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Doses da 
Índia já estão 
no Brasil e 
distribuição 
para os 
estados é 
imediata. P. 5

Projeto disponibiliza 
crédito com juros baixos 
para ajudar micro e 
pequenos empresários

Governo lança o ‘Balcão 
Único’ para facilitar a 
vida de quem quer abrir 
uma empresa

ECONOMIA, P. 10

ECONOMIA, P. 10

ÁGUA: ABASTECIMENTO NORMAL SÓ AMANHÃ. P. 6

Polícia investiga ‘fura-filas’ 
e até tentativa de compra

VACINAS

ATAQUE

FOTOS MANIPULADAS DE MILITARES 
COM MÁSCARAS VIRALIZAM.  P. 4
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Retorno do meia argentino é a 
aposta do Vasco - na zona do 
rebaixamento - para a partida 
contra o Atlético-MG, quarto 
colocado no Brasileiro. P. 8

 Filha afetiva afirma à Justiça 
que planejou o assassinato e 
convenceu irmão a praticá-lo. 
Já filha biológica diz que jogou 
os celulares no mar. P.  7

Flordelis: até  
o marido sabia 
que queriam 
matá-lo

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

INVENTAM DE 
TUDO. PIX É 
UTILIZADO POR 
BRASILEIROS 
PARA FLERTAR. 
ECONOMIA, P. 9

NOS PÉS DE 
BENÍTEZ, A 
ESPERANÇA
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Profissionais de 

Saúde também 

teriam sido coagidos 

a imunizar pessoas 

que não integram  

o grupo prioritário, 

como idosos.   

Secretaria de Cultura 
anunciará plano para 
ajudar quem vive do 
carnaval carioca. P. 3

MC FIOTI E  
A ‘VACINA 
BUTAN TAN’. 

P. 15

Todas as regiões da 
cidade estão com alto 
risco de contágio pelo 
coronavírus, advertiu  
o prefeito. P. 3

Paes sobre 
quem se 
aglomera: 
‘Deixem de 
ser burros’
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DEMOCRACIAS

RELATÓRIO  
MOSTRA ATAQUES  

À LIBERDADE  
DE IMPRENSA  

SIDNEY REZENDE, P. 2
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

A atual conjuntura me levou a pro-
curar ditados, e frases, que usa-
mos para todas as ocasiões. Boas 

e más. Nossas ou dos gringos. Velhas ou 
novas. Vou começar pelos chineses, acre-
dito que é oportuno. São toneladas de 
pensamentos. Escolhi uns poucos e quero 
mostrar, ou lembrar.

Depois, se me permitem, vou mostrar uns 
outros, indianos, de um país, tal qual a Chi-
na, que andam atormentado nossa men-
te. Não me peçam para falar de Confúcio, 
por favor. O primeiro: “O cão não ladra por 
valentia e, sim, por medo”. Porreta ! Outro: 
“A palavra é prata, o silêncio é ouro”. Gosta-
ram? Eis outros: “Procure acender uma vela 
ao invés de amaldiçoar a escuridão”. Mais 
um: “Não há que ser forte, há que ser flexí-
vel”. O último chinês: “As más companhias 
são como um mercado de peixe; acabamos 
nos acostumando ao mau cheiro”.

Agora, os indianos. Para começar, um 
bem curtinho: “Muitas vezes, o silêncio é a 
melhor resposta”. Outro, também peque-
no mas sempre atual: “As palavras cortam 
mais que as espadas”. Outro, oportuno: 
“O ladrão conhece um ladrão, assim como 
o lobo conhece outro lobo”. Mais um: “Os 
vasos que não se enchem de água, cedo 
transbordam de pó”. O último: “Não impor-

caminhão, no Amapá, BR 201, mostra o bom 
humor do brasileiro nos trocadilhos. Em ple-
na mata, o velho veículo transportando uma 
mudança de pobre (o cachorro estava na 
boleia), trazia o letreiro “Saia com a mulher 
do amigo mas mantenha a sua direita”. Eu e 
o fotógrafo Estrela, que me acompanhava 
na ocasião, apesar da fome, tivemos que rir.

Aprendi a prestar muita atenção nas fra-
ses que surgem pela vida. Uma delas, ouvias 
seis horas de uma manhã calorenta de uma 
segunda-feira. Parei para fazer um rápido 
lanche no Bar do Tião, na Rua Bela, em São 
Cristóvão, a caminho do trabalho, ali per-
tinho, na Avenida Brasil, 500. Entrou um 
cidadão sujo, camiseta rasgada, descalço 
e bermuda surrada. Passava por um mo-
mento de transtorno financeiro-amoroso, 

segundo o comerciante. O homem gritou: 
boca que não merece beijo, cachaça nela ! 
Bota uma aí, ô Tião. Essa “filosofia de bar” 
virou um samba, composto pelo saudoso 
amigo Adail, chargista da velha guarda e 
que já nos deixou antes do combinado.

A última, que ouvi quarta-feira, foi do ex
-presidente Trump, pouco antes de embar-
car, de carona, em Washington, no Air Force 
One: Eu voltarei, de alguma maneira...

ta quanto você foi longe no caminho errado 
. Volte e comece no certo”.

Bem, isso me trouxe frases e pensamen-
tos que vi aqui, no nosso rincão. Tem um que 
ouvi durante conflito agrário, há mais de 
20 anos, no Pontal do Paranapanema, São 
Paulo. Soldado da PM cutucando, com cas-
setete, velho de uns 80 anos de idade que 
estava sendo expulso do local. O ancião se 
vira e diz em tom alto: “Cuidado. A onça fica 
velha mas não perde as pintas!”.

O policial não entendeu o recado, olhou 
para um companheiro, que começava a rir. 
E riu também. A situação era tensa e pode-
ria explodir o conflito a qualquer momento. 
Entretanto, nesse momento, todos riram e o 
velho não foi mais empurrado.

Uma frase que li, em para-choque de 

Boca que não merece 
beijo, cachaça nela

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Atual conjuntura em que vivemos 
me levou a procurar ditados, e 
frases, que usamos para todas as 
ocasiões. Boas e más

Na próxima terça-feira, a presidente da Federação 
Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga, divulgará 
relatório que aponta expressivo aumento em ataques 

a profissionais de Imprensa. A representante de classe de-
monstrará que em 2020 o percentual de casos é 105% maior 
em comparação aos registrados em levantamento anterior. 
Só para se ter ideia, o Brasil teve, em 2019, 208 ataques a 
veículos de comunicação e jornalistas, um aumento de 54% 
em relação a 2018. Na ocasião, do total, 114 casos foram de 
descredibilização da imprensa e 94 de agressões diretas a 
profissionais. Sozinho, o presidente Jair Bolsonaro foi respon-
sável por 58% destes ataques, chegando a 121 casos.

ATAQUES EM SÉRIE
Tem sido prática corrente ataques a repórteres cinemato-
gráficos e fotográficos, as maiores vítimas no país. Os profis-
sionais são mais visíveis por portarem equipamentos e, no 
Brasil, ao contrário de os proteger, este fato os torna mais 
vulneráveis e, consequentemente, alvos. Colunistas tam-
bém passaram a ser mais perseguidos. Na última semana, o 
presidente da ABI, Paulo Jeronimo, manifestou solidarieda-
de ao colunista da revista Época, Guilherme Amado, que foi 
intimado pela Procuradoria Geral da República a apresentar 
documentos que obteve da Abin, no legítimo exercício da 
profissão. Amado foi informado por Jeronimo que poderá 
contar com apoio jurídico da ABI, com a possibilidade de a 
associação atuar como “amicus curiae” em processo. 

IMPRENSA

O ataque ao 
direito de 
informar

 n Criminosos têm aplicado 
golpe do falso agendamen-
to de vacina contra covid. 
Vítimas são abordadas por 
telefone ou e-mail solicitan-
do dados pessoais. Cuidado. 
Fique atento às informações 
dos órgãos de Saúde oficiais. 

 n Ainda sob o impacto da 
visita do deputado federal 
Arthur Lira ao Rio de Ja-
neiro, em franca campanha 
para cabalar votos para sua 
candidatura à Presidência 
da Câmara dos Deputados, 
parlamentares próximos ao 
presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, contam que o governo 
federal está liberando car-
gos em troca de apoio a Lira. 
Mesmo assim, Maia está 
confiante que Baleia Rossi, a 
quem apoia, sairá vencedor. 

TOMA LÁ, 
DÁ CÁ EM 
BRASÍLIA

LUCIO BERNARDO JR

Maria José Braga vai apresentar relatório sobre ataques a profissionais da Imprensa

CUIDADO COM O NOVO 
GOLPE NA PRAÇA

Relatório 
aponta 
expressivo 
aumento em 
ataques a 
profissionais 
de imprensa”

PICADINHO

Despesas do início de ano pesam no orçamento das famílias flumi-
nenses, mostra pesquisa do IFec RJ.

Vereadoras de São Gonçalo e Tanguá estudam a implantação 
de frente parlamentar feminina na região leste fluminense.

1º Congresso de Compliance para Pequenas e Médias Empresas, de 
25 a 29 de janeiro, terá painel sobre Compliance para Terceiro Setor.

Rodrigo Maia (DEM-RJ)

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

AGENDA CHEIA
 n O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, 

reuniu uma série de ações e pretende despachar com o pre-
feito Eduardo Paes para “validar” novos passos do setor em 
meio à pandemia e incerteza da chegada de novas vacinas. 

As mais lidas
Online

Flordelis reafirma que 
todos sabiam do plano 
para matar seu marido

RIO DE JANEIRO, P. 7

EXCLUSIVO: Anitta 
adiantou passos de 

Nego do Borel a  
Duda Reis
FÁBIA OLIVEIRA

PM apreende fuzil e deixa 
dois suspeitos baleados 

em São Gonçalo
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

‘Filosofia de bar’ que virou um samba carioca

ARQUIVO O DIA



RIO DE JANEIRO

O 
prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, co-
brou que a popula-
ção tenha consciên-

cia em relação às medidas 
de combate à disseminação 
da covid-19 na capital. “Nin-
guém está proibido de fre-
quentar espaços públicos, 
mas tenham consciência”, 
pediu ontem ao divulgar o 
boletim epidemiológico da 
prefeitura. Os dados mos-
tram que todas as 33 regiões 
administrativas estão com 
risco alto para a doença, o 
penúltimo ponto da escala 
criada pelo município - mo-
derado, alto e muito alto. 

“Esse verão não é igual 
aquele que passou. Aqueles 
que acham que vão ficar na 
balada, nas festas: deixem de 
ser burros. Vocês estão ma-
tando pessoas. Ninguém está 
proibido de frequentar es-
paços públicos, mas tenham 
consciência”, afirmou.

“Estou falando também 
com os mais jovens. Vão para 
a balada, acham que estão no 
‘verãozão’ e vão para a casa, 
viver com os mais idosos. 
Não é admissível que a gen-
te continue nesse ritmo. As 
restrições estão colocadas já 
há duas, três semanas”, refor-
çou Eduardo Paes. 

O prefeito ainda afirmou 
que com a alta dos casos e 
registros de aglomerações, 
as medidas de restrição se-
rão intensificadas. “Estão 
curtindo o verão como se 
não houvesse amanhã. Va-
mos tomar medidas mais in-
tensas para que as pessoas 
entendam que não dá para 
curtir a vida a valer. Dá para 
sair, ir para os espaços públi-
cos, comércios estão abertos. 
Mas não dá para as pessoas 
continuarem, e me refiro aos 
mais jovens aqui, a não ter 
consciência”, reclamou.

Eduardo Paes deu um 
exemplo de restrição: “A roda 
de samba tradicional da Pe-
dra do Sal virou às segundas-
feiras um baile funk. Não vai 
mais acontecer. Determinei 
que apreenda as caixas de 
som e equipamentos”.

A prefeitura segue na ten-
tativa de abrir leitos nos hos-
pitais municipais. Cinquenta 
novos foram abertos na últi-
ma semana: dez no hospital 
Souza Aguiar, no Centro; dez 
no Salgado Filho, no Méier; 10 
no hospital da Piedade; e ou-
tros 20 no hospital Clemen-
tino Fraga Filho, no Fundão.

Em paralelo, o Rio é a ca-
pital com mais vacinados do 
país: até a manhã de ontem, 
42.563 pessoas haviam sido 
vacinadas. Desses, 35.130 são 
profissionais de saúde.

‘DEIXEM DE 
SER BURROS’

Boletim epidemiológico aponta que toda capital está em alto risco de contaminação de covid
ESTEFAN RADOVICZ

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Prefeitura estuda auxílio a quem trabalha com Carnaval
Edital será lançado pelo município para permitir que profissionais envolvidos na produção da festa tenham alguma forma de sustento

que “parece sem qualquer 
sentido” realizá-lo neste ano, 
ainda que o Rio de Janeiro já 
tenha começado a vacinação 
contra a covid-19.

A Liga das Escolas da sé-
rie A (Lierj) concordou com 
a decisão e disse que a saúde 
é prioridade. A Liga Indepen-
dente das Escolas de Samba 
(Liesa) declarou que com-
preende a decisão do prefeito 
diante da situação atual.

CALENDÁRIO ALTERADO

O calendário de datas ofi-
ciais do estado foi alterado, 
incluindo no mês de julho de 
todo ano o “CarnaRio – Car-
naval fora de época”, para es-
timular o turismo. É o que 
define a Lei 9.174/20 sancio-
nada pelo governador em 
exercício, Cláudio Castro.

Após anunciar que não ha-
verá o Carnaval em julho 
de 2021, o prefeito Eduardo 
Paes anunciou ontem que es-
tuda um criar uma espécie 
de auxílio financeiro para os 
trabalhadores que vivem da 
folia. A declaração foi dada 
durante a apresentação do 
mais novo boletim epide-
miológico, que mostrou que 
100% das regiões da cidade 
do Rio estão em alto risco 
para o contágio da covid-19.

De acordo com a Secreta-
ria Municipal de Cultura, um 
edital será lançado para per-
mitir que os profissionais en-
volvidos na produção da fes-
ta tenham alguma forma de 
sustento no ano. No entanto, 
medidas serão estabelecidas 
na próxima semana. 

