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O DIA D

INVESTIGAÇÃO?
MINC SOBRE A 
ACUSAÇÃO DE 
‘RACHADINHA’ QUE 
PESA SOBRE FLÁVIO 
BOLSONARO:  
‘ELE TEM O PODER 
POLÍTICO’ 
INFORME DO DIA, P. 2

Dois milhões  
de doses chegam 
hoje da Índia

Conheça a atriz Juliana Boller, que 
interpreta a primeira mulher criada por 

Deus, em ‘Gênesis’, da Record. P. 15

Ministério Público do Rio fiscaliza plano de 
vacinação em grupos prioritários. P. 4

Amazonas suspende por 24 horas vacinação de 
profissionais de Saúde após denúncia de desvio. P. 4

Procuradores pedem explicações sobre falta 
de matéria-prima para produzir vacinas.  P. 3

A Marquês de 
Sapucaí não verá  
o samba em junho, 
julho ou agosto.  
E as ruas não 
serão tomadas por 
blocos no inverno. 
Crise da covid não 
permitirá,  
decidiu o prefeito.  
RIO DE JANEIRO. P. 5

PAES CANCELA CARNAVAL DE 
MEIO DE ANO. FOLIA SÓ EM 2022
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RIO DE JANEIRO, P. 7

MÃE DEIXA 
BEBÊ SOZINHO 
EM CASA, ELE 
CAI EM POÇO E 
MORRE. ELA 
ESTÁ PRESA.

MULHER 
IDENTIFICADA 
COMO ‘MOÇA DO 
PEITÃO’ EM 
COMANDA DE BAR 
DENUNCIA O 
ESTABELECIMENTO

RIO DE JANEIRO, P. 7

NA RAÇA DO MENGÃO

Flamengo bate 
o Palmeiras. E 

mostra que está 
vivo na luta pelo 

Brasileiro. P. 8

Cheiro, cor e 
gosto da água, 
um tormento

VACINA

EVA FEMINISTA

GILVAN DE SOUZA/25.9.2020
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NO TOTAL

Dificuldade de comprar imunizantes pode atrasar vacinação. Diálogo 

com a China travou por questões diplomáticas.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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Será a geosmina de novo?! Há exatamente  
um ano a população sofria com o problema. P. 6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Já internada, na cama do hospital, Aman-
da Reis, moradora de São João de Meriti, 
recebeu a notícia de que possivelmente 

seria intubada.
Era segunda-feira, um dia depois do 

seu aniversário de quarenta e três anos. 
Ainda com um pouco de fôlego “natu-
ral”, pediu um papel e uma caneta para a 
enfermeira e escreveu este bilhete (foto) 
para os dois filhos.

Com letra “de mão”, deixou de herança e 
lembrança o amor de mãe, saudade de mãe 
antes de partir.

Sim, depois de 5 dias internada no Pam de 
São João, ela não resistiu e morreu.

Mais uma vítima desse vírus agressivo, im-
piedoso e traiçoeiro. 

Os negacionistas insistem no destino. Não é. 

mente a vida foi cortada, tudo muito rápido.
“Nos pegou de surpresa. Dói muito, mas aos 

poucos vamos superar”, conta Lucas Mugnoez, 
de 24 anos, filho mais velho de Amanda.

Quantos órfãos da covid, de mães jovens, 
no auge da vida, a pandemia já deixou por aí 
nesse tempo.

Há também aqueles órfãos que viveram 
com seus pais até a velhice e aceitariam o ine-
vitável, mas não de covid.

Pois é, ela leva rápido e não dá chance de 
despedida.

Esse rasgo de papel com as últimas pa-
lavras de Amanda não é só um adeus... É o 
impacto de uma bala perdida, é o inimigo sem 
ser contido.. É o “e se” que, com certeza, acom-
panha quem já perdeu alguém.

Não é destino, é fato.

PINGO NO I
 nPeço desculpas à Dona Margarida, moradora de Austin, 

na Baixada. 
Há quatro meses ela está sem água. E por que merece 

nosso pedido de desculpas? A gente fez a nossa parte, 
colocou a posição da Cedae de que o problema seria 
resolvido em 22 de dezembro. E seguimos com a vida. O 
prazo não foi cumprido e ela segue se virando como pode!

Mas não é só ela... 
Bairros como Santa Cruz, Padre Miguel, Madureira e 

outros municípios, como São Gonçalo, seguem sem  água 
nas casas. Algumas pessoas já relatam gosto e cheiro 
estranhos...”Dejavú” de 2020? Não, por favor!

O monopólio do serviço e a falta de fiscalização e co-
brança levam a tudo isso.

Quando a gente não gosta do produto ou atendi-  

 mento, troca de empresa, né? Com a água, não dá. 
Ninguém sabe mais o que fazer! Pelo visto, nem a Ce-

dae, já que não entrega o serviço com eficiência.
“É um perrengue danado. Mais de três semanas e nin-

guém sequer veio analisar o problema”, conta Sebastião 
Araújo, do Cesarão, em Santa Cruz.

A coluna mais uma vez foi atrás da Dona Cedae, 
que afirmou que equipes irão aos locais informados 
em até 24h. 

Bora colocar o Pingo no I...
Chega a dar sono quando a gente escuta “prazo” ou 

“promessa”. O povo quer solução, e nesse caso, é água na 
torneira... Pra ontem!

Ah, e lembra da Dona Margarida de Austin? A conta 
dela já chegou! Isso eles não atrasam.

TÁ FEIO!
 nDevolvam o Bob!

A família dele estava passan-
do próximo ao Complexo do Sal-
gueiro, em São Gonçalo, quando 
vagabundos fortemente armados le-
varam o carro com o cachorrinho dentro.

O que era pra ser um feriado em Cabo Frio virou 
pesadelo!

“Meu filho de 1 ano e 9 meses não para de chamar 
pelo Bob, é o tempo inteiro chorando”, afirma Luana 
Muniz, dona do animal.

Por favor, qualquer informação de Bob, quem puder 
devolver, é só entrar em contato pelo: (21) 99613-1615

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Nem 
cachorro tem sossego por aqui, e tenho dito.

O último recado de uma mãe

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

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

O deputado estadual Carlos Minc (PSB) respirou alivia-
do quando recebeu dos seus advogados a informação 
que a investigação que envolvia o seu nome no caso 

das “rachadinhas” da Alerj foi arquivada na semana pas-
sada pelo Ministério Público estadual. O Gaocrim (Grupo 
de Atuação Originária Criminal), vinculado ao gabinete do 
procurador-geral de Justiça, Eduardo Gussem, entendeu não 
haver indícios de crimes e, por isso, não se justificaria prosse-
guir a investigação. “Foram 2 anos de desgaste, quebraram o 
meu sigilo bancário e mais de cinco assessores. Eles fizeram 
o mesmo com minhas informações fiscais e telefônicas por 8 
anos. Sessenta quilos de papel foram vasculhados por 5 pe-
ritos em 8 meses. Conclusão: meu patrimônio não aumentou 
nada, não recebi nenhum centavo de assessores, nem meus 
familiares”, desabafou Minc. O ex-ministro do Meio Ambiente 
disse também, que “detectaram 6 depósitos meus para os 
assessores pagarem despesas correntes do gabinete, total de 
R$ 28 mil. Foi uma autêntica Rachadinha ao contrário! Não 
tenho funcionário fantasma, muito menos miliciano. Nem 
compro/vendo imóveis em dinheiro vivo ou de outra forma”.

SENADOR FLÁVIO BOLSONARO
Minc conseguiu ser inocentado. Situação mais complicada 
vive Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente da 
República, acusado de liderar um esquema de “rachadinha” 
em seu antigo gabinete na Alerj, levado a cabo por meio de 12 
funcionários fantasmas entre 2007 e 2018, período em que 
exerceu o mandato de deputado estadual. O caso se arrasta 
na Justiça. Para Minc, a demora na solução do caso de Flávio 
Bolsonaro se deve ao poder político que possui. “É um caso 
típico de usar não só os recursos da Justiça, mas o Flávio, 
além disso, tem o poder político. Ele tem a presidência, a 
Abin, agentes da Receita, do Coaf. Essa é a explicação para a 
situação dele, embora provas não faltem”. 

FLÁVIO BOLSONARO

Justiça analisa “rachadinhas”

 n A Fundação CEPERJ lança 
o Observatório Fluminense 
do Turismo. O estudo técni-
co foi pedido pela Alerj para 
acompanhar as políticas pú-
blicas e os investimentos pri-
vados no setor de turismo do 
estado. O Observatório me-
dirá os impactos econômicos 
positivos ou negativos da in-
dústria do turismo nos mu-
nicípios do estado, incluindo 
serviços públicos, rede hote-
leira, atrativos e segurança.

 n O deputado federal Rodri-
go Maia (DEM) se surpreen-
deu ao saber que alguns par-
lamentares do Rio de Janeiro 
veem em Arthur Lira (PP) o 
candidato ideal ao cargo de 
presidente da Câmara para 
substitui-lo. “Como pode 
isso? No caso dos royalties, 
o Artur votou contra o Rio”, 
disse Maia que apoia o depu-
tado Baleia Rossi (PMDB). 

“ARTHUR 
LIRA VOTOU 
CONTRA O RIO”

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

TURISMO E IMPACTOS 
ECONÔMICOS

Senador Flávio Bolsonaro é acusado de liderar esquema de “rachadinha”.

As mais lidas
Online

Urgente! Prefeito 
Eduardo Paes diz que não 

terá Carnaval em julho
RIO DE JANEIRO

Pedro Paulo diz que 
calendário do 13º de 
servidores pode ser 
apresentado no fim 

deste mês
SERVIDOR

Solange Couto rebate 
críticas por ter sido 

vacinada: ‘tenho direito’
FÁBIA OLIVEIRA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A chegada das vacinas da Índia é um ganho para o Brasil. 
Precisamos desburocratizar qualquer processo que impeça a 
chegada de vacinas e insumos. A ciência precisa ser respeita-
da, precisamos de materiais confiáveis. Sendo assim, tudo que 
chegar deve ser valorizado.

Ontem, o prefeito Eduardo Paes avaliou que não há condições 
de a cidade estar apta para o carnaval em julho. A realidade 
atual realmente dificulta cogitar a festa. Mas, como vemos, o 
cenário muda a cada momento. Torçamos por uma grata sur-
presa nesse meio tempo.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

O Flávio, além 
dos recursos 
da Justiça, 
tem o poder 
político”
CARLOS MINC,

Deputado estadual

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Amanda tinha rotina, tinha família, tinha 
amigos, tinha a fé, tinha uma vida pela frente. 

Os primeiros sintomas chegaram e rapida-



BRASIL/MUNDO

VACINAS DA ÍNDIA
CHEGAM HOJE

Brasil 
receberá 

dois milhões 
de doses do 
imunizante 

AstraZeneca/
Oxford 

O 
Ministério da Saúde 
confirmou ontem o 
envio dos dois mi-
lhões de doses da 

vacina AstraZeneca/Oxford 
da Índia para o Brasil. Segun-
do a pasta, a previsão é que 
os medicamentos cheguem 
ao aeroporto de Guarulhos, 
em São Paulo, no fim da tar-
de desta sexta-feira. As doses 
contra a covid-19 estão pron-
tas para serem aplicadas e fo-
ram fabricadas pelo Instituto 
Serum, da Índia.  

“O Ministério da Saúde in-
forma que os dois milhões de 
doses da AstraZeneca devem 
chegar ao Brasil nesta sexta-
feira, 22, no fim da tarde. A car-
ga vinda da Índia será trans-
portada em voo comercial da 

companhia Emirates ao aero-
porto de Guarulhos e, após os 
trâmites alfandegários, segui-
rá em aeronave da Azul para o 
aeroporto internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro”, di-
vulgou o Ministério da Saúde 
em nota enviada a O DIA.

Segundo o Ministério das 
Relações Exteriores, o encami-
nhamento das doses foi defini-
do ontem, quando “o governo 
brasileiro e o governo indiano 
concluíram os procedimentos 
para importação, pelo Brasil, 
de dois milhões de doses da va-
cina contra a covid-19”.  

