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CADÊ
AS VACINAS?

Sobe de 15 
para 28 o 
número de 
bairros com 
alto risco de 
covid no Rio

Whindersson Nunes,  
Tatá Werneck e outros 
artistas se mobilizam por 
oxigênio para Manaus  

Autoridades do Estado e de 
municípios fluminenses planejam 
como será a primeira fase da 
campanha de imunização

Olimpíada do 
Japão pode ser 
cancelada por 
causa da covid-19 

Os pacientes morriam e você não tinha o que fazer (...)  A gente sabe 
que o que aquele doente precisa naquele momento é de oxigênio, mas 
é a única coisa que você não tem”. Anfremon D’Amazonas, médico em Manaus
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MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
DENUNCIA ONZE 
PESSOAS PELO 
INCÊNDIO  
NO NINHO  
DO URUBU

Apreendido 
simulacro de 
fuzil usado em 
paintball, na 
casa de Nego 
do Borel

REFORMA 
PREVIDENCIÁRIA 
ESTÁ NOS PLANOS 
DO GOVERNADOR 
DO RIO, CLÁUDIO 
CASTRO
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Saiba como ajudar  
as vítimas do incêndio 
de Santa Cruz. P. 6

ATAQUE

GABIGOL: 
‘NÃO QUERO 
ESTAR NO 
BANCO’
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Polícia apreende caminhão 
com cilindros de oxigênio. O 

motorista é suspeito de reter 
produtos para especulação

Governo confirma que doses que viriam 
da Índia vão atrasar e ‘confisca’ seis 
milhões produzidas por São Paulo, no 
Instituto Butantan. Data de início da 
imunização é incerta.  P. 3, 4 E 5
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AMANHÃ. 
SAIBA TUDO E 
TIRE DÚVIDAS
RIO DE JANEIRO, P. 7

SERVIDORES
AS PRIVATIZAÇÕES 

E O MEDO DE 
PERDER O 
EMPREGO 

SIDNEY REZENDE, P. 2

Mumuzinho  
está no ‘The 

Voice +’, na 
Globo. Para ele, 
viver é apostar 

nos sonhos.  P. 15

Estrela do Mengão 
comenta o momento do 
time  e o relacionamento 
entre os jogadores. P. 9
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Cês já repararam que existem várias 
“guerras” em nosso país tropical? A 
das escolas públicas ou particulares 

(abrem ou não abrem), a do Carnaval (vai 
ser em junho, ou não), a da galeras das 
baladas (que insistem em se esbaldar), a 
das praias (sempre cheias), a das libera-
ções das vacinas (a de São Paulo versus as 
todas as outras do mundo afora)...

Mas, calma, ainda não acabou. A mais 
recente é a da mídia. Explico: “A vacinação 
será iniciada no dia 20 de janeiro” - disse 
quase com certeza um jornalista da emis-
sora carioca, em pleno programa das 12 ho-
ras. Mas, pasmem, acrescentou rapidinho 
que “pode ser, ainda não confirmei a data”. 
Enquanto isso, em outra emissora recém 
chegada ao Brasil, o noticiário informava 
que “o avião que iria decolar para a Índia, 
em voo direto do Recife, somente partirá 
do solo brasileiro na noite do dia seguinte”. 
Notaram o choque de informação, na guer-
ra de querer ser o primeiro a acertar o dia 
que o Brasil dará o Grito da Vacinação?

Tem mais, não acabou a “guerras”. O 
Ministério da Saúde havia garantido que o 
estoque de seringas e agulhas seria sufi-
ciente para a demanda. Bolas, o estoque 
é para as vacinas programadas no país, 
já agendadas nas campanhas de todos 
os anos. Um usuário de drogas - para não 

não saiba: para sepultar seu ente querido, 
depois de todas as lágrimas e sofrimentos, 
e das despesas decorrentes, ainda tem a 
que chamo de derradeira facada: é a taxa 
de exumação.

Para o enterro ser consumado, amigas 
e amigos, a família do “de cujo” ainda tem 
que pagar uns R$ 800 para que o morto 
seja exumado daqui a três anos. Se não 
pagar, não tem enterro. Eis a facada de 
misericórdia.

Bem, tô aguardando o taberneiro, aqui 
do lado Sul, aprontar a empada de ostra. 
Já preparei o chá de salsaparrilha para 
acompanhar. O padeiro passou mais cedo. 
O mascate que amola facas e conserta 
panelas e chaleiras aparece quando o sol tá 
quase indo embora. O sinal da internet está 
ótimo, os vizinhos - três morreram dede o 
último domingo - estão calmos e silencio-
sos e os pássaros ainda cantam. Já varri as 
folhas do quintal, colhi uns cachos de uvas, 
do tipo sem caroço, enviei o Boletim do co-
ronavírus para o Ibiapina, Simone e Fred.

Ah, mandei limpar os reservatórios de 
água - todos bem fechados - e lavei o 
carro. Somente após as 17 horas, diaria-
mente, é que molho as hortaliças. O pé 
de nêsperas tá prometendo uma safra 
das boas. A macieira ultrapassou os dois 
metros de altura e o tronco está engros-
sando. Para que todos saibam, já decidi: 
não saio da Água Santa. Afinal, aqui tem 
quase tudo (vacina, não). Só tá faltando 
a praia e o cemitério.

chamá-lo de viciado - me disse que tem 
seu estoque particular de seringas e agu-
lhas garantido, “esses caras querem me 
deixar a ver navios, mas não vão...” Pô, o 
usuário tem estoque. O país não tem esto-
que para combater a covid !

E, a última, acho eu, é a “guerra” das 
fotos: quem será que se mostrará receben-
do a picada para a imagem que rolará na 
mídia? É a guerra da imagem. As “guerras” 

do Enem e a do futebol (a volta dos torce-
dores aos estádios), eu não vou somar e 
nem lembrar.

Fico aqui, na caverna, pensando sobre os 
mais de 200 mil mortos. E nos outros 200 
milhões que ainda estão quase vivos por aí, 
do Oiapoque ao Chuí, passando por Brasí-
lia. Todos vítimas dessas “guerras” lou-
cas. Já não basta eu, e milhares de outras 
pessoas, viverem enclausuradas enquanto 
outros tantos desafiam o vírus na mais 
santa ignorância do que é uma pandemia? 
E as piadas sobre a coisa? Vou lembrar um 
detalhe, aliás, que acredito que a maioria 

Quem aparecerá na foto 
da primeira vacina?

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Para o enterro ser consumado, 
a família tem que pagar uns 
R$ 800 para que o morto seja 
exumado daqui a três anos”

A crise desencadeada pelo anúncio do presidente do 
Banco do Brasil, André Brandão, de que se iniciaria um 
programa de demissão voluntária na empresa e que 

agências seriam fechadas em definitivo, levou o próprio Pa-
lácio do Planalto a desautorizar a medida. O problema é que 
os trabalhadores das estatais estão tensos diante da inten-
ção do ministro da Economia, Paulo Guedes, de partir para 
privatizações de companhias que são vitais para o Estado do 
Rio de Janeiro. As demissões na Ford em meio a uma pande-
mia, o risco de cinco mil funcionários serem demitidos no BB, 
o fatiamento na Petrobras e a crise nos Correios só ajudam a 
aumentar a temperatura nos órgãos no Rio.

CRISE POSTAL
Nos Correios, o programa de demissão voluntária está em 
curso e deve desligar cerca de cinco mil funcionários. Atual-
mente, são 97.640 trabalhadores nos Correios pelo país, 
sendo 9.560 no Estado do Rio. O problema é que, com menos 
funcionários, a situação do atendimento nas agências e das 
entregas das correspondências e encomendas fica mais pre-
cária. “Sem concurso público para a admissão de novos fun-
cionários e com a diminuição de mão de obra pela demissão 
voluntária, a situação dos Correios vai se agravar, tendo como 
sombra a privatização que o governo deseja”, argumentou a 
associação que representa os trabalhadores. Para a ADCAP, 
“o governo federal deveria valorizar e cuidar dessa infraestru-
tura pública nacional que já está montada e funcionando”.

PRIVATIZAÇÕES

O medo de 
perder 
emprego

 n O vereador Rogério Amo-
rim (PSL) fez requerimento 
pedindo à Controladoria Ge-
ral todo o andamento da lici-
tação que permitiu aumento 
nos valores cobrados desde 
2017. “Precisamos entender 
o que aconteceu”.

 n Os crimes cometidos con-
tra a vida de crianças e ado-
lescentes terão garantia de 
prioridade nos trâmites de 
procedimentos investigató-
rios no Rio de Janeiro, obser-
vando as normas do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 
A lei, de autoria das depu-
tadas estaduais Dani Mon-
teiro (PSOL), Renata Sou-
za (PSOL) e Martha Rocha 
(PDT), foi sancionada pelo 
governador em exercício, 
Cláudio Castro. 

PRIORIDADE 
PARA AS 
CRIANÇAS

DIVULGAÇÃO

Os Correios têm 9.560 funcionários no Estado do Rio de Janeiro

ESTACIONAMENTO 
PRIVADO DA LAGOA

O governo 
deveria 
valorizar 
essa infra-
estrutura 
que já está 
montada”
ASSOCIAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS 
DOS CORREIOS

PICADINHO

O cantor Agnaldo Timóteo e o padre Omar apresentam na quarta, 
18h, a live Superação e Fé pelo canal do Youtube @padreomar.

Politécnica/UFRJ promoverá webinar terça, 15h30, pelo You-
Tube para lembrar os dez anos das chuvas na Região Serrana.

Representantes do IRB Brasil RE e MAG Seguros estão em webinar 
sobre importância da inovação para estudantes e profissionais. 

Deputada Renata Souza

THIAGO LONTRA / ALERJ

ATENDIMENTO À MULHER
 n Deputado Anderson Alexandre (SDD) pede que sejam 

implementadas delegacias especializadas de atendimento 
à mulher em municípios do interior. A Secretaria de Polícia 
Civil vai analisar a viabilidade para a instalação. 

As mais lidas
Online

Prefeitura do Rio 
reafirma início da 

vacinação dia 20 de 
janeiro

RIO DE JANEIRO, P. 3

Polícia apreende 
simulacro de arma na 
casa de Nego do Borel

RIO DE JANEIRO, P. 16

Vinte e oito bairros do 
Rio têm risco alto para a 

covid-19
RIO DE JANEIRO, P. 3

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

AGORA SÃO 28 BAIRROS
COM RISCO ALTO PARA COVID-19

Boletim epidemiológico da Prefeitura do Rio mostra que coronavírus se alastra 
pela cidade. Apenas cinco regiões apresentam risco moderado para a doença

O 
coronavírus se alas-
tra pelo Rio. O se-
gundo Boletim Epi-
demiológico da Co-

vid-19, divulgado ontem pela 
prefeitura mostra um rápido 
avanço da doença em todo a 
cidade. De acordo com a nova 
lista, 28 bairros têm risco alto 
para contaminação pelo ví-
rus, dez a mais em relação à 
lista da semana passada. O 
município já tem mais de 15 
mil mortos por coronavírus. 

Apenas cinco regiões com 
risco moderado para a doen-
ça na cidade. Até o momen-
to, nenhuma área está com 
risco muito alto ou baixo 
para a covid-19. Os bairros 
com alto risco são na Zona 
Norte: Tijuca, São Cristóvão, 
Rio Comprido, Ramos, Vila 
Isabel, Ilha, Penha, Méier, 
Irajá, Inhaúma, Madureira, 
Pavuna, Vigário Geral e An-
chieta; na Zona Oeste: Ban-
gu, Campo Grande, Guarati-
ba, Santa Cruz, Jacarepaguá, 
Cidade de Deus e Barra da 
Tijuca; na Zona Sul: Botafo-
go, Copacabana e Lagoa; e na 
Região Central: Portuária, 
Centro e Santa Teresa e Pa-
quetá. Já os bairros com ris-
co moderado na Zona Norte 
são: Jacarezinho, Complexo 
do Alemão e Maré; na Zona 
Oeste: Realengo; e na Zona 
Sul: Rocinha.

Segundo a prefeitura, o 
balanço foi dividido por Re-
gião Administrativa, com 
o objetivo de combater a 
doença com  medidas espe-
cíficas para cada localidade. 
A população terá que seguir 
orientações para usar espa-
ços públicos. 

Na quarta-feira, o prefei-
to Eduardo Paes comentou 
que a fiscalização do decreto 
sobre normas de funciona-
mento de estabelecimentos 
comerciais será feita por 
amostragem pela Seop. “Va-
mos escolher determinadas 
boates, quiosques, bares que 
possam ter maior risco e ir 
fiscalizando”.

Segundo o secretário Muni-
cipal de Saúde, Daniel Soranz, 
a pasta fará ações de conscien-
tização nas áreas de lazer das 
orlas das praias, amanhã. E 
que, caso haja descumpri-
mento, será necessário dar 
multa individual para quem 
não estiver usando máscara 
ou quem estiver em aglome-
rações em alguma região, e 
também para estabelecimen-
tos comerciais que estiverem 
descumprindo as regras. 

Conforme Soranz, nove 
pessoas aguardam por leitos 
há mais de 24 horas na rede 
municipal e que novos profis-
sionais de Saúde serão contra-
tados para abrir 50 leitos.

