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DPVAT: PEDIDO DE INDENIZAÇÃO AGORA SERÁ FEITO NA CAIXA. P. 9

Evento em restaurante do qual 
atriz é sócia gera polêmica em 
meio à pandemia. P. 12
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Vacinas 
chegam ao 
Rio. Idosa e 
técnica são 
imunizadas

AOS PÉS DO REDENTOR

Ministro Pazuello agora nega que tenha 
recomendado cloroquina contra covid.  P. 5

São Paulo já começou a imunizar 30 mil 
profissionais de saúde. P. 5Prefeito recebeu a imagem 

de São Sebastião das 
mãos do Cardeal Dom 
Orani. E anunciou  o plano 
de vacinação. P. 3 

ENEM: COM 
51% DE 
FALTAS, 
MINISTÉRIO 
CONSIDERA 
PROVA UM 
SUCESSO

BANDO DE SÃO 
GONÇALO MATA 
IDOSO EM 
ASSALTO EM 
NITERÓI

BRASIL, P. 6
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NA EDIÇÃO DIGITAL

30
 PÁGINAS 
NO TOTAL

RIO DE JANEIRO, P. 7
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GIULIA COSTA  
É CRITICADA 
POR FESTA 

‘Dia abençoado’, 
diz Eduardo Paes

IMUNIZAÇÃO
A LOGÍSTICA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
VACINAS EXIGE 
SEGURANÇA PARA 
EVITAR DESVIOS 
INFORME DO DIA, P. 2
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Gabigol e Bruno 
Henrique comemoram  

a vitória de 3 a 0  
sobre o Goiás. 

P. 8

O NOME DELE É 
PABLO MORAIS 
Ator será Ninrode, o criador 
da Torre de Babel, na novela 
‘Gênesis’, que estreia hoje 
na Record. P. 15

 Problemas de logística de transporte atrasaram o envio 

das doses de São Paulo para o estado.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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As mais lidas
Online

Prefeitura apresenta 
plano de vacinação no 

Rio; confira o calendário 
por etapas

RIO

‘Dia abençoado’, diz 
Paes sobre inicio da 

vacinação da covid-19 
no Rio

RIO

Bolsonaro diz que 
questões do Enem são 
‘ridículas’ e ‘absurdas’

BRASIL

TIJUCA DE OLHO NO 
CRISTO REDENTOR

 N O deputado estadual Ro-
drigo Amorim (PSL) par-
ticipou de uma reunião na 
subprefeitura da Tijuca com 
influenciadores digitais da 
região - e ali nasceu a ideia: 
o bairro terá um novo ponto 
de partida de turistas para 
visita ao Cristo Redentor, 
provavelmente com ponto 
de informações e comércio. 
O projeto será levado ao pre-
feito Eduardo Paes (DEM). 

O início do Plano Nacional de Vacinação traz desafios. 
Para o Governo Federal, disponibilizar o imunizan-
te “no D e na hora H”, o que nem sempre dependerá 

somente do comprador dos insumos. E, para governadores e 
prefeitos, a logística de distribuição e a garantia de segurança 
física das vacinas. No dia 5 de abril de 2019, por exemplo, um 
caminhão carregado com 90.454 doses de vacina destina-
das à rede municipal de saúde do Rio de Janeiro foi roubado. 
É bem verdade que as doses de imunização contra a gripe e 
materiais médicos foram recuperadas no dia seguinte. Em 
março do ano passado, dois funcionários de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) em Embu das Artes, na Grande São 
Paulo, foram detidos, após o roubo de ampolas de vacina 
contra a gripe (influenza e H1N1). Não é somente este risco 
que será preciso para redobrar o cuidado, e sim os privilégios 
de quem está acostumado com o tráfico de influência.

NEPOTISMO
A Polícia Federal estará atenta para aqueles que se utiliza-
rem de prestígio junto às autoridades dos estados e municí-
pios para a facilidade em se furar filas, queimar fases e tomar 
vacinas antes das pessoas prioritárias. Também, por isso, a 
Justiça quer saber detalhes do Plano de Vacinação e como 
será a fiscalização de todo o processo. Caso contrário, além 
do risco de desvio de cargas, o país assistirá ao nepotismo e 
ao compadrio que estão acostumados a obter vantagens, 
até mesmo em momento sanitário grave.

VACINAS

Segurança: os 
cuidados para 
evitar desvios

 N Viajar para Angra dos Reis 
não tem sido fácil. No último 
domingo, um leitor levou 6 
horas para o trajeto de volta 
ao Rio, sem que aparecesse 
um carro da Polícia Rodo-
viária Federal para ajudar 
o trânsito a fluir. “É sempre 
assim aos domingos. A partir 
de 15h, o trecho desde Man-
garatiba vira um inferno na 
Rio-Santos, além dos bura-
cos e curvas perigosas”. 

REPRODUÇÃO

ONDE ESTÃO AS 
AUTORIDADES?

A Polícia 
Federal 
estará 
atenta para 
evitar que se 
fure filas e se 
favoreça os 
amigos”.

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO

Em uma das minhas colunas dominicais falei sobre como, pela 
primeira vez, a população poderia se beneficiar em uma dispu-
ta política. A politização da vacina jamais deveria ter aconte-
cido, mas, com a queda de braço, a imunização - já tardia -  foi 
ao menos antecipada.

Em momentos de fake news vale lembrar que o nome do 
aplicativo oficial que o Ministério da Saúde disponibiliza para 
cadastro é Conect SUS. Atenção ao receber links ou outras 
orientações.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Rodrigo Amorim
Uma das preocupações é que não ocorram favorecimentos políticos na hora da vacinação

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Última fase de matrículas da rede municipal
SME convoca os pais de alunos da pré-escola, do ensino fundamental e do Ensino de Jovens e Adultos

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA 

Aluno sobe a entrada da Escola Municipal Tia Ciata, no Centro

tro das vagas existentes. Para 
confirmação da matrícula, 
o responsável deverá com-
parecer à escola selecionada 
no dia útil seguinte ao dia da 
escolha da unidade escolar 
no site.

Abaixo, o calendário com-
pleto de matrícula para o 
ano letivo de 2021:

18 a 21/12/2020 – Educa-
ção Especial – alunos a partir 
de 4 anos com deficiência.

05 a 10/01/2021 – Creche – 
crianças de 6 meses a 3 anos 
e 11 meses.

08 a 13/01/2021 – Pré-es-
cola/Ensino Fundamental e 
EJA (transferência interna) 
– alunos de 4 anos em diante.

19 a 24/01/2021 – Pré-es-
cola/Ensino Fundamental e 
EJA (alunos novos) – alunos 
de 4 anos em diante

A Secretaria Municipal de 
Educação (SME) abre nesta 
terça-feira, a partir das 8h, 
a última fase do calendário 
de matrículas para a rede 
de ensino do Rio: a de novos 
alunos que estudarão nas 
turmas de pré-escola, ensi-
no fundamental e Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição será recebi-
da até o domingo, 24/1, no 
endereço eletrônico www.
matricula.rio. Os alunos 
que já estudam nas unida-
des escolares do município 
terão a matrícula renovada 
automaticamente, com vaga 
garantida, e não necessitam 
acessar o site. Estudam na 
Pré-escola, Ensino Funda-
mental e EJA alunos a partir 
dos 4 anos.

Estudam na rede muni-

cipal cerca de 644 mil alu-
nos em 1.543 unidades es-
colares. Para atender a esse 
contingente, a Secretaria 
Municipal de Educação 
conta com 39.178 professo-
res e 13.721 funcionários de 
apoio administrativo, tota-
lizando em 52.788 a quan-
tidade de profissionais em 
atuação no setor.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO
Para realizar a transferência 
de alunos da rede particular 
ou outros entes federativos 
para a Rede Municipal do 
Rio de Janeiro dos alunos da 
Pré-escola, do Ensino Fun-
damental e da Educação de 
Jovens e Adultos basta aces-
sar o site www.matricula.rio 
e realizar a escolha da opção 
que melhor lhe atenda den-

Segunda fase de projeto de videoaulas para idosos
Inicialmente, mais de 300 pessoas vão se beneficiar com o programa, que teve sua abertura ontem

Começou ontem o segun-
do projeto do Programa de 
atendimento aos idosos: o 
“nova.idade”, por meio da Se-
cretaria Municipal de Enve-
lhecimento Saudável e Qua-
lidade de Vida (SMESQV).

Inicialmente, mais de 300 
idosos vão se beneficiar com 
videosaulas via Whatsapp 
sobre temas como ativida-
de para memória, atividade 
física, artesanato, inglês e 
percussão.

De segunda a sexta-fei- Videoaulas da SMESQV serão fornecidas pelo WhatsApp

GILVAN DE SOUZA

vida desses cariocas, muitas 
vezes sozinhos durante o iso-
lamento social, oferecendo 
vídeos de fácil aprendizado 
para reproduzir em casa até 
que possamos voltar com as 
atividades presenciais”, afir-
mou o secretário Junior da 
Lucinha.

Os idosos interessados em 
participar do projeto que 
ainda não são cadastrados, 
podem encaminhar uma 
mensagem para o número 
(21) 96518-2106. 

ra, os vídeos com duração 
em média de 3 a 5 minu-
tos, serão disponibilizados 
sempre na parte da manhã. 
No período da tarde, a coor-
denadoria do projeto tam-
bém encaminhará infor-
mes como dicas de saúde e 
alimentação.

“A busca por hábitos cada 
vez mais saudáveis na ter-
ceira idade vem crescendo 
e com isso, o objetivo da se-
cretaria com o ‘nova.idade’, 
é melhorar a qualidade de 



RIO DE JANEIRO/BRASIL

S
ob a bênção do Cris-
to Redentor, o Rio 
vacinou ontem as 
duas primeiras pes-

soas contra a covid-19, on-
tem, aos pés do monumen-
to turísticor. Terezinha da 
Conceição, 80, e Dulcinéia 
da Silva Lopes, 59 anos, 
técnica de enfermagem, 
foram as primeiras imu-
nizadas. O evento aconte-
ceu com atraso, devido a 
problemas na logística de 
transporte de responsabi-
lidade do governo federal. 
Apenas dez caixas chega-

VACINAÇÃO SOB 
A BÊNÇÃO DO REDENTOR

Rio vacina as primeiras pessoas contra 
covid-19. Evento aconteceu ao pé do Cristo, 
com atraso, devido a problemas na logística 
de transporte das doses dos imunizantes

Dulcinéia da Silva 
Lopes e Terezinha 

da Conceição 
foram as primeiras 
imunizadas ontem 

na cidade

ALINE CAVALCANTE 

aline.cavalvante@odia.com.br

LUCIANO BELFORD

ram à cidade, em avião fre-
tado por um senador do Es-
pírito Santo. O governador 
do Rio garantiu que até às 
12h de hoje todos os muni-
cípios tenham a vacina. A 
previsão é de que todas as 
caixas cheguem até às 24h

“Somos um dos estados 
que comprou a vacina com 
preços mais baixos. Estamos 
aprendendo com nossos er-
ros. É o primeiro dia, houve 
imprevistos, é logística com-
plicada. Não considero que 
houve atraso. É dia de come-
morar, acredito que fomos 
bem. É claro que é vacina jo-
vem, mas queria pedir que a 
população confiasse. É a es-

O Prefeito Eduardo 
Paes recebe a imagem 
de São Sebastião, das 
mãos do Cardeal Dom 
Oraní Tempesta, na 
sede da prefeitura do 
Rio, na Cidade Nova. 

DOSES

231 MIL

 > A servidora Adélia Ma-
ria dos Santos, 71 anos, 
foi escolhida para apli-
car as doses. Ela é da Se-
cretaria de Saúde desde 
1979. Foi uma das funda-
doras do Programa de 
Imunização da cidade. 
Atuou na Sala de Imuni-
zação da unidade básica 
que atualmente é o Cen-
tro Municipal de Saúde 
Cecília Donnangelo. Era 
a única enfermeira nas 
primeiras campanhas 
contra o sarampo e po-
liomielite. Foi chefe de 
enfermagem no CMS 
Augusto Amaral Peixoto. 

Com especialização 
em Saúde Pública pela 
Fiocruz, Adélia teve pas-
sagens pelo Inca HFB. 
Diabética e hipertensa, 
trabalhou em home of-
fice na pandemia. “Em 
tantos anos de profissão 
este foi o momento mais 
marcante da minha car-
reira”, afirmou.

Servidora 
aplica 
as doses

Serão 231 mil doses que 

o Município do Rio vai 

receber, mas em um 

primeiro momento o 

estado entregará 110 mil.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Momento mais 

marcante da carreira. 

Foi emocionante. 

Não tenham medo. 

Vacinas salvam 

vidas”

ADÉLIA DOS SANTOS, 
servidora escolhida para 
aplicar as primeiras doses 

Veja o plano de imunização
 > O prefeito Eduardo Paes 

e o secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
apresentaram ontem de-
talhes sobre a campanha 
de vacinação dos cariocas. 
Gestantes e menores de 18 
não devem tomar a vacina. 
Apenas idosos acamados 
vão receber em casa. Nessa 
primeira etapa, ninguém 
vai ser vacinado em pos-
to de Saúde. Profissionais 
da área e idosos em abri-
gos serão vacinados nas 
unidades que trabalham 
e nas instituições que es-
tão. O prefeito ressaltou 
que medidas de proteção 
devem ser respeitas mes-
mo com a vacina. 

