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Objetivo era roubar o cofre do 
estabelecimento. Vídeo que cir-
cula na internet mostra o mo-
mento do ataque e a destruição 
provocada. P. 6

Bando 
explode 
posto na 
Pavuna

ECONOMIA, P. 9

CRIMES
É POSSÍVEL  
O ESTADO 
CONTROLAR  
AS MILÍCIAS? 
INFORME  
DO DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

DOMINGÃO 

Apresentador deixará a Globo depois 
de 32 anos à frente do programa. P. 15

COVID

ACIDENTE COM ÔNIBUS 
MATA 19  

E FERE 34 
Veículo tombou na BR-376, 
em Guaratuba, no Paraná. Ele 
partiu do Pará na sexta-feira 
rumo a Santa Catarina. P. 7

SERVIDOR, P. 10

NASCIDOS EM 
DEZEMBRO 
PODEM SACAR 
A PARTIR DE 
AMANHÃ O 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

COM AVANÇO DA 
REFORMA, UNIÃO 
DEFINIRÁ QUAIS 
CARREIRAS TERÃO 
DIREITO À 
ESTABILIDADE

ECONOMIA, P. 9
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Mais de 176 mil doses foram entregues 
ontem em todo o estado. P. 3

Polícia intimará responsáveis por 
vacinação para apurar ‘fura-filas’.  P. 5

Ministro da Saúde será investigado por  
colapso do oxigênio em Manaus. P. 4

ATAQUE

No jogo de hoje do Vasco, o técnico cruzmaltino 
enfrentará o time que comandava. P. 8

LUXEMBURGO 
ENCARA O PALMEIRAS
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Você faz compras 
online? Saiba como 
evitar o vazamento 
de seus dados 

China enviará 
matéria-prima 
para mais vacinas
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Depois da chegada dos insumos ao Brasil, produção de novas doses da 

CoronaVac no Instituto Butantan deve demorar cerca de 20 dias.  BRASIL, P. 4
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As mais lidas

Online

Olha a aglomeração! 
Famosos vão à praia em 

domingo de sol no Rio
CELEBRIDADES

Marrone faz show  
com aglomeração e 

casa lotada
FÁBIA OLIVEIRA

‘Fura-fila’: Polícia deve 
intimar responsáveis pelo 

setor de vacinação das 
unidades de saúde

RIO DE JANEIRO

VACINAÇÃO EM 
VOLTA REDONDA

 N Depois de saber que não 
haveria vacina para profis-
sionais da linha de frente do 
combate à Covid-19 no Hos-
pital Regional Zilda Arns, o 
deputado Marcelo Cabelei-
reiro procurou o governo do 
estado e a prefeitura e con-
seguiu que ele se compro-
metesse a usar parte do con-
tingente de doses recebidas 
pelo município para imuni-
zar funcionários do hospital. 

O vereador César Maia publicou em suas redes sociais 
uma ponderação do cientista político Luiz Eduardo 
Soares: “É possível o Estado controlar as milícias? 

Bem, até agora o Estado não foi capaz, nem se dispôs a 
fazê-lo. E mais: a agenda pública não impôs aos tripulan-
tes do Estado, que são os governos, a definição do comba-
te às milícias como prioridade”. Ele falou também sobre a 
população que vive sob domínio das milícias. “São quase 
4 milhões de pessoas sob o domínio de grupos armados 
criminosos, milicianos ou traficantes, sobretudo milicianos, 
que é o poder que mais cresce e que se aliou ao Terceiro 
Comando puro, se opondo apenas ao Comando Vermelho. 
Isso significa a negação do estado democrático de direito, 
porque é a negação do próprio Estado, que, ao deixar de 
ser monopolista dos meios de força legítimos, deixa de se 
apresentar propriamente como o Estado”.

AUMENTANDO A RENDA
Segundo Luiz Eduardo Soares, “todos os governos estaduais, 
não só do Rio, sabem que seus policiais vão para o segundo 
emprego, para o bico, a fim de completar a renda, porque os 
salários são insuficientes. Ora, os governos sabem perfeita-
mente que milhares de policiais vão para a segurança privada 
informal e ilegal. Por quê? Porque é ilegal que o policial servi-
dor público atue na segurança privada, pois se trata de óbvio 
conflito de interesse. Quanto melhor for a segurança pública, 
pior será a segurança privada”. 

ALERTA

O Estado e o 
domínio das 
milícias

 N Vassouras está entre os três 
finalistas do prêmio estadual 
Destaque do Turismo 2020. 
A cidade, que concorre com 
Maricá e Iguaba, ganhou os 
holofotes ao lançar selo pró-
prio do Turismo Consciente, 
abrindo caminho para reto-
mada do segmento, além de 
investir na preservação da 
história e arquitetura do seu 
legado histórico, com Fazen-
das de Café.

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

FOCO NO TURISMO DE 
VASSOURAS

Até agora o 
Estado não 
foi capaz de 
controlar as 
milícias”
LUIZ EDUARDO 

SOARES,
Cientista político e 
antropólogo

DIVULGAÇÃO

Fontes confiáveis me informaram de uma ação que poderá impul-
sionar a vacinação. Empresas entraram em acordo com o governo 
para a compra de vacinas e, em contrapartida, metade será doa-
da ao SUS. Todos saem ganhando. O que precisamos agora, é da 
vacinação em massa.

É provável que amanhã se tenha novidades sobre a volta às aulas 
no Rio. Nossos jovens precisam de motivação para o estudo e o 
ensino à distância claramente não funcionou, só agravou a desi-
gualdade. Mas os professores precisam de cuidado, devem estar 
na prioridade para vacinação.

Estar no Rio é se apaixonar. Terei uma semana intensa de traba-
lhos na cidade, mas, nos momentos em que olho pra fora, me per-
gunto como seus governantes puderam agir pela cobiça e não pelo 
desejo de tornar tudo melhor. Acredito que ainda é possível mudar. 
E quero fazer parte disso.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Hospital Regional Zilda Arns

Luiz Eduardo 
Soares é 
especialista 
em política 
de segurança 
pública

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Regras para o Fies são publicadas
Normas são referentes ao processo seletivo do segundo semestre de 2021

REPRODUÇÃO

O 
Ministério da Educa-
ção publicou ontem, 
no Diário Oficial da 
União, as regras para 

o processo seletivo do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies) referente ao segundo se-
mestre de 2021. O cronograma 
de seleção ainda será publica-
do em edital específico.

A portaria de ontem trata 
dos procedimentos e regras 
de oferta de vagas pelas insti-
tuições de educação superior, 
seleção das vagas a serem 
ofertadas, inscrição dos can-
didatos, classificação e pré-se-
leção dos candidatos, comple-
mentação da inscrição pelos 
candidatos pré-selecionados e 
redistribuição das vagas entre 
os grupos de preferência.

Para ter acesso ao fundo, 
é necessário ter renda fami-
liar mensal bruta per capita 
de até três salários mínimos 
e ter participado de uma das 
edições do Enem, a partir de 
2010, obtendo no mínimo 
450 pontos na média das cin-
co provas do exame e não ter 
zerado a prova de redação. A 
seleção assegura apenas a ex-
pectativa de direito à vaga, já a 
contratação do financiamento 
está sujeita às demais regras e 
procedimentos de formaliza-
ção do contrato.

O Fies é o programa do go-
verno federal, com objetivo 
de facilitar o acesso ao crédito 
para financiamento de cursos 
de ensino superior oferecidos 
por instituições privadas ade-
rentes ao programa. É oferta-
do em duas modalidades des-
de 2018, por meio do Fies e do 

Programa de Financiamento 
Estudantil (P-Fies).

O primeiro é operado pelo 
governo federal, sem incidên-
cia de juros, para estudantes 
que têm renda familiar de até 
três salários mínimos por pes-
soa; o percentual máximo do 
valor do curso financiado é 
definido de acordo com a ren-
da familiar e os encargos edu-
cacionais cobrados pelas ins-
tituições de ensino. O P-Fies 
tem regras específicas e fun-
ciona com recursos dos fundos 
constitucionais e dos bancos 
privados participantes, o que 
implica cobrança de juros.

ENEM

Pedido para participar da reaplicação está disponível

 N Candidatos que não pude-
ram participar do Enem por 
estarem com sintomas de 
covid-19 ou de outra doença 
infectocontagiosa e aqueles 
que não conseguiram fazer as 
provas por problemas logís-
ticos podem, desde ontem, 
pedir para participar da reapli-
cação do Enem na Página do 
Participante. O sistema ficará 
aberto até o dia 29. 

As provas do Enem im-
presso foram aplicadas nos 

dias 17 e 24 de janeiro. Nas se-
manas que antecederam cada 
uma das aplicações, os candi-
datos puderam enviar exames 
e laudos médicos ao Instituto 
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Aqueles que ainda não o 
fizeram poderão, agora, acessar 
o sistema online. As provas da 
reaplicação serão nos dias 23 e 
24 de fevereiro. 

Também poderão pedir a rea-
plicação estudantes que tenham 

sido prejudicados por proble-
mas logísticos, listados no 
edital do Enem. No primeiro 
dia de aplicação, participan-
tes foram impedidos de fazer 
o exame por causa da lotação 
dos locais de prova. Devido 
à pandemia da covid-19, as 
salas deveriam ter até me-
tade da lotação máxima. Em 
alguns locais, não foi possível 
acomodar os inscritos.

A portaria trata, por 
exemplo, de procedimentos 

e regras de oferta de vagas 
pelas instituições de 

educação superior

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Com Agência Brasil

Com Agência Brasil



RIO DE JANEIRO

A 
Secretaria Estadual 
de Saúde distribuiu 
ontem as doses da 
vacina de Oxford/As-

traZeneca aos 92 municípios 
do Rio. Com a ajuda de heli-
cópteros e caminhões, a ope-
ração feita pelo governo do 
estado teve como objetivo en-
tregar 176.220 doses do imu-
nizante. A pasta guardou 4,8% 
das 185 mil doses recebidas do 
Ministério da Saúde, como re-
serva estratégica. A pasta in-
formou que fez essa opção de 
manter reserva mínima para 
atender municípios em casos 
de eventuais perdas de doses 
durante a aplicação e fazer 
correções quando os municí-
pios enviarem informações.

No início da manhã, cami-
nhões saíram da Coordena-
ção Geral de Armazenagem 

(CGA), em Niterói, levando as 
vacinas para o Grupamento 
Aeromóvel (GAM) e o 12º BPM 
da Polícia Militar. De lá, foram 
em cinco aeronaves — uma 
da Secretaria de Polícia Civil, 
duas do Corpo de Bombeiros 
e duas do governo do Estado 
— para 88 cidades das regiões 
Norte, Noroeste, Serrana, Bai-
xada Litorânea, Médio Paraí-
ba, Costa Verde, Centro Sul e 
Metropolitana I. Já as doses 
destinadas aos municípios do 
Rio, Niterói, São Gonçalo e 
Maricá foram levadas por ca-
minhões aos destinos finais. 
Às 15h, em Teresópolis, as úl-
timas doses foram entregues.

O Rio segue as recomen-
dações do Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI), do 

MUNICÍPIOS JÁ ESTÃO  

COM AS VACINAS
Secretaria de Saúde distribuiu 176.220 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca para as 92 
cidades fluminenses. Ontem, ministério entregou mais 84.800 doses da CoronaVac ao estado

Cinco aeronaves levaram as 
vacinas para as regiões Norte, 

Noroeste, Serrana, Baixada 
Litorânea, Médio Paraíba, 

Costa Verde, Centro Sul 

DIVULGAÇÃO 

Ministério da Saúde. As vaci-
nas Oxford/AstraZeneca são 
destinadas ao público prio-
ritário, seguindo os padrões 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde, como pessoas com 
60 anos ou mais que vivem em 
asilos, maiores de 18 anos com 
deficiência vivendo em insti-
tuições, povos indígenas em 
terras indígenas, e trabalha-
dores da Saúde, entre outros. 

As doses da vacina de 
Oxford/AstraZeneca foram 
distribuídas aos municípios 
em única remessa para apli-
cação imediata, de acordo 
com as prioridades do Plano 
Nacional de Imunização. A 
medida foi tomada pela SES 
tendo em vista que a aplica-
ção da segunda dose pode 
ser realizada com intervalo 
de 90 dias após a primeira.

MAIS 84,8 MIL DOSES

Ontem, o Ministério da Saúde 
entregou mais 84.800 doses 
da vacina Coronavac para o 
Estado do Rio. Encaminhadas 
à CGA, as doses estão passan-
do por avaliação de tempera-
tura e armazenagem para que 
possam ser distribuídas aos 
municípios. A previsão é que 
metade desse lote seja enviado 
entre os dias 1º e 5 de fevereiro, 
com a segunda dose da remes-
sa de Coronavac recebida em 
18 de janeiro. As entregas são 
programadas de modo que as 
doses possam ser aplicadas 
nas mesmas pessoas que re-
ceberam a primeira dose, obe-
decendo o intervalo de 21 dias.