ARTE O DIA

 > O secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel 
Soranz, explicou que 
as doses das vacinas 
serão aplicadas em 
mais de 450 locais na 
cidade, entre clínicas 
da família, centros mu-
nicipais de saúde, esco-
las e locais no modelo 
drive-thru. De acordo 
com Sonraz, o plano 
de imunização para o 
município do Rio será 
apresentado com mais 
detalhes amanhã.

“A vacina começa a 
ser distribuída dia 18 
para começar dia 20 
pela manhã. Provavel-
mente o próximo sába-
do (dia 23) será o dia 
de maior vacinação. A 
princípio, vale o que 
está: idosos em abrigos, 
quilombolas e indíge-
nas em aldeias e profis-
sionais de Saúde. Como 
a quantidade de vacina 
é limitada e vai vir de 
acordo com a quantida-
de de produção, é im-
portante que a gente 
limite as faixas etárias 
e os grupos. Vamos res-
peitar o calendário do 
Ministério da Saúde”, 
esclareceu o secretário 
Daniel Soranz.

Detalhes 
do plano de 
imunização 
saem hoje

PÚBLICO-ALVO

2,3 MI
A Prefeitura do Rio 
confirmou que o acordo 
com o governo federal 
é para vacinação de 2,3 
milhões de pessoas.

PARA OS CARIOCAS

Prefeito reafirma que vacinação começa no dia 20

 N O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, reafirmou ontem que o 
plano de vacinação da capital 
fluminense deve mesmo co-
meçar na próxima quarta-fei-
ra, dia 20 de janeiro. Apesar de 
ter uma data para o inicio da 
imunização, o secretário Mu-
nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, esclareceu que ainda não 
sabe a quantidade de doses 
do primeiro lote que será en-
viado pelo Ministério da Saú-
de, com previsão de chegar 

ao Rio entre amanhã e segunda. 
Mas a Prefeitura do Rio confir-

mou que o acordo com o governo 
federal é para vacinação de 2,3 mi-
lhões de pessoas, que compõem 
os públicos-alvos prioritários de-
finidos pelo Programa Nacional 
de Imunização.  

“Ao que tudo indica, a vacina 
vem dia 20, e domingo (amanhã) 
o Daniel deve apresentar o pro-
grama de vacinação. Na quarta-
feira, se Deus quiser (tem início). A 
vacina que vier vai ser muito bem 

vinda”, declarou ontem o pre-
feito durante a apresentação 
do segundo Boletim Epidemio-
lógico da Covid-19.

“A Prefeitura do Rio vai apli-
car a vacina que o Ministério da 
Saúde disponibilizar. Reitero 
meu apelo que é uma vergonha 
não ter empatia e respeito ao 
próximo neste momento. Não 
estamos fazendo lockdown e 
sim fazendo regras necessárias 
para esse momento”, acrescen-
tou Eduardo Paes.

Anvisa concluiu análise de metade dos documentos
Enquanto vacina não chega, autoridades de municipais e estaduais de Saúde do Rio preparam a logística para começar imunização

REPRODUÇÃO INTERNET

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 5,5 milhões de agulhas com seringas começam a ser entregues 

nização, cedendo espaços para 
vacinação em seus batalhões 
ou montando pontos em áreas 
de grande movimentação da 
cidade. Procurada por O DIA, 
a corporação divulgará opor-
tunamente as ações. 

De acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde, 5,5 
milhões de agulhas com se-
ringas começam a ser entre-
gues hoje aos 92 municípios. 
O material corresponde ao 
mesmo número de doses que 
serão necessárias para imuni-
zar a população que se encai-
xa nas fases iniciais. O secre-
tário de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, recebeu representan-
tes da Medlevesohn para ofi-
cializar a doação de 600 mil 
seringas com agulhas, que 
chegarão de forma gradativa. 
No total, há 5,4 milhões habi-
tantes fluminenses nas fases 
iniciais da vacinação.

Informações atualizadas no 
painel da Anvisa ontem mos-
tram que aproximadamen-
te metade dos documentos 
apresentados para aprova-
ção do uso emergencial das 
vacinas Fiocruz/AstraZe-
neca e Butantan/Sinovac 
tiveram análise concluída 
pela agência. A da Fiocruz/
AstraZeneca tem 49,45% da 
documentação concluída e 
50,55% em análise. Já a da 
Butantan/Sinovac possui 
44,86% da documentação 
concluída e 44,2% em aná-
lise; e 10,94% pendente de 
complementação. A Anvisa 
também confirmou que está 
mantida amanhã a reunião 
para definir a aprovação do 
uso emergencial das vacinas.

Enquanto a vacina não che-

ga, as autoridades de Saúde do 
Rio preparam a logística para 
começar a vacinação. Uma 
informação ainda pendente 
é a quantidade de doses que 
serão enviadas ao Rio numa 
primeira leva pelo Ministério 
da Saúde. O DIA procurou as 
secretarias e o ministério, mas 
até o momento, não há uma 
confirmação sobre quantas 
doses serão enviadas para o 
Rio inicialmente. A Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou 
que informou ao ministério 
que há, na cidade do Rio, 2,3 
milhões de pessoas que com-
põem os grupos prioritários 
para serem imunizados. E que 
o governo se comprometeu a 
enviar o quantitativo informa-
do de forma escalonada, mas 
sem precisar números.

No estado, há a possibilida-
de de o Corpo de Bombeiros 
auxiliar na campanha de imu-

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Reitero apelo que é 
uma vergonha não ter 
empatia e respeito 
ao próximo. Não 
estamos fazendo 
lockdown e sim regras 
necessárias

EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio de Janeiro
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Itamaraty confirma que Índia vai as atrasar entregas 
País que exportará os imunizantes para o Brasil começa hoje a vacinar a sua população e por isso não tem como enviar doses

DIVULGAÇÃO/MINISTÉRIO DA SAÚDE

Avião da Azul aguarda data para decolagem e trazer as vacinas

O cronograma de entrega dos 
dois milhões de doses da va-
cina da AstraZeneca/Oxford 
contra a covid-19 que o Minis-
tério da Saúde afirma ter ad-
quirido do laboratório indiano 
Serum Institute sofrerá atraso. 
A informação foi confirmada 
ontem pelo Ministério das Re-
lações Exteriores (Itamaraty). 
O presidente Bolsonaro che-
gou a dizer que haverá atraso 
três dias na chegada, previs-
ta inicialmente pelo gover-
no para amanhã. O Planalto 
até cancelou a cerimônia que 
marcaria o começo da vacina-
ção no país semana que vem. A 
situação expõe falta de plane-
jamento do governo brasileiro.

Segundo o Itamaraty, o mi-
nistro Ernesto Araújo telefo-
nou para o chanceler indiano 
Subrahmanyam Jaishankar 
na quinta, dia em que o site 
Hindustan Times publicou 
que, de acordo com fontes do 
governo indiano, ainda não 
havia previsão de quando a Ín-
dia autorizará o fornecimento 

Ministério da Saúde ‘confisca’ seis 
milhões de doses da vacina de SP
Pedido acontece depois do atraso do voo que iria à Índia buscar dois milhões de doses de imunizantes

REPRODUÇÃO

Butantan esclareceu que recebeu o ofício do ministério e enviou resposta perguntando à pasta qual o quantitativo será destinado a São Paulo

O 
Ministério da Saúde 
solicitou, ontem, ao 
Instituto Butantan a 
entrega “imediata” 

de seis milhões de doses im-
portadas da vacina contra a 
covid-19. O pedido, que reper-
cutiu como um confisco do 
governo federal, vem depois 
do atraso do voo que vai à Ín-
dia para buscar dois milhões 
de doses de imunizantes con-
tra coronavírus.

Em nota, o Instituto Bu-
tantan esclareceu que rece-
beu o ofício do Ministério da 
Saúde e já enviou resposta 
perguntando à pasta federal 
qual o quantitativo será desti-
nado ao Estado de São Paulo. 
Para todas as vacinas destina-
das pelo instituto ao Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI), é praxe que uma parte 
das doses permaneça em São 
Paulo, estado mais populoso 
do Brasil.

“Isso acontece, por exem-
plo, com a vacina contra o 
vírus influenza, causador da 
gripe. Portanto, o instituto 
aguarda manifestação do 
Ministério também em rela-
ção às doses da vacina contra 
o novo coronavírus”, afirmou 
o instituto. 

Em entrevista à TV Ban-
deirantes, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
disse que vai atrasar “em 
dois, até três dias” a saída do 
voo para buscar as vacinas, 
pois citou “pressões políti-
cas” na Índia e que, desta for-
ma, retardaram a partida do 
avião brasileiro.

VOO É CANCELADO
O voo que iria buscar os dois 
milhões de doses da vacina 
na Índia foi cancelado ontem. 
O avião da Azul Linhas Aé-
reas decolou do aeroporto de 
Viracopos, em São Paulo, na 
quinta-feira, e posou, horas 
depois, no aeroporto de Gua-
rarapes, em Recife (PE), de 
onde partiria ontem à noite 
para buscar os imunizantes já 
prontos para o início da cam-

 > A Comissão Técnica 
Nacional em Biosse-
gurança (CTNBio), do 
Ministério da Ciência e 
Tecnologia, afirmou on-
tem que a vacina contra 
a covid-19 desenvolvida 
pela Universidade de Ox-
ford em parceria com a 
Fiocruz é segura. Por lei, 
cabe ao colegiado emitir 
parecer sobre a seguran-
ça de organismos gene-
ticamente modificados, 
como é o caso do imuni-
zante. A avaliação é eta-
pa protocolar e não diz 
respeito ao uso e libera-
ção comercial da vacina.

Pela legislação, a de-
cisão sobre o uso comer-
cial cabe à Anvisa. A di-
retoria colegiada reúne-
se hoje para deliberar 
sobre a liberação do uso 
emergencial.

A Lei de Biosseguran-
ça diz que cabe à CTNBio 
prestar apoio técnico 
consultivo ao governo 
federal em questões de 
biossegurança. Entre 
outras funções, o cole-
giado analisa estudos 
com OGMs no Brasil, 
que podem ser plantas 
transgênicas, vacinas, 
células humanas ou 
micro-organismos.

Os pareceres técnicos 
são encaminhados a di-
ferentes órgãos, como a 
Anvisa, ministérios da 
Agricultura, Pecuária e 
Pesca e do Meio Ambien-
te, sempre que houver 
uso de OGM. No caso da 
vacina de Oxford, usa-se 
a tecnologia conhecida 
como vetor viral gene-
ticamente modificado, 
com vírus de resfriado 
retirado de um chim-
panzé, em versão enfra-
quecida do adenovírus.

CTNBio diz 
que vacina 
é segura

panha de vacinação no Brasil. 
Agora, a companhia aérea 

aguarda o aval do Ministério 
da Saúde para que a aeronave 
possa decolar. Até o momen-
to, não há uma nova data de-
finida para a decolagem em 
direção à Índia. 

De acordo com a Azul, a 
aeronave que irá realizar a 
operação, será equipada com 
contêineres específicos para 
garantir o controle de tem-
peratura da carga de acordo 
com as recomendações do 
fabricante.

A volta ao Brasil será 
pelo Aeroporto Internacio-
nal do Galeão, no Rio de Ja-
neiro, onde as doses serão 
armazenadas.

Vai atrasar em dois, 
até três dias a saída 
do voo para buscar as 
vacinas, que  pressões 
políticas na Índia 
que vai começar a 
vacinação lá”
JAIR BOLSONARO, 
presidente

 NO governo editou decreto on-
tem que reabre crédito extraor-
dinário no valor de R$ 1,68 bilhão 
para custear o ingresso do Brasil 
no Instrumento de Acesso Glo-
bal de Vacinas Covid-19 (Covax 
Facility), iniciativa conjunta OMS 
para aquisição de imunizantes. 

Inicialmente, o crédito total 
de R$ 2,5 bi foi aberto pela MP 
1.004, mas como o governo não 
chegou a executar todo o recurso 
até o fim do exercício orçamen-
tário do ano passado, foi preciso 
autorizar crédito extra. 

“A reabertura do crédito ex-
traordinário é necessária em 
face da exiguidade de tempo no 
exercício anterior, tendo em vista 
que a edição da MP de abertura 
de crédito, no valor de R$ 2,5 bi-
lhões, ocorreu próximo ao final 
do último ano”, informou a Se-
cretaria Geral. 

Segundo a pasta, a execu-
ção desse saldo remanescente 
de R$ 1,6 bilhões dependerá da 
disponibilização de doses pelo 
consórcio da OMS e da opção de 
compra pelo governo brasileiro.

PARA AQUISIÇÃO DE VACINAS

Decreto reabre crédito de R$ 1,6 bi

OLIMPÍADA SOB RISCO

 NUma das maiores autoridades 
políticas do Japão admitiu on-
tem que há um clima de incer-
teza no país com relação aos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020, 
adiados em um ano por conta da 
pandemia do coronavírus. Minis-
tro da Reforma Administrativa e 
pessoa-chave no governo, Taro 
Kono não excluiu a eventualida-
de de a Olimpíada ser cancelada, 
já que Tóquio e outros dez depar-
tamentos japoneses decretaram 
estado de emergência até 7 de 
fevereiro para interromper a pro-
pagação da covid-19.

“Dada a situação do coro-
navírus, tudo pode acontecer”, 
disse Kono em uma entrevista 
coletiva. “O comitê organizador e 
o COI devem refletir claramente 
sobre os planos emergenciais”, 
afirmou, embora tenha insistido 
que o governo japonês está se 

preparando “firmemente” para 
realizar os Jogos - de 23 de julho 
a 8 de agosto - e Paraolímpicos - 
de 24 de agosto a 5 de setembro.