Soranz afirmou que a va-
cinação começa hoje e vai 
até sábado. “Vamos vacinar 
conforme for recebendo a 
vacina”. Segundo a secreta-
ria, detalhes devem ser ob-
servados: prefira período 
da tarde para se vacinar, se 
possível tomar as duas do-
ses no mesmo local e que 
seja mais próximo de casa. 
Quem tiver sintomas da 

covid ou gripe não deve se 
vacinar. É importante guar-
dar o comprovante da vaci-
nação. Os idosos acamados 
serão vacinados em casa.

Na primeira etapa, não 
haverá vacinação em pos-
tos. Serão 231 mil doses, mas 
em um primeiro momento 
o estado entregará 110 mil. 
Trabalhadores de Saúde da 
linha de frente serão a prio-
ridade. Idosos acima de 60 
anos moradores de asilos, 
pessoas com deficiência a 
partir de 18 anos moradores 
de residências inclusivas e 
população indígena e qui-
lombolas completam o gru-
po. A vacinação acontecerá 
em 450 pontos, em 236 sa-
las em Clínicas da Família. 
A campanha terá 10,5 mil 
profissionais de saúde.

O Hospital Ronaldo 
Gazolla será o primeiro a 
receber doses para profis-
sionais de Saúde. Clínicas 
funcionarão até 22h e terá 
drive thru para idosos. A 
vacina deve ser tomada em 
duas doses, com intervalo 
mínimo de 14 dias.

perança de novos tempos de 
quase dez meses difíceis que 
tirou a vida de quase 27 mil 
fluminenses”, disse ontem 
o governador em exercício 
Claudio Castro.

Terezinha foi acolhida em 
2015, estava em situação de 
vulnerabilidade e risco so-
cial, pois sua casa foi demo-
lida pela Defesa Civil, devi-
do às condições físicas. A 
residência, no Bairro Santo 
Cristo, não tinha saneamen-
to básico e estava próxima à 
ribanceira. A idosa é benefi-
ciaria do Beneficio de Pres-
tação Continuada - BPC. 
Não possui filhos e nunca 
foi casada. A idosa faz parte 

do projeto do município do 
Rio de Janeiro chamado de 
“Agente Experiente”.

Dulcinéia é técnica de en-
fermagem do no Hospital 
Municipal Ronaldo Gazolla. 
Atua há oito meses na linha 
de frente do enfrentamen-
to da pandemia. Moradora 

da Pavuna, trabalhou por 8 
anos como agente comuni-
tária de saúde.

PADROEIRO

Paes recebeu a imagem de 
São Sebastião, padroeiro 
da cidade, na sede da pre-
feitura. “Dia abençoado”, 
limitou-se a dizer Paes, que 
apresentou o calendário 
da vacina da covid-19. “O 
dia começa com São Sebas-
tião e termina no Cristo”, 
completou. 

Havia a expectativa para 
que o calendário da vacina-
ção no Rio começasse na 
quarta-feira, dia do padroei-
ro da cidade. 
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Campos: 
lockdown 
por uma 
semana
O município de Campos 
voltou à fase laranja do Pla-
no de Retomada das Ativi-
dades Econômicas e Socais. 
A medida foi anunciada on-
tem passa a valer a partir 
desta terça-feira. Entre os 
locais que serão fechados 
por uma semana estão: ba-
res, restaurantes e lancho-
netes, (apenas atendimento 
delivery está autorizado), 
academias, (inclusive de 
condomínios), estádios, 
igrejas, shoppings e festas. 
O uso de equipamentos em 
praças públicas também 
está proibido. 

Segundo o Subsecretário 
de Atenção Básica, Vigilân-
cia Sanitária e Promoção 
em Saúde, Charbell Kury, 
o município está próximo 
de um colapso. O objetivo 
é que o contágio seja redu-
zido. “Precisamos de um 
tempo até que a gente pos-
sa abrir os leitos, melhorar 
a testagem e atendimento 
e consolidar a vacinação. 
Isso é irreversível. Estamos 
próximos do colapso. A úni-
ca solução que temos neste 
momento é fazer restrição 
maior”, explicou.

Locais de vacinação em mercado e shopping
Secretaria de Saúde ainda vai visitar os 200 pontos e não há previsão de início da campanha nas unidades

DANIEL CASTELO BRANCO

O acordo foi firmado ontem para uso de cerca de 200 espaços

Acordo de cooperação entre o 
governo do Rio e associações 
de Supermercados do Estado 
do Rio (Asserj) e Brasileira de 
Shopping Centers (Abrasce) 
foi firmado ontem para uso 
de cerca de 200 espaços, entre 
eles estacionamentos e esta-
belecimentos filiados, como 
pontos de vacinação contra a 
covid-19 no Rio.

Segundo o presidente da 
Asserj, Fabio Queiróz, são 180 
supermercados e mais de 30 
shoppings participando da 
ação. “Sabemos que super-
mercados têm capilaridade 
em todo estado. A gente espe-
ra que, com isso, desafoguem 

os postos de Saúde para que 
não haja aglomeração e agilize 
para que a vacina chegue mais 
rápido para todos os cidadãos 
do Rio”, disse.

Ainda não há previsão de 
início de vacinação nas unida-
des oferecidas. “A Secretaria 
de Saúde visitará os pontos e 
decidir quais vão usar e o mo-
mento que vão usar também”, 
disse Queiróz.

A logística de como será a 
vacinação nos locais será es-
truturada pela Secretaria Es-
tadual de Saúde. “Pode ser em 
estacionamentos, no interior 
das lojas, ou dos shoppings 
ou nos centros médicos que já 

existem nos supermercados e 
shoppings. O termo foi assina-
do pelo chefe da Casa Civil, Ni-
cola Miccione, o secretário de 
Relações Insitucionais, André 
Lazaroni, a subsecretária de 
Saúde Claudia Melo, o presi-
dente da Asserj, Fábio Quei-
róz, e o conselheiro da Abrassi 
Wander Jordano.

O governador em exercí-
cio Cláudio Castro e o secre-
tário de Saúde, Carlos Alber-
to Chaves, não participaram 
por conta de problemas téc-
nicos no voo de retorno de 
São Paulo, onde se reuniram 
com o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello.

Municípios 
da Região 
Metropolitana 
se organizam
Secretaria Estadual de Saúde começa a distribuir 
hoje 300 mil doses DE vacinas a 92 municípios

DIVULGAÇÃO/IGOR LIMA

Japeri recebeu 30 mil seringas e agulhas e traça plano de imunização de grupos prioritários

A 
Secretaria Estadual 
de Saúde começa a 
distribuir, às 6h, de 
hoje, 300 mil doses 

de CoronaVac às 92 cidades 
do estado. As doses estão pre-
vistas para chegar em dois 
voos da Azul. Segundo a pas-
ta, até às 22h desta ontem 
chegariam 180 mil imunizan-
tes. E, nas primeiras horas da 
manhã, mais 120 mil. 

Mesmo antes de recebe-
rem os imunizantes, várias 
cidades da Região Metropo-
litana do estado já planejam 
como as remessas de vaci-
nas contra o coronavírus se-
rão usadas na campanha de 
imunização dos moradores, 
conforme as prioridades de-
terminadas pelo Plano Na-
cional de Imunização.

Em Itaboraí, por exem-
plo, conforme a assessoria 
de imprensa da prefeitura, a 
cidade receberá 4.620 doses 
(divididas em dois ciclos de 
aplicação) na primeira fase. 
A vacinação está prevista 
para começar na amanhã. 

O prefeito Marcelo Dela-
roli, e o secretário Municipal 
de Saúde, Cosme Salles Fi-
lho, participaram, na manhã 
desta segunda-feira, de uma 
reunião por videoconferên-
cia com o Superintenden-
te de Vigilância em Saúde 
da Secretaria de Estado de 
Saúde, Mário Sérgio, e com 
o Coordenador Estadual de 
Imunização, Valter Almeida.

No encontro de ontem, 

foi explicado aos represen-
tantes do município que as 
doses para a população ita-
boraiense seriam entregues 
entre a noite de segunda-fei-
ra e a manhã de hoje. Assim 
como o estado, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Ita-
boraí vai seguir o Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
do Ministério da Saúde.
Os primeiros cidadãos ita-
boraienses vacinados serão 
os trabalhadores da área da 
saúde da linha de frente, que 

compõem a rede de urgência 
e emergência, além de ido-
sos das instituições de longa 
permanência.

VACINAÇÃO DOS IDOSOS
Os idosos serão vacinados 
nas próprias instituições pú-
blicas pela equipe volante de 
imunização. Os profissionais 
de Saúde da prefeitura serão 
vacinados em seus ambien-
tes de trabalho.

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Itaboraí escla-
receu ainda que criou o ‘Co-
mitê Municipal de Acom-
panhamento de Vacinação’ 
composto por profissionais 
de saúde com experiência 
em imunização para acom-
panhar os efeitos e possíveis 
reações da vacina.

 NJaperi foi um dos 30 municí-
pios do estado a receber insumos 
para a vacinação no último fim 
de semana. A remessa, que con-
tém 30 mil agulhas e seringas 
descartáveis de 3ml, foi entregue 
na sede da Secretaria de Saúde.

Segundo a coordenadora de 
Vigilância Epidemiológica, Re-
nata Lameira, a expectativa é 
de que as primeiras doses do 
imunizante cheguem a Japeri 
ainda esta semana. Para a pre-
feita Drª Fernanda Ontiveros, 

a aprovação emergencial por 
parte da Anvisa foi fundamen-
tal. “Como médica, é um alento 
enorme saber que o imunizante 
está, de fato, começando a che-
gar a quem mais precisa. Quero 
registrar minha gratidão a todos 
os profissionais da ciência em-
penhados nesta guerra contra a 
covid-19 e ao governo do estado 
por esta parceria. Graças à doa-
ção, poderemos investir mais na 
logística de distribuição para a 
nossa população”, declarou.

REMESSA DE INSUMOS

Japeri: 30 mil agulhas e seringas

Como médica, é 
alento enorme saber 
que o imunizante 
está, de fato, 
começando a chegar a 
quem mais precisa”
DRª FERNANDA 
ONTIVEROS,  
prefeita de Japeri

Os idosos serão 
vacinados nas 
instituições públicas 
pela equipe volante 
de imunização

NA EXPECTATIVA

 N A Prefeitura de Nilópolis está 
preparada para receber as 
11.290 doses da vacina contra a 
covid-19 que serão distribuídas 
nesta primeira fase da vacina-
ção, segundo determinação da 
Secretaria Estadual de Saúde. 

O secretário municipal de 
Saúde, Marco Aurelio Pereira, 
informou ontem que, assim 
que as doses chegarem à Niló-
polis, 36 horas depois os 12 pos-
tos de saúde estarão prepara-
dos para iniciar a vacinação dos 

grupos prioritários.
O município seguirá pro-

tocolo do Plano Nacional de 
Imunização e atenderá, nesta 
primeira fase, idosos a partir 
dos 75 anos, profissionais da 
saúde e idosos que vivem em 
instituições de longa perma-
nência (asilos). 

Devem chegar, à cidade 
53.600 seringas que serão 
usadas nessa fase da vaci-
nação e também nas etapas 
posteriores.

Nilópolis receberá 11.290 doses

PM mobiliza tropa para atuar na campanha
Corporação vai apoiar as equipes sanitárias durante todo o calendário de vacinação contra a covid-19

A PM manterá a tropa mobi-
lizada para apoiar as equipes 
sanitárias do estado e dos 
municípios durante a cam-
panha de vacinação contra a 
covid-19. Estocada na Coor-
denação Geral de Armazena-
gem (CGA) da Secretaria Es-
tadual de Saúde, em Niterói, 
a cota da vacina CoronaVac, 

do Instituto Butantan, que 
coube ao Rio de Janeiro, co-
meçou a ser distribuída aos 
municípios.

O apoio da PM à campanha 
de vacinação no estado teve 
início no último fim de sema-
na. Para escoltar os veículos da 
Secretaria de Saúde para dis-
tribuição dos kits de seringas e 

agulhas, o comando da corpo-
ração designou 400 policiais. 
A distribuição foi feita por 17 
comboios escoltados por equi-
pes de PMs.

Houve também um refor-
ço no policiamento das rodo-
vias, com emprego de equi-
pes que atuam no programa 
Viagem Segura, concebido 

para oferecer mais seguran-
ça nas rodovias estaduais e 
federais, em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal. 
Toda a movimentação foi 
monitorada em tempo real 
pelo Centro Integrado de Co-
mando e Controle (CICC), na 
Cidade Nova.

