Dobro’. Leia aqui 

tudo sobre a produção. P. 15

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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Na cidade do Rio, mais de 10,5 mil profissionais 
de Saúde participarão da campanha para 

imunizar primeiro grupo.  P. 3, 4 E 5 

CHEGAM NO

Presidente do clube 
escreve carta aberta a 
torcedores diante da crise 
no Brasileirão. P. 8

FOGÃO NÃO 
JOGOU A 
TOALHA 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Não, eu não tô falando de eficácia... 
Isso a ciência já provou.

Tô falando do efeito moral que vai 
ser colocado à prova no Brasil.

Sim, como em tudo por aqui, vai ser pre-
ciso muita fiscalização para não ter qual-
quer tipo de desvio nas vacinas!

A gente já viu algumas categorias do 
alto escalão brasileiro querendo prioridade. 
Então, não vai ser surpreendente ter um 
escândalo com a vacina.

te a oposta do eixo Rio-São Paulo.
O que preocupa é ver capitais como 

Manaus pedindo socorro por falta de 
oxigênio! Se lá está assim, será que com a 
vacina chegando, a situação será diferen-
te? Ela será distribuída da forma que seu 
povo merece?

Então, a gente não pode fechar os olhos! 
A vacina está aí, agora com dia D e hora H, 
pelo menos é o que foi dito né... 

O povo segue na torcida para que essa 
novela não ganhe capítulos que ninguém 
queira ver de novo.

Por isso, olhos vivos e dedo na cara bem 
afiado!

PINGO NO I 
 n É comovente ver como Dona Silva Regina, avó de dois 

dos meninos desaparecidos em Belford Roxo, faz de tudo 
para encontrá-los.

A gente fala tanto por aí de mãe, mas, em muitos ca-
sos, é a avó que presta esse papel. E nessa situação, de 
quase 20 dias sem uma pista, ela se tornou incansável... 
Quase uma inspetora de polícia!

Enquanto divulgam notícias falsas, a avó acorda cedo, 
quando dorme, e vai às ruas com fotos, perguntando um a 
um o que pode ter acontecido com seus moleques Lucas e 
Alexandre. Ela deixou de trabalhar para tentar desvendar 
esse mistério!

Se é angustiante para a gente que está de fora, imagine 
para as famílias, para essa avó que bate perna todos os 
dias, na esperança de encontrar uma solução para o caso.

O coração de avó dela diz que os seus meninos estão 
vivos. E como a gente quer que isso seja verdade! Mas essa 
resposta só pode ser dada pela investigação.

Bora colocar o Pingo no I...
Pela Dona Silvia, pelas famílias e pelos meninos. Que 

a gente emane muita energia positiva e força, para que a 
luz no fim do túnel apareça o quanto antes.

TÁ FEIO!
 n E a luta dos funcionários terceirizados da Fae-

tec continua... Sem salários ou qualquer benefí-
cio, eles seguem sem a resposta de quando vão 
receber os atrasados.

Enquanto isso, tem gente com geladeira vazia, 
num sufoco que só quem passa, sabe.

“Você trabalha, trabalha e, na hora de re-
ceber,  não vê a cor  do dinheiro”,  conta um 
ex-funcionário.

Que sacanagem!
A empresa Gaia Service Tech, antiga Átrio Rio, 

do Mário Peixoto, que agora vai pra prisão domi-
ciliar, até mandou nota para este jornal infor-
mando que está ciente e solidária. Ah, me poupe, 
né? Nota bonitinha, de solidariedade, não enche 
barriga de ninguém. Trabalhou, tem que receber!

São 4 meses sem qualquer pagamento! Al-
guém tem que colocar o dinheiro no bolso desses 
funcionários, é direito deles. 

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... A covardia é sempre com o trabalhador, 
e tenho dito.

Os efeitos da vacina
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Funcionário dispensado mostra geladeira vazia

O presidente da República e o governador de São Paulo 
travam uma luta política ferrenha sobre como con-
duzir a vacinação contra o coronavírus no país. Esta 

semana, João Doria perdeu a paciência e criticou duramen-
te Jair Bolsonaro. “Lamentável. Ao invés de comemorar 
o fato de o Brasil ter um imunizante seguro e eficaz para 
combater a pandemia, ele ironiza a vacina. Enquanto bra-
sileiros perdem vidas e empregos, Bolsonaro brinca de ser 
presidente”, disse Doria. Este embate acendeu o sinal verde 
para os tucanos do Rio de Janeiro tomarem uma posição. 
O presidente do partido, Paulo Marinho, saiu em defesa do 
colega paulista: “Bolsonaro transformou uma questão sa-
nitária numa guerra política. Enquanto Doria busca, desde o 
início, uma saída que leve saúde para a população, o capi-
tão comete um crime ao atrasar a vacinação”.

“ELE ERRA COMO PINOCHET”
Marinho acredita que o desfecho político de Bolsonaro pode 
ser trágico a julgar pela forma como está se comportando 
diante da pandemia que castiga todo o planeta. 

“Certa vez, o ex-presidente do Chile Augusto Pinochet foi 
preso na Espanha por um juiz de primeira instância justa-
mente por não respeitar o direito a vida. Isto pode vir a acon-
tecer com Bolsonaro. Afinal, a vacina precisa ser aplicada e 
esta é uma questão humanitária. Se a Coronavac for vetada, 
o caso acabará na Justiça. O PSDB do Rio tem a responsabili-
dade de se empenhar para salvar vidas. Isto é um dever e não 
tem a ver política partidária”, disse Marinho. 

O caso que envolveu Pinochet - e tornou famoso o juiz 
espanhol Baltazar Garzón aconteceu porque ele expediu um 
mandado internacional de prisão justificada por uma quei-
xa criminal -, em que ficava claro que o ditador chileno havia 
perseguido e eliminado opositores. E marcou jurisprudência 
internacional sobre os crimes contra a humanidade.

VACINA

PSDB do Rio fortalece Doria

 n Funcionários terceiriza-
dos da Faetec denunciam 
que foram dispensados do 
trabalho em setembro sem 
receber aviso prévio e os be-
nefícios previstos por lei. Os 
salários estão atrasados. No 
final de outubro, a empresa 
responsável pelo contrato 
dos cerca de 1.220 funcio-
nários realizou a baixa nas 
carteiras, mas até agora ne-
nhum recebeu os seus direi-
tos de rescisão.

 n As operadoras de telefonia 
celular serão obrigadas a en-
viar aos seus usuários infor-
mações, por SMS ou notifi-
cações, sobre os registros de 
crianças e adolescentes de-
saparecidos no estado do Rio 
de Janeiro. A lei, de autoria 
do deputado Alexandre Kno-
ploch (PSL), foi sancionada 
pelo governador em exercí-
cio, Cláudio Castro.

CRIANÇAS 
DESAPA-
RECIDAS

DIVULGAÇÃO/PAULO A. SANTOS

DRAMA TRABALHISTA 
NA FAETEC

Presidente do PSDB no Rio, Paulo Marinho criticou Bolsonaro pela  atitude diante da vacinação.

As mais lidas
Online

Globo deve pagar 
indenização para 

participante de quadro 
do ‘Caldeirão do Huck’

TELEVISÃO

Fã idosa do 
documentário de 
Anitta processa a 

cantora e a Netflix
FÁBIA OLIVEIRA

Municípios do Rio 
organizam ano letivo, mas 

sindicatos e pais temem 
volta às aulas presenciais

RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Enquanto 
brasileiros 
perdem vidas 
e empregos, 
Bolsonaro 
brinca de ser 
presidente”
PAULO MARINHO,
Presidente do PSDB-RJ

DANIEL CASTELO BRANCO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

A fala do secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, precisa ser lida 
nas entrelinhas. Em Portugal, crianças até 10 anos não precisam 
usar máscaras, por exemplo. Precisamos ter calma nos julgamen-
tos e confiar na ciência.

O decreto que oficializa o Carnaval para julho divide opiniões. 
Como sempre digo, se organizadores e governo inovam, a festa 
pode movimentar a economia de forma segura. Quem investir 
para acompanhar o evento, não se importará de colocar na conta 
um teste que garanta estar imune.

Conseguem imaginar que em uma semana teremos o primeiro 
brasileiro imunizado? Sei que estamos atrás, mas a notícia de que 
na próxima quarta-feira começa a vacinação contra a Covid-19 
traz esperança de um ano melhor.

Quem diria que, em meio ao caos do 
começo da pandemia, a gente teria um 
governador afastado por um escândalo de 
desvio de verbas na maior crise sanitária do 
mundo. E tivemos! Aliás, temos.

Se o problema surgiu lá atrás com 
respiradores e hospitais de campanha, 
imagine com ela!

A gente tem que lutar pela vacina e para 
que todos sejam vacinados. Afinal, a reali-
dade de muitos pontos do país é totalmen-



BRASIL

VACINA CONTRA COVID

Doses serão aplicadas em mais de 450 locais, entre clínicas da família, centros municipais de 
Saúde, escolas e  drive-thru. Cerca de 10,5 mil profissionais estão envolvidos na vacinação

O 
voo que parte hoje de Recife (PE) 
para buscar dois milhões de do-
ses da vacina contra a covid-19 
prontas para serem aplicadas na 

população deve chegar ao Aeroporto In-
ternacional do Galeão do Rio no próximo 
domingo. A data é uma previsão inicial, 
segundo a concessionária RioGaleão, que 
administra o aeroporto. A concessionária 
informou ainda que, caso seja necessário 
que as doses permaneçam por determina-
do período, o Terminal de Cargas (Teca) já 
conta com estrutura de câmaras frigorífi-
cas para acondicionamento das vacinas.

Os dois milhões de doses são fabrica-
dos pelo laboratório AstraZeneca em par-
ceria com a universidade Oxford, e foram 
adquiridos pelo governo junto ao Institu-
to Serum, da Índia, produtor das vacinas. 
Ainda de acordo com a concessionária 
RioGaleão, após a chegada das vacinas, 
está previsto para desembarcar no ae-
roporto o insumo IFA (Insumo Farma-
cêutico Ativo), matéria-prima da vacina 
AstraZeneca/Oxford que será usada pela 
Fiocruz para a fabricação de 100 milhões 
de doses entre os meses de fevereiro e ju-
lho. O desembarque tem previsão para 
acontecer na próxima semana.

A Secretaria Municipal de Saúde infor-
mou que, na cidade do Rio, a vacinação 
terá início nos próximos dias, mas não 
precisou datas. Segundo a pasta, será em 
450 pontos do município, a maioria deles 
em clínicas da família e centros munici-
pais de Saúde, além de escolas e locais 
no sistema drive-thru, em que a pessoa é 
vacinada sem sair do carro. Serão 10,5 mil 
profissionais envolvidos na vacinação.

Segundo a secretaria, na primeira fase, 
deverão ser imunizados 2,3 milhões de 
pessoas dos públicos-alvos como traba-
lhadores da Saúde, pessoas a partir de 60 
anos, com comorbidades, professores, 
indígenas, quilombolas, entre outros.

A secretaria informou que a câmara 
fria para o acondicionamento das doses 
já está preparada na Central de Logística 
da pasta, assim como a estratégia para 
transporte para pontos de vacinação. Ou-
tras 350 câmaras foram compradas para 
garantir o armazenamento adequado.

Aeroporto no Rio já está 
pronto para receber dois 

milhões de doses da 
vacina da Índia

JOSSÉ DIAS/PR

REPRODUÇÃO

 > A Secretaria Estadual de Saúde 
confirmou que começa amanhã a 
distribuição de 5,5 milhões de serin-
gas descartáveis de 3 ml com agu-
lha aos 92 municípios fluminen-
ses. Os lotes serão entregues, pela 
Coordenação Geral de Armazena-
gem, de forma escalonada até o 
próximo dia 22. Segundo a pasta, o 
quantitativo corresponde ao núme-
ro de doses necessárias para imu-
nizar a população que se encaixa 
nas quatro fases iniciais. Na quarta, 
conforme a pasta, foi enviado ofí-
cio aos secretários de Saúde com re-
comendação de que os materiais se-
jam de uso exclusivo da campanha 
de vacinação contra a covid-19. 

A primeira fase prioriza trabalha-
dores da Saúde, idosos a partir de 75 
anos de idade, pessoas com 60 anos 
ou mais que vivem em instituições 
de longa permanência (asilos e ins-
tituições psiquiátricas) e população 
indígena. A próxima pega pessoas 
entre 60 e 74 anos de idade. Já a se-
guinte engloba vacinação de pessoas 
com comorbidades, doenças renais 
crônicas e cardiovasculares. 

Em seguida, será a vez de profes-
sores, forças de segurança e salva-
mento, pessoal do sistema prisio-
nal e população privada de liber-
dade. As quatro fases contabilizam 
5.454.912 habitantes.