Kono é a primeira autoridade 
política de alto escalão do país 
a se distanciar publicamente 
do primeiro ministro Yoshihide 
Suga, que reitera que o Japão 
poderá sediar Jogos “seguros”, 
conforme planejado.

Apesar da chegada das va-
cinas ao Japão nos próximos 
meses, o apoio da população 
japonesa aos Jogos Olímpicos 
diminuiu. Pesquisa mostrou que 
80% dos entrevistados acham 
que a Olimpíada deve ser adiada 
novamente ou simplesmente 
cancelada. O primeiro ministro 
está convencido de que a opi-
nião pública mudará quando o 
país iniciar o programa de vaci-
nação no final de fevereiro.

Ministro japonês vem a público e 
admite incertezas sobre Jogos

 > Brasília e Tóquio

destinação para outros países 
enquanto estivermos anali-
sando nossos cronogramas de 
produção e entrega. Tomare-
mos a decisão no tempo devi-
do”, declarou o porta-voz.

Em videoconferência com 

prefeitos, o ministro Eduardo 
Pazuello condicionou o come-
ço da vacinação na quarta-
feira à chegada das doses e à 
aprovação, amanhã, dos pe-
didos de uso emergencial do 
Butantan e da Fiocruz.

dos imunizantes a outros paí-
ses, incluindo o Brasil.

Conforme o Itamaraty, 
Jaishankar manifestou a in-
tenção de atender ao pedido 
brasileiro “nos próximos dias”, 
mas não indicou data para li-
beração. O chanceler atribuiu 
o atraso a “problemas logísti-
cos” decorrentes das dificul-
dades de conciliar o início da 
vacinação no país de mais de 
1,3 bilhão de habitantes ao for-
necimento de imunizantes a 
outras nações. O porta-voz do 
Ministério das Relações Exte-
riores da Índia, Anurag Srivas-
tava, já havia dito que devido 
ao início da vacinação nacio-
nal hoje, era cedo falar em for-
necimento a outros países.

“Você deve se lembrar 
que o primeiro-ministro 
[Jaishankar] já disse que a 
produção e a capacidade de 
entrega da Índia serão usa-
dos para o benefício de toda 
a humanidade para combater 
a esta crise, mas o processo de 
vacinação na Índia está co-
meçando. É muito cedo para 
dar resposta específica sobre a 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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 > Durante o cenário 
caótico, mais médicos 
do que os que normal-
mente trabalham na-
quele hospital se mobi-
lizaram para a situação, 
segundo D’Amazonas. 
O trabalho intenso en-
volveu não somente as 
tarefas médicas, mas al-
guns profissionais con-
tribuíram na corrida 
pelas balas de oxigênio 
que faltavam e estive-
ram ao lado ajudando a 
amenizar o sofrimento 
das pessoas no local.

“A gente buscou ba-
las de oxigênio de ou-
tras alas do hospital, 
que geralmente são 
usadas para transpor-
te. Geralmente a gente 
usa uma bala para cada 
dois respiradores, mas 
fomos racionando o 
uso. Tentamos não dei-
xar ninguém sem. Fo-
mos personalizando o 
racionamento de acor-
do com a necessidade 
de cada um. Quando 
cheguei lá, já havia mui-
ta gente na UTI. Alguns 
colegas vieram de casa 
para ajudar”, relatou.

Anfremon D’Amazo-
nas parabenizou a equi-
pe e alertou para o colap-
so na rede hospitalar da 
cidade. De acordo com 
ele, outras pessoas que 
estavam no setor de en-
fermaria já começaram 
a ter um estado de saúde 
mais grave: “Todo mun-
do atendeu o chamado 
para prestar socorro à 
sua maneira”, contou.

Muitos 
médicos se 
mobilizaram 

Mortes no 
Amazonas: 
‘Foi falta de 
oxigênio’
Amazonas passa por segundo 
pico da pandemia e sofre com a 
falta de insumos nos hospitais

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Em relato emocionante, a psicóloga Thalita Rocha gravou um vídeo pedindo a ajuda para o Amazonas

D
esde que começou o 
segundo pico da pan-
demia do coronavírus 
no Amazonas surgi-

ram relatos de familiares que 
perderam parentes devido à 
falta de oxigênio nos hospitais 
do estado. Um deles é o da co-
zinheira Michelle Viana que 
afirma que o pai morreu por 
não ter o insumo na unidade 
de Saúde. “Foi falta de oxi-
gênio. Vocês não têm noção 
como estava às 8h30 da ma-
nhã, a gritaria, era gente mor-
rendo. Até os profissionais de 
Saúde, estavam todos choran-
do”, desabafou Michelle. 

Outro relato que emocio-
nou internautas foi o da psi-
cóloga Thalita Rocha, que gra-
vou um vídeo pedindo a ajuda 
para o Amazonas. Ela está com 
a sogra internada em unidade 
pública de saúde de Manaus 
por conta da covid-19.

“Foi horrível. Não desejo 
essa situação para ninguém. 
Foi uma cena catastrófica. 
Muitos pacientes idosos co-
meçaram a passar mal e fica-
ram roxos”, relatou Thalita 
sobre o que viu.  

O oxigênio é um item con-
siderado essencial para o tra-
tamento de pacientes que 
desenvolvem quadro grave 
em razão da covid-19, pois o 
coronavírus costuma afetar 
os pulmões, comprometendo 
a respiração e oxigenação. O 
Amazonas passa pelo segun-
do pico da pandemia e sofre 
com a falta de oxigênio nos 
hospitais, fato que levou mui-
tos a morte, segundo relatos 
de profissionais de Saúde.

Em meio ao colapso e a falta 
de oxigênio dos hospitais em 
Manaus, no Amazonas, o mé-
dico Anfremon D’Amazonas 
narrou em uma rede social a 
batalha para salvar pacientes, 
mobilizar equipes e a dor das 

vítimas que não puderam ser 
salvas. Em seu trabalho no 
Hospital Universitário Getú-
lio Vargas, na capital amazo-
nense, valorizou sua equipe 
que chegou ao ponto de fazer 
racionamento entre os doen-
tes internados na UTI do local.

“Foi muito desesperador, 
muita gente chorando”, con-
tou em seu relato. D’Amazonas 
explicou que a deterioração 
do corpo de uma pessoa sem 
o nível adequado de oxigênio 
é muito rápida, assim como 
sua morte. “Os doentes des-
saturam muito rapidamente, 
a pressão começa a cair. Foi 
bem dramático, assustador”, 

lamentou o médico.
Ele contou que muita gente 

chorava no HUGV, enquanto 
as equipes faziam o possível 
para manter a vida dos pacien-
tes com o que tinham à dispo-
sição. De acordo com ele, fo-
ram três pessoas mortas entre 
os 27 doentes internados na 
UTI. “Os pacientes morriam 
e você não tinha o que fazer. 
Cada uma dessas perdas cho-
cou demais a equipe porque 
é aquela sensação de impo-
tência. A gente sabe que o que 
aquele doente precisa naquele 
momento é de oxigênio, mas é 
a única coisa que você não tem 
para ofertar”, afirmou.

Pazuello 
admite 
colapso 
da Saúde

O ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, admi-
tiu ontem o colapso do 
atendimento de Saúde de 
Manaus. Ele disse que a 
cidade vive situação “ex-
tremamente grave”. “Eu 
considero que sim, há um 
colapso hoje no atendi-
mento de Saúde. Manaus 
teve o pior momento da 
pandemia em abril. E foi 
revertido. Aí desceram as 
taxas. Agora nós estamos 
novamente em uma situa-
ção extremamente grave. 
A fila para leitos cresce 
bastante, estamos hoje 
com 480 pessoas na fila e 
com a realidade da dimi-
nuição da oferta do oxigê-
nio”, afirmou o general.

Segundo Pazuello, um 
dos principais entraves 
para a chegada de insu-
mos e equipamentos é a 
logística. “Manaus é uma 
ilha rodeada de floresta. 
Sua posição estratégica é 
preciosidade, mas há um 
custo logístico e humano 
das pessoas que lá vivem 
pela dificuldade de che-
garem os meios naquele 
local”, disse.

Ainda de acordo com o 
ministro, a demanda por 
oxigênio na capital ama-
zonense cresceu seis vezes 
do que o normal.

A cidade de São Paulo já 
atende pacientes transfe-
ridos de Manaus, segundo 
o relato da cardiologista e 
intensivista Ludhmila Ha-
jjar, da Rede D’Or.

Após Whindersson, mais artistas ajudam
Tata Werneck e Marília Mendonça são alguns dos famosos que se juntaram para doar cilindros de oxigênio

REPRODUÇÃO

Whindersson liderou campanha

Whindersson Nunes está de 
férias no México, mas está 
ciente da situação que vive o 
sistema de Saúde de Manaus, 
após crescente números de ca-
sos da Covid-19 no Amazonas. 
Por meio do Twitter, o humo-
rista revelou que vai doar 20 
cilindros, que comportam 50 
litros de oxigênio, para os hos-
pitais e ainda pediu a ajuda de 
amigos famosos.

“Providenciando 20 cilin-
dros de 50L de oxigênio para 
distribuir nas unidades mais 

urgentes em Manaus! Alô 
meus amigos artistas. Na hora 
de fazer show é tão bom quan-
do o público nos recebe com 
carinho, não é? Vamos retri-
buir?”, escreveu.

A primeira pessoa que con-
firmou adesão foi a apresen-
tadora Tatá Werneck no Ins-
tagram. “Eu vi que o Whinder-
sson achou uma maneira de 
doar e de comprar cilindros, 
então eu vou comprar 10 cilin-
dros e queria pedir aos amigos 
que eu sei que podem para aju-
darem”, pediu.

Whindersson confirmou 

mais nomes de famosos, como 
o do comediante Tirullipa, das 
cantoras Simone, da dupla 
com Simaria, e Marília Men-
donça, do pagodeiro Tierry, do 
casal Wesley Safadão e Thya-
ne  e do jogador Richarlisson, 
que joga na Inglaterra.

Outros famosos responde-
ram a mensagem de Whinder-
sson e disseram que também 
vão ajudar, como o jornalista 
Hugo Gloss, o ator Bruno Ga-
gliasso. Estima-se que mais 
de 150 cilindros tenham sido 
doados. O sertanejo Gusttavo 
Lima pretende doar e disse 

estar “desenhando a logísti-
ca”. “Sábado estará chegando 
em Manaus 150 cilindros de 
oxigênios”, publicou.

“Por favor, ajudem com 
qualquer quantia para as ins-
tituições abaixo. Todas são sé-
rias e estão ajudando a salvar 
vidas em Manaus”, pediu Feli-
pe Neto. Taís Araújo elencou 
as necessidades e clamou por 
ajuda. “A situação é desespera-
dora! Além de oxigênio os hos-
pitais precisam de: remoção 
urgente, máscaras, válvulas 
tipo Y, borrachas para colocar 
os oxigênios”, postou.

Venezuela libera oxigênio hospitalar
Principal fornecedora do insumo no estado, a empresa White Martins, comunicou que tentar viabilizar importação

AFP

Presidente Nicolás Maduro: solidariedade latino-americana 

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, orientou 
que sua diplomacia atendes-
se ao pedido do governo do 
Amazonas para liberar car-
ga de oxigênio hospitalar da 
White Martins produzida no 
país. O chanceler Jorge Ar-
reaza disse que conversou 
na quinta-feira com o gover-
nador do Amazonas, Wilson 
Lima, após o sistema público 
entrar em colapso no estado.

“Por instruções de Maduro 
conversei com o governador 
do Amazonas, Wilson Lima, 
para colocar imediatamente à 
disposição o oxigênio necessá-
rio para atender a contingên-
cia sanitária em Manaus. So-
lidariedade latino-americana 
antes de tudo!”, expressou o 
ministro Arreaza. 

Por outro lado, o presidente 

Bolsonaro tentou isentar seu 
governo de culpa na situação 
caótica. Ele afirmou ontem 
ser “terrível” o problema em 
Manaus, alegou ter feito “a sua 
parte”, o que na verdade não 
aconteceu. Em encontro com 
apoiadores na saída do Palácio 
da Alvorada, afirmou: “Agora, 
nós fizemos a nossa parte de 
recursos e meios”.  O presiden-
te defendeu o uso de remédios 

sem comprovação de eficácia. 
Principal fornecedora do 

oxigênio hospitalar no Ama-
zonas, a empresa White Mar-
tins comunicou que buscaria 

saúde, de modo a “garantir o 
direito fundamental à vida du-
rante a pandemia”. 

O despacho da juíza Jaiza 
Maria Pinto Fraxe, da 1ª Vara 
Federal Cível do Amazonas, 
assinado na noite de quinta-
feira, foi proferido em ação 
aberta pelo Ministério Público 
Federal (MPF), Ministério Pú-
blico do Estado do Amazonas 
(MP-AM) e Defensoria Pública 
da União (DPU), Defensoria 
Pública do Estado do Amazo-
nas e Tribunal de Contas do 
Estado do Amazonas. 