A Anvisa aprovou no do-

mingo o uso emergencial das 
vacinas CoronaVac, produ-
zidas no Instituto Butantan, 
em São Paulo, e Oxford/As-
traZeneca, produzida pela 
Fiocruz, no Rio. Segundo a 
Secretaria Estadual de Saú-
de do Rio, o município deve 
receber 231.840 doses da va-
cina CoronaVac.
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Torres: aliado de Bolsonaro

SP: 30 mil profissionais 
de Saúde serão vacinados
Mais de mil pessoas vão trabalhar na ação, fazendo o cadastramento e a aplicação

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Carolina estava entre os mais de cem profissionais de Saúde vacinados, em São Paulo, no domingo

O 
governo de São Pau-
lo começou ontem a  
vacinação contra o 
novo coronavírus dos 

30 mil profissionais de Saúde 
do complexo do Hospital das 
Clínicas, na Zona Oeste da ca-
pital paulista. Foram monta-
das 30 estações no Centro de 
Convenções Rebouças, ao lado 
do hospital, onde serão apli-
cadas as doses em turnos de 
12 horas diárias, das 7h às 19h.

Mais de mil pessoas vão tra-
balhar na ação, fazendo o ca-
dastramento e a aplicação. Os 
profissionais que receberão o 
imunizante serão convocados 
em horários pré-determina-
dos para evitar aglomerações. 
No domingo, após a cerimônia 
que marcou o início da vacina-
ção, 112 pessoas receberam as 
primeiras doses.

Foram enviadas ainda mais 
de 8 mil doses para os hospi-
tais das clínicas de Botucatu 
(vinculado à Universidade Es-
tadual Paulista) e ao da Uni-
versidade Estadual de Cam-
pinas, ambos no interior. Ao 
todo, quase 1,5 milhão de do-
ses da vacina devem ser distri-
buídas no estado nesta primei-
ra etapa da campanha.

O uso emergencial da co-
ronaVac no Brasil foi aprova-
do ontem (17), por unanimi-
dade, pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa). Os cinco diretores da 
agência também aprovaram 
o uso da vacina de Oxford 
contra a covid-19.

A CoronaVac foi produzi-

 > São Paulo e Rio

da pela farmacêutica chine-
sa Sinovac, em parceria com 
o Instituto Butantan. Atual-
mente, seis milhões de do-
ses do imunizante estão dis-
poníveis para aplicação em 
todo o território nacional. A 
campanha vai começar pe-
los grupos prioritários: pro-
fissionais da Saúde, idosos e 
indígenas, entre outros.

Ontem de manhã, 4,6 mi-
lhões de doses da CoronaVac 
começaram a ser distribuí-
das para o Distrito Federal 
e as capitais de dez estados: 
Acre, Amapá, Amazonas, 
Ceará, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Piauí, Rondônia, Ro-
raima e Santa Catarina.

ELA É DO COMPLEXO DO ALEMÃO

 N Nascida e criada no Morro 
do Adeus, no Complexo do 
Alemão, Zona Norte do Rio, a 
enfermeira Carolina Trugilho 
estava entre os mais de cem 
profissionais de Saúde vacina-
dos com CoronaVac, do Institu-
to Butantan, em São Paulo, no 
último domingo. 

A ação aconteceu logo após 
aprovação do uso emergencial 
da vacina, liberado pela Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 

A enfermeira se mudou há 
um ano para São Paulo por 
conta do trabalho, e é residen-
te em Cardiologia e Pneumolo-
gia no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de São Paulo (USP). 

Nas redes sociais, a enfer-
meira não escondeu a emo-
ção de estar entre os primei-
ros vacinados do Brasil. Ela 
comemorou. 

“Viva a ciência e ao SUS!”, 
escreveu Carolina. 

Uma das primeiras a ser vacinada

Anvisa: diretoria refuta 
tratamento precoce

Nos pareceres e votos que 
embasaram a aprovação do 
uso emergencial das vaci-
nas Coronavac e de Oxford 
no domingo, servidores e 
diretores da Anvisa, em 
contraponto ao presiden-
te Bolsonaro e ao ministro 
Eduardo Pazuello, refuta-
ram a existência de trata-
mento precoce contra a 
covid. O ministério e Bolso-
naro defendem o uso me-
dicamentos sem compro-
vação de eficácia, como a 
hidroxicloroquina.

A Gerência-geral de Me-
dicamentos da agência ar-
gumentou que a recomen-
dação pela aprovação dos 
imunizantes se justificava, 
entre outras razões, pela au-
sência de tratamentos efeti-
vos. A diretora relatora dos 
processos, Meiruze Freitas, 
também ressaltou esse pon-
to em seu voto. 

Os diretores ressaltaram 
a importância do imuni-
zante para controlar a pan-
demia e alertaram para a 

necessidade da manutenção 
das medidas de proteção in-
dividual. Até o diretor-presi-
dente da Anvisa, Antonio Bar-
ra Torres, aliado de Bolsonaro 
e que criou polêmica ao par-
ticipar de atos sem máscara, 
defendeu medidas de prote-
ção individual e recomendou a 
vacinação. No voto mais duro, 
o diretor Alex Campos, que foi 
chefe de gabinete do ex-minis-
tro Luiz Mandetta, defendeu 
o caráter técnico da agência 
e criticou a ação do Estado no 
combate à pandemia.

 > Brasília e Rio

 > Em postura para provo-
car dúvidas na população, 
Bolsonaro voltou ontem 
a defender o tratamen-
to preventivo da doença, 
mesmo a Anvisa tendo re-
futado a possibilidade. Fa-
lando a seguidores, colo-
cou em dúvida mais uma 
vez a eficácia da Corona-
Vac, sem comprovar isso. 
O imunizante tem eficácia 
geral de 50,38%.

“Não desisto do trata-

mento precoce, não desis-
to. A vacina é para quem 
não pegou ainda. Essa 
vacina tem 50% de eficá-
cia, ou seja, se jogar uma 
moedinha pra cima, é 50% 
de eficácia”, disse o presi-
dente para apoiadores na 
saída da Alvorada.

O vídeo da interação 
foi divulgado pelo filho 
do presidente, o verea-
dor Carlos Bolsonaro, no 
aplicativo Telegram. 

Provocando dúvidas

Índia só enviará vacina depois de ‘vizinhos asiáticos’
Ideia é oferecer para Nepal, Butão, Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Afeganistão, Maldivas e Ilhas Maurício como forma de diplomacia

DIVULGAÇÃO

Sem planejamento, Brasil terá que esperar para receber as doses

pagou por este envio. O imu-
nizante está na fase 3 de testes 
e não foi disponibilizado para 
uso emergencial.

Enquanto o Brasil ain-
da aguarda os dois milhões 
de doses da vacina contra a 
covid-19 vindas da Índia, o 
presidente Jair Bolsonaro re-
cebeu ontem o embaixador 
indiano no Brasil, Suresh K. 
Reddy, para reunião no Pla-
nalto. O compromisso não 
estava previsto na agenda 
oficial. Repercutiu mal entre 
a população indiana a notí-
cia de que vacinas seriam en-
viadas ao Brasil antes mes-
mo do começo da campanha 
de vacinação local.

Sem um planejamento ade-
quado, o governo Bolsonaro  
tentou comprar doses da vaci-
na contra a Covid-19 produzi-
das na Índia. Mas recebeu res-
postas negativas do governo 
indiano, que afirmou não ter 
condições de suprir a deman-
da brasileira no momento. Por 
conta da falta de organização 
e interesse, o governo federal 
terá que “esperar na fila” para 
garantir o imunizante.

Segundo o jornal Times of 
India, autoridades do gover-
no indiano planejam enviar 
as primeiras doses da vacina 
contra o coronavírus para seus 

“vizinhos asiáticos” nas pró-
ximas semanas. A ideia é ofe-
recer as remessas para Nepal, 
Butão, Bangladesh, Myanmar, 
Sri Lanka, Afeganistão, Maldi-
vas e Ilhas Maurício como for-
ma de diplomacia, garantindo 
que todos consigam iniciar o 
processo de imunização.

O primeiro carregamento, 
inclusive, seria entregue em 
um “gesto de boa vontade” da 
Índia e os países ficariam ape-
nas com a necessidade de pa-
gar os institutos que desenvol-
vem as vacinas: o Serum ou o 
Bharat Biotech. Entre os india-
nos, a imunização começou no 
sábado e alcançou mais de 190 
mil pessoas no primeiro dia.

O governo Bolsonaro, que 
chegou a adesivar um avião 
para buscar as vacinas na Ín-
dia, mas precisou adiar os pla-
nos. Apensar do acordo entre 
Fiocruz e Instituto Serum para 
a compra, o Brasil terá que es-
perar para ter acesso às doses. 
Ainda de acordo com a publi-
cação, tal “problema de comu-
nicação” que levou o Brasil a 
se antecipar no processo sem 
ter qualquer confirmação de 
que seria bem sucedido ocor-
reu por conta da falta de clare-
za no acordo entre o instituto 
brasileiro e o indiano.

O Brasil também solicitou 
remessa da vacina desenvolvi-
da pelo Bharat Biotech e já até 

 > Bombaim, Índia, e Brasília

Plano para abastecimento
PGR quer que sejam apontadas causas do colapso na Saúde 

A juíza Jaiza Maria de Pinto 
Fraixe, da 1ª Vara Federal Cí-
vel do Amazonas, determinou 
ontem que a União apresen-
te imediatamente plano para 
abastecimento da rede de Saú-
de do Amazonas com oxigê-
nio, inclusive com transporte 
de cilindros de outros estados 
e reativação de usinas localiza-
das na região para produção 
do insumo. A magistrada orde-
nou que o governo Bolsonaro 
“imediatamente, reconheça a 
relevância das medidas de iso-
lamento social e restrição de 
atividades determinadas pelos 
governos locais no Amazonas, 

fornecendo o suporte necessá-
rio às autoridades locais para 
implementação de suas deci-
sões, inclusive mediante o en-
vio da força nacional”.

“A atual situação de calami-
dade pública gravíssima pela 
qual passa o Amazonas é cir-
cunstância mais que especial 
para que a União passe a atuar 
em cooperação com o Estado 
do Amazonas, que suplica so-
corro, de modo a cumprir res-
ponsabilidade, sabida solidá-
ria, e proporcionar auxílio ne-
cessário às inúmeras vidas que 
persistem na luta”, registrou. 
Jaiza determinou que o Ama-
zonas “forneça, imediatamen-
te, todo o suporte material e 

humano para implementação 
das medidas de coordenação 
determinadas à União”. 

O procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, enca-
minhou ontem ao ministro 
Eduardo Pazuello, da Saúde, 
ofício requisitando a abertura 
de inquérito epidemiológico 
e sanitário para apurar cau-
sas e responsabilidades pelo 
colapso no sistema de Saúde 
de Manaus em razão da ex-
plosão de casos de covid-19 no 
Amazonas. Aras quer que se-
jam apontadas “as causas do 
colapso que geraram estado 
de apreensão local e nacional 
quanto à falta de insumos bá-
sicos de Saúde”.

 > Manaus e Brasília

‘Nunca indiquei cloroquina’
Pazuello nega que tenha recomendado uso do medicamento

O ministro da Saúde, ge-
neral Eduardo Pazuello, 
afirmou ontem que nunca 
recomendou qualquer me-
dicamento específico para 
tratamento preventivo da 
covid-19. A informação, po-
rém, contradiz ações do go-
verno que, desde o início da 
pandemia, investiu na pro-
dução e distribuição do re-
médio que não possui qual-
quer eficácia comprovada 
contra coronavírus.

A afirmação do ministro 
da Saúde foi feita após ser 
questionado sobre a falta 
de menção à cloroquina ao 

faltar, em entrevista coletiva, 
sobre o suposto tratamento 
preventivo. “Você nunca me 
viu indicar este ou aquele me-
dicamento contra à Covid-19. 
Eu nunca indiquei medica-
mentos a ninguém”, disse.

De acordo com reportagem 
de sábado da Folha de S. Paulo, 
o ministério conduziu força-
tarefa para incentivar e distri-
buir comprimidos de cloroqui-
na em Manaus. Segundo ofício 
pulicado pelo jornal, a orienta-
ção era de que os médicos en-
volvidos na ação fizessem ron-
das “para que seja difundido e 
adotado o tratamento preco-
ce como forma de diminuir o 
número de internamentos e 

óbitos decorrentes da doença”.
Apesar das ações do gover-

no federal e do Ministério, po-
rém, Pazuello - que já chegou 
a afirmar ele próprio ter feito 
uso do tratamento com o re-
médio para tratar a própria 
infecção - reforça que o medi-
camento não está incluso nos 
protocolos contra a covid-19.

Um dia após o governador 
João Doria sair na frente e 
iniciar a vacinação contra 
covid-19, o presidente Bol-
sonaro criticou Doria e afir-
mou que a “vacina é do Bra-
sil”, em referência à Corona-
Vac, produzida pelo Instituto 
Butantan em parceria com a 
chinesa Sinovac. 

 > Brasília
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O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
confirmou ontem que as 
eleições para o comando 
da Casa serão realizadas 
de forma totalmente pre-
sencial em 1º de fevereiro. 
A decisão foi tomada pela 
Mesa Diretora da Casa, com 
voto contrário de Maia. A 
Casa estudava a possibi-
lidade de voto virtual ao 
menos para os deputados 
do grupo de risco.