Também hoje haverá reu-
nião entre técnicos da Fiocruz 
e da Anvisa. De acordo com a 
Fiocruz, o encontro foi agen-
dado para definir detalhes 
para o pedido de registro de-
finitivo da vacina produzida 
pela instituição a partir da 
transferência de tecnologia 
pela AstraZeneca. O pedido 
de registro definitivo da vaci-
na será protocolado na Anvisa 
semana que vem.

O governo havia se prepa-
rado para buscar as doses no 
último dia 14, quando aerona-
ve da Azul Linhas Aéreas de-
colou de Guarulhos com des-
tino à Índia. Porém, na escala 
em Recife, informou que o voo 
havia sido cancelado, após o 
governo da Índia ter negado 
a exportação da vacina. 

O ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
negou que problemas de na-
tureza político-diplomáticas 
tenham causado entraves. Se-
gundo ele, a demora no envio 
está é por alta demanda mun-
dial pelo imunizante. 

As doses chegarão 
em São Paulo e 

depois serão trazidas 
para o Rio de Janeiro

AFP

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Relação com a China foi prejudicada por ministro
Brasil negocia compra de vacinas e insumos após diálogo entre países ficar estremecido por ataques do ministro e do filho do presidente

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

Araújo: “Relação madura, construtiva, correta, tranquila com a China

nota da pasta. Amigo do depu-
tado Eduardo Bolsonaro (PSL
-SP), filho do presidente, Araú-
jo já se referiu à covid-19 como 
“comunavírus” e se envolveu 
em polêmica com Wanming, 
no ano passado. Em novem-
bro, o chanceler saiu em defe-
sa de Eduardo, que, nas redes 
sociais, havia associado o go-
verno chinês à “espionagem” 
por meio da tecnologia 5G. Na 
ocasião, o presidente chegou a 
elogiar Araújo pela iniciativa.

O Planalto considera que, 
diante dos problemas entre 
o chanceler e Wanming, ou-
tros ministros podem ficar 
à frente das tratativas com a 
embaixada.

O chanceler Ernesto Araújo 
foi excluído das negociações 
com a China para a compra de 
vacinas e insumos contra a co-
vid-19. Depois que o presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), conversou com o 
embaixador chinês Yang Wan-
ming para tratar do tema, o 
governo divulgou nota para 
afirmar que é “o único interlo-
cutor oficial com a China” nas 
negociações, segundo a agên-
cia Estadão Conteúdo.

Maia, porém, disse ter ou-
vido de representantes chine-
ses que ninguém do governo 
Bolsonaro havia procurado a 

embaixada até então. “Agora, 
nesse momento, não pode-
mos olhar para conflitos polí-
ticos e todos que têm relação 
com a China podem ajudar”, 
acrescentou o presidente da 
Câmara. O governador João 
Doria deu entrevista na qual 
anunciou que o escritório de 
São Paulo em Xangai atua nas 
negociações.

O presidente Bolsonaro 
reuniu na quarta-feira minis-
tros, no Palácio do Planalto, e 
pediu que todos saíssem em 
defesa do governo na guerra 
das vacinas. Apesar de gostar 
de Ernesto Araújo, um inte-
grante da ala ideológica do 
governo, Bolsonaro avalia que 

ele não deve conduzir qual-
quer tratativa com a China so-
bre as vacinas. Mesmo escan-
teado, porém, o chanceler dis-
se que divergências políticas 
não foram o motivo do atraso 
na entrega de insumos para a 
produção do imunizante.

“Temos relação madura, 
construtiva, muito corre-
ta, tranquila com a China”, 
afirmou o ministro, ontem, 
ao participar de reunião fe-
chada com deputados, por 
videoconferência.

“O Ministério das Relações 
Exteriores, por meio da embai-
xada do Brasil em Pequim, tem 
mantido negociações com o 
Governo da China”, destaca a 

Hoje haverá 
reunião entre 
Fiocruz e Anvisa 
para tratar do 
pedido de registro 
definitivo

PROCURADORES DA REPÚBLICA

 NRepresentantes do Ministério 
Público Federal no Amazonas, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e em 
Sergipe encaminharam ofício ao 
procurador-geral da República, 
Augusto Aras, para que os minis-
térios da Saúde e das Relações 
Exteriores informem sobre as 
medidas adotadas para assegu-
rar que a Fiocruz receba a maté-
ria-prima necessária à produção 
de vacina contra a covid-19.

Eles solicitam que seja anali-
sada eventual medida que pos-
sa ser adotada pela PGR, com 
auxílio do Gabinete Integrado de 
Acompanhamento da Epidemia 

Covid-19 (Giac-Covid19) e da 
Secretaria de Cooperação Inter-
nacional do MPF, para agilizar 
a entrega da matéria-prima a 
ser importada da China para o 
Brasil, indispensável tanto para 
a produção e envase da ‘Vacina 
de Oxford/Fiocruz/AstraZene-
ca’ como para a produção e en-
vase de novas doses da ‘Vacina 
Sinovac/Coronavac’/Butantan’.

O ofício foi direcionado tam-
bém à coordenadora nacional fi-
nalística do Giac-Covid19, a sub-
procuradora-geral da República 
Célia Regina Souza Delgado, e 
ao secretário de Cooperação In-
ternacional do MPF, o subpro-
curador-geral da República Hin-
demburgo Chateaubriand Filho.

Falta de matéria-prima questionada
CINCO PESSOAS MORTAS EM INCÊNDIO

Serum alega que 
instalações de 
produção da vacina 
não foram afetadas

 LO Instituto Serum, da Ín-
dia, maior fabricante mun-
dial de vacinas, foi atingi-
do por um incêndio que já 
resultou na morte de cinco 
pessoas ontem. Segundo a 
imprensa local, no entan-
to, o fogo começou em um 
local de construção, longe 
das instalações de produ-
ção da vacina, de modo 
que a produção de imuni-
zantes contra a covid-19 
não foi afetada. O incêndio 
foi controlado.

“Obrigado a todos por 
sua preocupação e suas 
orações”, disse o che-
fe do instituto, Adar 

Poonawalla, no Twitter. Em 
um pronunciamento inicial, 
ele chegou a dizer que o in-
cêndio não havia deixado víti-
mas, mas “lamentou profun-
damente as perdas” e desejou 
condolências aos familiares 
logo em seguida, quando as 
mortes foram confirmadas. 

O Instituto Serum está 
produzindo, mensalmente, 

cerca de 50 milhões de do-
ses da vacina desenvolvida 
pela AstraZeneca e pela 
Universidade de Oxford 
- uma das principais apos-
tas do governo brasileiro 
para conter a covid-19. 

As equipes de resga-
te encontraram cinco 
corpos no prédio em 
construção depois que o 
incêndio foi controlado, 
informou a imprensa 
local, mas a empresa in-
sistiu que sua produção 
de vacinas para conter a 
pandemia do coronaví-
rus não foi afetada.

“Estamos profun-
damente tristes e ofe-
recemos nossas mais 
profundas condolências 
aos familiares dos que 
partiram”, tuitou Adar 
Poonawalla, CEO da em-
presa, sem oferecer mais 
detalhes. 

AFP

Fogo foi em local em construção

Governos brasileiro e indiano 
concluíram procedimentos para 
importar 2 milhões de doses

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES

 > Nova Dehli, Índia

 > Brasília

 > Brasília
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PREFEITURA DE BÚZIOS

Vacinação será acompanhada 

No AM, vacinação de pessoal 
da Saúde suspensa por 1 dia
Municípios do interior do Amazonas terão de devolver doses do imunizante

LUCIANO BELFORD

Mesmo com suspensão, funcionários do Samu devem ser vacinados

A 
vacinação contra co-
vid-19 para os profis-
sionais de Saúde foi 
suspensa ontem em 

Manaus por um dia para re-
formulação da campanha. 
Há municípios do interior do 
Amazonas que terão de devol-
ver doses do imunizante, en-
viadas erroneamente pelo go-
verno do estado. Mesmo com 
a suspensão, os funcionários 
do Samu devem ser vacinados.

Segundo a assessoria da Se-
cretaria de Estado da Saúde, a 
quantidade de doses da vaci-
na contra o coronavírus dis-
ponibilizada pelo Ministério 
da Saúde nessa primeira fase 
corresponde a 34% do total de 
profissionais de Saúde do esta-
do. Para conter a polêmica de 
quarta-feira, quando um filho 
de um deputado e as gêmeas 
de um empresário local recém-
formados em Medicina pos-
taram fotos sendo vacinadas 
em rede social, a orientação é 
de que a prioridade deva ser 
de profissionais das unidades 
de referência, de média e alta 
complexidade, que tenham 
contato direto com pacientes 
com covid-19, levando em con-
ta comorbidades e idade.

282 MIL DOSES
O Amazonas recebeu 282.320 
doses da vacina na segunda-
feira, 18. Desse total, segundo 
a Susam, 25.440 foram levados 
pela FAB diretamente para Ta-
batinga ainda na segunda-fei-
ra, em função de um acordo 
do ministério por causa da 
localização na tríplice fron-
teira. O quantitativo enviado 
está acima do que era previsto, 
de 21.783 doses, e, portanto, o 
município terá de devolver a 
diferença (3.657 doses). Ainda 
segundo a assessoria do go-
verno, os lotes entregues pelo 

USINA DE OXIGÊNIO

Estado recebe R$ 1,6 milhão em doações de 15 empresas

 N Empresas e entidades bra-
sileiras se uniram para ajudar 
o Amazonas, que passa por 
grave crise sanitária devido ao 
aumento da contaminação 
por coronavírus e falta de in-
sumos para tratar a doença, 
como oxigênio. Intitulado Jun-
tos pelo Amazonas, o grupo 
fará doação de R$ 1,6 milhão 

para o programa “Unidos contra 
a covid-19” da Fiocruz, referente 
a usina de produção de oxigênio 
para dar suporte aos hospitais 
públicos. Cinco dessas unidades 
foram doadas pela Fiocruz com o 
apoio da iniciativa privada.

“O compromisso das empre-
sas no Juntos pelo Amazonas será 
com a doação dos recursos para as 

máquinas e acessórios da nova 
usina, que possui uma das mais 
avançadas tecnologias aplica-
das a este tipo de equipamento 
e tem capacidade para atender 
uma unidade hospitalar em 12 
leitos de terapia intensiva e 80 
leitos de internação e pronto 
atendimento simultaneamen-
te”, informou o grupo.

 > Manaus, Amazonas Ministério da Saúde são desti-
nados para aplicação de duas 
doses, garantindo a imuniza-
ção do público-alvo.

Quatro municípios (Alva-
rães, com 2.171 doses, Codajás, 
com 198, Nova Olinda do Nor-
te, com 820, e Uarini, 885) vão 
receber a primeira dose até 
esta quinta-feira, conforme o 
Plano Operacional da Cam-
panha de Vacinação contra a 
covid-19, assim como Silves, 
que receberá mais 296 do-
ses, completando a remessa 
equivalente à primeira, que 
foi menor que o necessário. 
Segundo a Susam, do total de 
58 dos 62 município abasteci-
dos, 33 receberam somente a 
primeira dose por não possuí-
rem estrutura adequada para 
acondicionamento.

Após o cálculo dos grupos 
houve sobra de 8.345 doses, 
que serão redistribuídas. A Su-
sam assume que a Fundação 
de Vigilância em Saúde “errou 
ao informar que as doses ar-
mazenadas nos contêineres 
correspondiam somente à 2ª 
dose da vacina para capital 
e região metropolitana. Cor-
respondem à reserva técnica 
de modo geral e às segundas 
doses dos municípios que não 
têm estrutura para receber 
duas doses de uma vez só”.

Fundação de Vigilância em Saúde “errou 
ao informar que as doses armazenadas 
correspondiam somente à 2ª dose para 
capital e região metropolitana

O virologista Amílcar Tanuri, 62, um dos maiores pesquisadores 
do Brasil, arregaçou as mangas ontem, literalmente, para 
receber a 1ª dose da vacina. Amílcar, chefe do Laboratório de 
Virologia Molecular da UFRJ, foi o 1º vacinado da universidade. 
Profissionais do Hospital Pedro Ernesto receberam a vacina. O 
infectologista Márcio Bóia, 70, e a enfermeira Gabriela Paloquino, 
32, foram os primeiros entre 850 do complexo de Saúde da Uerj.