Agulha e seringa 
para municípios

Os prefeitos que 
participaram ontem 
de reunião no 
Ministério da Saúde 
afirmaram que, de 
acordo com titular 
da pasta, Eduardo 
Pazuello, vacinação 
deve começar na 
quarta-feira, dia 20

A vacina vai chegar em 
todos os municípios. Os 
municípios serão tratados 
equanimemente” 

JONAS DONIZETE, pres. Frente 
Nacional dos Prefeitos 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

PAZZUELLO QUEM DISSE

 NOs prefeitos que participaram ontem 
de reunião no Ministério da Saúde afir-
maram que, de acordo com titular da 
pasta, Eduardo Pazuello, a vacinação em 
todo o Brasil deve começar na próxima 
quarta-feira, dia 20, às 10h. A previsão 
depende, porém, da liberação dos imu-
nizantes AstraZeneca e CoronaVac para 
uso emergencial por meio da Anvisa. A 
expectativa é de que a decisão seja anun-
ciada no domingo.

Em rede social, o prefeito de Floria-
nópolis, Gean Loureiro, foi um dos que 
fizeram o anúncio da próxima quarta-feira 
como o dia de início da vacinação, após a 
reunião. Outros prefeitos também confir-
maram a data na saída da reunião como 
de Salvador, Curitiba, Cuiabá, Maringá, 
Ribeirão Preto (SP) e Araucária (PR). 

O presidente da Frente Nacional dos 
Prefeitos, Jonas Donizete, também con-
firmou o dia 20, mas reconheceu que o 
adiamento no voo para buscar os imu-
nizantes na Índia poderia prorrogar o 
início da vacinação para o dia seguinte 
pela manhã. De acordo com ele, a va-
cina chegará para todos os municípios 
ao mesmo tempo, de forma equânime.  

Questionado por O DIA, o ministério 
não se posicionou sobre a data. 

Prefeitos: vacinação 
vai começar dia 20

LEITOS HOSPITALARES DO SUS

 N A Secretaria Estadual de Saúde publicou 
na quarta-feira, em edição extra do DO, re-
solução que cria regulação unificada para 
leitos destinados a pacientes com covid-19 
em todo o Rio, conforme o Plano de Respos-
ta de Emergência ao Coronavírus.

O documento assinado estabelece que to-
dos os leitos clínicos, obstétricos, pediátricos e 
de terapia intensiva com suporte ventilatório 
destinados ao tratamento de covid-19 esta-
rão sob a gestão estadual, por meio da Central 
Estadual de Regulação (CER), enquanto durar 
o estado de emergência.

A regulação única foi discutida com os 

municípios através da Câmara Técnica da 
Comissão Intergestores Bipartite com re-
presentantes das secretarias de Saúde dos 
municípios do estado para otimização dos 
leitos destinados aos cuidados dos pacientes 
acometidos pelo coronavírus.

A medida visa promover o acesso de todo 
cidadão fluminense aos serviços de saúde 
pública de forma democrática, transparente 
e integral. O acordo define ainda que é de 
responsabilidade das unidades hospitalares 
integrantes do SUS, incluindo conveniadas e 
contratadas, manter mapa de leitos atualiza-
do em tempo real no Sistema de Regulação. 

Regulação unificada para tratar covid-19

CHEGA DOMINGO NO RIO
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Avião que trará 2 milhões de doses da Índia decola hoje
Ministério da divulgou que o adiamento do voo, que estava previsto para ontem, foi em razão de questões logísticas internacionais

REPRODUÇÃO INTERNET

O avião sairá hoje do Aeroporto de de Guararapes, no Recife, às 23h

Para realizar o voo histó-
rico para buscar o primeiro 
lote de vacinas contra Co-
vid-19, a Azul preparou em 
conjunto com o governo, 
uma adesivagem para o Air-
bus A330neo que será res-
ponsável pela missão.

Com a descrição “Vacina-
ção – Brasil Imunizado Somos 
uma só Nação”, o PR-ANX, fará 
o voo entre Recife e Mumbai, 
na Índia. A duração prevista é 
de aproximadamente 14 horas. 
A Azul Cargo, unidade de car-
gas da Azul, possui experiên-
cia e excelência no transporte 
e logística de cargas farmas e 
sensíveis, como a da H1N1, que 
exige gelo seco e preparo espe-
cial para transporte. 

O avião previsto para decolar 
ontem para buscar dois mi-
lhões de doses da vacina con-
tra a covid-19 em Mumbai, na 
Índia, decolará apenas hoje, 
às 23h. O Ministério da Saú-
de informou que o adiamento 
- estava previsto para ontem 
- foi devido a questões logís-
ticas internacionais. A pasta 
divulgou que uma aeronave da 
companhia aérea Azul sairá do 
Aeroporto de Viracopos, em 
Campinas (SP), com escala em 
Guararapes, no Recife (PE). De 
acordo com a Azul, o avião será 
equipado com contêineres es-
pecíficos para garantir o con-
trole de temperatura da carga, 

conforme recomendações do 
fabricante. A volta ao Brasil 
será pelo Aeroporto Interna-
cional do Galeão, no Rio, onde 
as doses serão armazenadas. 

A vacina AstraZeneca/Ox-
ford foi comprada pelo minis-
tério no laboratório indiano 
Serum para garantir o início 
da vacinação no país de forma 
simultânea e gratuita. A data 
de retorno do avião ao Brasil, 
com a carga de vacinas esti-
mada em 15 toneladas, ainda 
é avaliada, segundo andamen-
to dos trâmites da operação de 
logística feita pelo governo Fe-
deral em parceria com a Azul.

De acordo com o ministé-
rio, a vacina será distribuída 
aos estados em até cinco dias 

após o aval da Anvisa para, as-
sim, dar início à imunização 
em todo o país, de forma si-
multânea e gratuita. “Vamos 
vacinar em janeiro. A vacina 
será distribuída simultanea-
mente em todos os estados na 
sua proporção de população 
e grátis”, ressaltou o ministro 
Eduardo Pazuello.

O ministério tem o apoio 
da Associação Brasileira de 
Empresas Aéreas (Abear) por 
meio das companhias aéreas, 
Azul, Gol, Latam e Voepass, 
para a logística de transpor-
te gratuito da vacina para Co-
vid-19. A segurança de todo o 
transporte em terra até os es-
tados terá o apoio do Ministé-
rio da Defesa.

Carnaval fora de época no Rio 
só com população imunizada

Um dia após sancionar a 
lei que cria o Carnaval fora 
de época, todos os meses 
de julho, o governador do 
Rio em exercício, Cláudio 
Castro, afirmou ontem, no 
Twitter, que o “CarnaRio só 
acontecerá este ano com 
a população imunizada”. 
“Sancionei a alteração de 
uma lei que não permitirá 
que o setor carnavalesco 
quebre e criará dispositivos 
para que o governo possa 
decretar feriados e apoiar 
com infraestrutura e incen-
tivos financeiros. No entan-
to, o CarnaRio só acontece-
rá este ano com a popula-
ção imunizada”, disse. 

Castro frisou que a festa 
só ocorrerá em ambiente de 
extrema segurança e listou 
a importância da lei. “O im-
pacto econômico é funda-
mental para o estado e gera 
milhares de oportunidades 
de emprego”, postou.

O governador em exercício 
destacou, ainda, que a medida 
não valerá apenas para 2021.

‘MEDIDA FORA DE HORA’

Para a presidente da Sebas-
tiana, Rita Fernandes, a ini-
ciativa “parece fora de hora e 
sem propósito”. “Não está na 
hora da gente pensar em fazer 
decreto de lei sobre Carnaval 
com tanta gente morrendo, a 
pandemia da covid está fora 
de controle”, criticou.

Segundo o pesquisador e in-
fectologista da UFRJ, Edimil-
son Migowski, tudo depende 
da cobertura vacinal e do an-
damento da pandemia de  for-
ma natural sem intervenção. 
“Pois quanto maior o número 
de pessoas infectadas, menor 
a possibilidade de se ter dis-
seminação do vírus entre nós, 
pelo menos em um espaço tão 
curto de tempo após a primei-
ra exposição”, explicou, ressal-
tando que julho tem um con-

Empresas não 
podem vacinar 
funcionários
Patrões estão impedidos de comprar imunizantes. 
Vacinação a contra covid-19 vai ser centralizada

DIVULGAÇÃO

A justificativa para a proibição foi de que a campanha de vacinação deve estar centralizada pelo ministério

O 
governo federal ne-
gou a possibilidade 
de empresários ad-
quirirem doses de 

vacinas contra covid-19 para 
imunizar seus funcionários, 
como informou o presiden-
te da Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(Fiesp), Paulo Skaf. A decisão 
foi anunciada em uma reu-
nião virtual que aconteceu, na 
última quarta-feira, entre em-
presários e representantes do 
governo federal. Entre os pre-
sentes estavam o ministro das 
Comunicações, Fábio Faria, 
o ministro-chefe da Casa Ci-
vil, Braga Netto, e o secretá-
rio-executivo do Ministério da 
Saúde, Élcio Franco.

De acordo com Paulo Skaf, 
a justificativa do governo 
para a proibição foi de que a 
campanha de vacinação de-
verá estar centralizada pelo 
Ministério da Saúde. 

“Essa possibilidade (com-
pra da vacina pelas empresas) 
foi negada. Essa possibilidade 
no momento não existe. Uma 
empresa que tenha 100 mil 
funcionários, se ela quiser ir 
ao mercado, comprar a vaci-
na e vacinar seus funcionários 
não pode”, afirmou o presi-
dente da federação.

Apesar de terem recebi-

do a negativa do governo, os 
empresários saíram da reu-
nião com a sensação de que o 
Brasil está caminhando para 
a imunização, segundo Skaf. 

“Aquela impressão que dá 
de inoperância, que as coisas 
estão meia estagnadas e o 
Brasil está ficando para trás, 
não se confirmou. O que fal-
ta é só a vacina, o resto está 
tudo preparado, de acordo 
com as informações que ti-
vemos na reunião de ontem”, 
alegou o presidente Fiesp, 
Paulo Skaf, que foi candida-
to ao governo de São Paulo 
pelo MBD em 2018 e apoio 
Bolsonaro no segundo turno 
da eleição presidencial.

CAMPANHA CENTRALIZADA 

Segundo o empresário pau-
lista, a mensagem do gover-
no é de que a campanha de 
vacinação será centralizada 
pelo Ministério da Saúde. 
Skaf relatou que mesmo com 
a proibição da vacinação 

Aquela impressão 
que dá de 
inoperância, que as 
coisas estão meia 
estagnadas e o 
Brasil está ficando 
para trás”

PAULO SKAF, pres. Fiesp

pelo setor privado, os em-
presários que participaram 
da reunião saíram satisfeitos 
e “mais tranquilos” em rela-
ção ao início e ao ritmo da 
vacinação nacional, que deve 
começar ainda em janeiro.

“No momento, o governo 
aguarda a chegada de dois 
milhões de doses do imuni-

zante da Astrazeneca/Ox-
ford e o Instituto Butantan 
já tem seis milhões de doses. 
Ambas vacinas aguardam 
aprovação da Anvisa para 
uso emergencial”, disse a 
Fiesp em nota.

Além de Skaf e os minis-
tros, participaram da reunião 
virtual cerca de 50 CEOs e 

acionistas das maiores em-
presas do Brasil, incluindo re-
presentantes de companhias 
como JBS, Ambev, Via Varejo, 
Google Brasil, Embraer, Ger-
dau, Vivo, Raia Drogasil e Ria-
chuelo. Esses representantes 
fazem parte do chamado Con-
selho Superior Diálogo pelo 
Brasil, da Fiesp.

Sete estados brasileiros não têm 
estoques suficientes de seringas

Sete estados brasileiros não 
têm estoque suficiente de se-
ringas para suprir demanda 
inicial de vacinação, caso haja 
disponibilidade imediata de 
30 milhões de doses no país. A 
informação foi dada pelo Mi-
nistério da Saúde ao Supremo 
Tribunal Federal na última 
quarta-feira. Ao todo, as uni-
dades federativas do Brasil 
possuem 80 milhões de serin-
gas e agulhas para o início da 
imunização contra o novo co-
ronavírus, segundo a manifes-
tação enviada. 

Acre, Bahia, Espírito Santo, 
Mato Grosso do Sul, Paraíba, 
Pernambuco e Santa Catarina 
são os estados que não teriam 
estoque suficiente de seringas 
para o início da vacinação. 
De acordo com o Ministério 
da Saúde, o “quantitativo dis-
ponível no conjunto dos esta-
dos é suficiente para o início 

da campanha de vacinação 
contra a covid-19, em janei-
ro e fevereiro, uma vez que o 
fornecimento e a distribuição 
das vacinas serão realizados 
de forma gradual”.