As primeiras 
vacinações no Rio 
ocorreram sob os 
olhares do Cristo 
Redentor

RESERVA

4,8% 

 > Uma semana depois de 
começar a imunização, 
a cidade do Rio vacinou 
até ontem 63.982 pes-
soas, quase 1% da popu-
lação. A capital tem 6,7 
milhões de habitantes.

Com as doses da Ox-
ford em mãos, a prefei-
tura começa a nova fase 
de vacinação amanhã, a 
partir das 12h. Até o dia 
3 de fevereiro, profissio-
nais de Saúde com 60 
anos ou mais que atuam 
na cidade nas redes pú-
blica e privada deverão 
procurar uma das 236 
clínicas da família e cen-
tros municipais de saúde 
para tomar a vacina. 

Nesse período, tam-
bém será finalizada a 
imunização dos fun-
cionários de urgência e 
emergência das unida-
des hospitalares envol-
vidos no atendimento à 
covid-19 e dos que reali-
zam exames da doença.

Rio vacinou 
63,9 mil 
habitantes

A Secretaria Estadual de 

Saúde guardou 4,8% das 

185 mil doses recebidas do 

Ministério da Saúde, como 

reserva estratégica. 

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

“Um protocolo 
sanitário sério, que 
é o que estamos 
colocando de pé, 
prevê tudo que pode 
vir a acontecer”

RENAN FERREIRINHA, sec. 
municipal de Educação

Sem folia de blocos não oficiais
 > A liga dos blocos não ofi-

ciais da cidade do Rio, o 
Desliga dos Blocos, decidiu 
não colocar os blocos nas 
ruas em 2021 por causa da 
pandemia da covid-19. As-
sim como o prefeito Eduar-
do Paes, que descartou a 
possibilidade do Carnaval 
acontecer em julho, o gru-
po acredita que este não 
seja o momento propício 
para a realização de uma 
das maiores festas do país.

De acordo com um 
dos participantes do Des-
liga dos Blocos, Luis Otavio 
Almeida, não há condições 
da festa ser a mesma. “É 
certo que teremos que re-
inventar o nosso Carnaval 
e que neste ano o encontro, 
a folia nas ruas, os abraços, 
os beijos descompromissa-
dos e as paixões de Carnaval 
não vão existir como as co-
nhecemos”, disse.

O movimento do Desli-
ga dos Blocos não vê legiti-
midade na prefeitura nem 
para autorizar nem para ve-
tar a festa. “O que fará que 
ela não aconteça é o senso 

de responsabilidade das 
ligas, dos blocos e dos fo-
liões”, reflete Otavio. E com-
pleta: “Quando a pandemia 
passar, com certeza iremos 
para rua, independente-
mente do mês e do ano”.

O integrante estima que 
o Desliga dos Blocos tenha 
mais de 50 agremiações 
adeptos à iniciativa em de-

fesa do Carnaval Livre. Aos 
foliões que fazem parte do 
Desliga dos Blocos, Luis faz 
um pedido: “Curtam o Car-
naval em casa”.

Para a Sebastiana, As-
sociação de Blocos de 
Rua do Rio, foi um alívio 
receber a informação da 
prefeitura sobre o cance-
lamento definitivo para o 
Carnaval deste ano. 

Desliga não 
vê legitimidade 
na prefeitura nem 
para autorizar 
nem para vetar

As vacinas são 
destinadas ao 
público prioritário, 
seguindo padrões do  
Ministério da Saúde

SEM TOMAR UMA DECISÃO

Comitê de combate ao coronavírus fez primeira reunião

 N O Comitê Especial de Enfren-
tamento do coronavírus se re-
uniu no Centro de Operações 
para análise e discussão do 
Plano de Combate à covid-19 
no município. Também estava 
na pauta do encontro o proto-
colo sanitário das unidades da 
rede de ensino municipal. 

Estiveram presentes na reu-
nião o secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha, 
e a coordenadora da Unicef, 

Luciana Phebo. Os debates gira-
ram em torno de questões refe-
rentes à infância em tempos de 
pandemia de covid-19. 

Na última sexta-feira, o secre-
tário  de Educação garantiu, em 
um webinário que participou so-
bre a volta às aulas, que o proto-
colo elaborado pela Prefeitura 
do Rio “prevê tudo que pode vir a 
acontecer” no retorno escolar em 
contexto da covid-19, e que “não 
tem nenhum negacionismo” por 

parte da pasta”.
“Um protocolo sanitário 

sério, que é o que estamos 
colocando de pé, prevê tudo 
que pode vir a acontecer. Pre-
vê se tiver caso suspeito, se 
tiver caso confirmado, o que 
deve acontecer. Isolar a sala de 
aula, fazer com que o remoto 
possa ajudar nisso. Vai ser um 
momento híbrido”, afirmou o 
secretário municipal de Educa-
ção, Renan Ferreirinha.
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Lewandowski 
determina 
inquérito sobre 
caso de Manaus

STF: Pazuello vai 
ser investigado

ROSINEI COUTINHO / STF

Lewandowski: 60 dias para PF

O ministro Ricardo Le-
wandowski, do STF, deter-
minou ontem a abertura 
de inquérito para apurar 
a atuação do ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
no colapso da rede pública 
de hospitais em Manaus. O 
objetivo é verificar se houve 
omissão no enfrentamento 
da crise provocada pela fal-
ta de oxigênio para pacien-
tes com covid-19 na capital 
do Amazonas. Lewandows-
ki determinou que a Polícia 
Federal conclua a investiga-
ção em um prazo de 60 dias.

Dezenas de pacientes 
morreram devido à falta de 
abastecimento do oxigênio, 
diante do aumento vertigi-
noso no número de casos e 
internações. “A Constitui-
ção Federal prevê que com-
pete a esta Suprema Corte 
‘processar e julgar, origina-
riamente’, os Ministros de 
Estado, ‘nas infrações co-
muns e nos crimes de res-
ponsabilidade’”, destacou 
Lewandowski.

O pedido de investigação 
foi encaminhado ontem pelo 
PGR a Lewandowski “por 
prevenção”, ou seja, não foi 
sorteado livremente entre os 
integrantes da Corte. A ofen-
siva do procurador-geral  Au-
gusto Aras é uma resposta à 
representação feita por parti-
dos políticos, que acionaram 
a PGR sob a alegação de que 
Pazuello e seus auxiliares têm 
adotado uma “conduta omissi-
va”. Ao longo dos últimos dias, 
a pressão de parlamentares e 
da opinião pública cresceu.

Ao comunicar a abertura 
de inquérito, Aras considera 
“possível intempestividade” 
nas ações de Pazuello, indi-
cando que o ministro da Saú-
de pode ter demorado a reagir 
à crise em Manaus.

Sete estabelecimentos interditados 
e 42 multas aplicadas pela prefeitura
Ações visam coibir irregularidades e conscientizar sobre risco de contaminação de covid-19

DIVULGAÇÃO SEOP/ PREFEITURA DO RIO

Houve inspeções sanitárias com orientações de medidas preventivas

A Prefeitura do Rio interdi-
tou sete estabelecimentos, 
aplicou 42 multas por aglo-
meração e outras irregula-
ridades e removeu 298 veí-
culos por estacionamento 
irregular entre a noite de sex-
ta-feira e a madrugada da úl-
tima segunda-feira, em ações 
integradas pela Secretaria 
Municipal de Ordem Públi-
ca (Seop) contra a covid-19.

Os agentes também atua-
ram na fiscalização e orienta-
ção do comércio ambulante. 
Foram apreendidos mais de 
800 itens, como bebidas em 
garrafas de vidro, óculos de sol 
supostamente falsificados, bo-
nés, botijões de gás, isopores, 
mesas e cadeiras de plástico.

No domingo, foram 34 fei-
tas inspeções sanitárias com 
orientações sobre as medidas 
preventivas de combate à co-
vid-19, resultando em 12 in-
frações sanitárias para quios-
ques, bares e restaurantes da 
Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes, Copacabana e 
Vila Valqueire, onde também 
houve uma interdição.

No roteiro, foram atendi-
das 12 pessoas em situação de 
rua, com dois acolhimentos. 

Já a fiscalização do estaciona-
mento aconteceu do Leme ao 
Grumari, com emprego de 28 
guardas, e reboques, e apoio 
de quatro policiais militares 
(dois na Praia da Reserva e 
dois na Praia do Grumari).

Em dez dias, desde o dia 
15, os comboios integrados 
pela Seop para fiscalizar as 
medidas de proteção à vida e 
combate à covid-19 já passa-

ram por 35 bairros, contabi-
lizando 236 inspeções em es-
tabelecimentos, 99 infrações 
sanitárias e 17 interdições. 
Entre as interdições, oito fo-
ram em eventos clandesti-
nos em casas de festas, que 
teriam um público total esti-
mado de mais de 4,5 mil par-
ticipantes, e uma em parque 
de diversão, em Bangu, na 
tarde da última sexta-feira.

China aprova 
exportação de 
matéria-prima 
para vacinas
Lote com 5,4 mil litros para produzir CoronaVac 
deve chegar nos próximos dias ao Brasil

PETER ILICCIEV/FIOCRUZ

Os dez milhões de doses se juntariam aos dois milhões da Índia. A falta de vacinas é desafio à imunização

O 
governo anunciou 
ontem, que a Embai-
xada da China infor-
mou sobre a aprova-

ção da exportação de 5,4 mil 
litros de matéria-prima ne-
cessária à produção da vaci-
na CoronaVac, desenvolvida 
pelo Instituto Butantan em 
parceria com a farmacêuti-
ca Sinovac. Em postagem em 
rede social, o presidente Bol-
sonaro disse que a previsão é 
de que o lote chegue ao Brasil 
“nos próximos dias”, sem in-
formar data exata. 

“A Embaixada da China nos 
informou que a exportação 
dos 5,4 mil litros de insumos 
para a vacina Coronavac foi 
aprovada e já estão em área 
aeroportuária para pronto 
envio ao Brasil, chegando nos 
próximos dias”, postou. 

Ele disse que os insumos 
da vacina AstraZeneca estão 
com liberação sendo acelera-
da, mas não entrou em deta-
lhes. O Butantan já tinha di-
vulgado que essa quantidade 
produz cerca de 5,4 milhões 
de doses de vacina. Posterior-
mente, o instituto aguarda 
mais 5,6 mil litros até 10 de 
fevereiro para a fabricação de 
mais imunizantes. 

Após a chegada dos insu-
mos, o processo para envasar 
as doses deve ocorrer dentro 
de cinco ou seis dias. Depois 
disso, a produção envolve ou-
tros processos, como controle 
de qualidade. A finalização das 
etapas dura uns 20 dias.

O governador de São Paulo, 
João Doria, rebateu o anúncio 
feito de que a entrega da maté-
ria-prima vinda da China para 
a produção da CoronaVac ti-
nha sido acordo com o gover-
no federal. Em publicação no 

Twitter, Doria afirmou que 
todo o processo tem ocorrido 
entre o país asiático e São Pau-
lo. “Não é verdade o que disse o 
Presidente Bolsonaro em suas 
redes, de que a importação de 
insumos da China foi uma rea-

A Embaixada da 
China nos informou, 
pela manhã, que 
a exportação dos 
5400 litros de 
insumos para a 
vacina foi aprovada
JAIR BOLSONARO, 
presidente

DE OLHO

 NAs multas foram por aglo-
meração, falta de espaço 
entre mesas, consumo em 
pé, música ao vivo, ausência 
de máscara, falta de licença, 
entre outras irregularidades 
cometidas em quiosques, 
bares, restaurantes e casas 
noturnas. Já as interdições 
ocorreram por falta de licença 
(clandestinos) e reincidência 
no descumprimento das re-
gras contra covid, principal-
mente aglomeração.

Desde o início da opera-
ção, em 15, de janeiro equi-
pes já percorreram áreas co-
merciais de 35 bairros como  
Méier, Tijuca, Vila Isabel, Le-
blon, Ipanema, Copacaba-
na, Botafogo, Bangu, Barra, 
Recreio, Lapa, Ilha, Lagoa, 
Largo do Machado, Aterro 
do Flamengo, Vila da Penha, 
Vista Alegre, Gávea, Marechal 
Hermes, Urca, São Cristóvão, 
Campo Grande, entre outros.

Fiscalização 
em 35 bairros

Após chegada 
dos insumos, 
envasamento ocorre 
em cinco ou seis dias

MAIS DEZ MILHÕES 

Fiocruz negocia a compra de mais doses do imunizante de Oxford

 NA Fiocruz negocia a compra 
de mais doses de vacinas pron-
tas como forma de contornar o 
atraso da chegada dos insumos 
necessários para a produção do 
imunizante da Oxford no Brasil. 
Inicialmente, a instituição che-
gou a divulgar que dez milhões 
de doses estariam em negocia-
ção, mas, depois, preferiu não 
mais apresentar uma estima-
tiva. As tratativas, segundo a 
fundação, ainda estão em anda-
mento, por isso há uma data de-
finida para uma resposta final. 

Em nota, a Fiocruz informou que 
“a negociação segue em andamen-
to e ainda não há um quantitativo 
acertado. O processo conta com o 
apoio do governo da Índia e da As-
traZeneca, que vem colaborando no 
esforço de antecipação das vacinas 
frente às dificuldades alfandegárias 
para exportação do IFA na China”.