“Estamos conversando 

com a secretaria de Cultura 
para que ‘escultores, pinto-
res, bordadeiras, figurinis-
tas, desenhistas, artesãos’ 
- estou quase cantando Mar-
tinho da Vila - tenham algum 
tipo de auxílio. Eu já vinha 
desde a transição tentando 
observar essa história do 
Carnaval. Temos uma ques-
tão objetiva: a pandemia 
não vai se resolver até julho. 
E isso exige uma prepara-
ção que é impossível de ser 
feita. Não vi esse ânimo das 
escolas. Não vi esse ânimo 
em quem financia o desfile”, 
afirmou o prefeito do Rio.

Eduardo Paes nunca es-
condeu sua paixão pelo Car-
naval, mas diz que “parece 
sem qualquer sentido” rea-
lizá-la neste ano, ainda que 
o Rio de Janeiro já tenha co-

meçado a vacinação contra 
a covid-19. “É uma ironia do 
destino: logo eu sou o pri-
meiro prefeito a não ter Car-
naval”, lamentou Paes.

Os desfiles de 2021 estavam 
previstos para julho, segun-

do indicação de uma plenária 
realizada com as escolas de 
samba do Rio. Nas redes so-
ciais, Eduardo Paes informou 

Segundo 
Secretaria 
de Cultura, 
medidas serão 
estabelecidas na 
próxima semana 

Vocês estão matando pessoas. Ninguém 
está proibido de frequentar espaços 
públicos, mas tenham consciência”
EDUARDO PAES, prefeito do Rio

 > O Rio tem agora 100% das 
regiões da cidade com alto 
risco para o contágio da co-
vid-19, conforme boletim 
epidemiológico divulgado 
ontem. É o penúltimo pon-
to (moderado, alto e muito 
alto) da escala criada pelo 
município. Assim, todas as 
33 regiões administrativas 
estão em estágio alto. 

Na semana anterior, 
eram 28 nesse patamar, e 
outras cinco em risco mode-
rado. O aumento da última 
semana foi registrado prin-
cipalmente nas favelas: Ro-
cinha, Jacarezinho, Alemão 

e Maré, além de Realengo, 
que até a semana passada 
estava em moderado.

“A situação vem se agra-
vando. Em algumas re-
giões era moderado e hoje 
toda a cidade está no risco 
alto. Estamos fazendo um 
esforço enorme de fiscali-
zação. Não há nenhuma 
novidade nas medidas a 
serem tomadas. O que há 
é a previsão no sentido de 
que as medidas passam a 
ser mais restritivas, caso 
alguma região passe de 
moderado para alto”, ex-
plicou Paes.

Aumento em áreas de 
favelas na última semana

 > A prefeitura criou novas 
17 regiões administrati-
vas. Com a decisão, houve 
aumento de 50% das re-
giões, com o número indo 
de 34 para 51. Na coletiva 
de imprensa, para anun-
ciar o boletim epidemioló-
gico da covid-19, Eduardo 
Paes foi questionado.

“A divisão das adminis-
trações regionais da cida-
de não guarda muita rela-
ção com a realidade. Nós 
iniciamos esse processo 
de reorganização, crian-
do gestor executivo local. 
A ideia é que a prefeitura 
descentralize ainda mais 

as suas ações. Nós estamos 
modelando uma espécie de 
1746 local. É o início de um 
processo. Não tem custo 
nenhum, não há qualquer 
criação de cargos, são todos 
cargos existentes na admi-
nistração municipal, inclu-
sive mantido o corte deter-
minado pelo secretário de 
Fazenda, de diminuição de 
cargos”, informou.

Paes usou a região admi-
nistrativa de Jacarepaguá 
como exemplo, que com a 
antiga divisão incluía de 
Vila Valqueire a Rio das 
Pedras. Jacarepaguá terá 
quatro novas regiões. 

Novas regiões administrativas

Esse verão não é igual aquele que passou. Os que acham 
que vão ficar na balada, nas festas: deixem de ser burros”
EDUARDO PAES, prefeito do Rio

Objetivo da prefeitura é garantir o sustento de quem vive do Carnaval  

LUCIANO BELFORD
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Prefeitura do Rio recebe denúncias 
de ‘fura-filas’ fora das prioridades
Polícia instaura inquérito para apurar compra de vacinas da covid e coação contra profissionais de Saúde

ESTEFAN RADOVICZ

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou ontem que a pasta recebeu as denúncias de ‘fura-filas’ na vacinação no Rio

C
om cinco dias de vaci-
nação no Rio, a Secre-
taria Municipal de Saú-
de recebeu denúncias 

sobre pessoas vacinadas que 
supostamente não perten-
ciam aos grupos prioritários 
de imunização. A pasta não 
informou quantos casos che-
garam, mas confirmou que 
apura os episódios. A Polícia 
Civil, por meio da Delegacia 
de Combate à Corrupção e La-
vagem de Dinheiro (DCC-LD), 
instaurou inquérito para apu-
rar denúncias de compra de 
vacinas e de “profissionais de 
Saúde coagidos a vacinar pes-
soas fora do grupo de risco”. 
Até ontem, mais de 42 mil pes-
soas já haviam sido vacinadas 
no Rio, entre idosos de abrigos 
e profissionais de Saúde.

“A gente recebeu denúncias 
de profissionais que teriam se 
vacinado e não estavam nos 
grupos. Estamos apurando”, 
informou o secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel Soranz. 
Eduardo Paes completou di-
zendo que “tem malandro 
para tudo”, se referindo aos 
possíveis ‘fura-filas’.

“Como na vida tem malan-
dro para tudo, infelizmente, 
é importante que as pessoas 
fiquem atentas. Os critérios 
estão claros, mas se verem ir-
regularidades, fiscalizem, de-
nunciem. Nossa determinação 
é vacinar os profissionais de 
Saúde. Infelizmente, a gente 
sabe que sempre tem algum 
delinquente”, disse.

As denúncias foram recebi-
das pela Ouvidoria da Secre-
taria de Saúde. A maioria dos 
casos relatos é de profissionais 
da própria área da Saúde. O 
canal 1746 recebe denúncias.

 > Para ajudar a enfren-
tar e apurar as denúncias 
de ‘fura-filas’ e outras 
vantagens indevidas, foi 
instituída Força-Tarefa 
de Capacitação do Con-
selho Regional de En-
fermagem (Coren-RJ), 
nomeando conselheiros 
permanente fiscalização 
em todos o estado. 

Além disso, Lilian 
Behring, presidente do 
Coren, solicitará aos 
5.936 enfermeiros res-
ponsáveis técnicos de 
enfermagem de hospi-
tais e outras instituições 
de Saúde do Rio que 
atuem na vigilância à va-
cinação. “O apoio destes 
profissionais é primor-
dial para que a vacina-
ção ocorra de forma ade-
quada, com respeito ao 
atendimento dos grupos 
prioritários”, afirmou.

O Coren-RJ também 
colocou à disposição 
dos municípios um 
treinamento especial 
para a capacitação da 
enfermagem que atua 
nas salas de vacinação. 

O conselho se reu-
niu com autoridades 
de Saúde, após denún-
cias sobre irregularida-
des nas filas. Segundo 
o Coren, a reunião teve 
o objetivo de sensibili-
zar as autoridades para 
dar prioridade à enfer-
magem na imunização, 
uma vez que quem va-
cina deve ser protegido.

Força-Tarefa 
atuará em 
todo o estado

Ontem de manhã, a Dele-
gacia de Combate à Corrup-
ção e à Lavagem de Dinhei-
ro instaurou inquérito para 
“apurar denúncias de tenta-
tiva de compra de vacinas 
e de profissionais de Saúde 
sendo coagidos com violên-
cia a vacinar pessoas fora dos 
grupos prioritários”.

Um ofício foi encaminha-
do ao Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio (Coren/
RJ) solicitando informações 
sobre a denúncia da presiden-
te Lilian Behring. A Secretaria 
de Saúde informou que todas 
as pessoas vacinadas têm seus 
nomes e CPFs registrados. O 
órgão tomará medidas rigoro-
sas para quem furar fila. 

Como na vida tem 
malandro para 
tudo, infelizmente, 
é importante ficar 
atento”

EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio 

 NO Ministério Público do Estado 
do Rio instaurou dois procedi-
mentos para fiscalizar a execu-
ção do cronograma e do plano 
de vacinação contra Covid-19 
em dois grupos considerados 
prioritários, com atendimento 
preferencial logo na primeira 
etapa, iniciada esta semana.

Por meio da Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva de Pro-
teção ao Idoso da Capital, foi 
instaurado o procedimento para 
acompanhar a vacinação de ido-
sos em abrigos, enquanto que, 

por meio da Promotoria de Jus-
tiça de Tutela Coletiva da Pessoa 
com Deficiência da Capital, foi 
instaurado outro procedimento, 
este com o objetivo de monitorar 
o cumprimento da vacinação 
prioritária de deficientes.

As secretarias municipal e 
estadual de Saúde terão que 
fornecer informações, como 
o cronograma da vacinação 
e a lista de quem foi contem-
plado. Os dados serão com-
parados aos fornecidos pelas 
instituições.

FISCALIZAÇÃO

MPE abre dois procedimentos 

Secretário passa a 
frente para se vacinar

REPRODUÇÃO

Randolph da Silva contestou a imunização mas se vacinou 

O secretário de Saúde do 
município de Serra do Na-
vio, no estado do Amapá, 
Randolph Antônio Pinhei-
ro da Silva, virou alvo, na úl-
tima quinta-feira, de uma 
investigação do MP para 
apurar se ele usou o cargo 
para ser vacinado contra a 
covid-19 de maneira preco-
ce. Ele foi um dos primeiros 
a receber a dose na terça-
feira passada. Em dezem-
bro de 2020, pelas redes so-
ciais, ele chegou a contestar 
eficiência do imunizante, 
mas agora foi vacinado.

Nesta primeira etapa 
da vacinação, segundo 
os planos Estadual e Na-
cional de Imunização, só 
podem ser vacinados pro-
fissionais de saúde da li-

nha de frente de combate à 
covid-19, indígenas e idosos 
em casas de repouso e asilos.

Em nota, o MP detalhou 
que instaurou o inquérito e de-
terminou que, ao ser notifica-
do, o secretário tem 48 horas 
para encaminhar nome, crité-
rio e qualificação de cada pes-
soa vacinada no município até 
momento. A promotora sus-
peita que ele tenha infringido 
ordem de prioridade.

O MP afirmou, ainda, que 
se for constatado o ato ilícito, 
o caso pode configurar ato de 
improbidade, além de crime 
do artigo 268 do Código Pe-
nal, que prevê a responsabi-
lização criminal daquele que 
pratica infração de medida 
sanitária preventiva.  Ran-
dolph alegou que mudou de 
ideia quando a Anvisa libe-
rou o uso da vacina.

Mourão critica quem é fura-fila
Vice-presidente diz que há falta de caráter das pessoas que não respeitam a sua vez

O vice-presidente Hamilton 
Mourão destacou que é preci-
so respeitar a ordem de prio-
ridade de vacinação estabele-
cida pelo Ministério da Saúde. 
Para ele, os fura-filas demons-
tram “falta de solidariedade 
e de caráter”. Segundo o vice
-presidente, se as etapas de va-
cinação forem seguidas corre-
tamente, o Brasil pode chegar 
até o fim do ano a 150 milhões 
de brasileiros vacinados.

“É necessário que as pes-

soas se conscientizem, que 
cada um tem que comparecer 
de acordo com o seu grupo 
para ser vacinado e não atro-
pelar o processo. Isso aí denota 
falta de solidariedade, falta de 
até de caráter”, disse.

A primeira etapa de vacina-
ção é voltada a profissionais 
de Saúde, idosos e deficientes 
que moram em asilos e indí-
genas aldeados. O MP, em ao 
menos oito estados (Pernam-
buco, Sergipe, Amazonas, Rio, 
Ceará, Rio Grande do Norte, 
Paraíba e Bahia), além do DF, 

acompanha denúncias de pes-
soas fora desses grupos sen-
do imunizadas, que podem 
culminar com ações penais 
e processos de improbidade 
administrativa.

GOVERNO SEDE À PRESSÃO
Após pressões do setor de 
transportes, que reinvidica-
vam a importância do setor 
para o país e pediam a inclu-
são do grupo nas filas iniciais 
de vacinação contra a covid-19, 
o governo Bolsonaro ceder e 
colocou o grupo no início da 

fila para imunização. O gover-
no acrescentou trabalhadores 
portuários, funcionários de 
companhias aéreas nacionais, 
funcionários de empresas me-
troferroviárias de passageiros 
e de cargas e de empresas bra-
sileiras de navegação.

Excluídos do primeiro pla-
no de vacinação do Ministério 
da Saúde, trabalhadores do 
transporte coletivo e transpor-
tadores rodoviários de carga 
foram incluídos na segunda 
versão apresentada em 16 de 
dezembro ao STF.

 > Serra do Navio, Amapá

 > Brasília e São Paulo

JESSYCA DAMASO

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Exército manipula foto de soldados
REPRODUÇÃO

Fotos foram publicadas na página oficial do Centro de Avaliações

O Exército pintou digitalmen-
te máscaras nos rostos de sol-
dados que participaram do 
treinamento de Adestramento 
em Suporte Básico de Vida no 
Trauma, entre 10 e 13 de no-
vembro do ano passado. Nas 
imagens, que viralizaram so-
mente ontem, é possível perce-
ber a inclusão digital do item, 
considerado essencial para 
conter a disseminação do co-
ronavírus, para fazer parecer 
que os militares seguiam os 
protocolos de combate à covid.

As fotos foram publicadas 
na página oficial do Centro de 

Avaliações do Exército e ilus-
travam notícia sobre o treina-
mento. Após a repercussão das 
máscaras falsas, a postagem 
foi retirada do ar. 

No Twitter, internautas cri-
ticaram. “O exército não serve 
só para pintar meio-fio e tron-
co de árvore: também pinta 
máscaras no paint”, ironizou 
uma internauta. “Gente do 
céu, vocês viram o uso bacana 
que o exército está fazendo no 
paint?”, comentou a ex-depu-
tada estadual Elika Takimoto.

Procurado, o Exército não 
se manifestou sobre o caso.
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Distribuição 
de vacinas a 
municípios 
na segunda 
Governo do estado garante que 
logística para enviar doses da 
AstraZeneca/Oxford está pronta

AFP

A 
Secretaria Estadual 
de Saúde informou, 
na tarde de ontem, 
que está com a logís-

tica preparada para a distri-
buição das doses da vacina 
AstraZeneca/Oxford para os 
92 municípios do Rio a partir 
da manhã da próxima segun-
da-feira. O transporte ocorerá 
por meios terrestres e aéreos e 
o critério de distribuição será 
a base populacional de cada 
cidade. Os dois milhões de do-
ses prontas para serem aplica-
das chegaram ao Rio ontem à 
noite vindas de São Paulo. Elas 
foram produzidas pelo Instito 
Serum, na Índia.