DIA A DIA

ELEIÇÃO 
PRESENCIAL

Superlotação nas salas de aula
 > Ao longo do primeiro 

dia de provas, estudantes 
de alguns locais se quei-
xaram que foram impe-
didos de acessar às salas 
por causa de superlota-
ção, acima dos 50% pre-
vistos pelo MEC. Segundo 
o Inep, o problema foi re-
gistrado em 11 dos 14.447 
locais de prova Alexandre 
Lopes afirmou que o ór-
gão vai analisar os rela-
tos e que nenhum parti-
cipante será prejudicado. 

Através de atas dos locais de 
prova, será possível confron-
tar as queixas que podem ser 
enviadas formalmente com o 
que foi registrado pelos fis-
cais. “Nenhum participante 
será prejudicado. Qualquer 
participante que se sentiu 
prejudicado, pode, a partir 
de 25 de janeiro, solicitar a 
reaplicação em 23 e 24 de fe-
vereiro”, disse.

Foram cerca de 20 ações 
na Justiça tentando adiar a 
realização do Enem por con-

ta dos riscos. O governo 
ganhou a maioria. Não 
houve provas apenas em 
58 cidades. A maioria no 
Amazonas, onde a saúde 
pública entrou em colap-
so. A Justiça e o governo 
local suspenderam o exa-
me. São 160.548 amazo-
nenses inscritos. Em duas 
cidades de Rondônia, Es-
pigão D’Oeste e Rolim de 
Moura, os alunos tam-
bém não puderam fazer 
os exames. 

Estamos em 
situação de 
calamidade. Ainda 
por cima temos uma 
questão política 
de mídia contra, 
falando e criticando’
MILTON RIBEIRO, MEC 

Com 51% de ausências, MEC 
diz que Enem ‘foi um sucesso’
Ministro culpa ‘mídia’ pelo não-comparecimento nas provas durante a  pandemia

ISAC NÓBREGA/PR

Ministro da Educação, Milton Ribeiro: Enem 2020 foi um sucesso por “no meio de uma crise”, ter mobilizado “milhões de pessoas”

N
o primeiro dia da 
aplicação das pro-
vas do Exame Na-
cional do Ensino 

Médio (Enem) de 2020, 
ocorrido neste domingo, 2 
842.332 participantes não 
compareceram às salas de 
aula. Apesar da taxa recor-
de de ausência entre todas 
as edições da avaliação, de 
51,5%, o Ministério da Edu-
cação (MEC) considerou um 
sucesso a edição do exame 
realizada em meio à pande-
mia de covid-19. Até então, 
o maior índice de faltas ha-
via sido registrado em 2009, 
com 37,7%. Na última edição 
do Enem, de 2019, 23% dos 
inscritos não compareceram 
aos locais de prova.

O chefe do MEC, Milton 
Ribeiro, atribui o não compa-
recimento ao medo da conta-
minação pelo novo coronaví-
rus e também a um trabalho 
da “mídia” contra o exame 
que é a porta de entrada para 
o Ensino Superior no Brasil. 
“Qualificamos como sucesso 
porque, no meio de uma cri-
se, numa pandemia, nós con-
seguirmos mobilizar milhões 
de pessoas de maneira segu-
ra. Para mim, foi um suces-
so. Estamos em situação de 
calamidade. Ainda por cima 
temos uma questão políti-
ca de mídia contra, falando 
e criticando a realização do 
exame. Nesse ponto, acredito 
que foi um sucesso. Para os 
alunos que puderam fazer a 
prova, foi um sucesso”, disse

O presidente do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), Alexandre 
Lopes, diz que o órgão ainda 
vai analisar detidamente os 
motivos da abstenção. No en-
tanto, sugeriu que alguns fa-
tores podem ter influenciado 
para o não comparecimento. 
Entre eles, o fato de esta edi-
ção ter contado com elevada 
quantidade de não pagantes, 
cerca de 80% dos inscritos. 
Em razão da pandemia, a con-
cessão de isenções foi flexibi-
lizada. Lopes salientou que 
os muitos questionamentos 
judiciais podem ter “colocado 
medo” nos alunos. 

“No Enem deste ano tive-
mos recorde de participação 
de não pagantes, que che-
gou a 70% ou 80% A média 
do ano passado foi de cerca 
de 50%. Esse incentivo dado 
para a inscrição, com a isen-
ção de ofício, pode ter levado 
a aumento significativo de 
inscrições”, diz.

 > O presidente Jair Bol-
sonaro rompeu o silên-
cio em que se colocou 
durante o último do-
mingo, data do primei-
ro dia do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio 
(ENEM) e da aprova-
ção do uso emergencial 
das vacinas da Fiocruz 
do Insituto Butantan 
pela Anvisa. Em rela-
ção ao Enem, chamou 
as questões da prova de 
“rídiculas”. 

“O banco de questões 
não é do meu governo, 
é de governos anterio-
res. Tem questões ali 
ridículas ainda. Com-
parando mulher e ho-
mem jogando futebol: 
‘Por que a Marta ganha 
menos que o Neymar?’. 
Não tem comparação, o 
futebol feminino não é 
uma realidade no Bra-
sil”, disse Bolsonaro em 
conversa com apoiado-
res no Palácio do Pla-
nalto. O presidente 
chamou as questões 
de “absurdas” porque, 
segundo ele, pregam 
igualdade “por baixo”. 

Bolsonaro: 
questões 
‘ridículas’

 > Brasília, Distrito Federal 

Com informações de Estadão Conteúdo
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Idoso de 62 anos foi morto a tiros 
em Icaraí, quando os criminosos 
tentaram roubar seu carro

DIVULGAÇÃO

A 
polícia já sabe que 
criminosos do Jar-
dim Miriambi, em 
São Gonçalo, são os 

responsáveis pelas mortes 
ocorridas na madrugada de 
ontem, em São Gonçalo e 
Niterói. A polícia chegou a 
essa conclusão após desco-
brir que nos dois casos, um 
veículo Ônix, de cor branca, 
foi usada pelos marginais.

 Os criminosos iniciaram 
toda a ação em  Niterói. Eles 
tentaram roubar uma Hilux 
na Avenida Roberto Silveira, 
em Icaraí, Niterói. Segundo 

a polícia, na hora da aborda-
gem, a vítima se assustou e 
acabou fazendo um movi-
mento brusco com o veículo 
e, neste momento, os crimi-
nosos atiraram.

Identificado como Nil-
ton Cerqueira, de 63 anos, 
o aposentado foi atingido 
por um disparo no pescoço 
durante a tentativa de as-
salto na Avenida Roberto 
Silveira. Nilton estava com 
sua mulher, que não teve a 
identidade revelada, quan-
do foi abordado por crimi-
nosos armados dentro de 

um veículo roubado. Os 
bandidos fecharam o car-
ro do idoso na via por volta 
de 1h da manhã e, segundo 

Grupo com cerca de 
15 profissionais se 
reuniu em frente ao 
Palácio Guanabara

Demitidos 
da Faetec  
cobram 
salário 
atrasado

Uma manifestação, realiza-
da por ex-funcionários ter-
ceirizados da Fundação de 
Apoio à Escola Técnica do 
Estado do Rio de Janeiro 
(Faetec), chamou a atenção 
de quem passava em frente 
ao Palácio Guanabara, Palá-
cio Guanabara, na Zona Sul 
do Rio, na manhã de ontem. 
O grupo cobrava resposta do 
Governo do Estado sobre o 
pagamento da rescisão de 
contrato de trabalho de se-
tembro do ano passado. 

Os profissionais demitidos 
trabalhavam para a empresa 
Gaia Service Tech Tecnologia e 
Serviços Ltda, a antiga empre-
sa Átrio Rio Service, que tinha 
como mandatário o empresá-
rio Mário Peixoto, preso na 
Operação Favorito, em maio 
do ano passado, por suspeita 
de corrupção e lavagem de di-
nheiro. A demissão em massa, 
de cerca de 1.200, ocorreu em 
meio à pandemia da covid-19, 
o que agravou ainda mais a si-
tuação dos terceirizados. 

A Faetec diz que o paga-
mento relativo aos serviços 
prestados pela empresa ter-
ceirizada Gaia Service Tech 
está suspenso em virtude de 
uma decisão judicial. A Gaia 
explica que tem ciência do 
caso, se diz solidária aos ex-
funcionários e reforça que 
desde março do ano passado 
não consegue receber os valo-
res integrais das notas. Mas 
manteve os salários até agos-
to, quando chegou em seu “li-
mite financeiro”.

testemunhas, ele teria se as-
sustado e então os bandidos 
efetuaram os disparos. Já 
atingido, a vítima colidiu no 
muro de uma loja ao perder 
a direção do carro.

Depois dos disparos, os 
criminosos roubaram um 
veículo Honda Civic Cinza e 
seguiram em direção à área 
do 7º Batalhão (São Gonça-

lo) onde trocaram tiros com 
uma viatura do batalhão, 
seguindo posteriormente 
para o bairro do Miriambi, 
no município.

Já em São Gonçalo, Wen-
del Freitas Oliveira, de 33 
anos, passava pela RJ-104, 
altura do Jardim Catarina, 
quando foi fechado por dois 
carros Honda Civic de cor 

escura e um Ônix Hatch de 
cor branca, que tentavam 
roubar o seu veículo, um 
Honda Civic. 

Policiais que estavam na 
via ouviram os disparos e se-
guiram rapidamente para o 
local. Houve perseguição e 
confronto na entrada da co-
munidade Miriambi, mas os 
suspeitos conseguiram fugir.

A ação em Niterói 
aconteceu na 
Avenida Roberto 
Silveira, em Icaraí

Bando de 
São Gonçalo 
é suspeito 
de morte em 
Niterói

Duas vidas 
interrompidas após 
ação que começou 
em Icaraí e foi até 
uma comunidade 
em São Gonçalo
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MILAN LIDERA COM IBRA

Com dois gols de Ibrahimovic, um em 

cada tempo, o Milan bateu o Cagliari por 

2 a 0 e lidera o Campeonato Italiano.

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

FIM DE JEJUM EM GOIÂNIA VASCO

Mengão vence o Goiás e 
está muito vivo na briga
Com boa atuação, time faz 3 a 0 e fica a cinco pontos da liderança do Brasileiro

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

S
ob a desconfiança do 
torcedor, o Flamen-
go venceu por 3 a 0 o 
Goiás, no estádio da 

Serrinha, e aliviou a pressão 
pela sequência negativa — 
um empate e duas derrotas 
— no Campeonato Brasilei-
ro. Co um jogo a menos, o 
time garantiu a volta ao G-4, 
na quarta posição, com 52 
pontos, a cinco do líder São 
Paulo. Arrascaeta, Gabigol e 
Pedro balançaram a rede.  

A chuva parecia que atra-
palharia os planos de Goiás 
e Flamengo. Pelo volume, a 
eficaz drenagem do gramado 
não foi desculpa para o lento 
ritmo na etapa incial. Na zona 
de rebaixamento, o Goiás, com 
três zagueiros e apenas Dou-
glas Baggio na armação, pouco 
ameaçou. Com a escalação de 
Diego, o Flamengo apostou na 
melhora do passe e no auxílio a 

Everton Ribeiro e Arrascaeta.
A ofensividade que o torce-

dor esperava não aconteceu. 
Mas, com paciência, o time ex-
plorou a fragilidade do adver-
sário. Com dois gols anulados 
pelo VAR por impedimento, 
Gabigol poderia ter dado mais 

tranquilidade à equipe, após 
ótimas assistências de Diego 
e Everton Ribeiro. O primeiro 
gol saiu somente aos 41 do pri-
meiro tempo, com Arrascaeta, 
aproveitando passe de Diego e 
desvio da finalização na zaga.

A vantagem trouxe alívio. 

Com o Goiás obrigado a sair 
para o jogo, o Rubro-Negro ad-
ministrou o resultado. A do-
bradinha Bruno Henrique/
Gabigol voltou a funcionar. 
Em alta velocidade, o camisa 
27 aproveitou a falha da mar-
cação e, já dentro da área, deu 
uma bola açucarada para o ar-
tilheiro fazer o segundo, aos 17.

Com o jogo sob controle, 
Rogério Ceni tirou os pendu-
rados Bruno Henrique e Gabi-
gol, além de Filipe Luís. Pedro, 
no entanto, não desperdiçou a 
chance. Após boa roubada de 
bola de Renê, ele chutou entre 
as pernas de Tadeu para mar-
car o terceiro, aos 49.

Na quinta-feira, o Flamen-
go faz um jogo-chave com o 
Palmeiras, no Mané Garrin-
cha, em Brasília. O adversário 
está somente um ponto atrás 
e, ontem, goleou o Corinthians 
por 4 a 0, no Allianz Parque.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Antes com o time sub-23, 
Daniel (lateral-direito), Luan 
(zagueiro), Raí (lateral-es-
querdo), Nascimento (volan-
te), além de André (volante), 
Martinelli (volante) - que 
foi titular contra o Sport —, 
e John Kennedy (atacante), 
agora os garotos fazem parte 
definitiva do elenco profissio-
nal do Fluminense. Momento 
importante, principalmen-
te para os mais novos, de se 
acostumarem com o time 
principal. Transição feita e 
agora é mostrar serviço.