Os dez milhões de doses se jun-
tariam aos dois milhões que che-
garam da Índia. A falta de vacinas 
é desafio para a campanha de imu-
nização. Apesar de a previsão mais 
recente apontar que a chegada dos 

insumos à Fiocruz aconteça a partir 
de 8 de fevereiro. Caso a data seja 
cumprida, a fundação só poderá 
liberar as vacinas  cerca de três se-
manas depois, já que existe a neces-
sidade de passarem por testes e ser 
liberada pelas autoridades.

Segundo a Fiocruz, no acordo 
com a AstraZeneca, está previsto 
o envio de 14 lotes de 7,5 milhões 
de doses, com intervalo de duas 
semanas entre cada remessa. Para 
janeiro, portanto, a previsão era de 
receber dois lotes, totalizando insu-
mo para a produção de pelo menos 

15 milhões de doses de vacinas 
em solo brasileiro. 

O primeiro lote, para a produ-
ção de 7,5 milhões de doses, está 
pronto para embarque, no local 
de fabricação, apenas aguar-
dando a emissão da licença de 
exportação e a conclusão dos 
procedimentos alfandegários. 
As doses da vacina de Oxford/
AstraZeneca que já estão no Bra-
sil começaram a ser distribuídas 
aos municípios para que entrem 
no programa de imunização con-
tra a covid-19. 

lização do Gov. Federal. Todo o 
processo de negociação com a 
China para liberação de insu-
mos para a vacina do Butan-
tan foi realizado pelo Instituto 
e pelo Gov. de Sp”, disse. 

O governador informou que 
a negociação é contínua e nun-
ca foi interrompida, mesmo 
quando Bolsonaro anunciou 
em mais de uma ocasião, que 
não iria adquirir a vacina por 
causa de sua origem chinesa. 

“Os frequentes ataques à 
China dificultaram todo o 
processo. Se não fosse o es-
forço de São Paulo e a exce-
lente relação de respeito que 
mantemos com a China, o 
principal parceiro comercial 
do Brasil, não teríamos ini-
ciado a vacinação”, afirmou.
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Hospital Modular deve ficar pronto em 15 dias
Secretário Estadual de Saúde dá novo prazo para unidade em Nova Iguaçu funcionar 

DIVULGAÇÃO

Há estrutura de atendimentos de média e alta complexidades

O secretário estadual de 
Saúde, Carlos Alberto Cha-
ves, anunciou ontem um 
novo prazo para concluir o 
Hospital Modular de Nova 
Iguaçu, na Baixada Flu-
minense. “Em 15 dias está 
pronto”, garantiu Chaves.

A inauguração da unidade 
de Saúde estava prevista para 
o dia 20 de janeiro. No entan-
to, o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-RJ) determinou 
que o governo fizesse nova se-
leção, após vetar a Organiza-
ção Social (OS) Cruz Vermelha 
Brasileira Filial do Rio Grande 
do Sul, que vencera a licitação. 

A decisão do TCE-RJ acon-
teceu por conta de contrato ir-
regular entre a OS e o governo 
estadual, em 2018, por meio da 
Secretaria de Saúde - a OS já 
havia sido considerada inidô-
nea no município catarinense 
de Balneário Camboriú.

Com a decisão, a OS está 
impedida de participar de li-
citação na administração pú-
blica direta, indireta e fun-
dacional pelo prazo de cinco 
anos. A decisão foi aprovada 

por unanimidade pelo ple-
nário da Corte de Contas em 
sessão telepresencial em ou-
tubro do ano passado.

O processo originou-se de 
uma representação interpos-
ta pelo MPRJ que foi levada a 
plenário em quatro ocasiões. 
Após o exercício do direito de 
defesa das partes, o relator 
destacou que “ao firmar con-
trato omitindo informação re-

levante acerca da sua impos-
sibilidade de contratar com a 
administração pública, a Or-
ganização Social praticou con-
duta de extrema gravidade”.

De acordo com a pasta, o 
processo para a escolha da 
empresa que vai administrar 
o Hospital Modular de Nova 
Iguaçu precisou ser nova-
mente publicado, em aten-
ção à decisão do TCE.

‘Fura-filas’: Polícia vai 
intimar responsáveis 
pelo setor de vacinação
Delegacia de Combate à Corrupção instaurou inquérito para 
apurar informações de irregularidades sobre imunização no Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

O Ministério da Saúde garantiu que o SI-PNI está “funcionando normalmente, com cerca de 5 mil registros de vacinação por hora”

A 
Polícia Civil do Rio 
deve intimar esta se-
mana os responsáveis 
pelo setor de vacina-

ção das unidades de saúde ci-
tadas em denúncias de ‘fura-
filas’. A Delegacia de Combate 
à Corrupção, ao Crime Orga-
nizado e à Lavagem de Dinhei-
ro (DGCOR), que investiga as 
irregularidades, vai colher 
documentos com o Conse-
lho Regional de Enfermagem 
(Coren/RJ) sobre os supostos 
casos de pessoas imunizadas 
fora dos grupos prioritários. A 
polícia quer ter acesso às listas 
de controle de vacinados.

“Iremos alinhar um fluxo 
direto dessas denúncias com a 
delegacia. Em seguida ao lon-
go da semana iremos intimar 
as pessoas responsáveis pelo 
setor de vacinação das uni-
dades apontadas, além de re-
quisitar a planilha de controle 
das doses”, afirmou o delegado 
Thales Nogueira, da DGCOR.

Em paralelo, o Ministério 
Público do Rio (MPRJ) afir-
mou que vai abrir investiga-
ção para cada denúncia que 
receber de ‘fura-fila’. Diversos 
relatos já chegaram ao órgão e 
aguardam apuração. Na sema-
na passada, promotores fisca-
lizaram centros municipais de 
Saúde na Região Metropolita-
na, mas não houve flagrante 
de irregularidades. Promo-
tores visitaram as unidades 
João Barros Barreto (Copaca-
bana) e Marcolino Candau (Ci-
dade Nova), no Rio; em Nova 
Iguaçu, o Hospital Geral de 
Nova Iguaçu e o Centro Médi-
co Vasco Barcellos; em Niterói, 
a Policlínica Regional do Lar-
go da Batalha, a Policlínica Re-
gional de Itaipu e a Policlínica 
Regional Sérgio Arouca.

Nas visitas aos centros de 
Saúde, promotores do MP ou-
viram dos profissionais que 
o Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imu-
nizações (SI-PNI), estaria 
“inoperante”. O site, sob os cui-
dados do Ministério da Saúde, 
armazena dados de cada um 
dos imunizados nos municí-
pios. O sistema mapeia doses 
distribuídas aos estados, esto-
ques, cobertura vacinal e lista-
gem de vacinados. Os relatos 
dão conta de que o registro dos 
vacinados seriam feitos à mão.

O Ministério da Saúde ga-
rantiu que o SI-PNI está “fun-
cionando normalmente, com 
cerca de 5 mil registros de va-
cinação por hora”. Em contato 
com O DIA, a Secretaria Es-
tadual de Saúde afirmou que 
consegue operar no sistema.

Todo cidadão é um 
fiscal em potencial 
e pode denunciar 
eventuais abusos e 
irregularidades”

MÁRCIA LUSTOSA, 
promotora 

 NA coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional das Promo-
torias de Justiça de Tutela Cole-
tiva de Defesa da Saúde, promo-
tora Márcia Lustosa, destaca que 
nesse momento é fundamental 
que as pessoas exerçam a cida-
dania plena e colaborem para 
que as vacinas cheguem aos gru-
pos mais vulneráveis.

“Todos vão ter a oportuni-
dade de receber a vacina, mas 

nesse momento de escassez 
de doses precisamos entender 
que as prioridades devem ser 
respeitadas. Conforme a oferta 
de doses for sendo aumentada, 
os demais grupos prioritários 
serão contemplados e será pos-
sível abrir para a população em 
geral. Todo cidadão é um fiscal 
em potencial e pode denunciar 
eventuais abusos e irregularida-
des”, explicou.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA

Respeito aos grupos vulneráveis

 > O Ministério Público 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (MP-RJ) lançou 
ontem uma campa-
nha de conscientiza-
ção nas redes sociais, 
convidando a popula-
ção de todo o estado a 
exercer o controle so-
cial da política pública 
de vacinação e auxiliar 
o órgão na fiscalização 
do Plano de Vacinação 
contra a covid-19, de-
nunciando quem fura 
fila ou comete outras 
irregularidades na 
tentativa de se vacinar 
na frente dos grupos 
prioritários.

As publicações aler-
tam para a importân-
cia de denunciar quem 
está furando fila ou fa-
vorecendo esta prática, 
ajudando a garantir 
que as vacinas contra o 
coronavírus cheguem 
aos grupos que mais 
precisam. 

Nessa finalidade, os 
procuradores do MP 
alertam que a fila de 
prioridades deve ser 
respeitada rigorosa-
mente e que agentes 
públicos que furam fila 
da vacina respondem 
por prevaricação, im-
probidade administra-
tiva e dano coletivo.

O MP-RJ também 
chama atenção para a 
importância de não re-
laxar com os cuidados 
e medidas de proteção, 
como o uso de másca-
ras, a higienização das 
mãos e outras ações in-
dividuais preventivas.

Campanha 
de incentivo a 
denúncias

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

 > Qualquer pessoa pode 
ajudar o MPRJ a fiscalizar 
quem está furando fila ou 
favorecendo a prática. A 
denúncia para a Ouvidoria 
deve ser feita pelo Facebook 
da Ouvidoria, pelo formu-
lário do portal ou telefones 
127 (capital), (21) 2262-7015 
(outras localidades) e (21) 
99366-3100 (Whatsapp).

Até a tarde de ontem, 

63.982 pessoas já haviam 
sido vacinadas na cidade 
do Rio, praticamente 1% 
da população - são 6,7 mi-
lhões no município. On-
tem, as 176 mil doses da 
vacina Oxford/AstraZene-
ca recebidas pelo estado 
foram distribuídas aos 92 
municípios. A capital fi-
cará com 76.530 doses do 
imunizante.

Saiba como fiscalizar 

Memorial às vítimas 
de covid-19 em SP
No dia do aniversário de 
467º da cidade, comemora-
do ontem, foi inaugurado o 
primeiro memorial em ho-
menagem às vítimas da co-
vid-19. Instalado no Parque 
do Carmo na zona leste da 
cidade, espaço reúne árvo-
res nativas da Mata Atlânti-
ca, ambiente dedicado para 
reflexão e escultura com 
cápsula do tempo.

O monumento, doado à 
Prefeitura de São Paulo, foi 
idealizado pelo Programa 
Acolhimento de Vítimas, Aná-
lise e Resolução de Conflitos , 
do Ministério Público do Esta-
do de São Paulo e pelo Projeto 
Hígia Mente Saudável, cria-
do com a missão de apoiar 
cidadãos e profissionais que 
atuam na linha de frente do 
combate à covid-19.

Amazonas exonera 
servidor vacinado
O governador do Amazo-
nas, Wilson Lima, deter-
minou a exoneração de um 
servidor indevidamente 
vacinado contra o corona-
vírus. O nome de Gerberson 
Oliveira Lima apareceu na 
lista de vacinados que a pre-
feitura de Manaus divulgou 
na noite de domingo.

Na relação, ele é identi-

ficado como trabalhador da 
área de Saúde, mas sua fun-
ção não é informada. No Portal 
da Transparência, o nome de 
Lima aparece como assessor 
técnico comissionado contra-
tado da Casa Civil.

A prefeitura de Manaus 
divulgou lista após uma or-
dem determinada pela Jus-
tiça Federal no Amazonas. 

RETAGUARDA

 N O Hospital Modular abri-
rá com 150 leitos, cem de 
enfermaria e 50 de CTI. Em 
coletiva no 5 de janeiro, Car-
los Alberto Chaves explicou 
como a unidade funcionará. 

“Esse hospital é muito 
mais importante porque 
servirá de retaguarda para 
aquela região. Retaguarda 
não é depósito de doente, 
retaguarda é pacientes que 
ficam na UPA”, disse.

A estrutura tem 12.800 
metros quadrados e é simi-
lar aos hospitais de grande 
porte para atendimentos 
de média e alta complexi-
dades. Tem a proposta de 
ser um centro de triagem 
temporário para a covid-19, 
com tomógrafo, laborató-
rio e centro de testagem do 
coronavírus.

São 150 leitos 
para atender
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Bandidos explodem cofre de posto 
de combustível em rua da Pavuna
Crime ocorreu na madrugada de segunda; cinco funcionários que estavam no local foram rendidos

REPRODUÇÃO

Depois da explosão: uma parte da loja de conveniência do posto ficou quebrada, com direito a detritos espalhados pelo chão do local

H
omens armados 
explodiram o cofre 
dentro de um posto 
de combustível na 

Rua Mercúrio, na Pavuna, 
na Zona Norte do Rio de Ja-
neiro. O crime aconteceu na 
madrugada de ontem.

Em um vídeo que circula 
na internet, é possível ver 
criminosos armando botan-
do fogo para acender uma es-
pécie de bomba, que demo-
ra apenas 15 segundos para 
explodir.