A secretaria divulgou que 
que aguarda a definição do 
Ministério da Saúde sobre a 
quantidade de doses da vacina 
que ficarão no Estado do Rio. 
Porém, a TV Globo informou, 
no início da noite desta sex-
ta-feira, que seriam 244.557 

doses para o Estado do Rio. 
Porém, em entrevista, o secre-
tário estadual de Saúde, Car-
los Alberto Chaves, chegou a 
comentar que as doses desti-
nadas ao Rio devem corres-
ponder a 9% do total, ou seja, 
180 mil doses da vacina. 

A nota da pasta ainda afir-
ma que a definição dos gru-

pos prioritários para esta 
fase da vacinação será esta-
belecida pelo Plano Nacional 
de Imunização (PNI), do Mi-
nistério da Saúde.

O DIA questionou o Minis-
tério da Saúde sobre os crité-
rios de distribuição das duas 
milhões de doses pelos estados 
da federação, qual será o pú-
blico-alvo dessa etapa e quan-

tas doses serão destinadas ao 
Estado do Rio. Mas não obteve 
resposta da pasta até o fecha-
mento desta edição.

Os dois milhões de doses 
da AstraZeneca/Oxford so-
mam-se às seis milhões de 
doses da vacina Butantan/Si-
novac, já distribuídas aos es-
tados, e às 4,8 milhões de do-
ses do mesmo imunizante, es-
tas produzidas integralmente 
no Butantan e que tiveram o 
pedido de uso emergencial 
aprovado nesta sexta-feira 
pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

Doria detalha restrições da nova fase 
vermelha e adia volta às aulas em SP
Após anúncio, cerca de 50 empresários e donos de bares e restaurantes protestaram

NELSON ALMEIDA/AFP

João Doria lembrou o Amazonas que voltou atrás nas medidas

O governador João Doria de-
talhou ontem a nova reclas-
sificação das cidades de São 
Paulo no plano de combate ao 
coronavírus, com a regressão 
dos municípios para as fases 
laranja e vermelha, além das 
novas regras que vão manter 
apenas os serviços essenciais 
abertos aos finais de semana. 
As novas restrições passarão a 
valer a partir de segunda-feira. 

A nova classificação vai du-
rar ao menos até o dia 8 de fe-
vereiro Das 20h às 6h durante 
as semanas e ao menos nos 
próximos dois finais de sema-

na, todo o estado ficará na fase 
vermelha. Diante do recrudes-
cimento da pandemia, a vol-
ta à aulas, que estava previs-
ta para fevereiro, foi adiada, 
e não será mais cobrada dos 
alunos a presença nas salas. 

As cidades das regiões de 
Araraquara, Baixada Santis-
ta, Campinas, São João da Boa 
Vista e a Grande São Paulo, 
que estavam na fase amarela 
do plano de restrições, foram 
para a fase laranja, em que os 
horários e atividades são mais 
restritivos. Já os municípios 
das regiões de Barretos, Bau-

ru, Franca, Presidente Pruden-
te, Sorocaba e Taubaté foram 
para a fase vermelha, em que 
apenas o comércio essencial 
pode funcionar sem restrições. 
As demais regiões se mantém 
na fase laranja.

O aumento de casos e de 
internações de pacientes com 
covid-19 fez com que a ocu-
pação de leitos em UTIs é o 
principal motivo da regres-
são na quarentena O índice, 
no estado, está em 71,1%. O 
novo fechamento do comér-
cio é tentativa de aumentar o 
distanciamento social e frear 

a propagação do coronaví-
rus e seus variantes. São Pau-
lo contabiliza 51.192 óbitos e 
1.679.759 casos da doença.

Protesto com cerca de 50 
donos e funcionários de ba-
res e restaurantes, segundo 
a PM, que são contrários às 
novas restrições, ocorreu na 
Avenida Morumbi, na zona 
sul, na frente do palácio. Do-
ria comentou a reação dos 
comerciantes citando o caso 
do Amazonas, que chegou a 
anunciar o fechamento do 
comércio para a contenção 
da doença.

Estados aceitam doar 5% das vacinas ao Amazonas
Proposta do governador do Piauí, Wellington Dias, além de ‘humanitária’ é ‘estratégica’ para evitar transmissão para outras regiões

MAURICIO BAZILIO/ GOVERNO DO ESTADO DO RIO

Os 5% propostos representam cerca de 300 mil vacinas para o AM

O Fórum dos Governadores 
concordou em destinar 5% das 
doses da vacina que os Estados 
irão receber para o Amazonas, 
principalmente Manaus. A 
proposta foi apresentada pelo 
governador do Piauí, Wellin-
gton Dias (PT). Segundo ele, 
além de “questão humanitá-
ria”, a ação é “estratégica” para 
evitar a transmissão para ou-
tras localidades do país. On-
tem, Dias comentou que a si-
tuação no Amazonas “é muito 
mais grave do que antes”, em 
referência à semana passada, 
e aponta que o vírus já marca 
forte presença “na divisa com 
o Estado do Pará”.

A proposta é que, “na dis-

tribuição do novo lote de seis 
milhões de doses, que a gente 
possa tirar uma fatia maior, 
algo como 5%, cerca de 300 
mil vacinas, para viabilizar a 
vacinação em Manaus e nesses 
municípios mais afetados, in-
clusive da divisa com estados”.

Para Dias, ao controlar a 
situação em Manaus, “esta-
mos controlando também no 
Brasil”. Ainda no Twitter, o 
governador reforçou: “tor-
ço para que a proposta seja 
implementada”.

O recebimento de imuni-
zantes extras pelo Amazonas 
foi proposto diante do colapso 
de saúde e da falta de oxigênio 
registrados na capital amazo-

nense desde a última semana 
e que vem se espalhando pelos 
demais municípios. Segundo o 
governador do Piauí, a ação foi 
aprovada por parte dos gover-
nadores e apoiada pelo Minis-
tério da Saúde.

VARIANTE BRASILEIRA
A Alemanha registrou ontem 
seu primeiro caso da variante 
brasileira do novo coronaví-
rus, particularmente infeccio-
sa, informaram autoridades 
sanitárias do estado de Hesse 
(centro). A pessoa infectada 
voltou recentemente de uma 
viagem ao Brasil e exames la-
boratoriais confirmaram que 
havia sido infectada com a 

nova cepa, informou o minis-
tro regional de Assuntos So-
ciais, Kai Klose.

Diversas variantes detec-
tadas no Reino Unido, África 
do Sul e Brasil preocupam há 
semanas a comunidade inter-
nacional, que se questiona es-
pecialmente sobre sua infec-
ciosidade e a eficácia das vaci-
nas contra elas. A variante do 
Brasil também foi detectada 
no Japão em quatro pessoas 
que viajaram do Brasil para 
lá, segundo a OMS. A virolo-
gista Sandra Ciesek afirmou 
que o hospital universitário de 
Frankfurt foi informado sobre 
um infectado e assintomática 
que estava em voo do Brasil.

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Lote de 4,8 milhões da CoronaVac aprovado
 > A Anvisa aprovou on-

tem por unanimidade o 
pedido emergencial para 
o novo lote da vacina Co-
ronaVac. A agência libe-
rou mais de 4,8 milhões 
de doses do Instituto Bu-
tantan. Diferentemente 
do lote aprovado no do-
mingo passado importa-
do da China, as vacinas 
foram produzidas no 

Brasil pelo instituto. 
A reunião iniciou com re-

comendações dos diretores 
das áreas técnicas da Anvi-
sa, que apresentaram da-
dos da vacina e aprovaram 
o lote. Os cinco diretores 
votaram pela liberação.  

A Fiocruz recomendou 
que a vacina da Universi-
dade de Oxford, em par-
ceria com a AstraZeneca, 

seja aplicada ao menos 
num primeiro momen-
to em dose única, e não 
em duas como diz o fa-
bricante. A intenção é 
que se tenha mais imu-
nizantes para vacinar 
mais pessoas. O Minis-
tério da Saúde considera 
que a imunização deve 
seguir o que preconiza a 
Oxford/AstraZeneca

Definição dos 
grupos prioritários 
para nova fase da 
vacinação será com 
base no PNI

Os dois milhões de doses 
prontas para serem 
aplicadas chegaram 
ontem de São Paulo
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Concessão das águas 
em andamento
Seis empresas, dentre as 
maiores do país no setor 
de saneamento, iniciam, 
na próxima quarta-feira, 
as visitas técnicas às ins-
talações da Companhia 
Estadual de Águas e Es-
goto do Rio de Janeiro 
(Cedae) nos quatro blocos 
da concessão. No total, es-
tão agendadas, até o mo-
mento, 1.446 recepções a 
instalações da Cedae em 
35 municípios da Região 
Metropolitana (19) e do 

interior (16).
“Ter grandes empresas 

demonstrando interesse na 
concessão, algo tão impor-
tante para o nosso estado, 
mostra que estamos avan-
çando muito no processo. 
Ampliar o acesso da popu-
lação à água e ao saneamen-
to é algo que muda a vida 
das pessoas e é para isso 
que estamos trabalhando”, 
afirmou o governador em 
exercício do Rio de Janeiro, 
Cláudio Castro. 

‘Foi um protocolo emergencial’ 
Cedae diz que previsão de normalização é até este domingo

Edes Fernandes de Oliveira, 
o presidente da Companhia 
Estadual de Águas e Esgotos 
do Rio de Janeiro (Cedae), 
afirmou que a paralisação 
do sistema Guandu duran-
te 10 horas foi um protocolo 
emergencial. A declaração 
foi feita em entrevista ao 
‘Bom Dia Rio’, da TV Globo, 
na manhã de ontem

Questionado o motivo 
da população não ter sido 
comunicada, Oliveira disse 
que a medida tinha caráter 

de urgência após técnicos 
detectarem o aumento da 
proliferação de algas. “On-
tem de tarde recebemos um 
laudo sobre a água da la-
goa e nós percebemos um 
aumento significativo da 
quantidade de algas. O pro-
tocolo emergencial define 
que você tem que começar 
urgente nesses casos para 
que não chegue na estação 
e na torneira dos nossos 
consumidores. Por isso, nós 
paralisamos imediatamente 

ontem à noite. É o melhor 
horário para a gente fazer.”

Segundo a Cedae, o siste-
ma de produção de água na 
Estação de Tratamento do 
Guandu (ETA Guandu) foi 
religado às 6h15 de ontem. 
Consumidores que não pos-
suem cisterna em casa po-
dem ficar até 48 horas com 
as torneiras secas. Ou seja, 
até domingo, dia 24 de janei-
ro. A promessa é que nesse 
período, a água chegue sem 
cheiro e mau gosto.

Falta d’água 
em Campo 
Grande: 
surpresa ruim 
para moradores

Guandu parada por dez horas
Moradores de bairros do Rio e da Baixada relataram falta d’água na manhã de ontem 

DIVULGAÇÃO/FERNANDA DIAS

M
oradores de vários 
bairros do Rio e 
da Baixada Flumi-
nense relatam falta 

d’água, na manhã de ontem, 
após a Companhia Estadual 
de Águas e Esgotos do Rio de 
Janeiro (Cedae) suspender o 
sistema de produção de água 
na Estação de Tratamento do 
Guandu (ETA Guandu) por 10 
horas. A paralisação aconte-
ceu como medida de preven-
ção para conter um proble-
ma que alterou o cheiro e o 
gosto da água que chega aos 
consumidores.

A fotógrafa Fernanda Dias, 
33 anos, foi surpreendida ao 
acordar com a falta d’água em 

e eles não puderam se prepa-
rar para a falta d’água nesta 
sexta-feira. “Sem contar as 
atividades domésticas que 
ficam todas interrompidas e 
você fica de pés e mãos atadas, 
porque ninguém avisou”, diz 
Rosa. “Eu vejo como uma falta 
de respeito com as pessoas que 

pagam, e eu sou uma pessoa 
que nunca fico devendo. É um 
absurdo e eu não vejo luz no 
fim do túnel porque isso se re-
pete sempre”, completa.

A situação da falta d’água 
também se repete na Praça 
Seca, na Zona Oeste. O corretor 
Marco Antônio, 58 anos, conta 

que soube da falta d’água no 
condomínio ao acordar. Uma 
vizinha comunicou os mora-
dores em um grupo do What-
sApp. “Nós não temos cisterna 
aqui, não sei o que fazer. É ina-
creditável, um absurdo.”

A dona de casa Elaine San-
tos, 31 anos, relata que ficou 
com a torneira seca na tarde 
de ontem. “É muito difícil ficar 
sem água com quatro crianças 
em casa nesse calor. Ninguém 
avisou nada pra gente”, lamen-
ta a moradora de Santa Cruz.

O motorista José Amo-
rim, de 54 anos, cobra uma 
solução da Cedae. “Ontem, 
a água que estava chegando 
pra gente era uma água com 
mau cheiro e gosto de lama. 
Hoje, nós não temos a água 
nem com gosto de lama, nem 
com mau cheiro’, critica.

Campo Grande, na Zona Oes-
te. “Minha mãe me disse que 
não tinha como tomar banho 
de chuveiro porque não tinha 
água da rua. Não dá para fi-
car sem água no calor que faz 
em Campo Grande”, reclama. 
Nesta quinta-feira, ela tinha 
relatado a mudança na colo-
ração, gosto e cheiro da água 
da Cedae.

Rosa Pacheco, mãe de Fer-
nanda, diz que a situação da 
água no Rio é “constrangedo-
ra”. “Não houve um aviso, nin-
guém preparou ninguém. O pe-
dreiro chegou para terminar 
a obra, teve que parar e voltar 
para casa. Eles já gastaram o di-
nheiro da passagem”, comenta 
a professora de 67 anos.

A moradora de Campo 
Grande destaca que a Cedae 
não avisou aos consumidores 

LUANA BENEDITO

luana.benedito@odia.com.br

YURI EIRAS

Helicópteros não 
podiam participar 
de operações 
policiais

Suspensa 
proibição 
de uso de 
aeronaves

A desembargadora da 
6ª Câmara Cível, Inês da 
Trindade Chaves de Melo, 
suspendeu a decisão que 
proibia o uso de helicópte-
ros durante operações em 
todo o estado do Rio de 
Janeiro, em vigor desde o 
dia 18 de agosto de 2020. 
Com isso, fica também 
permitido o sobrevoo de 
áreas num raio de 2km de 
distância de instituições 
de ensino. O pedido de 
suspensão havia sido soli-
citado pela Procuradoria-
Geral do Estado (PGE).