INTEGRADOS AO 

FLUMINENSE

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

ALTOS E BAIXOS

V
ou começar falando do alto: Fluminense. 
Vitória para apagar a goleada para o Co-
rinthians e para mostrar que há ordem e 

comprometimento no clube. O Tricolor venceu 
o Sport com várias mudanças, entre elas o ata-
cante Lucca, autor do gol, e Marcão conseguiu 
seu primeiro triunfo. No baixo, vimos o Vasco 
frear qualquer empolgação do torcedor, após 
a derrota frustrante para o, até então, lanterna 
Coritiba. A expulsão infantil de Henrique aca-
bou com qualquer organização que o Cruzmal-
tino tinha e, para quem já sonhava até com G-8, 
a realidade mesmo é escapar do Z-4 e tentar 
vaguinha na Sul-Americana. Mais baixo do que 
o Vasco, e do que todos da Série A, é o último 
colocado Botafogo. É triste ver que o Glorioso, 
mais uma vez, está rumo ao rebaixamento. Por 
mais que eu tente acreditar, são nove pontos 
para o primeiro fora da zona da degola.

Marcão conseguiu a primeira vitória com o Flu à beira do gramado

 n Lincoln saiu oficial-
mente do Flamengo para 
jogar no futebol japonês. 
O time é o Vissel Kobe, 
do gênio espanhol Inies-
ta. Além de jogar do lado 
do craque, Lincoln tam-
bém rendeu três milhões 
de dólares ao Flamengo, 
cerca R$ 15 milhões. Pra 
quem estava treinando 
no time de base e não 
entregava nada nos pro-
fissionais, até que o Ru-
bro-Negro conseguiu um 
excelente negócio...

DEU PRA 

LUCRAR...

CAMPELLO TOMA A FRENTE

 nApós o presidente do Conselho Deliberativo, Roberto Mon-
teiro, convocar a posse de Jorge Salgado para o dia 25, algo 
que, no entendimento de muitos, fere o estatuto do Vasco, o 
presidente Alexandre Campello notificou Monteiro e afir-
mou que, se ele não convocar a posse até o dia 22, data pre-
vista pelo estatuto, o próprio atual mandatário da diretoria 
administrativa fará isso. Campello quer finalizar a transição.
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Treinador não poderá contar com 
Henrique e Bruno Gomes, suspensos

Luxemburgo terá dois 
desfalques no duelo 
com o Bragantino

No campeonato à parte de 12 
jogos contra o rebaixamen-
to, como definiu o técnico 
Vanderlei Luxemburgo ao 
voltar à Colina, o Vasco terá 
mais uma decisão amanhã, 
diante do Bragantino, às 
21h30, fora de casa. Depois 
da surpreendente derrota 
para o então lanterna Cori-
tiba, sábado, em São Januá-
rio, a equipe cruzmaltina 
perdeu uma enorme chance 
de se descolar do grupo que 
briga contra o rebaixamen-
to. A situação na tabela está 
longe de ser confortável em 
relação ao Z-4. 

O time está em 15º lugar, 
com 32 pontos, somente 
três acima do Bahia, o pri-
meiro clube dentro da zona 
da degola. Por isso, o due-
lo em Bragança Paulista é 
fundamental. Uma derrota 
pode fazer o Vasco reviver o 

drama de voltar ao desespero 
de ficar entre os quatro últi-
mos colocados. 

O treinador terá dois desfal-
ques na partida: o lateral-es-
querdo Henrique, infantilmen-
te expulso no primeiro tempo 
da partida contra o Coxa, e o 
volante Bruno Gomes, que le-
vou o terceiro cartão amarelo. 
O mais provável é que sejam 
substituídos, respectivamen-
te, por Neto Borges e Andrey. 
Outra opção, menos provável, 
seria a entrada de Benítez no 
meio-campo, com Léo Gil pas-
sando a jogar mais recuado. A 
definição deverá acontecer no 
treinamento de hoje.

O excesso de cartões vem 
sendo uma das preocupações 
de Vanderlei Luxemburgo. O 
lateral-direito Léo Mattos, 
por exemplo, já foi advertido 
sete vezes com o cartão ama-
relo em apenas 12 partidas. 

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Lucca espera novas chances
Titular contra o Sport, atacante prevê jogo muito difícil amanhã

Autor do gol do Fluminense 
na vitória sobre o Sport Re-
cife, no Nilton Santos, sába-
do, o atacante Lucca espera 
ganhar novas oportunidades 
do técnico Marcão. Ele co-
meçou como titular, atuando 
ao lado lado de Fred, deixan-
do o artilheiro tricolor mais 
centralizado. 

Ao ser perguntado duran-
te entrevista coletiva em que 
posição prefere atuar, o jo-
gador deixou a escolha com 
o comandante da equipe. 
“Acredito que posso fazer as 
duas funções no ataque, isso 
depende de como o Marcão 
desejar me escalar. Eu que-
ro é poder ajudar o Flumi-
nense, tendo oportunidades, 
seja mais centralizado ou 
atuando mais pelo lado do 

Lucca tem dois gols pelo Tricolor

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

campo”, disse Lucca.
O gol de sábado foi o se-

gundo marcado pelo jogador 
com a camisa do Fluminense 
e também o segundo em uma 
vitória da equipe. O primeiro 
havia sido especial: um gol 

olímpico, contra o Interna-
cional, no Beira-Rio. 

Projetando a partida dian-
te do Coritiba, amanhã, no 
Estádio Couto Pereira, às 
20h30, o atacante acredita 
que não haverá facilidade 
por conta da posição do ad-
versário na tabela. O Coxa é o 
penúltimo colocado, com 25 
pontos, e vive situação deses-
perado na competição.

“Jogar contra o São Pau-
lo, contra o Coritiba, contra 
o Flamengo, todos os jogos 
têm a sua dificuldade. Não 
é porque enfrentamos uma 
equipe que está na zona de 
rebaixamento, que teremos 
vida fácil. A luta nas últimas 
posições é difícil e envolve 
também muita concentra-
ção”, advertiu Lucca.

Números desanimadores
Lanterna do Brasileiro, Glorioso precisa de milagre para ficar na Série A

Na lanterna do Campeona-
to Brasileiro, com 23 pontos e 
98% de risco de queda à Série B, 
o Botafogo vai cumprindo seu 
calvário na péssima tempora-
da. Mesmo a uma distância de 
nove pontos do primeiro time 
fora do Z-4, o Fortaleza, e com 
apenas oito jogos a disputar, o 
técnico Eduardo Barroca tenta 
juntar os cacos e mantém o dis-
curso de que ainda é possível. 

A derrota para o Santos, do-
mingo, por 2 a 1, na Vila Belmi-
ro, foi a quarta consecutiva e a 
11ª do time nos últimos 12 jogos 
— no período, venceu somente 
o Coritiba, na capital paranaen-
se. No entanto, Barroca se recu-
sa a jogar a toalha.

Os números, porém, são um 
choque de realidade nas remo-
tíssimas esperanças do Alvine-

Barroca ainda não jogou a toalha

gro. Para escapar, o time tem 
que vencer pelo menos sete dos 
últimos oito jogos — ou seja, um 
desempenho de 87,5%, muito 
superior ao do campeão. E não 
há tempo a perder: o Botafogo 
já voltará a campo amanhã, às 

17h, para enfrentar o Atlético-
GO, no Nilton Santos. 

A situação é ainda pior por-
que, como mandante, o Glo-
rioso também é o lanterna da 
competição: venceu somente 
dois jogos, empatou cinco e per-
deu oito. Um aproveitamento 
de 24,4% dos pontos.

“Sem sombra de dúvidas, 
ainda acredito na permanên-
cia. Enquanto eu sair de casa 
para trabalhar e matematica-
mente for possível, vou lutar 
com todas as minhas forças”, 
garantiu Barroca. O treinador 
deixou claro que vai aprovei-
tar os últimos jogos para uma 
análise detalhada do elenco. Na 
partida de amanhã, ele deverá 
contar com todos. A única dúvi-
da é Cavalieri, que passou mal 
antes do jogo com o Santos.

Arrascaeta chuta para marcar o primeiro gol na vitória do Flamengo
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ECONOMIA

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

R
io - Desde ontem, as 
solicitações de inde-
nização do DPVAT 
devem ser feitas nas 

agências da Caixa, para aci-
dentes com vítimas ocorridos 
a partir de 1° de janeiro deste 
ano. A instituição financeira 
passou a administrar os recur-
sos e o pagamento das indeni-
zações destinadas às vítimas 
de acidentes de trânsito, con-
forme anunciou a Superinten-
dência de Seguros Privados 

(SUSEP), no último sábado. 
Os sinistros ocorridos até 31 
de dezembro do ano passado, 
independentemente da data 
de aviso, permanecem sob res-
ponsabilidade da Seguradora 
Líder do Consórcio DPVAT.

O solicitante deve apresen-
tar a documentação requeri-
da por lei, conforme a cober-
tura aplicável. Com a solici-
tação aprovada, o banco in-
formou que o pagamento da 

Combustível teve um reajuste de 7,6% 
desde o último, no ano passado

Aumenta preço da 
gasolina em refinarias 

DIVULGAÇÃO

A Petrobras vai aumentar 
o preço médio da gasoli-
na nas refinarias hoje. A 
estatal divulgou nesta se-
gunda-feira um reajuste 
de R$ 0,15, passando para 
R$ 1,98 por litro o preço 
de venda.  Já o valor do 
diesel não foi alterado. 

O reajuste sobre a gaso-
lina anunciado nesta se-
gunda-feira é a primeira 
alta neste ano. Em termos 
percentuais, o combustí-
vel teve um aumento de 
7,6% desde o último rea-
juste no final do ano pas-
sado. Naquela data, dia 29 
de dezembro, a Petrobras 
tinha estabelecido uma 
alta de R$ 1,84, quando o 
combustível havia sofrido 
aumento de 5%. 

A estatal ressaltou que 

os reajustes praticados têm 
como referência os preços 
de paridade de importação 
e, desta maneira, acompa-
nham as variações do valor 
do produto no mercado in-
ternacional e da taxa de câm-
bio, para cima e para baixo.

Em nota, eles informam 
que, em 2020, o preço médio 
da gasolina comercializada 
pela Petrobras atingiu míni-
mo de R$ 0,91 por litro.

O repasse do reajuste nas 
refinarias é diferente do 
preço da gasolina vendida 
na bomba do posto porque 
são acrescidos tributos, cus-
tos para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombustí-
veis. Na primeira semana do 
ano, o valor médio da gasoli-
na para o consumidor esteve 
em R$ 4,62.

indenização será feito em até 
30 dias em uma conta pou-
pança social digital da Caixa, 
no aplicativo Caixa Tem, em 
nome da vítima ou dos benefi-
ciários, dependendo do caso. 
Segundo a instituição, a conta 
será aberta automaticamente 
após a validação do pedido. 

De acordo com o banco, a 
partir do próximo dia 31, a 
indenização poderá ser so-
licitada pelo app DPVAT. O 
aplicativo permitirá também 
o upload dos documentos e o 
acompanhamento da solicita-
ção de indenização.

LETÍCIA MOURA 
leticia.moura@odia.com.br

DPVAT

 N  Criado em 1974, o DPVAT in-
deniza vitimas de acidentes 
de trânsito, sejam motoristas, 
passageiros ou pedestres, brasi-
leiros ou estrangeiros, sem apu-
ração de culpa. A indenização é 
paga em casos de morte, invali-
dez permanente total ou parcial 
e para o reembolso de despe-
sas médicas e hospitalares da 
rede privada por danos físicos 
causados por acidentes com 
veículos automotores de via ter-
restre ou por suas cargas. Estão 

enquadrados os acidentes de 
trânsito envolvendo carros, mo-
tos, caminhões, caminhonetes, 
ônibus e tratores (sujeitos ao 
licenciamento do DETRAN).

No caso de morte, o valor é 
de R$ 13.500. No de invalidez 
permanente, é de até R$ 13.500, 
variando conforme a lesão da 
vítima, com base em tabela pre-
vista na lei. As despesas médicas 
e hospitalares são reembolsadas 
em até R$ 2.700, considerando 
os valores gastos no tratamento.

A indenização pode 
ser requisitada 
pelo app DPVAT, 
que terá upload de 
documentos

DPVAT: indenização vai 
ser pedida na Caixa
Mudança vale para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1° de janeiro 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Reforma no município 
está nas mãos da Câmara 

REGINALDO PIMENTA

Fontes avaliam que prefeito terá trabalho para aprovação do texto

O 
governo do Rio pla-
neja enviar à Câma-
ra Municipal logo 
na abertura dos 

trabalhos, no mês que vem, 
um pacote de austeridade. 
E dependerá da Casa para 
aprovar um amplo programa 
de ajuste fiscal, com uma lei 
de teto de gastos e reformas 
tributária e previdenciária. 
Esse último projeto - tudo in-
dica - virá com aumento da 
alíquota de contribuição dos 
servidores de 11% para 14%. 
E já é considerado, de fato, 
a verdadeira prova de fogo 
que o prefeito Eduardo Paes 
(DEM) enfrentará no Legis-
lativo carioca.

O texto também elevará a 
contribuição patronal (paga 
pelo Tesouro), de 22% para 
28%, seguindo a Emenda 
Constitucional 103/19.