UNIVERSIDADES

DA
N

IE
L 

CA
ST

EL
O

 B
RA

N
CO

MP fiscaliza aplicação 
de vacina no Rio
O Ministério Público do 
Rio instaurou dois proce-
dimentos para fiscalizar a 
execução do cronograma 
e do plano de vacinação 
contra covid-19 em dois 
grupos considerados prio-
ritários, com atendimento 
preferencial logo na pri-
meira etapa da campa-
nha, iniciada esta semana. 
O objetivo é acompanhar 
a vacinação de idosos 
em abrigos. Também será 
monitorado o cumpri-
mento da vacinação prio-
ritária de deficientes.

Segundo o MPRJ, essas 
pessoas fazem parte do 
grupo de risco, no qual são 
maiores as chances de agra-
vamento e letalidade pela 
doença. A Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Rio terá o 
prazo de 30 dias para infor-
mar o cronograma de vaci-
nação e quais instituições, 
das que abrigam pessoas 
idosas no município, já fo-
ram ou serão contempladas 
com a vacinação; os nomes 
dos idosos que já foram va-
cinados; se o primeiro lote 
de vacina contemplará to-

dos eles; e sobre existência de 
fluxo ou protocolo para aplica-
ção das vacinas nas unidades.

A Secretaria Estadual de 
Saúde terá prazo de cinco 
dias para informar à promo-
toria sobre cronograma e for-
ma como ocorreu a vacina-
ção em todo estado especifi-
camente, no que diz respeito 
aos idosos, devendo a respos-
ta ser acompanhada de rela-
tório do grupo ocorrida nos 
municípios, bem como infor-
me se idosos em asilos, que 
foram contemplados com a 
primeira dose, já estão com 
segunda dose garantida.
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Decisão do 
prefeito de 
suspender 

desfile em julho 
é considerada 

sensata por 
quem participa 

da festa 

O 
Rio de Janeiro não terá 
Carnaval nem no meio do 
ano. Ontem, o prefeito do 
Rio, Eduardo Paes, anun-

ciou que não haverá festejos de 
Momo em julho de 2021, como ti-
nha sido programado pela Liga In-
dependente das Escolas de Samba 
(Liesa). Os desfiles aconteceriam 
nos dias 11 e 12 de julho, com o can-
celamento em fevereiro, devido à 
pandemia da covid-19. 

Após o prefeito decretar a suspen-
são, o presidente da Associação de 
Hotéis do Rio de Janeiro (Abih/RJ), 
Alfredo Lopes, disse concordar com a 
decisão, apesar de saber que o prejuí-
zo será grande para a rede hoteleira. 

“Hoje nós temos a vacina mas não 
sabemos exatamente qual é o crono-
grama de vacinação. Não tem como 
fazer um investimento para julho. 
É muito difícil estruturar toda essa 
indústria do Carnaval. Apesar de pe-
noso, a decisão está correta. Claro 
que é um problema financeiro para 
os hotéis, para a cidade, restauran-
tes, bares etc, mas nesse momento 

CAROLINA FREITAS 
carolina.freitas@odia.com.br

Sambódromo continuará 
vazio: Carnaval deste ano foi 

suspenso pelo prefeito do Rio, 
Eduardo Paes

GILVAN DE SOUZA

Sou apaixonado 
por Carnaval, 
vivo dele. 
Não pode ter! 
Pelo amor de 
Deus! O mais 
importante é a 
saúde”
NEGUINHO DA 
BEIJA-FLOR

O prefeito 
mostra que tem 
bom senso. Tem 
tanta gente 
morrendo. 
Temos que 
vacinar e curar 
os doentes”
ROSA MAGALHÃES

É muito difícil 
estruturar toda 

essa indústria 
do Carnaval. 

Apesar de 
penoso, a 

decisão está 
correta”

ALFREDO LOPES

Que coisa 
inapropriada 

ficar tentando 
sambar sobre 
os cadáveres. 
Que vontade 

é essa de 
fazer festa e 

celebrar?”
MILTON CUNHA

LUCIANO BELFORD

RICARDO CASSIANO

MARÍLIA CABRAL/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

se mostra prudente”, afirmou Lopes. 
O DIA entrou em contato com a 

Sebastiana, a Associação de Blocos 
de Rua do Rio, que alegou que rece-
beu a notícia com “alívio”. 

“O retorno dos blocos às ruas só 
poderá se dar quando houver vaci-
na e imunização de toda a popula-
ção, condição essa que assegure to-
dos. Outras prioridades se colocam 
no sentido de que se possa reerguer 
o Rio, principalmente no que toca a 
saúde e o trabalho. Para nós, o mais 
importante nesse momento é o cui-
dado com as pessoas, o controle da 
pandemia e o respeito à vida e ao luto 
das famílias”, informo por nota.

HÁ TRISTEZA PARA TODOS

Em entrevista a O DIA, a carnava-
lesca da escola de samba Imperatriz 
Leopoldinense, Rosa Magalhães, 
também achou correta a decisão. “O 
prefeito mostra que tem bom sen-
so. Tem tanta gente morrendo, falta 
de leitos e de oxigênio. Primeiro te-
mos que vacinar as pessoas e curar 
os doentes. Há tristeza para todos”.

Neguinho da Beija-Flor alegou ter 
perdido muitos amigos para o coro-
navírus e diz ser contra a realização 
da festa neste ano. “Eu sou apaixo-
nado por Carnaval, vivo do Carna-

val, e sou contra. Não pode ter! Pelo 
amor de Deus! E olha que preciso. 
Vou passar sufoco, porque além da 
festa ser um prazer, é meu sustento. 
Mas o mais importante agora é a saú-
de”, comentou.

“Eu perdi meu presidente, amigos. 
Estou no Carnaval há quase 50 anos e 
este foi um dos mais dolorosos. Não 
tem como desfilar em cima de defun-
to, de dor. Não teve Olimpíada, não 
teve Parintins, não teve festa junina 
em Caruaru e Campina Grande, não 
tem como ter desfile. Eu tive covid-19 
e graças a Deus me recuperei, mas vi 
o problema que é. Vamos cuidar da 
saúde”, concluiu o intérprete.

Para Milton Cunha, que é carna-
valesco, cenógrafo e comentaris-
ta de Carnaval brasileiro, não há o 
que ser celebrado este ano.

“Que coisa inapropriada ficar 
tentando sambar sobre os cadá-
veres. Que vontade é essa de fazer 
festa e celebrar? Temos que nos so-
lidarizar com todas as pessoas que 
sofrem por causa dessa doença e 
aplaudir os profissionais que estão 
na linha de frente. É um impacto 
geral. Como os trabalhadores vão 
sobreviver? Os camelôs? Os tra-
balhadores do turismo? O mundo 
está sofrendo”, desabafou.

‘Não pode ter festa, pistas de dança devem ser fechadas’
 > O secretário municipal de 

Saúde, Daniel Soranz, revelou 
que os locais fechados que cau-
sam aglomerações são conside-
rados como os mais críticos para 
a propagação da covid-19. Um 
rastreamento feito pela Prefei-
tura do Rio mostra que grande 
parte dos cariocas se contami-
nou em locais de festas. 

“O que a gente precisa fazer é 
intensificar a cobrança das regras. 
Não pode ter festa, não pode ter 
aglomeração em bar, pistas de 
dança devem ser fechadas”, disse. 

De acordo com o secretário, 
o Rio foi a cidade que mais va-

cinou o grupo prioritário com a 
CoronaVac. “Conseguimos imuni-
zar praticamente todos os idosos 
asilados”, afirmou. 

Das quase 488 mil doses que o 
estado recebeu do Ministério da 
Saúde, a capital fluminense ficou 
com 233 mil. A vacina deve ser 
aplicada em duas doses, em um 
intervalo de até 28 dias. 

Soranz descartou, inicialmente, a 
estratégia de vacinação, em imunizar 
mais pessoas em vez de aplicar duas 
doses. “Vamos aplicar a vacina em 115 
mil pessoas. Seguimos nas duas doses. 
Essa questão de aplicar apenas uma 
dose ainda é uma discussão, não há 

comprovação e nem estudo. Quem 
pode decidir é o Butantan”, explicou. 

Ele disse que a prefeitura não 
terá como fiscalizar todos os lo-
cais ao mesmo tempo. Sobre as 
praias lotadas e as cenas dos úl-
timos dias, o secretário disse se 
tratar de questão técnica a deci-
são de fechar ou não. 

“Essa questão das praias, so-
bre o que fecha ou o que abre, 
é uma decisão técnica”, enfati-
zou, completando “fazer exer-
cício individual ao ar livre e ir à 
praia é positivo. Nas praias, com 
muita gente, aumenta a chance 
de pegar covid-19”. 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

TODOS CONCORDAM COM

CANCELAMENTO 

DO CARNAVAL
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Um problema ainda sem solução
Um ano após a crise hídrica no Rio, moradores voltam a reclamar do gosto e cheiro da água da Cedae

DANIEL CASTELO BRANCO

Jorge Barroso: morador da Ilha do Governardor reclama que a água que chega na sua casa está com cheiro ruim e com gosto “de terra”

M
oradores de diversos 
bairros do Rio e da 
Baixada Fluminen-
se voltaram a re-

clamar da qualidade da água 
oferecida pela Cedae. Eles re-
latam o abastecimento com 
cheiro e gosto ruins há uma 
semana. As reclamações acon-
tecem um ano após a crise hí-
drica causada pela prolifera-
ção de um composto orgânico 
produzido por micro-organis-
mos por causa da presença de 
esgoto na água. 

O motorista José Amo-
rim, de 54 anos, diz que per-
cebeu o gosto e cheiro ruins 
na quarta. “Minha esposa já 
tinha relatado sobre a quali-
dade da água, mas eu estava 
sem paladar e olfato por con-
ta da covid-19. Ela e a minha 
filha, inclusive, começaram 
a passar mal, eu achei que 
era exagero. Mas, ontem, eu 
notei que estava com outro 
sabor e cheiro”, comenta o 
morador de São Cristóvão, 
na Zona Norte.

Por conta da qualidade da 
água, José vai voltar a com-
prar galão de água para a 
casa. “É mais uma despesa. 
Eu gasto quatro galões por 
semana e isso dá um custo a 
mais de R$ 40”, conta o mo-
torista. “Eu me sinto enojado 
com essas autoridades, que 
entram para administrar, e 
não mudam nada”, completa. 

Ângela Góes, 46 anos, fala 
que a água está com “gosto 
horrível” na Pavuna, na Zona 
Norte, onde mora. Desem-
pregada, ela espera uma so-
lução para o problema. “Com 
a compra da água mineral, 
eu tenho uma despesa de R$ 
12 a mais por dia”, lamenta. 

O guarda municipal Jorge 

 > Procurada, a Cedae 
ainda não comentou 
o caso. A Defensoria 
Pública informou que 
o Núcleo de Defesa do 
Consumidor (Nude-
con) está acompanhan-
do a situação e vai ana-
lisar o que pode ser fei-
to. Mas sem previsão. 

Há um ano a po-
pulação sofria com o 
abastecimento de água 
turva pela Cedae. À 
época, consumidores 
compravam água no 
supermercado. Os fil-
tros não davam conta 
de tirar o gosto ruim e 
o mau cheiro. A expli-
cação foi que a mudan-
ça na coloração, sabor 
e cheiro havia sido pro-
vocada pela geosmina, 
um composto orgâni-
co. Um estudo realiza-
do por pesquisadores 
da UFRJ na Bacia do 
Rio Guandu apontou 
que o gosto ruim e o 
mau cheiro na água da 
Cedae surgiram da for-
te presença de esgotos 
doméstico e industrial 
na água do Guandu, 
que abastece 70% da 
Região Metropolitana.

Em análise 
e ainda sem 
previsão

Barroso, 45 anos, é subsín-
dico de um prédio de nove 
apartamentos no Zumbi, 
Ilha do Governador, e recla-
ma da qualidade da água no 
condomínio. “Minha espo-
sa, Carla, começou a sentir 
gosto no último sábado. É 
um gosto de terra e um chei-
ro muito esquisito. E olha 

que aqui no prédio nós te-
mos um filtro que já faz um 
primeiro tratamento, mas 
nem isso adianta”, diz ele, 
que estima um prejuízo nos 
próximos dias com a com-
pra de galões d’água. 