Para os órgãos de segu-
rança, a medida anterior 
impossibilitava um poli-
ciamento mais ostensivo 
e investigativo por parte 
da polícia. Com a suspen-
são da medida, os sobre-
voos só poderão ocorrer 
em situações concretas 
e de caráter eminente-
mente excepcional na 
atividade policial, sen-
do necessário a apresen-
tação de um relatório a 
cada operação feita.

O DIA procurou a PGE 
para falar sobre a suspen-
são da medida, mas o ór-
gão não tinha retornado 
até o fechamento desta 
edição do jornal.
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BRASIL

Segundo relatos, 
traficantes 
tentaram invadir o 
Morro do Barão

Intenso 
tiroteio 
ontem na 
Praça Seca

Um intenso tiroteio assus-
tou moradores da Praça 
Seca, na Zona Oeste do Rio, 
na madrugada desta sexta-
feira. E na madrugada de 
quinta-feira também hou-
ve uma troca de tiros entre 
os criminosos. De acordo 
com os relatos, traficantes 
tentaram invadir o Morro 
da Barão, que é dominado 
pela milícia.

Nas redes sociais, mo-
radores contaram que a 
troca de tiros por volta das 
3h20. “Pra que dormir, né!? 
Intenso tiroteio na Praça 
Seca”, relatou uma. 

A Polícia Militar também 
informou que policiais do 
18º BPM (Jacarepaguá) rea-
lizavam um policiamento 
na Rua Barão, quando um 
grupo de homens armados 
atirou contra eles e houve 
confronto. Todos consegui-
ram fugir. 

Até o momento, não hou-
ve registro de feridos. A po-
lícia ainda informou que a 
região já foi estabilizada. 

‘Todos sabiam do plano 
para matar Anderson’
Em nova audiência, Flordelis diz que o próprio marido estava ciente dos riscos

THUANY DOSSARES

Justiça do Rio retoma o processo que investiga o assassinato do pastor Anderson do Carmo

A 
deputada federal e 
pastora evangélica 
Flordelis dos Santos 
(PSD) reafirmou on-

tem que toda a família sabia 
do plano arquitetado para ma-
tar seu marido, o pastor An-
derson do Carmo, assassinado 
no dia 16 de junho de 2019 em 
Niterói, na Região Metropoli-
tana do Rio. A Justiça do Rio 
realiza nova audiência no pro-
cesso que investiga a morte do 
líder religioso. 

A parlamentar chegou às 
9h15 no Fórum de Niterói, 
acompanhada dos advoga-
dos, e seguiu para a 3ª Vara 
Criminal. Ao ser questiona-
da pela imprensa, Flordelis 
disse que o próprio marido 
estava ciente que existia um 
plano para sua morte, mas 
não respondeu por que ele 
não decidiu buscar proteção. 

A juíza Nearis dos Santos 
Arce segue ouvindo testemu-
nhas de defesa e acusação. A 
primeira a depor foi a filha 
afetiva de Flordelis, Marzy 
Teixeira da Silva, que está 
presa pelo crime. 

Ao todo, onze pessoas fo-
ram indiciadas no caso. A 
deputada é apontada como 
mentora da morte do pas-
tor e só não foi presa por ter 
imunidade parlamentar. 
Dois filhos do casal foram 
presos no início das inves-

tigações. Flávio dos Santos, 
filho biológico da parlamen-
tar, é acusado de matar o 
padrasto. Lucas Cézar, filho 
adotivo, foi quem negociou 
a compra da arma do crime. 
Nas segunda fase das investi-
gações, a Polícia Civil e o Mi-

nistério Público prenderam 
mais cinco filhos da deputa-
da, uma neta, um ex-policial 
militar que já estava detido 
no Complexo de Gericinó e a 
esposa dele.

Na terceira fase, quatro 
pessoas são investigadas.

 > Ré no processo que in-
vestiga o assassinato do 
pastor Anderson do Car-
mo, marido da deputada 
federal Flordelis dos San-
tos (PSD), a filha afetiva 
do casal Marzi Teixeira da 
Silva confessou à justiça 
que procurou o irmão Lu-
cas Cézar para planejar 
a morte do pai. Ela está 
entre as 11 pessoas indi-
ciadas no crime. O depoi-
mento não foi acompa-
nhando pela parlamentar. 

Marzy disse que ofere-
ceu R$ 5 mil para que o 
irmão matasse o pai ado-
tivo. Segundo ela, Lucas 
teria que planejar um rou-
bo e assassinar o pastor. O 
pagamento ficaria no car-
ro usado por Anderson do 
Carmo. Além do dinheiro, 
ele ficaria com o relógio 
usado pelo líder religio-
so. “Ele me perguntou se 
a minha mãe sabia, e eu 
disse que não, que era um 
desejo meu”, disse. 

Filha afetiva diz que 
planejou assassinato

 > A filha biológica da de-
putada federal e pasto-
ra Flordelis dos Santos 
(PSD), Simone dos San-
tos Rodrigues, confessou 
ter jogado os celulares da 
mãe, do irmão Flávio dos 
Santos e do pastor Ander-
son do Carmo no mar da 
praia de Piratininga, na 
Região Oceânica de Nite-
rói. Simone é ré no proces-
so que investiga a morte 
de seu padrasto. Ela é acu-
sada de ajudar a envene-

nar o líder religioso. 
Simone confessou que 

pegou o telefone de Flá-
vio pouco antes da pri-
são, ainda no enterro do 
pastor. Os três aparelhos 
eram considerados pela 
polícia como peças chaves 
na investigações. Ela ne-
gou que tenha tentado en-
venenar o esposo da mãe, 
mas disse que planejou 
a morte do padrasto por 
conta das investidas se-
xuais por parte dele. 

Filha biológica: ‘Joguei 
celulares no mar’
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ZIDANE COM COVID
Em meio à crise no Real Madrid, o 

técnico francês Zinedine Zidane testou 

positivo para a covid-19 e foi afastado.

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

VASCO FLAMENGO

No Z-4, Cruzmaltino 
aposta em Benítez
Time vascaíno conta com a volta do argentino hoje, diante do Atlético-MG 

Após uma negociação complicada, Benítez renovou por seis meses 

C
om as vitórias de 
Bahia e do Fortale-
za, o Vasco está de 
volta à zona de re-

baixamento. Pressionada, a 
equipe comandada por Van-
derlei Luxemburgo tem uma 
parada duríssima hoje pelo 
Campeonato Brasileiro. Em 
São Januário, o Cruzmaltino 
recebe o Atlético-MG, quarto 
colocado, às 21h, pela 32ª ro-
dada da competição. A apos-
ta da equipe carioca para a 
partida é o retorno do meia 
argentino Martín Benítez.

Após uma negociação 
complicada, o meia, de 26 
anos, renovou por mais seis 
meses com o Vasco. Fora da 
goleada sofrida contra o Bra-
gantino, na última quarta-
feira, ele tem escalação ga-
rantida pelo treinador Van-
derlei Luxemburgo.

“Achei que trazer ele (Be-

nítez) para cá, em um jogo 
difícil contra o Bragantino, 
teria um risco. Preferi dei-
xá-lo no Rio de Janeiro para 
treinar e no próximo jogo 
iniciar a partida contra o 
Atlético-MG”, disse o técni-
co, logo após a derrota em 
São Paulo.

Com 32 pontos, o Vasco 
precisa vencer o Atlético
-MG para deixar a zona de 
rebaixamento, já que Bahia e 
Sport se enfrentam nesta ro-
dada. De acordo com os cál-
culos do matemático Tristão 
Garcia, o Cruzmaltino tem 
31% de risco de ser rebaixado 
para a Série B.

Vanderlei Luxembur-
go deverá escalar o Vasco 
com Fernando Miguel; Léo 
Matos, Werley, Leandro Cas-
tan e Henrique; Bruno Go-
mes, Léo Gil, Pikachu e Be-
nítez; Talles e Cano.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA sexta-feira foi agitada no 
Vasco. O juiz Paulo Roberto 
Corrêa, também sócio proprie-
tário do clube, decidiu acatar a 
liminar pedida por 12 sócios e 
decidir que a eleição de 14 de 
novembro, quando Salgado 
foi eleito, está suspensa. Por 
enquanto, Campello segue 
como presidente. A cerimônia 
de posse dos novos conselhei-
ros, mesmo assim, ocorreu na 
Sede Náutica da Lagoa. A cha-
pa de Salgado acredita que o 
juiz Paulo Roberto Corrêa não 
poderia julgar o caso.

NO VASCO, UMA 
BRIGA SEM FIM 

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

DEIXARAM CHEGAR? 

A 
vitória simbólica do Flamengo diante do 

Palmeiras é o que faz o torcedor voltar a so-

nhar com o título brasileiro. E a antiga frase 

vem à tona: “Se deixar chegar...”. Assim os flamen-

guistas encaram o Flamengo. Como o time de che-

gada. Em 2019, nem precisou, já que destroçou os 

adversários. Em 2020, tem sido mais difícil. Era 

o ponto de virada para que o flamenguista pu-

desse abraçar o trabalho de Rogério Ceni. Ainda 

não 100%, mas a confiança no time aumentou. A 

rodada já começa com o Fla tendo o Athletico-PR 

pela frente, fora de casa, de olho nos jogos de In-

ternacional, Atlético-MG e São Paulo. O Colorado 

pega o Grêmio. Jogo duríssimo, o mais difícil que 

o Inter poderia ter no momento. Já o Galo vai pe-

gar o Vasco, e o Rubro-Negro terá que torcer para 

o rival em São Januário. E o São Paulo busca se 

recuperar após a goleada no Morumbi. Enfrenta 

o quase rebaixado Coritiba e terá a vida mais fácil. 

Mas a verdade é que o Flamengo já sonha com o 

bicampeonato brasileiro de forma seguida. Se 

depender da torcida, “deixou chegar...”.

O Flamengo venceu o Palmeiras, na quinta-feira, em Brasília

 nE novamente devemos 
ter o volante Willian Arão 
(foto) jogando de zagueiro 
pelo Flamengo. E diga-se: 
jogou muito bem, por si-
nal. Rodrigo Caio, zagueiro 
que tem enfrentado alguns 
problemas físicos em 2020, 
lesionou o músculo adutor 
da coxa direita contra o Pal-
meiras e não enfrentará o 
Athletico-PR. Mas, e agora, 
quem entra? Gustavo Hen-
rique, Natan ou Léo Perei-
ra? As dúvidas de Ceni...

FLAMENGO SEM 
RODRIGO CAIO 

A PÁ DE CAL OU ESPERANÇA 

 nO clássico entre Fluminense e Botafogo tem ar de decisão 
para os dois lados, mas o Alvinegro vai sentir muito mais, 
seja lá qual for o resultado. Empate ou derrota é jogar a pá 
de cal, mesmo que não matematicamente, na tentativa 
do Bota de não ser rebaixado. A vitória traria um pingo de 
esperança. Para o Flu, é seguir vencendo para não deixar 
o Corinthians chegar e o Tricolor não se distanciar do G-6. 
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Técnico elogia atuação diante do 
Palmeiras: “Prêmio pela ousadia”

Rogério Ceni vê 
Flamengo vivo na luta 
pelo título  brasileiro

Considerada uma final 
para o Flamengo, a vitó-
ria sobre o Palmeiras, na 
quinta-feira à noite, no 
em Brasília, empolgou os 
torcedores e também o 
treinador Rogério Ceni. 
Feliz com o desempenho 
da equipe, o técnico afir-
mou que o Rubro-Negro 
está vivo na luta por mais 
um título do Brasileiro.

“Sempre estamos num 
processo de evolução, de 
construir algo mais sóli-
do a cada jogo. Somando 
os dois tempos, o time 
brigou. Além do talento. 
Não lembro quando o 
time começou com seis 
jogadores altamente téc-
nicos como hoje (quin-
ta). Foi um prêmio pela 
ousadia. Não é uma coisa 
que acontece do dia para 
a noite”, disse.

Com o resultado, o Fla-
mengo chegou aos 55 pontos, 
contra 59 do líder Interna-
cional. O Rubro-Negro tem 
um jogo a menos e ainda um 
confronto direto contra o Co-
lorado, no Maracanã. 

ELOGIOS AO ARÃO
Rogério Ceni também elo-
giou a atuação de Willian 
Arão, que foi escalado como 
zagueiro. “Treinamos na se-
mana passada com ele nessa 
função, já fez isso por meio 
tempo ou nos últimos 15 mi-
nutos. Achei que encaixava 
melhor, esperava o Rony co-
meçando jogando, mas não 
foi. Nem ele nem Breno. Ele 
(Arão) tem mais mobilida-
de. Então, achei que ele com 
Rodrigo Caio ficaria uma 
boa dupla. Mas onde quer 
que ele jogue é muito impor-
tante aqui”, disse Ceni.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Kanu não joga mais pelo Alvinegro
Rumo ao México, zagueiro não vai encarar o Fluminense

De saída para o Cruz Azul, o 
zagueiro Kanu, de 23 anos, 
não joga mais pelo Botafogo. 
De acordo com informações 
do portal “FogãoNet”, o jogo 
contra o Atlético-GO foi o úl-
timo dele com a camisa do 
Glorioso. O defensor é consi-
derado um dos principais jo-
gadores do elenco alvinegro.

A informação sobre o Bo-
tafogo ter aceitado a oferta 
foi dada em primeira mão 
pelo portal “globoesporte.
com”. Os valores da propos-
ta estão estimados em US$ 
400 mil (cerca de R$ 2,14 
milhões) pelo empréstimo 
e opção de compra de US$ 4 
milhões (aproximadamente 
R$ 22 milhões). 

De acordo com o site, a Kanu, de 23 anos, está de partida

equipe carioca ainda gosta-
ria de aumentar os gatilhos 
de produtividade do jogador. 
Sem Kanu, Eduardo Barroca 
terá que escolher entre Sou-
sa, Rafael Forster e Wesley 
para encarar o Fluminense 
no duelo de amanhã.