O envio da manifestação foi 
motivado pela decisão do mi-
nistro do STF Ricardo Lewan-
dowki, que deu prazo de cinco 

dias no último dia 7 ao minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuel-
lo, para que fosse informado 
sobre os materiais necessários 
para o início da imunização.

A ação partiu do partido 
Rede Sustentabilidade, que 
alegou ao Supremo que o go-

verno Bolsonaro estava lan-
çando obstáculos “ao adequa-
do emprego das vacinas que 
devem ser adquiridas”. O ob-
jetivo é que haja comprovação 
de insumos suficientes para 
iniciar a vacinação, ao menos, 
com os quatro grupos prioritá-
rios definidos pela Saúde em 
seu plano de imunização. Caso 
não haja estoque, a sigla quer 
fazer com que o STF obrigue o 
governo Bolsonaro a se movi-
mentar para aquisição.

O governo Bolsonaro afir-
ma que faz ações, por meio 
do Ministério da Saúde, para 
aumentar o estoque de insu-
mos do país com 7 milhões de 
seringas adquiridas em um 
pregão, além do aumento da 
quantidade de materiais ad-
quiridos pela Opas, que pas-
sou de 40 milhões para 190 
milhões. Há a previsão de re-
publicar o processo de licita-
ção com o quantitativo de 290 
milhões de unidades.

 > Brasília

 > Brasília e São Paulo

 > Brasília e São Paulo

veniente. “É mais frio. Em ge-
ral, viroses respiratórias pro-
pagam mais em meses frios do 
que em meses quentes”. 

O autor do projeto, o depu-
tado Dionísio Lins (PP-RJ) diz 
que entende a preocupação 
em relação à pandemia. “A lei 
foi sancionada, mas não quer 
dizer que, em julho, teremos 
Carnaval fora de época. Sem 
vacina, não terá”. 

Rita argumenta que, mes-
mo com todo mundo vaci-
nado, em julho, os blocos da 
Sebastiana não iriam às ruas. 
Mas imagina celebração na 
forma de roda de samba. 

O feriado de terça-feira de 
Carnaval está mantido para 16 
de fevereiro. “Será decretado 
ponto facultativo apenas na 
segunda-feira, dia 15 de feve-
reiro, nos órgãos e entidades 
integrantes da administração 
pública estadual”, diz nota do 
governo. Procurada, a Riotur 
não se pronunciou.

Acre, Bahia, Espírito 
Santo, Mato Grosso 
do Sul, Paraíba, 
Pernambuco e SC não 
teriam estoque
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OMS critica concentração de vacina
Segundo organização, 95% das doses de imunizantes foram usadas em dez países

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom está preocupado com variantes

A Europa precisa ser solidária 
com as vacinas, considerando 
que até agora 95% das doses 
foram usadas em dez países, 
pediu ontem a direção regio-
nal da Organização Mundial 
da Saúde (OMS). “É preciso 
que todos os países capazes 
de contribuir, dar e apoiar o 
acesso e a administração jus-
tos das vacinas, o façam”, afir-
mou o diretor para a região 
Europa da OMS, Hans Kluge, 
em coletiva online. 

Ele destacou os “enormes” 
esforços da organização e seus 
sócios para que cada país obte-
nha os produtos. Segundo o di-
retor, 95% das vacinas contra 
a covid-19 administradas no 
mundo foram usadas em dez 
países, mas não especificou.

Conforme o site de análise 
de dados Our world in data, 
são EUA, China, Reino Unido, 
Israel, Emirados Árabes Uni-
dos, Itália, Rússia, Alemanha, 
Espanha e Canadá. Em pouco 
mais de um mês, cerca de 28 
milhões de doses foram inje-

tadas em 46 países, declarou 
na quarta-feira o diretor de 
emergências da OMS, Michael 
Ryan. No entanto, apesar do 
início das campanhas de vaci-
nação, a rapidez da propaga-
ção das novas cepas do vírus, 
especialmente as detectadas 
no Reino Unido e África do 
Sul, gera preocupação. “A si-
tuação é alarmante”, confir-
mou Kluge.

Na região Europa, 25 países, 
entre eles Rússia, detectaram 
casos relacionados à nova cepa 
VOC 202012/01. “Com uma 
transmissibilidade maior e 
uma gravidade da doença 
semelhante, a variante gera 
preocupação: sem um maior 
controle para frear a propaga-
ção, haverá um maior impacto 
nos centros de saúde, quase lo-
tados e sob pressão”, explicou.

Mas, para Kluge é impor-
tante manter-se otimista. 
“2021 será outro ano de coro-
navírus, mas será um ano mais 
previsível, a situação será mais 
fácil de controlar”, afirmou.

O comitê de emergências 
da OMS marcou reunião de 

Explosão de casos de covid obriga 
Amazonas a ter toque de recolher
Medida foi anunciada no mesmo dia em que hospitais entraram em colapso e ficaram sem oxigênio

O
s  moradores  do 
Amazonas terão li-
mitações para des-
locamento na parte 

da noite. Ontem, o governo 
anunciou a imposição de to-
que de recolher devido ao co-
lapso do sistema de Saúde, 
provocado pela pandemia de 
covid-19, que deixou hospi-
tais sem oxigênio. O toque de 
recolher será aplicado a par-
tir de hoje, das 19h às 6h. O 
Amazonas tem feito raciona-
mento de oxigênio e enviado 
pacientes a outros estados.

Atividades do comércio 
não essencial estão proibi-
das de funcionar. O gover-
nador do Pará, Helder Bar-
balho (MBD), anunciou a 
suspensão da circulação de 
embarcações oriundas do 
Amazonas. 

Na capital, Manaus, “aca-
bou o oxigênio e algumas uni-
dades de Saúde viraram es-
pécie de câmaras de asfixia”, 
informou Jessem Orellana, da 
Fundação Fiocruz-Amazônia, 
uma instituição de pesquisa, 

à AFP. “Estamos no momento 
mais crítico da pandemia”, dis-
se o governador do Amazonas, 
Wilson Lima.

A Amazônia “produz quan-
tidades significativas de oxigê-
nio, mas hoje nosso povo pre-
cisa de oxigênio e solidarieda-
de”, afirmou, acrescentando 
que vários pacientes serão 
transferidos para outros es-
tados. Cerca de 400 cilindros 
foram entregues por militares 
nos últimos cinco dias. O Bra-
sil enfrenta o agravamento da 
pandemia, que já deixou mais 
de 205 mil mortos, balanço su-
perado apenas pelos EUA. 

A média nacional de óbitos 
é de 98 por 100 mil habitan-
tes, mas no Amazonas chega 

 > Aviões da Força Aé-
rea dos Estados Uni-
dos poderão auxiliar 
no transporte de ci-
lindros de oxigênio no 
estado do Amazonas, 
onde houve explosão 
de casos de covid-19 
nas últimas semanas. 
Segundo o deputado 
federal Marcelo Ramos 
(PL-AM), o governo 
brasileiro pediu à Em-
baixada norte-america-
na que disponibilize as 
aeronaves para fazer o 
transporte.

“Tem lugar que tem 
oxigênio, mas não tem 
aeronave que trans-
porte. O único que tem 
entrou em pane e está 
em manutenção”, disse 
Ramos. “Já falei com o 
ministro (Relações Ex-
teriores) Ernesto Araú-
jo e estamos tentando, 
junto à Embaixada, a 
liberação de um avião 
da Força Aérea norte-a-
mericana, um Galaxy, 
para levar o oxigênio”, 
afirmou o parlamentar.

Procurada, a Em-
baixada dos Estados 
Unidos informou, por 
meio de sua assessoria, 
que está ciente do pedi-
do feito e que mantém 
contato com as autori-
dades brasileiras para 
tratar do assunto.

Brasil tenta 
usar avião 
dos EUA para 
transporte

a 142/100 mil. Somente Rio 
(158) e Brasília (145) o supe-
ram. “Aqui não tem leito vazio, 
nem oxigênio, nada, a gente tá 
só na fé”, disse Luiza Castro, 
moradora da capital. 

Imagens nas redes sociais 
mostram pessoas carregando 
tanques de oxigênio para hos-
pitais e pacientes reclamando 
da falta de assistência. A cida-
de registrou o quarto recorde 
diário consecutivo de enter-
ros: 198 pessoas foram sepul-
tadas quarta-feira, sendo 87 
por covid-19.

O Hospital Getúlio Vargas, 
ligado à UFAM, ficou cerca de 
quatro horas sem o insumo 
ontem o que gerou desespero 
entre os profissionais.

A capital, Manaus, 
“acabou o oxigênio 
e algumas unidades 
de Saúde viraram 
espécie de câmaras 
de asfixia”

JESSEM ORELLANA, 
da Fundação Fiocruz-
Amazônia

REPRODUÇÃO

Estado vive drama provocado pela pandemia. “Estamos no momento mais crítico da pandemia”, afirmou o governador Wilson Lima

MÉDIA

142
A média nacional de 

óbitos é de 98 por 100 mil 

habitantes, mas no estado 

do Amazonas chega a 

142/100 mil.

Atividades do 
comércio não 
essencial estão 
proibidas de 
funcionar no estado

Brasil pediu auxílio à Força Aérea dos EUA para transporte de oxigênio

AFP/FORÇA AÉREA DOS EUA

emergência para discutir o 
surgimento de novas varian-
tes do coronavírus e para tra-
tar das infecções pela nova 
cepa ao redor do mundo. A 
reunião costuma ocorrer a 
cada três meses, mas foi ante-
cipada em duas semanas pelo 
diretor-geral da OMS, Tedros 

Adhanom Ghebreyesus. Se-
gundo comunicado, Adha-
nom adiantou o encontro “por 
considerar questões que pre-
cisam de discussão urgente”. 
As variantes, com origem na 
África do Sul e no Reino Uni-
do, se espalharam rapidamen-
te pelo mundo.

Reino Unido barra voos 
da América do Sul

O governo britânico proi-
biu ontem as chegadas de 
todos os países da Amé-
rica do Sul, incluindo o 
Brasil, do Panamá, além 
de Portugal, “por causa de 
seus laços estreitos com o 
Brasil”, devido à nova cepa 
do coronavírus encontra-
da na Amazônia.

As chegadas desses paí-
ses serão proibidas a par-
tir de hoje “às 4h (1h de 
Brasília) em decorrência 
da evidência de uma nova 
variante no Brasil”, anun-
ciou ministro dos Trans-
portes, Grant Shapps, em 
uma rede social.

Shapps também usou 
a publicação para justifi-
car a restrição: “Tomei a 
urgente decisão de proi-
bir as chegadas (...) após 
a evidência de uma nova 
variante no Brasil”. 

Com a decisão, fica 
proibida a entrada de 
viajantes dos seguintes 
países: Argentina, Bra-

sil, Bolívia, Cabo Verde, 
Chile, Colômbia, Equador, 
Guiana Francesa, Guiana, 
Panamá, Paraguai, Peru, 
Portugal, Suriname, Uru-
guai e Venezuela.

Cidadãos britânicos que 
queiram voltar para casa ou 
estrangeiros com permissão 
de residência no país conti-
nuam com a entrada permiti-
da, mas precisarão passar por 
um isolamento obrigatório de 
dez dias, caso tenham os paí-
ses citados como origem.

O objetivo é evitar que 
pessoas que estejam no Bra-
sil cheguem ao Reino Uni-
do através de conexões com 
países vizinhos. A decisão 
foi tomada, de acordo com 
Shapps, “após a evidência de 
uma nova variante [do coro-
navírus] no Brasil”. 

A medida não se aplica a 
britânicos, irlandeses e no 
caso de estrangeiros que te-
nham permissão de residên-
cia no Reino Unido. Apesar 
disso, todos os viajantes de-
verão fazer um isolamento 
obrigatório de dez dias.

 > Nova York, Estados Unidos  > Londres, Reino Unido

 > Manaus e Brasília
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RIO DE JANEIRO

Confirmado: no domingo, 
Enem será realizado
Vestibulandos afirmam que não se sentem seguros para fazer o exame

REPRODUÇÃO/INTERNET

Prova acontece a contragosto de vários estudantes, no domingo

O 
Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem) 2020 está 
marcado para acon-

tecer nos dias 17 e 24 de janei-
ro. A Defensoria Pública da 
União (DPU) no Rio de Janei-
ro recomendou, nesta quinta-
feira, ao Governo do Estado e 
à Prefeitura o adiamento da 
prova. Mas o TRF-3 (Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região) 
negou ontem o pedido e as da-
tas estão mantidas.