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal ( STF ), Ri-
cardo Lewandowski, deter-
minou ontem também que 
o governo federal apresente 
em até 48 horas um plano 
“compreensivo e detalha-
do” para combater o colap-
so no sistema de Saúde no 
Amazonas.

o estoque disponível em suas 
operações na Venezuela e que 
tentaria viabilizar a importa-
ção para abastecer o Estado. 

A Justiça Federal do Ama-

zonas deu prazo de 24 horas 
para que a União e o estado 
apresentem plano urgente 
para resolver o desabasteci-
mento de oxigênio na rede de 

O chanceler 
venezuelano 
conversou com 
o governador do 
Amazonas

 > Manaus, Amazonas

 > Caracas, Venezuela, e Manaus

 > Manaus, Amazonas

 > Brasília e São Paulo

COM CILINDROS

 N Um caminhão com 33 
cilindros de oxigênio foi 
apreendido pela secretaria 
de Segurança Pública do 
Amazonas, na quinta-feira, 
após denúncia anônima, no 
bairro Alvorada. O motoris-
ta foi detido e vai responder 
por reter produtos para o 
fim de especulação. Do to-
tal, 26 possuíam oxigênio.

Caminhão 
apreendido
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Doações não pararam de chegar ao Complexo Esportivo Miécimo da Silva, onde famílias atingidas pelo incêndio estão abrigadas

Saiba como doar aos desabrigados
Moradores atingidos pelo incêndio em Santa Cruz recebem roupas, brinquedos e alimentos

ESTEFAN RADOVICZ

A 
ajuda vem de todos 
os lados. Doações 
não param de che-
gar ao Complexo 

Esportivo Miécimo da Silva, 
em Campo Grande, local de 
abrigo de famílias atingidas 
pelo incêndio de quinta-feira 
à noite na ocupação Jesuítas, 
num condomínio em Santa 
Cruz. Havia cerca de 250 mo-
radias no local.

Doações podem ser feitas 
nos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
espalhados pela cidade e na  
entrada do Miécimo, na Rua 

Olinda Ellis, 470, em Campo 
Grande. Funcionários do com-
plexo esportivo auxiliam a Se-
cretaria de Assistência Social 
na distribuição das doações. 
Brinquedos, roupas, calçados 
e alimentos são aceitos. Mas 
os desabrigados necessitam, 
neste momento, especialmen-

te de roupas infantis, já que a 
ocupação contava com cente-
nas de crianças.

“Perdemos fogão, roupa, 
perdemos tudo. Só deu para 
sair com a roupa do corpo. 
O sentimento é de estar sem 
chão”, lamentou Dennis Ra-
mos, morador da ocupação.

O prefeito do Rio, Eduar-
do Paes, esteve no local do in-
cêndio e prestou solidarieda-
de às famílias desabrigadas. 

ALUGUEL SOCIAL
Moradores pedem à Prefeitu-
ra a garantia de aluguel social. 
“Eles querem levar a gente 
para abrigo, mas não sairemos 
daqui enquanto não tivermos 
aluguel social. Temos três anos 
de ocupação, três incêndios e 
sempre prometeram tirar a 
gente de lá. Crivella e Paes pro-
meteram, mas não fizeram”, 
comentou Elias da Matta, que 
vivia com a esposa, Adriana, e 
outros cinco filhos, um deles 
de um ano, em um dos barra-
cos da comunidade.

A secretaria de Assistência 
Social oferece às famílias va-
gas em abrigos, mas os mora-
dores querem o aluguel social. 
A secretária, Laura Carneiro, 
esteve na quinta-feira no lo-
cal e permaneceu ontem para 
coordenar as doações de rou-
pas e quentinhas.

Na noite de quinta-
feira, o fogo destruiu 
a ocupação Jesuítas. 
Havia cerca de 250 
moradias no local

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

6   RIO DE JANEIRO SÁBADO, 16.1.2021  I  O DIA



Enem começa 
amanhã, em 
meio à pandemia
Confira as principais informações para quem vai 
fazer o exame, como o que levar no dia da prova 

A 
primeira prova do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 
2020 será realizada 

amanhã, com novidades em 
meio à pandemia da covid-19. 
Segundo o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), 
foram 5,7 milhões de inscri-
ções entre quem vai fazer a 
versão tradicional ou a digital. 

O exame é composto por 
quatro provas objetivas (de 
múltipla escolha) com 45 
questões cada com os temas 
Linguagens, códigos e suas 
tecnologias; Ciências huma-
nas e suas tecnologias; Ciên-
cias da natureza e suas tecno-
logias; e Matemática e suas 
tecnologias. Há também uma 
redação, em texto dissertativo
-argumentativo de, no máxi-
mo, 30 linhas.

Já estão disponíveis para 
consulta os editais do Enem 

2020 para as versões impres-
sa e digital. Os participantes 
já podem acessar seu local de 
prova, número de inscrição, 
data e horário do seu exame 
no cartão de confirmação de 
inscrição, já disponível na Pá-
gina do Participante, no site 
do Inep, para as duas versões. 

Nele, é possível consultar a 
opção de língua estrangeira e 
atestar o atendimento especia-
lizado, para os casos em que 
isso foi solicitado.

O QUE LEVAR? 
O Enem 2020 deverá ser rea-
lizado somente com o uso de 

caneta esferográfica de tinta 
preta em material transparen-
te. Ela será usada para o preen-
chimento do cartão-resposta 
e da redação. Outros tipos de 
materiais de escrita, como lá-
pis ou caneta azul, não pode-
rão ser utilizados.

O participante deverá le-
var uma ou mais máscaras 
de proteção (caso queira tro-
car durante a prova) e usá-las 
obrigatoriamente enquanto 
estiver nos locais de prova. O 
material deve cobrir o nariz 
e a boca. Os candidatos que 
descumprirem injustificada-
mente essa medida serão eli-
minados. Para ingerir líquidos 
ou alimentos, será permitida a 
retirada da máscara. Antes de 
entrar na sala de prova, os par-
ticipantes deverão higienizar 
as mãos. Haverá recipientes 
com álcool em gel nos locais de 
aplicação do Enem, mas cada 
um poderá levar o seu.

É obrigatório levar um do-
cumento original de identifi-
cação com foto, como Cédulas 
de Identidade (RG), Passapor-
te, Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) ou Carteira de 
Trabalho e Previdência Social 
(impressa e expedida após 27 
de janeiro de 1997). A Carteira 
de Registro Nacional Migrató-
rio, prevista na Lei de Migra-
ção (n.º 13.445), de 24 de maio 

de 2017, também está entre 
a documentação válida para 
identificação, assim como o 
Documento Provisório de Re-
gistro Nacional Migratório, do 
qual trata o Decreto n.º 9.277, 
de 5 de fevereiro de 2018.

Não será aceito certifica-
do de dispensa de incorpo-
ração ou de reservista, nem 
certidões de nascimento, ca-
samento e título eleitoral. O 

participante impossibilitado 
de apresentar alguns desses 
documentos por motivo de ex-
travio, perda, furto ou roubo, 
poderá realizar as provas, des-
de que apresente boletim de 
ocorrência expedido por órgão 
policial há, no máximo, 90 dias 
da aplicação da prova.

Primeira prova do Enem 2020 será realizada amanhã, com novidades por conta da pandemia

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Marina Cardoso

O candidato deve 
usar máscara 
obrigatoriamente 
enquanto estiver 
nos locais de prova

FIQUE ATENTO

 NEsta edição do Enem será 
dividida em três tipos: a 
versão impressa; a versão 
digital; e a reaplicação, que 
acontece junto com a versão 
para Pessoas Privadas de 
Liberdade (PPL). Por mo-
tivos de prevenção contra 
a covid-19, os portões dos 
locais de prova serão aber-
tos meia hora mais cedo, às 
11h30 (horário de Brasília). 
Desse modo, o participante 
terá até 1 hora e 30 minutos 
para acessar o local de prova.

 N Confira os horários, que 
valem para os três tipos 
mencionados:

 N Abertura dos portões: 
11h30

 N Fechamento dos portões: 
13h

 N Início das provas: 13h30
 N Término das provas 1º dia: 

19h
 N Término das provas 2º dia: 

18h30
 N Já a aplicação das provas 

para o participante com 
solicitação de recurso de 
videoprova em Libras, apro-
vada durante o processo 
de inscrição, terá início às 
13h30 e término às 21h, no 
primeiro dia; e às 20h30, 
no segundo dia (horário de 
Brasília), em todos os es-
tados e no Distrito Federal.

 N Confira as datas em que 
as provas serão aplicadas:

ENEM IMPRESSO
 N Primeiro dia - Domingo, 17 

de janeiro 
 N Segundo dia - Domingo, 

24 de janeiro 

ENEM DIGITAL
 N Primeiro dia - Domingo, 31 

de janeiro 
 N Segundo dia - Domingo, 7 

de fevereiro 

REAPLICAÇÃO e ENEM 
PPL (Pessoas Privadas 
de Liberdade)

 N Primeiro dia - Terça-feira, 
23 de fevereiro 

 NSegundo dia - Quarta-fei-
ra, 24 de fevereiro

Veja aqui o 
cronograma 
e os horários 
das provas
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Ex-presidente do Flamengo 
denunciado por incêndio
Tragédia no Ninho do Urubu em 2019 provocou a morte de dez adolescentes

FLAMENGO DA GENTE

O 
Ministério Público 
do Estado do Rio 
de Janeiro (MPRJ), 
por meio do Grupo 

de Atuação Especializada do 
Desporto e Defesa do Torce-
dor (GAEDEST/MPRJ), de-
nunciou à Justiça o ex-presi-
dente do Flamengo Eduardo 
Bandeira de Mello e mais 10 
pessoas pelo crime de in-
cêndio culposo no Centro 
de Treinamento do Clube de 
Regatas do Flamengo (CRF), 
conhecido como “Ninho do 
Urubu”, que provocou a mor-
te de dez adolescentes e gra-
ves lesões em outros três, no 
dia 8 de fevereiro de 2019.

A denúncia oferecida jun-
to à 36ª Vara Criminal da Ca-
pital descreve uma série de 
irregularidades e ilegalida-

do as condutas dos acusados 
as únicas causas do incêndio.

“Assim é que o Clube de 
Regatas do Flamengo dotou 
o Centro de Treinamento de 
investimentos vultosos em 
infraestrutura entre 2012 e 
2019, mas continuou man-
tendo os jovens atletas da 
base em contêineres. Tais 
alojamentos da base não fo-
ram registrados como parte 
do projeto de licenciamento, 
foram montados em estru-
turas móveis clandestinas e 
produzidos sem as devidas 
cautelas quanto à estrutura 
de evacuação, luzes de emer-
gência, disposição de portas 
(...), incrementando o risco 
do resultado por negligên-
cia”, relata a denúncia. 

Ao fim do processo, os 

denunciados estão sujei-
tos às penas de detenção 
de 1 ano e 4 meses a 4 anos, 
com aumento de pena de 
um sexto até a metade, em 
razão do concurso formal.

O INCÊNDIO
No dia 8 de fevereiro de 

2019, um incêndio atingiu 
os contêineres que serviam 
como alojamento para os 
jovens das categorias de 
base. Foram dez vítimas 
fatais do incêndio: Athila 
Souza Paixão, Arthur Viní-
cius de Barros, Bernardo 
Pisetta, Christian Esmé-
rio, Gedson Santos, Jor-
ge Eduardo Santos, Pablo 
Henrique da Silva, Rykel-
mo de Souza, Samuel Tho-
mas Rosa e Vitor Isaías.

Fabíola foi uma das pessoas atingidas 
na quinta no Morro Fallet-Fogueteiro

Mulher morta em 
tiroteio é sepultada

A jovem Fabíola Rodri-
gues de Souza, de 22 anos, 
que morreu na noite des-
ta quinta-feira no Morro 
Fallet-Fogueteiro, na Re-
gião Central do Rio, foi 
enterrada nesta tarde no 
Cemitério do Catumbi. No 
local, parentes e amigos 
da vítima pediam justiça 
e estavam bastante emo-
cionados. Segundo Ro-
seli Rodrigues de Souza, 
mãe de Fabíola, o sonho 
da filha era terminar os 
estudos e trabalhar como 
manicure. 

“Minha filha fazia ca-
belo e unha. O sonho dela 
era ter um diploma para 
trabalhar como manicu-
re. Agora eu só quero jus-
tiça. Acabaram com a mi-
nha filha. Nós não deve-
mos nada para ninguém. 
Ela não merecia isso”, 
afirma Roseli com a voz 
embargada. 

Em um momento da 

despedida da jovem, algu-
mas pessoas deram o último 
adeus cantando um trecho 
da música gospel ‘Restitui’. 
“Eu quero de volta o que é 
meu, sara-me e põe teu azei-
te em minha dor, restitui e 
leva-me às águas tranquilas”, 
dizia parte da canção.

GUERRA DE TRAFICANTES
Moradores do São Carlos rela-
taram que traficantes do Fal-
let-Fogueteiro entraram na 
comunidade e trocaram tiros 
com rivais, entre a madruga-
da e a manhã de quinta. Três 
pessoas foram baleadas e aca-
baram mortas. Entre os mor-
tos, além de Fabíola, estaria o 
adolescente Tiago Pio Resgate, 
de 16 anos, atingido por três 
tiros, e que havia ido à padaria, 
segundo sua família. Tiago foi 
enterrado ontem também no 
Cemitério do Catumbi. Procu-
rada pelo DIA, a Polícia Militar 
informou que não foi acionada 
para ir até o local. 

des cometidas. Aponta, entre 
outros detalhes, que houve 
desobediência a sanções ad-
ministrativas impostas pelo 
Poder Público por descum-
primento de normas técnicas 
regulamentares, ocultação 
das reais condições das cons-
truções existentes no local 
ante a fiscalização do Corpo 
de Bombeiros, contratação 
e instalação de contêiner em 
discordância com regras téc-
nicas de engenharia e arqui-
tetura para servirem de dor-
mitório de adolescentes, etc.