O professor Victor Hugo 
Magalhães, 30 anos, come-
çou a sentir o sabor ruim 

desde semana passada. “Eu 
venho sentindo um gosto 
estranho na água, como se 
fosse agua de poço”, analisa 
o morador de Manguinhos, 
na Zona Norte. Ele tam-
bém reclama da pressão da 
água.  “Do fim de semana 
pra cá, a água está mais fra-
ca”, acrescenta. 

LUANA BENEDITO

luana.benedito@odia.com.br

YURI EIRAS
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Justiça 
condena 
Eduardo 
Bolsonaro

A 11ª Vara Cível da Capital, 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, deu causa ganha 
à Patricia Campos Mello em 
ação contra o deputado fede-
ral Eduardo Bolsonaro. Foi 
firmado que o parlamentar 
deve indenizar em R$ 30 mil 
a jornalistas por danos mo-
rais, provocados por suas de-
clarações em um vídeo publi-
cado no canal ‘Terça Livre’. 
Eduardo acusou Patricia de 
usar de métodos de sedução 
para obter informações que 
manchassem a reputação 
de seu pai, o Presidente Jair 
Bolsonaro, e afirmou que a 
sua reportagem sobre os dis-
paros em massa no WhatsA-
pp, de 2018, era fake news. 
O parlamentar ainda pode 
recorrer da decisão.

O deputado federal afir-
mou nas imagens publicadas 
pelo ‘Terça Livre’ que a jor-
nalista teria sido premiada 
por ter criado “fake news” 
sobre Jair Bolsonaro, então 
candidato à Presidência da 
República, em 2018.”É igual 
a Patrícia Campos Mello, fez 
a Fake News de 2018, para 
interferir na eleição presi-
dencial, entre o primeiro e 
segundo turno, e o que ela 
ganhou de brinde? Foi mo-
rar nos Estados Unidos”. Ele 
também disse que Patricia 
‘tentou seduzir o Hans River 
(…) Tentando fazer uma in-
sinuação sexual para obter 
uma vantagem, de entrar na 
casa do Hans River, ter aces-
so ao laptop dele e tentar ali, 
achar alguma coisa contra 
o Jair Bolsonaro, que não 
achou’. A defesa do deputa-
do argumentou que as suas 
afirmações teriam base no 
depoimento de Hans River 
na CPMI das Fake News.

Funcionários constrangem 
cliente em comanda de bar
Nota trazia escrito ‘moça do peitão’. Caso está na Delegacia do Consumidor

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Comanda recebida: bar admitiu que os clientes são identificados pelas características físicas

U
ma mulher passou 
por um constran-
gimento por cau-
sa do corpo em um 

bar na cidade de Petrópolis, 
na Região Serrana. Patrícia 
Melo, de 42 anos, é morado-
ra do Rio de Janeiro e foi a 
um bar com o marido e os 
amigos na cidade imperial, 
no dia 10 de janeiro. Ao re-
ceber a comanda, Patrícia 
notou uma observação en-
tre os itens consumidos em 
referência à ela: “moça do 
peitão”. 

Nas redes sociais, Patrí-
cia desabafou sobre a situa-
ção constrangedora. “Um 
verdadeiro absurdo como 
mãe, mulher, consumido-
ra e um assédio para mim 
como cliente! Estamos vi-
vendo no fim dos tempos 
onde a empatia, o desres-
peito e o abuso estamos 
tendo que pagar para so-
frer! Minha indignação é 
por mim e por tantas mu-
lheres que sofrem diaria-
mente tais abusos e sim-
plesmente se calam...”, disse 
na publicação.

Patrícia procurou o ge-
rente do estabelecimento 
que disse ser uma práti-

ca “comum” identificar os 
clientes utilizando caracte-
rísticas físicas e pediu des-
culpas pela situação.

“Eu sei que eu tenho pei-
to grande, mas nem por isso 
eu preciso ser hostilizada 

por conta disso. Um absur-
do! Mas o caso já está sendo 
resolvido com o advogado”, 
disse Patrícia no vídeo.

Segundo a Polícia Civil, 
o caso foi registrado na 
Delegacia do Consumidor 

(DECON) e as investigações 
estão em andamento para 
esclarecer os fatos.  

Procurada, a Ambev, em-
presa responsável pelo es-
tabelecimento, ainda não 
se posicionou sobre o caso.

Criança foi 
encontrada morta 
em poço em 
Saquarema

Mãe é presa por 
abandonar bebê

DIVULGAÇÃO/POLÍCIA CIVIL

Poço artesanal onde o bebê de dez meses foi encontrado morto

Uma jovem de 20 anos foi 
presa na terça-feira por 
abandono de incapaz 
depois que seu bebê de 
10 meses foi encontrado 
morto no poço artesanal 
do quintal da família, em 
Guarani, em Saquarema, 
Região dos Lagos do Rio. 
De acordo com as investi-
gações da 124º DP (Saqua-
rema), a mulher deixou a 
filha de três anos e o bebê 
sozinhos para ir à casa de 
parentes vizinhos.

Quando a mãe retor-
nou, cerca de 30 minutos 
depois, viu que a filha es-
tava dormindo sozinha 

na cama e a criança esta-
va boiando dentro de um 
poço artesanal no quintal. 
De acordo com o depoi-
mento da jovem, a crian-
ça teria engatinhado até o 
poço por quase 10 metros e 
caído. No entanto, a polícia 
ainda investiga o possível 
acidente, já que o chão do 
quintal é de terra batida e 
o bebê não tinha nenhuma 
marca de machucado nas 
pernas, segundo a perícia.

Ainda em depoimento, 
a mãe confessou que já 
havia deixado as crianças 
sozinhas em casa outras 
vezes. O delegado respon-
sável pelo caso, André Bue-
no, determinou a prisão da 
mãe em flagrante e a mes-
ma foi encaminhada para o 
presídio. Ela aguarda ainda 
a decisão da Justiça.

O  c a s o  s e g u e  e m 
investigação.

Conteúdo Estadão

 > São Paulo, São Paulo 
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ZIDANE PODE DEIXAR O REAL

O jornalista Maximo Palma, da ESPN da 

Argentina, revelou que Marcelo Gallardo, do 

River Plate, é cotado para o lugar de Zidane. 

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

FLAMENGO VASCO

Mengão bate o Palmeiras 
e pula para terceiro lugar
Com gols de Luan (contra) e Pepê, Rubro-Negro fica a quatro pontos do líder Inter

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Arrascaeta e Bruno Henrique festejam no Mané Garrincha

‘E
les estão deixando 
a gente sonhar’. A 
famosa frase dita 
por Ronaldinho 

Gaúcho em novembro de 
2011 — após goleada sobre 
o Cruzeiro por 5 a 1, no En-
genhão — cabe para ilustrar 
o momento do Flamengo 
na briga pelo título do Bra-
sileiro. Ontem à noite, em 
Brasília, o time de Rogério 
Ceni bateu o Palmeiras por 
2 a 0 (gols do zagueiro Luan, 
contra, e do jovem Pepê, um 
em cada tempo) e assumiu 
a terceira colocação, com 55 
pontos, quatro a menos que 
o líder Internacional.

Embalado, o Rubro-Ne-
gro terá pela frente o Athle-
tico Paranaense, na Arena 
da Baixada, em Curitiba, no 
domingo. O atacante Bru-

no Henrique, que recebeu o 
terceiro cartão amarelo, já 
está fora.

Quando o empate em 0 a 
0 parecia que iria se conso-
lidar no primeiro tempo, a 
pressão na saída de bola fez 
o Palmeiras se atrapalhar: 

Gabigol roubou a bola perto 
da grande área, rolou para 
Everton Ribeiro, que achou 
Arrascaeta. O uruguaio to-
cou por baixo das pernas 
do goleiro Weverton, mas 
Kuscevic, ao tentar salvar, 
chutou em cima de Luan e 

a bola entrou.
Com mais toques de bola e 

sem chutões, o Alviverde foi 
senhor do segundo tempo. 
Gabriel Menino, aos nove e 
na marca do pênalti, isolou a 
chance do empate. Cansado 
e até meio desconcentrado, 
o Flamengo recuou demais 
e errou vários passes bobos 
na etapa complementar, o 
que fez o Palmeiras ter mais 
volume de jogo.

Mas a rapaziada do técni-
co Rogério Ceni acordou e 
voltou a pressionar os pau-
listas na frente. Assim como 
na etapa inicial, quando o 
Palmeiras teve dificuldades 
para sair jogando, a apertada 
rubro-negra deu certo. Aos 
37, o meia Pepê, que tinha en-
trado pouco tempo antes na 
vaga de Diego, acertou um 
chute rasteiro depois de ajei-
tada de Pedro.  

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Fluminense chegou a es-
tar perdendo por 2 a 0 para 
o Coritiba, no Couto Pereira, 
mas conseguiu o empate por 
3 a 3 no fim das contas. Mui-
tos podem lamentar, mas cada 
ponto é importante nesta reta 
final, ainda mais jogando fora 
de casa, e mantém o Flu vivo 
pela vaga na pré-Libertadores. 
Em vez de reclamar, prefiro 
comemorar a reação da equi-
pe, e que o time siga somando 
no Brasileirão. Agora é seguir 
com esse espírito e dar o pre-
sente da vaga para a torcida.

VALORIZAR 

O EMPATE 

DANIEL CASTELO BRANCO

FICOU COMPLICADO 

O 
Vasco tem oito jogos pela frente no Bra-
sileiro. E, depois de derrotas contra Co-
ritiba e Red Bull Bragantino, o Gigante 

da Colina se complicou. Não só pelo resultado 
acachapante de 4 a 1 que o time de Luxembur-
go sofreu no estádio Nabi Abi Chedid. Mas. 
principalmente. pela tabela cruel que terá no 
campeonato. Dois oito confrontos, quatro se-
rão contra times que briga diretamente por 
título ou G-4. Três contra equipes na luta con-
tra o rebaixamento, ou seja, confronto direto, 
e um contra um adversário que está brigando 
pela pré-Libertadores. São eles: Atlético-MG, 
Palmeiras, Bahia, Flamengo, Fortaleza, Inter-
nacional, Corinthians e Goiás. Com 32 pontos, 
o campeonato do Vasco tem que ser focado nas 
partidas contra Bahia, Fortaleza e Goiás. Tem 
que vencer as três e, quem sabe, sonhar com 
um pontinho nos outros cinco jogos contra 
adversários mais fortes. A derrota para o até 
então lanterna Coritiba desmoronou comple-
tamente o planejamento da comissão técnica 
e da torcida. É acreditar que o Vasco vai reagir.

Luxemburgo 

encara a 

reta final do 

Brasileiro 

pelo Vasco

 n Na entrevista coletiva 
de Eduardo Barroca, téc-
nico do Botafogo, o co-
mandante afirmou que, 
apesar de muitos acha-
rem ao contrário, o Alvi-
negro tem pagado em dia 
os seus atletas e funcio-
nários. Ele ainda rasgou 
elogios a Durcesio Mello, 
novo presidente do clu-
be, por conta da postura. 
Se há uma luz no fim do 
túnel, mesmo se a queda 
for concretizada, é essa: 
organização e respeito.

PELO MENOS ISSO 

REVIRAVOLTA? 

 nPróximo do Atletico de Madrid, um dos mais fortes times 
da Espanha, Marcos Paulo recebeu proposta do Parma, da 
Itália. O Fluminense levaria 1 milhão de euros pela joia, 
mas a tendência é que o atacante vá para o time dos Col-
choneros, como é chamada a equipe espanhola. Vamos ver 
se haverá reviravolta ou tudo continuará como imagináva-
mos. O Flu tenta ganhar algum dinheiro. Tomara.
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Técnico adota discurso motivador após 
derrota de goleada para o Bragantino

Luxemburgo tenta 
reanimar time para 
‘oito finais’ no Brasileiro 

Após a goleada sofrida con-
tra o Bragantino, o treina-
dor do Vasco, Vanderlei 
Luxemburgo, preferiu um 
discurso de motivação no 
vestiário do time cruzmal-
tino ao invés de apontar os 
principais culpados pelo 
placar elástico em Bragan-
ça Paulista. O técnico voltou 
a falar na importância dos 
jogos que faltam para o fim 
do Campeonato Brasileiro. 
Ontem, com a vitória do 
Fortaleza por 2 a 0 sobre o 
Santos, no Castelão, o Vasco 
entrou no Z-4.