Responsável pela deci-
são, o desembargador Anto-
nio Carlos Cedenho alegou 
que houve participação de 
“setores diretamente inte-
ressados no Enem, inclu-
sive Estados e Municípios” 
na escolha da aplicação da 
prova. “Embora as infecções 
pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2) tenham se intensifi-
cado, devido, sobretudo, às 
festas de fim de ano, a obser-
vância das normas sanitárias 
minimiza o risco durante a 
prova. Similarmente às elei-
ções para prefeitos e verea-
dores, o Enem sintetiza um 
interesse público de difícil 
postergação”, alega Cedenho. 

Mas mesmo assim, além 
da preocupação pela alta de 
casos da Covid-19, estudan-
tes afirmam que não se sen-
tem preparados e seguros 
para fazer o exame.

Realizada em meio à pan-
demia, a prova tem 5,7 mi-
lhões de inscritos em todo o 
país. Segundo os inscritos, 
não há condições seguras 
para a realização da prova. 
O Instituto Nacional de Pes-
quisas Educacionais (Inep), 
responsável pelo exame, diz 
que a data está mantida.

A estudante do Colégio 
Jean Piaget Ana Beatriz 
Peixoto da Silva, de 17 anos,  

queria o adiamento. 
“São milhões de estudan-

tes que estarão expostos a 
essa pandemia. Além disso, 
o sistema de saúde de mui-
tos locais está à beira do co-
lapso, como aqui mesmo no 
Rio de Janeiro, não havendo 
condições para lidar com as 
possíveis consequências da 
realização da prova”, aler-
tou a moradora de Laranjal, 
São Gonçalo. Ela também 
afirma que o Ministério da 
Educação (MEC) deveria ter 
considerado o voto da gran-
de maioria dos estudantes 
na primeira enquete sobre o 
adiamento.

Amazonas consegue 
suspender a prova
A aplicação do Exame Na-
cional do Ensino Médico 
(Enem) foi suspensa no 
estado do Amazonas, em 
decisão do juiz Ricardo 
Augusto de Sales, da 3ª 
Vara Cível. O motivo é a 
segunda onda da pande-
mia da covid-19, que tem 
causado colapso no siste-
ma de saúde pública local.

Em sua decisão, o juiz 
destacou que a imposição 
da aplicação do exame 
aos estudantes “malfere o 
princípio da moralidade 
administrativa”, citando 
também os profissionais 
responsáveis pela aplica-
ção do Enem e os poten-
ciais riscos de contami-
nação do novo coronaví-
rus. Ricardo Augusto de 
Sales afirmou ainda que 
“o Poder Público não dis-
põe de estrutura hospi-
talar-sanitária para dar 
o socorro médico devido 

àqueles que eventualmente 
necessitarem”.

SEM GARANTIA

O presidente do Inep, Ale-
xandre Lopes, disse ontem 
que os candidatos que per-
derem o Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 
em sua data original por 
conta da pandemia da Co-
vid-19 não terão a garantia 
de que poderão participar da 
reaplicação.

“A gente não pode assegu-
rar a reaplicação para todas 
as cidades que estão decre-
tando a proibição da reali-
zação do Enem. É uma de-
cisão local, mas não consigo 
assegurar que a gente possa 
fazer as provas no dias 23 e 
24 por conta dos desafios lo-
gísticos”, afirmou Lopes em 
entrevista ao portal UOL. 
“Temos que entender que a 
elaboração do Enem demora 
vários meses”.

A reaplicação do Enem está 
marcada para os dias 23 e 24 de 
fevereiro. Quem estiver doente 
deve comunicar a condição, 
antes da realização das provas, 
pela Página do Participante 
na internet. A pessoa deverá 

inserir documento legível que 
comprove a doença, com nome 
completo, diagnóstico, o códi-
go correspondente à Classifi-
cação Internacional de Doença 
(CID 10), além da assinatura e 
da identificação do médico.

DIA A DIA

EM CASO DE DOENÇA

 > Para o pediatra infec-
tologista Renato Kfou-
ri, de 56 anos, eventos 
como esses que podem 
gerar grandes aglome-
rações são arriscados, 
mas possível de ser 
realizados se houver 
respeito pelas medidas 
restritivas. “Com dis-
tanciamento entre as 
carteiras, salas venti-
ladas, obrigatoriedade 
do uso de máscara. O 
aluno pode levar seus 
materiais e não com-
partilhá-los. Já é um 
ambiente silencioso, 
que não tem tanta sala, 
o que diminui o risco de 
propagação. O grande 
gargalo está relaciona-
do ao transporte e a en-
trada desses alunos. Po-
dem flexibilizar pontos 
de aplicação da prova 
e alternar o horário de 
entrada”, diz.

Do ponto 
de vista da 
saúde

JESSYCA DAMASIO
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Foram apreendidos 
783 mil cigarros 
ilegais e 40 máquinas 
caça-níqueis

Operação 
combate 
comércio 
ilegal
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Material apreendido ontem

A Força-Tarefa da Polícia 
Civil, montada para com-
bater os principais braços 
da milícia do Rio, realizada 
ontem para impossibilitar o 
comércio ilegal de cigarros 
contrabandeados, terminou 
com duas pessoas presas e 
outras 102 conduzidas à de-
legacia pelo crime de con-
trabando. O nome dos pre-
sos não foi divulgado.

Cerca de 300 agentes esti-
veram na Baixada Fluminen-
se e em bairros da Zona Oes-
te. Ao todo, foram apreendi-
dos 783 mil cigarros ilegais, 
40 máquinas caça-níqueis, 
além de grande quantidade 
de remédios desviados da 
rede pública. 

Em dois meses de investi-
gação a polícia mapeou 143 
pontos de vendas do produto 
contrabandeado, a maioria 
em regiões dominadas por 
grupos paramilitares ligados 
ao miliciano Wellington da 
Silva Braga, o Ecko. De acordo 
com a Polícia Civil, o comércio 
de cigarros falsificados tem 
renda estimada em torno de 
R$ 12 milhões por mês. 

‘A família perdoa, a família ama’
Pai de Israel, militar morto por assaltantes em Madureira, quer que criminosos “encontrem a paz”

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Marcelo, pai de Israel, compareceu no IML para a liberação do corpo do militar, morto durante assalto

I
srae l  Correa  es tava 
cheio de planos. O casa-
mento com a noiva já ha-
via sido marcado para o 

ano que vem, e o aluguel do 
salão era pago em parcelas. 
Profissionalmente, o militar 
da Marinha do Brasil tam-
bém vivia grande expecta-
tiva: estava no segundo dia 
do curso de instrução para 
se tornar sargento. Mas a 
violência cotidiana do Rio 
ceifou a vida, a carreira e os 
sonhos do jovem de 28 anos. 
Ele foi assassinado por cri-
minosos na noite de quarta 
em Madureira, Zona Norte 
da cidade, numa tentativa 
de assalto. A dupla de assal-
tantes está foragida.

A família esteve na manhã 
desta quinta-feira no Insti-
tuto Médico Legal (IML), no 
Centro do Rio, para reconhe-
cer o corpo. Muito religio-
sos, os familiares dizem que 
perdoam os criminosos, ape-
sar da dor da perda. “A famí-
lia perdoa, a família ama. A 
família tem seus ideais com 
base naquilo que ensina a 
palavra de Deus. Esperamos 
que essas pessoas se voltem 
para Deus e passem a en-
contrar a paz. É isso que nós 
temos como objetivo. Não 
temos rancor, ou ódio. Fica 
a tristeza pelo filho maravi-
lhoso que Israel sempre foi”, 

disse o pai, Marcelo Correa. 
Israel era filho único.

Morador de Marechal 
Hermes, Israel voltava de 
carro do Centro de Instru-
ção Almirante Alexandrino, 
na Penha, e foi abordado 
pelos criminosos na Aveni-
da Ministro Edgar Romero, 
na altura da estação de BRT 
Otaviano, em Madureira. 
Dois assaltantes numa mo-
tocicleta abordaram o veí-
culo. Israel teria se assus-
tado e acabou atingido pe-
los criminosos. Ele morreu 
ainda no local. Outros dois 
amigos voltavam de carona 
e estavam no banco trasei-
ro, mas nada sofreram. “Pelo 
jeito que foi, não identifica-
ram meu primo como mili-

tar. Ele estava com o vidro 
fechado, (a ação) foi muito 
em cima”, contou o primo, 
Wilson Leal.

Evangélico, Israel tinha 
um conjunto gospel e che-
gou a compor uma música 
no ano passado, chamada 
‘Me Libertou’. No videoclipe, 

é ele quem canta e toca vio-
lão. “A gente fica preocupado 
com Covid, com outras coi-
sas, mas uma barbaridade 
dessa a gente jamais espera 
que vai acontecer com al-
guém próximo de nós. Com 

a fé que temos em Cristo, a 
gente fica chateado, mas pe-
dimos a Deus para que quem 
cometeu essa ação possa ter 
a oportunidade de se rege-
nerar”, afirmou o primo.

“Sempre foi nosso inte-

resse que ele alcançasse o 
objetivo (de se tornar sar-
gento), apesar das dificul-
dades. Fizemos o que pude-
mos. Infelizmente, foi in-
terrompido de forma trági-
ca”, comentou o pai.

Militar era cantor 
evangélico e gravou 
uma música no 
ano passado, ‘Me 
Libertei’

SÃO GONÇALO

 N U m  p o l i c i a l  c i v i l  f o i 
surpreendido e assas-
sinado, na tarde desta 
q u a r t a ,  d u r a n t e  u m a 
tentativa de assalto em 
São Gonçalo, na Região 
Metropolitana do Rio. O 
agente estava ao lado 
da esposa e da filha, que 
não se feriram.

Rodrigo Costa Robo-
re d o  fo i  s u r p re e n d i d o 
por três bandidos arma-
dos que abordaram ele 
e a família na Rua Ricar-
do Campelo, no bairro 
Camarão. Segundo in-
fo r m a çõ e s  d a  p o lí c i a , 
Rodrigo teria reagido a 
ação criminosa logo de-
pois que os assaltantes 
ameaçaram sequestrar 
a  e s p o s a  e  a  f i l h a  d o 
policial.

N a  t r o c a  d e  t i r o s ,  o 
agente conseguiu balear 
u m  d o s  b a n d i d o s ,  q u e 
morreu no local. Rodri-
go foi atingido no peito 
e levado para o Hospital 
Estadual Alberto Torres 
(Heat), mas não resistiu.

Policial morto 
em assalto
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FINAL DA COPA DO BRASIL
O jogo de ida será em Porto Alegre, 
com a volta em São Paulo. Grêmio e 
Palmeiras brigam pelo título. 

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

FLUMINENSE FLAMENGO

Ailton: ‘Uma noite para 
apagarmos da história’
Auxiliar de Marcão 
diz que Tricolor 
precisa tirar lições 
da goleada para o 
Corinthians

Ailton diz que é até difícil de dar uma resposta que explique a goleada

A 
goleada de 5 a 0 para 
o Corinthians, na 
quarta-feira à noite, 
em São Paulo, foi a 

maior que o Fluminense já 
sofreu no duelo contra o clu-
be paulista. Ao fim do jogo, 
o sentimento era de tristeza 
durante a coletiva de Ailton, 
auxiliar de Marcão, que nova-
mente substituiu o treinador, 
afastado pela covid-19. O ex-
jogador afirmou que a equipe 
precisa tirar lições do resulta-
do péssimo em São Paulo.

“Uma noite para apagar-
mos da história do Flumi-
nense, mas para tirar muitas 

lições. Para que não cometa-
mos mais os erros. É muito 
triste um time que vem de 
uma vitória tão importante 
sobre um rival tomar de cin-
co. Temos que analisar bem 
onde foram os erros. Sabe-
mos que temos que levantar 
a cabeça dos atletas porque 

já temos jogo sábado (ama-
nhã). Pensar grande para 
ganharmos do Sport”, disse.

O resultado também fez o 
Fluminense voltar a perder 
por cinco gols de diferença, 
algo que aconteceu pela úl-
tima vez em 2005, quando o 
Tricolor foi goleado por 6 a 1 

para o Paraná, no Campeo-
nato Brasileiro. Ailton teve 
dificuldades de explicar o 
que levou a equipe carioca a 
sofrer tamanha derrota.