Imagens da câmera de se-
gurança do estabelecimento 
mostraram o momento exa-
to da explosão. O local onde 
ocorreu o crime ficou com-
pletamente destruído.

No vídeo, é possível ver 
partes do teto do posto no 
chão e uma parte da loja 

de conveniência quebrada, 
além de detritos espalhados 
na área.

A PM diz que policiais que 
patrulhavam a região foram 
alertados para um caso de 
explosão e assalto. Uma 
equipe do 41ºBPM (Irajá) 
esteve no local e acionou a 
perícia. 

Após o assalto, os bandi-
dos conseguiram fugir do 
local levando o dinheiro.  
A ocorrência foi registrada 
na 39ª DP (Pavuna).

Os agentes analisam ima-
gens das câmeras de segu-
rança para tentar identifi-
car e prender os criminosos 
envolvidos no incidente. Os 
policiais fazem diligências 
e vão ouvir os funcionários 
e outras possíveis testemu-
nhas da explosão.

PMs jogam suspeito 
baleado em viatura
Um vídeo divulgado por 
moradores do Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel, 
na Zona Norte do Rio, 
mostra  uma ação da 
Polícia Militar que ter-
minou com a morte de 
um suspeito. A cena foi 
flagrada na noite deste 
domingo. Testemunhas 
contaram que o tiroteio 
entre PMs da UPP Ma-
cacos e traficantes ocor-
reu em uma rua que ti-
nha movimentação de 
crianças brincando. 

Uma moradora usou o 
celular para filmar a ação 
policial e acusa os PMs de 
atirarem na direção onde 
as crianças estavam. Na 
mesma imagem, onde 
um homem suspeito de 
envolvimento com o trá-
fico de drogas aparece 
baleado no chão, os poli-
ciais são hostilizados por 
alguns moradores. Além 
de xingamentos, algumas 

pessoas mais exaltadas vão 
para cima dos agentes de 
segurança. 

O vídeo também mostra os 
policiais jogando o suspeito 
na caçamba da viatura. Não 
se sabe se ele ainda estava vivo 
no momento que é colocado 
no espaço.

Segundo informações dos 
PMs envolvidos na ocorrência, 
o suspeito baleado foi identifi-
cado pelo apelido de Podcast, e 
era conhecido por postar fotos 
nas redes sociais com arma-
mentos pesados. A assessoria 
da PM disse que “PMs da Uni-
dade de Polícia Pacificadora 
(UPP) Macacos estavam em 
deslocamento pelo Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel, quan-
do avistaram indivíduos arma-
dos. Esses indivíduos fizeram 
disparos de arma de fogo ao ve-
rem a equipe policial, ocorren-
do reação. Após o confronto os 
policiais encontraram o sus-
peito baleado. Houve apreen-
são de arma e drogas”. 

Ataque a tiros em São Gonçalo
Vítimas estavam 
em uma localidade 
conhecida como 
Campo do Beco

LUCIANO BELFORD / ARQUIVO

Entrada do Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo: vítimas do ataque estão internadas lá

A Polícia Civil investiga um 
ataque a tiros, neste domin-
go. que deixou pelo menos 
três pessoas baleadas em São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio. 

Segundo testemunhas, as 
vítimas estão internadas no 
Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), uma delas em 
estado grave depois de ter sido 
atingida na cabeça. 

O ataque ocorreu no início 
da noite no bairro Rocha, na 
localidade conhecida como 
Campo do Beco. Segundo tes-
temunhas, homens encapu-
zados passaram em um carro 
e efetuaram vários disparos 
na direção das pessoas. Não 
há informações de quem era 
o alvo do ataque. 

Os baleados são: uma 
mulher de 18 anos e dois ho-

mens de 27 e 29 anos. As víti-
mas foram socorridas pelos 
moradores. 

A Polícia Militar disse que o 
7º BPM (São Gonçalo) foi acio-
nado para uma ocorrência na 
região, mas não entrou em de-
talhes. Segundo informações 
iniciais, o caso foi registrado 
na 74ª DP (Alcântara). 

O fim de semana foi marca-
do pela violência em São Gon-
çalo. Um motorista foi morto 
a tiros, na madrugada deste 
domingo, na Rua Eugênio 
Fromentin, no bairro Jardim 
Catarina, em São Gonçalo, 
Região Metropolitana do Rio. 
A vítima, identificada como 
Emilton Bastista de Lima, de 

56 anos, foi encontrada sem 
vida dentro de um veículo.

Já no sábado, um policial 
reformado foi assassinado no 
portão de casa, no bairro Por-
to Novo. Demerval Barboza 
Filho foi executado por dois 
criminosos em uma motoci-
cleta, que fugiram do local 
após o crime. 
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Lewandowski 
concede acesso ao 
material  obtido por 
hackers em operação

Novidade 
para a 
defesa  
de Lula
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Defesa de Lula verá o material

O ministro e Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decidiu auto-
rizar que a defesa do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da 
Silva tenha acesso à íntegra 
do material apreendido na 
Operação Spoofing - investi-
gação que mirou em grupo de 
hackers que invadiu celulares 
de autoridades, atingindo o 
ex-ministro da Justiça Sérgio 
Moro e procuradores da for-
ça-tarefa da Lava Jato.

Um dos temores de in-
vestigadores é de que Lula 
utilize o material para tur-
binar a ação em que acusa 
Moro de agir com parciali-
dade ao condená-lo no caso 
do tríplex do Guarujá (SP). 
A análise do caso ainda não 
foi concluída pela Segunda 
Turma do STF.

No mês passado, Lewan-
dowski determinou que a 10ª 
Vara Federal Criminal do DF 
compartilhasse com a defesa 
de Lula, em um prazo de até 
dez dias, as mensagens que 
“lhe digam respeito, direta 
ou indiretamente”.

Mortes em tombamento de ônibus
Acidente com o veículo ocorreu ontem em Guaratuba, litoral do Paraná, às margens da rodovia BR-376

REPRODUÇÃO/TWITTER

Acidente visto de cima: o ônibus tombou às margens da rodovia na altura do km 668, no trecho conhecido como Curva da Santa

D
ezenove pessoas mor-
reram e ao menos 34 
ficaram feridas após 
um acidente com um 

ônibus de turismo, que acon-
teceu na BR-376, em Guara-
tuba (PR), no litoral do esta-
do. De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), a 
colisão aconteceu por volta 
das 8h30 de ontem.

O veículo tombou às mar-
gens da rodovia na altura do 
km 668, no trecho conhecido 
como Curva da Santa. Sete 
pessoas estão em estado gra-
ve, além das mortes já con-
firmadas, de acordo com o 
Corpo de Bombeiros.

O ônibus pertencia à em-
presa de turismo TC Pires da 
Cruz e partiu na sexta-feira 
(22) de Belém (PA), com des-
tino a Balneário Camboriú 
(SC). De acordo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
o veículo seguiria para São 
José após a parada.

Em nota, a TC Pires da 
Cruz informou que o ôni-
bus foi fretado por uma ter-
ceira pessoa, responsável 
pelo grupo, que também 
estava no veículo.  Segun-

O ônibus foi fretado 
por uma pessoa, 
responsável pelo 
grupo, que também 
estava no veículo. 

 > Curitiba, Paraná do os Bombeiros, estavam a 
bordo 53 passageiros e dois 
motoristas. 

As vítimas em situação gra-
ve foram levadas de aeronave 
para o Hospital Universitário 
Cajuru, na capital do estado, 
Curitiba, e as outras para o 
hospital São José, em Joinvil-
le, no norte de Santa Catarina.

Já as pessoas que ficaram 
em situações moderada e 
leve foram encaminhadas a 

hospitais da região, nas ci-
dades de Guaratuba, Para-
naguá, Garuva, no Paraná, e 
Joinville, em Santa Catarina. 
De acordo com os bombei-
ros, além da corporação há 
diversas instituições estão 
no local, como a Polícia Ro-
doviária Federal. A área foi 
bloqueada, o trânsito foi li-
berado, mas está lento.

A polícia científica atua 
para apurar as causas do 
acidente.

Conteúdo Estadão

 > Brasília, Distrito Federal
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FRANK LAMPARD É DEMITIDO 
O Chelsea anunciou a demissão do 

técnico Frank Lampard, que não resistiu 

à campanha ruim da equipe no Inglês. 

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

Em jogo adiado, Luxa 
reencontra o Palmeiras
Para vencer, Cruzmaltino aposta na dupla argentina formada por Cano e Benítez 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

P
almeiras e Vasco se 
enfrentam em São 
Paulo hoje, às 20h, 
em partida válida 

pela primeira rodada do 
Campeonato Brasileiro de 
2020. Não tem nada de er-
rado com a frase anterior, 
de fato, o dia 26 de janeiro 
de 2021 é a data marcada 
para o duelo entre as duas 
equipes. O jogo foi adiado e 
será disputado na reta final 
do Brasileiro.

Caso tivesse acontecido no 
começo de agosto, quando o 
Brasileiro se iniciou, Vander-
lei Luxemburgo estaria co-
mandando o Palmeiras. No 
entanto, muita coisa mudou 
desde lá, o Verdão demitiu o 
professor, que hoje comanda 
o Vasco, e contratou o por-
tuguês Abel Ferreira, que le-
vou a equipe paulista até a 
decisão da Copa do Brasil e 
da Libertadores.

PARTES OPOSTAS
As duas equipes lutam em 
partes opostas na tabela. 
O Vasco, que está buscan-
do fugir do rebaixamento, 
vem de vitória importante 
contra o Atlético-MG. Para 

vencer mais uma equipe do 
G-6, o Cruzmaltino aposta 
na dupla formada por Cano 
e Benítez. Os argentinos se 
destacaram contra o Galo. 
A equipe de Luxa deverá ir 
para campo com: Fernando 
Miguel; Léo Matos, Lean-
dro Castán, Marcelo Alves 
e Henrique; Léo Gil, Bru-
no Gomes e Benítez; Yago 
Pikachu, Talles Magno e 
Germán Cano.

O Verdão faz a sua últi-
ma partida antes da final da 
Libertadores, que acontece 
no próximo sábado, no Ma-
racanã contra o Santos. No 
Brasileiro, a equipe de Abel 
Ferreira ainda tem chances 
de título, embora, o Inter-
nacional tenha conseguido 
abrir uma distância de 11 
pontos. Caso vença o Vas-
co, o Verdão poderá reduzir 
para oito pontos a diferença 
para o Colorado.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense fechou a 
temporada de 2020, no que 
se diz respeito a clássicos, 
com o terceiro melhor apro-
veitamento do século XXI. 
Algo que coroa a grande 
campanha que o limitado, 
mas guerreiro time vem con-
seguindo nesta competição. 
São 54,1% de aproveitamento 
em 16 clássicos. Sete vitórias, 
cinco empates e quatro der-
rotas. Sinônimo de trabalho e 
de conhecimento dos atletas 
sobre o peso dessa camisa.

APROVEITAMENTO 
ALTO DO TRICOLOR 

ESTADÃO CONTEÚDO

NOVOS CAMINHOS. 
OUTROS NEM TANTO 

Vasco de Luxemburgo mostrou bom futebol contra o Galo

 n Depois de mais uma 
eleição extremamente 
conturbada, talvez a mais 
conturbado da história 
do clube, Jorge Salgado 
foi empossado como novo 
presidente do Vasco, na 
sede náutica da Lagoa, 
para o próximo triênio de 
2021 a 2023. A vitória de 
sábado já foi um presente 
para o vascaíno e, agora, 
espera-se que o Gigante 
da Colina volte a focar 
apenas no futebol. Boa 
sorte ao Salgado!

ENFIM, A POSSE 

LUTO PELO PALMAS 
 nNo domingo, o futebol foi acometido por mais uma tra-

gédia envolvendo um acidente aéreo no Brasil. O Palmas 
FC teve a perda de quatro jogadores e do seu presidente: 
Ranule, Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Marcus Molinari 
e Lucas Meira. Meus pêsames a todos os amigos e familia-
res, além dos torcedores do Palmas. Estamos de luto por 
eles que tiveram suas vidas interrompidas nessa tragédia. 
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Com a derrota no Sul, o Rubro-Negro 
carioca vê o Inter se distanciar na tabela

Ceni vê Gabigol com 
razão por reclamações 
na derrota em Curitiba

Rogério Ceni falou sobre 
as reclamações de Gabigol 
ao ser substituído contra 
o Athletico-PR. Segundo o 
técnico, o atacante recla-
mou por conta das poucas 
vezes que recebeu a bola em 
condições de finalizar no 
jogo da Arena da Baixada.

“O Gabriel saiu recla-
mando porque deu muitas 
opções, mas não recebeu as 
bolas. E eu até dei razão a 
ele. Nós realmente tivemos 
chances, tanto com Vitinho 
e Everton, de dar para ele, 
mas ele não conseguiu re-
ceber essa bola. Depois nós 
optamos por um jogador 
mais de referência, que é o 
Pedro, para proteger e espe-
rar a chegada dos jogadores 
de meio”, afirmou.