SEM FORÇA MAIOR
O MPRJ ressalta que não 

houve nenhuma condição de 
caso fortuito ou força maior 
a afastar a responsabilidade 
penal dos denunciados, sen-

HISTÓRICO

 N Em 2020, traficantes do 
Comando Vermelho do 
Morro do Coroa, com apoio 
de comparsas da Rocinha, 
inic iaram a invasão ao 
Complexo do São Carlos. 
Os bandidos fizeram a in-
cursão pelo Morro da Mi-
neira e pelo Morro do Que-
rosene. Os traficantes do 
Comando Vermelho grava-
ram vídeo comemorando 
a invasão. Na ocasião, Ana 
Cristina Silva, de 25 anos, 
morreu ao tentar proteger 
o filho no meio do tiroteio. 
Ana foi atingida por tiros de 
fuzil na cabeça e barriga. O 
Corpo de Bombeiros chegou 
a ser acionado, mas por con-
ta da intensa troca de tiros, 
a corporação não conseguiu 
socorrer a vítima.

Além disso, um crimino-
so fez uma família de refém. 
Na casa onde o bandido en-
trou para fugir da polícia, es-
tava uma criança de 5 anos,  
mãe de 36 e uma senhora, 
de 58. Renan Fortunato se 
entregou à polícia após ne-
gociar com o Bope e conver-
sar com seu pai que é pastor 
e vive no Morro do Cantaga-
lo, em Copacabana. O pai 
contou que a família tenta-
va tirar o jovem de 29 anos 
da vida do crime. 

Disputa  
de facções

Agora eu só quero 
justiça. Acabaram 
com a minha filha. 
Nós não devemos 
nada para ninguém. 
Ela não merecia isso
ROSELI, mãe de Fabiola

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA 

Amigos e familiares se despedem de Fabíola no Catumbi

Torcedores do Flamengo prestam homenagem no Ninho do Urubu aos dez adolescentes
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REVELAÇÃO RUBRO-NEGRA
Revelado pelo Flamengo, Thiago 

Santos foi anunciado como reforço do 

Botafogo-PB para a temporada 2021 

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

FLAMENGO VASCO

‘Não quero estar no 
banco’, diz Gabigol
Atacante admite incômodo com reserva e, com ironia, nega problemas no elenco

Gabigol elogiou Ceni e disse que vem aprendendo com o ex-goleiro

O 
atacante Gabigol 
concedeu ontem en-
trevista coletiva no 
Flamengo. O joga-

dor reagiu com bom humor e 
com ironias às perguntas dos 
jornalistas a respeito do atual 
momento do clube carioca. O 
atleta negou que o Rubro-Ne-
gro tenha problemas de rela-
cionamento e disse que o que 
falta para a equipe é voltar a 
ter uma sequência positiva.

“Ter afinidade é normal, 
mas, aqui dentro do clube, são 
praticamente os mesmos joga-
dores que ganharam em 2019. 
Lá não tinha panela e agora 
tem? O Flamengo dá ibope, 
é normal que falem. Não tem 
porque ter panela. Isso não 
existe e é muito engraçado. 
A gente tem sempre pessoas 
que dão respaldo para a gente, 
como Landim, Marcos Braz, 
Spindel e o nosso treinador. 

Não sinto que falta isso. Eu 
sinto que faltam os resultados. 
Quando a gente ganha é tudo 
maravilhoso”, afirmou.

Reserva contra o Ceará, 
Gabigol admitiu que estar no 
banco o incomoda. “Não que-

ro estar no banco. Ninguém 
quer. Ou você acha que o Pe-
dro quando estava ficava fe-
liz? Ou que o Michael quando 
não entra fica feliz. Na Europa 
é normal isso acontecer, de o 
jogador não usar a camisa no 

banco. Fiquei sem a chuteira 
pois tive uma lesão grave no 
tornozelo e incomoda um pou-
co. Não tem nenhum proble-
ma com isso. Vão falar pois dá 
ibope”, concluiu.

Gabigol fez elogios a Ceni e 
afirmou que vem aprenden-
do com o ex-goleiro. “É muito 
boa. Com Dome, falaram que 
briguei com ele no vestiário, 
que eu não gostava. Com Jorge 
também. Ceni é um cara com 
quem eu aprendo muito. É um 
cara experiente, que já venceu 
tudo e está aqui de corpo e 
alma”, afirmou.

Nesta semana, O DIA pu-
blicou os bastidores da crise 
no Rubro-Negro, mostrando 
o desconforto causado pela 
interferência de atletas em al-
gumas decisões no dia a dia do 
Ninho, além do incômodo pelo 
fato de Ceni ter diálogo apenas 
com os líderes da equipe.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O diretor executivo da base 
do Vasco, Carlos Brazil, acer-
tou sua permanência no time 
de São Januário. Ele é um dos 
grandes responsáveis pela 
manutenção e crescimento 
da base forte de que o vas-
caíno tanto se orgulha. In-
clusive, o Gigante da Colina 
venceu recentemente a Copa 
do Brasil e o Carioca sub-20. 
Além disso, a maior fonte de 
esperança dos profissionais 
está vindo da base. Mais uma 
medida importante para a 
gestão de Jorge Salgado.

CARLOS BRAZIL 
FICA NO VASCO

LUCAS MERCON

RODADA NA PRESSÃO 

F
lamengo, Fluminense e Botafogo vêm de 
derrotas no Brasileiro, com peso enorme. 
O Rubro-Negro perdeu para o Ceará em 

casa e entrou em crise após notícias de que o 
elenco teria “panelas”. A semana foi de muita 
conversa e apoio a Ceni. Tirando Gabigol, que 
não atacou o técnico, mas está insatisfeito 
com o banco. Craque tem que jogar. E, na rea-
lidade do Fla, ele é craque. O rival é o deses-
perado Goiás, que tenta sair do Z-4, mas o Fla 
tem obrigação de dar  resposta à sua torcida. 
Já o Fluminense levou 5 a 0 do Corinthians e 
teve até coletiva de Mário Bittencourt: confir-
mou que Marcão fica até o fim do Brasileirão 
e ainda acredita na vaga para a Libertadores. 
O Tricolor pega o fraco Sport. Mais um com 
obrigação de vencer. Quem não tem obriga-
ção, mas precisa urgentemente é o Botafogo. 
Parada dura contra o Santos, na Vila. Dificil-
mente veremos um resultado positivo, mas... 
A esperança é a última que morre. O Vasco 
pega o lanterna Coritiba, em São Januário, 
e vem de grande vitória sobre o Alvinegro. A 
rodada é de pura pressão.

Fluminense foi massacrado pelo Corinthians, em São Paulo

 nNeymar deu entrevista 
à revista inglesa “Gaffer” e 
disse: “ Uma vez, cheguei 
ao ponto de perguntar para 
mim se deveria continuar jo-
gando, já que as pessoas não 
gostam. Eu ia para casa com 
a cabeça quente e então lem-
brava de tudo que fiz para 
chegar até aqui”. Neymar 
é um maiores craques que 
já nasceram no Brasil. En-
tendo quem não gosta dele 
pessoalmente, mas nunca 
façam ele parar de jogar. O 
gênio deveria ser eterno. E 
Neymar é um deles.

POR MIM, VOCÊ 
NUNCA PARARIA

GOLEADA HISTÓRICA 

 nSe, no sub-20, o Flamengo eliminou o Fluminense do 
Brasileiro, no sub-17 a situação foi bem diferente. Pelo jogo 
de ida das semifinais da Copa do Brasil da categoria, o Tri-
color aplicou uma sonora goleada por 6 a 1. Isso mesmo: 
6 a 1 para o time das Laranjeiras. E o jogo foi realizado na 
Gávea. Dizem que essa categoria do Flu promete revelar 
muitos craques em breve. E o Tricolor está precisando.

A
FP

Clube da Colina recebe o Coritiba para se 
afastar de vez da zona do rebaixamento

Cruzmaltino busca 
segunda vitória sob o 
comando de Luxa

Após a vitória sobre o Bota-
fogo no último domingo, o 
Vasco volta aos gramados 
hoje, às 21h, em São Januá-
rio. O adversário será mais 
uma equipe na luta contra 
o rebaixamento: o Coriti-
ba, que está na lanterna da 
competição.

Sob o comando de Van-
derlei Luxemburgo, o Vas-
co vai em busca de mais um 
resultado positivo. O trei-
nador estreou no empate 
fora de casa contra o Atléti-
co-GO e depois comandou 
a equipe na vitória sobre o 
Botafogo, em São Januário. 
Hoje, o técnico quer a se-
gunda vitória consecutiva.

Martín Benítez foi re-
gularizado para a partida, 
após acertar a permanên-
cia no Vasco por mais seis 
meses. O argentino deverá 
ficar como opção no banco. 

O Vasco deverá ir para campo 
com: Fernando Miguel; Léo 
Matos, Werley, Leandro Cas-
tan e Henrique; Bruno Gomes, 
Juninho e Léo Gil; Pikachu, 
Talles e Cano. 

Adversário do Vasco, o Co-
ritiba, assim como o Botafo-
go, vive situação bastante 
complicada no Campeonato 
Brasileiro. De acordo com os 
cálculos do matemático Tris-
tão Garcia, o Coxa e o Glorio-
so têm 98% de risco de rebai-
xamento para a Série B.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Tricolor enfrenta o Sport
Time precisa vencer apenas seus jogos no Rio para ficar no G-8

Com Santos e Palmeiras na fi-
nal da Libertadores e Grêmio 
e o mesmo Verdão na final da 
Copa do Brasil, a probabilida-
de de um possível G-8 no Bra-
sileiro é alta. No momento, es-
ses clubes estão entre os oito 
primeiros da competição. Se 
isso se mantiver até o fim, ou 
mesmo se os campeões desses 
torneios permanecerem, ter-
minar o Brasileirão em oitavo 
será suficiente para uma vaga 
na Libertadores. Atualmen-
te em sétimo, o Fluminense 
precisa ter 100% de aprovei-
tamento no Rio para atingir 
esse objetivo.

O primeiro desses desafios 
será hoje contra o Sport, no 
Maracanã, às 19h. O Tricolor 
tentará se recuperar da vergo-
nhosa goleada sofrida diante 

Fred comanda o ataque tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

do Corinthians, na quarta-fei-
ra. A equipe carioca deverá ir 
para campo com Marcos Fe-
lipe; Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Danilo Barcelos; Yuri, 
Hudson, Yago e Michel Araú-
jo; Wellington Silva e Fred.

Segundo cálculos do ma-
temático Tristão Garcia, 
para terminar em oitavo, 
uma equipe precisa ter 50% 
de aproveitamento ao fim do 
Brasileiro. Isso significa ter 
57 pontos. O Fluminense tem 
43 pontos, faltando nove ro-
dadas para o fim da competi-
ção. Com isso, o Tricolor pre-
cisaria somar mais 14 pontos 
para alcançar a marca. Dos 
nove jogos que faltam, cin-
co serão disputados no Rio. 
O Tricolor terá pela frente o 
Sport, o Botafogo, o Goiás, 
o Atlético-MG e o Fortaleza. 
Caso consiga vencer todos 
esses jogos, a equipe coman-
dada por Marcão chegaria 
aos 58 pontos, um a mais que 
a pontuação mágica sugeri-
da pelo matemático.

Em busca de um diretor
Alvinegro procura profissional para reformulação no clube

O Botafogo ainda luta pela 
permanência na Série A em 
2021. Porém, a diretoria do 
clube carioca já começa a 
iniciar o planejamento para 
a próxima temporada, que 
se inicia poucos dias após o 
fim do Brasileiro. De acordo 
com informações do portal 
“UOL”, o Glorioso busca a 
contratação de um diretor de 
futebol para iniciar uma re-
formulação no clube carioca.

De acordo com o site, 
a ideia é de um profissio-
nal que possa se encaixar 
no propósito de realizar 
processo ainda mais re-
finado na integração das 
categorias de base com o 
elenco principal. Além de 
um diretor, também existe 
a possibilidade de mais um 

Durcesio: novo presidente

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

nome chegar a General Se-
veriano para um trabalho 
complementar.

O novo dire tor  ter ia 

como função estabelecer o 
planejamento futuro do Bo-
tafogo em 2021. Além disso, 
com essa escolha, o clube 
iria definir a permanência 
ou não do gerente de fute-
bol Túlio Lustosa, do técni-
co Eduardo Barroca e dos 
jogadores do atual elenco. 
Um pensamento inicial da 
diretoria aponta para uma 
permanência do treinador, 
mas o futuro do ex-volante 
é desconhecido.

O portal afirma que a cú-
pula alvinegra trata o as-
sunto com moderação, mas 
já há conversas nos basti-
dores. Há, entre os cota-
dos, inclusive, nomes que 
já tiveram passagem pelo 
clube em um passado não 
muito distante.