“Temos oito jogos para 
nos mantermos na Primei-
ra Divisão. Cabe a nós nos 
envolvermos para isso. Nós, 
a direção, a torcida, os joga-
dores, todos. São oito jogos 
decisivos. Tudo o que puder 
ser feito para envolver esse 
ambiente tem de ser fei-

to. Agora, criar um ambiente 
hostil não vai nos ajudar. Falei 
aos jogadores que o placar foi 
elástico pelo que jogaram no 
segundo tempo’, afirmou.

TALLES MAGNO

O atacante Talles Magno foi 
abordado pela entrevista do 
treinador. Vanderlei Luxem-
burgo afirmou que o jovem 
precisa ter mais motivação 
e mostrou preocupação com 
a possibilidade de o jogador 
ser queimado.

“Talles precisa se reencon-
trar com a motivação, com a 
vontade. Ele é um grande jo-
gador, continuo achando ele 
um grande jogador, mas só 
isso não basta. Eu gosto dele, 
vamos continuar apostando 
e a gente não pode queimá
-lo. Agora, eu posso sacá-lo 
do time com ele não indo 
bem”, disse Luxemburgo.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Reunião com organizadas
Torcedores pediram saídas de Eduardo Barroca e Túlio Lustosa

Com o rebaixamento cada 
vez mais próximo, a direto-
ria do Botafogo se reuniu, na 
tarde de ontem, com mem-
bros de duas torcidas organi-
zadas do clube. Eles pediam 
a saída do técnico Eduardo 
Barroca e do gerente de fu-
tebol Túlio Lustosa. A infor-
mação é do site “ge”.

Participaram do encon-
tro Durcesio Mello, presidente 
que foi empossado no último 
dia 4, o vice, Vinicius Assump-
ção, e o controller Alessandro 
Langone. Eles explicaram a 
delicada situação financeira 
do clube e falaram sobre o pla-
nejamento para 2021.

Durante a conversa, a di-
retoria afirmou que anun-
ciará um novo diretor de 
futebol até segunda-feira. A 

Durcesio Mello: novo presidente

VITOR SILVA/BOTAFOGO

ideia é que o novo dirigente 
tome as decisões sobre quem 
permanecerá no elenco para 
a próxima temporada. Tam-
bém foram prometidas me-
lhorias no sócio-torcedor 
e mais projetos para o Nil-

ton Santos, com o intuito 
de torná-lo mais atrativo 
financeiramente. 

A intenção da nova direto-
ria é realizar reuniões como 
essas de dois em dois meses 
para mostrar uma transpa-
rência com a torcida.

Bem próximo da Série B, o 
Botafogo foi novamente derro-
tado na quarta-feira, no Nilton 
Santos, desta vez pelo Atlético-
GO. O treinador Eduardo Bar-
roca mostrou abatimento com 
o resultado. “Esse momento 
é de falar pouco e sentir mui-
to. Honrar a camisa do clube, 
trabalhar muito todos os dias, 
passo a passo, dia a dia para 
que a gente possa já no próxi-
mo jogo reverter esse cenário, 
que desportivamente é extre-
mamente adverso”, afirmou.

Marcão elogia reação tricolor
Técnico destaca postura do time para empatar diante do Coxa

Apesar de enfrentar uma 
equipe na zona de rebaixa-
mento, o Fluminense volta 
de Curitiba vendo como po-
sitivo o ponto conquistado, 
devido às circunstâncias do 
jogo contra o Coxa. O treina-
dor Marcão elogiou a reação 
da sua equipe, que buscou o 
empate após terminar o pri-
meiro tempo perdendo por 
dois gols de diferença.

“Lógico que a gente que-
ria comemorar um grande 
resultado, tivemos o volume 
total do jogo. O Coritiba, nas 
chances que tiveram, fina-
lizaram com gols, e isso foi 
freando o ímpeto da nossa 
equipe. Quando tomamos o 
terceiro gol, foi onde ganha-
ram mais 10 minutos de so-
brevida. Mesmo assim, con-

Marcão: clássico pela frente

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

tinuamos agredindo, atacan-
do, continuamos infiltrando 
e criando situações de gol. 
Por pouco não conseguimos 
virar um resultado que seria 
de grande importância. O 
sentimento é de que busca-

mos um ponto que, no fim, 
vai fazer diferença a nosso 
favor”, afirmou.

O treinador, no entanto, 
admitiu que defensivamente 
o Fluminense deixou a dese-
jar. Marcão prometeu corri-
gir os erros para o clássico 
diante do Botafogo, no do-
mingo. “Na verdade, a gente 
propôs bastante o jogo, mas 
tomamos gols que realmente 
foram em momentos ruins. 
A gente tem até domingo 
para ajustar isso na palavra, 
no treino, para equilibrar. 
Para atacar e não sofrer esse 
tipo de contra-ataque do ad-
versário. Acredito que temos 
que sentar e achar os erros 
cometidos nesse jogo para 
domingo não cometer os 
mesmos erros”, disse.

 > Brasília

8    SEXTA-FEIRA, 22.1.2021  I  O DIA



ECONOMIA

Comprovação não será necessária até 30 de junho, sem bloqueio dos benefícios
TOMAZ SILVA / AGÊNCIA BRASIL 

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, prorrogou a suspensão da prova de vida de militares

F
oi publicada no Diá-
rio Oficial da União 
de quarta-feira uma 
portaria do Ministé-

rio da Defesa que prorroga a 
suspensão, até 30 de junho, 
da prova de vida anual de mi-
litares inativos, pensionistas 
de militares, militares anis-
tiados políticos e dependen-
tes habilitados. A portaria 
também assegura que está 
proibido o bloqueio dos cré-
ditos relativos a proventos 
de inatividade e pensões, por 
falta de realização da com-
provação de vida, que volta-
rá a acontecer a partir do dia 
1º de julho.

Por conta da pandemia, a 
medida também foi adota-
da em março passado, sendo 
prorrogada desde então. Em 
nota, a pasta informou que 
“a determinação visa estabe-
lecer medidas de proteção no 
âmbito do Ministério da De-
fesa e dos Comandos das For-
ças Singulares para enfren-
tamento da emergência de 
saúde pública de importân-
cia internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19)”.

INSS

Aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional 

do Seguro Social (INSS), 
que não fizeram a prova de 
vida entre março de 2020 
e fevereiro deste ano tam-
bém não terão seus benefí-
cios bloqueados. A Portaria 
1.266, publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), na 
quarta-feira, prorroga a in-
terrupção do bloqueio de 

pagamentos de benefícios 
até o fim de março.

Essa prorrogação vale 
para os beneficiários resi-
dentes no Brasil e no exte-
rior. De acordo com a por-
taria, a rotina e obrigações 
contratuais estabelecidas 
entre o INSS e a rede ban-
cária que paga os benefícios 

permanecem e a comprova-
ção da prova de vida deverá 
ser realizada normalmente 
pelos bancos.

Em situações normais, 
a prova de vida é feita pelo 
segurado anualmente para 
comprovar que ele está vivo 
e garantir que o benefício 
continue sendo pago.

Militares inativos e pensionistas: 
prova de vida segue suspensa
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, quer enviar a 
reforma administrativa à Alerj ainda no início do ano legislativo. Inclusive, ele vai 
apresentar a nova versão do projeto nos próximos dias a alguns deputados.

O GOVERNADOR

Paes aguarda receita do IPTU 
para anunciar datas do 13º

RENAN OLAZ/CMRJ

Pedro Paulo fez raio-x das contas e respondeu a perguntas de vereadores

O 
governo Paes aguar-
da o resultado da 
arrecadação de im-
postos como IPTU e 

ISS, nesse início de ano, para 
definir um calendário de pa-
gamento do 13º salário para 
os servidores que ainda não 
receberam o abono. Segun-
do o secretário de Fazenda, 
Pedro Paulo, o cronograma 
pode sair no final deste mês 
ou início de fevereiro.

O titular da pasta deu essa 
previsão de anúncio, ontem, 
durante reunião com verea-
dores da comissão de repre-
sentação para debater solu-
ções para o desenvolvimento 
econômico da cidade. 

Ele disse ainda que “está 
louco” para divulgar essas 
datas. “Estou recebendo 
uma enxurrada de cobran-
ças corretas de servidores. A 
nossa ideia é que, diagnosti-
cado o tamanho desse défi-
cit, que a gente possa ter al-
guma previsão. Que a gente 
possa apresentar até o final 
deste mês, início de fevereiro 
esse calendário”, declarou, 
em resposta ao questiona-
mento da vereadora Mônica 
Benício (Psol).

Ao todo, 100.855 funcioná-
rios da ativa, inativos e pensio-
nistas estão à espera do crédi-
to. São necessários R$ 935 mi-
lhões para quitar essa dívida.

REFORMAS

 n Em agenda no Rio de Janei-
ro, na última quarta-feira, o 
candidato à presidência da 
Câmara Federal, deputado Ar-
thur Lira (PP-AL), se compro-
meteu a priorizar a votação de 
reformas, como a tributária e 
a administrativa, além da PEC 
Emergencial, que poderá vir 

com dispositivo de redução de 
salário e jornada de servido-
res. Candidato de Bolsonaro, 
Lira angariou apoio de parte 
da bancada fluminense, e do 
governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, que tam-
bém recebeu o parlamentar no 
Palácio Guanabara.

Arthur Lira se compromete a votar 

 nAinda que algumas ações para 
a recuperação do caixa sejam 
implementadas internamente 
pela prefeitura, a verdadeira 
bomba é o desembolso que o 
município terá para quitar dí-
vidas com bancos (com aval 
da União. O governo carioca 
acumula R$ 509 milhões em 
débitos, além de 15 folhas sa-
lariais este ano. E uma das prin-
cipais estratégias do prefeito 
Eduardo Paes e sua equipe é a 

negociação com o Parlamento, 
em Brasília, e o governo federal.

A tentativa é fazer com que 
o Congresso derrube alguns 
vetos do presidente Jair Bol-
sonaro a trechos da Lei 173/20 
(PLP 101, de autoria de Pedro 
Paulo). Entre eles, o dispositi-
vo que garante a suspensão do 
pagamento da dívida com or-
ganismos multilaterais. E, claro, 
conseguir anuência do ministro 
da Economia, Paulo Guedes. 

COSTURA EM BRASÍLIA

Suspensão do pagamento da dívida

Articulação é com parlamentares e também com governo federal

MARCOS CORRÊA/PR

 > O secretário apresentou 
o retrato das finanças ca-
riocas e novas estimativas 
do risco fiscal para 2021: 
o déficit pode ficar entre 
R$ 9,1 bilhões e R$ 12,6 
bilhões. Pedro Paulo pro-
meteu não ficar culpan-
do o governo anterior ao 
longo dos quatro anos de 

gestão. E disse ao funcio-
nalismo que, no dia que 
apresentar o calendário 
do 13º, a prefeitura irá 
cumprir: “A data que for, 
vamos cumprir correta-
mente”. “Não é uma des-
pesa pequena, são 15 fo-
lhas em um ano. O impac-
to é imenso”, acrescentou.

Déficit: R$ 9,1 bi a R$ 12,6 bi

Diante do quadro finan-
ceiro do Rio, a prefeitu-
ra descarta a retomada, 
ainda este ano, do acor-
do de resultados (pro-
grama de metas), que 
garantia um bônus ao 
funcionalismo. “A gente 
não tem ainda condição, 
mas na área de receita a 
gente está pensando em 
colocar algum tipo de 
meta”, disse Pedro Paulo.

Sobre a reforma pre-
videnciária, apesar de 
o secretário não ter cra-
vado que vai propor o 
aumento da alíquota de 
11% para 14%, o gover-
no deve enviar o proje-
to ainda em fevereiro.

Além disso, um pon-
to que está na mira da 
atual gestão é o chama-
do extrateto, ou seja, 
os altos salários, aci-
ma dos limites impos-
tos pela legislação. São 
cerca de 500 servidores 
nessa situação. “A gente 
está desarmando essa 
bomba”, disse.