Com o resultado nega-
tivo, o Flamengo viu o In-
ternacional se distanciar 

na tabela e perdeu a condição 
de depender de si mesmo para 
ser campeão brasileiro. Apesar 
disso, Ceni ainda crê na possi-
bilidade de título.

“O Flamengo tenta sempre 
que tem a chance, nem sem-
pre consegue. Conseguimos 
vencer o Goiás, o Palmeiras... 
Com uma vitória, estaríamos 
bem colocados para a dispu-
ta futura. Continuamos sete 
pontos atrás do Inter. Temos 
esse jogo atrasado contra o 
Grêmio, e vamos poder fazer 
uma análise melhor quando 
tivermos igualado o número 
de partidas. Vamos saber a dis-
tância real e as chances. Ainda 
temos confronto com o Inter. 
Confronto está aberto. Vamos 
trabalhar em busca de chegar 
contra o Inter com chances 
de igualar e, na última roda-
da, contra o São Paulo, tentar 
buscar o título”, disse.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Dez jogos com 10% 
de aproveitamento
Com Alvinegro virtualmente rebaixado, 
torcida pede a demissão de Barroca

Derrotado em nove dos úl-
timos dez compromissos à 
frente do Botafogo, o técnico 
Eduardo Barroca atingiu só 
10% de aproveitamento à fren-
te da equipe. Contratado para 
substituir Ramón Díaz, com 
um problema de saúde, o trei-
nador chegou ao terrível nú-
mero diante do Fluminense, 
no último domingo, pelo Cam-
peonato Brasileiro — derrota 
por 2 a 0, em São Januário.

Desde que reassumiu a 
equipe alvinegra, Barroca 
só venceu uma partida: 2 a 
1 sobre o Coritiba, no Cou-
to Pereira, no dia 19 de de-
zembro. Ao todo, o Botafogo 
marcou cinco gols desde o 
retorno de Barroca – meio 
gol por partida —, enquan-
to a defesa sofreu 20 — dois 
gols por jogo. 

Virtualmente rebaixado 
à Série B, o Alvinegro tem 
99% de risco de queda, de 
acordo com os cálculos do 
site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia. A campanha 
deprimente de Barroca com 
o Botafogo aumentou ainda 
mais a pressão pela sua de-
missão, o que deve acontecer 
nos próximos dias. Barroca só venceu uma partida desde que assumiu o Botafogo

Marcão enaltece postura 
Treinador destaca jogo duro e truncado diante do Botafogo

Marcão: elogios ao time tricolor

O Vasco, que está 
buscando fugir do 
rebaixamento, vem 
de vitória contra o 
Atlético-MG

Benítez e Cano: argentinos se destacaram contra o Atlético-MG

Em um jogo com poucas emo-
ções, o Fluminense levou a 
melhor e derrotou o Botafogo 
por 2 a 0, no domingo à noite. 
Ao fim da partida, o treinador 
Marcão comemorou os três 
pontos conquistados pela sua 
equipe em São Januário. O 
resultado colocou o Tricolor 
com 50 pontos na tabela do 
Campeonato Brasileiro.

“Tenho que enaltecer o 
resultado, a postura da equi-
pe. O adversário veio jogan-
do tudo, tentando tudo que é 
possível, já que briga contra o 
descenso. A gente respeitou 
adversário marcando forte 
e produziu ofensivamente a 
ponto de transformar isso em 
gols”, afirmou.

Apesar de enfrentar o lan-
terna Botafogo, que tem qua-
se 23 pontos, Marcão afirmou 
que já esperava uma partida 
complicada e um jogo bastan-
te duro em São Januário.

“Sabia que iria ser um jogo 
bem difícil, bem truncado, 
decidido no detalhe como foi. 
Era jogo de não dar oportuni-
dade para o adversário. Isso a 
gente conseguiu. Melhoramos 
o posicionamento, na questão 
defensiva. Fizemos um jogo 
muito seguro nessa questão. 
Ajustamos na conversa e nos 
treinos as coisas do jogo pas-
sado e tínhamos certeza de 
que ofensivamente a gente ia 
continuar produzindo como 
no jogo passado”, disse.

LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE

VITOR SILVA / BOTAFOGO

A 
rodada do fim de semana desenhou o que 

será o Brasileiro até o fim. Faltam seis jogos 

para o curso normal da competição, tiran-

do Vasco e Flamengo, que jogam no meio desta 

semana e vão igualar os outros. O Fluminense já 

deixou claro: vai brigar por G-6 até o fim. São 50 

pontos somados e, mesmo com a iminente mu-

dança para G-8, faz uma campanha surpreen-

dente e digna de aplausos. Já o Vasco recuperou 

os pontos perdidos em uma vitória inesperada 

contra o Atlético-MG. Futebol bem jogado e com 

dois golaços. Flamengo e Botafogo decepciona-

ram. O Alvinegro caiu. A verdade é essa e dói. Já 

o Rubro-Negro caiu no conceito da torcida junto 

com seu treinador, Rogério Ceni. Novamente ti-

rando o astro Gabigol da partida. E para colocar, 

nada contra o Rodrigo Muniz, que não tem a me-

tade do poder de decisão do camisa 9. Ceni deve 

até terminar o Brasileirão no comando, mas se vai 

continuar para a próxima temporada, isso é outra 

história... E me parece que o final não vai ser feliz.
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ECONOMIA

Veja como evitar vazamento de dados em compras online
Com exposição dos e-mails, registros de redes sociais e informações bancárias, os consumidores digitais devem tomar cuidados

REPRODUÇÃO

A pandemia obrigou muita gente a trabalhar e fazer compras online: cuidados devem ser redobrados

Casos de vazamento de da-
dos são sempre sinais de 
alerta para pessoas físicas 
e empresas. Com a pande-
mia do novo coronavírus 
que obrigou muita gente 
a trabalhar e fazer com-
pras online, os cuidados 
precisaram ficar redobra-
dos, pois se tornaram mais 
graves e com maior ocor-
rência na frequência. Com 
situações como exposição 
dos e-mails, registros de 
redes sociais, informações 
bancárias, entre outros da-
dos sensíveis, é essencial 
que os consumidores digi-
tais tomem alguns cuidados 
para não cair em golpes.

Apesar de não haver re-
gras para que as pessoas 
tenham seus dados expos-
tos, existem algumas causas 
mais comuns e propensas 
a essas ocorrências. Uma 
delas é a questão de senha 
fraca. O ideal é fazer uso de 
senhas fortes e complexas, 
que alterne entre letras mi-
núsculas e maiúsculas, além 
de números e caracteres es-
peciais. “Outra forma de se 
proteger com senhas é não 
utilizar a mesma sequência 

em contas diferentes e evitar 
deixá-las salvas no navega-
dor”, explica VIPy, aplicativo 
do setor de e-commerce.

Outra dica fundamen-
tal é evitar deixar o cartão 
de crédito registrado, para 
que outros sistemas tenham 
acesso a essas informações. 
Pode ser mais trabalhoso 
precisar digitar os números 

a cada compra, porém, traz 
mais segurança ao consumi-
dor digital.

Mais uma dica é optar 
por por serviços de e-mail 
de empresas que sejam cer-
tificadas pela segurança e 
reconhecidas no mercado, 
como o próprio Google, já 
que, para realizar compras, é 
necessário que você vincule 

Auxílio emergencial: nascidos em 
dezembro podem sacar amanhã
Pagamento do benefício terminou em dezembro. Projetos de Leis buscam prorrogar os recursos

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL

Destinado aos trabalhadores informais, autônomos e desempregados, o benefício foi pago de abril até dezembro de 2020

A 
partir de amanhã, be-
neficiários do auxílio 
emergencial e do au-
xílio emergencial ex-

tensão nascidos em dezem-
bro, dos ciclos 5 e 6, poderão 
sacar ou transferir os últimos 
recursos da poupança social 
digital. O pagamento do bene-
fício, destinado aos trabalha-
dores informais, autônomos e 
desempregados, começou em 
abril e terminou em dezem-
bro de 2020. Os beneficiários 
receberam as cinco primeiras 
parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil 
para mães chefes de família) 
e as quatro últimas de R$ 300 
(R$ 600 em cota dupla). 

Parlamentares já iniciaram 
mobilização para solicitar a 
extensão dos recursos neste 
ano. Na Câmara dos Deputa-
dos, tramitam projetos de lei 
que buscam a prorrogação do 
auxílio emergencial. O Projeto 
de Lei 5509/20, de autoria do 
deputado Pompeo de Mattos 
(PDT-RS), estende o pagamen-
to do benefício de R$ 600 até 
o fim do mês de março deste 
ano. O Projeto de Lei 5536/20, 
do deputado André Janones 
(Avante-MG), também pror-
roga o crédito de R$ 600 até 
31 de março de 2021.

‘IMPACTO DEVASTADOR’
Já o Projeto de Lei 5650/20, 
de Chiquinho Brazão (Avan-
te-RJ) prevê a prorrogação do 
auxílio até abril deste ano, com 
o valor de R$ 600. O Projeto 
de Lei 5514/20, do deputado 
Fábio Henrique (PDT-SE), 
propõe a ampliação dos paga-
mentos até 30 de junho deste 
ano, com parcelas de R$ 600.

“O fim do auxílio emergen-
cial tem um impacto devasta-
dor para aqueles que mais pre-
cisam, que estão desemprega-
dos e vão ficar desamparados 
nesse momento tão complica-
do. Ainda que de forma tem-
porária, o benefício contribuiu 
para reduzir o índice de pobre-

 > O advogado e eco-
nomista Alessandro 
Azzoni alerta: “Com 
o fim do auxílio emer-
gencial, teremos uma 
queda acentuada no 
poder de compra das 
famílias, o que irá pro-
vocar uma natural re-
tração da demanda. 
Essa ajuda deveria 
continuar, pois as fa-
mílias poderiam equi-
librar a renda e sobre-
viver, pois não têm de 
onde tirar recursos. E 
se você partir para um 
novo isolamento so-
cial horizontal, como 
foi feito em algumas 
cidades, isso neutrali-
za alguns setores em-
presariais e causa um 
impacto na economia”.

Especialista 
aponta para 
uma retração 
natural

za da população e para man-
ter a atividade econômica”, 
disse Brazão, acrescentando 
que, assim que as sessões re-
tornarem, em fevereiro, vai pe-
dir requerimento de urgência 
para inclusão de seu projeto 
na Ordem do Dia. 

Candidatos à presidência 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL) e Baleia 
Rossi (MDB-SP) já apoiaram 
a prorrogação da medida. Para 
Lira, a base de beneficiários do 
auxílio emergencial deve ser 
enxugada. Disputando a pre-
sidência do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) e Simone 
Tebet (MDB-MS) defendem a 
extensão do benefício.

seu endereço de e-mail às lo-
jas e aos pedidos realizados. 

Outra dica é utilizar dis-
positivos pessoais para 
realizar suas compras. São 
mais confiáveis e, por esse 
motivo, diminui o risco de 
conflitos, caso suas infor-
mações fiquem registradas 
no histórico do computa-
dor ou celular.

 > Se o boleto é emitido por 
uma financeira, banco ou 
loja, pesquise a reputação 
da empresa no Reclame 
Aqui para se certificar de 
que ela de fato existe. Se for 
cobrado por uma empre-
sa de cobranças, verifique 
junto ao credor se ela está 
autorizada a negociar o seu 
débito e emitir boletos.

“Opte sempre que pos-
sível por outros meios de 
pagamentos que não en-
volvam boleto. Platafor-
mas como Mercado Pago, 
PagSeguro e demais meios 
digitais oferecem mais se-
gurança quando atuam 
como intermediárias e po-
dem ser acionadas se algo 
der errado na transação”, 
explica o advogado Afonso 
Morais, sócio da Morais Ad-
vogados Associados.

Ele indica, em qualquer 
boleto, preferir ler o código 
de barras pela câmera do 

celular ou no caixa eletrô-
nico. Em geral, boletos com 
linha digitável adulterada 
não trazem código de bar-
ras compatível e precisam 
forçar a vítima a digitar a 
sequência manualmente 
para completar o golpe. Um 
documento com barras ile-
gíveis tem maiores chances 
de ser fraudulento.

É importante baixar bo-
letos diretamente no site 
do banco ou da empresa 
que faz a cobrança. “Duvi-
de de boletos que chegam 
por e-mail, especialmente 
quando a mensagem traz 
um assunto como “Urgen-
te” ou “Seu nome está no Se-
rasa”. Uma boa maneira de 
driblar esse tipo de proble-
ma é usando um serviço de 
e-mail com bom sistema de 
anti spam, como o Gmail. 
O mesmo vale para faturas 
que chegam via WhatsApp”, 
explica Morais.

Uma dica é pesquisar a 
reputação da empresa

RENOVAÇÃO DO AUXÍLIO

PEC Emergencial seria solução para retorno do benefício

 NSegundo o jornal Valor Econô-
mico, o presidente Jair Bolsonaro 
é favorável à renovação do auxí-
lio, mas avalia que o retorno do 
benefício depende da abertura 
de espaço no orçamento. Ain-
da conforme o Valor, a solução 
encontrada seria a aprovação 
de uma Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) Emergen-
cial. A proposta prevê, por exem-
plo, cortes de gastos, como salá-
rios dos servidores, sempre que o 
Orçamento superar o limite.