Pela avaliação nos bas-
tidores, mesmo que as ati-
vidades no plenário não 
tenham começado, o go-
vernante conta com uma 
base forte que poderá levar 
à aprovação do projeto. E 
também tentará aproveitar 
o começo de governo para 
emplacar a proposta. 

Mas, ainda assim, o aval 
não é garantido. Fontes ana-
lisam que o prefeito “terá 
trabalho” para conseguir 
votos suficientes.

BENEFÍCIO DO PREVI-RIO

 nServidores do Município do 
Rio que receberam o auxílio-
creche ao longo do ano passado 
têm que apresentar ao Previ
-Rio (pelo auxiliocreche2020@
rio.rj.gov.br), até o próximo dia 
31, a documentação compro-
vando o uso correto do bene-
fício em 2020. São exigidos o 

comprovante de inscrição, em 
2020, e a declaração do estabe-
lecimento de ensino, confirman-
do o período em que o menor 
esteve inscrito. Declarações sem 
o CNPJ da instituição de ensino, 
bem como o número do ato de 
autorização de funcionamento, 
serão consideradas inválidas. 

Comprovação até o próximo dia 31

 n Já no estado, a promessa 
também é de um ano de refor-
mas. Inicialmente, será apre-
sentado o projeto de reestru-
turação da máquina pública, 
com mudança nas secretarias 
e cargos, além de fusão de es-
tatais e  desestatizações. 

Um novo teto de gastos e re-
visão de benefícios fiscais tam-
bém estão nos planos como 
contrapartidas para adesão à 
nova recuperação fiscal.

Há alguns dias está para ser 
realizada reunião entre o go-
vernador em exercício Cláudio 
Castro, secretários e técnicos 
do governo para detalhamento 
das medidas. O encontro está 
agendado para essa semana, 
mas pode ser adiado.

A alíquota já subiu para 14% 
em 2017. Agora o governo pla-
neja aumento da idade mínima 
e do tempo de contribuição 
para a aposentadoria.

EM SOLO FLUMINENSE

Mudanças também são prometidas

Medidas serão detalhadas em reunião no Palácio Guanabara

DANIEL CASTELO BRANCO

 > O ajuste fiscal, com 
todas as medidas, é a 
aposta da equipe fazen-
dária do governo cario-
ca para o reequilíbrio 
das finanças. 

Segundo cálculos 
preliminares feitos pelo 
titular da Secretaria 
Municipal de Fazenda 
e Planejamento, Pedro 
Paulo, e divulgados ano 
passado, o déficit de 
2021 é de R$ 10 bilhões. 
Além disso, a prefeitura 
herdou duas folhas sala-
riais a mais para pagar 
este ano. Resumindo, se-
rão 15 folhas para quitar 
em 2021.

O programa de aus-
teridade, aliás, já foi 
brevemente apresen-
tado pelo ministro da 
Economia, Paulo Gue-
des, no fim do ano pas-
sado. Guedes também 
chegou a manifestar 
interesse em vir ao 
Rio para a cerimônia 
de entrega dos proje-
tos à Câmara.

Ajuste é a 
aposta para 
cobrir déficit

CONFIRA

11% R$ 10 BI
Hoje, a alíquota de contribuição 
previdenciária de servidores 
é de 11%. Projeto será para 
aumentar para 14%, além de 
subir a patronal para 28%

Déficit deste ano, apontam 
estimativas. Atual gestão 
herdou também mais duas 
folhas salariais para pagar (o 13º 
e vencimentos de dezembro)



O DIA  I  TERÇA-FEIRA, 19.1.2021 

Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11Pág. 11 Pág. 11 Pág. -

Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

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

 



Determinação da Justiça

Rafa Kalimann se mudou para o Rio de Janeiro. A influenciadora acaba de se instalar em 
uma casa na Barra da Tijuca e mostrou alguns detalhes do amplo imóvel de dois andares. 
A vice-campeã do ‘BBB20’ é a mais nova contratada da Globo e se mudou de Goiânia 
para a Cidade Maravilhosa para ficar mais perto da emissora, em Curicica. “Estou muito 
feliz porque ela é a minha cara, cada pedacinho. Deus foi muito maravilhoso. E hoje 
(ontem)completa um ano que eu saí de casa para o ‘Big Brother’”, vibrou Rafa.

FábiaOliveira

NO RIO 

MORANDO 

KASSANDRA PAZ ESTÁ ASSUSTADA

Mulher do ex-jogador Nunes faz B.O. 

por agressões verbais e ameaças

Noiva do cantor Léo Santana, a dançarina Lorena 

Improta surpreendeu seus seguidores no Insta-

gram ao revelar que já foi chamada para a partici-

par do ‘BBB’. O convite aconteceu no ano passado, 

a edição mais famosa dos últimos tempos, mas 

ela recusou. “Fui chamada para participar ano pas-

sado, mas não aceitei... Acho que eu ia me passar 

muito lá dentro, né não?”, perguntou aos fãs. Será 

que a noiva de Léo Santana se arrependeu?

LORE IMPROTA

RECUSOU O BBB

A juíza Ana Luiza Madeiro Cruz Eserian do Tribunal de 

Justiça de São Paulo determinou, ontem, que o 

influenciador digital Felipe Castanhari a apague a 

mensagem que postou em seu twitter no início de 

dezembro contra o humorista e ex-diretor da Globo 

Marcius Melhem, sob pena de uma multa no valor de R$ 

10 mil. Castanhari chegou a chamar Melhem de 

assediador e criminoso por conta da acusação de assédio 

de Dani Calabresa contra o ex-colega de emissora. 

REPRODUÇÃO

K
assandra Paz, atual mulher do 
ex-jogador Nunes esteve, ontem, 
na Delegacia de Repressão ao 

Crimes de Informática (DRCI) para 
fazer um boletim de ocorrência por 
ameaças e agressões verbais, que vem 
recebendo por mensagens e áudios em 
seu celular. “Eu resolvi procurar a Polí-
cia porque as intimidações foram 
ganhando tons mais graves. Começa-
ram com xingamentos de ‘vadia’e 
‘gorda’ e agora dizem que vão acabar 
comigo na ‘porrada’. Estou assustada”, 
contou Kassandra à coluna.

A empresária chegou a nos mandar 
algumas das mensagens: ‘Então quer 
dizer que além de roubar marido das 
outras, você é vascaína. Um aviso: ou 
você sai do Flamengo por bem ou vai 
sair na porrada’. Kassandra também 
enviou um áudio de um homem que 
chegou a se apresentar como Maicon 

Zidane que fez até uma postagem em 
uma rede social colocando uma foto e 
acusando a empresária de ser vascaína 
e entrar na Gávea. “E aí, nação! Vamos 
permitir que essa vascaína tenha aces-
so ao Centro de Treinamento Flamen-
go e fique usando nosso manto 
sagrado?”.

“”Eu não sou vascaína, eu fazia gor-
ros e luvas de crochê e tirava fotos para 
vender as minhas mercadorias na 
internet. Tenho imagens com gorro do 
Vasco, do América e do Cruzeiro. E aí? 
Eu sou Vasco por isso? Não entendo 
esse ódio gratuito. Mas, vou querer 
descobrir quem está por trás dessas 
ameaças. Acredito que tenha outras 
pessoas envolvidas neste episódio. As 
pessoas precisam saber que não po-
dem ameaçar e xingar por aí e vão ficar 
impunes. Isso é crime e eu vou até o 
fim’, avisou Kassandra.

‘As pessoas 
precisam 
saber que 
não podem 
ameaçar e 
xingar e vão 
ficar 
impunes. 
Isso é crime e 
eu vou até o 
fim’

REPRODUÇÃO
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TITTO COMPRA PERCENTUAL 
MILIONÁRIO DE EMPRESA 
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O cantor Durval Lelys esta preparando uma nova mú-
sica e, irreverente como sempre costuma ser, criou o 
personagem ‘Bruxolino’. A canção se chama ‘Espelho 
espelho meu’ e seria lançada no Carnaval deste ano. 
No entanto, como não teve a tradicional folia de ve-
rão, a música ainda não tem previsão para chegar às 
plataformas digitais. No final da nova faixa, o artista 
pergunta ao espelho: “Espelho espelho meu, existe 
algum cantor mais bonito do que eu?” O espelho en-
tão responde: “Sim, mestre, Luan Santana, Alok e Leo 
Santana. Bem humorado, ele então retruca: “Espelho 
ordinário, vou te quebrar.”

Carlinhos Maia usou as redes sociais ontem para contar 

que foi convidado para ser um dos primeiros moradores 

de Alagoas a se vacinarem contra a Covid-19. “Me convi-

daram aqui no meu estado para ser um dos primeiros a 

tomar a vacina. Não acho justo com quem ficou em casa 

todo esse tempo e não aceitei. Mas filmarei mesmo as-

sim para incentivar ainda mais a vacinação dentro do 

público que me segue”, escreveu ele no Twitter.

Em seguida, o perfil oficial do Governo de Alagoas 

emitiu um comunicado desmentindo o convite. “As 71 

mil doses de vacina que começaram a ser aplicadas nes-

ta terça-feira (19/01) serão destinadas exclusivamente 

ao grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde. 

Não procedem informações de convites feitos a qual-

quer cidadão fora deste grupo”, informa a nota oficial. 

Depois, Carlinhos Maia disse que o convite não veio 

do governo. “Em qual momento citei que foi o go-

vernador quem me chamou? A ideia partiu de outro 

órgão, na intenção de influenciar as pessoas que não 

querem tomar a vacina, se inspirando na Indonésia, 

que teve atitude parecida.

CONVITE POLÊMICO

NOVA MÚSICA

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

fa, bailarina e 
professora Aline 
Bernardi abriu 
inscrições gra-
tuitas para o ‘La-
boratório Corpo 
Palavra - Coreo-
grafias e drama-
turgias cartográ-
ficas’,  um curso 
de formação e 
criação artística 
virtual que vai 
investigar a rela-
ção entre corpo 
e palavra. As 
inscrições estão 
abertas até sex-
ta-feira (22) no 
link https://bit.
ly/2XseblL

DIVULGAÇÃO

Vocês lembram quem foi Maria Verônica Aparecida dos Santos? Em 2012, essa 
mulher parou todo o Brasil ao aparecer com uma barriga enorme e chamativa, 
dizendo estar grávida de quadrigêmeos. Ela ficou conhecida como ‘a grávida de 
Taubaté’. A única intenção de Maria Verônica, já que nunca esteve grávida, era 
tirar vantagem das pessoas, pois graças as suas várias histórias contadas, 
ganhou diversas coisas, além de atrair mídia.

Não é de hoje que Anitta adora uma mídia, um holofote, chegando a beirar ao 
desespero a sua gana de aparecer. E a cantora não mede esforços. Ela diz o 
que todos querem ouvir, tem sempre uma história sua para contar sobre a 
pauta do momento e adora apontar o dedo para os erros dos outros. Mas 
Anitta não faz o principal: não olha para seus próprios erros.

Anitta é a mulher que defende a união entre as mulheres, mas quando 
ninguém vê ela coloca uma contra a outra, basta lembrarmos do áudio 
vazado onde a cantora acusa Preta Gil de chamar Marília Mendonça de 
gorda. Anitta é a mulher que fala em combater o assédio, mas ela mesma o 
pratica, como em imagens mostradas em seu documentário para a Netflix, 
onde grita e ofende funcionários. Claro que depois ela tratou de recontar a 
história para não parecer a vilã.

Em vídeo publicado recentemente pelo rapper Tyga, ela aparece em uma festa 
sem máscara e com várias pessoas ao seu redor, enquanto joga dinheiro para o 
ar. Quando ninguém vê ou ela acha que ninguém vê, Anitta é ela de verdade. 

A ATIVISTA DE TAUBATÉ

Felipe Titto e seu lado empreendedor estão mais afiados do que 
nunca. Na última semana, o ator pegou um jatinho e foi até Maringá, 
no interior do Paraná, para assinar um contrato milionário. Titto se 
tornou sócio de uma empresa de suplementos e vitaminas. O ator 
desembolsou quase R$2 milhões e divide a empresa com mais três 
sócios: Neto Escardovelli, Jow Sendeski e Thiago Tagliari. Neto é nu-
trólogo e amigo de Titto. “Eu e meu nutrólogo fomos convidados a co-
nhecer a marca de perto, nos encantamos e fizemos uma proposta”, 
conta o ator, que é adepto de uma vida saudável e pratica exercícios 
físicos diariamente. “Desde que comecei a querer ganhar corpo eu uso 
diversos suplementos, porque desde moleque eu sempre fui muito 
magrinho”, admite Titto, que no próximo mês ainda inaugura um 
novo empreendimento no ramo alimentício. Ele é  empresário, ele!

Sem vergonha da cicatriz
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Bruno Miranda, o Borat, mostrou aos seus seguidores do Instagram como ficou 
sua barriga depois que se recuperou de um tiro que levou em uma briga de 
trânsito, no Recreio dos Bandeirantes, em novembro passado. O assistente de 
palco do ‘Amor e Sexo’ diz que não há motivos para se envergonhar de sua 
cicatriz e até deu uma passada na praia para exibi-la. “Para vocês que me 
perguntaram se vou ter coragem de tirar a camisa na praia por causa da minha 
cicatriz. Está aqui minha resposta. Felicidade em primeiro lugar.”

