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KAYSAR DADOUR, 
EX-BBB, BRILHA EM 

‘CARCEREIROS’. P. 15
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FOGÃO NA LANTERNA: ‘NÃO ADIANTA 
CABEÇA BAIXA’, DIZ PEDRO RAUL. P. 8

BRASIL, P. 4

MINISTRO DA 
SAÚDE REAGE 
À VACINAÇÃO 
EM SP E DIZ: 
CAMPANHA 
COMEÇA NA 4ª

PREFEITURA 
DISTRIBUI 
MÁSCARAS NA 
ORLA DO RIO 
EM DIA DE SOL 
E PRAIA CHEIA

BOLSONARO 
CANCELOU A 
COMPRA DE UM 
AVIÃO QUE 
PODERIA AJUDAR 
MANAUS

BRASIL, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 4

VEJA AQUI COMO FOI O 
ENEM DA PANDEMIA. P. 5

Mengão pega hoje o Goiás fora de casa. P. 8
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Na volta às aulas, 
O DIA dá dicas 

para a compra do 
material escolar.  P. 9
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NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

VACINA, JÁ!
QUEM BOICOTA  
A IMUNIZAÇÃO  
DO BRASIL?  
QUEM SÃO OS 
NEGACIONISTAS? 
INFORME  

DO DIA, P. 2

PRIMEIRA VACINADA FAZ APELO AO PAÍS

POVO BRASILEIRO, 
NELSON ALMEIDA/AFP

Mônica Calazans, de 54 anos, enfermeira da linha de 
frente do combate à covid em UTIs, primeira pessoa  
a receber uma dose da coronaVac, ontem,  
em São Paulo, pediu que todos se vacinem. P. 3
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Já aconteceu.
Ufa, confesso que chorei de emoção. 
Chorei... Chorei por tudo. Por todos 

aqueles que se foram, por aqueles que 
em quase 10 meses choraram por pessoas 
que não vão poder ver nunca mais, só nas 
lembranças.

Vocês já tiveram a sensação de um choro 
entalado? Foi a que eu tive ontem!

Um choro de alívio e ao mesmo tem-
po de esperança. Esperança em um 
povo que, mesmo tomando tanta por-
rada, não desistiu e acreditou, principal-
mente, na ciência.

Nesse momento, não interessa e nem 
importa se você torce para o político A ou 
B... O que importa de verdade é que em 
poucos dias a vacinação será uma realida-
de para todos os brasileiros. Será não, já é!

PINGO NO I
 nJá que não falei por aqui... O incêndio na Ocupação Unidos 

Venceremos, em Santa Cruz, era uma tragédia anunciada.
Em junho do ano passado, a coluna mostrou a calamidade 

em que os moradores viviam, pedindo socorro para serem vistos. 
E o que aconteceu? Nota de assessoria pronta... Nada mudou!

Foi muito tempo de descaso... Uma hora “dá ruim”. Pena que 
quem sempre acaba pagando o preço seja o pobre!

Nesse momento, são só medidas emergenciais, mas é 
preciso pensar a longo prazo numa política de habitação, em 
conjunto com as outras esferas, para dar uma solução concreta 
para essas pessoas.

Bora colocar o Pingo no I...
Que a nova gestão consiga cumprir com o básico que 

seja para atender todo aquele povo que já sofre tanto... 
Imagina agora com essa situação. Ninguém tá pedindo 
nada além, só dignidade! Ainda bem que a gente tá aqui 
pra cobrar e ficar de olho.

TÁ BONITO
 n“Uma profissional de saúde e possivelmente uma senhora idosa, com mais de 100 anos, que vive em 

uma instituição.”
Esses são os perfis que Niterói, tão elogiada pelas suas medidas de combate à pandemia, pretende 

vacinar quando as doses da Coronavac forem liberadas pelo Ministério da Saúde.
A coluna conversou com o prefeito, Axel Grael, e com secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, que deu 

detalhes de como será a campanha por lá:
“O município foi a única cidade do Estado do Rio de Janeiro que participou do teste da imunização na 

fase 3 do estudo, através de uma parceria da Prefeitura com o Instituto Butantan e a Fiocruz. A cidade está 
preparada para iniciar a vacinação”, conta Rodrigo.

Axel aproveitou para reforçar a importância de continuar com os cuidados contra o vírus.
“É um dia para se comemorar, mas também para ter a consciência de que o vírus ainda está em cir-

culação e não podemos relaxar nas nossas medidas de prevenção com distanciamento social, uso de 
máscaras e a higiene. Vamos vencer essa guerra!”

É isso! Quem tanto trabalhou, não ficou de braços cruzados esse tempo todo, agora pode falar “esta-
mos prontos! Vem vacina!”

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que venha a vacina para todos os cantos 
desse Rio de Janeiro, e tenho dito!

EU CHOREI!

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

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

AFP

Em poucos dias, vacinação será realidade para todos

As mais lidas
Online

Romário vai à praia com 
morena apontada como 

sua nova namorada
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12 e 13

Gestão Bolsonaro 
cancelou compra de 

avião que poderia 
ajudar Manaus

BRASIL, P. 4

PM é preso na hora em 
que cobrava dinheiro da 
milícia a comerciante na 

Baixada
RIO DE JANEIRO

Os inimigos 
da vacinação 
contra o 
coronavírus 
escondem 
que o 
Programa 
Nacional de 
Imunização 
nasceu na 
ditadura 
militar”

A extrema direita, com a ajuda do bolsonarismo, tem 
conseguido convencer parte da população que ela 
não deve se vacinar contra a covid-19. Estes radicais 

são chamados de negacionistas. Apesar da maioria defen-
der a ditadura militar, eles desconhecem que o país adotou 
o Programa Nacional de Imunização (PNI), em 1973, sob 
o governo do general Emílio Garrastazu Médici. Graças ao 
empenho dos governos que o sucederam é que se obteve 
conquistas importantes na saúde pública no Brasil, como a 
erradicação da varíola e da pólio, em 1989. Epidemias como 
a de sarampo e difteria foram controladas com sucesso. 
Segundo o IBGE, entre 1997 e 2015, a mortalidade infantil 
caiu de 31,9 por mil nascidos vivos para 13,8, mas nada disso 
serve para aqueles que agora pedem para o cidadão não 
usar máscaras e evitar se vacinarem.

É PRECISO VACINAR
O Ministério da Saúde investe R$ 3,9 bilhões em vacinas 
anualmente. É um dos investimentos mais bem aplicados 
do país. Tardiamente, o Brasil iniciará seu programa de 
imunização da população e agora haverá o enfrentamen-
to dos negacionistas. Na semana passada, a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio de Janeiro admitiu que estuda 
a possibilidade de dispensar a obrigatoriedade do uso de 
máscara para alguns grupos da população. Esta ideia foi 
aplaudida pelos negacionistas. Os mesmos que agora que-
rem boicotar a imunização. 

IMUNIZAÇÃO

Saiba quem 
boicota a 
vacinação

 n O governo estadual cederá 
equipamentos desativados 
das UTIs dos hospitais de 
campanha para unidades de 
saúde pública, com aval da 
Secretaria de Estado de Saú-
de. A lei é de autoria do de-
putado Pedro Ricardo (PSL).

InformedoDia

 n O secretário de Agricultu-
ra, Pecuária, Pesca e Abas-
tecimento do Estado, Mar-
celo Queiroz, e o deputado 
estadual Waldeck Carneiro 
mediam o impasse das emis-
sões de Declaração de Apti-
dão ao Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar (DAP), que 
é exigência obrigatória para 
a permissão e participação 
de editais públicos. 

PROBLEMA AN-
TIGO ESPERA 
SOLUÇÃO

REPRODUÇÃO

Encontro com quilombolas

DIVULGAÇÃO

EQUIPAMENTOS PARA 
UNIDADES DE SAÚDE

RETORNO  
ÀS AULAS NO 
MUNICÍPIO
A Comissão de 

Representação da 

Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro 

se reúne hoje à 

tarde para discutir 

o calendário e as 

ações de retorno 

às aulas presen-

ciais na rede muni-

cipal de ensino no 

ano letivo de 2021.

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

Ontem, todos os brasileiros devem ter parado por algum tempo 
em frente à TV na torcida pela aprovação das vacinas contra a 
Covid-19 pela Anvisa. Uma torcida unida por um único objetivo: o 
controle desse vírus que já passou da hora de ser derrotado. Que 
venha o início da vacinação.

Leitor da coluna enviou um relato que deve ser exemplo. “Enquan-
to andava comendo no NorteShopping, um segurança me abordou 
de forma educada pedindo que eu finalizasse meu lanche na praça 
de alimentação, pois não poderia circular sem máscara em respei-
to a todos. Certo estava ele”.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vacinação dos brasileiros enfrenta barreira de negacionistas

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

E é o que a gente espera...
Agora, é cada um fazer a sua parte. En-

quanto não chega a vez de todo mundo, é 
preciso pensar... Não é porque uma pessoa 
está vacinada, que todas as outras estão 
imunizadas. É preciso continuar com os 
cuidados, esperar dia a dia cada vez mais a 
população ganhar mais força, mas a maio-
ria ainda é de pessoas sem anticorpos! 
Nada de relaxar.

A pandemia ainda está aí... Vencemos 
mais uma batalha, mas a guerra continua. 
Então, não é hora de desânimo!

Que esse dia histórico não seja es-
quecido. É o dia do nosso renascimento 
como nação.



BRASIL

P
oucos minutos de-
pois de a Anvisa libe-
rar, com restrições, 
o uso emergencial 

da vacina Coronovac, do 
Instituto Butantan, o Esta-
do de São Paulo imunizou a 
primeira pessoa brasileira 
no país contra a covid-19. A 
iniciativa ocorreu antes de o 
Ministério da Saúde iniciar a 
campanha nacional de vaci-
nação. A enfermeira Mônica 
Calazans, de 54 anos e inte-
grante do grupo de risco, fez 
parte desse momento em-
blemático. Ao comemorar, 
o governador de São Paulo 
(PSDB), João Doria, exaltou 
a importância da ciência. 
“Hoje é o dia D, dia da vitória 
e da democracia”, declarou 
Doria durante pronuncia-
mento no Hospital das Clíni-
cas, na tarde deste domingo, 
onde a dose foi aplicada. 

A ‘ largada’ do governo 
paulista e a cerimônia sim-
bólica foram consideradas 
uma derrota política para o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em coletiva de imprensa 
realizada pouco depois do 
momento histórico em São 
Paulo, o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, declarou 
que a medida foi em “desa-
cordo com a lei”. E alegou 
que uma medida provisória 
da União determinou que 
cabe ao Ministério da Saúde 
coordenar nacionalmente a 
imunização contra o vírus, e 
que, assim, a imunização em 
São Paulo foi ilegal.

Ainda ontem, o Estado de 
São Paulo imunizou pelo me-
nos mais cem brasileiros, en-
tre os profissionais que par-
ticiparam do estudo para a 
elaboração das vacinas e os 
que atuam na linha de frente 
contra o coronavírus. 

Doria aproveitou para ho-
menageá-los e para criticar 
o negacionismo e seus por-
ta-vozes. “Aos técnicos, pro-
fissionais que trabalham no 
Butatan, que contribuíram 
com uma vacina eficaz, segu-
ra e salvadora para os brasi-
leiros. O triunfo da ciência, 
da vida, contra os negacio-
nistas, contra aqueles que 
preferem o cheiro da mor-
te ao invés do valor e alegria 
pela vida”, disparou.

A Anvisa aprovou ontem 
os dois pedidos para libera-
ção do uso emergencial das 
vacinas CoronaVac e Oxford. 
Os imunizantes são desen-
volvidos pelo Instituto Bu-
tantan e pela Fiocruz. Com 
reunião que durou aproxi-
madamente 5 horas, os votos 
foram unânimes pelos cinco 
diretores da agência.

No caso da CoronaVac, o 
aval foi condicionado à assi-
natura de Termo de Compro-
misso e sua respectiva publi-
cação no DO da União. O do-
cumento prevê que, até 28 de 
fevereiro, seja enviada para 
Anvisa a complementação 
dos estudos de imunogeni-
cidade, como uma das condi-
ções da relatora dos pedidos, 
Meiruze Freitas. “Sabemos 
que para o Brasil, com suas 
especificações epidemioló-
gicas e desafios próprios é 
essencial que haja vacinas o 
quanto antes”, disse Meiruze. 

O ministro da 
Saúde, Eduardo 

Pazuello, 
fez anúncio 
sobre início 

da campanha 
nacional no Into, 

no Rio

AFP

DIA V DA

VACINA

Minutos depois de a Anvisa liberar vacinas, 
São Paulo deu a largada e imunizou a primeira 
pessoa no país contra o novo coronavírus. 
União anunciou ação em todo o Brasil

Ministro da 
Saúde alegou que 
imunização em SP 
foi em desacordo 
com a lei

 > Ao entrar para a histó-
ria por receber a primei-
ra dose da CoronaVac, do 
Instituto Butantan, Mô-
nica Calazns aproveitou 
para mandar um reca-
do aos brasileiros: “Sou 
mulher negra, brasileira, 
enfermeira e a primeira 
pessoa vacinada no país. 
Espero que o país acredi-
te na vacina”.