NOVO DIRETOR 
Eduardo Freeland é o novo 
diretor de futebol do Bota-
fogo. Ele está de volta ao clu-
be carioca após três anos. Na 
sua passagem anterior, o di-
rigente sagrou-se campeão 
brasileiro na categoria sub-
20 em 2016, entre outros títu-
los na base alvinegra. Atual-
mente, ele atuava na função 
de gerente de futebol de base 
do Flamengo.

Atlético de Madrid é o sonho 
Marcos Paulo quer convencer espanhóis a fazerem oferta ao Tricolor

A situação envolvendo o fu-
turo de Marcos Paulo segue 
indefinida. Enquanto o Flu-
minense deseja vendê-lo ao 
Parma, esperando receber 
uma compensação financei-
ra, o jogador tem o interesse 
de jogar no Atlético de Ma-
drid. De acordo com infor-
mações do portal “NetFlu”, 
o atacante quer convencer o 
clube espanhol a fazer algu-
ma oferta ao Tricolor.

O jogador, de 19 anos, tem 
contrato com o Fluminen-
se até o meio do ano e não 
deseja renovar. No entanto, 
por gratidão ao clube que o 
revelou, o jovem não deseja 
sair do Tricolor sem deixar 
qualquer compensação fi-
nanceira. Com duas propos-
tas, o atacante prefere atuar 
no Atlético de Madrid, líder Marcos Paulo prefere a Espanha

do Espanhol, ao Parma, que 
luta contra o rebaixamento 
na Itália.

O Fluminense deseja re-
ceber algo em troca e até o 
momento apenas o Parma si-
nalizou com uma oferta com 
compensação financeira. O 
clube italiano ofereceu 1 mi-
lhão de euros (cerca de R$ 
6,58 milhões) pelo jogador. 
Enquanto o Atlético de Ma-
drid deseja contratá-lo sem 
custos ao fim do contrato.

De acordo com informa-
ções do portal “NetFlu”, o 
estafe do atleta vai se reu-
nir para discutir o futuro de 
Marcos Paulo. Além disso, 
uma conversa definitiva en-
tre os empresários e a famí-
lia do jovem com a diretoria 
tricolor também deve acon-
tecer em breve.
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Brasileiros usam Pix para 
flertar, mas BC faz alerta
Usuários utilizam o campo de identificação para enviar mensagens de paquera

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Sobre a brincadeira, o Banco Central reforçou que “o Pix é um meio de pagamento, não uma rede social” 

E
m mais  uma das 
nuances de criativi-
dade do povo bra-
sileiro, até o Pix ga-

nhou um novo significado. O 
novo meio de pagamento do 
Banco Central, que foi criado 
para agilizar as transações, 
está conhecido pelos inter-
nautas como “Pixsexual”. 
Agora, além de usar a ferra-
menta para fazer pagamen-
tos, os usuários estão usan-
do o campo de identificação 
do Pix para flertar e enviar 
mensagens aos seus preten-
dentes. Apesar de parecer di-
vertido, o BC reforçou que “o 
Pix é um meio de pagamento, 
não uma rede social” e lem-
brou que a brincadeira pode 
acabar gerando problemas. 

Os flertes viabilizados pelo 
Pix funcionam todos da mes-
ma forma: os usuários fazem 
uma transferência com um 
valor simbólico e, em vez de 
usar o campo de identifica-
ção do pagamento para sua 
função original, eles mandam 
uma mensagem de paquera 
para a pessoa na qual estão 
interessados. Essa prática vi-
ralizou quando um internau-
ta compartilhou a experiência 
do primo, que recebeu diver-
sos Pix de um centavo, com 
mensagens da ex-namorada, 
depois de ter a bloqueado em 
outros aplicativos. 

“Meu primo terminou 
com a namorada porque 
ela traiu ele, aí ele bloqueou 
em tudo. Pra conseguir fa-
lar com ele, ela começou a 
mandar vários Pix de 1 cen-

tificações de pagamentos”. 
E não demorou muito 

para o “manda um pix” virar 
motivo de diversão para os 
internautas, que estão com-
partilhando suas chaves na 
expectativa de entrar na 
nova onda. “Não sou homo, 
hétero nem bi. Sou Pixse-
xual. Atração fatal por quem 
faz transferências de pix pra 
minha chave”, publicou um 
internauta.

Outra usuária também 
brincou com a nova práti-
ca: “Não me mande flores, 
me mande um Pix. É assim 
que se paquera agora?”. 

Aque l e s  que  e s t i v e -
rem aderindo ao “Pixsexual” 
devem tomar cuidado com a 
exposição de dados. Segundo 
o Banco Central, “a exposi-
ção das chaves vem com ris-
cos, principalmente quando 
a chave cadastrada é o CPF 
ou número de telefone”. Para 
maior segurança, os usuários 
devem dar preferência ao uso 
das chaves aleatórias, que se-
gundo a entidade, tem o res-
guardo garantido. 

Nova versão está disponível nas lojas 
Apple e no Android. Veja como fazer

MEI: restituição de 
valores por aplicativo

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Restituição pode ser solicitada através do aplicativo

A Receita Federal disponi-
bilizou nova versão do apli-
cativo Microempreendedor 
Individual (App MEI), que 
permite ao contribuinte 
solicitar restituição do va-
lor correspondente ao Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) recolhido em 
Documento de Arrecada-
ção do Simples Nacional 
(DAS MEI) de forma inde-
vida ou em duplicidade.

Pelo aplicativo oficial — 
disponível nas lojas Apple 

e Android — também será 
possível consultar o históri-
co de restituições e a situa-
ção atual de cada pedido fei-
to pelo contribuinte. Antes 
de solicitar a restituição, o 
contribuinte deverá certifi-
car-se de que os valores plei-
teados foram, de fato, reco-
lhidos em duplicidade ou 
indevidamente.

Confira no quadro abai-
xo quais são as situações em 
que não é possível solicitar a 
restituição de valores.

tavo com mensagens pedin-
do desculpa kkkkkkk. Agora 
ele quer saber como que blo-
queia no Pix, alguém sabe?”, 
escreveu o menino em uma 
rede social. 

A repercussão do caso foi 
tanta que o Banco Central se 
manifestou e disse que “não 
há previsão legal para blo-
queio de usuários específi-
cos dentro do sistema. Con-
tudo, para quem não quer 
ser incomodado com men-
sagens, indica que o usuário 
pode configurar o aplicati-
vo do banco onde mantém a 
conta para não receber no-

NÃO É POSSÍVEL PEDIR RESTITUIÇÃO:

 N ICMS e/ou ISS: A restitui-
ção desses tributos deve ser 
requerida ao estado, ao Dis-
trito Federal ou ao município 
competente;

 N  Pagamento feito em pe-
ríodo maior que cinco anos 
da data atual;

 N Pagamentos de períodos 
de apuração dos últimos 
dois meses, incluído o mês 
do pedido. Caso o paga-
mento se refira a um des-
ses dois últimos meses, o 

contribuinte deverá aguardar 
o prazo para solicitar.

 N Contribuinte desenquadrado 
do Simei com data retroati-
va. Os pagamentos efetuados 
no período em que o contri-
buinte ainda era optante não 
ficam disponíveis para resti-
tuição. Nessa hipótese, caso 
o contribuinte julgue possuir 
créditos passíveis de restitui-
ção, será necessário recorrer 
ao atendimento da Receita 
Federal e solicitar a liberação 
dos pagamentos.

Aprovação de Bolsonaro despenca 
de 37% para 26%, diz pesquisa
Queda nesses níveis 
é a maior desde ele 
assumiu a 
presidência

AFP

Bolsonaro: pesquisa sobre o seu governo foi feita entre os dias 18 e 21

A pesquisa exclusiva EXA-
ME/IDEIA, desenvolvida 
pelo projeto Exame Resear-
ch da revista de negócios 
em parceria com o instituto 
IDEIA — especialista em opi-
nião pública — constatou a 
maior queda semanal nos ní-
veis de aprovação do gover-
no do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) desde ele 
que assumiu a presidência. A 
avaliação positiva da gestão 

Bolsonaro caiu de 37% para 
26%, enquanto a desaprova-
ção cresce.

O governo atingiu o mes-
mo nível de aprovação veri-

ficado em junho 2020, mo-
mento crítico da pandemia 
do novo coronavírus (Sars-
cov-2). Ao passo que a apro-
vação despencou, a desapro-

vação saltou de 34% para 
45%. O grupo que desaprova 
a gestão Bolsonaro é forma-
do por aqueles que avaliam o 
governo como ruim ou pés-
simo, já o que aprova é for-
mado por aqueles que res-
ponderam a pesquisa com 
avaliação ótima ou boa.

O levantamento foi reali-
zado por telefone, entre os 
dias 18 e 21 de janeiro, em 
todas as regiões do país. 
Mesma semana em que a 
pauta do impeachment vol-
tou a movimentar o debate 
público. A margem de erro 
da pesquisa é de 3 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos. 

Procurador não vê crime no caso do 
advogado que criticou o presidente
Na contramão do Ministério 
da Justiça e Segurança Públi-
ca, que determinou a abertura 
de inquérito para investigar o 
advogado Marcelo Feller por 
críticas dirigidas ao presidente 
Jair Bolsonaro no quadro “O 
Grande Debate”, da emissora 
CNN, a Procuradoria da Re-
pública no Distrito Federal se 
manifestou pelo arquivamen-
to do caso. Em parecer envia-
do ao juízo da 12ª Vara Federal 

do Distrito Federal na quinta-
feira, o procurador João Ga-
briel Morais de Queiroz avalia 
que não há indicativo de crime 
a ser investigado, sob pena de 
constrangimento ilegal.

Para o advogado Alberto 
Zacharias Toron, que defen-
de Marcelo Feller no caso, a 
manifestação reforça a “in-
dependência funcional” do 
Ministério Público Federal. 
“O MPF revela uma indepen-

dência funcional que resgata 
os valores mais importantes 
da nossa democracia e sepul-
ta a opressão pela via da re-
pressão policial”, disse.

O inquérito foi aberto em 
agosto de 2020 por ordem do 
ministro da Justiça, André 
Mendonça, que usou como 
fundamento a Lei de Segu-
rança Nacional, sancionada 
durante a ditadura militar 
para listar crimes que afe-

tem a ordem política e social 
— incluindo os cometidos 
contra a democracia, a sobe-
rania nacional, as institui-
ções e a pessoa do presidente 
da República. Desde o início 
da pandemia, o dispositivo 
foi encampado pelo governo 
em pelo menos quatro outras 
ocasiões, a maioria contra 
profissionais da imprensa.

Resolução assinada na quinta-feira 
considera agravamento da pandemia

TSE cancela punição 
a quem não votou

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso assinou resolução

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Luís Roberto Barroso, assi-
nou na quinta-feira resolu-
ção suspendendo as conse-
quências legais para quem 
não votou nas eleições mu-
nicipais de 2020 e não justi-
ficou ou pagou a multa.

Entre suas justificati-
vas, a medida considera 
“que a persistência e o 
agravamento da pande-
mia da covid-19 no país 
impõem aos eleitores que 
não compareceram à vo-
tação nas Eleições 2020, 
sobretudo àqueles em si-
tuação de maior vulnera-
bilidade, obstáculos para 
realizarem a justificativa 
eleitoral”.

O texto da resolução 
sobre o assunto conside-
ra ainda a “dificuldade de 
obtenção de documen-
tação comprobatória do 

impedimento para votar no 
caso de ausência às urnas 
por sintomas da covid-19”.

A norma não estipula prazo 
para a suspensão das sanções 
para quem não votou e não 
justificou ou pagou multa. A 
medida ficará vigente ao me-
nos até que o plenário do TSE 
vote se aprova ou não a reso-
lução assinada por Barroso. 
Isso não deve acontecer antes 
de fevereiro, devido ao recesso 
forense.

A resolução destaca que 
não se trata de anistia para 
quem não votou, pois tal 
providência só poderia ser 
tomada pelo Congresso Na-
cional. O prazo para justi-
ficar ausência no primeiro 
turno encerrou-se em 14 de 
janeiro. O limite para justifi-
car a falta no segundo turno 
é 28 de janeiro.

Reportagem da estagiária Maria 

Clara Matturo, sob supervisão de 

Marina Cardoso

 > Brasília
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Há chances para 
diversos níveis de 
escolaridade

Oportunidade: 1.428 
vagas de emprego 

Apesar das incertezas e 
dificuldades do cenário 
econômico atual, O DIA 
reuniu 1.428 vagas de em-
prego para diversos níveis 
de escolaridade. Confira: 

Esta semana, a Secreta-
ria de Estado de Trabalho 
e Renda disponibiliza 812 
oportunidades de empre-
go para diversas regiões 
do Rio. Entre as áreas con-
templadas estão: opera-
dor de vendas, operador 
de telemarketing, técni-
co de suporte de TI, coor-
denador de restaurante, 
balconista, auxiliar de co-
zinha e garçom. Todos os 
detalhes estão disponíveis 
no site http://emprega-
brasil.mte.gov.br/. 

O SINE realiza uma 
análise comparativa do 
perfil profissional de cada 
candidato cadastrado no 
sistema com o perfil da 
vaga disponibilizada pelo 
contratante. Por isso, é 
importante que o cida-
dão interessado em uma 
oportunidade de emprego 
mantenha o seu cadastro 
atualizado. Aqueles que 
estiverem interessados 

em se inscrever ou atualizar 
o cadastro, precisam ir a uma 
unidade mais próxima, por-
tando seus documentos de 
identificação civil, carteira 
de trabalho e comprovante 
de residência. Para conferir 
a lista de unidades atualiza-
da basta acessar o site http://
www.rj.gov.br. 

A Comunidade Católica 
Gerando Vidas está enca-
minhando trabalhadores 
para 346 vagas de emprego. 
Entre as vagas disponíveis 
estão: auxiliar de limpeza, 
operador de caixa, repositor 
de mercadorias, recepcio-
nista, assistente adminis-
trativo, técnico em enferma-
gem, enfermeiro e auxiliar 
de farmácia. Todas as infor-
mações ficam disponíveis 
na página da comunidade: 
https://www.facebook.com/
sougerandovidas/.

A empresa de Recursos Hu-
manos Luandre também está 
com 270 vagas disponíveis no 
Rio. Entre as oportunidades, 
estão as vagas de técnico de 
enfermagem, auxiliar de co-
leta, técnico de enfermagem 
de emergência, enfermeiro de 
UTI, entregador e líder de la-
boratório com remuneração 
entre R$1.500 e R$5 mil. Os 
candidatos interessados de-
vem se cadastrar no site can-
didato.luandre.com.br ou no 
app da Luandre.