Luxa busca nova vitória

RAFAEL RIBEIRO / VASCO
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ECONOMIA

Beneficiários do Bolsa Família 
recebem a partir de segunda-feira 
Veja o calendário com as datas de pagamento, sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada

REPRODUÇÃO

Com o fim do auxílio emergencial, beneficiários voltam a ganhar o valor original do Bolsa Família

S
em o auxílio emergen-
cial, os beneficiários 
do Bolsa Família com 
Número de Identifica-

ção Social (NIS) de final 1 co-
meçarão a receber o recurso 
na próxima segunda-feira, dia 
18. Devido ao fim do auxílio do 
governo federal, os brasileiros 
voltam a ganhar o valor origi-
nal do programa de distribui-
ção de renda. Vale lembrar que 
o benefício será pago sempre 
nos últimos dez dias úteis de 
cada mês, de forma escalona-
da. Em janeiro, os pagamentos 
vão terminar no dia 29 para o 
NIS de final 0. Confira o calen-
dário deste mês:

As parcelas mensais ficam 

disponíveis para saque duran-
te 90 dias após a data indicada 
no calendário. Os beneficiá-
rios podem conferir no ex-
trato de pagamento a “Men-
sagem Bolsa Família”, com o 
valor do benefício.

POUPANÇA SOCIAL DIGITAL
Desde dezembro passado, os 
beneficiários passaram a re-
ceber o crédito pela poupan-
ça social digital.  Eles tam-
bém podem sacar o benefício 
por meio do Cartão Bolsa Fa-
mília ou Cartão Cidadão, além 
de movimentar os valores pelo 
aplicativo Caixa Tem.

O cidadão passa a ter poder 
sacar integral ou parcialmen-
te as parcelas do benefício. Se-
gundo o Ministério da Cidada-
nia, a abertura das contas será 
feita de forma automática e 
escalonada pela Caixa, sem a 
necessidade de apresentação 
de documentos ou compare-
cimento às agências. 

Pedido deve ser feito pelos canais remotos 
de atendimento do Instituto, que afirma 
ter enviado avisos aos requerentes

INSS: Segurados têm até este sábado para solicitar perícia do auxílio-doença

A Defensoria Pública da 
União (DPU) faz um alerta 
para os segurados do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) que efetuaram pedido 
de benefício por incapacida-
de no período da pandemia. 
Os trabalhadores têm até este 

sábado para solicitar perícia 
presencial. A medida vale 
para um público específico, 
em duas situações diferentes. 

Deve agendar a perícia 
quem, a partir de 1º de fe-
vereiro de 2020, fez pedido 
de auxílio-doença, mas não 

conseguiu passar pela perí-
cia médica e não instruíram 
o pedido com atestado médi-
co, ou o segurado que pediu 
o adiantamento do benefício 
e teve a solicitação indeferi-
da, ainda que parcialmente, 
com base no atestado médico 
juntado.

A solicitação do benefício 
de auxílio-doença deve ser 
feita pelos canais remotos de 
atendimento do INSS, quais 
sejam, Meu INSS ou 135 de te-

leatendimento. O INSS infor-
mou que enviou avisos para 
os requerentes que tenham 
fornecido estes tipos de da-
dos para contato.

Apesar da realização do re-
querimento de benefício por 
incapacidade ou de sua ante-
cipação em data anterior, é 
importante que o cidadão re-
nove o seu pedido de auxílio-
doença, pois, caso haja enten-
dimento pela incapacidade 
(deferimento) após perícia, 

o benefício será pago desde a 
data do primeiro pedido.

A medida foi publicada 
pelo INSS em no dia 16 de 
dezembro de 2020 e propôs 
um prazo de 30 dias para a 
solicitação de benefício de in-
capacidade negado durante 
o período em que não foram 
realizadas perícias médicas 
presenciais no INSS devido à 
pandemia de Covid-19. 

Apesar da possibilidade de 
antecipação do auxílio-doença 

no valor de um salário-mínimo 
(R$ 1.045), muitos benefícios 
foram negados pelo não enca-
minhamento da documenta-
ção correta ao INSS via canais 
remotos. A DPU alerta que não 
percam a data até o sábado 
para pedir realização de perí-
cia presencial, para que haja a 
análise do INSS sobre a inca-
pacidade e a possibilidade de 
concessão do benefício, desde 
o requerimento realizado após 
o dia 1º de fevereiro de 2020.

CALENDÁRIO
Final do NIS 1 dia 18
Final do NIS 2 dia 19
Final do NIS 3 dia 20
Final do NIS 4 dia 21
Final do NIS 5 dia 22
Final do NIS 6 dia 25
Final do NIS 7 dia 26
Final do NIS 8 dia 27
Final do NIS 9 dia 28
Final do NIS 0 dia 29
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma mudará idade 
para a aposentadoria

REPRODUÇÃO

Rioprevidência é a autarquia responsável pelas aposentadorias estaduais

M
esmo que ainda 
não esteja sendo 
discutida de for-
ma enfática, a re-

forma previdenciária já está 
nos planos do governador 
em exercício do Rio, Cláudio 
Castro, como contrapartida 
exigida pela União à adesão 
ao novo Regime de Recupe-
ração Fiscal (RRF). O gover-
no já afirma que esse tema 
e outros ajustes estruturais 
serão implementados. 

Como em 2017 o Legisla-
tivo fluminense aprovou o 
aumento da alíquota de con-
tribuição previdenciária de 
11% (à época) para 14%, essa 
questão não será tratada. 
Desta vez, as principais mu-
danças são relativas à idade 
mínima para a aposentado-
ria do servidor e da servido-
ra do Estado do Rio. 

Dessa forma, pela Emen-
da Constitucional 103/19, 
que estabeleceu a reforma da 
Previdência nacional (alcan-
çando funcionários públicos 
da União), será preciso ter 
pelo menos 62 anos (se mu-
lher) e 65 anos (se homem) e 
25 anos de contribuição para 
ir para a inatividade.  

Isso somente se forem 
cumpridos os 10 anos de ser-
viço público e cinco anos no 
cargo efetivo em que se der a 
aposentadoria.

CAMPANHA NAS REDES

 n A Inspeção do Trabalho com-
pleta 130 anos na segunda-fei-
ra. Criada para coibir o traba-
lho de crianças menores de 12 
anos, suas atribuições avolu-
maram-se ao longo do tempo. 
Hoje é instrumento importan-
te na proteção dos contratos 
trabalhistas, na segurança e 
saúde dos empregados e no 
combate ao trabalho escravo. 

Para marcar a data, o Sinait, 
sindicato que representa os 
auditores fiscais do Trabalho, 
protagonistas dessa ativida-
de, promove nas redes sociais 
a campanha ‘Trabalho infan-
til. Uma realidade que poucos 
conseguem ver’. O objetivo é 
chamar atenção para o desafio 
de erradicar o trabalho infantil 
no Brasil e no mundo até 2025.

Inspeção do Trabalho: 130 anos

 n Conforme já havia sido anun-
ciado, foi publicado ontem no 
Diário Oficial da União o edital 
do concurso para a Polícia Fe-
deral. Ao todo, serão 1.500 va-
gas para diferentes funções: 
cargos de agente, escrivão, 
papiloscopista e delegado. O 
certame terá ainda 500 vagas 
para cadastro de reserva.

Interessados deverão se 
inscrever a partir do dia 22 de 
janeiro até 9 de fevereiro neste 
link https://www.cebraspe.org.

br/concursos/pf_21. 
De acordo com o edital, os 

salários iniciais variam de R$ 12 
mil a R$ 23 mil. A taxa de inscri-
ção vai de acordo com a carreira 
pretendida: R$ 180 para agen-
te, escrivão e papiloscopista; e 
R$ 250 para delegado.

Haverá provas objetiva e 
discursiva, previstas para 21 
de março, além das etapas se-
guintes, com teste de aptidão 
física e avaliações médica e 
psicológica, entre outras.

CONCURSO ESTE ANO

Polícia Federal abre 1.500 vagas 

Certame 
é voltado 
para vários 
cargos, 
entre 
agentes e 
delegados

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

 > Pela legislação atual, 
que rege o funcionalis-
mo do Rio, as servido-
ras e servidores que 
ingressaram no cargo 
público (do estado) até 
a data de 31 de dezem-
bro de 2003 podem se 
aposentar com 60 anos 
(se homem) e 55 (no 
caso das mulheres). 
Isso desde que tenham 
pelo menos 20 anos de 
serviço público. 

Quem ingressou 
após essa data pode 
ir para a inatividade 
com as mesmas ida-
des. Porém, para isso 
é preciso cumprir 30 
anos (se mulher) e 35 
anos (se homem) de 
contribuição.

A EC 103 já modi-
ficou as regras para a 
aposentadoria do fun-
cionalismo federal. 
Mas para as carreiras 
da União, a alíquota 
previdenciária é pro-
gressiva, de acordo com 
a faixa salarial.

Legislação 
atual: 60 e 
55 anos

CONFIRA

103/19 65

Emenda Constitucional 103 

estabelece as novas regras 

previdenciárias para todo o país

Pela norma, no estado, 

servidores poderão se aposentar 

com, pelo menos, 65 anos.



FábiaOliveira

NA JUSTIÇA

O advogado de dona Maria Ilza Azevedo, a 
fã idosa da Anitta que aparece em um dos 
episódios do documentário da cantora na 

Netflix, entrou em contato com esta coluna para 
explicar que sua cliente move outra ação contra 
a Poderosa e a plataforma de streaming. Nós já 
havíamos antecipado aqui uma primeira ação 
de número 0297081-59.2020.8.19.0001, na qual 
dona Ilza pediu com urgência a retirada da série 
do ar e, após ter seu pedido negado pelo plantão 
judiciário, acabou desistindo do processo. No 
entanto, segundo o advogado Gabriel Ferreira, 
uma nova ação de número 0021590-
46.2020.8.19.0028, que tramita na 2ª vara Cível 
da Comarca de Macaé, RJ, segue em andamento.

Nela, dona Ilza pede uma indenização por 
danos moral e material, por acreditar ter tido sua 
imagem prejudicada com a exposição que a série 
documental lhe trouxe. Ela diz ter se sentido 
humilhada, desrespeitada e ridicularizada. “Que 
sejam condenados os réus a pagarem a autora, a 
título de dano moral, o valor de R$ 0,50 e a título 
de dano material, o ínfimo valor de R$ 1,00 por 
pessoa que assistiu a série, especialmente o 
episódio 5, no qual a autora figura como prota-
gonista, a ser liquidado em cumprimento de 
sentença após apresentação de planilha por 
parte das rés, pois somente desta forma podere-
mos mensurar a extensão do dano”, diz um 
trecho da inicial do processo. 

O advogado de Maria Ilza afirma que ela esta-
va internada no CTI de um hospital por conta da 
COVID-19, e que soube que sua imagem estaria 
sendo veiculada na série documental ‘Anitta - 
Made in Honorio’ após receber ligações de pa-
rentes e vizinhos que, em sua maioria, zomba-
vam de sua aparição no vídeo e, alguns, inclusive, 
teriam questionado sua sanidade mental. Ela 

afirma que virou a atração do hospital e passou 
a ser motivo de gargalhadas, virando uma espé-
cie de ‘atração do nosocômio’, causando grande 
abalo psicológico exatamente no momento que 
precisaria de calma e serenidade devido a 
internação.

Dona Ilza e seu advogado garantem que a 
série documental não tinha autorização para 
veicular a imagem da idosa. Anitta, no entanto, 
garante que tinha, sim, autorização para mostrar 
o rosto de Ilza em seu documentário. A cantora, 
através de seus advogados, ainda emitiu um 
comunicado informando não ter sido notificada 
sobre o processo que dona Ilza move contra ela e 
a Netflix. 

A neta de dona Ilza, Gabriela Pinheiro, se pro-
nunciou sobre o episódio em que aparentemen-
te dona Ilza teria entrado na casa da Anitta sem 
autorização e negou que a idosa tivesse aden-
trado no imóvel sem permissão. “Vocês acham 
que uma senhora de 71 anos, idosa, recém-ope-
rada do joelho, ia conseguir invadir um condomí-
nio de luxo? É no mínimo muito absurda essa 
história. A mãe da Anitta deixou ela entrar, até 
porque pra entrar em um condomínio de luxo no 
Rio de Janeiro, você precisa se identificar. E na 
Netflix a mãe da Anitta fala que ela invadiu, 
sendo que ela foi autorizada”, falou, em tom de 
revolta.

Ela ainda contou que Anitta e dona Ilza se 
conhecem de longa data. “Minha avó conhece a 
Anitta desde o começo da carreira dela. Minha 
avó sempre fez tricô e crochê pra ela. Inclusive 
minha avó sempre ia pro Rio de Janeiro no pro-
grama da Fátima Bernardes, sempre que Anitta 
estava ela ia até ela, conversava, sentava no colo 
dela. Inclusive a Anitta já usou um gorro da 
minha avó em programas de TV”, explicou.
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Ex-BBB e apresentadora  Vivian Amorim usou seu 
perfil no Instagram, ontem, para lamentar que não 
consegue enviar 50 cilindros de oxigênio que ela e os 
amigos compraram para apoiar hospitais em Manaus, 
no Amazonas. “Estamos de mãos atadas. Eu e alguns 
amigos estamos tentando enviar 50 cilindros, mas não 
conseguimos por conta da logística e transporte”, com-
pletou. Vivian disse que pode e vai continuar ajudando 
por outros meios: “Podemos ajudar os profissionais de 
saúde, famílias e acompanhantes com suprimentos. 
Que loucura é essa que estamos vivendo, gente? Estou 
com sentimento de impotência horrível. Já vi aqui mil e 
uma maneiras de poder ajudar, mas as pessoas estão 
morrendo! Não tem oxigênio! A gente quer comprar e o 
oxigênio não tem como chegar”, denunciou.