“Vamos pensar nas ví-
timas que perdemos. Era 
isso que a gente estava 
precisando para voltar 
à vida normal, dar um 
abraço e aperto de mão. 
Povo brasileiro, não te-
nham medo. É a grande 
chance que temos de sal-
var vidas”, declarou.

Na linha de frente do 
combate à covid-19 na 
UTI do Hospital Emílio 
Ribas, Mônica tem per-
fil de alto risco: é obesa, 
hipertensa e diabética. 
Ainda assim, se inscre-
veu para trabalhar no 
Instituto de Infectologia 
Emílio Ribas: “A vocação 
falou mais alto”.

A segunda a receber 
a dose foi a assistente 
social Vanuzia Santos, 
50, indígena e morado-
ra da aldeia multiétni-
ca Filhos Dessa Terra, 
em Guarulhos. “Deve-
mos valorizar a educa-
ção, a ciência”, afirmou.

Enfermeira 
vacinada 
manda recado

EM TEMPO REAL

 N O pioneirismo de São Paulo, 
cujo governador é considerado 
um ‘inimigo’ por Jair Bolsonaro, 
incomodou o presidente e seus 
aliados. Não à toa, o ministro 
da Saúde, general Eduardo 
Pazuello, logo iniciou ontem 
sua entrevista coletiva, no Rio, 
atacando ao vivo João Doria - 
que, em outra coletiva em São 
Paulo, respondia às provoca-
ções de Pazuello. Foi uma troca 
de farpas em tempo real. 

Pazuello disse que a União 

apoiou o desenvolvimento da Co-
ronavac com recursos federais. 
Afirmou ainda que o que Doria fez 
foi “jogada de marketing”. 

“Nós temos em mãos, neste ins-
tante, tanto as vacinas do Butantan 
quanto a da AstraZeneca e podería-
mos, em ato simbólico ou em uma 
jogada de marketing, iniciar a pri-
meira dose em uma pessoa. Mas em 
respeito a todos os governadores, 
prefeitos e todos os brasileiros, o Mi-
nistério da Saúde não fará isso. Não 
faremos uma jogada de marketing”, 

declarou o ministro. 
Doria se disse “atônito” com as 

declarações, e desmentiu o titular 
da pasta: “Pazuello mentiu ao 
dizer que houve apoio. O inves-
timento foi do governo de São 
Paulo. Não teve um centavo do 
governo federal. Diz que foi com o 
dinheiro do SUS, é inacreditável”. 

“Golpe de morte é o que dá Jair 
Bolsonaro e a incompetência do 
seu governo. São Paulo vai conti-
nuar fazendo o que for necessário, 
destinando vacinas que caberão 

ao Ministério da Saúde e as que 
cabem a São Paulo”, disse o 
chefe do governo paulista.

Ele pediu ainda que o mi-
nistro trabalhe pela saúde e 
atacou: “Chega de mentira. 
Seja honesto, decente”.

Na coletiva, o presidente do 
Butantan, Dimas Covas, comen-
tou as falas de Pazuello: “O ge-
neral Pazuello, como soldado, 
foi preparado a vida inteira para 
matar. Já o profissional de saúde 
foi preparado para salvar vidas”.

Após início da vacinação contra covid-19, Doria e Pazuello trocam farpas

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Temos em mãos 
tanto as vacinas do 
Butantan quanto 
a da AstraZeneca 
e poderíamos, em 
uma jogada de 
marketing, iniciar a 
primeira dose. Mas 
em respeito aos 
governadores, não 
faremos”

EDUARDO PAZUELLO, 
ministro da Saúde

“Hoje é o dia V, 
da vitória. Foi o 
triunfo da ciência, 
da vida, contra 
os negacionistas, 
contra aqueles 
que preferem o 
cheiro da morte”
JOÃO DORIA, governador 
de São Paulo

Continua na página 4

João Doria 
acompanhou 
vacinação da 
primeira pessoa 
brasileira: Mônica 
Calazans, do 
grupo de risco

Espero que o país 
acredite na vacina. 
Era isso que a gente 
estava precisando 
para voltar à vida 
normal”

MÔNICA CALAZANS, 
enfermeira
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Calendário nacional 
começa na quarta-feira
Segundo ministro da Saúde, campanha será iniciada às 10h em todos os estados

REPRODUÇÃO

Cláudio Castro comemorou a campanha; no fim de semana, ele anunciou envio de seringas aos municípios

D
epois de meses de 
agonia, o dia D e 
a hora H têm data 
marcada: minutos 

após assistir à vitória do 
governo de São Paulo, ao 
ser o primeiro a imunizar a 
sua população, o ministro 
da Saúde, general Eduar-
do Pazuello, afirmou que 
o calendário de vacinação 
no país começará oficial-
mente na próxima quarta-
feira. “Quarta feira, às 10h, 
em todo o Brasil”, anunciou 
Pazuello. No município do 
Rio, a data é feriado pelo dia 
de São Sebastião.

A distribuição nacional aos 
estados, segundo o ministro, 
começa às 7h de hoje (dia 18). 
O anúncio veio em entrevista 
coletiva realizada ontem no 
Instituto Nacional de Trauma-
tologia e Ortopedia (Into), na 
região central do Rio. 

“Amanhã (hoje), às 7h, ini-
ciaremos a distribuição da 
vacina para todos os estados, 
com apoio do Ministério da 
Defesa com deslocamento 
aéreo”, declarou o titular da 
pasta, que também falou so-
bre a logística dessa entrega. 
“O tempo de um dia é a logís-
tica do Estado. Se a gente en-
trega até amanhã (segunda) 
no início da tarde, os estados 
precisam fazer logística mí-
nima. A gente dá um delay de 
24h, 30h”, explicou.

SEIS MILHÕES DE DOSES
Ele disse ainda que a distribui-
ção dos imunizantes do Bu-
tantan está prevista para 6 mi-
lhões de doses e que terá ajuda 
da FAB. Outras 2 milhões de 
doses vindas da Índia devem 
chegar esta semana. O pacote 
era previsto para chegar sába-
do, mas a vacinação na Índia 
atrasou a chegada ao Brasil.

Equipe da Secretaria de Saúde fez entrega de máscaras

 > Para garantir que o pas-
seio pela orla fosse feito 
de forma segura, houve 
uma blitz de conscienti-
zação nos calçadões da 
Zona Sul, com a distribui-
ção de máscaras de prote-
ção aos que estavam sem 
o item. O acessório segue 

sendo obrigatório. 
No entanto, algumas pes-

soas ainda insistiam em des-
respeitar a regra, que ajuda a 
evitar a propagação do vírus 
da covid-19. 

A cidade do Rio registrou, 
na última sexta, o aumento 
no número de casos de coro-
navírus, com 28 regiões com 
alto risco de contaminação. 

“O objetivo da ação é di-

vulgar a importância das 
pessoas utilizarem máscaras 
também nas áreas de lazer. A 
prefeitura está permitindo 
que as pessoas usem as áreas 
de lazer para fazer suas ati-
vidades, seus exercícios de 
maneira individual ou com 
seu grupo familiar, mas sem 
fazer aglomerações”, afirmou 
o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz. 

O secretário afirmou 
ainda que, caso as regras 
sejam desrespeitadas, a 
prefeitura irá fechar as 
orlas novamente. Cerca 
de 200 agentes de saú-
de participaram da ação 
‘Saúde na Orla’. A expec-
tativa era de que cinco 
mil máscaras de prote-
ção fossem distribuídas, 
entre o Leme e o Leblon. 

União cancelou avião 
que ajudaria Manaus

ARQUIVO FAB

Governo suspendeu licitação para compra de Boeing-767-300ER

Quando disse que a For-
ça Aérea Brasileira (FAB) 
não tinha mais Boeings 
que poderiam levar su-
primentos a Manaus, o 
vice-presidente Hamil-
ton Mourão esqueceu de 
contar que a Aeronáutica 
não tem mais esses aviões 
por duas decisões da ges-
tão Jair Bolsonaro. A pri-
meira foi cancelar em fe-
vereiro de 2019 licitação 
para compra de aeronave 
usada Boeing-767-300ER.

A segunda foi cance-
lar licitação que atingiu 
o leasing da mesma ae-
ronave, que estava sendo 
alugada desde 2016. Esta 
segunda decisão foi em 12 
de agosto de 2020, já na 
pandemia.

Só em seu porão, a ae-
ronave poderia levar 31 
toneladas de carga, fora 
a possibilidade de ser 
adaptada para o transpor-
te de pacientes em uma 
emergência. 

Para se ter ideia do 
que essa capacidade de 
carga significa, a maior 
aeronave hoje da FAB, o 
cargueiro KC-390, pode 
levar 26 toneladas de 
equipamento. 

A FAB tem quatro KC-
390, mas um deles foi en-

viado em meio à crise para 
os EUA a fim de participar de 
treinamento militar com o 
Exército americano. Apesar 
disso, a Aeronáutica disse 
que essa falta não prejudi-
ca a logística para socorrer 
Manaus.

Quatro meses antes da 
decisão de não se comprar o 
Boeing, a Itália e a França ha-
viam transportado pacientes 
para outras regiões para de-
safogar hospitais. 

Procurado, o Comando 
da Aeronáutica informou 
que “o recebimento do car-
gueiro multimissão KC-390 
Millennium, que aumentou 
a capacidade de transporte 
da Força” estava entre as ra-
zões para deixar de comprar 
o Boeing 767-300ER. Tam-
bém informou que três dos 
4 KC390 da FAB estão empe-
nhados na operação de auxí-
lio ao Amazonas.

Na quinta, o ministro 
Pazuello disse que seis aviões 
da FAB seriam mobilizados 
para levar oxigênio. 

Aliás, em meio ao caos no 
Amazonas, o governador de 
SP, João Doria, prometeu en-
viar 50 mil doses da vacina 
CoronaVac aos profissionais 
de saúde daquele estado.

Orla tem movimentação em meio à alta de casos
Reabertas, áreas de lazer da cidade tiveram grande presença de cariocas; ao mesmo tempo, prefeitura iniciou projeto de conscientização

FOTOS: LUCIANO BELFORD

Equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde atuou na 
conscientização dos cariocas

As áreas de lazer da orla do 
Rio registraram movimenta-
ção intensa, ontem, primei-
ro dia de reabertura desses 
espaços. Com o decreto mu-
nicipal publicado no último 
dia 12, as pistas de rolamento 
junto à faixa de areia das ave-
nidas Delfim Moreira, Vieira 
Souto e Atlântica e ambos os 
sentidos do Aterro do Fla-
mengo passam a ficar fecha-
das nos domingos e feriados. 
Também ontem, iniciou-se 
uma campanha de conscien-
tização dos cariocas.

A reabertura acontece em 
um momento de aumento 
no número de casos de co-
vid-19 no município, com 
28 regiões com alto risco de 
contaminação. 

No início do mês de de-
zembro do ano passado, ain-
da sob o comando de Mar-
celo Crivella, a Prefeitura do 
Rio havia proibido o estacio-
namento na orla carioca aos 

finais de semana e feriados, 
como forma de frear o avan-
ço da covid-19 no município.

Entretanto, na nova ges-
tão do prefeito eleito Eduar-
do Paes (DEM), algumas mu-
danças em relação à flexibi-
lização das medidas foram 
implementadas, com base 
nas observações feitas pelas 
autoridades.

No dia 4 de janeiro, Paes 
afirmou que as áreas de lazer 
na orla carioca voltariam a 
funcionar. A decisão atendia 
a uma solicitação das secre-
tarias municipais de Saúde 
e de Transporte. Porém, três 
dias depois, no dia 7 de ja-
neiro, a prefeitura optou por 
revogar a decisão original e 
não reabrir as áreas de lazer 
e não permitir o estaciona-
mento na orla aos domingos 
e feriados. 

Até que, no último dia 12, 
o governo oficializou a rea-
bertura da orla, com possi-
bilidade de estacionamento 
nos domingos e feriados.

Segundo informações, o 
adiamento ocorreu por con-
ta da impossibilidade de se 
fazer a tempo uma ampla 
campanha de conscientiza-
ção para a utilização segura 
dos espaços públicos, que, na 
época, estava sendo desen-
volvida pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SMS).

Com Estadão Conteúdo

RIO RECEBE CAMPANHA

‘É para todos, sem discriminação’, diz Cláudio Castro
 N Após o anúncio do ministro 

da Saúde, o governo estadual 
do Rio de Janeiro também di-
vulgou o início da vacinação 
na quarta-feira (20) em to-
dos os seus 92 municípios. Go-
vernador em exercício, Castro 
participa hoje, em São Paulo, 
de um encontro de governa-
dores com o ministro Eduardo 
Pazuello para trazer as doses 
de vacina para o Rio. 