Governo lança ‘Balcão Único’ para 
simplificar a abertura de empresas
A primeira cidade a aderir ao projeto foi São Paulo. A próxima será o Rio de Janeiro

REPRODUÇÃO DE INTERNET

O Ministério da Economia lan-
çou o Balcão Único, um siste-
ma que permite que qualquer 
cidadão possa abrir uma em-
presa de forma automática. 
Assim, a pasta tem o objetivo 
de reduzir o tempo e os cus-
tos para iniciar um negócio 
no Brasil. O projeto, liderado 
pela Secretaria Especial da Re-
ceita Federal e pela Secretaria 
Especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital, 
foi desenvolvido pelo Serviço 
Federal de Processamento de 
Dados (Serpro).

A primeira cidade a ade-
rir ao projeto foi São Pau-
lo, que tornou disponível 
o novo sistema no dia 15. 
A próxima a oferecer o sis-
tema aos empreendedores 
será o Rio de Janeiro.

Com o Balcão Único, a 
coleta de todos os dados 
necessários para o funcio-
namento da empresa é fei-
ta pelo preenchimento de 
um formulário eletrônico 
único, disponível na inter-
net. Anteriormente, em SP, 
o empreendedor tinha que 
entrar em quatro portais di-
ferentes — dois no governo 
federal, um no estado e um 
no município — para reali-
zar o registro e dar início ao 

funcionamento da empre-
sa, além de realizar outros 
sete procedimentos medidos 
pelo Banco Mundial.

Agora, tudo poderá ser 
feito em um só ambiente 
virtual: recebimento das 
respostas necessárias da 
Prefeitura, registro da em-
presa, obtenção do número 
do Cadastro Nacional de Pes-
soa Jurídica (CNPJ) e inscri-

ções fiscais, desbloqueio do 
cadastro de contribuintes, 
recebimento das licenças, 
quando necessárias, e ain-
da o cadastro dos emprega-
dos que serão contratados. O 
Balcão Único permitirá que 
os empreendedores possam, 
no momento da abertura da 
empresa, realizar o cadastro 
de empregados pelo e-Social. 

“Dessa forma, todos os pas-

Iniciativa ajuda micro e pequenos 
empreendedores a se reerguerem
A entidade ‘Estímulo 2020’ disponibiliza crédito com juros baixos e carência de três meses

NICOLAS NOGUEIRA

A
lém do caos eviden-
te na Saúde trazido 
pela pandemia da 
covid-19, a recessão 

econômica gerada pelo novo 
coronavírus tem causado 
grandes estragos. Iniciativas 
que vinham em boas traje-
tórias foram surpreendidas 
drasticamente com a crise e 
passam hoje por dificulda-
des financeiras para manter 
o crescimento do negócio. 
Para auxiliar esse público, 
foi criado o Estímulo 2020: 
uma entidade sem fins lu-
crativos que busca ajudar 
pequenos empreendedores 
nos segmentos do comércio, 
serviços ou indústria, com 
crédito e capacitação.

A associação é forma-
da por um grupo diverso 
de cidadãos, empresários, 
executivos e organizações 
do 3º setor. Nascido após o 
impacto econômico trazido 
pela pandemia da covid-19, o 
Estímulo 2020 quer preser-
var empresas e o emprego de 
famílias que dependem do 
seu trabalho neste cenário 
de dificuldade.

Por meio da captação de 
recursos privados, a entida-
de oferece crédito com taxas 
baixas de juros e carência de 
três meses para micro e pe-
quenas empresas que não 
têm acesso ao sistema ban-
cário. O procedimento é feito 
de forma rápida e 100% digi-
tal e conta também com au-
las de capacitação, para que 
os empreendedores estejam 
aptos a receber o benefício.

O fundo já auxiliou mais 
de 800 empreendimentos 
e estima ter preservado 
aproximadamente 10 mil 
empregos. Em operação 
desde maio de 2020 e ins-
pirado nos relief funds dos 
Estados Unidos, o Estímulo 

 N Além da ajuda financeira, o 
projeto fornece também ca-
pacitação gratuita em temas 
como Gestão, Educação Finan-
ceira, Empreendedorismo, Ino-
vação e Marketing Digital. No 
site do Estímulo 2020 existe a 
aba “Videoaulas”, que corres-
ponde ao que o projeto chama 
de Academia. 

Há alguns critérios que de-
vem ser cumpridos para que a 
solicitação do apoio financeiro 
seja aprovada. No momento, 
o projeto só atende empreen-
dimentos localizados nos es-
tados do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais ou Ceará. 

Atualmente, são 900 moda-
lidades registradas no CNAE, 
seja nos segmentos de comér-
cio, serviços ou indústria. Esse 
número cresceu: antes, eram 
426 tipos.

No setor de serviços, por 
exemplo, podem ter acesso ao 
recurso agora atividades como 
aluguéis de equipamentos e 
profissionais técnicos de saú-
de. No comércio, as novidades 
são, entre outras, farmacêuti-
cas, representantes comerciais 
e atacadistas. Já na indústria 
foram incluídas empresas fa-
bricantes de produtos quími-
cos, têxteis e siderúrgicos.

COMÉRCIO, SERVIÇO E INDÚSTRIA

Capacitação gratuita

Nosso objetivo é 
fazer os recursos 
chegarem a quem 
precisa, com rapidez 
e sem burocracia”

EDUARDO MUFAREJ, 
empresário e um dos 
idealizadores do Estímulo 
2020

Objetivo é preservar 
empresas e o 
emprego de famílias 
que dependem do 
seu trabalho

sos necessários para o registro 
e funcionamento do negócio 
poderão ser realizados em 
um único procedimento, de 
forma on-line, com respostas 
automáticas, e sem custo. É, 
sem dúvida, uma revolução 
na abertura de empresas no 
Brasil”, diz o diretor do Depar-
tamento Nacional de Registro 
Empresarial e Integração, An-
dré Santa Cruz.

2020 já ultrapassou R$ 45 
milhões em crédito para as 
empresas.

“Os pequenos negócios 
são fundamentais para ge-
ração de renda e manuten-
ção de postos de trabalho 
no Brasil. Nosso objetivo é 
fazer os recursos chegarem 
a quem precisa, com rapidez 
e sem burocracia”, diz o em-
presário Eduardo Mufarej, 
um dos idealizadores do Es-
tímulo 2020.

A coordenação do proje-
to é feita pela GK Ventures, 
com apoio das empresas 
Vale, Dase e Engie. A reali-
zação acontece em parceria 
com a BizCapital, responsá-
vel pelo crédito, entre outros 
parceiros e apoiadores.

BENEFÍCIO E TAXAS
O Estímulo 2020 oferece 
crédito para micro e peque-
nos empreendedores, com 
valor máximo que deve cor-
responder a até um mês do 

faturamento bruto da em-
presa. Para cada pedido de 
apoio financeiro recebido 
pela entidade, é feita uma 
análise digital que leva em 
consideração a localização 
da sede, o Cadastro Nacio-
nal de Atividade Econômica 
(CNAE), histórico de paga-
mentos, porte, perfil de cré-
dito, entre outros.

A única taxa cobrada em 
todo o processo é a de juros 
compostos para o finan-
ciamento, de 0,53% ao mês 
(aproximadamente 6,5% ao 

ano). Ela começa a ser cobra-
da somente após o fim da ca-
rência concedida de 3 meses e 
será aplicada sobre cada par-
cela de pagamento, a partir 
da data de emissão da dívida.

Não há taxa de manuten-
ção, de análise de documen-
tação ou qualquer outra taxa 
oculta. No entanto, existe a 
cobrança do Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) 
em conjunto com os juros.

O Estímulo 2020 oferece 
a possibilidade de parcelar 
em até 21x após os 3 meses 
— ou seja, são até 24 meses 
para pagar, contando a par-
tir da data do recebimento 
do apoio financeiro (data de 
emissão da CCB).

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Yuri Hernandes
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SERVIDOR
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Reformas ficam em 2º 
plano neste momento

REPRODUÇÃO /REDES SOCIAIS

Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro: foco inicial é na campanha de vacinação contra a covid

O 
tema vacinação con-
tra a covid-19 — por 
razões evidentes — é 
prioridade absoluta 

do governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, neste primeiro mo-
mento. Por isso, a discussão 
sobre as reformas, como a 
previdenciária e administra-
tiva, que o governo quer pro-
por ainda este ano está em se-
gundo plano. Por enquanto, 
Castro quer tratar com seu se-
cretariado sobre o calendário 
de imunização para, depois, 
concentrar esforços nas ar-
ticulações políticas para em-
placar os projetos.

Para conseguir aderir ao 
novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF), o Estado 
do Rio terá que apresentar 
à equipe econômica do go-
verno federal um conjunto 
de medidas de ajuste fiscal. 

Estão no pacote nova ro-
dada de revisão de benefí-
cios fiscais, reformulação 
da máquina pública, com 
desestatizações e fusão de 
algumas fundações (a cha-
mada reforma adminis-
trativa), além de mudan-
ças nas regras previden-
ciárias, com aumento da 
idade mínima e tempo de 
contribuição, além da nova 
fórmula de cálculo para a 
aposentadoria.

MILITARES

 n O estado não aplicou no con-
tracheque de janeiro (que será 
pago em fevereiro) o novo cál-
culo da Gratificação de Regime 
Especial de Trabalho (GRET) 
dos PMs e bombeiros militares. 
Como a coluna informou na 
quinta-feira, os valores podem 
ser reduzidos com base em um 

acórdão do Tribunal de Contas 
do Estado, do fim de 2020. De 
acordo com o TCE, somente 
poderão computar, para efeito 
de incorporação da vantagem 
denominada GRET, o período 
inerente à função de bombei-
ro ou policial militar, ou seja, o 
tempo de serviço efetivo.

Gratificação ainda não foi reduzida

 n Professores da rede esta-
dual de ensino podem vir a 
entrar nos primeiros grupos 
prioritários da campanha de 
imunização contra a covid-19. 
O tema foi tratado na quinta-
feira por integrantes do Sin-
dicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação (Sepe-RJ) 
com o secretário da pasta, 
Comte Bittencourt. 

O titular da secretaria não 
cravou se isso será possível, 
nem deu previsão de datas. 

Mas disse aos representantes 
da categoria que está pleitean-
do a vacinação em breve dos 
educadores.

Comte também detalhou 
o plano de retorno às aulas. Na 
ocasião, o Sepe reafirmou as 
críticas sobre o modelo de te-
letrabalho adotado em 2020. 
E a secretaria esclareceu que os 
profissionais com comorbidades 
continuarão em trabalho remo-
to. E que novas declarações de-
penderão de atestado médico.

NA PRIORIDADE

Professores solicitam vacinação

Estado terá alívio de caixa de R$ 52,5 bi
 > A assinatura do acor-

do de recuperação fiscal, 
por 9 anos, com possibi-
lidade de se chegar a 10, 
representa na prática 
um alívio de caixa para 
o Rio de R$ 52,5 bilhões 
entre 2021 e 2029, se-
gundo dados divulgados 

pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Isso porque o regime ga-
rante a suspensão do paga-
mento da dívida do ente com 
a União, no primeiro ano, e 
depois a suavização das par-
celas até chegar, de forma 
gradual, ao valor integral.

Além das reformas, o gover-
no Castro pretende apresen-
tar um novo projeto de teto de 
gastos. No dia da sanção da Lei 
178 (que prevê a nova versão 
do RRF), governador em exercí-
cio declarou que esse será “ins-
trumento imprescindível para 
o equilíbrio fiscal” dos entes.

Secretário pleiteou a medida, mas ainda não há datas

REPRODUÇÃO



FábiaOliveira

PARARAM A FESTA
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A musa fitness Lorena Allveis, ex-mulher e mãe do 

filho do cantor Tierry, já fez sua fila andar novamente 

após se separar do artista. Esta coluna descobriu que 

a loura atualmente vive um romance com um policial 

militar bonitão de Feira de Santana, na Bahia. O novo 

eleito da influenciadora é o major Marcio Cardoso. 

Amigos próximos a Lorena garantem que a moça 

está apaixonada pelo rapaz. A coluna, que é do bem, 

deseja felicidades ao novo casal. 

Nem começou e o ‘BBB 21’ já está envolvido em uma po-
lêmica. Segundo alguns repórteres, que já começaram a 
trabalhar em cima da notícias do reality show, a produ-
ção da atração orientou que os familiares e amigos dos 
participantes dessem entrevistas somente para veículos  
do Grupo Globo. Nunca antes, em 20 edições do ‘Big 
Brother Brasil’, teve algum caso similar. A emissora diz 
que desconhece essa informação, mas parentes dos 
brothers confirmaram a estratégia para vários cole-
guinhas. Que feio! 

SÓ PARA GLOBO

A FILA ANDA PARA 
A EX DE TIERRY

REPRODUÇÃO INTERNET 

O atacante Dudu, emprestado pelo 
Palmeiras ao clube Al Duhail, do Qatar, 
desde julho do ano passado, desabafou 
sobre o fim do inquérito aberto pela ex-
mulher Mallu Ohanna. O processo foi 
arquivado por falta de provas contra 
possíveis agressões. “Nos últimos meses, 
passei por um momento bem pesado. Posso 
dizer que foi um dos mais difíceis da minha 
vida. Somente as pessoas próximas a mim 
sabem como foi duro ser acusado por algo 
que jamais faria. A verdade prevaleceu e, 
como sempre disse, sou inocente”.

Dudu e Mallu foram casados por dez anos e 
o relacionamento foi marcado por brigas, 
traições e acusações de agressão. O ex-casal 
tem dois filhos, Pedro e Cauê. 

PROCESSO 
CONTRA DUDU É 
ARQUIVADO

‘Feminismo’ era tema 

de discussão que gerou 

briga entre Rodriguinho 

e Nanah Damasceno 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M A
pós Nanah Damasceno, ex-mu-
lher do cantor Rodriguinho, vir a 
público, na noite da última 

quinta-feira, para denunciar que foi 
agredida pelo cantor em uma festa, 
esta coluna resolveu investigar os 
bastidores da briga. O ex-casal estava 
na festa da filha do cantor Gaab, que 
vem a ser filho do Rodriguinho. Na 
mesa deles, também estava a mãe do 
Rodriguinho. 