Diante da crescente pressão 
por uma nova rodada de auxílio 

emergencial para ajudar os mais 
vulneráveis à crise da covid-19, 
o ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, disse 
no domingo, esperar do governo e 
do Congresso a “sensibilidade ne-
cessária” para encontrar o melhor 
caminho. Ele destacou, porém, 
que será preciso definir, durante 
a votação do orçamento de 2021, 
qual será a prioridade dada a essa 
iniciativa, respeitando as condi-
ções fiscais da União.

“Teremos votação do orçamen-
to, espero, entre fevereiro e março. 
Esse será o momento de definir qual 

prioridade que governo dará, 
dentro de sua condição orça-
mentária, a um novo programa 
ou à manutenção do que aí está. 
Tem muito a ver com essa siner-
gia necessária entre Parlamento 
e governo federal e com o ape-
lo da própria sociedade. Agora, 
essa é uma missão do ministro 
Onyx (Lorenzoni, da Cidadania), 
junto com o presidente (Jair Bol-
sonaro)”, disse Marinho em en-
trevista à GloboNews. “Espero 
que haja sensibilidade necessá-
ria para encontrarmos o melhor 
caminho”, afirmou.

*Com Estadão Conteúdo

Ainda que de forma 
temporária, o 
benefício contribuiu 
para reduzir o índice 
de pobreza da 
população e para 
manter a atividade 
econômica”
CHIQUINHO BRAZÃO, 
deputado
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Definição das carreiras 
de Estado pode avançar
Projeto é um braço da reforma administrativa, que deve ser votada no 1º semestre

DIVULGAÇÃO

Antes mesmo do envio da PEC 32 ao Congresso, Fonacate já discutia o tema com o Ministério da Economia

N
ome do presidente 
Jair Bolsonaro para 
o comando da Câ-
mara, Arthur Lira 

(PP-AL) já deixou claro que, 
se eleito, vai priorizar no 1º 
semestre a votação de dois 
projetos que têm tomado a 
atenção do funcionalismo: 
a PEC Emergencial (186/19) 
e a reforma administrativa 
(PEC 32/20), que prevê mu-
danças no serviço público, e 
será o primeiro passo para 
uma ampla reestruturação 
do setor. Baleia Rossi (MDB
-SP), candidato de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), por sua vez, 
não deu sinalização sobre a 
reforma, mas a proposta 
é também de interesse do 
atual presidente da Casa. 

Em meio a essa expecta-
tiva, a equipe econômica da 
União vai acelerar alguns 
projetos que são braços da 
reforma, entre eles, o que de-
fine quais são as carreiras de 
Estado - aquelas exercidas 
só na administração pública, 
sem parâmetros na iniciati-
va privada. 

A reforma administrativa 
extingue a estabilidade de fu-
turos servidores, exceto daque-
las categorias que estiverem no 
rol das típicas de Estado.

ASSEMBLEIA DO SEPE

 nOs professores e demais ser-
vidores da rede estadual de 
Educação farão assembleia na 
sexta-feira para discutir pautas 
da categoria, sendo a principal 
delas - e mais imediata - o re-
torno às aulas presenciais. Ou-
tra reivindicação é a prioridade 
de vacinação dos educadores. 

A reunião será virtual, às 14h, e 
está sendo convocada pelo Sin-
dicato Estadual dos Profissio-
nais de Educação do Rio (Sepe
-RJ). No sábado, será a vez dos 
educadores do Município do 
Rio se reunirem, também por 
videoconferência, para debater 
os mesmos temas.

Vacinação e volta às aulas em pauta

 n A Assim ainda não respondeu 
ao ofício enviado pelo Instituto 
de Previdência e Assistência do 
Município (Previ-Rio) para a 
prorrogação, por mais 6 meses, 
do contrato de plano de saúde 
do funcionalismo municipal. 

A autarquia fez a solicita-
ção para garantir a cobertura 
aos servidores do Rio, já que o 
prazo do contrato termina no 
próximo dia 31. A presidente do 
Previ-Rio, Melissa Garrido, res-
saltou, em entrevista à coluna 

no dia 17, que a prioridade será 
manter o serviço para as cate-
gorias até que seja feito novo 
credenciamento.

Ela assumiu o órgão e to-
mou conhecimento do prazo 
exíguo e logo fez a proposta 
para a empresa, comunicando 
também o Ministério Público. 
“Hoje a gente tem mais de 150 
mil vidas. Não podemos dei-
xar os servidores sem o plano, 
ainda mais no meio de uma 
pandemia”, frisou.

MAIS 6 MESES DE CONTRATO

Assim ainda não enviou resposta 

Discussão do tema no Ministério da Economia
 > A discussão para defi-

nir quais são as carreiras 
de Estado já avançou no 
Ministério da Economia. 
Atualmente, assim são 
considerados os delega-
dos e policiais federais, 
auditores da Receita Fe-
deral e auditores fiscais 
do Ministério do Traba-

lho, diplomatas, entre ou-
tros. Inclusive o Fórum Na-
cional das Carreiras Típicas 
de Estado (Fonacate) já teve 
algumas reuniões com inte-
grantes da equipe econômi-
ca para discutir esse projeto 
e ajudar na sua elaboração.

No entanto, outras áreas 
da administração pública 

vão trabalhar na articu-
lação com parlamenta-
res para evitar o fim da 
estabilidade de todo o 
funcionalismo. 

O argumento principal 
que apontam é o risco aos 
quais os servidores ficarão 
submetidos e a possíveis 
arbitrariedades.

Quando soube do prazo, presidente enviou ofício para a Assim

DANIEL CASTELO BRANCO
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

aDV5CaCIa t.99161-9013
em Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia, rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. milton Santos tel:99161-
9013 whatsapp 
 
aDV5GaD5 V/teXt5
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

ateNDeNte V/teXt5
quiosque Pedra do Leme 
contrata, atendente/  au-
xiliar de cozinha, início 
imediato, salário combinar. 
Ligar t.97008-6791 auri-
ceia.t 97019-0716 regiane 
t.96636-6429 ednaldo.
 

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

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

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

meCâNIC5 V/teXt5
mecânico/ eletricista para 
autocenter,  experiência 
carteira. Salário combinar, 
segunda/ sábado. Compa-
recer  Doutor 5tavio Kelly 
nº05 tijuca. t 2570-7295/  
96772-9071/ zaP

 

tIJ5L5 t.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

C5NSuLtaS V5Vó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
t.2594-6085/ 3228-2626

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



Xuxa na Globo

Dhiovanna Barbosa é irmã mais nova de Gabigol e aos 19 anos, ela se orgulha de estar no 
segundo ano da faculdade de Fotografia e ainda pretende fazer  duas outras graduações: 
Marketing e Psicologia. Dona de opiniões fortes, ela já sofreu vários ataques e assédios nas 
redes sociais, mas nenhum deles deixou de ser rebatido com classe. Dhiovanna assume ser 
uma mulher feminista. “Não sou radical, mas apoio a luta feminista, até porque toda mulher 
já se sentiu diminuída em algum momento por ser mulher”, disse em uma recente entrevista.

FábiaOliveira

DE GABIGOL

 A LINDA IRMÃ 

PARA 2022 

Marcos Mion entra no 

radar da TV Globo 

Ana Maria Braga parou a internet na manhã de ontem, 

após surgir com as madeixas rosa no ‘Mais Você’. O cabelo 

da apresentadora da TV Globo virou assunto entre os in-

ternautas, que adoraram o novo visual da apresentadora. 

“A minha cabeça é muito voadora. Eu estou inventando 

moda porque eu gosto, acho legal a pessoa se reinventar 

e experimentar coisas novas. Eu li uma matéria que o pes-

soal dos mangás está com tudo. E aí lembrei do Naruto!”, 

contou Ana no programa.

ANA MARIA BRAGA 

PARA A INTERNET 

Xuxa Meneghel vai estar no ‘Encontro com Fátima 

Bernardes’, hoje. No roteiro divulgado pela produção do 

programa, a participação da apresentadora é para 

lançar o seu novo livro, ‘Betinho - O Amor em Forma de 

Criança’. Mas, corre à boca pequena que ela irá anunciar 

também a parceria com Pedro Bial como diretor de um 

documentário e o seu retorno para a emissora depois 

de cinco anos na Record. É aguardar pra ver!

REPRODUÇÃO

C
om a saída de Fausto Silva dos domin-
gos da TV Globo, em dezembro, e a 
possível saída de Luciano Huck para 

concorrer na eleição presidencial de 2022, a 
emissora dos Marinho já começa a sondar 
nomes para substituir os tradicionais apre-
sentadores dos fins de semana do canal. 
Além das pratas da casa, como Márcio Garcia, 
esta coluna soube que a Vênus Platinada 
pode trazer um nome de fora para compor o 
time. Estamos falando de Marcos Mion, que 
além de possuir uma boa relação com a 
Globo, ainda é amigo pessoal do diretor 
Boninho, daqueles que sai pra jantar e tudo. 

Mion tem apenas mais um ano de contrato 
com a Record. A parceria dele com a emissora 
se encerra também no fim deste ano. A Globo, 
na teoria, não assedia funcionários com 
contrato em vigor de outras emissoras, mas 
Mion seria a solução de dois problemas: um 

rosto fresco e que fale com essa nova gera-
ção e também desfalcaria o principal produ-
to da RecordTV que incomoda a Globo, o 
reality ‘A Fazenda’. O fato de Marcos Mion 
não ter sua imagem 100% associada à 
Record, já que ele é cria da MTV, facilita na 
possível transição de casa. Vale lembrar que 
tanto Fausto quanto Huck, quando trazidos 
para a Globo faziam o mesmo perfil de 
Mion.

Diferente do Rodrigo Faro, que tem seu 
estilo próprio de apresentar programa muito 
associado a emissora da Barra Funda, Mion 
costuma ser sempre muito versátil e uma de 
suas características mais fortes é ele sempre 
ter tido programas de sua autoria. E mesmo 
quando não está em um projeto autoral, 
consegue se encaixar perfeitamente nos 
moldes aos quais precisa se adequar, como 
aconteceu com o reality ‘A Fazenda’.

Além de 
possuir uma 
boa relação 
com a Globo, 
Marcos Mion 
ainda é 
amigo 
pessoal do 
diretor 
Boninho

REPRODUÇÃO
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LUANA PIOVANI 
APRESENTA NOVO AMOR
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Em plena segunda onda de novos casos do novo co-

ronavírus, o cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, 

se apresentou em uma casa noturna localizada em 

Itajaí, Santa Catarina, no último domingo. Em meio a 

aglomeração, sem máscara de proteção, distancia-

mento social e com a casa completamente lotada, o 

cantor nem se importou de ser filmado pelas pessoas 

que marcaram presença por lá. Ele ainda cantava em 

meio ao público presente. Puxado!

Taty Zatto e o Marcelo Braga, casal da última edição do 

‘Power Couple’, estão em Pipa, no Rio Grande do Norte, 

para celebrar a renovação dos votos de casamento. Taty 

convidou o amigo e ator Rodrigo Pandolfo (Minha mãe é 

uma peça) para ser padrinho juntamente com a mãe do 

ator. “Estamos muito felizes por eu e o Braga estarmos 

comemorando 18 anos de casados e podendo celebrar 

com essa renovação dos votos em Pipa, ao lado de ami-

gos queridos”, disse a DJ à coluna.

RENOVAÇÃO DE VOTOS

AGLOMERANDO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Quem ama 

filmes de terror 
não pode perder 
a mostra ‘Estú-
dio Hammer - A 
Fantástica Fá-
brica de Horror’, 
que projeta na 
sala do CCBB 30 
clássicos do gê-
nero até o dia 1º 
de fevereiro na 
parte da tarde. 

 n Amanhã é dia 
da Feira Cam-
ponesa na Rua 
Áurea, em Santa 
Teresa, com ven-
das de produtos 
sem agrotóxicos 
a partir das 9h.

DIVULGAÇÃO/ TV GLOBO

Esta coluna de seis leitores soube que a funkeira Pocah esteve muito 
focada em sua preparação para entrar no ‘BBB21’. A cantora fez cerca de 
duas semanas de aulas com um coach, em São Paulo, com o objetivo de 
se posicionar, falar e se portar melhor dentro do confinamento. 

Quem conhece Pocah sabe que a cantora não é de meias palavras e 
habitualmente é bem direta para dizer o que pensa, além de costumar 
ser explosiva em determinadas situações. 

No reality, a expectativa é que Pocah seja um pouco mais contida em seu 
jeito de ser e não ‘cause’ tanto lá dentro como o esperado. É que pouca 
gente sabe, mas, segundo amigos próximos, o noivo da funkeira, Ronan 
Souza, é muito ciumento. Os dois até tiveram uma crise de ciúmes em 
umas das apresentações da Pocah, quando ela precisou dividir o 
camarim com Leo Santana. Os dois tiveram um affair quando o baiano 
estava solteiro, mas nada passa por essa coluna que quase ninguém lê. 
Logo depois, eles gravaram um videoclipe, que foi acompanhado de 
perto por Ronnan. Ele, inclusive, está sempre junto à amada em quase 
todos os seus trabalhos. Os dois estão até morando juntos.