PROMOVE FESTA NA PANDEMIA

RESTAURANTE DE GIULIA COSTA 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O restaurante Feu, que tem como um 
dos sócios a atriz Giulia Costa - filha da 
também atriz Flávia Alessandra - foi 
bastante criticado na internet neste fim 
de semana. O motivo foi o evento que 
rolou nas dependências do estabeleci-
mento, que parecia uma verdadeira festa 
pré-pandemia, já que não contou com o 
recomendado distanciamento social, uso 
de máscaras em lugar completamente 
fechado ou qualquer medida de segu-
rança contra a Covid-19. Procurada para 
comentar sobre a realização do evento 
em plena segunda onda do novo corona-
vírus que já matou mais de 200 mil pes-
soas em todo o Brasil, Giulia Costa e sua 
assessoria não retornaram o contato até 
o fechamento desta nota. Vale lembrar 
que o estado do Amazonas vem enfren-
tando um caos por conta do coronavírus. 
A situação por lá ficou tão grave que em 
Manaus alguns pacientes de Covid-19 
morreram asfixiados após acabarem os 
cilindros de oxigênio dos hospitais locais.

A coluna não entendeu bem a homenagem que o Museu da Imagem e do Som e os Correios de São Pau-
lo resolveram fazer para John Lennon no dia 25 de janeiro, dia do aniversário de São Paulo. Até porque 
o ex-beatles não era paulista, mas ele vai ganhar uma exposição de fotos e um selo comemorativo. 
Serão 400 mil unidades da marca postal de uma tiragem única e distribuídas pelas capitais brasileiras. 

SELO COMEMORATIVO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Acossado pela ameaça de impeachment, o presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido) intensifica as articulações 
para evitar reveses no Congresso, principalmente na 
Câmara, onde processos por crime de responsabilida-
de contra presidentes começam a tramitar. Bolsonaro 
tem recebido deputados do Centrão em seu gabinete 
diariamente. A agenda privilegia bancadas que, apesar 
de terem declarado apoio ao candidato do Planalto, 
Arthur Lira (PP-AL), ainda estão divididas. A ordem 
é afinar o discurso e ampliar os votos para evitar que 
o grupo de Rodrigo Maia (DEM-RJ) vença a disputa. 

Recorde 
 N Bolsonaro é o presiden-

te recordista em pedidos 
de impeachment. Já são 
60 protocolados e, nesta 
semana, será alvo de mais 
um – por suposta respon-
sabilidade no colapso da 
Saúde em Manaus. 

Carta 
 N Candidato de Rodrigo 

Maia, o deputado Baleia 
Rossi (MDB-SP) angariou 
o apoio da oposição após 
concordar com a carta de 
compromisso que prevê, 
no item 3.6: “Dar respos-
ta a crimes do Executivo, 
incluindo analisar denún-
cias de crimes do presi-
dente da República”.

Cadastro
 N Previsto no Plano Na-

cional de Imunização 
entregue ao Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
o cadastro do Ministério 
da Saúde para identificar 
cidadãos que já se vaci-
naram contra o novo co-
ronavírus ainda não foi 
implementado.

Vacina Já  
 N O cadastro do governo 

de São Paulo, Vacina Já, 
foi disponibilizado logo 
pós a aprovação do uso 
emergencial da Corona-
Vac pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa). Nos municí-
pios, como em Uberlândia 
(MG), o cadastro, pelo site 
da prefeitura, também co-
meçou no domingo. 

Bancada de risco 
 N Dos 513 atuais deputa-

dos da Câmara, cerca de 
140 têm mais de 60 anos e 
são propensos a ter mais 
complicações entre os in-
fectados pelo coronaví-
rus. Em meio à escalada 
da pandemia, a bancada 
de risco terá que estar 
presente à votação que 
vai eleger o novo presi-
dente da Casa, em 1º de 
fevereiro. 

Aglomeração 
 N Pela controversa deci-

são da Mesa Diretora da 
Câmara, a votação se dará 

por meio de urnas que se-
rão instaladas no Salão 
Verde e salas de comis-
sões – locais abafados e 
com pouca ventilação.  

Traições 
 N Em ampla desvantagem 

frente ao bloco de Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), 
a senadora Simone Te-
bet (MDB-MS) tenta en-
grenar sua candidatura 
e busca individualmente 
senadores de partidos que 
já declararam apoio ao de-
mocrata. A votação, no dia 
1º de fevereiro, é secreta – 
o que abre possibilidade 
de traições e dissidências 
à orientação  das cúpulas 
dos partidos. 

Clima 
 N Com o apoio de nove 

bancadas, além de sena-
dores avulsos de partidos 
que estão com Tebet – 
como Podemos e PSDB -, 
Pacheco já soma 44 votos, 
três a mais que o necessá-
rio para levar a presidên-
cia do Senado. O clima, 
discreto no bloco, é de “já 
ganhou”. 

Ford    
 N O fechamento das três 

unidades da Ford - Bah-
ia, Ceará e São Paulo - re-
sultará em uma perda 
potencial de 118.864 mil 
postos de trabalho diretos 
e indiretos. Já a queda de 
arrecadação de tributos 
e contribuições ficará na 
ordem de R$ 3 bilhões ao 
ano, segundo estimativas 
do Departamento Inter-
sindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese).

Abrace a Vacina 
 N Organizações da socie-

dade civil, como a CNBB, 
e especialistas em saúde 
pública do Brasil lança-
ram a campanha “Abrace 
a Vacina”. Para dom Wal-
mor Oliveira, presidente 
da CNBB, a cura da pan-
demia “exige compromis-
so com a verdade e a ver-
dade que precisa ser afir-
mada agora é que a vaci-
na é a arma mais eficaz no 
combate à covid”. 

OPERAÇÃO LIRA 

ALERTA 

 N No Planalto, a avalia-
ção é de que, por ora, não 
há ameaça de impeach-
ment, mas Bolsonaro e a 
cúpula do Governo estão 
em alerta para eventuais 
desdobramentos após a 
definição, em fevereiro, 
dos novos comandos da 
Câmara e do Senado. 

A 
expectativa de votação pelo 
Congresso Nacional de dois 
projetos de lei orgânica para 

as polícias civil e militar reacendeu 
o debate sobre a atual estrutura das 
forças de segurança e o que pode ser 
feito para aperfeiçoá-la. No caso dos 
militares, algumas das propostas em 
discussão passam por criar o cargo de 
general, hoje exclusivo das Forças Ar-
madas, instituir um mandato de dois 
anos para os comandantes-gerais das 
corporações, entre outras.

Como toda matéria legislativa, espe-
cialmente quando o assunto é tão rele-
vante, haverá tentativas de aproveita-
mento político. Como bem tem alertado 
a Federação Nacional de Entidades de 
Oficiais Militares Estaduais (Feneme), 
é preciso muito cuidado com os opor-
tunistas de plantão e “especialistas em 

A 
Crise em Manaus pode ser consi-
derada paradigmática do cenário 
distópico que se acometeu sobre o 

Brasil: falta oxigênio. Falta mesmo. Em 
vários sentidos. Falta, em primeiro lu-
gar, em sentido real e concreto, pois o 
aumento expressivo das internações pro-
vocadas pelo novo coronavírus levou ao 
colapso do sistema de Saúde desta que já 
é anunciada como a “capital mundial da 
covida-19”. Em Manaus, há falta de oxi-
gênio nos hospitais para atender aos pa-
cientes que ou estão sendo submetidos 
a ventilação manual, ou acabam mor-
rendo asfixiados dentro das instalações.

Por outro lado, podemos falar que 
falta oxigênio também no sentido me-
tafórico. Metafórico porque este é o sen-
timento de uma parcela significativa 
da população que é afetada e tem em-
patia pela situação caótica vivenciada 
em nosso país no contexto geral dessa 
pandemia. Há uma angústia, uma an-
siedade temperada com desolamento e 
indignação quando somos obrigados a 
testemunhar um genocídio em marcha, 
o recrudescimento de casos da doença e 
a inexplicável ausência de políticas pú-
blicas que possam dar conta de um real 
enfrentamento dessa crise sanitária. 

Por último, podemos falar também 
de uma falta de oxigênio em um sentido 
ideológico. A eleição de Jair Bolsonaro 
em 2018 trouxe à tona um governo aber-
tamente descomprometido com a vida 
humana – para nos restringirmos a esse 
tema. Atravessamos uma pandemia glo-
bal à deriva, com uma necropolítica ins-
tituída que mata ou deixa morrer prin-
cipalmente a população preta, indígena 
e periférica desse país, tendo alcançado 
um criminoso índice de mais de 200 mil 
pessoas mortas e seguimos contando. 
Em meio às ameaças de impeachment 
do presidente, de um lado, e a manuten-
ção de consideráveis índices de popula-
ridade do mesmo no outro, faltam pers-
pectivas de mudanças reais.

A ironia que se apresenta na Crise de 
Manaus é que justamente o país vizinho 
que continua sendo alvo das maiores 
polêmicas desde o período eleitoral, 

Conexões Brasil-Venezuela

Lei Orgânica para Bombeiros e Polícias Militares

Marcelo Queiroz 
advogado 
e professor 
universitário

Mariana Bruce 
professora da redes 
pública e privada 
de ensino

generalidades”, que vão propor temas 
casuísticos objetivando ganhar a simpa-
tia de segmentos da categoria, que vem 
demonstrando grande força política. So-
mente no Congresso Nacional, são 19 de-
putados federais e dois senadores vindos 
de forças de segurança.

Os objetivos da classe não podem ser 
desvirtuados nesse processo. A hora é de 
aproveitar a oportunidade para debater 
e aprovar uma estrutura mais adequada 
para as corporações, objetivando pres-
tar um serviço de excelência aos cida-
dãos. O espírito da criação da Lei Orgâ-
nica Nacional tem como principal meta 
alinhar as instituições militares dos es-
tados e do Distrito Federal às de países 
como França (Gendarmeria Nacional 
e Sapeurs-Pompiers), Portugal (Guar-
da Nacional Republicana) e Holanda 
(Marechausse). Para tanto, é necessário 
modernizar a legislação nacional.

O Decreto-Lei 667, que organiza as po-
lícias militares e os corpos de bombei-
ros militares no Brasil, é de 1969 e, como 
se não bastassem os mais de 50 anos de 
existência, ainda entra em conflito com 

considerado uma ameaça para o Brasil, 
foi o que diante da catástrofe vivida em 
nosso país, autorizou de forma imedia-
ta o envio de suprimentos hospitalares, 
colocando à nossa disposição o oxigênio 
necessário para atender à contingência 
sanitária.  Para alguns analistas mais 
precipitados a iniciativa do governo da 
Venezuela poderia soar como “populis-
ta”, “irresponsável” e “midiática”, consi-
derando sua realidade interna. Porém, 
acredito que de fundo há uma discussão 
mais importante que aponta para ou-
tras concepções de sociedade, de gover-
no, de Estado, de relações internacio-
nais que, ao contrário do que se supõe, 
podem ser muito ricas para oxigenar 
nossas ideias e nos ajudar a construir 
nossos próprios caminhos para sair do 
fundo do poço que nos encontramos.

Afinal, estamos diante de um “vírus ci-
vilizatório” que coloca em xeque o mun-
do tal qual concebíamos e cujos efeitos, 
com o acirramento das contradições so-
ciais e a necessária reinvenção das estra-
tégias de re-existência popular, podem 
surpreender os mais céticos no sentido 
de trazer para a agenda política pautas 
ainda mais radicalizadas. E a Venezuela, 
não por acaso, desde 1998, com a eleição 
de Hugo Chávez, mantém acesa a chama 
no continente da possibilidade de se pen-
sar outros mundos possíveis. Ainda que 
imersa em suas próprias contradições, 
trata-se de um país que transformou de 
forma significativa algumas de suas ba-
ses estruturantes, deixando de ser uma 
realidade com baixíssima representativi-

dade política no âmbito do Estado, para 
se tornar uma democracia intitulada de 
“participativa e protagônica” que coloca 
em movimento milhões de cidadãos de 
forma auto-organizada nos Consejos Co-
munales/CCs e Comunas.

Hoje, dados oficiais registram mais 
de 48 mil CCs e três mil Comunas que 
envolvem cerca de quatro milhões de 
pessoas e não tenho dúvidas que o en-
gajamento político e ação social desses 
sujeitos têm sido definidores nas res-
postas dadas por este país aos desafios 
que têm se apresentado nos últimos 
anos, tais como a morte do próprio 
Chávez em 2013, a guerra econômica 
com o locaute empresarial e o embar-
go imposto pelos EUA, a hiperinflação, 
a crise de abastecimento, a pandemia 
propriamente dita, entre outros. 

