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O DIA D

Exclusivo!

Empresários se oferecem 
para comprar 33 milhões de 
doses e doar metade ao SUS

Aulas da rede estadual serão em 
turno único, com divisão em online e 
presencial, a partir de fevereiro. P. 5

Utilização de recursos do SUS 
para recomendar a cloroquina é 
questionado pelo TCU. P. 3

Prefeitura impede o samba na Pedra  
do Sal para evitar aglomerações e risco 
de contágio pela covid.  P. 4

DANIEL CASTELO BRANCO

Já rola clima de 
paquera para 

cima do cantor 
e ator na casa 

mais espiada do 
Brasil. Saiba o 

que aconteceu. 
P. 15
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O cenário parece 
de guerra, 

quando deveria 
ser de limpeza 

e paz para os 
estudantes da 

unidade de São 

Cristóvão. P. 6

RIO DE JANEIRO, P. 7

SAI O AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
PARA 196 MIL 
FAMÍLIAS QUE 
PEDIRAM A 
REVISÃO

POLÍCIA NÃO 
ENCONTRA CARRO 
USADO EM 
ASSASSINATO NA 
KELSON’S 

ECONOMIA, P. 9

No total, R$ 1,8 bilhão 
foi pago por alimentos 

e bebidas em 2020, 
20% a mais do que no 

ano anterior. Partido 
pede investigação. P. 9

GOVERNO BOLSONARO 
GASTOU R$ 15 MILHÕES 
EM LEITE CONDENSADOB
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Detran e outros 
órgãos estaduais 
ficam sem rede 
de internet 
e param 
atendimento 
ao público. P. 6
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GOVERNO DO RIO FARÁ 
CONCESSÃO DE 
SERVIÇOS COMO O DE 
RODOVIAS ESTADUAIS.  
PLANO SAI HOJE. 
SERVIDOR, P. 10
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Exclusivo!

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL

No confronto com o Palmeiras, o Cruzmaltino 
seguiu sua luta para escapar do rebaixamento. P. 8

VASCÃO EMPATA:  
UM PONTO PRECIOSO 

UNIÃO
PAES, MAIA E 
DEPUTADOS FEDERAIS 
DO RIO SE REÚNEM EM 
APOIO A BALEIA ROSSI 
PARA A CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. 
INFORME DO DIA, P. 2
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Olha, vou te contar...
Eu vou ter que repetir, porque tô 

de saco cheio dela... A Dona Cedae.
O presidente de lá chega e fala que tudo 

estaria resolvido no domingo... Ele só não 
disse qual, porque esse que passou não 
foi! Que dezembro teve a história do La-
meirão, mas agora a situação era pontual. 
Tudo conversa fiada!

Mais uma vez, a Cedae não cumpre o 
que promete. Hoje é quarta-feira e nada 
de o abastecimento ser normalizado.

Quanta perturbação... Nem o gosto ruim 
eles conseguiram tirar!

Vocês querem que a gente liste, faça um 
papel que é de vocês? Ah, aí não dá!

É bizarro como não há uma punição que 
seja para esse tipo de serviço tão precário.

Mais bizarro ainda é ver o povo, o apo-
sentado segurando uma conta de 200 
reais, sem sequer ter uma gota d’água em 
casa! 

Vocês estão tirando o dinheiro do povo e 
ninguém faz absolutamente nada.

Querem cobrar a conta? Beleza, mas 
realizem.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Já que tem gente esbanjando leite conden-

sado, nada melhor que uma boa receita para 
adoçar a vida do povo brasileiro...

Anota aí:
100 gramas de autocrítica (acho pouco);
Uma boa dose de bom senso;
Umas 15 milhões de latas de vergonha na 

cara;
Algumas (ou muitas) doses de semancol;
E o ingrediente principal... Uma colher bem 

cheia de chá de Bolso... Ops, boldo, pra encarar 
a ressaca moral desse país de cada dia;

É isso, só rindo mesmo (e comendo) pra não 
chorar.

Bora colocar o Pingo no I...
Não existe político de estimação. Existe 

política pública e, mesmo se você votou e 
não concordou, não tem problema. Isso é 
democracia!

TÁ FEIO!
 n Edivania de Souza procurou a coluna para pedir 

socorro pela mãe, Dona Maria de Lourdes, de 65 
anos, que desde o último feriado está internada 
na UPA de Santa Cruz, depois de um infarto.

Segundo a filha, o quadro de Dona Lourdes é 
grave e ela precisa urgentemente ser transferida 
para um hospital com maior suporte... Mas a pró-
pria UPA afirma que não há vagas para qualquer 
outro lugar.

“É um desespero ver esse descaso todo com a 
minha mãe. Preciso de ajuda para acabar com essa 
agonia”, conta Edivania.

Estão esperando o quê?
A coluna cobrou a Secretaria Estadual de Saúde 

sobre o motivo de tanta demora para transferir 
dona Lourdes. Até o fechamento desta edição, a 
Secretaria não havia respondido.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Ninguém tá pedindo favor, e tenho dito!

Falta de água e compromisso

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

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

ARQUIVO PESSOAL

Edivania tenta transferência para a mãe que está na UPA  

Um café da manhã no Palácio da Cidade, ontem, reu-
niu o prefeito Eduardo Paes (DEM), o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) e parte 

dos deputados federais do Rio de Janeiro para demons-
trar apoio a Baleia Rossi, também presente, que concorre à 
presidência da Casa. Um dos momentos que mais chamou 
a atenção foi a fala de Rodrigo Maia desmentindo a versão 
divulgada recentemente do livro de Eduardo Cunha de que 
o “golpe” contra Dilma teria sido engendrado na casa de 
Maia. Segundo o ex-presidente da Câmara que está preso, 
um dos capítulos da publicação que ainda será lançada fala 
sobre uma articulação de Rodrigo Maia e Baleia Rossi para 
o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Maia e 
Sóstenes Cavalcante rebateram a acusação de Cunha.

IMPEACHMENT
Segundo uma fonte que estava no Palácio, “Sóstenes disse 
que foi testemunha que o impeachment nasceu na casa 
de Heráclito Fortes com outros 13 deputados e não tinha a 
presença de Maia e muito menos de Baleia Rossi, que estava 
no primeiro mandato de deputado federal e mal conhecia a 
Câmara. Rodrigo só entrou depois na história do impeach-
ment da Dilma. Eduardo Cunha propositadamente liberou 
esse capítulo do livro para atingir o Baleia Rossi, queimá-lo 
junto à esquerda e, consequentemente, fortalecer a candi-
datura do Arthur Lira. Portanto, acho que o Eduardo Cunha 
está querendo a vitória do Arthur Lira”, disse.

Entre os presentes na reunião, estavam Jandira Feghali 
(PCdoB), Alessandro Molon (PSB), Benedita da Silva (PT), 
Áureo Ribeiro (Solidariedade), Sóstenes Cavalcante (DEM), 
Laura Carneiro, Marcelo Calero (Cidadania), Juninho do 
Pneu (DEM). O encontro de ontem no Palácio da Cidade 
é uma resposta a outro, desta vez favorável ao adversário 
Arthur Lira que aconteceu no Palácio Guanabara.

DISPUTA NA CÂMARA

União pró-Baleia no Rio

 n Líder do Republicanos na 
Alerj, Carlos Macedo, escla-
receu que não é verdade que 
parlamentares da bancada 
do Republicanos tenha en-
trado com qualquer tipo de 
instrumento judicial refe-
rente a eleição da mesa dire-
tora da Alerj”. Causou estra-
nheza a deputada Tia Ju lan-
çar sua candidatura própria. 

 n O presidente da Câmara de 
Vereadores do Rio de Janei-
ro, Carlo Caiado, recebeu a 
visita deste colunista e do vi-
ce-presidente de O Dia, Mar-
cos Rezende. Foram tratados 
assuntos que interessam aos 
cidadãos da cidade. A expec-
tativa do próprio Caiado é 
“realizar uma gestão moder-
na e eficiente”. O novo presi-
dente pretende dialogar com 
todas as correntes políticas.

CARLO CAIADO, 
O ANFITRIÃO, 
RECEBE VISITA

DIVULGAÇÃO

RESPOSTA DO 
REPUBLICANOS

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO: Traficantes 
da Penha e Praça Seca 

criam uniforme com 
alusão a chefes locais

RIO DE JANEIRO

Governo Bolsonaro 
gasta mais de R$ 

15 milhões em leite 
condensado

PAÍS

Produção falha e Projota 
descobre que Carla Diaz é 

participante
DIVERSÃO

InformedoDia

TRABALHO 
ACELERADO NA 
EDUCAÇÃO

IFEC RJ: 

RENDA 

FAMILIAR

Tem chamado a 

atenção o ritmo 

de trabalho do 

secretário munici-

pal de Educação, 

Renan Ferreiri-

nha. Ele tem feito 

visitas surpresa 

aos CREs, Coorde-

nadoria Regional 

de Educação. Em 

15 dias úteis, já vi-

sitou seis (faltam 

cinco). 

Pesquisa do IFec 

RJ mostra que 

para 44,7% dos 

entrevistados flu-

minense, a renda 

familiar perma-

necerá estável. 

Os pessimistas ou 

muito pessimistas 

em relação ao or-

çamento familiar 

são 35,2%. 

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

Uma notícia positiva para os trabalhadores: o aumento de R$ 1,20 
que seria aplicado a partir do dia 2 na tarifa da SuperVia foi adiado 
para os próximos 20 dias. Vamos torcer para que seja revisto de 
forma definitiva.

A operação para a prisão dos acusados de matar Bianca Lourenço 
resultou em uma triste realidade: escolas sendo refúgio de trafi-
cantes e pontos de venda de droga. Uma inversão de valores que 
jamais pode ocorrer. Algo precisa ser feito urgentemente.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Encontro para apoiar candidatura de Baleia Rossi à Câmara.

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Vilar dos Teles, Pavuna, Madureira, 
Santa Cruz... Tudo que é lugar tá penando 
sem água.

Já tô cansada de receber denúncia de 
morador, cobrar e receber respostinha 
pronta. Tudo bem que é esse o jornalismo 
que eu defendo, mas se a Cedae quiser 
mentir, que minta sozinha!

Tudo continua igual... Eles sempre pe-
dem o endereço do problema, dizem que 
vão enviar carros em 24 horas ao local, 
mas nem sempre é possível listar as ruas 
dos 29 bairros do Rio, mais a Baixada Flu-
minense, filhos de Deus!



BRASIL

INICIATIVA PRIVADA QUER
IMPORTAR VACINA
Seriam 33 milhões de doses do imunizante. A metade seria incorporada ao SUS 
e a outra parte seria utilizada pelas empresas de acordo com critérios próprios

U
ma batalha está sen-
do travada neste 
momento em torno 
das vacinas contra 

a covid-19. Empresários de 
setores diversos se articula-
ram para propor a compra 
privada dos imunizantes, 
com a condição - sugerida 
por eles - de doar metade de 
tudo que for comprado para 
o SUS. A ideia é permitir que 
a iniciativa privada faça pa-
ralelamente ao SUS a vaci-
nação - seguindo todos os 
protocolos sanitários, e sob 
a coordenação de equipes 
médicas - para acelerar e au-
mentar o número de vacina-
dos no Brasil.

Estão em jogo 33 milhões 
de doses, que a AstraZene-
ca diz não ter, que seriam 
divididas meio a meio. De 
um lado há quem deseje 
que apenas o governo cuide 
do problema da pandemia 
e controle a distribuição de 
vacinas. Do outro lado, gru-
pos que defendem a compra 
pela inciativa privada, com 
acesso a mais vacinas além 
das que o governo consegue.

A proposta dos empresá-
rios não exclui o governo do 
controle de qualidade e de 
procedimentos. Entre as ob-
jeções está a exigência das 
validações sanitárias (An-
visa), o respeito às normas 
legais e a existência de cri-
térios objetivos na ordem da 
vacinação. Outro cuidado, 
legítimo para os empresá-
rios, é que a inciativa privada 
não tente adquirir as vacinas 
que o governo quer.

A doação de metade das 
vacinas para o SUS acele-
raria o andamento da fila 
sem custo para o governo. 
A outra metade, ainda que 
atinja a grupos específicos, 
também imunizaria brasi-
leiros e ajudaria na retoma-
da da economia, raciocinam 
os empresários. Se de fato a 
inciativa privada tem condi-
ções de trazer mais vacinas, 
teme-se que isso não possa 
ser desprezado ou descar-
tado por razões políticas ou 
ideológicas.

Para o grupo de empresá-
rios, o governo acertaria ao 
dar a chance de tentar aju-
dar o país. Se não consegui-
rem, pensam, o país ficará 
no mesmo ponto. Mas se ti-
verem sucesso o Brasil terá 
uma quantidade de vacinas 
que pode acabar com o co-
lapso dos hospitais.