POCAH FEZ COACH PARA 

ENTRAR NO ‘BBB’

Na manhã de ontem, Luana Piovani decidiu mostrar o rosto do seu novo 

eleito em seu Instagram. A apresentadora, inclusive, fez uma declaração 

para o empresário Lucas Bitencourt. “Sinto de longe o perfume doce do 

amor que transborda do peito. Ele na sua sensibilidade, sonha o sonho 

dela. Ela viveu seus amores, curou suas dores e voou para além frontei-

ras que o mar desenhou. E esperou... uma espera cega, por alguém que 

a acolhesse em seus braços. Ele veio de longe e chegou com seu abraço 

forte, seu sorriso luminoso e seu olhar cuidadoso. Sinto a felicidade que 

parece enfeitar as paredes, num misto de sensatez e loucura como de-

veriam ser todas as historias de amor. Testemunho com serenidade e 

com uma certa emoção, aquele sentimento que justifica toda a existên-

cia. Sou totalmente invadida por aquele amor e um suspiro inesperado 

me diz, que a vida vale a pena ser vivida. (Para Lucas e Luana)”, disse 

ela, acrescentando ao final: “Lucas Bitencourt, te amo”.

O fim de Selfissa
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Casal formado na 12ª edição de ‘A Fazenda’, Raissa Barbosa e Lucas Selfie 
não estão mais juntos. A ex-peoa usou seu Instagram para contar sobre o 
término da relação: “Gente, eu e Lucas não estamos mais juntos, e nunca 
estivemos né como vocês puderam observar no reality e aqui fora. Pelo 
menos da minha parte achava que tinha algo. Não vou ficar numa relação 
onde eu fico presa a pessoa me travando de tudo e nem fingindo ser o que 
não sou. Tô sendo bem sincera como eu sempre fui, e nem vou me 
prolongar tanto pra não falar besteira. É isso!”.

LATINO DISPARA: ‘ACHEI O MÁXIMO’

APÓS VIRAR MEME, 
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DIVULGAÇÃO/ TV GLOBO

Latino virou meme neste fim de semana, 

após dizer no ‘Altas Horas’ que o ator e ex-B-

BB Babu Santana “é o Tim Maia Brasileiro”. 

A frase do cantor logo ganhou repercussão 

nas redes sociais, já que Tim Maia é prati-

camente um patrimônio histórico brasileiro. 

Além disso, o próprio Babu Santana entrou 

na brincadeira e trocou o nome de suas redes 

sociais para ‘Tim Maia Brasileiro’.

Perguntado pela coluna sobre o por que de 

ter tratado o Tim Maia como um artista in-

ternacional, Latino contou que quis dimen-

sionar a grandeza da carreira e história do 

saudoso cantor dentro e fora do país. “A no-

menclatura do Tim Maia é tão grande que eu 

tive a liberdade poética de falar isso”, afirma.

Ele ainda garante ter encarado os memes 

com bom humor. “Eu achei o máximo. Achei 

que ele (Babu) também entendeu e incor-

porou isso. Acho que essa nomeclatura que 

eu dei é pra chancelar o poderio dele com a 

voz e com a performance do Tim Maia. Pra 

chancelar aquilo que todos já sabem: que 

Tim Maia é uma figura internacional, porque 

eu o vejo assim também”, finaliza.  

Depois que oito mulheres formalizaram a denúncia por assédio sexual contra o ex-diretor da Globo, Marcius 
Melhem, a promotora da Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público, Gabriela Mansur, 
vai enviar ao Ministério Público do Rio os depoimentos nos próximos dias. Ela deverá encaminhar também a 
solicitação da abertura de um inquérito criminal e adoção de medidas cautelares contra o humorista.

DENÚNCIAS CONTRA MELHEM

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NA queda da popularidade do presidente Bolsonaro e os 
protestos pró-impeachment no fim de semana em 21 capi-
tais e no Distrito Federal colocaram o Planalto em estado 
de alerta. O presidente mantém o discurso de que não está 
preocupado com popularidade nem pesquisa, mas asses-
sores e ministros próximos temem que os indicadores de 
reprovação sigam em alta. A recente pesquisa Datafolha 
mostrou que 40% dos entrevistados classificaram o gover-
no como ruim ou péssimo. O índice era de 32% no último 
levantamento, entre 8 e 10 de dezembro.

Auxílio  
 NOs auxiliares de Bolsona-

ro apontam o fim do auxí-
lio emergencial como um 
dos principais motivos para 
a queda na popularidade. 
Por isso, a prorrogação do 
benefício ganhou força no 
governo nos últimos dias, 
mas esbarra no Ministério 
da Economia e na falta de 
espaço no orçamento. 

Adesão 
 N No Planalto, a avaliação 

é de que a adesão aos pro-
testos pró-impeachment 
está baixa e, por ora, não 
preocupam. Mas o gover-
no vai manter o monito-
ramento para medir a au-
mento ou arrefecimento 
do clima das ruas. 

Mais um  
 N Sindicatos pretendem 

convocar novos protestos 
para 1º de fevereiro, dia 
das eleições na Câmara e 
no Senado. Amanhã, os 
partidos Rede, PSB, PT, 
PCdoB, PDT e PSOL pro-
tocolam mais um pedido 
de impedimento de Bolso-
naro. Desde o início de seu 
mandato, 61 foram proto-
colados na Câmara. 

CCJ 
 NDepois de derrotar a cú-

pula do partido e garan-
tir o apoio ao candidato 
do Planalto, Arthur Lira 
(PP-AL), a ala bolsonaris-
ta do PSL quer se manter 
no comando da Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ), a mais importante 
da Câmara.

Atribuição 
 NO colegiado é presidido 

atualmente pelo deputado 
Felipe Francischini (PSL
-PR). Uma das atribuições 
da CCJ é decidir sobre o se-
guimento ou arquivamen-
to de eventuais processos 
de impeachment contra 
Bolsonaro. 

CPI 
 NEm meio as articulações 

com o Planalto para eleger 
Arthur Lira (PP-AL) na Câ-
mara, o centrão atua para 
barrar o pedido de CPI que 
visa investigar a conduta do 

governo federal na pande-
mia e apurar responsabili-
dades pela falta de oxigênio 
no Amazonas.

Foco 
 NLíderes do bloco de Lira 

– que soma mais de 260 de-
putados - alegam que a CPI 
do Coronavírus desviaria o 
foco do Congresso. A Rede 
Sustentabilidade e o PSB 
começaram, na última se-
mana, a coletar assinaturas 
para criar a comissão. Para 
ser instalada, a CPI precisa 
ter o apoio de pelo menos 
um terço da Câmara, 171 
deputados. 

Calamidade 
 NChegou aos presidentes 

da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM
-AP), a carta do Comitê 
Nacional de Secretários 
da Fazenda (Comsefaz) na 
qual pedem a prorrogação 
da calamidade pública e do 
auxílio emergencial. 

Colapso 
 NOs secretários frisam que 

o número de infectados 
voltou a crescer exponen-
cialmente com a segunda 
onda e há risco de se repetir 
em outros estados o cená-
rio de colapso sanitário que 
Manaus (AM) atravessa. Pe-
dem também a suspensão 
do pagamento de precató-
rios e apoio às empresas, 
principalmente às peque-
nas e médias. 

Voto aberto
 NA uma semana das elei-

ções no Congresso, depu-
tados e senadores tentam 
derrubar a votação secreta. 
Na Câmara, projeto de re-
solução neste sentido será 
apresentado pelo Psol. E no 
Senado, já tramita o projeto 
(PRS 53/2018), do senador 
Lasier Martins (Podemos
-RS), para acabar com o si-
gilo na escolha do chefe do 
Legislativo.

Atendimento 
 NA entidade Pró-Vida está 

concluindo a construção de 
um Centro de Atendimento 
à Mulher na cidade Estru-
tural, em Brasília. 

ALERTA

A pandemia de covid-19 ainda 
provoca efeitos na Economia 
mundial. Vale lembrar que no 

primeiro semestre de 2020, o comér-
cio fechou as portas em boa parte do 
mundo, desencadeando queda nas 
vendas, sentida até hoje. O merca-
do editorial também foi afetado pela 
crise. No Brasil, de acordo com da-
dos da empresa de pesquisa de mer-
cado Nielsen e o Sindicato Nacional 
dos Editores de Livros (Snel), o vare-
jo tradicional de livros apresentou 
maior queda em abril de 2020, com 
redução em torno de 45%. A partir de 
julho, o setor mostrou recuperação, 
tendo atingido o pico de crescimento 
(25,63%) em setembro, mantendo-se 
positivo até dezembro. 

Já os livros digitais apresentaram 
aumento nas vendas, superando, in-
clusive, o desempenho do ano ante-
rior. Em 2019, as livrarias físicas e as 

Trabalhar pela integridade da 
população num país com al-
tos índices de violência é tare-

fa para heróis. Homens e mulheres 
da Segurança Pública precisam de 
uma aposentadoria digna, por isso 
estou na luta para assegurar os direi-
tos das categorias. Reformas são ne-
cessárias, e as novas regras previden-
ciárias que passaram a reger o siste-
ma de proteção social de policiais, 
bombeiros militares e integrantes 
das Forças Armadas, aprovadas em 
2019, fazem parte de uma estratégia 
do governo federal.

No entanto, não podemos aceitar 
passivamente qualquer decisão que 
derrube direitos conquistados por 
profissionais penalizados com salá-
rios baixos e difíceis condições de tra-
balho. Na época de votação não houve 
força política para impedir distorções 
da nova Previdência, mas leis devem 
ser aprimoradas em prol dos militares. 

O principal equívoco aprovado 
ocorreu no desconto previdenciário 
para reformados por invalidez. Antes, 
havia isenção para militar estadual na 
inatividade com vencimentos abaixo 
do teto do INSS. Mas, desde o ano pas-
sado, o desconto passou a ser aplicado, 
e foi reajustado para quem já pagava, 
incidindo sobre a integralidade dos 
vencimentos de inativos e pensionis-
tas. É justamente para reverter esse 
retrocesso que apresentei o Projeto de 
Lei 3024/2020.

A proposta é adotar o modelo anti-
go seguido pelos estados, aplicando a 
cobrança previdenciária somente aos 
militares inativos reformados por in-
validez decorrente do exercício da fun-
ção, que excedam o teto do INSS. Não 
somente isso, prevê que a contribuição 
incida sobre quem já estava em inati-
vidade na data de publicação da nova 
Lei 13.954/2019, e que o militar possa 
optar, no prazo de 30 dias, pela não 
incidência da alíquota nova, se res-
guardando a formular a contribuição 

Proteção social e dignidade

Aposta no aquecimento das vendas online

Isa Colli 
jornalista e 
escritora

Sargento Gurgel 
dep. fed. PSL-RJ, 
coord. bancada do 
Rio no Congresso

vendas online representaram, respec-
tivamente, 50,5% e 17,9% do fatura-
mento do setor editorial. Em 2020, a 
internet foi responsável por mais da 
metade das vendas.

É que as editoras brasileiras rea-
giram criativamente quando a pan-
demia atingiu o país, com ações pro-
mocionais de gratuidade e descontos, 
com a intenção de servir seus leitores 
com a oferta de conteúdo a ser consu-
mido durante o lockdown. As vendas 
perdidas nas lojas físicas, foram com-
pensadas no varejo online. 

Outro fator que ajudou na recupe-
ração do mercado editorial após o im-
pacto inicial da pandemia foi a aproxi-
mação das livrarias e editoras dos seus 
leitores através das mídias sociais. Im-
pedidas de realizar lançamentos pre-
senciais, elas organizaram lançamentos 
virtuais, com boa aceitação do público. 
Encontros por videoconferência e lives 
também movimentaram as redes com 
temas e convidados interessantes.

Para 2021, vislumbro um cenário 
com ótimas perspectivas. Conver-
sei com vários editores, diretores de 
distribuidoras e gestores do setor e a 

pelo cálculo aplicado anteriormente.
A Justiça, em decisões individuais, 

já definiu que a cobrança sobre o valor 
total é inconstitucional. Na condição 
de deputado, trabalho para garantir 
que, através de mudanças na legisla-
ção, policiais e bombeiros militares 
não sejam penalizados.

É também absurdo o tempo mínimo 
de contribuição dos militares da ati-
va passar de 30 para 35 anos. Em paí-
ses onde a Segurança Pública é forte e 
tratada como prioridade, a média de 
contribuição é de 25 anos. Para quem 
já está trabalhando, a nova lei também 
prevê um pedágio: 17% do tempo que 
falta para completar 30 anos de ser-
viço. E pelas novas regras, militares 
estaduais não poderão mais subir de 
posto ao ir para a inatividade.

O Projeto de Lei 3.024/2020 é um 
primeiro passo para reverter distor-
ções. Aprová-lo é um ato de respeito 
aos policiais e bombeiros militares, 
expostos a ferimentos que causam li-
mitações físicas para desempenhar 
suas atividades.