Quem presenciou a confusão viu o 
pagodeiro e a ex discutindo sobre femi-
nismo momentos antes de Nanah se 
revoltar e jogar bebida no rosto da sogra 
e do cantor que, por sua vez, perdeu 
completamente sua razão ao reagir 
agredindo a mãe de seus filhos na frente 
de todos. A criançada da festa infantil 
que os dois estavam presenciou, inclusi-
ve, a mesa em que eles se sentavam 
sendo derrubada no chão.

Após a briga ter praticamente para-
do a festa, Nanah, que sempre foi 
conhecida por ser muito reservada 
quanto a assuntos de sua vida pes-
soal, deixou o local indignada e revol-
tada por ter sido agredida. Em uma 
medida impulsiva, ela foi até o Insta-

Cantor 
agrediu a ex 
após ela 
jogar bebida 
no rosto dele

gram denunciar a agressão e ainda 
aproveitou para contar que, quando 
ainda casada, vivia um relacionamen-
to abusivo com o Rodriguinho. Mas 
poucos minutos depois de seu desaba-
fo ela voltou atrás e apagou o depoi-
mento. Fontes ligadas ao ex-casal 
afirmam que recentemente o Rodri-
guinho tentou reatar o casamento 
com Nanah, mas ela não quis. 

Os dois, apesar de separados, pas-
saram as datas comemorativas de fim 
de ano em família e, recentemente, 
até viajaram com os filhos. Foi após 
chegar dessa viagem que Nanah 
Damasceno decidiu falar publicamen-
te que não estava mais casada com o 
Rodriguinho. Mas quem é leitor desta 
coluna já sabia desta separação há 
alguns meses.

Rodriguinho e Nanah eram presen-
tes na vida um do outro mesmo após a 
separação. Os dois trabalhavam jun-
tos, pois o cantor vinha ajudando a ex 
com sua carreira de cantora. Ele era o 
responsável por produzir novos traba-
lhos de Nanah em sua carreira artísti-
ca. Após as acusações dela, agora não 
se sabe se essa parceria irá continuar.
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ESTAVA COMENDO BANANA’, DIZ FILIPE RET

‘PRENDERAM O MACACO PORQUE 

O cantor Filipe Ret foi detido 

por agentes do Batalhão de 

Polícia Rodoviária (BPR), na 

Via Lagos (RJ 124), na altura 

de Rio Bonito, na noite da úl-

tima quinta-feira. Os agentes 

encontraram 65g maconha 

em sua bagagem e  o rapper 

confessou que as drogas eram 

suas e disse que estava indo a 

passeio para Búzios, na Região 

dos Lagos. “Eu fui abordado 

por policiais e como estava 

com uma pequena quanti-

dade de maconha, para uso 

próprio, os policiais me deram 

voz de prisão. Eles me falaram 

que na delegacia iria ter direito 

a duas ligações e que eu esta-

va preso […] Assinei o artigo de 

usuário, que também não é a 

primeira vez que assino, mas 

ficou tudo bem”, completou 

Filipe que ainda comentou: 

“Prenderam o macaco porque 

estava comendo banana”.

ZÉ FELIPE CONFIRMA VOLTA  
DE ANDRESSA E GUSTTAVO
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Adepta dos exercícios físicos e do estilo de vida sau-

dável, Yasmin Brunet, de 32 anos, contou que mudou 

muito a sua rotina durante a pandemia. Ela passou 

boa parte do tempo de isolamento em Maresias, no 

litoral de São Paulo, na casa do namorado, o surfista 

Gabriel Medina. “Parei de me exercitar e a comer sem 

restrições. Agora é que estou voltando ao meu ritmo 

normal. Estava sentindo falta”, contou. A modelo tem 

muito em comum com Juliana Paes, Rafa Kaliman e 

Livia Andrade. Todas essas beldades recorreram aos 

tratamentos estéticos para deixar o bumbum mais 

turbinado e arredondado. “Dá para manter essa área 

do corpo em dia praticando atividades físicas, fazen-

do dietas, mas aliando com algumas técnicas mini-

mamente invasivas, o desafio fica muito mais fácil”, 

conta a dermatologista Priscila Camara de Camargo, 

da Clínica Camargo, em São Paulo.

TRATAMENTO
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 n O cantor, ator 

e compositor 
Serjão Loroza es-
treou o “estúdio 
Rival” pra se pre-
parar pra apre-
sentação neste 
sábado, que vai 
contar com a 
participação da 
atriz Isabel Fil-
lardis. Afaste os 
móveis da sala, 
faça sua doação 
pela tiqueteria 
Sympla, inscre-
va-se no canal 
do Teatro Rival 
Refit no YouTube 
e aproveite!

Língua solta, o sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, não segurou e 

confirmou a reconciliação de Gusttavo Lima e Andressa Suita. Na última quin-

ta-feira, Zé afirmou com todas as letras que a família está ‘unida novamente’, 

após o anúncio da separação em outubro de 2020.

“Vocês acham que o Gusttavo Lima e a Andressa Suita voltam?”, indagou 

um internauta para Virginia Fonseca, noiva do sertanejo, naquele jogo de 

pergunta e respostas dos fãs no Instagram. Zé Felipe não titubeou: “Voltou, 

voltou! Tá tudo certo, família unida novamente. Tô sabendo, só que quis se-

gurar”, disse Zé. 

As especulações sobre a volta do casal ganharam força quando Gusttavo e 

Andressa reapareceram juntos durante um passeio de iate em Angra dos Reis, 

no domingo passado. 

APRESENTA SUGAR DADDY

KAREN KARDASHA 

Personagem polêmica que viralizou nas redes sociais no último ano, Karen 
Kardasha finalmente apresentou o seu sugar daddy. Com uma fala direta, 
debochada e carismática, Karen incentiva as mulheres a buscar o seu próprio 
milionário, da mesma forma que ela fez em um site de relacionamentos para 
conquistar o seu gringo abastado. O criador da personagem, Renato Shipee, ator, 
nascido em Bauru (SP), trabalha há seis anos em Los Angeles e, vendo as 
produções muito reduzidas, teve tempo e inspiração para criar Karen. Ela se 
tornou um sucesso e um fenômeno na internet com conselhos a outras sugar 
babies que desejem trilhar o caminho da conquista de um estilo de vida luxuoso.

DIVULGAÇÃO 

Luciana Gimenez está mesmo focada em fazer seu canal no Youtube deslanchar ainda mais. 
Para se ter uma ideia, a apresentadora do ‘SuperPop’, da RedeTV!, está de férias na TV, mas 
vai se deslocar para o Rio em breve especialmente para fazer gravações com duas convidadas 
especiais de seu novo projeto: Jojo Todynho e Gracyanne Barbosa. Determinada é ela!

GIMENEZ NO RIO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

HUMORISTAS NÃO GOSTAM DAS 

CRÍTICAS FEITAS POR CALABRESA 

SOBRE BRUNO MAZZEO

Desde que vazaram os áudios de uma conversa entre Dani Cala-
bresa e Marcius Melhem, onde a atriz fala mal de Bruno Mazzeo, o 
clima entre os humoristas da Globo anda pesado. Muitos artistas 
tomaram partido e saíram em defesa do filho de Chico Anysio, cha-
mado de ‘Zé Preguiça’ pela ex de Marcelo Adnet. “Talvez eu esgane 
o Bruno Mazzeo, acho ele muito Zé Preguiça. Ele tem um desgosto 
das coisas que meu Deus do céu, me dá muito desespero”. A coluna 
soube que entre os colegas de profissão, Calabresa recebeu muitas 
críticas pelo episódio e ela vai ter problemas na hora de convidar 
alguns atores para participarem do seu programa ‘Dani-se’, que 
estreia no GNT em março. Eita!
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Cem anos de Guilherme de 
Brito, o inglês de Bonsucesso

A perda de audição dificulta 
a vida das pessoas. Além da 
baixa capacidade de prestar 

atenção no que outros estão dizen-
do, a falta de estímulo no cérebro 
pode ocasionar outros problemas, 
como ansiedade, depressão e até 
mesmo provocar demência.

A dificuldade de ouvir bem gera 
diversos problemas físicos, como aci-
dentes de trânsito e quedas frequentes. 
Isso acontece por não conseguir perce-
ber o som das buzinas dos automóveis 
e até os alertas das pessoas na rua.

Além disso, a perda auditiva 
pode provocar danos psicológicos. 
Muitas pessoas ficam frustradas e 
com vontade de se isolar por não 

E le nasceu em janeiro de 1921. 
No começo do ano, no come-
ço do mês (dia 3). Composi-

tor e artista plástico, Guilherme 
de Brito lidou com a música exer-
citando a fleuma que o caracte-
rizava: lentamente, sempre nos 
momentos certos, elegantemente 
como o seu andar, maneira de fa-
lar, trato com as pessoas.

Compôs pouco, quase sempre em 
parceria com Nelson Cavaquinho, 
mas em todas as criações se destacava 
o rigor formal das imagens e o domí-
nio absoluto da poesia. “A flor e o es-
pinho” e “Degraus da vida”, para ficar 
em dois exemplos, são amostras con-
tundentes de sua enorme maestria.

Entrevistei Guilherme de Brito por 
conta dos seus 70 anos, em 1990, para 
a Revista Música Brasileira. Pelo seu 
comportamento atencioso e elegan-
te, dei à matéria o título “O inglês de 
Bonsucesso” (bairro da Zona Norte 
do Rio, onde ele vivia). Alguns anos 
depois, o encontrei no Bar Bip Bip, 
em Copacabana. Fizemos um brin-
de, juntamente com o nosso queri-
do amigo comum, Alfredinho, e com 
Dona Nena (Artemísia de Brito), a 
companheira da vida inteira que não 
desgrudava do poeta, dedicando co-
movente carinho e atenção.

Reconheceu-me, se lembrou da 
matéria e comentou: “Jamais pensei 
em ser inglês, longe de mim. Mas  a 
referência a Bonsucesso me deixou 
muito orgulhoso”.

Finíssimo Guilherme! Trajando 
linho branco e cultivando a barba 
da mesma cor, cuidadosamente apa-
rada, chamava a atenção. Neto de 
alemão, nasceu no bairro de Vila 
Isabel do grande Noel, e se dizia um 
apaixonado pelo Rio de Janeiro. A 
música era herança familiar. O pai 
foi funcionário da Central do Brasil 

Perda auditiva pode causar ansiedade e demência

Cintia Fadini  

fonoaudióloga 
pela Unesp

Luís Pimentel 

jornalista e 
escritor

conseguir se comunicar com os ou-
tros. Esse receio de sair de casa faz 
com que a pessoa se afaste de ami-
gos e parentes, o que gera um qua-
dro de ansiedade e depressão.

Além dessas sequelas, a falta de es-
tímulos em áreas específicas do cére-
bro pode levar a chance de adquirir 
algo mais grave: a demência: É a lei 
da natureza: se eu não uso, eu acabo 
perdendo. Esse risco é maior ainda 
após os 30 anos de vida. Um dia sem 
ouvir já é suficiente para acabar de-
sencadeando dificuldades em aten-
ção e memória, por exemplo.

O cérebro precisa ser estimula-
do frequentemente para que ele 
não perca funções cognitivas. A 
via auditiva tem a capacidade de 
mantê-lo ativo constantemente. 
Oferecemos ao cérebro estímulos 
auditivos quando conversamos e 
interagimos com alguém. É como se 
estivéssemos exercitando-o, assim 

e tocava violão. A mãe tocava piano e 
a irmã também era violonista.

Ainda na infância ganhou um ca-
vaquinho, que trocou depois por um 
violão, e começou a compor. Mais 
tarde se especializou como letrista, 
tornando-se um dos mais inspirados 
do nosso cancioneiro.

Perdeu o pai ainda jovem e foi tra-
balhar como office-boy na Casa Éd-
son, a grande lançadora de talentos 
musicais de sua juventude, nas dé-
cadas de 1930/40. Ali conheceu todo 
mundo, e teve certeza de que queria 
ser artista. Quando conheceu Nelson 
Cavaquinho, e recebeu dele as pri-
meiras melodias para que colocasse 
letras, teve certeza de que estava no 
caminho certo.

A elegância o acompanhou a 
vida inteira, especialmente na sa-
bedoria para lidar com as glórias, 
entre as falsas e as verdadeiras. 
Jamais lamentou o fato de os lou-
ros do sucesso recaírem mais na 
conta dos parceiros, ou se queixou 
do que quer que fosse. Só nos anos 
1980 pôde gravar um disco só seu, 
por iniciativa do cantor e compo-
sitor Moacyr Luz, que o produziu. 
Também soube conviver modesta-
mente com a sua atividade de ar-
tista plástico, que o levou a fazer 
exposições até no Japão.

Guilherme de Brito nos deixou há 
15 anos, em 2006 (no dia 27 de abril), 
com a mesma serenidade e discrição 
com que viveu.

como um músculo, quando falamos 
e ouvimos.

Geralmente, os sintomas começam 
com leves dificuldades de entender 
quando uma conversa acontece em 
um nível mais baixo ou quando a pes-
soa se incomoda com ruídos e ouve 
zumbidos leves. A níveis moderados, 
o som da televisão começa a incomo-
dar e o pedido por repetições de fala 
são frequentes. O problema se tor-
na mais severo e profundo quando 
se faz necessário gritar para enten-
der uma fala e o zumbido se torna 
insuportável.

É importante acompanhar a saú-
de auditiva com exames de rotina e 
consultas ao fonoaudiólogo, além 
de oferecer ao cérebro estímulos 
auditivos, conversas e interações 
para manter o cérebro ativo. Caso 
se constate a perda auditiva, o in-
dicado é iniciar imediatamente o 
processo de reabilitação.

Não se cale, 
denuncie!

Cléo Hernams 

pres. Fund. para 
a Infância e 
Adolescência

Há muito tempo a violên-
cia doméstica é uma reali-
dade em nossa sociedade, 

atingindo crianças e adolescentes 
independentemente da condição 
socioeconômica, religião, nível de 
escolaridade ou cor da pele. Com 
a pandemia da covid-19 e a neces-
sidade do isolamento social, vimos 
crescer os casos de violência contra 
crianças e adolescentes, sobretudo 
a violência de natureza sexual. 