Mesmo com todas essas dificuldades, 
o país e, mais especificamente o Gover-
no Maduro com sua base social, seguem 
firmes rebatendo as consecutivas ten-
tativas de golpe e respondendo a mais 
essa crise com uma das mensagens mais 
singelas e, ao mesmo tempo, mais fun-
damentais para postularmos um outro 
futuro: a de que vidas humanas estão 
acima do lucro e que são razão para 
transcender fronteiras e para restaurar 
ou redefinir relações de solidariedade e 
cooperação entre os países. Trata-se de 
um ingrediente indispensável na difícil, 
porém urgente caminhada na direção 
de um mundo pós-pandêmico que ne-
cessariamente seja melhor do que aque-
le que um dia conhecemos.

dispositivos da Constituição de 1988.
O melhor caminho é uma Lei Orgâni-

ca Nacional moderna e condizente com 
a nossa Carta Magna, que sabiamente 
coloca as Polícias Militares e os Corpos 
de Bombeiros como Forças Auxiliares 
Reservas do Exército e proíbe sindicali-
zação e greve, incompatíveis com os fun-
damentos de hierarquia e disciplina des-
sas corporações. A nova lei, se aprovada, 
acabará com as disparidades existentes 
entre os estados e garantirá um trata-
mento mais igualitário aos mais de 500 
mil militares da ativa nas unidades da fe-
deração. Se os conceitos de hierarquia e 
disciplina são os mesmos de Norte a Sul, 
direitos e deveres também precisam ser.

Esse novo regulamento terá de criar 
as condições para que policiais e bom-
beiros militares desempenhem suas fun-
ções. A missão desses servidores é árdua 
e a sociedade espera muito deles, mas é 
preciso prover uma estrutura para que 
o trabalho seja feito. Um trabalho que 
não tem hora nem lugar para acontecer 
e que, muitas vezes, é realizado ao preço 
da vida de um pai de família.

AFP
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 N# Imovelweb lança  “Troca Fácil”, solução que traz facilidades para 
quem quer trocar de imóvel. # Fina Flor Bronzeamento promove Dia D 
Plus, dia 23, às 8h. # Marfrig, empresa de proteína bovina, cria Diretoria 
de Saúde Ocupacional. # Duo Santoro apresenta concerto “O Compo-
sitor é Vivo!” em sua página oficial no YouTube, dia 2, em comemoração 
aos 30 anos de carreira.
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Pablo Morais conta como 

está sendo fazer Ninrode, o 

criador da Torre de Babel, 

em ‘Gênesis’, nova novela da 

Record, que estreia hoje

‘UM PRESENTE 

Q
uantas histórias uma novela 
consegue contar aos telespec-
tadores? ‘Gênesis’, a nova trama 
da Record, que estreia nesta ter-

ça-feira, às 21h, promete narrar a histó-
ria da criação do mundo. Inspirada na 
Bíblia, vai desde Adão e Eva, até o pe-
ríodo de escravidão do povo hebreu no 
Egito, passando por momentos como a 
construção da Arca de Noé e a criação 
da Torre de Babel. Para conseguir ta-
manho feito, conta com um elenco de 
mais de 250 atores, como o jovem Pablo 
Morais, de 27 anos, que encara seu pri-
meiro protagonista, o Ninrode.

“Ninrode foi o idealizador da Torre 
de Babel. Ele se tornou um rei e cons-
truiu a torre, que virou um grande sím-
bolo para aquele povo. Ele quis construí
-la para confrontar Deus e não morrer 
se viesse um próximo dilúvio. É por isso 
que aconteceu a divisão das línguas, a 
torre foi derrubada e houve a separação 
dos povos. Essa responsabilidade histó-
rica é totalmente de Ninrode. Na nove-
la, vai trazer muitas coisas: romance, 
lutas, caças. É um grande personagem 
que qualquer ator gostaria de fazer”, 
conta Pablo sobre o seu papel.

Depois de fazer novelas, como ‘Velho 
Chico’ (2016) e ‘Segundo Sol’ (2018), o 
ator não esconde a felicidade de receber 
o convite para ser um dos protagonistas 
da superprodução. Segundo Pablo, a no-
vela tem sete fases e apresenta um olhar 
e metodologia de série, que vai trocando 
a paleta de cor, figurinos, locações e ve-
getações para evidenciar as respectivas 
mudanças de época da Bíblia. “É uma 
superprodução. A galera pode esperar 
um produto digno do momento contem-
porâneo, com planos cinematográficos, 
efeitos especiais e caracterização. So-
mando isso tudo, vira magia”, declara.

“Quando você está fazendo um pro-
tagonista, ele é o âncora, leva o elenco, a 
energia, a animação, o estudo, as trilhas, as 
vivências... É uma responsabilidade profis-

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

A novela é uma 
superprodução. 
A galera pode 
esperar um 
produto digno 
do momento 
contemporâneo, 
com planos 
cinematográficos, 
efeitos especiais e 
caracterização”
PABLO MORAIS

MALHAÇÃO

 n Anderson faz sua doação, sem 
saber que é para Mitsuko. Ellen 
tenta tirar a notícia falsa da in-
ternet e acaba falando com um 
antigo hacker. Mitsuko descobre 
que Anderson é seu doador.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Maria Adília mente para Guio-
mar, afirmando que não sabe 
quem é o pai de Candinho. Veri-
diana repreende a filha. Samuel 
lembra que seu amigo Manolo 
chegará a Vila dos Ventos.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tamara fica encantada com a 
simpatia de Apolo. Agilson avisa 
a Lucrécia que eles voltaram a 
apoiar Aparício. André comenta 
com Adriana que o desempenho 
de Tamara na corrida está ruim.

 n Deus explica como o mundo 
era para ser. Um coral de anjos é 
liderado por Lúcifer. Deus cria o 
mundo e os seres vivos em seis 
dias. Logo em seguida, o Senhor 
dá vida ao primeiro homem.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria conversa com a boneca 
Laura, que está em sua forma 
humana, sobre os origamis tor-
narem realidade. Estreia do clipe 
da música “Laços de Coração”.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce se desespera com a re-
velação de Ivana e acredita que 
a filha está fora de si. Simone 
tenta confortar a prima. Ruy de-
sabafa com Ritinha sobre a irmã.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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sional mesmo, principalmente para mim, 
que faço o meu primeiro protagonista. Es-
tou muito feliz porque sempre quis textos 
longos, cenas de corrida, de caça. Então, 
Ninrode veio perfeito para mim, veio como 
um presente de Deus”, diz.

MÚLTIPLOS TALENTOS
Pablo ganhou mais visibilidade ao 

interpretar o Deco em ‘Malhação – Viva 
a Diferença’ (2017), que está sendo re-
prisada atualmente na Rede Globo, no 
entanto, seus primeiros passos foram 
na moda, área que trabalha até hoje. In-
clusive, segue modelando para marcas 
nacionais e internacionais. Além disso, 
ele estudou música erudita e desenvol-
ve projetos independentes no cenário 
do rap, como apresentações em rodas 
de rima na cidade do Rio. Outro ofício 
dele é trabalhar com artes plásticas.

“Eu não consigo nem separar uma 
coisa da outra porque eu sou uma pes-
soa só. Quando estou escrevendo uma 
música, estou escrevendo crônicas so-
bre vivências. Na moda, o primeiro lu-
gar que fui parar, tenho um conforto 
muito grande de estar fotografando. E 
na interpretação, você cria uma relação 
de confiança com a câmera. Uma coisa 
liga a outra. É muito natural”, diz Pablo, 

que começou a atuar na série ‘Suburbia’ 
em 2012: “Eu trabalhava em Nova York 
quando recebi o convite de um teste. A 
partir disso, nunca mais parei de atuar. 
É magico você estudar uma persona e 
embarcar para contar uma história”.

OLHO NO FUTURO
Para Pablo, Ninrode veio como um 

presente, pois o papel de protagonis-
ta permite um espaço de criação mais 
amplo, além de desenvolver uma cum-
plicidade com outros artistas, como os 
autores, diretores e quem faz a carac-
terização. Ele afirma que o papel em 
‘Gênesis’ é só o começo.

“Pretendo me dar um tempo para es-
tudar inglês, estudar em Nova York, fa-
zer curtas para treinar câmera, edição 
e trilha sonora. Dentro da dramaturgia, 
tenho um pensamento de foco de evo-
lução muito simples: ator, super ator e 
diretor, talvez”, revela Pablo, que ainda 
quer avançar na música. Ele pretende 
levar a força política e cultural do rap 
e do disco ‘Rock Santo’, que foi lançado 
em setembro passado, para festivais ao 
redor do país, se a pandemia permitir. 

Pablo fez 
novelas como 
‘Velho Chico’ e 
‘Segundo Sol’ 
na Globo, antes 
de ir para a 
Record

LÃºCIO LUNA/DIVULGAÇÃO

Pablo Morais interpreta Ninrode, na novela ‘Gênesis’, da Record: personagem “se tornou um rei e construiu a torre, que virou um grande símbolo para aquele povo”

 BLAD MENEGHEL/RECORD TV

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão 

de Tábata Uchoa 

DE DEUS’



Horóscopo

Controle-se para não prejudicar o relacionamento 
amoroso. Cuidado com gastos desnecessários e com a 
saúde. Não deixe os problemas te afetarem.  Cor: 
marrom.

Analise novas possibilidades para sua vida e use a 
razão para tomar decisões. Tenha paciência no 
trabalho. O seu romance vai exigir cuidados 
redobrados.  Cor: vinho.

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: Acostumar, ares, asco, asma, ater, atum, careta, cear, coma, 
costume, costura, creta, derme, deus, dura, erma, mascate, massa, mera, 
mesmo, mesura, meta, mosca, musa, preá, presa, preta, resma, reta, rude.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O astral indica que você acordará num ritmo frenético. 
Não exija demais de si e nem dos outros. Foco no bem-
estar que pode surgir uma paquera inesperada.  Cor: 
laranja.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você pode receber uma proposta inesperada de 
trabalho. Reforce o contato com amigos e com os 
familiares. Relaxe com o par e reponha suas energias. 
Cor: branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O dia vai ser marcado por algumas ocupações. 
Esforce-se para dar conta dos compromissos pessoais 
e profissionais. Tenha cautela com a saúde, cuide-se 
mais.  Cor: roxo.

LEÃO
23/7 a 22/8

O campo financeiro estará instável. Preste atenção 
nos seus gastos, cuide das finanças. Os desafios 
podem causar irritação. Busque relaxar em um jantar 
com par. Cor: dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje você acordará um tanto quanto irritado. Entenda 
que as situações não irão se resolver rapidamente. 
Uma discussão pode surgir no relacionamento.  Cor: 
azul-marinho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Uma oportunidade muito importante nos negócios 

pode aparecer. Foque no espírito coletivo. Um 

acontecimento inesperado pode balançar seu lar. 

Cor: rosa.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A Lua indica uma energia excelente para o trabalho. 
Faça pequenos ajustes para ter um bom dia. Resolva 
um assunto importante com o seu par amoroso.  Cor: 
dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua indica uma energia excelente para o trabalho. 
Faça pequenos ajustes para ter um bom dia. Resolva 
um assunto importante com o seu par amoroso.  Cor: 
dourado.

Você pode precisar adaptar os seus planos hoje. Não 
se desestabilize e encontre soluções sem se estressar. 
Um bom carinho no romance lhe fará muito bem.  Cor: 
verde-escuro.

A posição da Lua te ajudará a incrementar e avançar 
os seus planos. Um convite inesperado pode te deixar 
feliz. Compartilhe o bom momento com o seu par.  Cor: 
vermelho.

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

Gretchen 
celebra 
formação 
em reiki
Ontem, Gretchen foi às redes so-
ciais para celebrar uma conquis-
ta. A cantora se formou em reiki, 
uma terapia alternativa que cana-
liza as energias do corpo em busca 
do equilíbrio mental e emocional.

“E hoje foi o grande dia. Me tor-
nei Master Reiki pelas mãos do 
mestre. Gratidão”, escreveu a can-
tora no Instagram.

Para a revista ‘Quem’, Gretchen 
disse que está pronta para prati-
car reiki em outras pessoas. “Mas 
esse não é o objetivo do momento. 
Primeiro quero praticar em casa 
com os mais próximos”.

Raissa 
Barbosa feliz 
com o Enem

Raissa Barbosa usou o Twitter 
para comemorar o tema da reda-
ção do Enem (Exame Nacional do 
Ensino Médio) neste domingo. 
A ex-participante de ‘A Fazenda’ 
gostou de saber que alguns segui-
dores escreveram sobre a síndro-
me de Borderline na prova, que 
pedia para que estudantes disser-
tassem sobre doenças mentais. 

O tema era “O estigma associa-
do às doenças mentais na socie-
dade brasileira”. “Muito feliz em 
saber que o tema de redação do 
Enem está relacionado às doenças 
mentais e mais feliz ainda de ter 
contribuído pra que as pessoas co-
locassem isso em pauta”, escreveu 
a ex-Miss Bumbum.

Tatá Werneck 
fala de fotos 
com a filha

Tatá Werneck abriu novamente a 
caixinha de perguntas no Insta-
gram para interagir com os fãs. O 
que era para ser tem tom de brin-
cadeira ficou um pouco mais sério 
quando a humorista explicou o 
motivo de não postar muitas fotos 
com a filha, Clara Maria.

“Por que só vejo seu marido 
com a sua filha?”, perguntou um 
seguidor acostumado a ver mais 
fotos de Rafa Vitti com a menina.

“Porque eu não gosto de pos-
tar muito. Eu, se pudesse, posta-
ria menos ela. Ah, não sei. Fico 
preocupada, né? Respostinha sé-
ria”, respondeu Tatá.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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