“A resposta fica até difícil. 
Fizemos contra o Flamengo 
um segundo tempo muito 
bom. E viemos para um con-
fronto direto e não tivemos 
uma resposta nos dois tem-
pos. Sem dúvida que o sen-
timento é de muita tristeza. 
O Fluminense é um time 
gigante. Nós respeitamos 
muito o Corinthians, mas 
não era para tomarmos uma 
goleada como essa”, disse.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nAntes das semifinais da Li-
bertadores — Palmeiras x Ri-
ver e Santos x Boca Juniors 
—, a Conmebol divulgou uma 
arte nas redes sociais com os 
times argentinos caminhan-
do para a final no Maracanã 
e os rivais paulistas apenas 
olhando. O que aconteceu? A 
final será entre Santos e Pal-
meiras, que farão a decisão no 
Maracanã, no dia 30. Um tapa 
sem luva na cara da institui-
ção, que tem birra contra os 
brasileiros. Parabéns, Santos 
e Palmeiras. Grande fase!

RESPOSTA 
À CONMEBOL 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A NECESSIDADE 
DO COMANDANTE 

S
empre falei: o Fluminense foi um time de 
Guerreiros durante todo esse tempo em que 
Odair Hellmann esteve à frente. A sétima 

colocação do Brasileiro não é acaso. Um elenco 
que lutava, brigava, era organizado e jogava da 
mesma forma dentro e fora de casa. Depois que 
ele foi para o mundo árabe, isso se perdeu. A vi-
tória contra um apático Flamengo escondeu que 
esse espírito de guerreiros foi se perdendo sem 
comando. Gosto do Marcão e do Ailton, nomes 
históricos no clube. Mas o Flu precisa de um téc-
nico. Não só pela goleada acachapante por 5 a 0 
para o Corinthians, mas por dois motivos. O pri-
meiro é que, agora com o G8 do Brasileiro, o Flu-
minense não pode deixar a vaga escapar de jeito 
nenhum. Seria um banho de água fria. Segundo, 
que, se conseguir a classificação, a pré-Libertado-
res começa no dia 3 de março, uma semana após 
o fim do Brasileirão. Quem em uma semana vai 
implantar algo de diferente? Ou vai para a maior 
competição da América com auxiliares? 

Odair 
Helmmann 
teve um time 
de Guerreiros 
sob o seu 
comando

 nMuitas notícias saíram 
nos últimos dias sobre os 
problemas que o elenco 
do Flamengo tem. Até em 
“panelas” foi falado. O Fla 
e os jogadores envolvidos 
negaram tudo e disseram 
que o Rubro-Negro é uma 
família. O que intriga é que, 
após tudo isso, Ceni ficou 
horas conversando com o 
grupo todo no CT do Ninho. 
Será que era tudo mentira 
e não tinha problema? Por 
que tanta conversa e não 
tanto treino?

A REUNIÃO DE 
ROGÉRIO CENI 

JORGE SALGADO VAI TOMAR POSSE 

 nLeven Siano tenta na Justiça evitar a posse de Jorge Sal-
gado como presidente do Vasco, mas parece que não vai 
conseguir. Após sofrer declínio no Tribunal de Justiça do 
Rio, o Supremo Tribunal Federal negou a liminar de ur-
gência do Solidariedade, com o mesmo intuito. As decisões 
ficam para depois do dia 20, quando Salgado toma posse. 
Espero que isso seja respeitado. O Vasco precisa de paz.
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Jogador teve 75% dos seus direitos 
negociados por cerca de R$ 15,61 milhões

Contrato de Lincoln 
com o Vissel Kobe terá 
duração de três anos

O atacante Lincoln, de 20 
anos, acertou um contrato 
de três anos com o Vissel 
Kobe, do Japão. A equipe 
asiática irá pagar três mi-
lhões de dólares (cerca de 
R$ 15,61 milhões) por 75% 
dos direitos do atleta. As 
parcelas serão quitadas 
em 2021. O Flamengo irá 
manter os outros 25% do 
atleta.

Após semanas de nego-
ciações, o destino do joga-
dor finalmente foi selado. 
Além da equipe japonesa, 
o Cincinnati, dos Estados 
Unidos, era o outro clube 
que desejava contratar o 
atacante. A ideia do Vissel 

Kobe era de buscar um em-
préstimo inicialmente, po-
rém, com a tentativa da equi-
pe concorrente em fechar o 
acordo em definitivo, o clube 
asiático mudou de ideia.

O clube japonês sempre 
foi a preferência de Lincoln 
e o Flamengo chegou a enca-
minhar um acerto. No entan-
to, a cúpula rubro-negra fez 
novas exigências que trava-
ram os negócios nos últimos 
dias. No entanto, as arestas 
foram aparadas.

Lincoln deixa o Flamen-
go em meio a um momen-
to conturbado. Desde o fim 
do ano passado, o atacante 
vem treinando com a equipe 
sub-20, o que não lhe agra-
dou nem um pouco. Aos 20 
anos, o jogador considerado 
uma promessa da base nun-
ca conseguiu se firmar como 
titular do Rubro-Negro.

VASCO

Benítez se derrete em retorno
Argentino assinou por mais seis meses com o Cruzmaltino

Após semanas de uma nove-
la que parecia interminável, 
Martín Benítez acertou a sua 
permanência no Vasco. Ao 
conceder entrevista na Vasco 
TV, o argentino explicou por 
que sempre desejou bastante 
continuar no clube carioca 
após o empréstimo inicial.

“Estou muito feliz por-
que o Vasco te gera algo que 
você está dentro do Vasco. O 
Vasco te faz sentir algo que 
o torna um torcedor a mais 
do clube”. Estava com muita 
vontade de voltar. O treina-
dor me chamou, e estou mui-
to agradecido a ele”, afirmou.

Após se reapresentar ao 
Independiente, o meia, de 26 
anos, voltou ao Vasco e assi-
nou um novo empréstimo de 
seis meses com o clube cario-

Benítez: feliz com a renovação

ca. Benítez falou sobre a ex-
pectativa de ser comandado 
por Vanderlei Luxemburgo.

“Meu último jogo foi com 
o Fluminense, em 13 de de-
zembro. Depois, demora re-
tomar a forma física. Tive 

uma conversa com o treina-
dor, com o preparador físico, 
e eles vão me ajudar para que 
eu possa estar 100% o mais 
rapidamente possível. Sei 
que estou com gente muita 
qualificada, e eles vão me 
oferecer o melhor”, disse.

O Vasco encaminhou na 
quarta-feira um ofício para 
a CBF a fim de pleitear que o 
Torneio Internacional Riva-
dávia Corrêa Meyer, de 1953, 
seja reconhecido como Tor-
neio Intercontinental de Clu-
bes, semelhante ao modelo 
de Mundial entre equipes 
de futebol. A ação foi feita 
por meio do presidente Ale-
xandre Campello, e do vice
-presidente de Relações Es-
pecializadas, João Ernesto 
Ferreira.

BOTAFOGO

Presidente cobra mudanças
Em carta à torcida, Durcesio deixa clara insatisfação com resultados

Em carta aberta à torcida 
do Botafogo, o presidente 
Durcesio Mello afirmou que 
houve cobranças aos jogado-
res do elenco e garantiu que 
o Alvinegro aplicou multas 
em atletas que não vinham 
se comprometendo. A men-
sagem foi publicada no site 
oficial do clube.

Além de passar uma men-
sagem de confiança aos joga-
dores em reunião na última 
terça-feira, no Estádio Nilton 
Santos, o mandatário disse 
ter deixado clara sua insatis-
fação e inconformismo com 
a campanha no Campeonato 
Brasileiro.

“Aos jogadores, disse que 
confio e acredito no trabalho 
deles. Mas deixei clara a mi-
nha plena insatisfação e in-

Durcesio: cobranças necessárias

conformismo com os resul-
tados e a campanha até aqui. 
Cobranças são necessárias de 
forma dura, com o máximo 
compromisso e responsabili-
dade de todos os envolvidos 
com a instituição. Houve mui-

tos erros, de todas as partes, 
que certamente servirão de 
aprendizado daqui para fren-
te de modo que jamais se re-
pitam”, afirmou Durcesio, em 
um trecho da carta.

VENDA DE JOÃO PAULO
O Botafogo acertou a ven-
da do meia João Paulo para 
o Seattle Sounders, dos Es-
tados Unidos. As duas par-
tes tinham até o dia 15 deste 
mês para finalizar o acordo 
relativo ao direito de compra 
que a equipe norte-america-
na tinha em relação ao atleta. 
Porém, a negociação foi con-
cluída antes. As informações 
são do portal “FogãoNet”. A 
venda do atleta será por 1,12 
milhão de dólares (cerca de 
R$ 6,6 milhões). 

Exclusivo!

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

“É muito triste um 
time que vem de 
uma vitória tão 
importante sobre um 
rival tomar de cinco”
AILTON, auxiliar de Marcão
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ECONOMIA

IPTU do carioca 
tem erro em 
códigos de 
cadastramento 
Contribuintes devem usar novas guias para débito 
automático disponíveis no portal carioca.rio

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO

O
s técnicos da nova 
gestão da Secreta-
ria Municipal de 
Fazenda e Planeja-

mento detectaram erros em 
códigos de cadastramento 
de débito automático dis-
ponibilizados em 65,3 mil 
guias em papel — 3,8 % das 
1,7 milhão das guias emiti-
das na cidade do Rio. A pre-
feitura informou que será 
instaurada sindicância para 
apurar responsabilidade.

As guias com erro são as 
que já estavam previamen-
te cadastradas em débito 
automático desde exercí-
cios anteriores. Estes con-
tribuintes não devem usar 
o código da guia em papel 
para fazer alterações em 
seus bancos. 

Quem já fazia o paga-
mento por débito automá-

tico e refez o cadastro com 
o código com erro deve can-
celar esse cadastramento, 
consultar a guia pelo ca-
rioca.rio e, então, refazer 
o cadastramento do débito 
automático, agora com o 
código correto que consta 
na guia retirada online.

A cota única e a primei-
ra parcela vencem no dia 5 
de fevereiro. Quem optar 
pelo pagamento parcelado 

pode gerar todas as guias 
com apenas um acesso ao 
sistema. 

A Secretaria Municipal 
de Fazenda se desculpou 
pelo erro, embora a atual 
equipe não fosse responsá-
vel pelos atos de emissão 
das guias de IPTU, e disse 
que está trabalhando dia 
e noite para solucionar o 
problema.

Devido à pandemia, os 
postos só realizarão atendi-
mento presencial com agen-
damento prévio. Veja os en-
dereços no quadro ao lado.

Concurso para Educação
Serão abertas 500 vagas para início imediato para professores

O governador em exercício 
Cláudio Castro (PSC) anun-
ciou ontem a abertura de 
um concurso para a Educa-
ção com 500 vagas para iní-
cio imediato de professores 
e 3.500 de banco de reser-
va. “Estamos abrindo ago-
ra, em março, o concurso 
público para o Magistério, 
cargo de Professor 1, com 
carga horária de 16 horas 
semanais”, afirmou Cas-
tro, durante uma live com 
a participação do secretá-
rio estadual de Educação, 
Comte Bittencourt.

“Você, que vem se prepa-
rando para o concurso do 
Magistério, essa é a gran-
de oportunidade: 500 cha-
mados imediatamente. Em 
março, deve ser lançado o 
edital. Já para completar as 
vagas do segundo semestre, 
que é aquele banco, confor-
me os professores vão se 
aposentando ou pedindo 
exoneração, a gente imedia-
tamente possa repor”, com-
pletou Castro.

Segundo Bittencourt, as 
vagas serão importantes do 
ponto de vista da rede es-
tadual porque são déficits 
pontuais que existem em 
determinados municípios 
e determinadas disciplinas.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Outra novidade anunciada, 
é o reajuste do auxílio a ali-
mentação, na casa de 40% 
para os professores e servi-
dores da Educação.

“Depois, na página da 
Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc), po-
derá ver exatamente pela 
sua carga horária 16h, 22h, 
25h, 30h e 40h. O maior, 
40h, passa para R$ 598,80, 
um aumento efetivo e jus-
to”, explicou Castro.

REPRODUÇÃO

Em live, Comte Bittencourt e Cláudio Castro anunciam concurso

BARRA SHOPPING:
 N Av. d a s  A m é r i ca s ,  4 .6 6 6 

– 3º piso – sala 326A / (21) 
2275-5656.

RIO SUL SHOPPING
 N  Rua Laura Müller, 116 – Es-

t a c i o n a m e n t o  G 4  /  ( 2 1 ) 

2594-6822.

WEST SHOPPING
 N , Estrada do Mendanha, 555 – 

loja 282 – Campo Grande/ (21) 
98909-2360.

NORTE SHOPPING

 N , Av. Dom Helder Câmara, 
5.474 – loja 3021 – Cobertura / 
(21) 2458-2357.

CENTER SHOPPING
 N , Av. Geremário Dantas, 404 

– Lojas 501 e 502 – Piso G2 – 
Jacarepaguá/ (21) 3394-3020.