A Fundação para a Infância e Ado-
lescência (FIA/RJ), principal ente pú-
blico do Poder Executivo do Estado do 
Rio no contexto do Sistema de Garan-
tia de Direitos na área da Criança e do 
Adolescente, vinculada à Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos (SEDSDH), de-
senvolve diversos Programas na área 
da infância e adolescência. Entre eles, 
o Programa de Atenção à Criança e 
ao Adolescente Vítimas de Violência, 
cujo objetivo é garantir o atendimen-
to a crianças e adolescentes vítimas 
dos mais diversos tipos de violência 
doméstica (física, psicológica, sexual 
e negligência).

Os atendimentos do programa 
são realizados por equipes multipro-
fissionais compostas por psicólogos, 
assistentes sociais e advogados que 

atuam nos equipamentos do Progra-
ma, os Nacas (Núcleo de Atendimento 
à Criança e ao Adolescente). 

Atualmente há Nacas nos muni-
cípios do Rio, Niterói, São Gonçalo, 
Volta Redonda, Nova Friburgo e Nova 
Iguaçu (atendendo a toda a Baixada 
Fluminense) com o intuito de preve-
nir e interromper o ciclo da violência 
que, quando ocorrida na infância, pode 
acarretar não apenas sequelas físicas, 
mas também, gerar graves danos emo-
cionais à vítima que poderão repercu-
tir ainda em sua vida adulta.

Os atendimentos nos núcleos acon-
tecem a partir de encaminhamentos 
dos órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos (Delegacias, DCAV, con-
selhos tutelares, Ministério Público, 
Defensoria Pública, Varas da Infância, 
dentre outros); as ações do programa 
objetivam a prevenção, o diagnóstico 
e a interrupção da violência doméstica 
contra crianças e adolescentes. 

Diante do visível aumento de casos 
de violência contra crianças e adoles-
centes, a FIA consciente do seu papel 
social e com uma extensa trajetória 
de atuação e resultados efetivos neste 
campo de atuação, objetiva ampliar as 
ações do Programa e garantir atendi-
mento especializado a maior número 
de famílias, contribuindo ainda mais 
para a redução deste tipo de violência 
em nosso estado.

A violência contra crianças e adoles-
centes é uma questão grave na socie-
dade e precisa ser combatida. Diante 
de alguma suspeita, não se cale, de-
nuncie! Esta pode ser uma importante 
oportunidade de ajudar aqueles que 
sozinhos não têm como se defender.

“Pelo seu 
compor-
tamento 
atencioso e 
elegante, dei 
à matéria 
o título ‘O 
inglês de 
Bonsucesso”

“A 
dificuldade 
de ouvir 
bem gera 
diversos 
problemas 
físicos, 
como 
acidentes 
de trânsito 
e quedas 
frequentes”

ARTE PAULO MÁRCIO

“Atendimento de equipes 
multiprofissionais com 
psicólogos, assistentes 
sociais e advogados”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Ester se propõe a encontrar 
uma prova concreta de que 
Dionísio é Klaus Wagner. Isabel 
avisa a Dom Rafael que Gonzalo 
foi morto. Quirino e William dão 
abrigo a Nicole. Ester e Cristal se 
entendem. Dom Rafael procura 
Cassiano.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Penélope mente para Beto so-
bre o apartamento em que mora 
com as amigas. Bruna coloca a 
família de Giovanni contra ele, 
dizendo a Francesca que o filho 
se aliou a Aparício. Murilo pensa 
que Afonso está viajando e se 
prontifica a ajudar Carol.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Rubinho se emociona com o 
presente de Bibi. Caio confiden-
cia a Selma que a Polícia está 
pronta para invadir a comuni-
dade dominada por Rubinho. 
Selma questiona Caio sobre Bibi. 
Simone confronta Dita sobre 
acobertar as atitudes de Silvana. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO
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GLOBO/MAURICIO FIDALGO

Q
uando Leandro Aparecido Ferrei-
ra, mais conhecido como MC Fioti, 
usou a flauta de Bach, compositor 
de música clássica, para a produ-

ção de ‘Bum Bum Tam Tam’, ele não podia 
imaginar as proporções que a música to-
maria. O funk quebrou recordes — com 
o paulista sendo o primeiro brasileiro a 
atingir a marca do bilhão de visualizações 
no YouTube — e recentemente, a canção 
se transformou no hino da esperança ao 
ser associada à vacina contra a covid-19, 
produzida pelo Instituto Butantan. 

Às 12h deste sábado, o paulista lança a 
nova versão do hit, o ‘Remix Vacina Butan-
tan’ no canal do produtor Kondzilla. Aos 
26 anos, MC Fioti se diz surpreso com a 
repercussão, e grato por fazer parte deste 
momento histórico. “Desde o começo está 
tudo sendo bem gratificante, só tenho a 
agradecer a Deus, por estar fazendo parte 
dessa fase tão importante da nossa popu-
lação. E a sensação é inexplicável, eu estou 
muito feliz. A gente está trabalhando to-
dos os dias para fazer tudo bonitinho, para 
tudo dar certo”, conta o paulista sobre a 
nova versão do hit.

O funkeiro nunca tinha associado o 
nome da música ao instituto de pesquisa, 
mas depois de ‘Bum Bum Tam Tam’ virali-
zar com o anúncio da vacina desenvolvida 
pelo laboratório chinês Sinovac em parce-
ria com o Butantan, ele decidiu fazer uma 
homenagem aos cientistas. 

“Na hora, eu fiquei surpreso, fiquei 
me perguntando: ‘Por que eu? O que está 
acontecendo?’. Mas comecei a me aprofun-
dar, vi que estava acontecendo tudo aquilo 
e foi quando nós decidimos fazer a versão 
em homenagem”, revela o cantor.

E com Fioti não há espaço para o nega-
cionismo: ele garante que vai conscientizar 
seu público sobre a importância de se imu-
nizar. “Na música, eu deixo bem específico, 
uma parte que falo assim: ‘Autenticamente 
falando, se vacina aí, pô’. Ali já passo a men-
sagem que a salvação para nossa popula-
ção é a vacinação.” O lançamento do video-
clipe está previsto para a próxima semana, 
mas o funkeiro despista sobre a data.

MC Fioti faz campanha 
pela vacinação em  
‘Remix Vacina Butantan’,  
e conta como uniu o rap  
de Dr. Dre e a música 
clássica de Bach em seu hit

BACH E DR. DRE
MC Fioti foi citado na prova de linguagens 
na primeira fase do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) no domingo passa-
do. A questão abordava como o funkeiro 
conheceu a obra de Bach, já que a flauta 
de ‘Partitura em Lá Menor’ serve de base 
para ‘Bum Bum Tam Tam’. 

O cantor diz que seu contato com Bach 
surgiu a partir do rapper americano Dr. 
Dre, de quem é muito fã. “Ele revolucio-
nou o hip hop e até hoje revoluciona. Sou 
muito inspirado nele, porque ele canta, 
produz e compõe. Me vejo muito nele, por-
que sou isso também. Canto, produzo, eu 
mesmo escrevo minhas letras e eu mesmo 
gravo”, destaca.

Inspirado no ídolo, Fioti começou a pes-
quisar sobre o trabalho de Dr. Dre e de 
onde o rapper tirava a base das músicas. 
“Nessas buscas, eu vi que ele tinha sam-
pleado uma música de Bach”, lembra.

Curioso, o paulista foi estudar quem 
era Johann S. Bach. “Porque se o Dr. Dre 
tinha sampleado Bach, ele devia ser al-
guém muito importante na música. Eu 
fui pesquisando até que encontrei a ‘Par-
titura de Lá Menor’ (escrita em 1723), que 
é flauta, que aí que surgiu a ideia de ‘Bum 
Bum Tam Tam’ original”, recorda. Fioti, 
então, fez tudo sozinho em uma só noite: 
compôs, cantou e produziu.

‘IRONIA DO DESTINO’
Criado no Capão Redondo, periferia da 
Zona Sul de São Paulo, MC Fioti não con-
cluiu o ensino médio. Aos 16 anos, ele come-
çou a trabalhar para ajudar a mãe nos cus-
tos de casa. “Minha mãe cuidou dos filhos 
sozinha. Nem meu pai, nem o pai dos meus 

LUANA BENEDITO   |  luana.benedito@odia.com.br

irmãos, cuidaram da gente, nos abandona-
ram quando a gente era criança. Então, ela 
tinha que trabalhar dobrado”, conta.

Fioti trabalhou como servente em obras 
quando ainda era adolescente, depois ele 
foi ser atendente em uma rede de fast food 
até o dia que conseguiu pedir demissão 
para viver da música. O jovem demonstra 
estar surpreso até hoje com a repercus-
são do seu trabalho. “É até irônico isso, 
porque eu vim da comunidade. Eu cresci 
na favela, então, são poucas oportunida-
des. Muitas vezes a gente tem que abraçar 
aquilo que está na nossa frente.”

“Pra mim estar no Enem é algo tão sur-
real, tão importante e gratificante, que eu 
não sei nem o que dizer. Eu acredito que 
Deus tem uma história já escrita pra mim 
e no meio dessa história tinha que acon-
tecer isso. Eu fiquei feliz porque querendo 
ou não, a gente incentiva mais”, acrescenta 
o funkeiro. 

E o funkeiro tem noção de que vai estar 
nos livros de história quando contarem 
sobre a pandemia da covid-19 no Brasil? 
“Nem parei pra pensar nisso ainda… Eu 
fico imaginando minha filha, ela tem um 
ano e três meses, fico imaginando ela ama-
nhã estudando e vendo que o nome do pai 
dela estava envolvido. Mas não consigo 
processar ainda, porque a história ainda 
está acontecendo.”

Fioti grava clipe 
no Butantan (ao 

lado com a equipe 
do local e abaixo), 

e posa para foto 
com o diretor do 
instituto, Dimas 

Covas

Na música, falo: 
‘Autenticamente  
falando, se vacina aí, pô’. 
A salvação para nossa 
população é a vacinação”
MC FIOTI, cantor
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Horóscopo

O dia começa com muita preguiça. Use essa energia 
para relaxar e se sentir bem. Momentos agradáveis 
com os familiares e seu parceiro podem agradar. Cor: 
dourado.

Implemente mudanças na sua vida profissional, inove 
e invista. O dia será favorável para transações 
financeiras. Esbanje a sua sensualidade no romance. 
Cor: branco.

Passatempo

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Uma sensação agradável e leve vai surgir. Alivie suas 
tensões do dia a dia. O astral será de leveza e 
harmonia, inclusive com o companheiro amoroso. Cor: 
preto.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

As conversas com familiares e amigos serão 
necessárias. Ouvir conselhos pode ajudar a resolver 
pendências. Evite discussões no relacionamento. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O sábado chega com oportunidades de descanso. 
Evite se preocupar com os compromissos e cuide da 
saúde. Chances boas para sucesso na paquera. Cor: 
amarelo-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Implemente os seus planos profissionais e as 
atividades comerciais. O momento permite uma troca 
de ideias muito estimulante com o parceiro.  Cor: 
preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dia chega com a vontade de descansar um pouco. A 
Lua irá aliviar as tensões durante a semana. Aproveite 
para relaxar na companhia de seu par amoroso.  Cor: 
pink.

LIBRA
23/9 a 22/10

Busque se tranquilizar. Conversas com familiares 
podem te ajudar com novos projetos. Tome cuidado 
com as finanças e não faça gastos desnecessários. 
Cor: laranja.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Uma sensação de leveza pode surgir. O campo 
comercial estará em alta. Novos contatos podem 
aparecer. No amor, um jantar pode aprimorar a 
relação. Cor: creme.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Os seus objetivos irão se concretizar. Além disso, 
conseguirá relaxar e desfrutar o dia. No romance, as 
troca de ideias vão estar bem melhores par o diálogo. 
Cor: amarelo.

Você poderá usufruir de energias menos tensas. 
Aproveite de momentos bem agradáveis na 
intimidade. Aproveite o clima mais leve para namorar. 
Cor: verde.

A comunicação e os negócios vão estar ótimos. O dia 
será excelente para acordos profissionais. Um 
programa especial com o par pode fazer a diferença. 
Cor: laranja.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad

Aline 
Riscado 
dança de 
biquíni
Não foi Felipe Dylon quem disse, 
mas a musa do verão atrai olhares 
mais uma vez. Aline Riscado resol-
veu brindar seus seguidores com 
uma coreografia especial de samba 
do alto da Pedra Bonita, ponto turís-
tico localizado no Parque Nacional 
da Tijuca, que contempla as zonas 
Sul e Oeste da cidade. 

Ao som da música ‘Brazilian 
Soul’, da banda norte-americana 
The Knocks, a bailarina apresen-
tou a coreografia que postou nas 
redes sociais. “Sextou com pouco de 
brasilidade em um dos lugares mais 
lindos do Rio de Janeiro. Tenho mt 
orgulho simmm de ser brasileira!! 
Ótimo fds pra gente!”, escreveu.

Daniela: 
‘carnaval 
virtual’
Para não perder o ritmo da folia, 
a cantora Daniela Mercury anun-
ciou que apresentará seu carna-
val virtual. O evento está marcado 
para 12 de fevereiro, às 20h10, em 
seu canal oficial no YouTube.

“Dia 12 de fevereiro tem o Car-
naval Virtual da Rainha, uma live 
para abrir o circuito de lives do 
Carnaval brasileiro”, disse. “E dia 
5 de fevereiro entra em todas as 
plataformas digitais a canção que 
fiz para homenagear Moraes Mo-
reira, em que convidei Gal Costa 
para gravar comigo, ‘Quando O 
Carnaval Chegar’, é um frevo lin-
do que fantasia o que vamos fazer 
quando a gente puder ter um trio 
elétrico na rua”.

Hassum quer 
ajudar em 
vacinação
O humorista Leandro Hassum re-
velou que se ofereceu para ajudar 
na campanha de vacinação contra 
a Covid-19 com o intuito de conven-
cer os fãs a se vacinarem. O ator ex-
plicou o fato durante o programa 
‘Encontro’ de ontem. “Entrei em 
contato com o pessoal de Niterói, 
que é a minha terra, me coloquei 
totalmente à disposição para qual-
quer tipo de campanha que eles 
queiram fazer, quero participar dis-
so para dar o exemplo, estimular as 
pessoas a se vacinarem”, disse, re-
clamando também das pessoas que 
estão furando a fila da vacinação.

CÉLIA SANTOS/DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

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: acari, acém, acorde, adir, amor, arada, areia, aroma, asco, 
cadeia, cara, caro, ceia, corda, coro, ecoar, eira, isca, maca, madre, maré, 
mesa, mesada, mora, rádio, ramo, rasa, roca, saca, sadia.

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. 

PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO
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