EM LIVE

 NApós defender medica-
mentos sem eficiência cien-
tificamente comprovada, 
o presidente Jair Bolsonaro 
apoiou uma espécie de “ter-
ceirização” do imunizante. 
Ontem, Bolsonaro disse que 
o governo federal apoia a ini-
ciativa de empresários de im-
portar, por conta própria, va-
cinas contra a covid-19 para 
imunizar seus funcionários. 

“Semana passada nós 
fomos procurados por um 
representante de empresá-
rios e nós assinamos carta 
de intenções favorável a 
isso, para que 33 milhões de 
doses da Oxford viessem do 
Reino Unido para o Brasil, 
a custo zero para o gover-
no. E metade dessas doses, 
16,5 milhões, entrariam aqui 
para o SUS e estariam en-
tão no programa nacional 
de imunização — seguindo 
aqueles critérios — e outros 
16,5 milhões ficariam com 
esses empresários para que 
fossem vacinados, então, os 
seus empregados, para que a 
economia não parasse”, afir-
mou o presidente em uma 
live do banco Credit Suisse.

Com esses 
dois lotes, 
regularizaremos 
as nossas 
entregas ao 
ministério (da 
Saúde)”

DIMAS COVAS, diretor 
do Butantan

Ministro Eduardo Pazuello

MINISTÉRIO DA SAÚDE

INFERNO ASTRAL DE PAZUELLO?

Mais 40 milhões de doses da Coronavac
 > O governador de São 

Paulo, João Doria (PSDB), 
anunciou a entrega de 5,4 
mil litros de insumos para 
a Coronavac, vacina con-
tra a covid-19 desenvolvi-
da pela Sinovac e produ-
zida pelo Instituto Butan-
tan. A previsão de entrega 
é no dia 3 de fevereiro e 

equivale a 8,6 milhões de do-
ses. Mais cedo, ele se reuniu 
virtualmente com Yang Wan-
ming, embaixador da China 
no Brasil, que participou vir-
tualmente de coletiva.

Dimas Covas, diretor do 
Butantan, afirmou que além 
dos 5,4 mil litros de insumos, 
outros 5,6 mil já estariam “em 

processo adiantado” de li-
beração. “Com esses dois 
lotes, regularizaremos as 
nossas entregas ao minis-
tério (da Saúde)”, afirmou, 
dizendo que entregaria 40 
milhões de doses da Coro-
navac ao governo federal 
até abril, e outras 54 mi-
lhões depois.

 NO ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello tem cinco dias para ex-
plicar ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) o uso de recursos 
do SUS na distribuição de clo-
roquina e hidroxicloroquina a 
pacientes com covid-19. Mesmo 
sem comprovação de eficácia 
e segurança no tratamento da 
doença, o chamado “kit covid”, 
composto ainda por outros me-
dicamentos igualmente inefica-
zes, segue sendo recomendado 
pelo Ministério da Saúde do go-
verno de Jair Bolsonaro e pelo 
próprio presidente.

O relatório de auditoria da 
área técnica do tribunal aponta 
que a distribuição é ilegal, já que 
foi distribuído pelo SUS um me-
dicamento que não traz em sua 
bula a indicação para covid-19. 
Nesse caso, o uso nesses pacien-
tes deveria ter sido autorizado 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância à Saúde (Anvisa), o que 
não ocorreu.

O tribunal também quer sa-
ber quem no governo foi respon-
sável pela publicação do aplica-
tivo TratCov, orientando o uso 
indiscriminado do medicamento 
para diversos problemas de saú-
de e para pessoas de todas as 
idades, como recomendar cloro-
quina e antibiótico para náusea e 
diarreia em bebês. 

No começo do mês, um ofício 
do ministério enviado à Secre-
taria de Saúde de Manaus pedia 
autorização para uma equipe 
percorrer as UBSs para estimu-
lar o uso dos medicamentos. E 

Bolsonaro 

participou de 

evento e disse 

ser favorável 

à compra de 

vacinas por 

empresários

MARCOS CORRÊA/PR

DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO

‘Terceirização’ 
do imunizante

TCU questiona uso de recursos do 
SUS para recomendar cloroquina

durante a explosão da crise no 
fornecimento de oxigênio para 
os pacientes, especialmente na 
capital amazonense, foram dis-
tribuídos imediatamente pelo 
governo 120 mil comprimidos de 
hidroxicloroquina. Já o oxigênio 
demorou a chegar, o que causou 
dezenas de mortes.

Entretanto, nos últimos dias 
tanto Pazuello como Bolsonaro 
têm mudado seu discurso em 
relação aos remédios. O ministro 
chegou a negar o estímulo ao uso 
pela pasta que chefia e retirou 
do ar o TratCov. Já o presidente 
tenta desligar sua imagem da 
cloroquina.

INQUÉRITO
Na segunda-feira, o ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
Ricardo Lewandowski deter-
minou a abertura de inquérito 
para apurar as ações de Pazuel-
lo em Manaus. E ontem, a Polí-
cia Federal recebeu o pedido de 
abertura de investigação feito 
pelo Supremo contra Pazuello. 
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92 municípios começam a vacinar
Região Metropolitana e capital fluminense já estão imunizando com as doses da Oxford/AstraZeneca

O
s 92 municípios do 
Estado do Rio de 
Janeiro receberam 
as 185 mil doses da 

vacina contra a covid-19 da 
Oxford/AstraZeneca e, nesta 
semana, cidades da Região 
Metropolitana iniciam a va-
cinação com o imunizante 
distribuído pela Secretaria 
Estadual de Saúde. Alguns 
municípios, como Duque de 
Caxias e Mesquita, já estão 
vacinando. O público-alvo 
são pessoas com 60 anos ou 
mais abrigadas em institui-
ções, maiores de 18 anos com 
deficiência, também abri-
gadas, e seus funcionários, 
além de todos os trabalha-
dores da saúde.

A Prefeitura do Rio am-
pliou o grupo prioritário 
para profissionais de saúde 
da rede pública e privada com 
60 anos ou mais receber a va-
cina contra covid. Isso ocorre 
porque o Município do Rio 
recebeu, na segunda-feira, 76 
mil doses do imunizante da 
Oxford/AstraZeneca, e assim 
poderá ampliar a vacinação 
contra a covid-19. Até o dia 3 
de fevereiro, os profissionais 
deverão procurar uma das 
236 clínicas da família e cen-
tros municipais de saúde para 
serem imunizados. É preciso 
levar documentação e com-
provante do conselho de clas-
se para se vacinar.

Durante este período, tam-
bém será finalizada a vacina-
ção dos funcionários de ur-
gência e emergência das uni-
dades hospitalares envolvidos 
no atendimento à covid-19 e os 
que realizam exames da doen-
ça. Segundo o prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, (DEM), deve 
ser possível imunizar todas 
as pessoas de grupos de risco 
até maio, com o início da pro-
dução da vacina de Oxford/
AstraZeneca pela Fiocruz em 
fevereiro.

Nesta fase, na cidade do 
Rio, serão contemplados, com 
a devida comprovação, as se-
guintes categorias de profis-
sionais com 60 anos ou mais: 
médicos, enfermeiros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogos, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
profissionais de educação físi-
ca, médicos veterinários e seus 
respectivos técnicos e auxilia-
res, bem como funcionários do 
sistema funerário que tenham 
contato com cadáveres poten-
cialmente contaminados.

 > A Justiça do Rio de Ja-
neiro negou um pedido 
feito pelo Ministério Pú-
blico para que a Prefeitu-
ra do Rio divulgue, dia-
riamente, a lista de vaci-
nados contra covid-19 no 
site do município.

Os procuradores ar-
gumentaram que a di-
vulgação é importante 
para que haja controle 
sobre a destinação da 
vacina aos grupos prio-
ritários. Na decisão, o 
juiz Marcello Alvarenga 
Leite argumenta que o 
MP não comprovou a 
existência de fraude na 
aplicação das vacinas, 
que a relação de vacina-
dos é feita no Sistema de 
Informações do Progra-
ma Nacional de Imuni-
zações, e que criar custos 
para o município não se-
ria razoável. O pedido foi 
feito a 22 municípios do 
Centro-Sul Fluminense 
e Médio Paraíba, com a 
argumentação de que a 
publicação iria “coibir 
eventuais fraudes”. 

Justiça nega 
pedido 
do MP-RJ

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE ITABORAÍ

Prefeitura do Rio barra samba da Pedra do Sal
Agentes aplicaram multas, derrubaram banheiro na rua, recolheram detritos sólidos e 8 ‘gatos’ de energia foram desligados

Prefeitura do Rio fez operação para evitar aglomeração em evento na Pedra do Sal na segunda-feira

Segundona, calor, samba e co-
vid. Essa mistura não dá certo. 
Para conter as aglomerações e 
conscientizar a população que 
frequenta a Pedra do Sal, no 
bairro da Saúde, a Prefeitura 
do Rio fez uma operação com 
70 agentes, entre guardas mu-
nicipais e policiais militares 
na segunda-feira e impediu 
a roda de samba que ocorre 
sempre no local. 

“A GM e a PM, assim como 
outros órgãos da prefeitura, 
chegaram ao local antes de 
qualquer movimentação, que 
geralmente acontece neste 
dia. O objetivo foi fazer uma 
ocupação pacífica e tranqui-
la do espaço, buscando diá-
logo e prevenção ao invés da 
repressão. A ação é baseada 
na inteligência, em dados e 
evidências. Em paralelo, esta-
mos dialogando com as pes-
soas que trabalham no even-
to e que também precisam so-

breviver nesse momento de 
pandemia”, disse o secretário 
municipal de Ordem Pública, 
Brenno Carnevale.

Durante a ação, técnicos 
do Instituto de Vigilância 
Sanitária municipal inter-
ditaram dois depósitos clan-
destinos de bebidas e mul-
taram dois bares por servir 
clientes em pé e por falta de 
licenciamento sanitário, res-
pectivamente. No ordena-
mento urbano, quatro am-
bulantes irregulares foram 
retirados das ruas e grades 
foram apreendidas pela 
Coordenadoria de Controle 
Urbano, da Seop. A Comlurb 
recolheu cerca de uma to-
nelada de resíduos sólidos, 
incluindo os resultantes da 
destruição de um banheiro 
montado em plena calçada. 
Oito ligações clandestinas 
de energia elétrica foram 
desfeitas pela Light.

DIVULGAÇÃO

 > Diferente da Corona-
Vac, que teve metade 
das doses retidas pelo 
governo do estado para 
garantir a aplicação da 
segunda dose entre 14 e 
28 dias no mesmo gru-
po de pessoas, toda a 
remessa da AstraZene-
ca enviada a São Gon-
çalo será aplicada, já 
que há um intervalo de 
três meses entre a pri-
meira e segunda doses. 

Ou seja, as 10.210 
doses da AstraZeneca 
serão aplicadas ao mes-
mo número de pessoas. 
A justificativa é de que 
nova remessa do imu-
nizante chegará no pra-
zo de três meses, que é 
o tempo para a aplica-
ção da segunda dose.

São Gonçalo 
recebeu 10,2 
mil doses

Prefeitura de Itaboraí recebeu 2.080 doses da vacina produzida pela parceria Oxford/AstraZeneca

DIVULGAÇÃO

Doses do imunizante foram distribuídas pelo governo do estado. Polícia Civil do Rio fez algumas das entregas aos 92 municípios fluminenses

 N 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 passaram por 36 bairros, 
contabilizando 242 inspe-
ções em estabelecimentos, 
101 infrações sanitárias e 19 
interdições. 

Entre as interdições, oito 
foram em eventos clandes-
tinos em casas de festas, 
que teriam um público total 
estimado de mais de 4,5 mil 
participantes, e uma em par-
que de diversão, em Bangu, 
na tarde da sexta-feira, 22.

PELA VIDA

Em dez dias, 
242 inspeções 
realizadas

CONFIRA

9.150

6.280

12.550

Niterói recebeu 7.070 
doses da vacina Oxford/
AstraZeneca, que começam 
a ser aplicadas hoje nas 
unidades de saúde. Já 
Itaboraí recebeu 2.080 
doses do imunizante.

Ao todo, 4.750 doses 
da vacina Oxford-
AstraZeneca/Fiocruz foram 
enviadas para São João de 
Meriti. E Maricá recebeu 
1.500. Ainda não há data 
de aplicação.