CONFIRA OS ENDEREÇOS

NÚMEROS

1,7 MILHÃO
Número total de guias 

emitidas na cidade do Rio

As guias com erro são 
as que já estavam 
previamente 
cadastradas em 
débito automático 
desde exercícios 
anteriores
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Ano será de reformas 
no estado e município
Governo fluminense fará ajustes mais duros para nova adesão ao regime fiscal

ESTEFAN RADOVICZ

Governador em exercício Cláudio Castro disse que novo regime é imprescindível para o equilíbrio fiscal

O 
ano de 2021 será de 
reformas no Estado 
do Rio e na capital 
fluminense. Além da 

prefeitura — que já anunciou o 
envio, em fevereiro, de um pa-
cote de ajustes à Câmara —, o 
governo fluminense promete 
medidas estruturais para con-
seguir aderir ao novo Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF). 
A versão remodelada do regi-
me está na Lei Complementar 
178, sancionada ontem pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 

Para o Rio, mais uma ade-
são ao RRF representa alívio 
de caixa de R$ 52,5 bilhões 
até 2029, segundo dados da 
Secretaria do Tesouro Na-
cional. Na prática, a medida 
ajudará na garantia do depó-
sito dos salários em dia. 

O novo regime também 
prevê ações mais efetivas 
pelos estados interessados 
em aderir ao acordo. E o go-
vernador Cláudio Castro vai 
propor reformas previden-
ciária, administrativa e um 
novo teto de gastos. O gover-
no terá ainda que fazer re-
visão de benefícios fiscais. 
Castro declarou que o novo 
regime será “instrumento 
imprescindível para o equi-
líbrio fiscal” dos entes. 

INTEGRIDADE

 n A Secretaria Municipal de 
Governo e Integridade Pública 
do Rio publicou ontem reso-
lução que veta os servidores 
de usarem aplicativos, como 
WhatsApp, para conversar 
com fornecedoras de serviços. 

A medida é parte do Programa 
Carioca de Integridade Pública 
e Transparência e determina 
que a comunicação entre os 
agentes públicos da prefei-
tura com OSs e ONGs seja fei-
ta por canais oficiais.

Conversa por WhatsApp é vetada

 nA Lei 178/20 prevê ainda uma 
nova renegociação de dívidas 
dos estados e municípios com 
a União. Para o autor da norma, 
deputado federal licenciado 
Pedro Paulo (DEM) — hoje, se-
cretário municipal de Fazenda 
—, a Presidência estabeleceu 
novo marco no caminho da re-
cuperação fiscal no Brasil. 

N o  e n t a n t o ,  a  s a n ç ã o 
veio com vetos. Pedro Paulo 
comentou que alguns deles 
“afetam pontos cruciais do 
programa”: “Foram dois in-
tegrais e quatro parciais. Um 
deles foi o artigo que permitia a 

suspensão de pagamentos de 
dívidas com organismos mul-
tilaterais já em 2021, afetando 
diretamente a cidade do Rio”.

A questão da renegociação 
da dívida é fundamental para o 
governo carioca, que acumula 
R$ 509 milhões em débitos. O 
número representa um terço de 
uma folha de pagamento. Vale 
lembrar que, este ano, o muni-
cípio tem que quitar 15 folhas.

O secretário disse que vai 
trabalhar com o governo fede-
ral e o Tesouro “na busca de um 
entendimento para aprovação 
destes pontos no Congresso”.

PARA AJUDA À PREFEITURA

Ponto-chave: costura em Brasília

Sem recuperação fiscal, haveria colapso
 > Secretário estadual de 

Fazenda, Guilherme Mer-
cês reafirmou que o regi-
me será essencial para o 
reequilíbrio das finanças 
fluminenses. Sem isso, 
não haveria como o esta-
do iniciar a retomada do 
pagamento da dívida com 
o Tesouro Nacional, o que 

geraria o colapso das contas. 
Neste cenário, não haveria 

dinheiro para pagar fornece-
dores, servidores, nem para 
manter o funcionamento da 
máquina pública. 

“Os próximos anos serão 
desafiadores. Todas as des-
pesas são muito rígidas e é 
necessário reduzir os gastos 

no futuro para conseguir 
equilibrar as contas a mé-
dio e longo prazos”, ressal-
tou Mercês. “É importante 
diminuir o pagamento da 
dívida agora e ir aumen-
tando aos poucos, para 
que haja tempo para que 
as reformas tenham efei-
to”, acrescentou.

Secretário 
Pedro Paulo 
avaliou vetos 
do presidente 
ao PLP 101, 
que deu 
origem à lei

LUCIANO BELFORD
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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
 

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

 

GarÇON V/TeXTO
experiência serviços de 
bebidas, disponibilidade 
imediata, trabalhar em man-
garatiba, salário +comissão, 
entre 21/ 45 anos, ambos os 
sexos. email: michelvinhos@
gmail.com
 

OPeraDOra mICrO 
Gráfica rápida em madurei-
ra precisa de Operadora de 
micro/ arte Finalista. enviar 
curriculo para Whatsapp 
(21) 98152-0936
 

auX.SerV. GeraIS V/TeXTO
Com disponibilidade de viajar 
dentro do estado. Curriculo 
para currículo: rh@icram.ind.
br  ou laplace.rodrigues@glo-
bo.com

 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 



FábiaOliveira

POLIANA BAGATINI SOBRE VICTOR CHAVES:

‘Tentando uma amizade 

em prol das crianças’

Bianka Fernandes está escalada para uma das 
fases de ‘Gênesis’, na Record TV. Ela será a rainha 
AAT, a grande Rainha do Egito, esposa do faraó 
Amenenhat III, que era o faraó na época da história 
de Abraão e Sara. A atriz dará vida a uma rainha 
bem má que está sempre arquitetando coisas e 
estará sempre em pé de guerra com a segunda 
esposa do faraó, a Rainha Khen, personagem da 
Pérola Faria.
“Além da preparação na emissora, vi muitas sé-
ries, filmes e documentários, tanto sobre o Egito 
quanto sobre realeza e rainhas. Assisti Game of 
Thrones e me inspirei na Rainha Cercei”, conta a 
atriz, que está ansiosa para a estreia da novela 
em 19 de janeiro.

A GRANDE 

RAINHA DO EGITO

DIV
ULG
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Sabe aquela velha frase: ‘ano novo, 
vida nova?’ Pois bem. É mais ou 
menos isso que está acontecendo 

com o sertanejo Victor Chaves e sua 
ex-mulher, Poliana Bagatini, que o acusou 
de agressão. Quase quatro anos após 
registrar uma queixa contra o ex acusando
-o de agredi-la quando ela ainda estava 
grávida do segundo filho do ex-casal, 
Poliana agora voltou a se aproximar do 
pai de seus filhos.

Recentemente, ela compartilhou um 
vídeo nos stories do Instagram escutando 
música ‘Quando Você Some’, da extinta 
dupla Victor e Léo, e marcou o ex-marido 
na publicação, o que acabou deixando os 
fãs do sertanejo em polvorosa com a 
possibilidade de eles terem reatado o 
casamento. Nós procuramos a Poliana, 
que negou a reconciliação, mas confirmou 
que, de fato, voltou a se aproximar de 
Victor por conta dos filhos. “O story aca-

bou gerando uma polêmica sobre um 
possível retorno, mas eu te digo que não 
voltei com o Victor e nem pretendo. Ape-
nas seguimos tentando uma amizade em 
prol das crianças”, disse a empresária com 
exclusividade à coluna. 

Quando questionada sobre a medida 
protetiva que tem contra o ex - que aca-
bou sendo mantida em decisão recente 
do último dia 7, Poliana afirmou apenas 
que ainda não estava sabendo sobre a 
nova decisão e que iria checar com seu 
advogado. Ela não nos respondeu quando 
perguntada se iria solicitar o cancelamen-
to da medida protetiva, já que agora ela 
voltou a conviver com Victor para que os 
filhos tenham uma boa relação com o pai.

No processo contra Poliana, Victor 
Chaves foi condenado por vias de fato e 
teve que cumprir 18 dias de prisão em 
regime aberto. Além disso, ele teve que 
pagar R$ 20 mil a Poliana.

Victor 
Chaves foi 
condenado 
por agressão 
e teve que 
cumprir 18 
dias de 
prisão em 
regime 
aberto. Além 
disso, ele 
pagou R$ 20 
mil para 
Poliana
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DE ‘MALHAÇÃO PARA OS CINEMAS’

Depois de roubar a cena na última temporada de ‘Malhação - Toda Forma de Amar’, Lucca Picon 
está no novo filme teen da Netflix. Filho do surfista francês Miky Picon, rodou ‘Confissões de uma 
Garota’, inspirado no sucesso literário ‘Confissões de uma garota excluída, mal-amada e (um pouco) 
dramática’, de Thalita Rebouças. O elenco conta ainda com Klara Castanho. “Sempre sonhei em 
atuar no cinema e foi uma grande experiência, totalmente diferente da televisão”, conta.
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‘É UM ABSURDO 
ESSA HISTÓRIA’, DIZ 
NETA DE FÃ DE ANITTA
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Depois que a cantora Anahi, do RBD, confessou ter se 
contaminado com a Covid-19 na última live que o grupo 
fez no mês de dezembro, esta coluna não pôde deixar de 
notar que a cantora retirou de seu perfil do Instagram o 
contato da empresa T6H Entertainment de Guillermo 
Rosas, que vem a ser o empresário que gerencia a sua 
carreira. A empresa em questão é a mesma que esta-
va por trás da live do fenômeno teen mexicano. Além 
disso, Anahí também deixou de seguir o perfil oficial 
da empresa. Pelo visto a cantora se arrependeu de ter 
feito a live do show de tributo ao RBD depois de quase 
um ano inteiro de rígida quarentena, afinal de contas, o 
marido dela, que se contaminou com a doença através 
dela, ficou bem mal por causa do coronavírus. Anahi, 
no entanto, ficou assintomática. No final das contas a 
esperta foi a Dulce Maria, que mesmo com as críticas, 
manteve a postura de se preservar e não participar da 
live, já que havia acabado de dar à luz a sua primeira 
filha dias antes da transmissão do show. 

TODA NATURAL

ARREPENDIDA?

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

POR AÍ
 n O cantor e 

compositor ame-
ricano Antonio 
Moraes se sur-
preendeu com o 
sucesso do seu 
primeiro single 
‘country român-
tico’ em portu-
guês, ‘Esquece 
de Mim’. Ele 
está de volta ao 
Brasil para fazer 
vários shows.

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

DUDA REGISTRA QUEIXA 
CONTRA NEGO POR ESTUPRO, 
AMEAÇA E AGRESSÃO

Sikera JR se diverte em parque 

De férias com a família no estado de Santa Catarina, o apresentador do 
programa Alerta Nacional da Rede TV, Sikera Jr, começou o ano de 2021 
visitando o maior parque temático da América Latina, o Beto Carrero 
World. Essa foi a primeira vez que Sikera visitou a atração, e já colocou 
toda sua coragem em ação enfrentando uma das montanhas-russas 
mais badaladas do parque. Ele revelou ter adorado a experiência.

QUE NUNCA AGREDIU DUDA REIS

NEGO DO BOREL DIZ 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Nego do Borel voltou a se pronunciar nesta 
quinta-feira (14). Em um vídeo publicado 
no Instagram, o cantor contou sua versão 
do polêmico término do relacionamento 
com Duda Reis. Segundo o funkeiro, ambas 
as partes fizeram coisas que contribuíram 
para o fim do noivado. 
“Eu tive um relacionamento que acabou 
com contribuições minha e dela. E tínha-
mos combinado de não expor nada. E eu 
vou manter minha palavra de não expor 
as contribuições dela para o fim do nosso 
relacionamento. Sim, eu traí e assumo. E 
essa foi a minha contribuição para o fim do 
nosso relacionamento. As contribuições 
dela eu prefiro não expor.”
Nego também negou as agressões físicas 
expostas por Duda. “Eu nunca agredi ela 
e nem nunca pratiquei qualquer tipo de 
violência contra ela. Alguns fatos não estão 
sendo contados corretamente na mídia. Ela 
está dizendo que saiu da minha casa com 
medo e que não tinha a intenção de voltar. 
Vou mostrar um print que ela diz que vai 
retornar na sexta-feira em vez de sábado. 
Como vocês podem ver, ela não demons-
trou nenhum medo em voltar pra casa.”

Ao contrário do que vem sendo especulado pela mídia, esta coluna soube que a seleção dos casais 
que irão participar da próxima edição do ‘Power Couple’, da Record TV, ainda não começou. O diretor 
do reality, Rodrigo Carelli, que é quem aprova os pedidos de convites, ainda está de férias, inclusive. 
Até o momento a produção de elenco não começou nem mesmo as sondagens dos cotados. 