EX-BBB COMPRA OXI-
GÊNIO PARA MANAUS

REPRODUÇÃO NETFLIX 

Andressa Urach usou as redes sociais na noite 
da última quinta-feira para mandar um 
recado aos pastores da Igreja Universal. 
Segundo a modelo, seu nome vem sendo 
constantemente usado em reuniões da Igreja, 
especificamente ao compará-la com o diabo. 
A loura deixou um aviso: se não pararem, ela 
vai abrir a boca para contar tudo o que sabe 
sobre os bastidores da igreja. 

“Aproveitando esse story pra deixar um recado 
para os queridos pastores da Igreja Universal. 
Se vocês ficarem usando a minha imagem e me 
citando em reuniões, voces vao ver quem 
realmente é o diabo, já que voces estão me 
comparando com o Diabo. Estou vivendo a 
minha vida, estou muito bem casada, graças a 
Deus. Estou me mantendo calada, mas eu não 
admito que usem a minha imagem para me 
comparar a satanás, porque vocês vão ver o 
satanás de verdade. É só eu mostrar os áudios 
e contar tudo que eu sei”, avisa Urach. 

URACH AMEAÇA 
PASTORES 

Fã que desistiu de 

processo tem outra ação 

contra Anitta e a Netflix
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A Feliz Produções - que tem em seu casting nomes como 
FP Do Trem Bala e Felipe Original - vai coordenar a mais 
nova parceria entre a Warner Music e a Furacão 200. A 
Warner escolheu a ADA (International Label Menager / 
Warner Music Group), que está por trás de nomes como: 
Iron Maiden e Metallica para representar internacio-
nalmente a Furacão 2000 e seus artistas. A ADA será a 
responsável pela divulgação e distribuição da Furacão 
no mercado internacional. A Feliz Produções é quem vai 
cuidar das vendas e negociações da Furacão, que está 
aberta a receber músicas e vídeos de novos talentos. 
Quem estiver interessado é só enviar material de áudio 
e vídeo para o e-mail: contato@felizproducoes.

FURACÃO INTERNACIONAL
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RECORD CONTRATA 
FOTOS REPRODUÇÃO 

Após passagem na Globo, a atriz e influên-

ciadora Gabi Lopes está de casa nova. Ela é a 

mais nova contratada da Record TV, emissora 

que a escalou para atuar em ‘Gênesis’ como a 

personagem Femi, uma concubina do exército 

do Faraó. Gabi afirma que o convite da emissora 

aconteceu após um tempo de ‘namoro’ entre 

ambas as partes.

“Já tem um tempo que eu e a Record nos na-

moramos. Já rolaram um convites anteriores, 

mas como eu estou sempre gravando alguma 

série, filme e por questão de agenda não conse-

guimos conciliar. Tem mais ou menos uns dois 

anos esse namoro e aí finalmente conseguimos 

conciliar e agora em 2021 a novela estreia”, 

conta a atriz.

Gabi também adiantou um pouco sobre o sua 

participação na trama bíblica. “Eu faço parte do 

elenco de Gênesis que tem mais de 300 atores e 

é a primeira super produção da Record. A minha 

personagem é a Femi, ela é concubina do exér-

cito do Faraó e tá na parte do Egito da novela. 

Ela tem uma trama bem interessante. Acontece 

uma coisa bem triste com a personagem que 

acaba voltando o cenário para ela”, adianta, 

mas sem detalhar muito.

NEGO DO BOREL DE PORTAS 

FECHADAS NA GLOBO
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Ontem, Dany Bananinha contou que foi submetida a 

uma cirurgia de emergência para retirar um nódulo no 

seio esquerdo e que o procedimento foi complicado. A 

assistente de palco do ‘Caldeirão do Huck’ disse que o 

problema aconteceu por causa das antigas próteses 

de silicone.

“Eu estava com um nódulo no peito esquerdo. Minhas 

próteses [de silicone] já estavam ruim antes mesmo 

que eu engravidasse, já estavam encapsuladas e esta-

va tudo certo. Depois, eu amamentei, fiz uma bateria 

de exames e foi constatado um nódulo. Eu tirei, mas 

foi uma cirurgia complicada, nada fácil, demorada, 

mas está tudo bem”, explicou.

CIRURGIA
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 n Um dos maio-

res bailarinos do 
mundo, Thiago 
Soares volta aos 
palcos, hoje, às 
20h, no Teatro 
Riachuelo, com o 
espetáculo Trans 
Point - Art of 
Fusion.

 n Milton Cunha 
estreia o pro-
grama ‘Quesi-
tos’ no palco do 
Imperator, de 26 
a 29 de janeiro, 
sempre às 18h, 
com transmissão 
pelo Canal da 
Fita Amarela no 
YouTube.  

Nego do Borel virou persona non grata na TV Globo. Depois de ter uma das 

traições à Duda Reis, sua ex-noiva, exposta na internet e de ter sido acusado 

pela ex de estupro, agressão e transmissão de doença sexualmente transmis-

sível, o cantor acabou tendo as portas da emissora fechadas. Nos bastidores 

da Globo comenta-se que a havia uma intenção de reprisar a temporada de 

2016 de ‘Malhação’, que revelou nomes como Lucas Lucco, Nego do Borel 

e Nicolas Prattes. No entanto, após os escândalos envolvendo o funkeiro, 

internamente preferiram não reprisar a temporada da novela teen para não 

vincular novamente a imagem do canal ao cantor, porque decidiram deixá-lo 

de fora da programação.

UM HACKER NERD E UMA STRIPER

Alexandre Contini e Adriana Birolli estão no elenco de ‘Herói às avessas’.  
O espetáculo, que acontece no Teatro Petra Gold, estreia hoje e será 
transmitido online, todos os sábados, às 20h, até o dia 31. Alexandre é um 
hacker nerd que se apaixona por uma striper fora do padrão, personagem de 
Adriana. Ela propõe uma sociedade criminosa, mas a relação dos dois acaba 
evoluindo para um romance secreto e nada convencional.

CRISTINA GRANATO

Duda Reis teve as medidas protetivas de urgência contra o ex-noivo, Nego do Borel, aprovadas. A juíza Danielle 
Galhano Pereira da Silva sentenciou que cantor não poderá se aproximar da atriz nem da família dela e também ter 
nenhum tipo de contato. Foram as advogadas criminalistas, a ex-BBB Gizelly Bicalho e Izabella Borges, que repre-
sentam a atriz, que requisitaram à Justiça o direito com base na Lei Maria da Penha, e conseguiram as medidas. 

DUDA REIS CONSEGUE MEDIDA PROTETIVA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

PAI DEFENDE LISA BARCELOS

André Bosco, pai da influenciadora Lisa Barcelos, usou as redes 
sociais para defender a filha dos ataques que ela vem sofrendo 
desde o vazamento do áudio em que ela descreve detalhes do caso 
que teve com o Nego do Bore,l quando ele ainda era noivo da Duda 
Reis. Após Lisa confirmar publicamente que foi amante do Nego, o 
pai da blogueira resolveu se pronuncia a favor da jovem de 18 anos. 
“Sou pai daquela que vocês, fãs, da mídia, sites de fofoca, de canais 
de intriga, que estão massacrando, julgando, detonando, a minha 
filha. Ela não pôde me atender. Imaginem o estado emocional, 
psicossomático, depressivo que se encontra uma menina que fez 
18 anos no dia 10 de dezembro. Até dia 10 ela tinha 17 anos, uma 
adolescente. Está saindo agora da fase de adolescente. Imagina 
como está a cabeça dessa menina. Ela não conseguia falar comi-
go”, revela o pai de Lisa.

GABI LOPES PARA ‘GÊNESIS’
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Polícias, poder central e 
mandonismo local

Dez anos da maior tragédia 
natural do país. Uma catás-
trofe sem precedentes, que 

em Teresópolis tirou quase 400 vi-
das, cerca de 200 desaparecidos, os 
bens e sonhos de milhares de tere-
sopolitanos. Parece muito tempo, 
mas as marcas deixadas por aquela 
madrugada de 11 para 12 de janeiro 
de 2011 ainda estão presentes. Ape-
sar do nosso constante trabalho e 
busca por melhorias, Teresópolis 
ainda sofre as consequências emo-
cionais e patrimoniais da tragédia e 
espera por soluções definitivas para 
questões pendentes de infraestru-
tura e habitação, principalmente, 
que ao longo dos anos foram sendo 
adiadas. Resiliente, nossa popula-
ção resiste na esperança de conse-
guir virar de uma vez essa página.

E falando em esperança, esse é 
o sentimento que se renovou esta 
segunda-feira, dia  11 de janeiro, 
quando Teresópolis foi sede do 

Tanto em Direito como em 
Ciência Política o Estado é 
definido como o detentor do 

monopólio da violência legítima no 
âmbito de um território. Tal concei-
to expressa a tradicional ideia de 
que o Estado é a nação politicamen-
te organizada. Se a nação é um con-
junto de pessoas identificadas por 
valores comuns, o estabelecimento 
de laços de sociabilidade para a con-
vivência pode resultar na instituição 
do poder público, denominado Es-
tado. Diz-se assim que os elementos 
de um Estado são povo, território e 
governo. Há quem incluía como ele-
mento identificador de uma nação 
ou Estado a finalidade da coexistên-
cia e as aspirações comuns.

O Estado não se assenta exclusi-
vamente na força. Se pretendesse 
se instituir apenas com a repressão 
propiciaria as resistências, as insur-
reições e sua própria derrocada. O 
Estado contemporâneo se institui 
com três instrumentos: a edição de 
leis com as quais justifica sua atua-
ção, a cobrança de impostos e a ins-
tituição de uma força pública. Lei, 
bolsa e cacete são os fundamentos 
de qualquer Estado.

A lei é o que legitima e dá o fun-
damento ideológico com o qual se 
exercitam as violências contra as 
liberdades e os patrimônios. Não 
foi sem razão que, na Inglaterra em 
1215, os barões que deram o gol-
pe em Ricardo Coração de Leão, 
obtiveram do usurpador João Sem 
Terra a edição da Carta Magna que 
lhes assegurou garantias quanto 

Teresópolis resiliente e com mais esperança 

Vinicius 

Claussen 

prefeito de 
Teresópolis

João Batista  

Damasceno 
professor da Uerj e 
doutor em Ciência 
Política

governo do estado e recebemos o 
governador em exercício Cláudio 
Castro e secretários para agenda 
de trabalho junto com represen-
tantes das associações de morado-
res das áreas afetadas, síndicos do 
Parque Ermitage (conjunto habita-
cional que abriga famílias desabri-
gadas pela tragédia) e associações 
de vítimas, muitas até hoje aguar-
dando suas moradias.

Levamos o governador para ou-
vir de quem mais sabe o que real-
mente precisa, as demandas e os 
sentimentos. Acreditamos que esse 
diálogo franco e aberto com a po-
pulação, colaborativo, é o caminho 
para construirmos juntos as solu-
ções que os bairros precisam. En-
cerramos essa agenda de trabalho 
em Teresópolis cientes de que muito 
ainda precisa ser feito, mas confian-
tes no comprometimento do estado 
em dar resposta rápida às deman-
das. Como o próprio governador rei-
terou, são ações há anos atrasadas e 
que não podem mais esperar.

O olhar para o passado permite 
ver onde se errou e aprender com 
esses erros, independentemente de 
quem os cometeu, mas é hora de 

às suas liberdades e seus bens. Não 
há crime nem tributo sem lei que 
antes os definam.

Mas no Brasil, desde a ocupação 
pelos portugueses, se buscou a do-
minação pela força ou pelo conven-
cimento religioso. “Entre a cruz e a 
espada” era a alternativa dos domi-
nados. A partir de 1822 o Imperador 
D. Pedro I se apoiava no Exército, 
a pretexto de consolidar a Inde-

pendência. Mas, com o golpe de 7 
de abril de 1831 a Regência buscou 
enfraquecer o Exército e o ministro 
da Justiça, Regente Feijó, recenseou 
as milícias e lhes deu postos de ofi-
cialidade. Assim, surgiu a Guarda 
Nacional, comandada em cada lo-
calidade por um coronel que tinha 
sob suas ordens os “cabras” ou “ja-
gunços” que sustentaram o Império 
e a escravidão até 1888.

olhar para frente, para o que pode 
ser feito agora por quem mais pre-
cisa. Saímos do encontro com im-
portantes compromissos do gover-
no do estado com o município, que 
se desdobrarão em uma agenda de 
trabalho. Destaco intervenções há 
muitos anos aguardadas, como as 
obras de contenção de encostas já 
em andamento em quatro pontos 
do Salaco, e outras que finalmente 
têm data para sair do papel, como 
a duplicação da Ponte do Imbuí, 
prometida para começar em um 
mês; o programa de desassorea-
mento de rios (Limpa Rio), iniciado 
imediatamente.