Em Duque de Caxias 
7.090 doses entregues 
ao município na manhã 
de segunda-feira. Em 
Mesquita, foram 1.510. 
Foram destinadas 3.950 
doses para Belford Roxo.
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Bloco na rua que nada. Esse ano Carnaval será no sofá!
Campanha ‘Unidos pelo distanciamento’ é uma parceria de blocos do Rio com a Dimona. Paes participou do lançamento da ação

BETH SANTOS/PREFEITURA DO RIO

Eduardo Paes 
participou do 
lançamento da 
ação de blocos 
carnavalescos 
‘Unidos pelo 
distanciamento’

cluiu o prefeito.
O “folião doméstico” pode 

escolher o bloco de sua pre-
ferência para destinar os re-
cursos da compra da camise-
ta da Dimona no link www.
camisadimona.com.br/car-
naval21. Entre eles estão: 
Exagerado, Tudo ou Nada, 
Butano na Bureta, Cordão 
da Bola Preta, Cordão do 
Boitatá, Balanço Zona Sul, 
Toca Raul, Sargento Pimen-
ta, Pede Passagem, Orquestra 
Voadora, Monobloco, Me Es-
quece, Empolga às Nove, To-
co-Xona, Marcha Nerd, Fogo 
e Paixão, Turbilhão Carioca.

“Este é o momento de as 
empresas apoiarem o Carna-
val para fortalecer o futuro da 
festa. São os blocos que sem-
pre provocam aglomerações 
com contágios de alegria, e 
agora mostram sua sensibili-
dade com o momento, buscan-
do conscientização de todos 
que amam o Carnaval”, diz Leo 
Zonenschein, diretor de mar-
keting da Dimona.

O Carnaval no Rio, que seria 
em julho deste ano, foi sus-
penso por conta da pandemia 
de coronavírus, que já matou 
29.043 pessoas em todo es-
tado. Com o adiamento para 
2022, muitos trabalhadores, 
como aderecistas, marcenei-
ros, costureiras, serralhei-
ros e tantos outros, ficaram 
sem o ganha-pão. Para dar 
aquela força pro pessoal que 
está enfrentando dificulda-
des, 18 blocos de rua do Rio 
se uniram para ajudar na 
conscientização da popula-
ção para que não haja aglo-
meração durante o Carnaval 
2021 e criaram uma camisa 
para vender e reverter os re-
cursos para os trabalhadores 
dos blocos. Na compra, é pos-
sível escolher para qual bloco 
reverter o valor.

O lançamento da ação “Blo-
cos de rua unidos pelo distan-
ciamento” foi ontem à noite 

e contou com a presença do 
prefeito Eduardo Paes (DEM), 
reconhecidamente amante da 
Folia de Momo. O “start” da 
campanha “Unidos pelo dis-
tanciamento”, fruto da parce-
ria dos blocos cariocas com a 
Dimona, marca de persona-
lização de camisetas, ocorreu 

ontem no bar Rio Scenarium, 
que fica no berço da boemia 
carioca: a Lapa.

No evento, Eduardo Paes 
recebeu uma camiseta da 
campanha e os blocos entre-
garam ao prefeito um termo 
de compromisso prometen-
do promover, juntos, o melhor 

Carnaval da história em 2022.
“Talvez tenha sido um dos 

atos mais tristes da minha vida 
cancelar o Carnaval. Mas é um 
ato de respeito às vidas. O Car-
naval de rua é uma conquista 
de todos aqui. Não poderia 
esperar outra atitude de vo-
cês. Muito obrigado pela com-

preensão e empatia”, disse Paes.
“Precisamos que, em 2022, 

a gente dê um show de ale-
gria, abraços e organização. É 
importante essa mobilização 
para fazer um carnaval históri-
co nessa cidade. Contem com a 
minha solidariedade e o meu 
amor a essa festa e ao Rio” con-

Amazonas: entrega de doses é suspensa
Prefeitura de Manaus deve cumprir a medida de divulgar diariamente lista de vacinados

A entrega de 132 mil doses 
de vacinas contra o novo 
coronavírus (Sars-Cov-2) 
feitas pela AstraZeneca em 
parceria com a Universida-
de de Oxford foi suspensa no 
Amazonas após decisão da 
Justiça Federal no estado.

Segundo a Secretaria Es-
tadual de Saúde do Amazo-
nas só poderá ser retomada 
caso a Prefeitura de Manaus 
cumpra as medidas de di-
vulgar todos os dias a lista 
de vacinados para que seja 
analisada pelos órgãos res-
ponsáveis, para evitar “fura-
filas” no plano de vacinação.

A divulgação dos nomes 
das pessoas vacinadas no 
estado começou na última 
segunda-feira, e foi questio-
nada pela juíza federal Jaiza 
Fraxe, pois na lista, apare-

132 mil doses estão à espera de ação de Manaus para evitar ‘fura-filas’

AFP

que grupo é esse que não 
aparece na lista do Minis-
tério da Justiça mas está na 
listagem oficial de Manaus? 
Ademais, é urgente a expli-
cação no ponto de CPFs in-
válidos que invadiu a rede 

pública de denúncias”, diz a 
juíza na decisão.

NOMES REPETIDOS

O Tribunal de contas do 
Amazonas identificou no-
mes repetidos e até mesmo 
CPFs inexistentes nas listas 
que foram analisadas neste 
final de semana.

Com muitas denúncias 
de fraude na vacinação, 
com pessoas fora do grupo 
prioritário sendo imuniza-
das, a Justiça amazonense 
decidiu que os “fura-filas” 
não receberão a segunda 
dose da vacina.

Segundo dados do site 
Coronavírus Brasil, 7.263 
pessoas foram vacinadas no 
Estado do Amazonas desde 
o início da campanha, na se-
mana passada.

ciam 1.421 pessoas registra-
das como “outros”.

“Quem são os ‘outros’? 
Se não são médicos, não 
são enfermeiros, não são 
técnicos, não são pessoas 
de limpeza, não são idosos, 

Enfermeira debochou 
da vacina e foi demitida
A enfermeira Nathana Fa-
ria Ceschim foi demitida 
da Santa Casa de Miseri-
córdia de Vitória. A profis-
sional da saúde foi dispen-
sada depois de postar um 
vídeo nas redes sociais de-
bochando da CoronaVac, 
vacina desenvolvida pelo 
Instituto Butantã contra 
a covid-19.

Na gravação, Natha-
na, que recebeu a primei-
ra dose da CoronaVac, 
desdenhou da vacina, 
que para ela, seria “uma 
água”: “Tomei por conta 
que eu quero viajar, não 
para me sentir mais se-
gura. Porque uma vacina 
que dá 50% de segurança 
para mim não é uma vaci-
na. Tomei foi água”, disse. 

Em nota, a Santa Casa 

confirmou a demissão da 
funcionária e reforçou 
que mantém “a postura cla-
ra e irrestrita com relação à 
importância da vacina como 
única solução possível para 
conter o avanço dos novos 
casos de coronavírus”. 

Já o Conselho Regional 
de Enfermagem do Espíri-
to Santo informou que a en-
fermeira será investigada 
pelo Conselho de Ética da 
entidade.

Aulas da rede 
estadual serão 
em turno único
Previsão é de que alunos retornem às escolas dia 
8 de fevereiro. Sistema será online e presencial 

REPRODUÇÃO

A partir de março as aulas presenciais devem ser retomadas para quem não tem acesso à internet

A
s aulas na rede es-
tadual de ensino no 
Rio de Janeiro vão 
ocorrer em turno 

único para evitar a aglome-
ração de professores e alu-
nos no transporte público 
durante o ano letivo de 2021. 

De acordo com o secretá-
rio estadual de Educação, 
Comte Bittencourt, a previ-
são é que as aulas sejam re-
tomadas a partir do dia 8 de 
fevereiro de maneira híbri-
da, com parte online e pre-
sencial. O horário das pre-
senciais seria de 10h às 15h.

“O mês de fevereiro é um 
mês de acolhimento e avalia-
ção diagnóstica dos alunos 
de forma individual, de ho-
rário marcado, para definir 
o distanciamento adequado”, 
disse Comte.

Ainda segundo o secre-
tário, as aulas presenciais 
estão previstas para come-
çar no mês de março e serão 
destinadas aos alunos que vi-
vem em situação vulnerável 
e não têm acesso à internet.

De acordo com o secretá-
rio, as escolas funcionarão 
sob um sistema de bandei-
ras com sinalização da verde, 
com aulas completamente li-
beradas até a roxa, com aulas 
apenas online.

NO MUNICÍPIO

O protocolo sanitário para as 
escolas, Espaços de Desen-
volvimento Infantil (EDIs) 
e creches, com as medidas 
a serem implementadas 
para proteção à vida dos es-
tudantes e profissionais de 
Educação, foi debatido, na 
segunda-feira, no Comitê Es-
pecial de Enfrentamento à 
covid-19.

O planejamento será vali-
dado pelo prefeito Eduardo 
Paes e apresentado hoje no 
Palácio da Cidade.

Fevereiro é um mês 
de acolhimento 
e avaliação 
diagnóstica dos 
alunos de forma 
individual e com 
horário marcado”
COMTE BITTENCOURT

REIVINDICAÇÕES

Professores vão fazer assembleia na sexta-feira

 N Os 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 informação foi antecipada pela 
coluna Servidor de O DIA.

A  r e u n i ã o  s e rá  r e a l i z a d a 
de forma virtual, às 14h, e está 
sendo convocada pelo Sindica-
to Estadual dos Profissionais de 
Educação do Rio de Janeiro (Se-
pe-RJ), com prévia inscrição dos 
interessados.

Os professores da rede es-
tadual de ensino podem vir a 
entrar nos primeiros grupos 
prioritários da campanha de 
vacinação contra a covid-19. 
O tema foi tratado na última 
quinta-feira por integrantes 
do Sepe com o secretário da 
pasta, Comte Bittencourt.

REPRODUÇÃO

Nathana está sob investigação

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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BRASIL

Rede dos órgãos estaduais sai do ar
Operadora interrompeu serviço por causa de dívidas; o governo entrou na Justiça pelo reestabelecimento

V
ários serviços do Go-
verno do Estado do 
Rio que dependem 
de internet ficaram 

fora do ar. O Detran-RJ e 
a Secretaria de Fazenda fi-
caram com agendamentos 
suspensos desde a tarde de 
segunda, após a Oi interrom-
per o fornecimento. O juiz 
Guilherme Sgilling Polo 
Duarte, do Plantão Judiciá-
rio do RJ, determinou na 
manhã de terça o reestabe-
lecimento que a empresa res-

tabeleça o serviço. Em caso 
de não cumprimento, será 
cobrada uma pena de multa 
diária no valor de R$ 100 mil. 

O Executivo fluminense in-
formou à coluna Servidor que 
“a atual gestão apura possíveis 
sobrepreços dos serviços pres-
tados nos últimos dez anos” 
pela Oi. O governo aponta que 
os preços praticados pela em-
presa estão muito acima da 
realidade do mercado.

O Palácio Guanabara 
acrescentou que publicou, 

no último dia 11, um edital 
para a contratação de nova 
prestadora do serviço. E que 
o pregão será realizado no dia 
1º de fevereiro.

De acordo com o Detran, 
os atendimentos a quem ti-
nha horário agendado es-
tão sendo realizados, e os 
processos protocolados nos 
postos de vistorias. Após o 
restabelecimento do siste-
ma, os usuários terão cinco 
dias úteis para retornar à 
mesma unidade e finalizar o 

serviço, sem necessidade de 
reagendamento.

Ainda segundo o órgão, os 
postos de habilitação estão 
realizando a entrega de do-
cumentos já emitidos. Quem 
não conseguir ser atendido 
para a confecção de novos 
documentos poderá retornar 
nos cinco dias úteis subse-
quentes ao restabelecimento 
do sistema, sem necessidade 
de reagendar o serviço.

O serviço de identificação 
civil está sendo realizado nor-

malmente na sede do depar-
tamento, no Centro do Rio, 
informou o Detran. Nos de-
mais postos, após a volta do 
serviço também não haverá 
necessidade de reagenda-
mento, para quem retornar 
em até cinco dias úteis.

Em nota, a Polícia Civil 
informou que os serviços 
de telecomunicações - tele-
fone e internet - não foram 
interrompidos nas unida-
des e setores da instituição. 
Os sistemas de registros de 

ocorrências online das dele-
gacias também estão funcio-
nando. A Oi, em outra nota, 
informou que os contratos de 
serviços de telecomunicações 
junto ao governo do estado 
venceram ao fim de 2020. 

“Dessa forma, a compa-
nhia é obrigada a desconti-
nuar o fornecimento de li-
nhas telefônicas e links de 
dados”, afirmam. “A empresa 
ressalta ainda que (...) tem 
atuado de boa fé e de forma 
colaborativa”.