Programa de 
metas não 
sai este ano
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Sta.Cruz r$11.000,00
terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 r$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
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
 

aDV5CaCIa t.99161-9013
em Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia, rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. milton Santos tel:99161-
9013 whatsapp 
 

aDV5GaD5 V/teXt5
iNSS, orientação gratuita 
,amparo idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

C5StureIra V/teXt5
5verloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra. Comparecer à  rua 
Carlos Vasconcelos, 155 
Sala: 303 tijuca. tel: 98162-
6184
 

meC.reFrIGeraÇÃ5 
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
 
meCâNIC5 
refrigeração, meio 5ficial e 
auxiliar.  empresa refrigera-
ção contrata com experiên-
cia Ctps. Comparecer a partir 
8:00h. rua 19 de 5utubro 65 
Bonsucesso.
 

FaXINeIra V/teXt5
Faxineira, para início ime-
diato, trazer documentação 
e telefone dos 03 últimos 
trabalhos, Ligar para o tel: 
99681-6223 de 07:00/ 
13:00hs
 

meCâNIC5 t.2569-1821
De autos, experiente em 
freios, embreagem,  suspen-
são, correias e  eletricista 
experiência em injeção ele-
trônica   e elétrica em geral . 
Comparecer para entrevista: 
rua Barão de mesquita, 120 
tijuca.t.98038-5635
 

tIJ5L5 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

 



Perlla abre salão

Paolla Oliveira deu um susto em seus fãs, na tarde de ontem ao aparecer 
‘grávida’ em um vídeo no Instagram. Nas imagens, a atriz apresenta uma barriga 
enorme. Inicialmente, muitos fãs ficaram chocados ao ver a atriz supostamente 
grávida, mas logo em seguida se tocaram que era uma brincadeira da artista no 
aplicativo Tik Tok, na qual ela dubla um personagem que, quando perguntado 
sobre o que fez durante a quarentena do novo coronavírus, responde: “fiz filho, 
tava sem fazer nada, fiz filho”. 

FábiaOliveira

MAMÃE PAOLLA OLIVEIRA?

SORORIDADE

Julianne Trevisol vive mudando o visual, seja para dar uma 
repaginada ou para dar vida a uma personagem. Para manter 
a saúde dos fios e do couro cabeludo com tantas mudanças, a 
atriz, que vive Nidana em ‘Gênesis’, faz tratamento com a trico-
logista Viviane Coutinho, no Rio. “É um programa de tratamento 
novo que equilibra a saúde capilar como um todo, unindo couro 
cabeludo saudável com fibra”, explica a tricologista.

TRATAMENTO CAPILAR

A coluna soube que Perlla vai inaugurar, na próxima semana, seu 

primeiro salão de beleza. O empreendimento será em um 

shopping no bairro de Curicica, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. 

O espaço é bem perto dos Estúdios Globo e a cantora tem cuidado 

pessoalmente da decoração luxuosa que, a princípio, vai atender a 

parte capilar, manicure e de maquiagem profissional. Perlla tem 

planos de expandir seu negócio para a área biomédica e funcionar 

também como uma clínica estética. “Virei empresária, amores!”, 

disse a cantora aos fãs, sem dar detalhes do empreendimento, 

mas o assessor da cantora, Charles Eikee, confirmou a informação.
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Lembram quando Duda Reis, ex-noiva do Nego do Borel, gravou 
vídeos no Instagram Stories para se antecipar e falar ela mesma 
sobre tudo o que o ex pretendia fazer nas próximas horas? Pois 

bem. Na ocasião, Duda disse que resolveu falar logo porque uma ami-
ga havia contado pra ela os planos que o Nego tinha em mente para 
tentar descredibilizá-la perante suas acusações contra ele. Esta coluna 
então descobriu que a tal amiga citada por Duda Reis é... Anitta! Sim, 
caro leitor. A Poderosa marcou um gol ao abrir mão de sua lealdade ao 
seu então grande amigo em um ato de sororidade para ajudar uma 
mulher que pedia socorro. 

Anitta sempre soube de tudo o que  Nego do Borel aprontava com 
todas as namoradas que ele teve. Por diversas vezes tentou ajudá-lo, 
orientá-lo a melhorar como homem em seus relacionamentos, mas de 
nada adiantou. Ao se deparar com o desespero de Duda, a cantora 
entrou em contato com a atriz para abrir os olhos da ruiva sobre o que 
o funkeiro poderia tentar contra ela. Em desabafo no dia 13 de janeiro, 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Anitta adiantou 

passos de Nego do 

Borel a Duda Reis 

Duda diz que descobriu, através de uma amiga (Anitta), que Nego 
supostamente tentaria taxá-la de ‘louca’ e acusá-la de traição, através 
de algumas conversas dela com amigas que ele gravou escondido. Ela 
também afirmou no mesmo pronunciamento que estaria em breve 
abrindo um boletim de ocorrência contra o Nego por agressão. 

A amizade de Anitta e Nego parece ter, de fato, acabado recente-
mente. A cantora, que costuma deixar claro pra todos que conhece que 
não apoia e jamais apoiou a postura dele com suas companheiras, já 
deixou de seguir seu então amigo no Instagram e Nego, por sua vez, 
tratou de retribuir o unfollow.
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Após ser uma das primeiras brasileiras a serem con-

templadas com a vacina do novo coronavírus, a atriz 

Solange Couto, que atualmente reside no Retiro dos 

Artistas, usou as redes sociais para rebater as críticas 

que vem recebendo de alguns internautas. Ela tem 

sido acusada de ter burlado as regras para conseguir 

se vacinar. A atriz então resolveu explicar por que ela 

tem direito a se vacinar. 

“Sou residente do retiro desde 23 de outubro, por cau-

sa da minha mãe, do meu trabalho e porque eu tenho 

direito. A razão de eu ter tomado a vacina é porque eu 

tenho 64 anos, sou cardiopata e por estar residente 

fixa no Retiro dos Artistas, que é uma instituição resi-

dencial para idosos. Por isso eu tenho direito de tomar 

a vacina. Não tomei a vacina pagando, nem passando 

a frente de ninguém e não desrespeitei nenhuma lei 

ou norma. Fui vacinada pelos profissionais de saúde 

sanitária e não por profissionais do Retiro dos Artis-

tas”, esclareceu a veterana. 

Em um jogo de perguntas e respostas com seus seguido-

res no Instagram, Luana Piovani falou sobre sua relação 

com a atriz Carolina Dieckmann, a quem ela já criticou no 

passado. Quando questionada se era verdade que ela 

não se dá bem com Dieckmann, a mãe de Dom, Bem e 

Liz respondeu: “não se dar bem é exagero. Saberíamos 

conviver, óbvio! E o que me desagradou nela tem tanto 

tempo. Evolução, cada um usa como quer”, respondeu a 

loura. Piovani ficou chateada com Carol Dieckmann na 

época em que falou publicamente sobre ter sido agre-

dida por seu ex-namorado, Dado Dolabella. Na ocasião, 

Carol Dieckmann sugeriu que Luana e Dado deveriam 

‘lavar roupa suja em casa’.

EVOLUÍDA

SE DEFENDENDO

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 cantora 

pernambuca-
na Carla Rio 
está lançando 
o single ‘Samba 
Arretado’, hoje, 
nas plataformas 
digitais, com a 
participação de 
Dudu Nobre.

 n O musical 
‘Nelson Gonçal-
ves - O Amor e O 
Tempo’ está em 
cartaz no Teatro 
Clara Nunes, de 
quinta a sábado, 
às 20h, e aos do-
mingos, às 19h. 

O BBB nem começou, mas várias fofocas voltaram à tona com a entrada de alguns participantes. É 
o caso de Pocah. A funkeira escondeu de grandes amigos, como as cantoras Gabily e MC Rebecca, e 
até mesmo seu compositor, Wallace Vianna, que entraria na casa mais vigiada do Brasil.

Na torcida, a morena deixou também a sua filha Vitória, conhecida nas redes como Tototya Hontas 
e o seu noivo, o empresário Ronnan Souza, que foi ex de Anitta. Segundo amigos, Ronnan e a 
família de Pocah estão acompanhando diretamente as redes sociais dela, junto com a sua equipe.

Viviane de Queiroz Pereira, a Pocah, tem 26 anos e nasceu em Queimados, baixada fluminense do 
Rio de Janeiro. Ela já entra como uma das favoritas, já que além de ter amizade com muitos 
famosos, reúne mais de 11 milhões e meio de seguidores somente no Instagram.

O que poucas pessoas sabem é que seu companheiro é muito ciumento e, talvez por isso, a cantora 
fique um pouco mais comedida dentro do reality. Os dois até tiveram uma crise de ciúmes em umas 
das apresentações da cantora, quando ela precisou dividir o camarim com Leo Santana. Pra quem 
não sabe, os dois tiveram um affair quando o baiano estava solteiro, mas nada passa por essa 
coluna que quase ninguém lê. Logo depois, os dois gravaram um videoclipe, que foi acompanhado 
de perto por Ronnan. Ele, inclusive, está sempre junto à amada em quase todos os seus trabalhos. 
Os dois, inclusive, estão até morando juntos.

Pocah já sofreu um relacionamento abusivo com o pai de sua filha e se afastou dele, criando a 
menina sozinha. Além disso, é grande defensora da causa feminina e quem conhece, diz que ela não 
leva desaforo pra casa e que quando é atacada, não costuma ficar calada não. Ela batalhou sozinha 
ao lado da família e começou a ganhar espaço depois que fechou com a Hitmaker, produtora que 
lança hits para artistas renomadas como Anitta e Luíza Sonza.  

O seu último lançamento foi um feat com Dennis DJ, ‘Jogar pra tropa’, que já conta com mais de um 
milhão e meio de visualizações no Youtube. No refrão da música ela diz “esse ano eu fico rica, linda e 
poderosa”. Será que a morena estava prevendo sua própria realidade cantando? Aguardemos 
cenas do pay-per-view.

POCAH PODE 

NÃO CAUSAR NO 

‘BBB’ POR CAUSA 

DO MARIDO 

Esta coluna de seis leitores soube que o pai de Duda Reis, Luiz Fernando 

Barreiros, tem falado em off com alguns jornalistas para dar notícias 

sobre  Nego do Borel. O que ele não contava é o fato da imprensa em 

geral estar, digamos, irritada com as advogadas da Duda por darem 

sempre preferência apenas a veículos do grupo Globo para soltar qual-

quer conteúdo referente ao caso da polêmica separação com troca de 

acusações. Tal postura da defesa da atriz vem fechando as portas de 

Duda em algumas emissoras de TV. Puxado!

Ex de Tierry em clipe
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Musa fitness e ex-mulher do cantor Tierry, a influenciadora 
Lorena Allveis embarcou ontem em um novo projeto. A loura 
participou da gravação de um clipe do cantor e compositor João 
Noronha, produto da Som Livre. A canção do videoclipe em 
questão foi feita especialmente para Lorena e ainda leva o 
nome dela. Lorena vai esbanjar toda sua boa forma e beleza em 
cena. Tá podendo, hein?!

MARI PALMA E PHELIPE SIANI NOIVOS
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DIVULGAÇÃO/ TV GLOBO

Apresentadores da CNN Brasil, Mari Palma e Phelipe Siani anunciaram ontem que estão noivos. 

Os dois compartilharam a boa nova com seus seguidores no Instagram. “Muita calma nessa hora! 

A gente não está mostrando o dedo feio pra vocês. O que a gente tá mostrando são as nossas 

novas alianças, porque sim, eu tô muito adulta e agora fiquei noiva. Obrigada Phelipe Siani por 

essa caminhada que tá só começando. Te amo”, se declarou Mari.

Gracyanne Barbosa falou sobre a decisão do prefeito do Rio, Eduardo Paes, de cancelar o Carnaval de ju-
lho: “Pelo cenário de pandemia que temos, entendo a decisão, mas fico bastante preocupada e apreensi-
va para com todos aqueles que dependem do Carnaval para sustentar suas famílias. A festa gera milhares 
de empregos direta e indiretamente. Nossa esperança é que vacina chegue o mais rápido possível”.

GRACYANNE FALA DO CARNAVAL

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Na ausência de uma atuação mais efetiva do Ministério 
da Saúde em relação aos municípios, prefeitos de todo o 
país decidiram lançar uma campanha informativa pró-
pria para reforçar os planos locais de comunicação. Os 
gestores municipais também cobram, há dias, do chefe 
da pasta, Eduardo Pazuello, um cronograma de entrega 
das vacinas com estimativa mensal até o fim de 2021. O 
intuito é munir os gestores municipais de informações 
para o planejamento e enfrentamento da pandemia.