“Essa é uma vacinação para 

todos, sem discriminação, man-
tendo e respeitando as institui-
ções. Confiamos nos técnicos da 
Anvisa, no Plano Nacional de Imu-
nização e agora todos os estados, 
todos os municípios, juntos, serão 
atendidos. Será uma vacina para 
todos”, declarou Castro. 

Para a vacinação, a Secreta-
ria de Estado de Saúde vai seguir 
o Plano Nacional de Imunização 
(PNI). Assim, serão respeitados 
os grupos prioritários definidos 

previamente e divididos em 
quatro fases. 

A primeira fase prioriza os tra-
balhadores de saúde, a popula-
ção idosa a partir de 75 anos de 
idade, pessoas com 60 anos ou 
mais que vivem em instituições 
de longa permanência, como 
asilos, e a população indígena. 
A segunda fase inclui pessoas 
de 60 a 74 anos. A terceira pre-
vê a vacinação de pessoas com 
comorbidades. 

Liberação desses 
espaços foi 
oficializada 
em decreto 
publicado no dia 
12 de janeiro

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Participaram desta cobertura os repórteres 

Yuri Eiras, Letícia Moura, Marina 

Cardoso e o estagiário Lucas Mathias
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Problemas 
de lotação 
das salas são 
relatados
Candidatos do Enem contam que 
foram orientados a voltar para casa

LUCIANO BELFORD

Movimentação dos candidatos ao Enem na Uerj, na Tijuca: estudantes tiveram preparação atípica

E
studantes de todo o 
Brasil relataram, na 
tarde de ontem, que 
foram impedidos de 

fazer o Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) por 
conta da lotação das salas de 
prova. Nas redes sociais, os 
candidatos afirmaram que 
fiscais barraram a entrada 
por conta da “capacidade 
máxima atingida”, de 50%. 
Esta edição do Enem, cerca-
da de polêmicas e pedidos de 
cancelamento por parte de 
governos e Defensoria Pú-
blica, teve uma organização 
diferente, voltada para os 
cuidados contra a covid-19.

Foi o caso de cidades como 
Florianópolis e Porto Alegre, 
em que estudantes foram im-
pedidos de fazer a prova. Na 
Universidade Federal de San-
ta Catarina, as pessoas foram 
orientadas a voltar para casa. 

Houve formação de filas e fun-
cionários da Cesgranrio, que 
organiza a aplicação do exa-
me, fizeram uma lista com os 
nomes de quem não pôde en-
trar nas salas com a promessa 
de que poderiam realizar o tes-
te em fevereiro. Na terça-feira, 
a UFSC comunicou o Inep e a 
Cesgranrio sobre o risco de lo-
tação das salas e questionou o 
plano de aplicação das provas, 
com 80% de ocupação.

O problema se repetiu no 
prédio da Pontifícia Univer-
sidade Católica (PUC) do 
Rio Grande do Sul, um dos 
locais de Porto Alegre que 
mais recebem estudantes 
para prestar o exame. He-
lena Meira, 19 anos, chegou 
à sala onde deveria fazer a 
prova às 12h40, 20 minutos 
antes dos portões se fecha-
rem. Entretanto, não pôde 
realizar o exame porque foi 

Tema é o escolhido 
para a redação. 
Texto deve ter, no 
máximo, 30 linhas

Estigma 
com as 
doenças 
mentais

Redação é sempre aguardada

O tema da redação do Enem 
escolhido para a prova deste 
ano é o “O estigma associado 
às doenças mentais na socie-
dade brasileira”. A redação 
deve ser um texto em forma-
to de prosa, do tipo disser-
tativo-argumentativo, com 
mais de sete linhas, sendo, 
no máximo, 30 linhas. 

De acordo com o Inep, as 
redações do Enem são ava-
liadas de acordo com cinco 
competências. 

A nota máxima pode che-
gar a 1 mil pontos, porém há 
critérios que podem confi-
gurar nota zero, como fuga 
do tema, extensão total de 
até sete linhas, trecho deli-
beradamente desconectado 
do tema proposto, escrever 
texto que não seja disserta-
tivo-argumentativo, ofensas, 
xingamentos, desenhos ou 
outras tentativas propositais 
de anulação, assinatura, ru-
brica ou qualquer identifi-
cação fora do local específi-
co, entre outros. Em 2019, o 
tema foi ‘Democratização do 
acesso ao cinema no Brasil’.  

Estudantes 
creem em 
concorrência 
desigual

 > Após um ano atípico 
para os estudantes, por 
conta da pandemia do 
novo coronavírus, foi 
realizada ontem a pri-
meira prova do Enem. 
Moradores do Complexo 
da Maré, na Zona Norte, 
o casal Sarah Ferreira e 
João Paulo Barros, am-
bos com 21 anos, teve sua 
base educacional na rede 
pública de ensino. Eles 
realizaram o exame na 
UERJ, na Tijuca. 

“A gente, graças a 
Deus, não teve proble-
ma quanto a conteúdo 
porque desde o início a 
gente foi bem ampara-
do. Além da escola, tive 
o privilégio de fazer cur-
sinho. Desde que decre-
taram a quarentena a 
gente nunca deixou de 
estudar”, disse Vivian. 

A jovem, que sonha 
em ser médica, acredi-
ta que a concorrência 
esteja desigual: “Te-
mos que ser realistas, 
sei que, infelizmente, 
estou na frente de mui-
tas outras pessoas nes-
se exame. Muita gente 
não conseguiu estudar 
por vários motivos”.

informada por um dos fiscais 
que o limite de pessoas da 
sala tinha sido extrapolado.

Pega de surpresa, ela se 
mostrou preocupada em não 
poder realizar a prova. “Me 
disseram que eu teria de ligar 
para o 0800 e informar que 
não pude fazer a prova, e então 
remarcar para fevereiro.” Para 
Helena, a fiscal garantiu que 
ela não receberia falta, e não 
seria impedida de prestar o 
Enem em outra data. “Fui pega 
de surpresa, pois cheguei com 
antecedência e, mesmo assim, 
não pude fazer a prova”, relata 

a jovem, que tenta a prova pela 
terceira vez.

Alice Volpato, de 17 anos, 
mora em Curitiba e foi barra-
da na entrada do local de pro-
va. “O fiscal me explicou que 
eu estava na sala certa, com os 
documentos certos, mas que 
a sala já tinha dado os 50% de 
lotação e eu não poderia fazer 
a prova hoje (ontem)”.

Procurado pela reporta-
gem, o Inep, órgão do MEC 
responsável pela prova, não 
se manifestou até às 15h.

Com Estadão Conteúdo

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

Fui pega de 
surpresa, pois 
cheguei com 
antecedência e, 
mesmo assim, não 
pude fazer a prova”

HELENA MEIRA, estudante
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 N O retorno da aula pre-
sencial pode ser no dia 8?

 LEstamos trabalhando num 
plano tanto para a modalida-
de remota, que é crucial e pre-
cisa estar funcionando bem, 

 N O DIA: Que diagnóstico 
faz da pasta neste início?

 L Renan Ferreirinha: Temos 
feito diversas escutas com a 
comunidade escolar e tam-
bém reuniões internas. O que 
percebemos é que há práticas 
interessantes nas salas de aula 
e situações que precisam de 
foco maior. O que queremos 
é dar mais amplitude para as 
boas práticas que tenham foco 
essencial na aprendizagem. 
Não basta nossos alunos irem 
à escola. Eles têm que apren-
der. É uma mudança de para-
digma muito importante.

HUGO PERRUSO

hugo.perruso@odia.com.br

 > COM A DEFINIÇÃO DO INÍCIO do ano 
letivo na rede municipal em 8 de fe-
vereiro, a expectativa fica por con-
ta de quando as aulas presenciais 
serão liberadas. Por enquanto, o 
secretário municipal da Educação, 
Renan Ferreirinha, não confirma 
a data e aguarda pelo protocolo 

ENTREVISTA RENAN FERREIRINHA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO

considerando tudo e fazendo 
análise de casos internacio-
nais e nacionais. Sabemos a 
diferença do retorno das aulas 
na Nova Zelândia, Israel, Áfri-
ca do Sul, Angola, para termos 
como comparativo.

 N A infraestrutura das es-
colas é o maior problema 
para o protocolo sanitário?

 LUm dos maiores desafios é 
a questão da infraestrutura. 
Temos feito levantamento 
das 1.543 unidades, porque 
queremos saber as condições 
de cada uma. Isso precisa ser 

o login, e não ouviu ou parti-
cipou uma vez só. Então, essa 
estatística é um pouco maior. 
Já encomendei uma análise 
mais profunda.

 N Esses alunos terão aula 
a partir do dia 8?

 LQueremos garantir que exis-
ta um plano para todos. Se não 
consegue ter acesso online, 
que o material complementar 
chegue até ele. Não podemos 
falhar com ninguém. Não quer 
dizer que todos terão as mes-
mas ferramentas, mas quere-
mos que a maioria tenha aces-
so ao que for oferecido. Infeliz-
mente, há áreas na nossa cida-
de que o sinal de internet não 
pega e é preciso uma política 
pública educacional adaptada, 
com execução diferente.

 N Sobre o projeto Conect@
dos, com entrega de tablet 
e internet, já há previsão?

 L A modalidade remota será 
essencial para esse ano e 
ainda estamos no processo 
interno para entender o que 
será necessário. O Conect@
dos faz parte desse início, 
com muita importância, mas 
será feito em fases.

 N O Sindicato dos Profis-
sionais de Educação (Se-
pe-RJ) pede a inclusão 
deles entre as prioridades 
da vacinação. É possível?

 LA questão da ordem de vaci-
nação parte do Ministério da 
Saúde. Deve haver uma cons-
cientização para que as pes-
soas façam campanha para 
que a educação seja prioriza-
da. Mas isso precisa ser defini-
do a nível nacional. Tem que 
ser relacionado à Saúde.

sanitário junto à Secretaria de Saú-
de e ao Comitê Especial de Enfren-
tamento da covid-19. Em rápida 
entrevista a O DIA ele ressaltou 
que o ensino remoto será essen-
cial em 2021, assim como conside-
ra a infraestrutura das 1.543 esco-
las como um dos maiores desafios 
para implementar as medidas para 
o retorno às salas.

quanto para a presencial. 
Primeiro estamos definindo 
como as escolas serão organi-
zadas, a distância da carteira, 
refeitório... Hoje não há essa 
definição, mas é a pauta de 
maior urgência. Não posso di-
zer que haverá presencial (no 
dia 8), mas a remota estará 
funcionando e trabalharemos 
ao máximo para que tenha a 
melhor qualidade possível. 

 N Como será a divisão de 
alunos, e quantos por sala?

 LTudo isso será fruto do plano 
de volta às aulas. Mas estamos 

‘Não posso dizer 
que haverá aula 
presencial no 
dia 8, mas a 
remota estará 
funcionando’

entendido de maneira mui-
to clara: um dia nós voltare-
mos às salas de aula e preci-
samos resolver a questão de 
infraestrutura.

 N Quantos alunos ficaram 
sem aula remota em 2020?

 LTemos o levantamento que 
a gestão anterior produziu, de 
que 12% dos nossos estudan-
tes não participaram de ne-
nhuma atividade remota. Na 
verdade, é muito mais quando 
se fala na qualidade da inte-
ração. Para esses, nada che-
gou. Mas tem o aluno que fez 

 LUCIANO BELFORD

‘Um dos maiores 
desafios é a 
infraestrutura  
das escolas’
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Portal dos Procurados recebe denúncias 
sobre o assassinato de Rafaella Horsth

Em busca de pistas 
sobre os envolvidos 
na morte de jovem

O Portal dos Procurados di-
vulgou no sábado um car-
taz em busca de informa-
ções que possam levar aos 
envolvidos no assassinato 
de Rafaella Horsth, de 19 
anos. A jovem foi morta a 
facadas na última quinta-
feira, na rua de casa, em Pa-
rada Morabi, distrito de Du-
que de Caxias. Rafaella foi 
encontrada ensanguentada 
e com sinais de estupro.

A Delegacia de Homí-
cidios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) investiga o 
caso e pede a colaboração 
de quem possa ter infor-
mações sobre os autores 
do crime. O Portal dos 
Procurados recebe denún-
cias anônimas no What-
sapp (21) 98849-6099. O 
informante anônimo tam-
bém pode ajudar via Dis-
que Denúncia (2253-1177).

Rafaella foi encontrada 
por um vizinho e levada 
ainda com vida ao Hospi-
tal Estadual Adão Pereira 
Nunes, em Sacaruruna. A 
jovem não resistiu aos fe-
rimentos. “Ela estava no 
meio do mato, agonizando 
e com as roupas levantadas. 
Eu vi duas perfurações na 
perna, duas na barriga e 
uma peito”, conta o primo 
Celso Horsth. “Nós a co-
locamos no carro do meu 
irmão, e ela já estava respi-
rando muito fraco, dando 
aquele suspiro, como se ti-
vesse com falta de ar. A gen-

te ficou tentando falar com ela 
para mantê-la acordada, mas 
ela já não estava falando mais, 
forçando para respirar”.