Faetec de São Cristóvão largada
Prédio está sem manutenção, sujo e o mato toma conta, denunciam alunos

DANIEL CASTELO BRANCO

Área externa da Faetec Adolpho Bloch está abandonada

Pais e alunos da unidade da 
Faetec Adolpho Bloch, em São 
Cristóvão, temem o futuro. O 
cenário no campus é de aban-
dono, com obras inacabadas 
e, com todos os funcionários 
terceirizados demitidos, a 
unidade está sem merendei-
ra, equipe de limpeza e vigia 
patrimonial.

Telhado furado, teto sem 
acabamento, pintura des-
gastada e maçanetas quebra-
das também fazem parte da 
realidade da escola. Segundo 
pais de alunos, os funcionários 
terceirizados foram demitidos 
em agosto de 2020. Estudantes 
do curso de Produção de Áu-

dio e Vídeo e de Dança, estão 
impossibilitados de voltarem 
às salas, sem obras finalizadas, 
suspensas em dezembro. 

“Só temos dois andares dis-
poníveis para atividades de 
aula, com pendências que fi-
caram”, conta a representante 
comercial Renata Maria Le-
mos, 54, que já foi membro do 
Conselho Escolar.

A Faetec informou que a 
nova gestão, que assumiu o ór-
gão em dezembro de 2020, pla-
nejou o início das aulas para o 
dia 22 de fevereiro em todas as 
Unidades de Educação Básica e 
Superior, exceto para os alunos 
ingressantes que começarão 
em abril. Já as turmas dos cur-
sos profissionalizantes têm iní-
cio previsto para 1º de março. 

Os participantes do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
2020 poderão conferir hoje os 
gabaritos oficiais das provas 
objetivas do exame. O Enem 
impresso foi aplicado nos dias 
17 e 24 de janeiro. Os partici-
pantes resolveram questões 
objetivas de matemática, ciên-
cias da natureza, ciências hu-
manas e linguagens. Fizeram 

também a redação, a única 
subjetiva do exame. 

Os gabaritos serão divulga-
dos no portal do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Mesmo assim não é 
possível saber a nota no exa-
me, por causa da chamada teo-
ria de resposta ao item (TRI) na 
correção.

A Secretaria Estadual de Trans-
portes decidiu adiar o aumento 
da tarifa dos trens da Super-
via. O reajuste estava previsto 
para iniciar dia 2 de fevereiro, e 
a passagem ia subir de R$ 4,70 
para R$ 5,90. Mas por conta 
da condição econômica da po-
pulação fluminense durante 
a pandemia, a pasta decidiu 

prorrogar por mais 20 dias 
até uma nova decisão. A ONG 
Meu Rio lançou um protesto 
virtual contra o aumento da 
tarifa. Segundo a Secretaria, 
“o governo pretende assinar 
um termo aditivo ao contrato 
de concessão para instituir um 
valor mais adequado ao atual 
cenário socioeconômico”.

DIA A DIA

TRENS: TARIFA AUMENTA EM 20 DIAS

GABARITOS DO ENEM SAEM HOJE

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br

Exclusivo!
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Sumiço de 
crianças 
completa 
um mês

Os meninos desparecidos

Há exatos 30 dias, familia-
res dos primos Alexandre 
da Silva, de 10 anos, e Lu-
cas Matheus, 8, e do cole-
ga Fernando Henrique, 11 
anos, vivem uma agonia 
que parece não ter fim. 
Sem informações sobre 
o paradeiro das crianças, 
resta às famílias as orações 
e a esperança de encontrá
-los com vida. 

Hoje completa um mês 
da última vez em que os três 
foram vistos indo brincar 
em um campinho de futebol 
na comunidade do Castelar, 
em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense. A ONG Rio 
de Paz fará uma homena-
gem aos familiares, colo-
cando cartazes com foto e 
nomes dos meninos em sua 
instalação permanente na 
Lagoa Rodrigo de Freitas, 
na Zona Sul carioca.

O objetivo é chamar a 
atenção das autoridades de 
segurança do estado para 
que o caso não caia em es-
quecimento. As placas es-
tarão ao lado de nomes de 
crianças que foram mortas 
vítimas de balas perdidas 
no Estado do Rio.

“Três meninos pobres de-
saparecidos. Por que o Rio 
de Janeiro inteiro não os 
está procurando?”, alerta o 
presidente da ONG Rio de 
Paz, Antonio Carlos Costa. 

Polícia não acha veículo 
usado em crime na Kelson’s
Operação busca solucionar morte da jovem Bianca Lourenço na comunidade

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Autoridades da Polícia Civil 
em coletiva sobre operação 

na Kelson’s

E
lemento central nas 
investigações sobre a 
morte da jovem Bianca 
Lourenço, de 24 anos, 

o carro utilizado no crime, um 
HB20 cinza, não foi localizado 
durante operação na favela Kel-
son’s, na Penha, na manhã de 
ontem. A polícia acredita que 
o carro pode ajudar na busca 
de outros envolvidos na morte.

No porta-malas, a jovem foi 
vista pela última vez com mar-
cas de tiro, no alto do Comple-
xo da Penha. “Esse veículo é 
central na dinâmica do crime 
porque foi usado pelos auto-
res. A partir dele, podemos 
chegar a outros envolvidos”, 
disse o delegado Leonardo da 
Costa que participa da investi-
gação da DH.

Apesar de não ter localiza-
do nenhum suspeito do cri-
me, o investigador ponderou 
que a operação foi exitosa em 
levantar informações para o 
segundo momento da investi-
gação. Mas não revelou como 
as diligências foram feitas e 
o que foi colhido. Segundo o 
delegado Ronaldo de Oliveira, 
assessor do secretário da Polí-

cia Civil Allan Turnowski, Dal-
ton, apontado como autor do 
homicídio, não está na favela 
Kelson’s. “O objetivo principal 
da operação era colher dados 
para a Delegacia de Homicí-
dios da Capital (DH)”, disse 
Ronaldo de Oliveira.

ESCOLA TOMADA

A polícia informou durante 
coletiva que bandidos monta-
ram barricadas com trilhos de 
trem e tonéis em frente à Es-
cola Municipal Cantor Com-
positor Gonzaguinha, na Pe-

nha. Durante a incursão da 
polícia, dois suspeitos que es-
tavam dentro da unidade esco-
lar morreram após confronto 
com os policiais. Um deles che-
gou a ser socorrido, segundo a 
secretaria. A Polícia não sabe 
precisar quantos bandidos es-
tão dentro da unidade escolar. 
“Existem barricadas coladas à 
escola. Os marginais entraram 
em confronto armado e dois 
deles foram ‘neutralizados’ 
(mortos) dentro da escola. Com 
eles, foram encontrados mate-
rial de guerra: drogas, carrega-

dor de fuzil e duas pistolas. Isso 
demonstra que os marginais 
estavam ali para guerra”, disse 
Fábio Salvadoretti, represen-
tante da Core na coletiva.

Já a A Secretaria Municipal 
de Educação diz em nota que 
a escola não está ocupada por 
traficantes. “Nesta terça-feira, 
bandidos invadiram a unida-
de para escapar de cerco po-
licial. A polícia é o canal para 
passar detalhes da operação”, 
diz o texto. A direção da unida-
de vai solicitar reforço policial 
junto à unidade.

Traficantes criam 
uniforme especial
Quem lê os comentários 
nas redes sociais acredi-
ta se tratar de um time 
de futebol do bairro: ‘só 
craque representando a 
Penha’. Mas traficantes 
do Complexo da Penha 
e da Barão,  na Praça 
Seca, estão utilizando 
uniformes com alusões 
a líderes do Comando 
Vermelho.

A camisa é cinza e lem-
bra uniformede empre-
sa. No peito, a imagem 
de um urso, em referên-

cia ao chefe do tráfico na 
Penha, foi estampada jun-
to com o nome ‘Barão’, em 
vermelho. Nas costas, tam-
bém em vermelho, as frases 
‘Tropa do Urso’ e ‘Tropa do 
Marreta’. Urso é Pedro Pau-
lo Guedes, um dos princi-
pais criminosos do CV, lí-
der do Complexo da Penha 
e  procurado pela polícia. 
Já Marreta é o apelido de 
Luiz Cláudio Machado, pre-
so desde 2014 e apontado 
como chefe do tráfico no 
morro Jorge Turco.

Protesto em frente à 
Marinha do Brasil
O mistério do desapare-
cimento dos três pesca-
dores no mar da Barra 
da Tijuca, na Zona Oes-
te do Rio, está prestes a 
completar duas sema-
nas e segue sem solução. 
Devido ao insucesso nas 
buscas, a Marinha do 
Brasil decidiu suspen-
der as missões de pro-
cura temporariamente, 
o que revoltou os fami-
liares de Everaldo Ro-

drigues, conhecido como 
Cica, Marcelo Silva e Pablo 
Henrique Santos. 

Os parentes realizaram 
um protesto em frente ao 
prédio da Marinha, na Pra-
ça Mauá, no Centro da ci-
dade, na manhã de ontem. 
O objetivo é que as opera-
ções de busca não sejam 
encerradas e continuem 
ocorrendo. Participantes 
dizem que o protesto reu-
niu 50 pessoas.

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br
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VASCO

FLAMENGO

Cruzmaltino empata 
com reservas do Verdão 
Fora de casa, equipe de Luxemburgo conquista um ponto na missão de seguir na elite

DIVULGAÇÃO

De volta ao Palmeiras, Felipe Melo se esforçou para diminuir o espaço de Cano, autor de 13 gols no Brasileiro

N
a contabilidade vas-
caína, cada ponto 
conquistado é impor-
tante para assegurar a 

permanência na elite do fute-
bol brasileiro. No empate de 1 
a 1 com o Palmeiras, escalado 
com o time reserva, o Vasco 
cumpriu ontem o seu objeti-
vo na visita ao Allianz Parque. 
Com um belo gol de falta de 
Benítez, o Cruzmaltino, agora 
com 36 pontos, subiu para o 
14º lugar, mas ainda não con-
seguiu a desejada arrancada 
para sair da zona da confusão. 
No domingo, o Bahia será o ad-
versário em São Januário.

A aguerrida vitória por 3 a 
2 sobre o Atlético-MG, vivo na 
disputa do título brasileiro, foi 
a demonstração do peso da ca-
misa cruzmaltina na decisiva 
reta final do Brasileiro. Focado 
na final da Libertadores contra 
o Santos, no sábado, o Palmei-
ras não facilitou a missão do 
Vasco, com reservas do peso de 
Felipe Melo, Gustavo Scarpa e 
Lucas Lima em campo.

Com o fôlego renovado 
pela escalação de promes-
sas como Lucas Esteves e 
Gabriel Silva, o Palmeiras 
fez valer o mando de campo. 

Com a defesa desarruma-
da, Breno Lopes ganhou na 
velocidade de Graça e, den-
tro da área, chutou cruzado 

com Benítez bem marcado, 
o Vasco, após o gol anulado 
de Léo Matos, impedido, no 
início do jogo, respondeu 
na bola parada com um belo 

gol de falta de Benítez, aos 
34 minutos. 

O empate trouxe alívio, 
mas não mascarou os pro-
blemas ofensivos do Vasco. 
Distantes, Pikachu e Talles 
Magno sobrecarregaram o 
camisa 10 e deixaram Cano 
isolado na frente. No segun-
do tempo, pela demora em 
reagir, o resultado foi justo.

Sem entrar em campo desde novembro, 
zagueiro é reserva da equipe de Ceni

Léo Pereira: Besiktas 
quer definição rápida

O Besiktas, da Turquia, 
que fez uma oferta pelo 
empréstimo do zagueiro 
Léo Pereira, deseja defi-
nir rapidamente o futuro 
da negociação. A equipe 
turca pode desistir da pro-
posta se a negociação se 
arrastar por muito tempo.

O Besiktas ofereceu um 
vínculo de empréstimo até 
junho de 2022, com uma 
opção de compra ao térmi-
no do contrato. Caso o Fla-
mengo aceite a proposta, 
o clube carioca irá receber 
um valor de imediato. A 
pressa do clube turco acon-

tece porque a janela de trans-
ferências do país se encerra 
no dia 1º de fevereiro.

Contratado pelo Flamen-
go no começo do ano passa-
do, após passagem vitoriosa 
pelo Athletico-PR, o jogador 
nunca conseguiu cair nas 
graças dos torcedores. Ele 
custou 7 milhões de euros 
(cerca de R$ 23 milhões na 
cotação atual) aos cofres do 
Rubro-Negro. Atualmente, 
ele é reserva na equipe do 
técnico Rogério Ceni.

Aos 24 anos, Léo Pereira 
atuou em 34 partidas e mar-
cou um gol. O defensor não 
entra em campo desde o dia 
24 de novembro, contra o 
Racing, pela Libertadores.