Deficiência 
 NEm ofício encaminhado 

a Pazuello, a Confederação 
Nacional dos Municípios 
menciona a deficiência de 
médicos e sugere a inclusão 
de formados em medicina 
no exterior que se encon-
tram à disposição no Brasil.  

Mais Médicos 
 N“Cerca de 4 mil profissio-

nais inclusive participaram 
do Mais Médicos e não tive-
ram seus contratos prorro-
gados, razão pela qual não 
estão sendo aproveitados 
neste momento crítico”, diz 
a CNM. 

Educação 
 NA entidade também pede 

ao Ministério da Saúde que 
o Plano Nacional seja modi-
ficado para inserir os profis-

sionais da Educação Básica 
na fase 2. Sustenta que há 
a necessidade de retoma-
da das atividades escolares 
presenciais da forma mais 
célere possível, sob pena 
de mais um ano letivo ser 
perdido para boa parte dos 
estudantes. 

Manaus 
 NO Tribunal de Contas da 

União (TCU) vai apurar 
as reponsabilidades de 
Pazuello e do Ministério 
pelo colapso no sistema 
de saúde no Amazonas. A 
abertura da investigação 
foi motivada por documen-
to enviado pela Advocacia-
Geral da União ao STF no 
qual o governo federal ad-
mitiu que foi informado 
com antecedência sobre a 
falta de oxigênio. 

Imagem 
 NO efeito da pandemia no 

caixa público e privado em 
2020 foi (e ainda é) devas-
tador, e ninguém quer as-
sociar sua imagem à maior 
festa popular do Brasil, no 
principal cartão postal,  
com risco de ser culpado 
publicamente por promo-
ver aglomeração e suspeita 
de contágio em massa.

Era Biden 
 NA volta dos Estados Uni-

dos para o acordo de Paris 
vai dificultar a vida de algu-
mas empresas do Brasil que 
exportam madeira e carne. 
O meio ambiente no gover-
no Bolsonaro volta a ter um 
desafio imenso no cenário 
da balança comercial. 

Sanções 
 NConforme já citamos an-

teriormente, o presidente 
Biden pode aplicar restri-
ções ou sanções à venda 
destes produtos para o seu 
país e incentivar o mesmo 
na Europa. 

Derrota 
 NA ala bolsonarista do PSL 

derrotou o presidente na-
cional da legenda, Luciano 
Bivar (PE), e agora está ofi-
cialmente no bloco do can-
didato apoiado pelo Palácio 

do Planalto, deputado Ar-
thur Lira (PP-AL). 

Bloco 
 NRachada, a bancada – por 

maioria – havia declarado 
apoio a Baleia Rossi (MDB
-SP). Os bolsonaristas re-
correram à Mesa Diretora 
da Câmara e conseguiram 
reverter a orientação de Bi-
var. Com o PSL, o bloco de 
Lira soma 11 partidos. 

Fura fila     
 NO Ministério Público ajui-

zou duas ações (de impro-
bidade e ação civil pública) 
contra o prefeito de Candi-
ba (BA), Reginaldo Martins 
Prado, por burlar os proto-
colos nacional e estadual e 
ser o primeiro a ser vacina-
do no município, mesmo 
sem integrar o grupo de 
prioridades da primeira 
fase.

Divórcios 
 NLevantamento do Colégio 

Notarial do Brasil aponta 
que o segundo semestre 
de 2020 registrou o maior 
número de divórcios des-
de 2007. O número total de 
43.859  separações é 15% 
maior do que os 38.174 di-
vórcios extrajudiciais regis-
trados no mesmo período 
de 2019. 

CAMPANHA PRÓPRIA 

É O COFRE

 N Por trás do discurso da Liesa 
e do prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, do adiamento do Carna-
val para 2022 está o cofre va-
zio dos patrocinadores.  Nem 
grandes empresas, patrocina-
doras tradicionais, tampouco 
governos de estados (muito 
procurados pelas direções das 
escolas de samba todo ano) se 
dispuseram a ajudar este ano. 

Sabe aquela pessoa que acaba se 
destacando de alguma manei-
ra e que muitos dizem que “ela 

é assim porque nasceu em berço de 
ouro”? As histórias mais impressio-
nantes falam de indivíduos que saí-
ram do nada e foram para o tudo, mas 
quando se trata daquela pessoa que 
nasceu em berço de ouro, sempre tem 
alguém para dizer que as conquistas 
são fáceis, pois com a condição privi-
legiada, muitas portas se abrem. Um 
caminho fácil a trilhar para obter o 
seu lugar ao sol, cheio de pequenas 
mordomias e sem que seja preciso ca-
minhar sozinha.

Parece fácil prever: essa pessoa vai, 
certamente, acomodar-se ou se dar por 
satisfeita. Passar para uma universi-
dade pública, por exemplo, fica muito 

O setor da construção de obras 
de infraestrutura tem sido vis-
to pela sociedade como pária, 

responsável por toda a cadeia de mal-
feitos que ocorreu e ocorre no país. 
Não estamos aqui para fingir que 
nada ocorreu. Conhecemos nossos 
erros e também conhecemos a ori-
gem deles.

No entanto, nosso setor, fruto dos 
acontecimentos que atingiram boa 
parte da sua capacidade produtiva, 
provavelmente, é o que mais está ten-
tando trabalhar dentro dos mais rígi-
dos princípios de Integridade, Ética e 
Transparência.

A adoção pelas empresas de rígidos 
programas de Compliance, a adesão 
ao Instituto Ethos, que atua a partir 
das áreas de Direitos Humanos, Ges-
tão para o Desenvolvimento Susten-
tável, Integridade e Meio Ambiente, 
a criação e estruturação do Instituto 
Brasileiro de Autorregulação, Ética e 
Integridade no setor de Infraestrutu-
ra (Ibric) , do qual a Aeerj é uma das 
fundadoras, são marcos dessa busca.

A Associação das Empresas de En-
genharia do Rio de Janeiro (Aeerj), 
entidade que congrega empresas que 
atuam no setor de obras públicas, im-
plantou, em 2015, seu “Código de Ética 
e Compliance”, sendo provavelmen-
te a primeira entidade, ou uma delas, 
a adotar este tipo de governança. A 
partir desse momento, a associação 
iniciou o trabalho de difusão dos pre-
ceitos entre seus associados, realizan-
do mais de dez seminários e palestras 
contando com a participação de espe-
cialistas dos setores privado e público.

A entidade também estruturou um 
Comitê de Ética e um Canal de Denún-
cias com atuação externa e indepen-
dente. A Aeerj participou ativamente 
das discussões que envolveram a cria-
ção dos Códigos de Ética do estado e 
do Município do Rio de Janeiro e tem 
colaborado com suas associadas na 
elaboração e implantação de Códigos 
de Ética e Compliance.

Pelas razões descritas acima, vemos 
com imenso otimismo a indicação, fei-

Integridade = Ética e Transparência

Todo mundo precisa ir à luta
Jamille Dias 

dir. Vendas e de 
Marketing da 
Const. Riviera

Luiz Fernando Santos 
Reispres-exec. Assoc. 
Empresas de Enge-
nharia do Rio (Aeerj)

mais fácil diante dos privilégios. No 
meu caso, apesar de ter nascido numa 
família de classe média, com acesso a 
muitas coisas consideradas “privile-
giadas”, fui testemunha desde cedo do 
trabalho duro dos meus pais em uma 
gráfica, em Vitória da Conquista, no 
interior da Bahia, e, aos doze anos, re-
solvi “brincar” de trabalhar atendendo 
clientes e aprendendo um pouco do 
ofício do meu pai. Iniciativa que, hoje, 
reconheço foi de grande valor para a 
minha carreira profissional.

Lembro de ter uma vontade tão for-
te de buscar mais e mais, de persistir 
nos caminhos. Então, você pensa: tam-
bém conheço muitos jovens que tive-
ram oportunidades na vida, que não se 
acomodaram e que avançaram traba-
lhando pela noite e pela madrugada. 
Jovens que abriram mão de feriados 
e de finais de semana na intenção de 
entregar um resultado relevante. Você 
tem razão!

Histórias como estas não costumam 
virar notícias de jornais pelo fato de se-

ta pelo prefeito Eduardo Paes, de Mar-
celo Calero para a Secretaria de Gover-
nança e Integridade Pública. Uma das 
responsabilidades do novo secretário 
será implantar o “Programa de Inte-
gridade e Compliance da Administra-
ção Pública”. As primeiras declarações 
de Calero têm sido extremamente ani-
madoras e a Aeerj se coloca a disposi-
ção para contribuir na divulgação e 
implantação desses preceitos.

Conhecemos as dificuldades e obs-
táculos que deverão ser enfrentados. 
A cultura do “jeitinho”, apesar de tudo 
o que vimos, segue muito arraigada. 
Porém, nem sempre é adotada a solu-
ção correta e sim a mais fácil. E, muitas 
vezes, a facilidade acaba sendo mais 
onerosa para o governo. O estado e o 
município estão repletos de exemplos 
recentes do que deu errado.

Não queremos ser repetitivos e te-
mos batido bastante nessa tecla nos 
últimos artigos. Contudo, também 
não podemos continuar a ver a rotina 

de contratações emergências como 
uma prática usual. E, para isto, pla-
nejamento é palavra-chave. A equipe 
escolhida para gestão do Município de 
Rio de Janeiro é experiente, competen-
te e com certeza imbuída dos mesmos 
princípios que têm orientado as deci-
sões do Prefeito.

Adicione-se a isso um outro com-
ponente que sentíamos falta para dar 
tranquilidade aos investidores “Segu-
rança Jurídica”. É importante lembrar 
que a capacidade de investimentos da 
prefeitura está extremamente reduzi-
da e a participação de iniciativa pri-
vada como investidora, em parcerias 
público-privadas e em concessões, cer-
tamente, será uma ferramenta que o 
prefeito deverá usar para novamente 
alavancar o município.

Isso só terá sucesso se Transparên-
cia, Ética, Planejamento e Segurança 
Jurídica forem, como o prefeito vem 
demonstrando, os pilares que guiarão 
o governo do nosso município.

rem pessoas que sempre tiveram tudo. 
No entanto, me pergunto se o que tor-
na essas histórias boas não seja o fato 
de que, apesar de privilegiadas, elas 
sejam indivíduos que vão à luta e que 
buscam viver as suas próprias histó-
rias, inspirar outras pessoas e entregar 
valor ao mundo. Afinal, não vivem elas 
próprias a sua jornada de herói?!

Definitivamente, o mundo precisa 
mesmo de gente que reconheça a con-
dição de quem nasceu ou não em berço 
de ouro. Tudo começa por uma busca 
individual, por esse franco e sincero 
propósito de ser mais do que ter; de 
fazer e servir mais do que ser servido. 
E para que o mundo possa te ouvir e 
aprender com a sua verdade, é neces-
sário começar aí mesmo, do seu lugar!

E se, por acaso, você, que me lê 
hoje, encontrou semelhanças fortes 
que o tocaram, esteja certo: você tem 
muito em comum com essa gente que 
vai à luta, não importando qual a sua 
condição! Então, vamos juntos? Boa 
jornada!

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

ESPLANADEIRA

 N# A terceira  edição do DIalogos.Gov acontece online dia 28, às 11h. # EDF 
Renewables e Omega Energia doam mais de R$ 1,17 milhão para combate à 
covid-19. # Visão Mundial e Igreja Batista de Água Branca (IBAB) iniciam, 
neste final de semana, distribuição de 1.000 cilindros de oxigênio para 
Manaus. # Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil revela que 
pandemia fez ritmo de lançamento de produtos cair 9,4% em 2020. # TIM 
fechou patrocínio com o Comitê Olímpico do Brasil. Operadora apoiará a 
preparação e participação da delegação de atletas do Time Brasil no Japão.  

 N A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, espor-
te, mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de 
anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@colu-
naesplanada.com.br

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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uliana Boller é um dos grandes 
destaques da novela ‘Gênesis’, da 
Record TV, que estreou na última 
terça-feira. A atriz interpreta Eva, 

a primeira mulher do universo. Ao DIA, 
ela confessa que foi uma grande respon-
sabilidade dar vida a personagem.