RUA DESERTA
O técnico em manutenção de 
celulares diz que a rua onde 
tudo aconteceu é muito escura 
e deserta, com poucos mora-
dores no local. Mesmo assim, 
eles não imaginavam que uma 
violência dessa gravidade pu-
desse acontecer na região.

“Aqui não é perigoso, mas 
é uma área que é muito es-
cura e muito deserta. A casa 
dela é a penúltima da rua. A 
última casa da rua não tem 
nem morador”, diz Celso. Ra-
faella tinha quatro irmãos e 
morava com uma de 15 anos, 
a mãe e o pai.

Mulher é presa após 
vender celular roubado
Na casa dela, policiais das 52ª DP (Nova Iguaçu) encontraram outros 12 aparelhos

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Celulares, munições e R$ 12 mil em espécie foram encontrados pelos agentes na casa da mulher

P
oliciais da 52ª DP 
(Nova Iguaçu) pren-
deram em flagrante, 
na sexta-feira, uma 

mulher que vendeu um ce-
lular roubado em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. 
Na casa dela, os agentes en-
contraram outros 12 apare-
lhos, 65 munições de fuzil, 
R$ 12 mil em espécie, 26 pa-
pelotes de maconha e um tri-
turador de ervas.

Segundo o delegado Cel-
so Gustavo Ribeiro, titular 
da 52ª DP, a mulher, ao ser 
presa, disse que apenas um 
dos celulares encontrados 
em sua residência, que era 
roubado, era seu. Os outros 
e o restante do material se-
riam do marido, que depois 

foi à distrital dizer que as 
munições, os demais celula-
res e a maconha eram seus.

Os policiais chegaram até 
a mulher através de uma 
nova metodologia de inves-
tigação adotada pela dele-
gacia para recuperar celu-
lares roubados. Trata-se de 
um projeto-piloto da Polícia 
Civil que poderá ser adotado 
por outras unidades da cor-
poração no estado. “No mo-
mento em que os aparelhos 

informando que o celular 
havia sido roubado de um 
estabelecimento comercial 
em Duque de Caxias, na Bai-
xada Fluminense.

A partir daí, os policiais 
conseguiram identificar a 
mulher que vendeu o tele-
fone. Foi pedida uma busca 
e apreensão na residência 
dela, aceita pelo Plantão Ju-
diciário entre quinta e sex-
ta-feira. Presa, ela foi autua-
da por receptação culposa.

O delegado diz ainda que, 
em um mês de trabalho, a 
52ª DP já recuperou mais 
de 20 celulares roubados 
ou furtados. Os usuários 
dos aparelhos recebem uma 
mensagem por WhatsApp 
pedindo que compareçam à 
distrital em até 24 horas com 
a nota fiscal que comprove a 
compra. Quem não devolver 
o aparelho corre o risco de 
ser preso em flagrante pelo 
crime de receptação.

Rafaella tinha apenas 19 anos

ARQUIVO PESSOAL

Os policiais 
chegaram até a 
mulher através de 
nova metodologia 
de investigação 

são ativados por um novo 
usuário, a equipe da dele-
gacia entra em contato para 
avisar que aquele aparelho 
é produto de roubo ou furto, 
solicitando a devolução do 
mesmo”, conta o delegado.

No caso da prisão de sex-
ta, policiais recuperaram o 
aparelho um dia antes. Ele 
foi devolvido por uma pes-
soa que recebeu uma men-
sagem de WhatsApp enca-
minhada pela delegacia, 
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BOTAFOGO

FLAMENGO

Drama só aumenta:  

nova derrota e a lanterna
Alvinegro carioca perde para o Peixe e, desde sábado, é o último do Brasileiro

VÍTOR SILVA/ BFR

O 
drama do Botafogo 
no Brasileiro conti-
nua. Ontem, na Vila 
Belmiro, o Glorioso 

lutou bastante, mas foi derro-
tado pelo Santos por 2 a 1. O 
Alvinegro carioca segurava o 
empate até o fim do jogo, mas 
cedeu e levou o segundo gol 
aos 36 minutos do segundo 
tempo. A equipe carioca per-
manece na lanterna. Com 23 
pontos, o Glorioso tem apenas 
oito jogos até o fim do torneio.

Autor do gol do Botafogo 
na partida, Pedro Raul se ir-
ritou no banco de reservas ao 
fim de jogo. Felipe Brisolla, 
jornalista que trabalhava na 
transmissão do Premiere, rela-
tou ao narrador Odinei Ribei-
ro que o centroavante deixou 
o campo reclamando muito. 
“Um destaque aqui do banco 
de reservas: Pedro Raul, assim 
que terminou a partida, Odi-
nei, levantou e disse: ‘Depois 
não adianta ficar com a cabeça 
baixa’. Reclamou bastante com 
os jogadores do Botafogo. Ele 
estava bastante irritado mes-
mo ao fim da partida”, revelou.

Com apenas três minutos, 
o Botafogo voltou a demons-
trar as falhas recentes e saiu 
atrás do placar no começo da 
partida. Após erro de mar-

cação da defesa, Soteldo le-
vantou a bola e finalizou sem 
chances de defesa para o go-
leiro Diego Loureiro. 

A equipe carioca tinha 
dificuldades para criar algo 
que assustasse os paulistas. 
O forte calor da Vila Belmiro 
dificultava as equipes. Com 
isso, o duelo ficou arrastado 
e com erros de passe. Aos 43 
minutos, Matheus Babi rece-
beu passe de Caio Alexandre 
e foi derrubado por Laércio. 

Pênalti para o Botafogo. Na 
cobrança, Pedro Raul deixou 
tudo igual.

O segundo tempo voltou 
com configuração semelhante. 
O Santos tinha o domínio, mas 
pouco conseguia criar. Aos 36 
minutos, o Peixe conseguiu o 
segundo gol. Soteldo fez bela jo-
gada pela esquerda e cruzou na 
medida para Bruno Marques. 
O atacante do Santos cabeceou 
sem chances de defesa para o 
goleiro Diego Loureiro.

Goleiro Diego Alves é relacionado, mas 
sua presença no jogo ainda é incerta

Rubro-Negro pega o 
Goiás fora de casa

O Flamengo divulgou a 
lista de relacionados para 
a partida contra o Goiás, 
hoje, às 20h, no Estádio 
da Serrinha, pelo Cam-
peonato Brasileiro. O 
goleiro Diego Alves apa-
receu entre os atletas na 
lista da viagem para Goiâ-
nia. O jogador se recupera 
de lesão na coxa direita.

Apesar disso, a sua 
presença na partida ain-
da não é certa. O volan-
te Gerson, que está sus-
penso e com isso, fora da 
partida, também foi rela-
cionado. A delegação do 
Rubro-Negro vai contar 
com a presença de Rodol-
fo Landim, presidente do 
clube carioca.

O treinador também 
tem outras dúvidas na es-
calação, tanto na defesa, 
quanto no ataque. Willian 

Arão chegou a ser testado 
pelo técnico atuando na de-
fesa. Além dele, o Flamengo 
poderá ter Natan ou Gustavo 
Henrique na zaga. Caso Arão 
atue como zagueiro, João 
Gomes poderá ter chance no 
meio-campo.

O Flamengo deverá ir 
para campo com Diego Alves 
(César); Isla, Rodrigo Caio, 
Natan (Gustavo Henrique) 
(Willian Arão) e Filipe Luis; 
Willian Arão (João Gomes), 
Diego, Everton Ribeiro e Ar-
rascaeta; Bruno Henrique e 
Pedro (Gabigol).

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

QUEM QUER TAÇA AÍ?

JÁ CAIU PEDALADAS

 N O Botafogo lutou o tem-
po todo, mas perdeu no-
vamente, desta vez para o 
Santos, por 2 a 1, ontem, 
na Vila Belmiro. O técnico 
Cuca mandou a campo o 
que tinha de melhor e con-
seguiu um bom resultado, 
que só não foi mais largo 
graças à atuação do golei-
ro Loureiro, novidade na 
escalação do Alvinegro ca-
rioca, substituindo Diego 
Cavalieri, que passou mal. 
Pai de santo disse que o 
Botafogo não cairá, mes-
mo precisando vencer sete 
e empatar o outro nos oito 
jogos restantes no Brasi-
leiro. Também acho que 
não cai, já caiu.

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

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

 NEntramos na reta final do 
Brasileirão e a briga pelo tí-
tulo está aberta. O São Pau-
lo, que liderava com folga, 
patina e chama para o baile 
quem já não tinha esperan-
ças. A equipe do mago Fer-
nando Diniz perdeu mais 
dois pontos no empate em 
1 a 1 com o Athletico-PR e 
poderia ter sido pior. Se fra-
cassar nesse campeonato 
que estava nas mãos, Diniz 
fechará a temporada com a 
quíntupla coroa de espinhos, 
eliminado no Paulistão, na 
Sul-Americana, na Liberta-

dores e na Copa do Brasil. 
Muricy Ramalho já deve es-
tar no mercado, procurando 
substituto, independente-
mente do fim do filme. O Fla-
mengo joga esta noite com 
o Goiás, e a expectativa é de 
que reencontre o seu jogo em 
tempo de aproveitar os resul-
tados que caem no seu colo. 
Para tal, será preciso que Ceni 
(foto) guarde por alguns dias 
a sua caixa de mágicas que 
ganhou no Natal e trate de fa-
zer o simples. A taça de cam-
peão brasileiro está na roda 
para quem pegar primeiro.

 N O técnico Felipão sal-
vou o Cruzeiro da Tercei-
ra Divisão do Campeo-
nato Brasileiro, mas não 
está satisfeito porque 
achou que daria para 
subir à Série A se a dire-
toria da Raposa fizesse a 
sua parte.

 NValdívia, jogador do Avaí, 
recebeu a informação de que 
testou positivo para covid-19 
no intervalo do jogo com o 
CSA, no Estádio Rei Pelé, em 
Maceió, pela Série B, deixan-
do todos os demais preocupa-
dos. O protocolo da CBF tes-
tou negativo para eficiência.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Apesar da derrota por 
2 a 1 para o Santos, o jo-
vem goleiro Loureiro, de 
22 anos, do Botafogo, es-
calado na hora do jogo por 
Diego Cavalieri ter passado 
mal, foi o nome do jogo.

 NExpulso aos 29 minu-
tos do primeiro tempo, 
Henrique, herói em jogos 
anteriores, virou vilão na 
derrota do Vasco para o 
Coritiba, por 1 a 0. Mandou 
muito mal.

O Botafogo volta 
a jogar na quarta-
feira, contra o 
Atlético-GO, às 17h, 
no Estádio Nilton 
Santos

Diego Alves apareceu na lista da viagem para Goiânia

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

VASCO

FLUMINENSE

Luxa tem discurso motivador 
Sem tempo para lamentações. 
É assim que o treinador Van-
derlei Luxemburgo encarou a 
derrota do Vasco por 1 a 0 para 
o Coritiba na noite de sábado, 
em partida válida pela 30ª 
rodada do Brasileirão. Para o 
técnico, o time deve sentir o 
resultado negativo, mas já tem 
que virar a página e pensar no 
restante da competição.

“Acho que, disputando um 
confronto direto, em casa, se 
meus jogadores chegassem 
ao vestiário sorrindo, eles to-
mariam um esporro. Tem que 
sentir a derrota, mas agora 
tem que levantar a cabeça e 
saber que a competição conti-
nua. O time tem treinado, tem 

Luxa: sem tempo para lamentar

DANIEL CASTELO BRANCO

se motivado. Não queríamos 
perder, mas o futebol é dessa 
forma. Você pode perder, pode 
ganhar de repente até um clás-
sico”, disse Luxa.

A derrota para o Coriti-
ba tem ligação direta na luta 
contra o rebaixamento e, para 
Luxemburgo, o time não fez 
uma atuação que convencesse.

“Era um confronto direto. 
O prejuízo é que perdemos 
para um adversário que está 
lá embaixo na tabela. E, com 
uma vitória, avançaríamos 
para 35 pontos e ficaríamos 
muito próximos do nosso 
objetivo inicial. Não tivemos 
uma atuação convincente. 
No segundo tempo, com um 
jogador a menos, a equipe 
se dedicou, correu bastante, 
mas não foi o suficiente para 
conseguirmos o resultado”, 
lamentou.

Goleiro Muriel recebe alta 
O goleiro Muriel recebeu alta 
hospitalar ontem. O arqueiro 
havia sofrido uma concussão 
durante o treino na última 
sexta-feira, em decorrência de 
uma forte bolada no rosto. Ele 
ficou em observação em um 
hospital na Barra da Tijuca e 
foi liberado ontem pela ma-
nhã. Se tudo der certo, a pre-
visão é de que amanhã ele se 
reapresente no clube tricolor.

O jogador, de 33 anos, rea-
lizou exames após o acidente 
que descartaram lesões neu-
rológicas e na coluna cervi-
cal. Por orientação médica, 
ele precisou dormir mais 
duas noites no hospital.