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

SURURU NA TRINCHEIRA

O POTE DE OURO
DA LIBERTADORES

PEDALADAS

 N Nem nos sonhos dos 
mais otimistas dos torce-
dores do Santos pintou a 
possibilidade de fechar a 
temporada disputando o 
título da Copa Libertado-
res. Santos e Palmeiras jo-
garão a final no sábado, no 
Maracanã. Para o vencedor, 
um prêmio de 15 milhões 
de dólares. Para o perde-
dor, 6 milhões de dólares. 
No agregado de etapas 
vencidas, ao campeão, R$ 
110 milhões, ao perdedor, 
R$ 60 milhões. Nada mal, 
depois de enfrentar tantas 
dificuldades. O trabalho 
do técnico Cuca tem tudo 
a ver com isso.

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

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

 NA impressão que passa é 
que, no futebol do Flamen-
go, a coisa desandou, cada 
um tratando do seu, sem 
união e muito menos comu-
nicação. Sinto Rogério Ceni 
(foto) perdido, sem um nor-
te e tentando fazer o melhor, 
sem achar a ponta do nove-
lo. O argumento de que Ceni 
é inexperiente não conven-
ce. O cara tem uma história 
de liderança como jogador 
num clube de ponta e a tran-
sição para a nova função te-
ria que ser tranquila para o 
domínio do grupo. No For-
taleza, mostrou competên-

cia despertando o interesse 
do Flamengo, onde chegou 
sob aplausos. O curto-cir-
cuito deve ter ocorrido no 
convívio do dia a dia, algu-
ma coisa deve ter acontecido 
para que ficasse isolado com 
suas ideias. Talvez o racha in-
terno entre os que mandam, 
os que acham que mandam 
e os que querem mandar te-
nha contaminado o ambien-
te, engolindo o treinador. 
Pela sua formação, por ser 
recém-chegado e não ser do 
tipo que bate de frente, Ceni 
pode ter se apequenado no 
meio do tiroteio.

 N A Conmebol impôs 
condições e teremos 
convidados para o duelo 
entre Palmeiras e Santos 
na decisão da Libertado-
res, no sábado, no Ma-
racanã. Será que a CBF 
pedirá o mesmo trata-
mento para a decisão da 

Copa do Brasil, entre Grêmio 
e Palmeiras?

 N Al-Nasser, dos Emirados 
Árabes, volta à carga e quer 
o meia Everton Ribeiro, do 
Flamengo. Quem viu diz que 
a proposta do mundo árabe é 
robusta e balançou o jogador 
rubro-negro.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NClaudinho, artilheiro do 
Red Bull Bragantino, de 23 
anos, é mais que revelação. 
Ninguém jogou mais ou foi 
mais regular no Brasileirão, 
que caminha para o fim. É 
o craque do campeonato.

 NVento virou e Jorge Je-
sus passa dificuldades no 
comando do Benfica. No 
pior momento ainda veio 
a covid-19 para complicar 
as coisas. Mister olha para 
trás com saudades.

Léo Pereira chegou ao Flamengo no início do ano passado

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Basta repetir retrospecto do 
primeiro turno na reta final

Com 50 pontos e em sétimo 
lugar, o Fluminense luta por 
uma vaga na Libertadores. 
A possibilidade de um G-7 
ou até de um G-8 no Brasi-
leiro é grande, por conta da 
disputa da final da Copa do 
Brasil e da Libertadores, que 
envolvem clubes do G-6. No 
entanto, caso o Tricolor repi-
ta o retrospecto do primeiro 
turno contra os últimos seis 
rivais no Brasileirão, a vaga 
na Libertadores estará asse-
gurada, independentemente 
das outras competições.

No primeiro turno, o Flu-
minense derrotou o Goiás, o 
Bahia, o Santos e o Fortaleza. 

Tricolor quer vaga na Liberta

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Além disso, empatou com o 
Ceará e com o Atlético-MG. 
Caso repita essa pontuação, 
o Tricolor chegará aos 64 
pontos. Segundo cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
essa marca garante a equipe 
das Laranjeiras entre os seis 
primeiros do Brasileiro, ou 
seja, teria vaga assegurada 

na Libertadores.
Em caso de um G-8, a si-

tuação tricolor seria mais 
simples. Com mais sete pon-
tos, a equipe carioca se ga-
rantiria na posição. Porém, 
ficar entre os oito primeiros 
só vai significar se classificar 
para Libertadores caso os 
campeões da Libertadores 
e da Copa do Brasil estejam 
entre os seis primeiros do 
Brasileiro. No momento, o 
Grêmio (em quinto) e o Pal-
meiras (em sexto) estão. Po-
rém, o Santos, outro finalista 
da Libertadores, é o nono.

Com as colocações de mo-
mento, só o G-7 estaria ga-
rantido, já que Grêmio e Pal-
meiras se encaram na final 
da Copa do Brasil. Com isso, 
o atual sétimo lugar do Flumi-
nense já seria suficiente para a 
classificação. 

THOMAS TUCHEL NO CHELSEA
Um dia após demitir Frank Lampard, 

o Chelsea anunciou a contratação do 

técnico alemão Thomas Tuchel.

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

Clube deve negociar Gatito

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

A temporada ainda não aca-
bou, mas o Botafogo já vem se 
planejando para uma refor-
mulação no grupo alvinegro. 
Segundo informações do “ge”, 
o clube pretende negociar me-
tade do elenco ao fim do Cam-
peonato Brasileiro. O goleiro 
Gatito Fernández e o atacante 
marfinense Kalou podem dei-
xar o clube.

Atualmente, o elenco alvi-

negro custa mais de R$ 3 mi-
lhões mensais, e a intenção da 
diretoria é de se desfazer de 
mais da metade dele. Segun-
do o veículo, o Botafogo busca 
uma definição para jogadores 
com salários elevados, como 
Diego Cavalieri, Gatito e Kalou. 

A tendência é que o goleiro 
da seleção paraguaia receba 
propostas para deixar o clube. 
Já com Kalou, a diretoria vem 

buscando um acordo pelo ata-
cante. A cúpula alvinegra já 
estuda alguns nomes e pre-
tende contratar pelo menos 
dez reforços.

O gerente de futebol Túlio 
Lustosa e o técnico Eduardo 
Barroca não devem permane-
cer. No momento, o clube é o 
lanterna do Brasileirão, com 
23 pontos, e com 98% de chan-
ces de jogar a Série B.

Com um belo gol de falta de 
Benítez, o Cruzmaltino, agora 
com 36 pontos, subiu para o 
14º lugar no Brasileiro

para abrir o placar no Allianz 
Parque, aos 30 minutos.

BENÍTEZ EMPATA 
Previsível na transição e 
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ECONOMIA

A despesa com leite condensado está entre as 
principais do Executivo federal: R$ 15 milhões em 2020

REPRODUÇÃO

As despesas do governo federal em bebidas e alimentos em 2020 chegaram a R$ 1,8 bilhão 

‘Estado de guerra’ pode voltar, diz Guedes
EDU ANDRADE/ASCOM/ME

Paulo Guedes é pressionado a relançar o auxílio emergencial 

Pressionado a relançar o au-
xílio emergencial para dar 
assistência a famílias vulne-
ráveis, o ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse on-
tem que o governo pode reto-
mar os programas de socorro, 
caso haja o entendimento de 
que o número de mortes por 
covid-19 continuará acima de 
mil por dia e a vacinação pode 
atrasar. Nessa situação, o mi-
nistro disse que será decla-
rado novamente “estado de 
guerra”. Mas ele alertou que 
essas medidas precisarão vir 
acompanhadas de ações para 
conter gastos e ajudar a “pa-
gar a conta” dessa batalha.

“Se a pandemia se agrava 
e continua 1.500 mortes por 
dia, a vacina não chega e fa-
lhamos miseravelmente, mas 
não acredito nisso... Mas caso 
o pior aconteça, temos pro-
tocolo da crise, aperfeiçoado 

agora”, afirmou Guedes em 
evento do Credit Suisse. “Se 
disser que a pandemia está 
realmente assolando o Brasil 
de novo, você vai declarar es-
tado de guerra, como a gente 
declarou no ano passado.”

O ministro citou diferentes 
referências, em termos de nú-
mero de mortes diárias por co-
vid-19, para deflagrar o estado 
de guerra. Os números ditos 
pelo ministro ficaram entre 
1 mil e 1,5 mil óbitos por dia.

No Brasil, o recorde de nú-
mero de mortes por covid-19 
foi registrado em 4 de agosto 
de 2020, com 1.394 óbitos. O 
segundo maior número foi 
em 8 de janeiro deste ano, 
com 1.379 mortes. Até agora, 
a doença já causou a morte 
de mais de 217 mil pessoas 
no País.

Estadão Conteúdo

 > Segundo Guedes, o esta-
do de guerra inclui medi-
das de ajuda, mas contem-
pla também uma série de 
iniciativas para conter des-
pesas. “Estado de guerra é 
não ter reajuste pro funcio-
nalismo por dois anos, (ter) 
pisos bloqueados, acabou 
essa coisa de subir automa-
ticamente”, disse ele, sem 
especificar a quais míni-
mos se referia. 

Na PEC do Pacto Fede-
rativo, o governo já che-
gou a propor a desvincula-
ção de pisos de gastos em 
saúde e educação. “Tem 
que fazer o 3D (desinde-
xação, desvinculação, de-
sobrigação)”, acrescentou.

O ministro ponderou 

que, apesar da possibili-
dade de retomar as aju-
das, é preciso haver con-
trapartida para equilibrar 
as contas, uma vez que o 
País já elevou drastica-
mente sua dívida no ano 
passado para bancar as 
despesas de combate à 
pandemia. Na projeção do 
ministro, a dívida termi-
nou 2020 em 90% do PIB.

“A classe política tem 
que assumir responsabi-
lidade pelo orçamento. 
Se classe política aper-
tar botão vermelho da 
emergência, não é pegar 
dinheiro e sair correndo. 
Tem que pagar o custo da 
guerra (adotando medi-
das)”, afirmou.

Ministro lista série de medidas

Auxílio emergencial é aprovado para 196 mil pessoas
O governo federal vai pagar, 
amanhã, mais de R$ 248 mi-
lhões de auxílio emergencial 
para 196 mil pessoas. A porta-
ria do Ministério da Cidadania 
foi publicada ontem, no Diário 
Oficial da União, após análise 
das contestações e revisões de-
correntes de atualizações de 
dados governamentais.

Os beneficiários incluem 
cerca de 191 mil pessoas que 
contestaram a suspensão do 
benefício no site da Data-
prev, entre 7 e 16 de novem-
bro e entre 13 e 31 de dezem-
bro de 2020, e 5 mil pessoas 
que tiveram os pagamentos 
reavaliados em janeiro de 
2021. Elas receberão todas 
as parcelas a que têm direito.

Segundo o ministério, há 

8,3 mil que receberão a se-
gunda, a terceira, a quarta e 
a quinta parcelas do auxílio. 
Outras 40,9 mil pessoas re-
ceberão as três últimas par-
celas. Uma terceira faixa, 
de quase 68,1 mil cidadãos, 
receberá a quarta e a quinta 
parcelas. Já 78,3 mil vão em-
bolsar só a quinta parcela.

Os recursos serão deposita-
dos na poupança social digital 
da Caixa e estarão disponíveis 
no dia 28, para movimentação 
por meio do aplicativo Caixa 
Tem e para saques e transfe-
rências para outros bancos.

Com o Caixa Tem é possível 
fazer compras na internet e 
nas maquininhas em diver-
sos estabelecimentos comer-
ciais, por meio do cartão de 

débito virtual e QR Code. O 
beneficiário pode pagar bole-
tos e contas pelo próprio apli-
cativo ou nas casas lotéricas, 
e transferir os recursos sem 
o pagamento de tarifas. Para 
o saque em espécie, é preci-
so fazer o login no aplicativo 
Caixa Tem, selecionar a opção 
“saque sem cartão” e “gerar 
código de saque”. Depois, o 
trabalhador deve inserir a se-
nha para visualizar o código 
de saque na tela do celular, 
com validade de uma hora. 
Esse código deve ser utilizado 
para a retirada do dinheiro, 
que pode ser feita nas lotéri-
cas, correspondentes Caixa 
Aqui ou mesmo nas agências.

Agência Brasil

ABISMOS

Pandemia escancara a desigualdade social

 N A pandemia de coronavírus 
trouxe à tona (e com mais ni-
tidez) o que muitos teimam 
em não ver: a desigualdade 
social que cria abismos in-
transponíveis no Brasil. O au-
xílio emergencial, que primei-
ro veio como ‘seiscentão’ e 
depois foi cortado pela meta-
de e virou ‘trezentão’, chegou 
ao fim no dia 31 de dezembro, 
embora a pandemia persista. 
Serão 66 milhões de pessoas 
desassistidas e 24 milhões 
mergulhadas na pobreza ex-
trema. De um lado, milhares 

de pessoas que precisam do be-
nefício, de outro gente que não 
tinha direito e recebeu indevida-
mente. Já outros tinham direito e 
ficaram a ver navios...