Outro passivo que vamos superar 
são as quase 1.800 construções con-
denadas e abandonadas que acaba-
ram se tornando símbolos doloro-
sos da tragédia. Temos o compro-
misso do estado de demolir essas 
estruturas. Nosso posto de Saúde 
da Granja Florestal será recons-
truído e vamos devolver à comu-
nidade do bairro um importante 
equipamento de saúde da família. 
A questão habitacional também é 
um pleito nosso junto ao estado e 
ao governo federal. Lutamos pela 

Com a 
federação 
cada estado 
ganhou 
autonomia 
para 
organizar 
seus serviços

“Levamos o 
governador 
para ouvir 
de quem mais 
sabe o que 
realmente 
precisa, as 
demandas 
e os 
sentimentos”
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Em 1889 foi proclamada a República, 
num golpe de Estado desferido pelo Exér-
cito, fortalecido na Guerra do Paraguai. 
Campos Sales, ministro da Justiça, con-
cluiu que o Exército poderia dar o golpe 
de Estado e proclamar a República, mas 
a governabilidade e controle social de-
mandariam capilaridade que somente 
os fazendeiros e seus jagunços poderiam 
garantir. Assim, criou as bases para o Co-
ronelismo, regime que vigeu até a Revo-
lução de 1930. Igualmente foi Campos 
Sales quem institucionalizou o Ministério 
Público e por isso é seu patrono.

Com a instituição da federação cada 
estado ganhou autonomia para organizar 
autonomamente os seus serviços. É o que 
dispõe a Constituição da República. Cada 
estado pode instituir sua polícia civil com 
atribuição de investigar os crimes já pra-
ticados e as polícias militares, ostensivas 
e com atribuição preventiva. No presente 
momento tramitam no Congresso Nacio-
nal projetos de Lei Orgânica das polícias 
Civis e Militares, que pretendem subtrair 
a competência dos governadores na liber-
dade para nomear e destituir os chefes 
das respectivas polícias, além de criar um 
Conselho Nacional vinculado à União. Os 
projetos são inconstitucionais.

Compete aos estados organizar os seus 
serviços. Lei que disponha de forma di-
versa viola o princípio federativo. Nem 
mesmo emenda constitucional poderia 
retirar tais poderes dos Estados Federa-
dos. As emendas constitucionais 103 e 
104 editadas em 2019 possibilitam que 
a União estabeleça normas gerais de or-
ganização das polícias militares e corpos 
de bombeiros militares. Mas, aos esta-
dos compete organizar os seus serviços 
e mesmo a emenda constitucional que 
dispuser de forma diversa será inconsti-
tucional. A centralização que se pretende 
pode resultar num perigoso pacto entre o 
poder central e o mandonismo local, em 
prejuízo das liberdades públicas.

construção de mais 500 apartamentos 
no conjunto habitacional Parque Ermi-
tage e a entrega da titularidade dos 1.600 
já ocupados lá. Também reivindicamos 
o projeto para as famílias da Portelinha 
(Fonte Santa), que igualmente esperam 
há anos por novas moradias dignas.

Outras demandas foram encaminhadas 
junto ao governador em exercício tanto 
para ações pendentes como preventivas, 
visando evitar que novas tragédias acon-
teçam. Conquistamos ainda outros com-
promissos relacionados à infraestrutura, 
como o recapeamento da estrada RJ-130, 
a Teresópolis-Friburgo, com início anun-
ciado para junho. Finalmente, quero des-
tacar o memorial às famílias vitimadas, 
que será erguido com a parceria do estado 
no novo parque municipal da cidade, com 
acesso para todos, e que simbolizará tam-
bém o recomeço de Teresópolis.

Trabalharemos juntos com o estado, 
com o acompanhamento da população, 
para que cada compromisso se concre-
tize em ações. É hora de avançar! Tere-
sópolis precisa vencer de uma vez por 
todas todo o passivo de 2011 para cada 
vez seguir rumo ao desenvolvimento, 
proporcionando mais segurança e qua-
lidade de vida à população, voltando a 
dar orgulho a seus filhos.



Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Hélio humilha os pais e leva 
tapa de Donato. Bibiana pede a 
Juliano que vá à polícia contar 
que viu Hélio e Arruda no resort. 
Cassiano sai da UTI e é levado 
para o quarto. Bibiana conta 
para Donato como foi seu encon-
tro com Juliano.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Camila pressiona Giovanni, que 
decide contar como conheceu 
Bruna. Aparício revela que existe 
um documento comprovando 
que Teodora deu 2% das ações 
do Grand Bazzar para Safira. 
Beto arma uma surpresa para 
Tancinha e Francesca.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Irene rouba o carro de Eugênio. 
Zeca recebe uma mensagem de 
Ritinha e tem um pressentimen-
to. Abel e Nazaré se preocupam 
com Zeca. Silvana afirma para 
Eurico que se internará em uma 
clínica de reabilitação, e os dois 
se beijam. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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Mumuzinho é técnico do ‘The Voice+, que estreia neste domingo na Globo, e diz que a história de vida de cada candidato é o que importa. “Chegar ali já é ser vencedor”, conta

D
epois de uma rápida experiên-
cia substituindo Claudia Leitte 
no ‘The Voice Kids’, Mumuzi-
nho voltou para ficar na cadei-

ra do reality show musical. Desta vez 
no ‘The Voice+’ uma edição voltada 
para participantes a partir de 60 anos, 
Mumuzinho divide a seleção de técni-
cos com Ludmilla, Daniel e a própria 
Claudia.

Ansioso para a estreia do programa, 
que acontece neste domingo, às 14h20, 
o cantor conta que demorou a cair a 
ficha de que faria parte do reality. “Não 
acreditei quando recebi o convite. Topei 
na hora, afinal, fazer parte da família 
‘The Voice’ é um presente na carreira 
e na vida de qualquer pessoa”, conta 
Mumuzinho. 

Aos 37 anos, o sambista também con-
ta que, apesar de ser um dos técnicos, 
absorve muito conhecimento na troca 
com os participantes. “A energia aqui 
é maravilhosa. Pude sentir que ali não 
estamos só para ensinar, mas apren-
demos muito com cada candidato que 
passa por aquele palco. Estou muito 
ansioso!”, comemora o músico que vê 
semelhanças entre a competição e a sua 
própria trajetória.

“Esse programa tem muito a ver co-
migo, porque eu também vim de opor-
tunidade. Eu subi em vários palcos e eu 
sempre fui observado”, diz.

SONHOS ANTIGOS
Com um programa com foco na 3ª 

idade e com o slogan ‘os sonhos não 
envelhecem’, o ‘The Voice+’ prepara o 
público para uma reflexão da vida que 
vai além da música. Para Mumuzinho, 
a história de vida de cada candidato e a 
disponibilidade em se dedicar a apren-
der mais são os aspectos que mais cha-
mam a atenção. 

“Acho que a novidade está exatamen-
te aí, fazer algo totalmente novo com 
talentos de 60 anos ou mais. Um rea-
lity é empolgante para qualquer idade, 
imagina somar essa empolgação com 
a experiência que estes candidatos tra-
zem. A voz é só um detalhe, a história de 
vida delas foi o que fez elas chegarem ao 
palco do ‘The Voice+’”, destaca. 

DICA DE SUCESSO
Candidatos a postos, cabe ao técnico 
deixar uma dica aos participantes que 
vão encarar o palco, mas não sem antes 
dizer que o mais importante é curtir a 
experiência. “Deem o seu melhor. Aque-
le momento é único, estejam concen-
trados e certos de que chegar até ali já é 
um privilégio de vencedor. Então, mais 
que tudo, divirtam-se!”, aconselha.

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

FOTOS GLOBO/JOÃO MIGUEL JÚNIOR

Mumuzinho: sambista elogia a energia do 
programa. “Não estamos ali só para ensinar, mas para aprender”
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Horóscopo

Neste sábado, a energia não andará positiva. A 
emotividade está em alta e você pode ficar triste. 
Prepare um programa especial junto com seu amor. 
Cor: prata.

Concentre-se nas atividades profissionais. Aproveite 
os momentos livres para relaxar um pouco. O namoro 
e a paquera estão em um bom momento.  Cor: rosa-
claro.

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: afro, aipo, atípico, aval, caótico, cava, ciático, cipó, coar, corcova, 
fácil, favo, lava, nova, ócio, ótico, oval, pior, placa, plano, porco, pórtico, 
raio, típico, tipo, tipóia, tópico, tora, vaca, vacilo.

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

O romantismo e sua conexão com seus sentimentos 
marcará o seu dia. Aproveite para se dedicar ao seu 
par. A preguiça também surgirá de maneira forte.  Cor: 
lilás.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Hoje você estará com um bom-humor. Aproveite e 
permaneça mais tempo na cama com o parceiro. 
Permita-se essas regalias e se divirta um pouco. Cor: 
marrom. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Sábado vai chegar com uma boa dose de criatividade. 
Canalize sua energia para atividades culturais ou 
artísticas. Você estará disponível para paquerar. Cor: 
branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Final de semana chega num tom intimista. Você pode 
ter dificuldades para se concentrar nos seus 
compromissos. Fique mais ao lado do seu amor.  Cor: 
creme.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Foco no seu lazer. Tire o dia para recarregar as suas 
energias. Esqueça o desgaste das atividades recentes. 
Muito prazer e relaxamento na sua vida a dois. Cor: 
branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

Fique mais tempo na cama e desfrute um despertar 
mais tranquilo e calmo. Faça alguma mudança na 
decoração de sua casa. No amor, o sexo será gostoso.  
Cor: lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua está para o amor. Desfrute a intimidade com seu 
par, se o tiver. A preguiça pode impedir você de fazer 
algumas atividades rotineiras, tente manter a 
disposição. Cor: laranja.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Hoje o dia vai tirar as preocupações profissionais que 
vem te perturbando. O momento é excelente para 
aproveitar a companhia do seu par amoroso. Cor: azul-
marinho. 

Invista em atividades relaxantes. Ler um pouco ou 
assistir um filme podem ser boas opções. Utilize 
oportunidades românticas para se aproximar do par. 
Cor: rosa.

A vontade de descansar apenas vai surgir. Novos 
planos para realizar os seus sonhos também podem 
aparecer. Na relação, a sintonia vai estar muito boa. 
Cor: branco.

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

Simulacro 
de arma na 
casa de Nego 
do Borel
Policiais da 42ª DP (Recreio dos 
Bandeirantes) apreenderam, na 
manhã de ontem, um simulacro de 
fuzil, usado para a prática de pain-
tball, na casa do cantor Nego do Bo-
rel. De acordo com o delegado Alan 
Luxardo, as buscas foram feitas na 
casa do artista para apurar uma de-
núncia da modelo Maria Eduarda 
Reis, ex-namorada do cantor.

Em depoimento, Duda Reis 
havia relatado que Nego do Bo-
rel teria um fuzil em casa, mas os 
agentes constataram que o objeto 
não era uma arma verdadeira. O si-
mulacro foi apreendido e encami-
nhado para a perícia. O resultado 
ficará anexado com o caso. O DIA 
tenta contato com o cantor para 
comentar a ação da Polícia Civil.

ACUSAÇÃO DE AGRESSÃO E ESTUPRO 
Duda Reis esteve na 1ª DDM (De-
legacia de Defesa da Mulher), em 
São Paulo, para registrar um bole-
tim de ocorrência contra Nego do 
Borel nesta quinta. Em depoimen-
to, 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, que vários veí-
culos tiveram acesso e a coluna 
conseguiu alguns trechos, Duda 
diz que usava alprazolam, medi-
camento 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 via-
gem, Nego do Borel teria a incenti-
vado a aumentar as doses.

Ela chegou a ingerir 8 miligra-
mas, o que a deixava dopada. Ain-
da de acordo com Duda Reis, o can-
tor teria mantido relações sexuais 
não consentidas e continuava com 
o ato mesmo enquanto a influen-
ciadora pedia para ele parar.

TRECHO DO DEPOIMENTO
“Durante a mesma viagem, o autor 
[Nego do Borel] forçou a vítima a 
acompanhá-lo em um show e que, 
perante a recusa da vítima, o autor 
a empurrou contra um cabideiro 
no local onde eles estavam. Ela caiu 
sobre o solo, resultando em lesão 
em suas costas e pernas. Mesmo 
machucada, a vítima ainda foi obri-
gada a acompanhá-lo ao show, ela 
estava dopada pelo medicamento 
alprazolam (...). Ao parar o veículo, 
o autor a forçou a sair, mas ela se 
recusou. A equipe que estava com 
o autor impediu que ele a abando-
nasse em um local deserto. O autor 
dizia que as crises psicológicas e 
emocionais eram bobagem”.

NEGO DO BOREL SE PRONUNCIA
Dois dias após sua ex-noiva acusá-lo 
de ter agredio e ameaçado ela, Nego 
do Borel aparece em seu Instagram 
falando sobre a situação. “Eu sumi 
daqui por conta de tudo que está 
acontecendo, mas nós estamos aqui 
dentro da nossa legalidade. Eu e 
toda a minha equipe, estamos cor-
rendo atrás do nosso direito para, 
de forma legal, provar para vocês 
a minha inocência”, falou o cantor, 
em vídeo nos stories de seu perfil.

Ele também revelou que sua casa 
tinha acabado de receber uma pe-
rícia da polícia. “Eles levaram uma 
arma de airsoft que eu tinha, que ela 
(Duda Reis) fala que eu tinha uma 
arma em casa... E é isso”.
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