Muriel havia sofrido concussão

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Muriel chegou ao Flumi-
nense em 2019 e se tornou 
titular, permanecendo nesta 
temporada sob o comando 

de Odair Hellmann. Com a 
saída do treinador rumo ao 
futebol árabe, o goleiro aca-
bou preterido por Marcos 
Felipe nos últimos jogos, sob 
o comando de Marcão.

No jogo que marcou a vol-
ta de Marcão, que cumpria 
isolamento em razão da co-
vid-19, o Fluminense voltou a 
vencer. A vitória magra por 1 
a 0 em cima do Sport, na noi-
te de sábado, trouxe alívio ao 
técnico. “É lógico que quere-
mos melhorar o nosso jogo, 
mas valorizamos muito a en-
trega, tudo que fizemos para 
essa partida. Era um jogo 
para vencermos”, afirmou.

CAMPEONATO INGLÊS
Liverpool e Manchester United 

empataram sem gols, em Anfield, pelo 

Campeonato Inglês. 

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

 > São Paulo

Presidente do 
Flamengo, Rodolfo 
Landim faz parte 
da delegação em 
Goiânia

Bruno Nazário teve alguns lampejos, mas não teve uma atuação regular na Vila Belmiro
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CONTRAPARTIDAS 
DO RIO PRESTES A 
SAÍREM DO PAPEL
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O 
Estado do Rio ar-
ticula com a equi-
pe econômica do 
governo federal a 

adesão ao novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
Se isso de fato acontecer, 
o Rio terá alívio de caixa 
de mais de R$ 50 bilhões, 
entre 2021 e 2029, com a 
suspensão do pagamento 
das parcelas da dívida com 
a União. Os dados são da 
Secretaria do Tesouro Na-
cional. Mas para o governo 
estadual conseguir assinar 
o acordo financeiro e ficar 
sob a vigência do regime, 
são exigidas diversas con-
trapartidas de ajuste. 

Isso significa reformas: 
a administrativa e a pre-
videnciária. O Executivo 
fluminense também terá 
que fazer revisão de be-
nefícios fiscais e planeja a 
criação de uma nova lei de 
teto de gastos  — vale lem-

brar que, em 2017, quando 
aderiu da primeira vez ao 
RRF, o estado aprovou a 
medida no Legislativo.

O governo do Rio consi-
dera inviável um cenário 
sem a recuperação fiscal. 
Afirma que haveria co-
lapso nas contas e faltaria 
dinheiro para quitar salá-
rios e para a manutenção 
dos serviços à população.

A reforma administra-
tiva  — ou reestruturação 
do estado  — está prestes 
a ser apresentada nova-
mente a integrantes da 
Assembleia Legislativa e 
a sair do papel. Na prática, 
a proposta prevê a fusão 
de fundações e extinção 
de alguns órgãos. 

Governistas dizem ain-

PARA NOVO REGIME FISCAL

Estado não 
vislumbra 
cenário fora da 
recuperação 
fiscal: governistas 
apontam colapso

CONFIRA

14
Estatais podem passar 
pro reformulações, 
como até privatização

da que essa reforma será 
apenas um braço de um 
amplo projeto de moder-
nização da máquina pú-
blica. Está por vir uma re-
formulação das secretarias 
e dos cargos públicos. Os 
estudos de economicidade 
estão sendo realizados, e 
nos próximos dias o gover-
nador em exercício Cláu-
dio Castro tomará conhe-
cimento de cada detalhe.

Além disso, o Conselho 
de Supervisão da recupe-
ração fiscal do Rio reco-
mendou ainda 14 desesta-
tizações, apontando gasto 
total de R$ 1,5 bilhão em 
três anos com algumas 
companhias e empresas 
públicas, como a coluna 
informou em 6 de maio 
de 2020.

NA PREVIDÊNCIA
Em relação à mudança 
das regras previdenciá-
rias, a alíquota de contri-
buição subiu de 11% para 
14% em 2017, após aprova-
ção na Alerj. A expectativa 
agora é que a idade míni-
ma para a aposentadoria 
aumente, de acordo com 
as medidas previstas na 
Reforma da Previdência 
nacional (Emenda Cons-
titucional 103/19).

Assim, será preciso ter 
pelo menos 62 anos (se 
mulher) e 65 anos (se ho-
mem) e 25 anos de contri-
buição para se aposentar, 
desde que cumpridos os 
10 anos de serviço públi-
co. Atualmente, quem 
ingressou até 31 de de-
zembro de 2003 pode se 
ir para a inatividade com 
60 anos (se homem) e 55 
(no caso das mulheres), 
com pelo menos 20 anos 
de serviço público.

Dicas para comprar material 
escolar na volta às aulas
Pais precisam ter jogo de cintura para compensar aumento no preço que chega a 10%

ARQUIVO/SECOM PMM

Especialistas afirmam que lista de material escolar não muda por conta da pandemia do coronavírus

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

dutos de bazar importados 
ou com licenciamento (per-
sonagens infantis), como 
mochilas e estojos, são os 
que tiveram maiores au-
mentos. Fora a inclusão de 
novos itens como álcool em 
gel e máscaras para utiliza-
ção dos alunos nos espaços 
escolares”, enumera.

Com a incerteza sobre o 
cenário das aulas neste ano, 
as expectativas do setor para 
as vendas também estão 
duvidosas. “A indecisão do 
retorno real das aulas pre-
senciais devem influenciar 
nas vendas diretamente, até 
porque os pais devem pos-
tergar ao máximo dispen-
sar o investimento nestes 
itens”, acrescentou Marco 
Quintarelli.

FIQUE ATENTO

 nPara alguns responsáveis, a 
preparação no novo ano letivo 
e a mudança de cenário oca-
sionada pela pandemia foram 
motivos de troca de escola. Esse 
é o caso da Social Media Lícia Al-
buquerque, 32 anos, que decidiu, 
com o marido, trocar a escola da 
filha Giovanna, 4 anos, após se 
sentir prejudicada.

“O material escolar foi o nos-
so grande problema com a es-
cola em que nossa filha estava. 
Em janeiro entregamos toda a 
lista de material, inclusive os de 
uso coletivo, e não foi usado. No 
final do ano, antes de decidir-
mos mudar de escola, quando 
questionamos sobre a lista para 
o ano seguinte, nos passaram 

uma lista normal. Perguntei so-
bre os itens do ano anterior e 
disseram que teriam usado, mas 
me questionei como poderiam 
ter utilizado lápis de cor, lápis de 
escrever que eram dez por crian-
ça, se praticamente não tiveram 
aula?”, relatou Lícia.

Ao matricular a filha em 
uma instituição diferente, Lícia 
contou que encontrou cenário 
preparado para as incertezas 
do momento. “Conversei com 
a diretora antes mesmo de fa-
zer a matrícula, ela falou que 
os alunos que já eram de lá não 
levarão novos materiais, no má-
ximo, itens usados em estudos 
em casa. Para alunos novos, uma 
lista será feita”. 

Lista motivou para troca de escola

ONDE COMPRAR?

AMERICANAS
 n Oferece entrega rápida 

em até 3 horas compran-
do das lojas físicas pelo 
site, app ou WhatsApp (21 
40420321). Entre as op-
ções estão o caderno uni-
versitário Office Basics ou 
School Basics de 80 folhas 
por R$ 7,99, o lápis de cor 
School Basics com 24 co-
res por R$12,99 e borrachas 
personalizadas, a partir de 
R$5,99. Pagando pelo apli-
cativo Ame Digital, pode ter 
cashback, ou seja, parte do 
dinheiro de volta em produ-
tos selecionados. Nas lojas, 
é possível parcelar com Ame 
em até 12x sem juros.

SUBMARINO E 
SHOPTIME

 nEstojo Necessaire azul 
com estampa jeans por R$21 
e régua de 30cm New Line 
Fumê por R$1,49. O e-com-
merce do Shoptime não fica 
para trás, com destaque para 
a Tesoura Essentials Maped 
por R$4,99, lápis de cor 12 Co-
res Faber Castell por R$13,50.

CAÇULA
 nManteve cashback para 

itens. Oferece o benefício em 
produtos selecionados, e nas 
compras acima de R$ 750. O 
preço aplicado é o de ataca-
dista. Entre os produtos em 
cashback: cola plástica 40gr 
Kit R$4,97, gizão de cera 12 
cores sortido R$50,79, cola 
colorida 6 cores R$7,35.

Mas afinal, quais os direitos dos pais ?
 > A advogada especialista 

em Direito do Consumidor 
Monica Hesket pontuou 
que muitos fatores relacio-
nas à lista de material esco-
lar não mudam por conta 
da pandemia, mas todos 
devem estar previamente 
discriminados no contrato. 
“A escola não pode vender 
materiais na instituição, 
escolas que têm material 
didático próprio ou impor-
tado, por exemplo, devem 
estar previsto no contrato. 
Algumas pedem que pais 
comprem material direto 
na escola e isso é proibi-
do. Também não é permi-
tido determinar qual tipo 
de máscara a criança deve 
usar, os pais devem deter-
minar o tipo que acharem 

mais adequado, e o álcool em 
gel deve ser fornecido pela 
própria escola”. 

O Procon-RJ orientou que 
as instituições de ensino de-
vem ponderar, na educação 
infantil e nas séries iniciais do 
fundamental, quais itens serão 
usados no ensino presencial ou 
remoto no desenvolvimento 
do plano pedagógico, e da lista 
de materiais.

“A autarquia emitiu uma re-
comendação às instituições de 
ensino da rede privada, que a 
escola preste conta do mate-
rial não usado no ano anterior 
em virtude da pandemia ou se 
possível, disponibilize  o uso 
em 2021, se incluído no pla-
no pedagógico, compensado 
assim os custos com a lista de 
material atual”, acrescentou 

o presidente do Procon-RJ, 
Cássio Coelho.

Os materiais coletivos, 
que são os maiores causado-
res de dúvidas, não podem 
ser cobrados antes do come-
ço das aulas. “Se cobrarem 
tem que ser acordado com 
o consumidor previamen-
te, em contrato aceito pelos 
dois. Caso se sinta lesado, 
responsáveis devem falar 
com a escola, mas se não ti-
verem sucesso, podem sim 
entrar com ação no Procon”, 
concluiu Mônica.

É possível seguir algu-
mas dicas para economi-
zar. Comprar em conjunto,  
evitar produtos de marca e 
licenciados, e pesquisar em 
vários locais são as grandes 
aliadas do orçamento.

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Marina Cardoso

COMPARE

4,52%

8% A 10%

Inflação pelo Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) 
de 4,52%, registrado no 
ano passado. 

Material escolar sofreu 
aumento entre 8% e 10%, se 
comparado aos praticados 
em janeiro deste ano contra 
os de janeiro de 2020.

A escola não pode vender materiais na instituição, dizem especialistas

AGÊNCIA O DIA

O 
começo do ano é ofi-
cialmente a época 
que grande parte das 
famílias usa para se 

organizar no quesito volta às 
aulas. E, apesar de vivemos 
um cenário de incertezas 
quanto ao futuro das ativida-
des presenciais, em 2021 não 
está sendo muito diferente do 
ano passado quando come-
çou a pandemia da covid-19.

O contraste é que, agora, 
além de lidar com o fator 
pandemia, os responsáveis 
precisarão se organizar para 
o aumento de até 10% que os 
preços dos itens de material 
escolar sofreram, se compa-
rados a janeiro de 2020, se-
gundo o economista Sergio 
Motta. Esse acréscimo repre-
senta mais que o dobro da in-
flação pelo Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de 4,52%, re-
gistrado no ano passado. 

“Segundo algumas esti-
mativas preliminares, o ma-
terial escolar já sofreu um 
aumento entre 8% e 10%, 
se compararmos os preços 
praticados em janeiro deste 
ano contra os de janeiro de 
2020. Uma das razões para 
esse aumento, acima da mé-
dia da inflação, foi o efeito 
da alta do dólar ocorrida em 
2020, de 36,27%, e o conse-
quente aumento do preço da 
celulose em reais no Brasil. 
A celulose é utilizada como 
insumo para a fabricação de 
cadernos e livros didáticos”, 
explicou Motta.

NOVOS ITENS NA LISTA
O consultor de varejo Marco 
Quintarelli reforça o coro so-
bre o aumento dos itens e cita, 
ainda, a alta nos gastos com 
lista de materiais por conta da 
necessidade de novos itens. 

“Produtos como papel 
para impressão, alguns pro-
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Adiantamento do 13º vira dívida
Em caso de morte do segurado, crédito antecipado pelo INSS torna-se débito para dependentes

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Portaria do INSS estabelece que o dinheiro será descontado do resíduo devido aos dependentes

D
epois de o governo 
federal afirmar que 
pretende adiantar o 
13º de aposentados 

e pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), assim como fez ano 
passado como uma das me-
didas adotadas em razão da 
crise gerada pela pandemia, 
o órgão publicou, na última 
semana, uma portaria esta-
belecendo que o dinheiro 
será descontado do resíduo 
devido aos dependentes ou 

herdeiros do segurado. Isso 
somente no caso de morte no 
período que o beneficiário 
teria direito. 