Outros projetos similares estão sen-
do anexados à nossa proposta, fortale-
cendo a causa e contribuindo para en-
riquecer as reformas da Previdência. 
Cada estado deve discutir e votar ain-
da este ano. No Rio de Janeiro, o gover-
no vai definir as regras para cerca de 
60 mil policiais e bombeiros militares 
da ativa. É momento de angariarmos 
apoios e lutarmos juntos para assegu-
rar direitos já adquiridos. Afinal, todo 
esforço contribuirá para conquistas 
que impactarão futuras gerações. 

expectativa é muito positiva. Wendel 
Almeida, diretor de uma grande dis-
tribuidora de livros, aposta no cresci-
mento ainda maior da venda através 
do online, o que mostra, segundo ele, 
que as pessoas estão lendo mais, que 
o livro é sim entretenimento, remédio 
e solução para muitos males.

Ele acredita que pode estar nascendo 
uma nova livraria física, mais enxuta, 
de nicho, apostando no atendimento, 
buscando profissionalização e trazen-
do o mundo online para dentro de suas 
estruturas, o que considera o modelo 
ideal, um modelo híbrido (físico/onli-
ne). Essa é a nova tendência: livrarias 
com sites, Marketplace e lojas físicas. 

Este ano teremos, entre agosto e 
setembro, a Bienal Internacional do 
Rio, um dos maiores eventos literários 
do mundo, que só será realizado pre-
sencialmente sem pandemia. Espero 
que, até lá, toda a população possa es-
tar vacinada. Anseio, ainda, que não 
somente as grandes, mas também as 
pequenas editoras e livrarias possam 
continuar com fôlego para garantir 
que os livros cheguem aos leitores, seja 
no formato impresso ou digital.

ALAN SANTOS/PR

ESPLANADEIRA

 N # Lançamento  do livro “O Passeio de Dendiara”, da diplomata Ana 
Beltrame, pela Tema Editorial, acontece amanhã, 27. # Livro “Memórias 
de filhos de exilados políticos” será lançado, de forma virtual, dia 30, às 
19h, pela editora Mourthé. # ASSERJ promove curso online de extensão 
Gestão Estratégica de Supermercados a partir do dia 2. # iGUi mantém 
vendas de piscinas em alta e registra crescimento de 277% em dezembro.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi-
nanceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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Notícia de que Faustão saiu da Globo causa furor nas redes sociais. 
Apresentador agradece parceria de 32 anos com a emissora. 
“Repito o que disse no ar: é uma empresa quase perfeita”, afirmou

‘TÁ PEGANDO 
FOGO, BICHO!’
É 

difícil imaginar o domingo sem 
o ‘Domingão do Faustão’ na te-
linha da Globo. No entanto, isso 
vai virar realidade. É que após 

32 anos, Fausto Silva, o Faustão, deixou 
a emissora. Após informações dos colu-
nistas Flávio Ricco (R7) e Daniel Castro 
(Notícias da TV), de que o apresentador 
não renovaria o contrato, a emissora 
confirmou sua saída.

Em comunicado enviado na tarde 
de ontem, a Globo agradeceu ao apre-
sentador e disse que Faustão é um dos 
maiores comunicadores da televisão 
brasileira. Disse também que “diante 
da decisão do apresentador de encer-
rar sua jornada à frente de programas 
semanais, só cabe à TV Globo respeitar 
e aplaudir a história que ele construiu”.

 Ainda na nota, a emissora incluiu o 
posicionamento do apresentador, que 
brincou sobre o tempo de trabalho. 
“Gostaria de deixar aqui registrada a 
minha gratidão à Globo, onde aprendi 
muito e com a qual tive a honra de viver 
nos últimos 32 anos uma parceria de 
respeito e sucesso. Repito aqui o que 
sempre disse no ar: a Globo é uma em-
presa quase perfeita”, disse.

A Ricco, Faustão adiantou que irá 
“conversar com o mercado”. A Daniel, 
disse que “foram 32 anos de uma rela-
ção maravilhosa e 100% de liderança. 
A Globo faturou bastante comigo”, 
comentou, com ironia. À publicação, 
ele ainda disse que não descarta um 
novo projeto na televisão, mas tam-
bém pode parar de trabalhar “e ir mo-
rar fora do país”.

O motivo da saída de Faustão da 
emissora, segundo Flávio Ricco, pode 
ser uma mudança na grade da Globo 
aos domingos no ano que vem. O ‘Do-
mingão’, dependendo dos estudos que 
ainda serão realizados, poderá con-
tinuar ou não. Diretor de Entreteni-
mento da Globo, Ricardo Waddington 
teria oferecido a Fausto um programa 
nas noites de quinta-feira, a partir de 
uma nova ideia que, juntos, pudessem 
desenvolver, considerando público, 
dia e horário diferentes. Segundo o 
colunista, o apresentador não topou 
a proposta. 

Na mesma nota, a Globo afirmou que 
“vai reunir a sua comunidade criativa 
para definir qual dos projetos em dis-
cussão para o domingo é o mais ade-

ISABELLE ROSA

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

Foram 32 
anos de 
uma relação 
maravilhosa 
e 100% de 
liderança. 
A Globo 
faturou 
bastante 
comigo”
FAUSTO SILVA

MALHAÇÃO

 n Bianca consegue disfarçar, mas 
Gael repreende Duca e o compa-
ra a seu irmão Alan. Depois de o 
ônibus em que estava enguiçar, 
Sol decide correr até a Ribalta 
para não perder os testes.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Guiomar promete a Maria Adí-
lia que não vai colocar Candinho 
em risco. Hélio chega ao aeropor-
to. Hélio consegue embarcar em 
avião. Amaralina conta a Cristal 
que Duque é seu avô.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Bruna avisa a Camila que luta-
rá por Giovanni. Dinalda deduz 
que Aparício está enganando 
Rebeca. Adônis despreza Carme-
la. Jéssica e suas amigas tentam 
humilhar Shirlei.

 n Naamá diz que Deus cumpriu 
o que prometeu. Tali convence 
Cam a ir para a cidade. Noé che-
ga em casa impactado pela con-
versa com Deus. Noé faz a arca 
da maneira que Deus instruiu.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili e Duda descobrem que 
estão numa cidade do interior 
longe da capital de São Paulo. Os 
dois pedem carona no meio da 
estrada.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Zeca vê quando Jeiza desce do 
carro de Caio. Jeiza confessa a 
Cândida que gostou de ter bei-
jado Caio. Caio questiona Irene 
sobre Solange.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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DIVULGAÇÃO/TV GLOBO

quado aos desafios de 2022 e a seu com-
promisso permanente com a inovação”.

A emissora afirma também que 
“para honrar esta história de suces-
so, a Globo está determinada a fazer 
em 2021 a melhor temporada de todos 
os tempos do programa, com edições 
sensacionais do Dança dos Famosos 
e do Show dos Famosos”.

APRESENTADOR MAIS MAGRO
Em fevereiro, os telespectadores po-
derão ver Fausto Silva mais magro na 
telinha. Ele fez um tratamento com 
“sessões de desinchamento”. Segundo 
Daniel Castro, o apresentador contou 
que baixou seu peso de 114 quilos para 
90 quilos. “Estou com menos peso do 
que quando fiz a cirurgia bariátrica”, 
disse ele, que ganhou peso devido ao 
edema linfático numa perna. “Agora 

estou super-bem, zerado, fazendo gi-
nástica”, comemorou.

REAÇÃO DOS INTERNAUTAS
A notícia de que Faustão vai deixar a 
TV Globo causou o maior furor nas 
redes sociais, durante a tarde de on-
tem. O nome do apresentador chegou 
a ficar entre os assuntos mais comen-
tados da rede social. Os internautas 
lamentaram a situação. 

“Domingo não vai mais ter cara 
de domingo”, escreveu uma usuária 
da rede social. “Apenas chocado que 
o Faustão vai sair da Globo”, comen-
tou outro. Teve até internauta dando 
dicas de como encerrar a atração: ‘O 
último Arquivo Confidencial tem que 
ser uma surpresa para homenagear o 
próprio Faustão’, sugeriu um outro fã 
do apresentador. 

Um apresentador fora da telinha: Faustão foi visto recentemente de máscara dando gorjeta a um manobrista

AGNEWS

Faustão afirmou 
a Flávio Ricco que 
irá ‘conversar com 
o mercado’ assim 
que seu contrato 
com a Globo vencer



Horóscopo

Uma urgência para colocar os seus projetos em prática 
irá surgir. Tenha moderação para tomar boas decisões. 
No romance, pode pintar algum ttipo de estresse. Cor: 
verde.

Não tenha pressa. Adote uma postura mais cautelosa 
para não ter muitos problemas, inclusive no ambiente 
profissional. No amor, o clima vai ir bem. Cor: verde-
claro.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: abadia, abrasão, barão, bordo, diário, esporão, esposa, íris, irmã, 
irmão, mira, orbe, pobre, porão, prosa, raio, romã, rosa, rosado, sábado, 
sabre, sapo, serão, sírio, sobra, veado, verba, versado, ver-são, vespa.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Uma preocupação financeira pode vir a chamar sua 
atenção. Tenha cautela e nada de desperdiçar 
dinheiro. Muito apoio e conselhos do parceiro hoje.  
Cor: dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Assuntos de família e do lar estarão em alta. Aproveite 
o agora para fazer mudanças e adaptações na sua 
vida. A relação com o par vai te dar boas energias. Cor: 
pink

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tenha um pouco de paciência para alcançar seus 
objetivos. Pense nas oportunidades a longo prazo. 
Compartilhe com seus amigos e família os seus 
planos. Cor: laranja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você sentirá bastante ansiedade hoje. Faça uso da 
diplomacia para não ter que lidar com conflitos que 
podem surgir. Resolva as pendências com o par. Cor: 
bege.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Seja prudente com as finanças. Algumas soluções 
importantes podem ser definidas com criatividade. O 
equilíbrio pode te fazer desfrutar da intimidade. Cor: 
azul-vivo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Assuntos familiares estarão em alta neste dia; 
Consulte a sua família para fazer bons negócios. A 
relação com o parceiro amoroso trará sensualidade. 
Cor: cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Obstáculos podem vir a pintar no seu caminho. 
Adapte-se e foque nos seus objetivos. Converse e 
compartilhe seus dilemas com o companheiro. Cor: 
amarelo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O dia será marcado por reviravoltas, gerando 
ansiedade. Controle sua irritação. Não deixe as 
turbulências emocionais abalarem a vida a dois. Cor: 
azul-claro.

Um assunto bem importante pode ser concluído. 
Foque em resolver pendências financeiras. Adapte-se 
às demandas que surgirem no relacionamento. Cor: 
lilás.

Um acontecimento explosivo pode aparecer de 
repente. Não se deixe abalar por isso. Na intimidade, 
relaxe com o seu par ou paquere, se for solteiro. Cor: 
marrom.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Anitta fala 
sobre 
cobranças no 
Twitter
Anitta está viajando pelos Esta-
dos Unidos, mas segue sendo um 
dos assuntos mais comentados 
no Brasil. Nesta segunda-feira, 
a cantora foi parar nos Tren-
ding Topics, do Twitter, com as 
hashtags “Anitta Faz Alguma Coi-
sa” e “Neve no Brasil”. Para os fãs, 
isso já foi o suficiente para eles 
especularem um possível lança-
mento musical da cantora.

“Ai, eu mal acordei e tem uma 
trending no Twitter com meu 
nome, falando ‘Anitta faz alguma 
coisa’. É trending topics. Eu não 
sei se eu acho isso bom ou ruim”, 
comentou, falando sobre os as-
suntos que mais pediam para ela 
comentar. “Faustão, pra eu falar 
alguma coisa. Não sei nada, não 
fui eu que fiz o contrato, não sei 
se acabou, não tenho o que dizer”.

Simone revela 
fantasia 
inusitada

Simone Mendes, da dupla com 
Simaria, voltou a falar sobre sua 
vida sexual com o marido, Kaká 
Diniz, ao responder as curiosida-
des dos fãs através de seu Insta-
gram. A cantora contou, inclusi-
ve, uma fantasia inusitada que já 
usou na hora H. “A última foi do 
Teletubbies”.

Grávida de oito meses, a cole-
guinha confessou que tem ficado 
com preguiça de fazer sexo. “Ele 
é mais (fogoso). Eu só quero dor-
mir”, disse ela. Kaká, então, co-
mentou: “Há oito anos só eu pro-
curo”. Simone rebateu: “Tem as ve-
zes raras que eu também procuro”.

Ao ser questionado se já havia 
broxado, Kaká disse que nunca. 

Marquezine 
reclama da 
imprensa

Em entrevista à ‘Glamour Brasil’, 
Bruna Marquezine falou sobre o 
que não aguenta mais que falem 
ao seu respeito.

“O fato de dar entrevistas gi-
gantes abordando assuntos tão 
relevantes, importantes e princi-
palmente para falar sobre meu 
trabalho, que é o que eu tenho de 
mais precioso, para trocar com o 
próximo e sempre (os jornalistas) 
deixavam uma pergunta para o 
final, sobre minha vida pessoal, 
sobre meu relacionamento (com 
o jogador Neymar) que acabou 
virando público por ambos os la-
dos”, contou.
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