Na primeira quinzena de de-
zembro, a ONG Rio de Paz, apoia-
da pela ONG Visão Mundial em 
Brasília, fez uma manifestação 
na Esplanada dos Ministérios co-
brando a extensão do benefício 
enquanto durar a pandemia de 
coronavírus. “No Brasil existem 
14 milhões de desempregados, 13 
milhões de pessoas vivendo com 
R$ 130 por mês e 52 milhões de 

pobres”, contou ao O DIA An-
tonio Carlos Costa, presidente 
da ONG Rio de Paz. Segundo 
ele, a suspensão do auxílio 
emergencial vai provocar a 
fome na população brasileira. 
E os mais afetados serão os 
moradores de favelas.

“Há uma coisa na pobreza 
do Brasil que me causa muita 
revolta: é a miséria vivida por 
cidadãos de um país que está 
entre as dez maiores econo-
mias do planeta”, disse. 

Martha Imenes

PGR recebe ação do 
PSOL para investigar 
gastos do governo 
com alimentos

A 
Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
recebeu uma ação en-
viada pelo deputado 

David Miranda (PSOL-RJ), so-
licitando que o procurador-ge-
ral, Augusto Aras, investigue 
sobre as despesas de R$ 1,8 
bilhão do governo federal em 
bebidas e alimentos em 2020. 
As informações foram apura-
das pela Folha de São Paulo. 

A demanda também foi 
assinada pelas deputadas Sâ-

mia Bomfim (PSOL-SP), Fer-
nanda Melchionna (PSOL
-RS) e Vivi Reis (PSOL-PA). 

O Metrópole divulgou as 
informações sobre os gastos 
do atual presidente e aponta 
que os números tiveram um 
aumento de 20% em compa-
ração ao ano de 2019.

O gasto com leite conden-
sado está entre os principais 
do Executivo federal, sob o 
comando de Bolsonaro, em 
2020. De acordo com um le-

vantamento do (M)Dados, nú-
cleo de jornalismo de dados 
do Metrópoles, com base no 
Painel de Compras atualizado 
pelo Ministério da Economia, 
o gasto com o produto, que 
o presidente gosta de comer 
com pão, ultrapassou os R$ 15 
milhões. Em todo o ano, os ór-
gãos do Executivo gastaram 
mais de R$ 1,8 bilhão em ali-
mentos, um aumento de 20% 
em relação a 2019.

Só de chiclete, mais de R$ 

2,2 milhões foram gastos. Já 
as compras com molhos (so-
mando shoyo, inglês e de pi-
menta) representam mais de 
R$ 14 milhões do total. Pizza e 
refrigerante, juntos, totalizam 
R$ 32,7 milhões. 

QUEM MAIS GASTOU

Conforme o (M)Dados, a 
maior parte das compras e o 
montante mais alto é ligado ao 
Ministério da Defesa. Foram 
mais de R$ 632 milhões com 

alimentação. Em segundo, en-
tra o Ministério da Educação, 
com o gasto de pelo menos R$ 
60 milhões. O Ministério da 
Justiça é o terceiro, com despe-
sas que superam R$ 2 milhões. 

Procurados pelo O DIA, os 
Ministérios da Justiça e Edu-
cação não responderam até o 
fechamento desta edição. Em 
nota, o Ministério da Defesa 
informou que “As Forças Ar-
madas têm a responsabilida-
de de promover a saúde do 

seu efetivo por meio de uma 
alimentação nutricionalmen-
te balanceada e que forneça 
macro e micronutrientes em 
quantidade e qualidade ade-
quadas. Além disso, e, de acor-
do com o Estatuto dos Milita-
res, Lei nº 6.880/80, a alimen-
tação é direito assegurado ao 
militar, assim como as refei-
ções fornecidas aos militares 
em atividade”. 

Com IG
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Concessões prometem 
R$ 9 bi em investimentos

ESTEFAN RADOVICZ

Governador em exercício, Cláudio Castro deve detalhar hoje o projeto

O 
plano do governo 
fluminense de tirar 
do papel um amplo 
pacote de moderni-

zação do Estado do Rio, com 
a promessa de enxugamen-
to de gastos, está em curso. 
E uma parte dele será lan-
çada hoje: trata-se do ‘Fa-
cilita RJ’, programa de con-
cessões de serviços e ativos 
estaduais que serão assumi-
dos pela iniciativa privada 
nos próximos dois anos. A 
expectativa é que a medida 
gere economia para os co-
fres do Rio e R$ 9 bilhões 
em investimentos privados.

De acordo com as infor-
mações, são projetos nas 
áreas de transporte, urba-
nismo, meio ambiente e 
eficiência energética. Entre 
as ações previstas, a mais 
adiantada é a concessão de 
dois lotes de rodovias esta-
duais, totalizando 756 km de 
vias a serem concedidas para 
o setor privado. A expectati-
va é que a medida reduza o 
custo logístico e traga bene-
fícios econômicos para o Rio.

Esse programa é parte do 
projeto de reestruturação do 
estado, preparado pela Secre-
taria de Planejamento e Ges-
tão. Ainda estão por vir uma 
reforma administrativa, com 
previsão de fusão de alguns 
órgãos, além de outras ações.

ACORDO FECHADO

 nO Previ-Rio e a Assim fecharam 
acordo para a prorrogação do 
contrato do plano de saúde dos 
servidores cariocas por mais 6 
meses, sem reajuste, como havia 
sido solicitado pela presidente 
da autarquia, Melissa Garrido. 
O convênio terminaria no dia 31. 
Diante do prazo curto para um 

novo credenciamento, a autar-
quia pediu a extensão para asse-
gurar a continuidade do atendi-
mento a 150 mil pessoas durante 
a pandemia. Melissa ressaltou 
que a medida, sem aumento 
de custos, atende às ações “de 
austeridade anunciadas em 1º 
de janeiro pela Fazenda”.

Mais 6 meses de plano de saúde

 n Professores das redes esta-
dual e municipal do Rio farão 
assembleias na sexta-feira e 
no sábado, respectivamente, 
para tratar do retorno às au-
las. O tema será amplamente 
debatido na reunião virtual, 
organizada pelo Sepe. Porém, 
já existe uma inclinação dos 
educadores para que as ati-
vidades presenciais só sejam 
realizadas integralmente se a 
categoria for vacinada.

Até porque os profissionais 
já têm declarado o posiciona-
mento de que são favoráveis à 
volta presencial somente com 
a imunização completa. 

Aliás, a prioridade na va-
cinação dos professores e 
demais servidores da área 
da Educação tem sido de-
fendida pelo prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e pelo secre-
tário estadual de Educação, 
Comte Bittencourt.

PROFESSORES PLEITEIAM

Vacina antes de retorno presencial

Volta das aulas presenciais será debatida em assembleias virtuais

DIVULGAÇÃO

CONFIRA

756 KM R$ 52,5 BI
De acordo com as informações, 
serão 756 km de vias concedidas 
para a iniciativa privada, 
com promessa de benefícios 
econômicos para o Rio

Se estado conseguir aderir ao 
novo regime fiscal, terá alívio de 
caixa de R$ 52,5 bilhões até 2029, 
com suspensão do pagamento 
da dívida com a União

 > O Facilita RJ será um 
passo entre tantos ou-
tros que o governo am-
biciona para modificar 
a estrutura do estado e 
também conseguir aval 
da União ao novo Regi-
me de Recuperação Fis-
cal. O regime garante a 
suspensão da dívida no 
primeiro ano do acordo, 
e uma forma de paga-
mento mais suave nos 
anos seguintes, o que 
representa alívio de cai-
xa de mais de R$ 50 bi-
lhões entre 2021 e 2029. 

O RRF é apontado 
como a saída para man-
ter os salários de servi-
dores em dia. A equipe 
do governo federal, no 
entanto, exige ações de 
austeridade, como as re-
formas administrativa 
e previdenciária. A dis-
cussão sobre os projetos 
em solo fluminense deve 
avançar depois da 1ª eta-
pa da vacinação, já que 
os esforços do estado são 
nesse sentido.

Medidas para 
adesão ao 
novo regime
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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.
 

PeDreIr5 V/teXt5
Instalador Hidráulico, expe-
riência em execução de obras 
prediais, larga experiência 
em montagem de barriletes, 
instalações, revestimentos, 
alvenaria. Tel: 99805-0716/ 
99823-7423

 

meCÂNIC5 V/teXt5
De Automóveis, experiência 
em troca  correias, cabeçote 
e mecânica em  geral, Salá-
rio combinar. Início imediato. 
Comparecer Rua São Clemen-
te, 169/Botafogo.

 
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
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MODELO FEZ PROCEDIMENTOS NO ROSTO

F
ernanda Lacerda, a Mendigata do 
extinto programa ‘Pânico’, virou 
empresária e anda desenvolven-

do uma marca com vários produtos 
que deverão entrar no mercado em 
breve. Mas, a apresentadora e modelo 
tem chamado a atenção nas redes 
sociais pelas mudanças no rosto nos 
últimos tempos. Internautas questio-
nam se a moça fez algum procedimen-
to estético e o motivo da transforma-
ção. Fernanda confirmou com exclusi-
vidade para coluna que recorreu aos 
tratamentos estéticos.

“Sempre tive traços marcantes, mas 
cuido da qualidade da minha pele e 
faço alguns tratamentos, sim, para 
prevenir o envelhecimento e estimular 
o colágeno. Faço peelings, lasers e 
botox a cada 6 meses e MD Codes a 
cada 2 anos. Tudo de forma bem sutil, 

somente para manter o visual”, admite 
a modelo.

A apresentadora jura que não liga 
quando as pessoas começam a pergun-
tar o que teria acontecido e dão opi-
niões nem sempre tão boas. ‘Eu vejo o 
autocuidado como ato de carinho com 
você mesma. Se tem algo que quere-
mos fazer por nós mesmos e não por 
pressões externas, e sem exageros, é 
super válido. Aumenta a autoestima e 
traz benefícios estéticos e para a saú-
de”, explica para logo completar que 
está se sentindo bem mais poderosa: 
“Adorei o resultado.  Sempre busco ser 
mais sutil e na forma certa que combine 
com a minha anatomia. Procuro har-
monizar meus traços, mas senti que a 
pele melhorou muito também. Além 
disso, percebi efeitos de rejuvenesci-
mento. Hoje me sinto mais confiante”.

G
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A

Ex-assistente de palco de Marcos Mion no ‘Legendá-

rios’, Deborah Albuquerque, vem sendo alvo de críticas 

e ameaças de ‘cancelamento’ no Instagram, por conta 

de suas declarações. “Eu vivo isso diariamente na in-

ternet. Críticas, ameaças de ‘vamos te cancelar’. Eu sou 

uma pessoa pública, trabalho com a imagem de uma 

pessoa fitness. E nós, artistas, que temos a vida exposta, 

estamos sujeitos às críticas e ataques. Mas não é algo 

que entendo muito bem, acredito que se a pessoa não 

vai fazer um comentário construtivo, é melhor não falar 

nada. As pessoas não têm direito de sair apontando 

dedo e condenando as outras apenas porque não con-

cordam com a opinião do próximo”, disse a ruiva.

Após ter suas gravações novamente suspensas por conta 

da segunda onda de Covid-19, a novela ‘Nos Tempos do 

Imperador’, da TV Globo, retomou os trabalhos nesta 

semana, mas de forma remota. Os atores de mais idade 

estão sendo poupados de gravar e os jovens seguem tra-

balhando. Por conta disso, algumas das cenas acabam 

ficando ‘penduradas’ devido à ausência dos veteranos 

que ainda estão em isolamento. Nos bastidores co-

menta-se a ‘bagunça’ que tem sido gravar sem todos 

os atores do elenco presentes.

TRABALHO REMOTO

SENDO AMEAÇADA DE 
‘CANCELAMENTO’

DIVULGAÇÃO

De volta ao ar para o seu nono papel na TV, 
Maurício Pitanga viverá Zebulom em 
‘Gênesis’. Ele também está na reprise de 
‘Malhação Sonhos’. O ator diz que a 
expectativa para esse novo papel é 
grande, já que entra na sétima e última 
fase da novela. Enquanto não começam as 
gravações, ele passa a maior parte de seus 
dias no interior do RJ pra ficar mais isolado.