O INSS explica que esses 
resíduos são pagamentos 
realizados aos dependentes 
ou herdeiros, em relação a 
um período de benefício no 
qual os aposentados ou pen-
sionistas teriam direito, po-
rém morreram antes do re-
cebimento. Nesse caso, além 
do resíduo dos dias devidos, 
há o cálculo do 13º propor-
cionalmente ao que o segu-
rado teria direito de receber. 

Então, se no ano houve 

antecipação integral do 13º, 
como em 2020, é feito o en-
contro de contas entre esses 
valores e o resíduo. Dessa 
forma, o valor recebido an-
tecipadamente será consi-
derado uma dívida deixada 
pela pessoa que morreu.

Por exemplo, se o segurado 
morresse em maio, dependen-
tes poderiam receber apenas 
o referente a 5 meses do 13º. 
Mas como o benefício já se-
ria pago no todo, por conta do 
adiantamento, o governo faria 
o desconto dessa diferença de 5 
meses no resíduo a que os her-
deiros têm direito.

 > No caso hipotético do 
segurado que morresse 
em maio, o INSS explica o 
seguinte: se o beneficiário 
morreu no dia 20 daquele 
mês ele teria direito a re-
ceber estes dias, mas o be-
nefício já estará cessado e 
evidentemente não pode 
haver o saque do valor.

Assim, quando o de-

pendente pedir pensão por 
morte, ou os herdeiros de-
rem andamento ao inventá-
rio, conforme cada caso, os 
valores referentes a esses 20 
dias serão pagos pelo INSS 
na forma de resíduo.

O INSS informou que feito 
o encontro de contas, se o sal-
do for negativo, isto é, os valo-
res a serem pagos forem me-

nores que os valores já re-
cebidos e não devidos, esse 
valor não será consignado 
na pensão por morte even-
tualmente concedida ou 
cobrada diretamente dos 
dependentes e herdeiros. 
Nesse caso, o valor será ob-
jeto cobrança ao longo do 
inventário, conforme dis-
ciplina a Lei Civil.

Biden fará apelo à unidade 
nacional em discurso de posse
Presidente eleito 
dos EUA pretende 
desfazer políticas 
controversas

O presidente eleito dos EUA, 
Joe Biden, fará um apelo por 
unidade nacional quando 
tomar posse, na próxima 
quarta-feira. Biden também 
planeja ações imediatas 
para combater a pandemia 
da covid-19 e desfazer algu-
mas das políticas mais con-
troversas de seu antecessor, 
Donald Trump, disse ontem 
seu novo chefe de gabinete, 
Ron Klain.

Biden pretende realizar 
uma série de ações executi-
vas em suas primeiras ho-
ras na função, no que está 
se configurando como uma 
blitz de 10 dias, com passos 

Joe Biden pretende adotar ações em suas primeiras horas na função

AFP

para reorientar o país sem 
esperar pelo Congresso, afir-
mou Ron Klain à CNN.

Klain declarou ainda que 
o presidente eleito, em seu 
discurso inaugural para a 
nação, vai apresentar “uma 
mensagem de fazer este país 
avançar, uma mensagem de 
unidade, uma mensagem de 
como fazer as coisas”.

No último sábado, Klain 
já havia indicado, em me-

morando distribuído à equi-
pe sênior, que Biden deve 
acabar com a restrição de 
Trump sobre a imigração 
para os EUA de alguns paí-
ses de maioria muçulmana, 
buscar o reingresso no acor-
do climático de Paris e exigir 
uso de máscara em proprie-
dade federal e durante via-
gens interestaduais.

Com Estadão Conteúdo

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

 > Washington 

Instituto diz que faz encontro de contas
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Madureira r$600,00
apartamento quarto, sala, 
cozinha, banheiro. edgard 
romero 239 bloco-01. (cha-
ves com porteiro) aceito pro-
posta compra r$150.000,00   
direto proprietário 2786-
7273/ 99884-3431
 

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

 

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

COSTureira V/TeXTO
Overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra. Comparecer à  rua 
Carlos Vasconcelos, 155 
Sala: 303 Tijuca. Tel: 98162-
6184
 

MeC.reFriGeraÇÃO 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), 
com carteira 09:00h. av. das 
americas, 5001, Loja 152, 
(Midtown) Barra Tijuca
 

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

 

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

 



FábiaOliveira

LÍGIA PASSOS ABRE O JOGO 

‘Sou grata por tudo 

que ele fez, mas 

jogou sujo comigo’, 

diz irmã de Sheik

D
epois que esta humilde 
coluna noticiou que ex-fun-
cionários cobravam direitos 

trabalhistas da família de Emerson 
Sheik, a irmã do ex-jogador, Lígia 
Passos, resolveu abrir o jogo sobre 
a briga que trava com o parente 
famoso há pouco mais de um ano. 
“Sou grata por tudo que ele fez, 
mas ele jogou sujo comigo. Errou 
muito comigo. Não teve caráter 
nem palavra e nós não temos mais 
nenhum vínculo. Acabou. Mas, eu 
ainda vou lutar para honrar os 
meus compromissos”, desabafa a 
pedagoga, se referindo às dívidas 
que tem com os 20 ex-colaborado-
res da escola que era administrada 
pela família Passos. 

Em 2005, Emerson Sheik abriu o 
Centro Educacional Nova Escola de 
Nova Iguaçu, no Jardim Iguaçu, em 
sociedade com os irmãos: 50% 
dele, 25% para Lígia e 25% para o 
irmão mais velho, Claudio. “Até 
2012, o colégio funcionava bem e o 
Márcio (nome de batismo de 
Emerson) só queria saber se o 
colégio não tinha dívidas. Nunca 
chegou nada sobre falta de paga-
mentos ou atraso para ele. No 
mesmo ano, o Márcio deu várias 
entrevistas dizendo que a escola 
era comunitária e me trouxe pro-
blemas com vários pais, que se 

queixaram. A instituição nunca foi 
comunitária e eu até que consegui 
reverter a situação. Logo depois 
desse episódio, ele me deu os 50% 
dele. Só que foi de boca e o erro 
começou aí”, lembrou.

Lígia disse que na época ainda 
tentou  oficializar a situação da 
‘nova sociedade’, mas não tinha 
verba para pagar as documenta-
ções de transferência, por conta 
das benfeitorias que ela e marido, 
Ademilton Lima fizeram e deixou 
para lá. “Em 2015, por conta da 
crise financeira no Brasil, a escola 
começou a sofrer as consequên-
cias, mas conseguimos levar até o 
final de 2017. Resolvemos fechar a 
porta e falamos com os funcioná-
rios. ‘Olha, nós não vamos pedir 
falência. Nós vamos tentar alugar 
ou vender a escola para pagar todo 
mundo. Quem quiser entrar na 
Justiça, pode entrar, mas, a nossa 
intenção é acertar todo mundo. Eu 
tinha uma planilha com toda a 
nossa dívida que era de R$ 170 mil. 
Hoje, chega por baixo nos R$ 230 
mil”, contou.

Lígia conseguiu alugar a escola 
para Prefeitura de Nova Iguaçu em 
julho de 2018, mas por conta da 
burocracia relacionada a docu-
mentação, o aluguel só foi oficiali-
zado em setembro 2019. “Nós 

É ACUSADO DE RACISMO

FILHO DE LUCIANO CAMARGO 

Dona de casa de Cotia, em São Paulo, Eliana 
Rocha decidiu entrar na Justiça por racismo 
contra o seu filho, um adolescente de 14 anos. 
Ela acusa o herdeiro do cantor Luciano Ca-
margo, Wesley Loyola Camargo, fruto do seu 
primeiro casamento com Cléo Loyola. “Meu 
filho era fã da mãe dele. Alguém hackeou 
o perfil e fizeram postagens ruins sobre a 
Cléo. Eles não acreditaram na nossa versão 
e começaram a mandar áudios e vídeos nos 
ofendendo, fazendo ameaças e espalhando 
que nós estávamos promovendo uma rede de 
fake news. Em um áudio, Wesley chamou meu 
filho de ‘macaco’”, explicou Eliana.

De acordo com o advogado Márcio Sam-
paio, que defende os Rocha, as provas foram 

alugamos por R$ 25 mil e assim 
que caiu o primeiro pagamento 
acertamos com a advogada, que 
nos ajudou em todo o processo 
para a locação da Escola Municipal 
de Educação Infantil Compactor e 
pagamos também algumas con-
tas. Eu refiz a planilha para come-
çar a acertar com os ex-funcioná-
rios. Só que no segundo mês não 
caiu (o pagamento do aluguel) e aí 
descobrimos que um advogado, 
em nome do Marcio, passou tudo 
para o nome dele comprovando 
que ele era o dono da escola e nós, 
eu e o meu marido, sempre fomos 
os comodatos. Ele (Sheik), desde o 

início, sabia de toda a negociação, 
até porque ele assinava tudo, e 
acabou fazendo isso comigo. Eu só 
queria pagar os funcionários. Se 
ele me dissesse ‘irmã, preciso do 
dinheiro também, ok!’. Mas ficar 
com tudo e me deixar na mão? Os 
processos são só meus e o lucro é 
só dele?. Eu lutei muito. Ele inves-
tiu? Sim. Mas, eu valorizei o patri-
mônio deixando uma escola com 
excelentes instalações. Isso me dói 
muito, mas eu vou me reerguer. 
Deus vai me ajudar”, desabafou.

Procurada, a assessoria de Emer-
son Sheik não se manifestou até o 
fechamento desta matéria.

anexadas na ação com áudios, vídeos e mensagens. 
“O mais grave é um áudio que se refere ao filho de 
Eliana, um menor, de ‘macaco’, ‘homossexual’ e o 
manda ‘comer bananas’, entre outras ofensas. A 
pessoa se apresenta como Wesley Camargo na gra-
vação e é isso que nós queremos saber. Eles têm que 
provar que não é. Agora, a Cléo Loyola aparece nos 
vídeos fazendo ameaças e nós vamos tomar tam-
bém medidas contra ela”, contou Marcio Sampaio.

A coluna procurou Wesley Camargo, que disse 
desconhecer Eliana Rocha e o filho. Ele também 
negou a acusação de racismo. “Não conheço essas 
pessoas. De forma alguma fiz isso e é uma calúnia, 
uma difamação. Estou tomando ciência agora da 
situação e vou saber quais são as providências com 
os meus advogados”, disse à coluna.

12    SEGUNDA-FEIRA, 18.1.2021  I  O DIA



PRAIA COM MORENA

ROMÁRIO VAI À 

AGNEWS/GABRIEL RANGEL

EX-’FAZENDA’ LIPE RIBEIRO 
ESTÁ SOLTEIRO DE NOVO
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Em jogo de perguntas e respostas com seus segui-

dores, a cantora Karin Hils, ex-Rouge, contou que as 

ex-integrantes do famoso fenômeno teen dos anos 

2000 possuem juntas um grupo no WhatsApp. No 

entanto, engana-se quem acredita que o tal grupo 

seja porque elas são amigas até hoje. 

“Tem um grupo no WhatsApp que chama ‘As Ruge 

Tudo’. Mas ele quase nunca tem nada. Fica lá pra 

quando a gente quer falar alguma coisa burocrática, 

mas não é um grupo de amigas. Não é amiga, gente. 

Verdades”, diz a cantora sobre a amizade entre suas 

colegas de banda.

Lembram que a coluna contou sobre um famoso apresen-
tador de uma emissora paulista que vem sendo vítima de 
chantagem, após ser descoberto que ele tem dois filhos 
fora do casamento? Pois bem. Certa vez, a equipe de um 
programa de entretenimento de uma emissora de TV 
(também de São Paulo) esteve de plantão na porta de 
um fórum aguardando a chegada do dito apresentador 
para um processo de reconhecimento de paternidade. E 
sabem por que essa matéria nunca foi ao ar? Porque um 
dos funcionários do apresentador viu a equipe na porta 
do fórum e ligou na emissora em questão para avisar 
que se o caso fosse veiculado, o apresentador nunca 
mais pisaria no canal para qualquer participação. É 
censura que chama?

CENSURA

COLEGAS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n  A cantora Dani 
Coimbra, pro-
messa da MPB 
para 2021, lança 
nova música com 
Preto Jóia, no 
dia 20/1, ‘Amor à 
Primeira Vista’.

 n Na véspera do 
seu aniversário, 
Luciano Camar-
go divulga mais 
uma faixa do seu 
projeto gospel 
‘A Ti Entrego’. A 
canção ‘Haja Luz’ 
chega nas plata-
formas digitais 
amanhã.