 ‘POWER COUPLE’ PARADO!

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Um dia depois da alta da avó, Maria Ilza de Azevdo, do hospital 
por causa da Covid-19, Gabriela Pinheiro confirmou processo 
em cima de Anitta e desabafou sobre o caso. Na série ‘Anitta: 
Made In Honório’, Ilza foi acusada de ter invadido a casa da 
Poderosa na Barra da Tijuca. “A minha avó conhece a Anitta 
desde o começo da carreira dela. Minha avó sempre fez tricô 
e crochê pra ela. “Vocês acham que uma senhora de 71 anos, 
idosa, recém-operada do joelho na época, ia conseguir invadir 
um condomínio de luxo? É no mínimo muito absurda essa his-
tória. A mãe da Anitta deixou ela entrar, até porque para entrar 
em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, você precisa se 
identificar. E na Netflix a Miriam fala que ela invadiu, sendo que 
ela foi autorizada”, contou a dançarina.

A cantora Iza surpreendeu os fãs ao revelar que nunca passou 

por cirurgias estéticas. Com um corpo impecável, ela garante ter 

realzado apenas procedimentos estéticos mais simples, como 

clareamento dental e micropigmentação de sobrancelha. “Eu já 

fiz micropigmentação fio a fio e isso mudou muito o meu olhar. 

[...] Tirando isso, é mentira que eu já fiz outros procedimentos 

estéticos e plástica. Nada contra, mas eu nunca fiz”, disse.

Iza garantiu que não pretende mexer no corpo, pelo menos, por 

enquanto. “Eu acho muito legal como essas coisas têm evoluí-

do, mas, por enquanto, eu não tenho vontade de fazer e é isso. 

E eu estou achando que eu devo demorar, né, sabe como é a 

melanina”, contou a artista, que quando nova já teve vontade 

de colocar silicone nos seios, mas depois mudou de ideia após 

adquirir mais maturidade.
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Duda Reis esteve na 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher)em 
São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra Nego 
do Borel, ontem. Em depoimento, a atriz revelou ter sido dopada 
com remédios e estuprada pelo ex-noivo durante uma viagem 
do então casal para Portugal, em 2018.

No depoimento, Duda diz que usava alprazolam, medicamento 
indicado para combater crises de ansiedade e transtorno do 
pânico. O remédio era usado com recomendação médica e ela 
tinha a indicação de ingerir 2 miligramas por dia. No entanto, 
durante a viagem, Nego do Borel teria a incentivado a aumentar 
as doses. Ela chegou a ingerir 8 miligramas, o que a deixava 
dopada. Ainda de acordo com Duda Reis, o cantor teria mantido 
relações sexuais não consentidas e continuava com o ato 
mesmo enquanto a influenciadora pedia para ele parar. A atriz 
também denunciou ter sido traída diversas vezes pelo autor sem 
que soubesse, e que contraiu HPV. Ela diz ainda que teme por 
sua integridade física, pois já presenciou o cantor em chamadas 
de vídeos com presidiários e ter descoberto na residência do ex 
um fuzil e um cofre com R$ 2 milhões em espécie. 
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COLUNA

ESPLANADA

 N Filiado ao PT por anos e ex-presidente do Cade, o 
advogado Vinícius Marques Carvalho continua a dar 
as cartas no órgão de defesa concorrencial. Graças a 
sua influência, um conselheiro do Cade fez uma ma-
nobra que beneficiou uma gigante do segmento de 
combustíveis que contrata os serviços de Carvalho. O 
que ninguém entende é como o PT ainda exerce poder 
no governo de Jair Bolsonaro. 

Clientes 
 NDetalhe: Vinicius tam-

bém foi conselheiro-mor e 
ex-ministro chefe da Secre-
taria Geral dos Governos 
Lula e Dilma e continua 
agindo para atender os in-
teresses de seus eternos 
aliados, agora clientes. Em 
Brasília, comenta-se ainda 
que tem muita coisa para 
emergir nesta atuação do 
petista junto ao Cade e a 
outros órgãos do Executivo.  

Proeza
 N Ao estilo “PT de agir”, ele 

conseguiu que um conse-
lheiro, indicado pelo pró-
prio Governo Bolsonaro, 
fizesse a avocação de um 
processo após o decurso 
do prazo previsto em lei, 
tomando a decisão no apa-
gar das luzes do expedien-
te, às 19h20, do dia 4 de ja-
neiro de 2021.

Outro lado 
 NÀ coluna, o escritório 

VMCA posiciona que seus 
profissionais representam 
clientes no Cade em alguns 
processos e as reuniões 
com conselheiros estão nas 
agendas públicas das auto-
ridades. O Cade afirma não 
ter esse tipo de levantamen-
to (agenda com conselhei-
ros e empresas atendidas 
pelo advogado em proces-
sos no órgão).

Inquéritos Ford
 NO MP do Trabalho ins-

taurou três inquéritos civis 
para mitigar os impactos 
do encerramento das ati-
vidades nas três fábricas da 
Ford. Ao MPT, advogados 
da multinacional repeti-
ram as alegações para jus-
tificar a saída da empresa 
no Brasil. Também se com-
prometeram em encami-

nhar os dados que serão re-
quisitados no âmbito dos 
três inquéritos.

Terceirização 
 NO Ministério Público do 

Trabalho e a Ford trava-
ram, durante oito anos, um 
processo no qual a monta-
dora respondeu por irregu-
laridades na terceirização 
de atividades. Em 2019, 
chegaram a um acordo. À 
coluna, o MPT confirmou 
que, ao longo do ano pas-
sado, a multinacional qui-
tou R$ 10 milhões a título 
de indenização por danos 
morais coletivos. 

Renda e emprego 
 N A Câmara de Consumi-

dor do Ministério Público 
Federal também instaurou 
procedimento para acom-
panhar os impactos do 
fechamento das fábricas. 
Na portaria, o subprocu-
rador-geral, Luiz Augusto 
Santos, menciona “possí-
veis impactos prejudiciais 
capazes de provocar a re-
dução dos níveis de ren-
da e emprego nacionais, 
afetando negativamente a 
economia do país”. 

Pedido   
 NNo encontro com o mi-

nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, e secretários da 
pasta, prefeitos de cidades 
do Nordeste pediram para 
que profissionais da Edu-
cação entrassem no grupo 
prioritário da vacinação 
contra a covid-19. 

Prementes 
 NO pedido, no entanto, foi 

negado pela pasta. O secre-
tário de Vigilância em Saú-
de, Arnaldo Medeiros, disse 
aos prefeitos que há grupos 
“muito mais prementes”. 

Apelo 
 NEm apelo para que a po-

pulação brasileira se vacine, 
a Associação Médica Brasi-
leira (AMB) critica as fake 
news – “desinformação e 
desserviço” – e lembra da 
“importância fundamental 
das vacinas para controle 
das mais diversas doenças 
infecciosas, entre as quais 
a covid-19”. 

Consumo 
 N A Intenção de Consu-

mo das Famílias (ICF), 
medida pela Confedera-
ção Nacional do Comér-
cio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), cresceu 
pela quinta vez segui-
da em janeiro de 2021 
(0,7 %) e subiu a 73,6 
pontos. Contudo, mesmo 
com as recentes altas, o 
indicador registrou o 
pior desempenho para 
um mês de janeiro desde 
o início da série históri-
ca, em 2010. 

PT A MIL NO CADE

ALINHADOS    

 N Com o apoio do PDT, o blo-
co de Rodrigo Pacheco (DEM
-MG), por quem o presidente 
Jair Bolsonaro diz ter “simpa-
tia”, já soma 44 senadores. 
Além do PDT (com três par-
lamentares), outra bancada 
de oposição ao Planalto, o PT, 
já declarou voto em Pacheco.      

“A inteligência 

emocional ocupado 

espaço nos 

principais ambientes 

profissionais mundo 

afora. Aqui existe 

resistência”

“Com essa nova 

onda no Brasil, mais 

uma vez estamos 

nos deparando 

com a falta de 

preparo dos nossos 

governantes”

O título desse texto é parte de 
uma bela canção da MPB su-
per atual para o momento. Afi-

nal, ela diz “...da força mais bruta, da 
noite que assusta...estamos na luta...
pra sobreviver”. E é isso que o plane-
ta vivencia há quase um ano. O desa-
fio de enfrentar um inimigo invisível 
que, só no Brasil, já matou mais de 200 
mil pessoas. E por aqui a luta é ainda 
mais difícil, seja pela necessidade que 
muitas pessoas têm de ir para a rua, a 
falta de consciência de muitos e o ne-
gacionismo do alto comando que não 
só retardou iniciativas para o enfrenta-
mento da pandemia, como ainda anda 
com passos lentos na construção de um 
plano de vacinação.

Não há culpados pela pandemia. 
Trata-se de um vírus tão traiçoeiro e, 
mesmo que muitos acreditem na teo-
ria da conspiração, na qual se acusa 
os chineses de o “fabricarem”, até que 
isso seja provado (se for o caso), o fato 

Com o fim das eleições muni-
cipais, os candidatos que vão 
assumir seu primeiro manda-

to terão o desafio de encarar a vida 
pública sem perder a confiança da 
população. A inteligência emocional 
pode ser uma das chaves para atingir 
esse objetivo. O agente público, seja 
ele eleito, concursado ou em um car-
go de confiança, é justamente aquele 
que faz a interação entre o poder pú-
blico e a população.

A inteligência emocional vem ocu-
pando muito espaço nos principais 
ambientes profissionais mundo afora. 
Aqui no Brasil ainda existe uma certa 
resistência a essa avaliação, já que é 
normal rejeitar algo sobre o qual não 
há muita informação disponível ou 
acessível para todos. 

Nos Estados Unidos e na Europa, 
a inteligência emocional é encarada 
como o diferencial para uma carreira 
de sucesso. O pensamento nos países 
mais desenvolvidos do mundo leva em 
consideração a boa técnica como con-
dição para exercer determinada fun-
ção. Porém é o comportamento eficaz 
que produz os resultados esperados 
e realmente conduz o profissional ao 
crescimento em sua carreira.

Muitas ferramentas de avaliação 
estão disponíveis para medir as prin-
cipais competências comportamen-
tais dos colaboradores. Desta forma, 
o profissional pode ser aproveitado de 
acordo com as próprias característi-
cas. Obviamente quanto mais aptidão 
social ele tem dentro das tarefas que 
realiza, maior será o desempenho e, 
consequentemente, o resultado geral 
de toda a equipe de trabalho.

Os gestores, sejam eles prefeitos, 
governadores, secretários munici-
pais, estaduais, ministros de estado, 
presidentes de autarquias, ou até 
mesmo o presidente da República, 
por diversas vezes privilegiam o co-
nhecimento técnico no momento das 

Inteligência emocional e agente público

Novo tempo, apesar dos perigos

Alan Pereira 

jornalista e 
empresário

Osmar Bria 

Faz treinamentos 
com partidos e 
candidatos

é que o vírus está aí, tirando vidas.
Com essa nova onda no Brasil, 

mais uma vez estamos nos deparan-
do com a falta de preparo dos nossos 
governantes. Hospitais de campa-
nha foram desativados, mesmo sa-
bendo-se da possível segunda e ter-
ceira onda. Leitos desativados e falta 
de profissionais. Em muitas cidades 
não há uma restrição mais rigorosa 
sob o argumento de que a economia 
precisa seguir. Mas é preciso respei-
to, consciência e o cuidado com os 
cidadãos em geral.

Tão atrasados, somos capazes de 
politizar a questão. Muitos veem na 

indicações para os principais cargos. 
É recorrente encontrar a seguinte de-
claração: “meu secretariado será téc-
nico”. Foi plantado no inconsciente da 
opinião pública que isso significa boa 

gestão em todos os sentidos.
Para começar a desmistificar essa 

afirmação, é preciso deixar claro que 
boa conduta ética não tem nenhuma 
correlação com a parte técnica. Então, 
um secretário dito como técnico e um 
não técnico têm as mesmas chances de 
se corromper. É necessário um equilí-
brio entre as duas partes.

O desenvolvimento de liderança e 
o trabalho em equipe, por exemplo, 
são algumas necessidades básicas dos 
gestores ou colaboradores do poder 
público. Encaixar os propósitos indivi-
duais nos objetivos da equipe e cuidar 
do desenvolvimento comportamental 
de todos é o verdadeiro “pulo do gato” 
para esses agentes terem sucesso em 
sua nova jornada.

pandemia a oportunidade de se pro-
jetar, visando o poder e as eleições, 
uma amostra do quão retrógrada e 
despreparada é a nossa classe políti-
ca. Sequer temos um controle preciso 
das vítimas, sendo necessário a im-
prensa fazer esse acompanhamento 
quando os órgãos competentes é que 
teriam o dever de, com transparên-
cia, manter a população informada.