“Com certeza. Primeiro, que a gente 
se uniu e estudou muito para abolir um 
pouco essa culpa da Eva. Fazer com que 
a culpa fosse do casal em si, das escolhas 
daqueles seres humanos. Isso foi muito 
importante: tirar das costas do feminino 
a responsabilidade pela dor do mundo, 
pela maldade. Outra responsabilidade 
é que a gente não tinha nenhuma refe-
rência do pós-Éden, de Adão e Eva. A 
gente não conseguiu encontrar nada 
em audiovisual que a gente pudesse ter 
alguma referência. É uma responsabili-
dade grande mostrar o que ainda não foi 
filmado. Apesar de que isso também dá 
uma liberdade enorme”, destaca.

Forte e decidida, a personagem traz 
à tona a bandeira do feminismo para 
a super produção da emissora. “A Eva 
traz a bandeira do feminismo através de 
cada situação machista e opressora que 
ela vai passar na trama. Está ali, implíci-
to, uma bandeira bem grande do femi-
nismo. Acho que é muito importante o 
espectador assistir esse tipo de cena. É 
muito comum ainda, infelizmente, hoje 
em dia, muitas mulheres ainda passam 
por situações agressivas, opressoras e 
machistas. Acho que foi uma escolha 
também da emissora mostrar esses ti-
pos de atitudes, que não cabem na nos-
sa sociedade, e que através de um olhar 
empático e uma aproximação daque-
la personagem, o espectador possa se 
transformar e refletir sobre seus atos”, 
diz Juliana, que se considera feminista.

“Sim, sou feminista. Sou filha de femi-
nista. Sou neta de feminista. Acho que 
nós ainda temos que lutar pela igualda-
de, pelo direito de escolha. Os especta-
dores vão ver que bons ares estão vindo 
e que essa nossa voz está cada vez mais 
forte pra gente conseguir finalmente um 
equilíbrio social”, opina a atriz.

Juliana confessa ter pontos em co-
mum com Eva. “Acho que toda mulher 
se identifica com Eva em algum lugar. 
Acho que realmente essa responsabili-
dade que colocaram em cima da mulher, 
de ter trazido as maldades pro mundo, 
não só nesse mito de Adão e Eva, mas 
também em vários outros que a mulher 
carrega isso. Acho que a gente sempre 
se identifica com esse arquétipo femini-
no que sofreu penalidades por causa de 
suas escolhas humanas, talvez não tão 
benéficas, mas de suma importância pra 
um aprendizado e evolução humana. 
Todo mundo vai se identificar um pou-
quinho com Adão, com Eva. Espero que 
transforme as pessoas de alguma forma 
essa história”.

Sobre a novela, Juliana acha que o 
público vai continuar se identificando 
com as tramas, já que elas fazem a gente 
pensar na própria vida e nas escolhas 
que fazemos. “Além das pessoas estarem 
mais ávidas a um novo conteúdo na TV, 
acho que a história que a gente conta é 
uma história de amor, de família, de su-
peração, de união. Acho que traz muitas 
lições inspiradoras pras pessoas”.

PARCERIA COM CARLO PORTO
Na trama, Juliana contracena com 
Carlo Porto, que interpreta Adão. A 
atriz teceu vários elogios ao colega 
de elenco. “O Carlo é uma pessoa 
muito querida, doce, pró-femi-
nista. Inclusive, eu e a Fernanda 
(preparadora de elenco) tínha-
mos que puxar dele muitas vezes 
atitudes agressivas que o Adão 
precisava. Uma raiva e sentimen-
tos de agressão, que ele tinha uma 
dificuldade enorme de lidar. A 
gente ensaiava algumas cenas e 
ele no final dizia: ‘por que ele faz 
isso com ela?’, ‘não é justo’. Ele é 
realmente uma pessoa muito 
doce. A gente trocou muito. Foi 
muito importante pra gente 
ter esse contato antes de gra-
var e foi muito enriquecedora 
essa troca”, revela.

ISABELLE ROSA

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

MALHAÇÃO

 n Keyla tenta conversar com 
Tato sobre Aldo. Bóris comunica 
a Jota e Ellen que eles darão uma 
entrevista sobre o projeto que 
desenvolvem no Cora Coralina. 
Edgar repreende Malu.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Manolo diz a Samuel que Klaus 
Wagner era um homem perigoso 
e sombrio. Candinho é impedido 
por Taís de falar com Dionísio. 
Dionísio expulsa Nicole de sua 
casa. 

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Camila convence Giovanni a 
manter segredo sobre o relacio-
namento deles até que ela consi-
ga provar sua inocência. Lucrécia 
alerta Aparício que Fedora está 
tentando convencer Safira.

 n Noé e mais dois jovens de fora 
da cidade, descendentes de 
Sete, chegam em Enoque. Uma 
grande festa agita a cidade de 
Enoque. Lúcifer observa as mu-
lheres seduzindo os rapazes.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Tomás Ferraz, que na verdade 
é Tobias, não gosta de ver que 
Beto também será seu dançari-
no. Alexander diz que não possui 
filho algum.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce foge de Ivana e vai ao en-
contro de Eugênio. Zu e Ritinha 
lidam com a nova aparência de 
Ivana. Ruy não aceita a mudança 
da irmã.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FIGURINO ‘OUSADO’
Juliana explicou como encarou a ques-
tão do figurino, já que precisou usar 
pouca roupa nas gravações. “Do meio 
para o final da preparação a gente (ela e 
o Carlo) começou a usar um shortinho 
cor da pele e um top, no meu caso. Até 
para se familiarizar com essa ausência 
de figurino. O que foi muito legal por-

que quando a gente chegou no set, a 
gente já não tinha mais aquela vergo-

nha de estar vestido daquele jeito, né? 
Tirando o frio, que muitas vezes eram 
cenas que tinham água (de chuva, ca-
choeira), e alguns insetos em alguns mo-
mentos por estar no meio do mato. Mas 
nada que um repelente não desse conta, 
né? (risos). Então, foi bem tranquilo as-
sim na maior parte do tempo, tirando 
essas partes de natureza”, diverte-se.

SEGREDOS DE BELEZA
Linda, a atriz compartilha seus segre-
dos de beleza com as leitoras. Segundo 
ela, o importante é estar bem consigo. 
“Cada vez mais eu percebo que o segredo 
é a gente viver o presente, sem tentar se 
preocupar antecipadamente com coi-

sas desnecessárias. Acho que a 
meditação traz muito essa ajuda. 

Acho que cada vez mais a gente 
se aproximar da gente mesmo e ten-

tar viver o presente, estar presente. A 
questão da pandemia também trouxe 

pra gente o que realmente é necessá-
rio e fundamental na nossa vida. Acho 
que o resgate da relação familiar, isso 
tudo faz com que a gente se sinta mais 
seguro, mais feliz e portanto mais belo. 
É claro que também é muito importante 
a gente cuidar da saúde, da alimentação, 
ter um exercício prazeroso. Essa parte 
de olhar pra dentro de si, de meditar, ter 
a oração como meditação, tem me feito 
muito bem e eu acho que é fundamental 
para a gente manter o equilíbrio.

Juliana Boller fala da responsabilidade que  
é interpretar Eva, a primeira mulher do 

universo, em ‘Gênesis’, da Record TV.  “Ela traz 
a bandeira do feminismo”, conta
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Horóscopo

As energias serão positivas para a comunicação. Entre 
em contato com seus familiares e amigos para relaxar 
um pouco. Namore ou paquere bastante, arrisque.  
Cor: preto.

Hoje a tranquilidade irá surgir. A possibilidade de 
lucros com o seu trabalho vão te estimular. Você vai 
curtir bastante o bem-estar e a paquera.  Cor: 
dourado.

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: acolá, além, aloé, cais, calmo, cano, casal, cela, eito, elmo, ente, 
iole, item, laca, leme, leoa, meca, mola, naco, nenê, óleo, olmo, saca, saia, 
sala, salmo, sino, tecla, tiete, toca.

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

Você vai acordar melhor só de pensar no descanso do 
final de semana. Aposte em exercícios físicos, mova-
se. No romance, o clima vai esquentar muito. Cor: 
branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Mudanças no trabalho ou na casa podem acontecer. 
Seja paciente para poder sair de sua turbulência. O 
astral sugere um bom momento para a conquista. Cor: 
preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você pode sentir muito estresse e cansaço. Atividades 
de lazer vão recarregar suas energias. O final de 
semana trará cuidados pessoais e com o par. Cor: 
verde.

LEÃO
23/7 a 22/8

A expectativa sobre o final de semana vai te fazer 
bem. A tensão dos dias recentes irá sumir. Aproveite 
para se aconchegar na companhia do amor. Cor: 
verde-claro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Sua mente não irá conseguir descansar. Você terá 
novas ideias para a sua profissão. Foque na 
produtividade. Na vida a dois, você não conseguirá 
relaxar. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os seus projetos serão implantados de forma segura e 
gradual. O empenho vai fazer diferença no trabalho. O 
dia será propício para paquerar um pouquinho. Cor: 
pink.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O astral irá ressaltar a aquisição de alguns bens 
materiais. O clima astral é excelente para o contato 
com a família. As paqueras darão grandes resultados! 
Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você se sentirá disposto a enfrentar seus desafios. A 
Lua providencia um clima mais esperançoso para 
você. No amor, esquente o jogo amoroso com 
criatividade. Cor: creme.

Hoje você não vai conseguir diminuir o ritmo. Faça 
contatos, envie e-mails e novos cursos para se 
aprimorar. A conquista vai estar em alta nesse dia. Cor: 
azul-vivo.

Evite se lançar em aventuras em seu trabalho. Aposte 
no equilíbrio para tomar boas decisões para o futuro. 
aroveite para namorar bastante com o seu par. Cor: 
cinza.

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

Regina 
Duarte 
questiona 
vacina
A atriz Regina Duarte questionou 
ontem a utilidade da vacina contra 
o novo coronavírus (Sars-coV-2). 
O post feito pela atriz numa rede 
social falando do assunto gerou co-
mentários a favor e contra. “Isso (a 
vacina) não elimina a necessida-
de de proibições de viagens. Não 
elimina a necessidade de fechar 
negócios. Não elimina a necessida-
de de fechamentos em geral. Não 
elimina a necessidade de uso de 
máscaras. Então... que diabos esta 
vacina está realmente fazendo?”, 
escreveu a atriz

“Regina, não se faça de idiota 
e não espalhe o negacionismo! 
A resposta para todas essas per-
guntas se deve ao fato de que não 
iremos vacinar todos ao mesmo 
tempo. Leva tempo”, respondeu 
um seguidor da atriz.

Michel Teló  
faz 40 anos e 
mostra festa
Michel Teló completou 40 anos e 
o clima é de gratidão. Ao lado da 
família, o sertanejo postou uma 
foto da pequena comemoração 
realizada em casa e agradeceu a 
Deus e aos fãs, pelo carinho. 

“Obrigado @tatafersoza por 
organizar essa surpresa com tan-
to amor!. Por ser minha compa-
nheira, parceira, guerreira, gata, 
maravilhosa! Melinda e Teodoro, 
por me dar a oportunidade de sen-
tir o amor mais puro! Meus pais 
que vieram do MS pro RJ, depois 
de quase um ano, pra gente viver 
isso juntos!”, escreveu, fazendo re-
ferência à esposa e aos filhos. “A 
todos que estão enviando mensa-
gens de carinho! É muito amor!”

‘Brincando 
com Fogo’  
no Brasil
As gravações da versão brasilei-
ra de ‘Brincando com Fogo’ já co-
meçaram, e no México. A Netflix 
escolheu como cenário o mesmo 
local onde a versão que reuniu 
norte-americanos, britânicos e 
australianos aconteceu em 2019. 
A temporada foi um sucesso na 
plataforma, adotando a Casa Tau, 
um resort à beira-mar em Punta 
Mita, como atração principal. A 
cada carinho ou carícia, o prê-
mio de US$ 100 mil era reduzido. 
O fato do reality ter como regra 
a proibição de relacionamentos 
chamou atenção do público e a sé-
rie fez muito sucesso.
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