Núbia Oliiver negou o acordo 
proposto pelo  empresário e ex-
amigo Julio Marchi, a quem ela 
está processando sob a 
acusação de uma dívida de R$ 
766 mil em valores corrigidos. A 
influencer e modelo abriu o 
processo há quase três anos, 
após o empresário pedir um 
empréstimo há cerca de seis 
anos, sob a condição de assinar 
uma confissão de dívida e nunca 
ter pago a quantia. O dinheiro em 
questão foi emprestado por 
Núbia para que o empresário 
cuidasse do montante e a 
ajudasse a investir com a 
promessa de que todo mês ela 
receberia uma porcentagem em cima dos juros derivados dos rendimentos. 
Segundo Núbia, o acordo oferecido por Julio era inaceitável. 

“No final do ano passado, o Julio Marchi procurou meu advogado, Eugenio 
Palazzi, querendo fazer um acordo, porque todo mês eu subo uma matéria 
nos stories voltando a falar do caso. E isso está o incomodando muito, pois 
ele está com algumas empresas aqui no Brasil. Mas o acordo que ele queria 
e nós não aceitamos foi ele pagar o valor de R$ 300 mil e eu ainda pagar os 
honorários. Sendo que a dívida inicial é R$ 380 mil reais mais os honorários 
do advogado. Isso depois de seis anos. A proposta dele era eu receber um 
número menor do meu capital investido e ainda com prejuízo do meu 
advogado. Inaceitável, é claro”, afirma. 

Os problemas com o ex-amigo começaram quando Núbia pediu a quantia 
emprestada de volta e, em vez de receber, ouvia sempre uma desculpa 
diferente. 

A influenciadora Yá Burihan usou as redes sociais neste fim de semana 

para anunciar que ela e seu então noivo, o ex-’Fazenda’ Lipe Ribeiro, 

não estão mais juntos. Ela aproveitou para esclarecer que não se trata 

de traição da parte do rapaz. “Não, ele não me traiu, eu quem errei com 

ele e sim, no momento não estamos mais juntos. por favor, respeitem o 

momento que estamos passando”, pediu.

Lipe, por sua vez, vem dando a entender, através de algumas curtidas em 

publicações nas redes sociais, que a traição foi da parte da ex. Enquanto isso, 

Yá segue na esperança de ser perdoada pelo rapaz. Os dois começaram a se 

relacionar no reality ‘De férias com o ex’ e, no fim do ano passado, Lipe pediu 

Yá em casamento ainda no confinamento de ‘A Fazenda’.

Romário Esteve curtindo o sábado de sol e calor na Praia da Barra da Tijuca. O 
senador foi fotografado por um paparazzo enquanto aproveitava o dia ao lado 
de uma morena apontada como sua nova namorada. Os dois deixaram as 
areais juntos, enquanto o político carregava a bolsa da moça. Romário 
procurou a coluna para esclarecer que atualmente está solteiro.
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NÚBIA OLIIVER REJEITA 
ACORDO EM PROCESSO 

DIVULGAÇÃO

Gusttavo Lima está curtindo dias de folga em Angra dos Reis. Quem esteve por lá on-
tem ficou surpreso ao ver Andressa Suita junto ao cantor. O ex-casal (ou seria atual?) 
não se importou em fazer fotos com convidados que estavam na embarcação e eles 
posaram abraçadinhos. Gusttavo e Andressa estão separados desde outubro passado. 

RECONCILIAÇÃO?

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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CRISE BB

VERGONHA

 N O voo cancelado diante da 
recusa da Índia em vender 2 
milhões de doses da vacina de 
Oxford expõe o governo brasi-
leiro à vergonha internacional. 
Aliás, a sanha e insistência do 
Ministério da Saúde pela va-
cina da Astrazeneca, com ou-
tras ofertas no mundo, seriam 
porque a Oxford tem poderoso 
sócio brasileiro.

Com o anúncio da vacina Corona-
vac, pelo Instituto Butantan, e a 
aproximação da notícia da vaci-

na de Oxford, pela Fiocruz, o Brasil ga-
nha dois grandes e poderosos aliados no 
combate à covid19, fazendo surgir uma 
luz no fim do túnel para a retomada de 
nosso crescimento econômico e, con-
sequentemente, da redução do desem-
prego e do desespero social, permitindo 
o retorno ao convívio entre amigos, ao 
trabalho e à felicidade familiar.

O mais importante é que, indepen-
dente dos índices de eficácia demons-
trados, as duas vacinas vão impedir que 
mais vidas sejam perdidas e leitos de 
UTIs sejam ocupados por pacientes gra-
ves em decorrência da covid-19. A vaci-
na do Butantan mostrou ser eficaz em 
impedir que a doença evolua de forma 
grave em 100% dos testados e impede 

Para ficarmos no mais fácil en-
tendimento, é preciso que os 
atores da política e a população 

saibam interpretar o papel dos gover-
nantes, dos parlamentares e dos ma-
gistrados. Nada resiste a desordem, 
desde a casa mais humilde do inte-
rior às grandes empresas, sociedades 
e nações. Nós estamos vivendo na de-
sordem, com a cegueira das paixões a 
agravar as imensas dificuldades.

Os brasileiros privilegiados – servido-
res públicos em geral, pessoas com re-
cursos financeiros para enfrentar tem-
pos de desemprego, assalariados bem 
pagos de empresas pouco afetadas – es-
tão tendo um comportamento, mesmo 
que inconscientemente, egoísta, cruel 
até, em face das dezenas de milhões que 
sofrem, no desemprego, na falta de ter 
o que comer, nas dificuldades no aten-
dimento à Saúde. Nada de positivo é 
discutido no Congresso, voltado para 
a politicagem da eleição de suas mesas 
diretoras, em 1º de fevereiro.

A mídia em geral está muito volta-
da para criticar, ironizar e desgastar 
o governo, que erra, mas não na pro-
porção noticiada, e que acerta, sem a 
mais leve referência. São poucos os 
órgãos da imprensa plurais, indepen-
dentes, como este jornal que nos aco-
lhe sem restrições.

Uma das palavras mais lúcidas pro-
nunciadas nos últimos tempos estão 
na entrevista de Salim Matar, ao pro-
grama Pingo nos Is, da Jovem Pan. 
Uma aula de liberalismo e bom sen-
so. E exemplo de patriotismo de um 
dos grandes empresários do Brasil, 
um homem que construiu seu império 
empresarial e tentou prestar um ser-
viço público e não conseguiu.

O enfrentamento da pandemia 
tem suscitado muitas controvérsias 
no país. O governo federal não pare-
ce ter sido muito feliz desde o início, 
tomado por um negacionismo da di-
mensão mundial da tragédia. Questio-
na ou ignora o que se passa nos países 
mais adiantados e em muitos menos 
adiantados, que estão vacinando, com 

Não se agride a verdade

É tempo de esperança 
Josier Vilar 
médico e presidente 
Forum INovação 
Saúde 

Aristóteles  

Drummond 
jornalista 
 

o surgimento da doença em 50,4% dos 
vacinados. É uma ótima notícia !

Enfim, temos o que comemorar após 
um ano de sofrimento, medo e angústia 
de todos que sobreviveram.

Agora está na hora de o governo apre-
sentar o Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI) para a Covid19, revelando 
como será feita a guarda, o transporte, 
a distribuição e a aplicação das vacinas 
em todo o povo brasileiro, definindo com 
clareza o cronograma geral e as priorida-
des dos grupos mais suscetíveis à doença.

O país clama por informações que per-
mitam a todos se programarem para esse 
dia tão esperado. E a divulgação e im-
plantação desse PNI são também muito 
importantes para que se evitem espe-
culações sobre a venda de vacinas por 
clínicas privadas antes da implantação 
do programa nacional pelo SUS.

Agora é o momento de integrar toda 
a cadeia de prestadores de serviços 
da Saúde (públicos e privados), esco-
las, organizações setoriais e conse-
lhos profissionais em um gigantesco 
esforço logístico de vacinação popu-

vacinas compradas, mesmo que em 
pequenas quantidades, mas atenden-
do às prioridades, aprovadas por re-
guladores exigentes. A nossa Anvisa 
é muito eficiente, mas não é mais res-
ponsável do que suas congêneres no 
Reino Unido, União Europeia e EUA, 
por exemplo.

Agora parece que a situação está, 
finalmente, definida para o breve iní-
cio da vacinação. Esta vai ser sucesso, 
pois sempre tivemos, desde os gover-
nos militares, experiência positiva em 
grandes campanhas de vacinação. E, 
dessa vez, não será diferente. Mas se-
ria criminoso limitar a presença do 
setor privado, em separado, o que só 
aliviaria o SUS . Importação direta já.

O que precisa ficar claro é que o 
saldo desse governo é muito positivo, 
embora o presidente insista em falar 
o que não deve e ouvir quem não deve, 
que nem se sabe quem são estes inter-
locutores. Mas a direção é correta, a 
equipe é boa, na média, e tem craques 
reconhecidos. Os críticos têm de ter 
consciência, correção, de que gover-
nar é escalar o time, como fazem os 
grandes treinadores, ou formar boa 
orquestra, como fazem os talentosos 
maestros. O nosso poderia ser melhor, 
pode ainda se aprimorar no mandato, 
mas é muito mais eficiente do que o 
que tivemos nos últimos 25 anos.

Vamos amar mais o Brasil e cultivar 
menos idiossincrasias.

lacional para atender de forma equâ-
nime aos 220 milhões de brasileiros e 
brasileiras.

Não faz o menor sentido que, em 
tempo da pandemia que devasta todos 
os lares do país, privilegiemos alguns 
em detrimento da maioria. O mercado 
regula muito, mas não pode regular 
tudo na Saúde. Oferta de vacinas pelo 
setor privado somente poderia ocor-
rer após todos os idosos, profissionais 
de Saúde, portadores de doenças com 
comorbidades, professores e agentes 
públicos de segurança serem vacina-
dos pelo SUS.

Isto é moralmente sustentável e é do 
interesse público e privado cidadão. 
Propostas que esgarçam a unidade do 
sistema de serviços de Saúde, quando 
o foco é o combate a covid19, são con-
trárias ao modelo civilizatório que o 
setor defende.

Nosso foco agora deve estar na co-
brança imediata de um PNI eficiente, 
eficaz e de interesse público. Fora disso 
será a barbárie e uma guerra vacinal 
desnecessária.
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 NAs articulações na Câmara e no Senado influenciaram 
na crise entre o presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do 
Banco do Brasil, que anunciou na última semana propos-
ta de fechar 112 agências e desligar 5 mil funcionários. O 
que dizem internamente no banco é que houve um erro 
de estratégia. O momento foi errado porque, com a eleição 
no Congresso, começou enorme pressão de deputados e 
senadores em cima de Bolsonaro para não fechar algumas 
agências, além de pedidos de cargos no BB.

Desgaste 
 N Bolsonaro atua para fa-

zer o sucessor de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ) na Câma-
ra. Foram deputados que 
apoiam o candidato do 
Planalto, Arthur Lira (PP
-AL), que mais criticaram 
o anúncio do programa de 
enxugamento do BB. 

Fritura 
 N A crise arrefeceu, mas o 

presidente da instituição, 
André Brandão, perma-
nece sob fritura. O minis-
tro da Economia, Paulo 
Guedes, e o presidente 
do Banco Central, Ro-
berto Campos Neto, que 
indicou Brandão, atuam 
como bombeiros para 
mantê-lo no cargo. 

Plano 
 N O Ministério da Defesa 

ainda não tem definido o 
plano para a atuação das 
Forças Armadas na cam-
panha nacional de vacina-
ção contra a covid-19. No 
ano passado, o chefe da 
pasta, Fernando Azeve-
do, chegou a afirmar que a 
imunização em massa vai 
exigir uma “operação lo-
gística de guerra”. 

“Expertise” 
 N“No momento, estamos 

nos preparando para apoiar 
a vacinação”, afirma o mi-
nistério à Coluna. Diz ainda 
que já apoia o Ministério da 
Saúde em diversos progra-
mas e projetos, inclusive 
com vacinas, “de modo que 
já existe expertise no tema”. 

 ARTE KIKO

Ciência 
 N O problema de não inves-

tir em pesquisa e ciência 
há décadas é depender de 
outros países em momen-
tos cruciais como este. A 
Índia segura as doses para 
priorizar sua população. 
Com o mesmo objetivo, a 
China retém insumos. Por 
motivos políticos e ideo-
lógicos - dos dois lados -, a 
Coronavac encalha.

Veto 
 NO Congresso Nacional 

aprovou projeto que proi-
bia o contingenciamento 
de recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico 
(FNDCT). Mas o presiden-
te Bolsonaro vetou, sob jus-
tificativa de que a medida 
reduziria o espaço do Exe-
cutivo e do Legislativo na 
definição de prioridades 
do Orçamento. 

Logística 
 N O Governo de Minas 

comprou 50 milhões de 
seringas. Deste montan-
te, 21 milhões de unida-
des já chegaram ao esta-
do. Mais de 450 câmaras 
frias, para armazenamen-
to dos imunizantes, tam-
bém já foram entregues. A 
logística para organizar a 
imunização da população 
será semelhante à utiliza-
da nas campanhas contra 
a Influenza. 