MAURÍCIO 
PITANGA DE 
VOLTA À TV

Fernanda Lacerda, 

a Mendigata, está 

com novo visual

SA
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U
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BABU SANTANA LANÇA 

O ‘SARAU DO PAIZÃO’

‘Sinto que
a pele
melhorou 
muito 
também, 
além disso 
percebo os 
efeitos de 
rejuvenesci-
mento. Hoje 
me sinto 
mais 
confiante’

O ator e cantor Babu Santana, que está na novela ‘Salve-se 

Quem Puder’, estreia na próxima quinta, às 20h, seu novo proje-

to audiovisual ‘Sarau do Paizão”, que homenageia a história da 

poesia preta brasileira. São cinco episódios lançados semanal-

mente com interpretações inéditas de obras de Maria Firmina 

dos Reis, Elisa Lucinda, Abdias do Nascimento e Cruz e Sousa. 

DIV
ULG

AÇÃO
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INVESTE NA MÚSICA

FILHA DE DUDU NOBRE 

R
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O
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Filha do sambista Dudu Nobre com Adriana Bombom, Olívia Nobre (Lily), de 18 anos, 

começa a investir em sua carreira musical. A jovem vai gravar um clipe no próximo dia 26, 

no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio, e a produção está a procura de um modelo para 

compor as cenas. Toda estrutura do videoclipe está sendo patrocinada por Dudu Nobre, 

que acompanha de perto os primeiros passos da filha no mercado musical. Filha de peixe...

BIEL RECLAMA DAS RÁDIOS 
E DOS STREAMING NÃO 
TOCAREM SUA MÚSICA

R
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No casamento da influenciadora Jade Seba com Bru-

no Guedes, que aconteceu neste fim de semana, em 

Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, chamou a atenção 

dos convidados e desta coluna a ausência de alguns 

nomes de peso na internet, no caso, as amigas in-

fluencers da noiva. Muitas dessas blogueiras deixa-

ram de ir à cerimônia temendo pelo cancelamento, já 

que o evento foi realizado para cerca de 150 pessoas e 

bem no meio da segunda onda de covid-19. Além da 

ausência das figuras icônicas da internet, o uso das 

máscaras também foi assunto. Em algumas ima-

gens compartilhadas no Instagram, os convidados 

aparecem ou fazendo uso errado das máscaras, ou 

simplesmente não as usando. Puxado! 

Em conversa com brothers em um dos quartos do ‘BBB21’, o hu-

morista Nego Di virou alvo de polêmica na manhã de ontem, após 

assumir que costuma ser preconceituoso. Ele ainda afirmou que 

esse é seu momento de mudar e deixar de ser, entre outras coisas, 

racista e homofóbico. 

“Sou machista, sou homofóbico, sou racista, sou gordofóbico. A 

diferença entre mim e uma pessoa que talvez quer fazer mal a 

essas pessoas é que eu entendi que isso precisava parar dentro 

de mim. Cada um tem seu momento. E todo mundo é tudo isso. 

Minha mãe é machista para caral**. Só que cada pessoa tem seu 

processo de evolução. E o meu processo é agora, eu quero mudar 

agora”, disse o humorista, que teve sua fala bastante repercutida 

nas redes sociais.

ASSUMIU O PRECONCEITO

E AS BLOGUEIRAS?
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 n Papatinho, Seu 
Jorge e Black 
Alien vão lançar 
juntos a música 
‘Final de Sema-
na’ no dia 12 de 
fevereiro.  

Biel é um dos primeiros entrevistados de Luciana Gimenez em seu canal no 

Youtube e o cantor faz várias revelações sobre a família, o momento difícil 

que atravessou logo após a acusação de assédio contra uma jornalista e o 

namoro com Tays Reis no programa desta semana. Ele também contou que 

se sente ‘barrado’ nas rádios e nos streamings. “A minha música nova com a 

Tays, ‘Artigo 157’, tocou mais de 100 mil vezes no Spotify e a gente não entrou 

no Top 200, sendo que o último colocado tinha 80 mil plays. Não estou pe-

dindo para entrar em uma playlist. Estou pedindo para entrar nos Top 200 

porque os nossos números estão lá. A gente tem pedido pelas redes sociais, 

mas por não ser de uma gravadora, não ter o peso de uma gravadora atrás, 

as pessoas dizem que a ordem é não tocar a música. Não entendo e é triste”.

BREGA FUNK

O FEAT DO 

Dois dos maiores artistas nordestinos da atualidade, Dada Boladão e Tainá 
Costa finalmente realizaram o sonho dos fãs de brega funk e se uniram para 
uma colaboração inédita. ‘Sentadinha’ traz a pegada sensual do dueto com o 
beat contagiante do brega. Dada é considerado por muitos o principal nome da 
cena do brega e Tainá, que antes era tida como a ‘rainha’ da dança por conta de 
seu rebolado único, hoje se tornou uma das revelações na música brasileira.

DIVULGAÇÃO 

Juliano Laham já era tido como um lord nos bastidores de ‘Gênesis’, da Record. Depois que assumiu 
o papel de José do Egito, no lugar de Arthur Aguiar, o ator está ainda mais simpático e entrosado 
com o elenco do que já era. Laham já chega nos estúdios do Rec 9 arreganhando as canjicas e cum-
primentando a todos. Simpático é ele! A coluna deseja sucesso ao Laham na nova casa.

MISTER SIMPATIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Presidente de um dos partidos com mais votos no 
Congresso Nacional e boas bancadas em Assembleias 
Estaduais, o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI) 
tornou-se o homem mais poderoso do Governo sem ter 
cargo. A eminência parda do presidente Jair Bolsonaro 
transita com desenvoltura no Legislativo, passa por por-
tas palacianas sem agendas e virou alvo de demandas 
diversas suprapartidárias. Emplacou um ministro no 
Supremo Tribunal Federal – ele é o principal padrinho 
da indicação de Nunes Marques, e comemorou aberta-
mente no Twitter – e pode conquistar a presidência da 
Câmara dos Deputados na figura de Arthur Lira, deputa-
do de seu partido que apadrinha. É do Progressistas uma 
das futuras vagas na iminente minirreforma ministerial.

Na moita
 NCiro articula levar para a 

legenda um nome de vitri-
ne para indicar de vice na 
chapa presidencial da ten-
tativa de reeleição de Bol-
sonaro, cujas tratativas já 
começaram.

Ser com discrição
 NO senador ativou o modo 

‘ser sem ser visto’ e ganhou 
a confiança do presidente 
da República. Mas é espe-
culação qualquer menção 
a ele como eventual vice na 
chapa, por ser alvo da Ope-
ração Lava Jato como um 
dos ilustres da Lista de Ja-
not, o ex- PGR.

Pé de guerra
 NA corrida pelas presidên-

cias da Câmara e do Sena-
do rachou de vez o DEM. 
O presidente da Câmara 
(DEM-RJ), Rodrigo Maia 
(RJ), e o presidente nacio-
nal do partido, ACM Neto 
(BA), estão em pé de guer-

ra por causa dos deputados 
que contrariam a orien-
tação da bancada e decla-
ram voto em Arthur Lira 
(PP-AL).

Véspera 
 NMaia esperava mais enga-

jamento do presidente do 
DEM na campanha de Ba-
leia Rossi (MDB-SP). Sem 
a intervenção de ACM, a 
maioria dos democratas 
ameaça, às vésperas da elei-
ção, derrotar Maia e fechar 
com o bloco de Arthur Lira. 

Fissura 
 NOutra fissura no DEM 

envolve Rodrigo Maia e o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (AP). Os dois 
não se falam desde que o 
STF barrou a possibilidade 
de reeleição no Congresso. 
Recente, Alcolumbre igno-
rou o ofício de Maia com 
pedido para convocação da 
Comissão Representativa 
do Congresso Nacional. 

Privatizações 
 NPara acalmar o merca-

do e evitar novas baixas, 
a equipe econômica tem 
posicionado a investidores 
que a agenda de privati-
zações tende a avançar no 
Congresso com a eleição 
de aliados do Planalto para 
os comandos da Câmara e 
do Senado. Wilson Ferrei-
ra deixou a presidência da 
Eletrobras por conta das 
dificuldades de desestati-
zação da empresa. 

Dever de casa 
 NAntes de decidir o parti-

do ao qual irá se filiar após 
as eleições do Congresso, o 
presidente Jair Bolsonaro 
quer saber, com detalhes, 
como está a atual situação 
em cada Estado das siglas 
que o convidaram. O PTB 
já fez o dever de casa e en-
tregou ao presidente um 
“dossiê” sobre atuação e 
alianças do partido até em 
municípios. 

Segunda onda 
 NMedidas de distanciamen-

to menos rígidas podem 
agravar a segunda onda de 
Covid-19. É o que aponta 
estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada 

(Ipea): “Entre os meses de 
abril e dezembro de 2020, 
o grau de rigor das medidas 
de distanciamento dimi-
nuiu de 6,3 para 2,9 (-54%) 
– em uma escala de 0 a 10. 
No mesmo período, o núme-
ro médio de novos óbitos au-
mentou de 1,0 para 3,1 por 1 
milhão de habitantes”.

Fura-fila 
 NO senador Plínio Valério 

(PSDB-AM) propõe alterar 
o Código Penal para tipifi-
car como crime a “burla à 
ordem de vacinação”. Pela 
proposta do tucano, quem 
furou fila pode pegar pri-
são de três meses a um ano, 
mais multa. Se o agente for 
autoridade ou servidor pú-
bico, a pena pode chegar a 
um ano e meio.

Painel 
 NO painel artístico feito 

por artistas para o projeto 
beneficente do Instituto da 
Primeira Infância (Iprede) 
foi retirado do Aeroporto 
Internacional Pinto Mar-
tins, em Fortaleza. À Colu-
na, a Fraport Brasil, que ad-
ministra o terminal, diz que 
“o quadro foi retirado em 
função das obras” e depois 
será reinstalado. 

EMINÊNCIA PARDA

RIVAL 

 N Estagnada, a candidatu-
ra da senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) à presidência do 
Senado perde apoio até  dentro 
da bancada emedebista. Pelo 
menos quatro – dos 15 senado-
res – já falam em votar no rival 
Rodrigo  Pacheco (DEM-MG).

A pandemia da covid-19 provo-
cou a necessidade do indiví-
duo adaptar-se ao novo nor-

mal e reinventar-se, até para supor-
tar o impacto econômico decorrente 
da queda da demanda global. Com 
as sociedades empresárias, inclu-
sive as de base tecnológica, não foi 
diferente. O problema é como fazê-lo 
e, caso elas não consigam - afinal, 
tiveram o seu fluxo de caixa afetado 
e as obrigações anteriormente assu-
midas consumiram os seus recursos 
-, como saírem do cenário de crise e 
assegurarem a sua preservação.

As sociedades de base tecnológica, 
constituídas, em sua maioria, a par-
tir de ideias e conceitos, ligam-se às 
regras jurídicas disciplinadoras das 
situações de insolvência empresarial, 
pois, ao lidarem com diversos riscos e 
desafios, dentre eles o de atrair inves-

Há quase um ano, o mundo co-
nhecia a primeira pandemia 
deste século. Desde março de 

2020, aprendemos novas formas de 
trabalhar, de se relacionar e de viver. 
O setor da Saúde, o mais importante 
desta crise, foi diretamente impacta-
do com o imenso número de infecta-
dos, demanda impensável por equi-
pamentos, UTIs cheias e com uma 
nova forma de atender os pacientes.

As empresas do setor viveram de-
safios nunca imaginados antes. Desde 
colocar uma parte da equipe em home 
office, equipar e garantir a segurança 
dos profissionais da linha de frente até 
atender à imensa demanda de hospi-
tais públicos e privados por ventila-
dores e outros aparelhos, como tomó-
grafos e raios-x, essenciais para o aten-
dimento de pacientes com covid-19, e 
ainda oferecer soluções tecnológicas 
para enfrentar a crise.

Os equipamentos seguem atenden-
do os milhares de pacientes interna-
dos na “segunda onda” da doença. O 
home office, em alguns casos, veio 
para ficar. Os profissionais da linha 
de frente vão continuar se expondo 
em nome de um bem maior. Mas quais 
são as outras marcas da pandemia que 
devem permanecer?

Muitos me perguntam se a teleme-
dicina seria uma delas. Acredito até 
que muitos atendimentos possam 
ser feitos de forma virtual, mas ainda 
creio no exame feito de forma minu-
ciosa. A meu ver, a telemedicina favo-
rece casos onde o paciente já possui 
resultados, precisa de direcionamento 
emergencial ou está impossibilitado 
de se deslocar.

Um caminho sem volta é a tecnolo-
gia empregada para a pandemia. Nesse 
ponto, falo exatamente de como a Ciên-
cia avançou durante a crise. Os equipa-
mentos médicos ganharam uma preci-
são nunca vista antes, soluções foram 
criadas ou melhoradas e várias vacinas 
eficazes foram criadas em tempo recor-
de. A ciência e a tecnologia ofereceram 

A pandemia deixará legado?