No início de um novo ano devería-
mos renovar a esperança, mas antes 
a nossa missão é sobreviver, torcen-
do para uma maior conscientização 
de todas as esferas públicas. Preci-
samos contar que haja bom senso 
para avançarmos na vacinação que 
as disputas fiquem de lado, pois nada 
se compara a vida humana.

Mais uma vez, recorrendo a canção 
“ ...que nossa esperança seja mais que 
vingança; seja sempre um caminho 
que se deixa de herança...”. Tudo pas-
sa e que seja o quanto antes. 

Que o legado dessa pandemia de 
alguma forma seja de maior cons-
ciência e maturidade da nossa so-
ciedade, no qual o povo é soberano 
e precisa muito mais do que apenas 
sobreviver.

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # Golden  Tulip Goiânia Address inaugura restaurante ‘Seu Jambu’. 
# Bayard Do Coutto Boiteux lança, em maio, livro “Paixão por fotogra-
far o Rio”. # Solista da Orquestra Sinfônica Nacional, violinista Ana de 
Oliveira estreia álbum solo “Dragão de Olhos Amarelos”. # Livro “Pássa-
ro de Seda”, da escritora Isa Colli, entra para Anuário 2021 da Associação 
de Escritores e Ilustradores Infantis e Juvenis (Aeilij).  

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou 
financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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
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Maísa Silva estreia na Netflix
com o filme ‘Pai em Dobro’, 

fazendo uma personagem que 
corre atrás de seu pai biológico

N
o primeiro trabalho de Maisa 
Silva na Netflix, a atriz e apre-
sentadora de 18 anos interpreta 
Vicenza em ‘Pai em Dobro’. O fil-

me, que estreia hoje na plataforma, tem 
como cenário Santa Tereza, no Rio de 
Janeiro. E, com muita música, sensibili-
dade, humor e carnaval, trata a questão 
da descoberta da paternidade, e todo o 
caminho percorrido pela personagem 
para ir atrás do seu pai biológico. 

“A Vicenza é uma pessoa muito com-
pleta. Ao mesmo tempo em que ela de-
monstra uma maturidade que os pais 
não esperam, ela também tem um olhar 
de criança, inocente. Ela tem esses con-
trapontos que não deixam a história ma-
çante e tornam ela uma personagem 
completa. Ela não é só o estereótipo de 
hippie”, explica Maisa.

Ao completar 18 anos, Vicenza desco-
bre uma foto da mãe Raion (Laila Zaid) 
com Paco (Eduardo Moscovis) em um 
Carnaval em Santa Tereza, em 2002. 
Determinada que Paco poderia ser seu 
pai, a jovem decide aproveitar uma via-
gem da mãe à Índia e fugir da comuni-
dade hippie em que vive para ir à cidade 
grande. No Rio, Vicenza chega ao ateliê 
de Paco e fala sobre a possibilidade da 
paternidade.

Vivendo com o “novo” pai, a 
menina descobre outra foto 
da mãe no mesmo Carna-
val, dessa vez com Giovani 
(Marcelo Médici) e deci-
de ir atrás dele também. 
Agora com dois pais, Vi-
cenza tem que lidar com 
um novo amor que 
nasce entre os três 
personagens. “O 
‘Pai em Dobro’ 
propõe, de uma 
forma leve, várias 
discussões, refle-
xões, sobre a questão 
de assumir a paterni-
dade, que algo que 
a nossa socieda-

NATHALIA DUARTE

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

MALHAÇÃO

 n Cícero deixa a casa de Josefina, 
e Benê questiona a mãe. Tato 
cuida de Aldo, que resiste à aten-
ção do filho. Mitsuko afirma que 
não quer mais saber de Tina. MB 
ameaça tirar sua vida.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Depois da explosão, Duque 
chama por Cassiano. Maria Adília 
avisa aos filhos que ficará em 
Vila dos Ventos por tempo inde-
terminado. Ester recebe a notícia 
sobre a explosão da mina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 n Aparício pede ajuda a Bruna 
para impedir que Fedora assuma 
a presidência da empresa. Cami-
la assiste ao vídeo gravado por 
Aparício, incentivando a sobri-
nha a ficar com Giovanni.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR SEM IGUAL

 n Poderosa fica surpresa diante 
de Miguel. Ela quebra o gelo e diz 
que leu o livro de Oseias na Bíblia 
como ele sugeriu, e diz também 
que leu o bilhetinho colado e que 
ele tem razão.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Miguel vai escondido até a dire-
toria do orfanato para mexer nas 
fichas. Ele analisa a ficha de Rafa 
e percebe que o garoto não pode 
ser seu filho com Gabriela.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ivana não consegue contar a 
Joyce e Eugênio sobre sua transi-
ção e diz a Simone que se afasta-
rá de casa por um tempo. Ivana 
se abriga na casa de Nonato.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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de vive muito. Não é o caso da Vicenza, 
porque ela é bem acolhida, mas ela tem 
o direito a saber quem é o pai. Quantos 
jovens crescem sem ter a possibilidade 
de descobrir isso?”, pontua Edu.

O filme estreia hoje em mais de 180 
países pela Netflix. Para a protagonista, 
é uma oportunidade de pessoas lá de 
fora terem a possibilidade de descobrir 
um novo Rio de Janeiro, nem sempre 
mostrado.  “A expectativa sempre é alta 
porque foi um trabalho muito afetuoso. 
Em relação ao consumidor de fora, pode 
ser muito interessante assistir a essa his-
tória e conhecer um Rio, um Carnaval 
que é mais raiz, menor, mas igualmente 
divertido”, explica Maisa. “Eu adoro ser 
transportado para outros lugares quan-
do estou assistindo um filme ou série lá 
de fora. É cultura, figurino, o modo que 
as pessoas interagem, e eu acho que a 
gente tá apresentando uma coisa muito 
bacana do Brasil com essas particulari-
dades”, completa Marcelo.

 PROCESSO CONTRÁRIO
Com o roteiro escrito por Thalita Re-
bouças, que também faz uma ponta no 
elenco, o filme teve o caminho inver-
so do que a escritora está acostumada. 
Em ‘É Fada’ (2016), ‘Fala Sério, Mãe’ 
(2017), ‘Tudo por um Popstar’ (2018), 
e ‘Ela Disse, Ele Disse’, Thalita teve que 
transformar os livros que já eram um 
sucesso em um roteiro de filme. Agora, 
em ‘Pai em Dobro’, a escritora primeiro 
produziu o roteiro e, depois, escreveu o 
livro. O que, para ela, foi um presente 
dos 20 anos de carreira.

“Foi a primeira ideia que nasceu filme 
na minha cabeça. Veio uma cena com o 
Edu na cabeça com uma filha, e falei: 
‘Du o que você acha da gente brincar 
com isso de paizão?’. Ele topou na hora. 

Um dia, falando com a Maisa, eu man-
dei a ideia pra ela, e ela super curtiu, 

também. Foi muito bacana par-
ticipar de todo o momento do 

filme, desde escolha de figuri-
no, elenco, até a montagem. 
Transformar o filme em livro 
foi muito divertido. É muito 
mais bacana fazer isso que o 
contrário. Porque para fazer 

um livro caber em um filme, eu 
teria que cortar muita coisa. Foi muito 
legal viver esse processo nos meus 20 
anos de carreira. Foi muito especial o 
projeto todo”, explica Thalita.

 

No sentido 

horário: Maisa Silva 

(Vicenza) com Laila Zaid, 

Fafá de Belém, Marcelo 

Médici e Du Moscovis em  

‘Pai em Dobro’, sua  

estreia na Netflix

FOTOS DIVULGAÇÃO/NETFLIX



Horóscopo

O astral pode indicar convites ou propostas para 
novos compromissos profissionais. Fique atento. Evite 
discussões e consequentes desgastes com o seu amor.  
Cor: cinza.

Aposte em seus objetivos e seja mais corajoso. O dia 
exige uma maior concentração nas finanças. Uma 
conversa com o par  e os amigos pode te relaxar. Cor: 
pérola.

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: abanador, abandono, adorno, alado, balsa, bardo, basal, 
branda, cabra, carne, casa, casado, dose, lado, meandro, menor, mero, 
mesa, nono, odre, onda, oral, redondo, renda, roer, rosada, sábado, sala, 
salada, sonda. 

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

Foco no trabalho em equipe. Resultados positivos 
podem surgir no orçamento e na carreira profissional. 
Resolva problemas com o companheiro. Cor: azul-
claro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Organize seus pensamentos para ser mais produtivo. 
Não se abale com problemas diários e cuide de sua 
saúde. No campo afetivo, seja carinhoso com o par. 
Cor: lilás.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Hoje o dia vai trazer desafios. O trabalho em grupo 
permitirá um maior alcance para as suas ideias. Se 
reúna com familiares e amigos, mesmo a distância. 
Cor: marrom.

LEÃO
23/7 a 22/8

O momento é bom para renovação. Reviste seu 
orçamento e suas amizades. O astral convida você a 
curtir a intimidade ao máximo com seu parceiro.  Cor: 
laranja.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Energia positiva para o final de semana. A intensidade 
deve cobrar um preço da sua saúde. Descanse e 
converse bastante na companhia do seu par. Cor: 
amarelo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros apontam um dia produtivo para o campo 
profissional. O consenso pode trazer novas parcerias. 
Aposte em interesses comuns na vida em casal.  Cor: 
cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Um clima mais sensível e romântico está no ar. Aposte 
no romance e na paquera. Dificuldade para se 
concentrar no trabalho vai surgir, mantehna a cabeça 
no lugar.  Cor: roxo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O dia se inicia com uma forte dedicação a planos 
futuros. Descanse um pouco para repor as energias. 
Um jantar romântico pode melhorar o romance. Cor: 
bege.

Hoje o ritmo será acelerado. Mantenha a calma e se 
mantenha alerta com a saúde, cuide-se. Pratique 
exercícios físicos e fale com o seu parceiro.  Cor: azul-
marinho.

Aproveite a oportunidade de relaxamento no final de 
semana e desacelere. O trabalho pode causar 
estresse. Dedique-se aos jogos íntimos com seu par.  
Cor: rosa.

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

Paola fala 
sobre saída do 
‘MasterChef’ 
Paola Carosella se pronunciou 
pela primeira vez sobre sua saída 
do MasterChef Brasil, da Band, 
através de uma publicação ontem 
no Instagram. A chef foi jurada da 
atração durante seis anos e agora 
deve se dedicar a seus negócios. 

“Obrigada, Brasil, por essa via-
gem surreal emocionante e tão di-
vertida!”, disse, citando os colegas, 
a apresentadora Ana Paula Padrão 
e todos os envolvidos. “Obrigada 
a todos os que trabalham comigo 
nos restaurantes e seguraram essa 
onda. (...) Obrigada a todxs vocês 
por tanto amor, por terem aceitado 
esta cozinheira argentina para falar 
de comida e pessoas na TV brasilei-
ra”. A pessoa que substituirá Paola 
na próxima temporada do reality 
culinário ainda não foi definida.

Gimenez 
explica sumiço 
das redes
A apresentadora Luciana Gime-
nez usou o Instagram durante a 
madrugada de ontem para expli-
car o sumiço das redes sociais. Gi-
menez disse aos seguidores que a 
morte do pai mexeu com ela. 

“Gente, eu estou meio sumida, 
né? Estou indo dormir e queria 
dizer para vocês que estou com 
saudades. Não falo aqui tem mais 
de uma semana. É que meu pai fa-
leceu dia 29 de dezembro e eu es-
tava na Bahia, ia passar Réveillon 
lá, e aquilo mexeu muito comigo”, 
contou. “Tem sido um baque. Não 
é fácil perder alguém que a gente 
ama, e não é fácil perder pai. Meu 
pai faleceu dormindo, então isso 
me acalentou a alma”.

Paulo Gustavo 
quer morar 
fora do país
Paulo Gustavo confessou que 
pode se mudar com a família para 
o exterior, ao responder algumas 
perguntas através de seu stories. 
O humorista explicou que seu ma-
rido, Thales Bretas, que é médico 
dermatologista, tem o desejo de 
estudar fora do Brasil. 

“É verdade! O Thales tem von-
tade de fazer doutorado lá fora e 
eu tenho cada vez mais vontade 
de fazê-lo feliz. Estou do lado dele 
para o que precisar e, se precisar 
morar no exterior, estarei junto”, 
destacou. Os dois são casados há 
quatro anos e têm dois filhos, Gael 
e Romeu, de um ano e cinco meses.
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