Vigilância 
 NPernambucano não vive 

um bom momento e está 
endurecendo medidas para 
proteger os seus cidadãos 
contra o aumento da co-
vid-19. Proibiu sons ao vivo 
em bares e restaurantes e 
aglomeração nas praias. 
Também está colocando 
mais policiais militares nas 
ruas para conter os homi-
cídios que cresceram 8,4% 
em relação a 2019.

Emergência    
 NEstá autorizado pela 

Agência Nacional de Avia-
ção Civil, em caráter emer-
gencial, o aumento dos li-
mites de tempo de voo e de 
jornada de trabalho para 
tripulantes. A flexibiliza-
ção, em vigor até 25 de ja-
neiro, só será aceita quan-
do a operação estiver rela-
cionada às emergências da 
covid-19, como transporte 
de pacientes, insumos ou 
profissionais de saúde.

Alíquotas 
 NPortaria do Ministério da 

Economia oficializou rea-
juste de 5,45% nos valores 
das alíquotas de contribui-
ção dos servidores ativos, 
inativos e pensionistas da 
União. Após aprovação da 
Reforma da Previdência, 
as alíquotas passaram a ser 
progressivas e atualizadas 
de acordo com a inflação 
do ano anterior.



A 
última temporada da série 
‘Carcereiros’ estreia hoje, 
após a novela ‘A Força do 
Querer’, na TV Globo. O des-

fecho da trama do agente peniten-
ciário Adriano (Rodrigo Lombardi) 
será conhecido em quatro capítulos, 
que contarão com cenas inéditas, 
gravadas especialmente para a TV.

A intensa passagem de Abdel, 
(Kaysar Dadour), um perigoso ter-
rorista internacional, pelo presídio 
onde Adriano trabalha, encerra a 
trajetória da história, que é livre-
mente inspirada no livro ‘Carcerei-
ros’, de Drauzio Varella, e no filme 
‘Carcereiros - A noite sem Fim’.

“’Carcereiros’ foi o meu primeiro 
trabalho como ator e tenho muito 
orgulho dele. Fui tão bem recebido 
por toda a equipe, incluindo o gran-
de diretor José Eduardo Belmonte, 
o elenco maravilhoso, Rodrigo Lom-
bardi, Jackson Antunes, entre tan-
tos outros, a produção... todos foram 
maravilhosos e fundamentais para o 
resultado desse trabalho. Eu sempre 
sonhei em ser ator, desde criança. E 
consegui realizar esse sonho aqui 
no Brasil”, comemora Kaysar Da-
dour, que pretende reassistir todos 
os episódios. 

“Faço questão de assistir todos 
os episódios. Mesmo quem já assis-
tiu ao filme, vai ver coisas novas e 
se surpreender. E quem já gosta de 
‘Carcereiros’, não pode perder esse 
desfecho, a última temporada. Gosto 
de assistir para melhorar como ator. 
Estou estudando muito e ainda te-
nho muito o que melhorar”, analisa.

Apesar da humildade de Kaysar, 
o diretor José Eduardo Belmonte 
garante que ele é um excelente 
ator e que ficou impressiona-
do com seu teste para o elenco. 
“Pedi ao Luciano Baldan, produ-
tor de elenco, para testar tam-
bém não atores com as caracte-
rísticas da personagem. O mérito 
da descoberta é dele. Quando vi 
o teste do Kaysar fiquei bastante 
impressionado. Adoro o ‘BBB’, mas 
não consegui acompanhar a edição 
que ele participou, porque estava fil-
mando na época. Uma amiga tinha 
me falado dele, do seu carisma, mas 
eu não o conhecia. Conheci pelo tes-
te. Tinha muita verdade, era intenso 
e me emocionou. Tivemos um tem-
po curto de preparação, para trei-
narmos questões da personagem, 
do set e ele foi muito bem acolhi-

do pelo elenco, que ele conquistou 
rapidamente”. 

Em ‘Carcereiros’, duas cenas fo-
ram especialmente difíceis para 
Kaysar. “Tudo foi um desafio. Mas 
graças a Deus tive o apoio de todos, o 
que me ajudou demais. Várias cenas 
foram difíceis, mas duas em espe-
cial: a chegada do meu personagem 
ao presídio, cheia de tensão, e a últi-
ma cena que meu personagem apa-
rece. Mas não vou contar para não 
dar spoiler, tem que assistir a série 
para entender”, provoca. 

Ainda se descobrindo como ator, 
Kaysar agora busca papeis diferentes. 
“Ainda quero fazer um grande vilão 
e comédia. Estou estudando bastan-
te para conseguir porque não é fácil. 
Nada é fácil na verdade”, sentencia. 

MUDANÇA DE VIDA
Kaysar Dadour ficou famoso e ga-
nhou o carinho do público após par-
ticipar do ‘BBB 18’. O reality show, 
que em breve voltará ao ar, foi um 
grande divisor de águas na vida do 
ator, que não pensaria duas vezes 
antes de voltar para a casa mais vi-
giada do Brasil. 

“Antigamente eu era um anôni-
mo, trabalhava como garçom num 
restaurante e como animador em 
festas infantis, e agora todo mun-
do reconhece o meu trabalho como 
ator. Estou crescendo, estudando e 
aprendendo mais e mais a cada dia. 
O ‘BBB’ abriu muitas portas para 
mim. Graças a Deus muita coisa boa 
aconteceu na minha vida de lá pra 
cá”, comemora Kaysar, que também 
gostaria de participar de outro rea-
lity show: o ‘No Limite’. 

“É só me chamar (para o ‘BBB’)! 
Pego a minha mala e corro pra 
casa mais vigiada do Brasil. 
Tenho muito orgulho de ter 
participado do ‘BBB’, foi uma 
grande mudança na minha 
vida, onde tudo começou. 
Também gostaria muito de 
participar de ‘No Limite’, to-

mara que volte”. 

CHEIO DE TRABALHOS
E a carreira de Kaysar continua 
movimentada. O ator ainda tem 
um filme e duas séries para estrear. 
“Acabei de gravar o filme ‘Me tira da 
mira’, muito bom, com direção ma-
ravilhosa. Fiquei muito amigo do 
Silvero (Pereira), viramos irmãos. 
Gravei uma série no ano passado e 
tem outra chegando, mas ainda não 
posso falar sobre ela”. 
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MALHAÇÃO

 n K1 e Lica amparam MB. Malu se 
revolta contra o vídeo de Dogão 
e encomenda uma investigação 
sobre Ellen. Anderson incen-
tiva Tina a visitar Mitsuko no 
hospital.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Castro repassa a orientação 
de Dionísio para Hélio depor na 
delegacia. Carol avisa a Lino que 
um canal de televisão inglês quer 
entrevistá-lo sobre os novos no-
mes da moda no Brasil.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 n Larissa e Renan ajudam Murilo 
a se reconciliar com Carol. Tan-
cinha deixa claro para Beto que 
ainda gosta de Apolo. Aparício 
planeja instalar Rebeca e as ami-
gas em um apartamento.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

AMOR SEM IGUAL

 n A emissora não divulgou o re-
sumo do último capítulo.

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Paçoca reaparece e aproveita 
que Binho está sensibilizado e 
com ciúmes dos amigos, que 
estavam brincando com Thiago, 
para tentar se aproximar.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce acredita que Eugênio 
ainda está envolvido com Irene. 
Simone conta a Ivana que Joyce 
a convocou para a reunião fami-
liar pedida pela prima.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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TÁBATA UCHOA  |  tabata.uchoa@odia.com.br 

Adriano (Rodrigo Lombardi), Valdir (Tony 

Tornado), Abdel (Kaysar Dadour), Cabelo 

(Germano Pereira), Juarez  (Romulo Braga)

Bastidores da série ‘Carcereiros’, com Kaysar 

Dadour e o diretor José Eduardo Belmonte

É só me chamar para 
o ‘BBB’ que pego 
minha mala e vou. 
Tenho muito orgulho 
de ter participado do 
programa’
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O ex-BBB Kaysar Dadour 

volta hoje à tela com a 

última temporada de 

‘Carcereiros’ e diz que sonha 

agora em fazer comédia



Horóscopo

Oportunidades no ambiente profissional podem 
surgir. Evite compras desnecessárias, pense bem. 
Em casa, preste atenção no que seu par tem a dizer.  
Cor: lilás.

Um assunto que vem perturbando sua mente pode 
ser resolvido. Ocupe-se com os seus projetos. No 
romance, você poderá enfrentar uma situação tensa.  
Cor: marrom.

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: amado, arada, arca, cada, cama, cana, canoa, cara, coada, 
conde, cone, crânio, crua, dama, dano, dínamo, dinar, domar, inca, mana, 
mancar, marco, moda, muda, naco, nada, ninar, nono, onde, urânio. 

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

Despeje suas energias num negócio que ainda está 
engatinhando. Ousadia e determinação serão 
necessários também. Evite críticas na vida em casal. 
Cor: vinho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Uma ferida pode ser reaberta. Você pode obter 
realizações no ambiente profissional. Mantenha uma 
atitude conciliadora no romance e colha os frutos. Cor: 
rosa-claro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Novas energias e novos negócios vão surgir, se você for 
atrás disso. Dedique parte do seu tempo aos seus 
familiares, aos seus amigos e ao seu amor.  Cor: 
vermelho.

LEÃO
23/7 a 22/8

O momento é bom para realizar seus sonhos. Você 
poderá se sentir mais produtivo nesses dias. Adote 
uma postura positiva e receptiva com seu 
companheiro. Cor: roxo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você pode ter que lidar com uma situação 
desconfortável. Aproveite o momento para esbanjar 
sua coragem. Você pode contar com a ajuda do seu 
amor.  Cor: bege.

LIBRA
23/9 a 22/10

O dia começa com muita energia e disposição. Aposte 
em negócios ou faça algumas compras para você. Se 
cuide e compartilhe os problemas com o par. Cor: azul-
marinho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Enfrente seus desafios com ousadia e ambição. O 
clima é ótimo para você alcançar os seus objetivos. 
Desfrute de muito companheirismo na vida a dois. Cor: 
rosa.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você se sentirá confiante quanto às suas iniciativas. 
Comece um novo projeto ou um hobbie. Organize seu 
orçamento e planeje o futuro com o parceiro. Cor: 
amarelo.

O dia se inicia cheio de energia. Faça mudanças no 
campo profissional e tire ideias do papel. O momento 
é bom para resolver problemas na relação amorosa. 
Cor: verde-escuro.

Uma ferida emocional pode ser reaberta. Hoje você 
poderá resolver uma pendência familiar ou ainda 
esclarecer um mal-entendido com seu par amoroso. 
Cor: preto.

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

Marieta 
Severo 
revela luta 
contra covid
No sábado, a atriz Marieta Severo, 
conhecida por atuar em novelas 
da Globo, atualizou sua conta no 
Twitter para falar sobre sua expe-
riência com a covid-19 e incenti-
var a vacinação.

“Eu queria falar com vocês so-
bre a minha experiência de ter 
tido covid. Falar do meu medo, do 
meu pânico, e o que é passar por 
essa doença”, iniciou a atriz.

“Enquanto eu estava lá, inter-
nada, lutando pela vida, eu só 
pensava que a vacina iria chegar. 
Pensava na vacina, na vacina. E 
ela chegou”, continuou.

Por fim, Marieta pediu ao públi-
co que aceite a vacina para preve-
nir a doença. “Eu abraço a vacina. 
Abrace você também”.

Nova versão 

de ‘Bum Bum 

Tam Tam’

A música “Bum Bum Tam Tam” 
voltou às paradas de sucesso após 
o anúncio da eficácia da vacina 
contra o coronavírus desenvolvi-
da pelo Instituto Butantan. Em 
comemoração, MC Fioti fez uma 
nova versão, que promete ser o 
“hino da vacina”. Na sexta-feira, 
o cantor foi ao Instituto para gra-
var o clipe da canção e mostrou 
alguns detalhes nas redes sociais.

O Spotify registrou um aumen-
to de 284% no consumo da música 
Bum Bum Tam Tam na plataforma 
entre os ouvintes brasileiros, em 
comparação ao início do mês. O 
vídeo original mostra uma paró-
dia com referências ao clássico 
“Mil e Uma Noites”. 

Na nova versão, um gênio con-
cederá os desejos de Fioti. No Ins-
tagram, o funkeiro já contou que, 
no clipe original, o gênio conce-
deu um desejo dele e ainda fal-
tam dois. “Tropa, vocês vão gos-
tar muito da ideia do clipe. Estou 
me dedicando ao máximo”, disse 
o funkeiro nos Stories.

Em entrevista ao O DIA, o fun-
keiro revelou como está se sentin-
do com todo o sucesso: “Fico muito 
grato a Deus por minha música se 
tornar tema da vacina. Espero que 
ela leve alegria para a nossa popu-
lação brasileira”. 

REPRODUÇÃO

Enquanto eu estava 
lá, internada, 
lutando pela vida, 
eu só pensava que a 
vacina iria chegar”

MARIETA SEVERO, atriz

Diretor do Instituto Butantan, 

o médico Dimas Covas recebe MC Fioti  
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