Sociedades e a Lei 11.101/2005

Juliana Cesario 
de Mello Novais 
e Nélio Georgini 
da Silva 
advogados

Nelson Garcia
diretor-executivo da 
GE Healthcare para 
o Brasil

timentos, demanda de mercado, ga-
nhar valor e escala, tomam decisões 
sem descartarem o insucesso. 

A Lei 11.101/2005 precisa mini-
mizar os riscos para estimular mais 
investimentos, empreendedorismo, 
inovação e desenvolvimento de tec-
nologias, malgrado não diga respeito 
diretamente à estas duas últimas, em 
vez de interferir no propósito de se 
empreender e assumir riscos. 

Aliás, a citada lei, alterada em al-
guns pontos pela Lei 14.112/2020 , 
têm efeitos ex ante. Trocando em 
miúdos, implica na tomada de deci-
são do empresário, quem já pensa na 
hipótese de insolvência, criando de 
antemão um desestímulo. 

Tome-se, como exemplo, o trata-
mento desigual dado à PGFN e à RFB 
e ao credor concursal; a execução dos 
seus créditos com o processo judicial 
em curso; a convolação da recupe-
ração em falência, mesmo sem isto 
proporcionar boas condições para re-
ceberem os seus créditos; e a penhora 
do capital de giro da Recuperanda - o 
que pode ser fatal - e dos seus bens de 

à sociedade a resposta de um problema 
que, anos atrás, demoraria muito mais 
para ser resolvido.

O medo e a incerteza são legados 
ruins que a pandemia deixa. De acor-
do com as Sociedades Brasileiras de 
Cirurgia Oncológica (SBCO) e de Pa-
tologia (SBP), houve uma redução de 
até 90% no número de exames que de-
veriam ser oferecidos em hospitais do 
país, afetando especialmente pacien-
tes oncológicos, gestantes e doentes 
crônicos. É importante ressaltar que 
essa redução foi causada pelos pacien-
tes, que deixaram de fazer consultas 
médicas e exames.

Entre os meses de março e maio do 

ano passado, 50 mil brasileiros deixa-
ram de ser diagnosticados com câncer. 
O “abandono” de hospitais e clínicas 
pela população vai mostrar os seus re-
sultados já este ano, com um possível 
aumento do número de casos de diver-
sas outras patologias.

Após o fim da pandemia, vamos res-
pirar com alívio, mas será que teremos 
um mundo melhor? Em alguns seto-
res, sim. Em outros, enfrentaremos 
problemas graves por causa de tudo o 
que deixamos de fazer nesse período. 
Caberá a nós pensar de maneira cola-
borativa e privilegiar o coletivo. Só o 
tempo nos mostrará se aprendemos 
com a maior crise da saúde recente!

capital, com a consequente alienação. 
Diante disso, imperiosa a seguin-

te indagação: E os Princípios da Par 
Conditio Creditorium, Liberdade Eco-
nômica e Preservação da Empresa? 

Provavelmente, a dificuldade do 
devedor honrar o parcelamento de 
dívidas tributárias e previdenciárias, 
tema abordado timidamente pela Lei 
14.112/2020, permanecerá, haja vista 
o Financiamento DIP, cujo modelo é 
bom, mas um pouco burocratizado, 
não conferir a devida e necessária 
segurança jurídica aos financiadores. 

Contudo, saliente-se os avanços 
feitos na lei em questão, tais como a 
incorporação da insolvência transna-
cional e do DIP Financing, a positiva-
ção de temas já consolidados pela ju-
risprudência e a simplicidade e cele-
ridade da Recuperação Extrajudicial. 

Enfim, passos significativos foram 
dados colimando a modernização e a 
celeridade da Lei de Recuperação e 
Falências, mas ainda é preciso apri-
morá-la, de modo a garantir também 
o reequilíbrio fiscal e o soerguimento 
da sociedade em crise.

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # Presidente  da Frente Parlamentar Brasil-China, deputado Fausto 
Pinato (PP-SP), emitiu uma nota agradecendo ao presidente chinês Xi 
Jinping por permitir a exportação de insumos para a produção de vacinas 
contra o Covid-19. # Confiança do consumidor caiu pelo quarto mês con-
secutivo, segundo Índice da Fundação Getulio Vargas (FGV). # Termina 
na sexta, 29, o prazo para a regularização e inscrição no Simples Nacional 
das micro e pequenas empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano. 
# Faleceu ontem, 26, Ruth Vidal Martins, esposa do jurista Ives Gandra.
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E 
foi dada a largada na corrida 
por R$ 1,5 milhão. O ‘BBB 21’, se-
gunda edição do reality a contar 
com famosos e anônimos, co-

meçou na segunda batendo recorde de 
audiência. O reality show global atingiu 
27.2 pontos, superando a histórica edi-
ção do ano passado, em que o primeiro 
episódio teve 25 pontos de audiência. 
Esta é a melhor estreia desde 2018. O 
sucesso foi tanto que o Globoplay, ser-
viço de transmissão 24 horas da Globo, 
foi derrubado pelo número simultâneo 
de acessos. É que quando o programa 
acabou na TV aberta, todo mundo cor-
reu para a plataforma para continuar 
assistindo. 

IMUNIDADE
Por conta de uma votação do públi-
co, seis participantes já entraram na 
casa com imunidade garantida para 
esta primeira semana. São eles: Fiuk, 
Projota, Viih Tube, Lumena, Juliette e 
Arthur. 

Os outros 14 participantes tiveram 
que participar de uma prova de resis-
tência para conseguir uma imunidade 
dupla. Os seis que ganharam imunida-
de entraram na casa por local diferente. 
“Eu esperava entrar em um gramado”, 
disse a advogada Juliette. Os seis imu-
nizados também terão que escolher 
uma pessoa para o paredão. 

ROMANCE ENTRE FIUK E JULIETTE
A advogada e maquiadora Juliette foi 
uma das participantes que conseguiu 
imunidade antes do reality começar. 
Por isso, ela foi confinada no mesmo es-
paço em que ninguém menos que Fiuk. 
Sem papas na língua, a jovem já está 
investindo pesado no filho de Fábio Jr. 
Juliette chegou a dizer que “arranjou 
um namorado no ‘BBB 21’”, deixando 
Fiuk incrédulo. 

BIG FONE DIFERENTE
E tem mais novidade. Tiago Leifert já 
deu um spoiler sobre o Big Fone, que 
vai tocar no próximo sábado. “No sába-
do, o Big Fone vai tocar. Só que é uma 
dinâmica diferente, a gente mudou o 
jeito de fazer o Big Fone. Vocês vão ado-
rar, durante a semana eu falo. Aliás, é 
Big Fone ou Big fones, no plural? Sei lá, 
deixa pra lá, durante a semana a gente 
conversa mais. Bora começar a prova”, 
disse o apresentador. Tudo leva a crer 
que o programa terá, então, mais de um 
telefone tocando.

TABATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Dandara permite que Sol faça 
o teste, e a menina encanta os 
professores com sua voz. Bianca 
convence Gael a deixá-la estudar 
teatro. Gael confessa a Bete que 
tem dúvida se é o pai  de Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Zuleika conta a Dionísio que 
Hélio foi preso. Dionísio liga para 
Castro para falar sobre Hélio. 
Bibiana vai à casa de Dionísio 
tirar satisfações sobre a prisão 
do filho. 

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Bruna discute com Giovanni. 
Aparício pede a Dinalda que não 
revele sua identidade a Rebeca. 
Camila vai à loja de explosivos 
em busca do vendedor João 
Romantini.

 n Uma tempestade torrencial 
desaba do céu. Depois de qua-
renta dias e quarenta noites, o 
planeta está coberto por água. A 
arca finalmente ancora em terra 
firme.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Shirley conversa com Oscar 
(Beto Nasci) sobre sua comuni-
dade. Ela diz que na zona norte 
possui ótimas festas de samba e 
que ele está convidado. 

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi se desespera com a possi-
bilidade de represália de Sabiá. 
Zeca descobre que Jeiza está 
saindo com Caio e afirma que 
eles dois não tem mais volta.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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ENTRADA NA CASA
Diferentemente da edição anterior, 
desta vez não há um muro para separar 
famosos e anônimos e houve confusão 
quanto a alguns participantes. “Pare-
ce que eu te conheço de algum lugar”, 
disse Arthur para Projota, sem se dar 
conta que estava falando com o rapper. 
“Elas se conhecem”, disse um outro bro-
ther ao ver a animação no encontro de 
Karol Conká e Pocah. Carla Diaz pre-
cisou de pouquíssimo tempo até ouvir 
pela primeira vez “Inshallah”, bordão 
de sua personagem Khadija. 

PROVA DE RESISTÊNCIA
Os 14 participantes que não ganharam 
imunidade do público antes mesmo do 
programa começar já tiveram que enca-
rar uma prova de resistência. Na dispu-
ta, eles formaram duplas e cada dupla 
ficou em cima de um totem. Ao sinal do 
telão, uma das pessoas da dupla tinha 
que correr para pegar um objeto que 
estava sendo mostrado na tela dentro 
do tempo determinado.

A prova teve mais de oito horas de 
duração. Nego Di e Lucas Penteado fo-
ram os participantes que mais resisti-
ram e com isso conquistaram a imuni-
dade. Caio e Rodolfo foram os primei-
ros a sair da prova. Eles foram seguidos 
por Carla Diaz e Camilla de Lucas. Ka-
rol Conká e Arcrebiano foram elimina-
dos pouco tempo depois. Thais e João 
Luiz deixaram a prova em seguida. Eles 
não conseguiram encontrar o produto 
no tempo certo. Pocah e Kerline deixa-
ram a disputa nesta manhã. Sarah e Gil-
berto foram eliminados quando a bra-
siliense entregou um produto errado. 
Com a eliminação, eles não seguraram 
a emoção e foram às lágrimas.

O MISTÉRIO DAS CADEIRAS
Um mistério tomou conta das redes so-
ciais. É que antes mesmo de o progra-
ma começar, em um vídeo divulgado 
pela produção para mostrar a casa, vá-
rias pessoas perceberam que somando 
o espaço da Área Vip com a Xêpa, a casa 
tem um total de 22 cadeiras. O reality, 
no entanto, só tem 20 participantes. 

Começaram, então, as especulações 
sobre a possível entrada de mais duas 
pessoas na casa mais vigiada do Brasil. 
Mesmo que sejam só 20 participantes, 
essa edição já tem o maior número de 
brothers de todas as edições.  

Boninho despista sobre o assunto. 
“Boninho, tem 22 cadeiras na sala. Al-
guém mais vai entrar?”, perguntou uma 
pessoa. “Verdade. 22”, escreveu apenas 
o diretor do programa. 

GÊMEAS?

‘BBB21’ abre com paquera de 

Juliette com Fiuk, clima de 

amizade entre integrantes, 

imunizados separados do resto 

da casa e prova de resistência

Karol Conka 

(E) e Gilberto: 

primeiros a 

chegar pelo 

gramado

Seis imunizados entraram na casa do BBB por um local diferente

REPRODUÃ§Ã£O / TV GLOBO

Primeira prova de resistência do ‘BBB 21’ durou mais de oito horas

REPRODUÃ§Ã£O / TV GLOBO

Paixão fulminante: Juliette já disse que Fiuk é seu namorado

REPRODUÇÃO / TV GLOBO



Horóscopo

A frustração irá marcar o seu dia. Procure focar em 
temas e projetos que possam trazer resultados. 
Valorize a presença do seu par amoroso. Cor: azul-
claro.

Um assunto familiar pode exigir uma dedicação extra. 
Pratique alguns exercícios físicos para melhorar a sua 
saúde. Busque ser carinhoso no relacionamento. Cor: 
prata.

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: arte, atear, espora, fera, filme, fita, fresta, frota, iate, liame, 
lima, limite, literato, litro, mamÃ fero, mate, milÃ metro, mimoso, mitra, 
mostra, porta, raro, rÃ³seo, roseta, seta, sÃ©tima, soma, testa, torta, trÃªs.

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

Atenção redobrada às suas finanças. Algumas 
resoluções podem melhorar o seu dia. No amor, se a 
relação estiver ruim, pode acontecer uma ruptura. Cor: 
pink.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Foco em atividades prazerosas e no seu bem-estar. O 
campo profissional vai estar em alta. Dificuldades 
podem vir a surgir na vida em casal, atente-se. Cor: 
laranja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Muitos projetos podem ser realizados hoje. Utilize seu 
o astral para evoluir e alcançar seus objetivos. Aposte 
em novas experiências e atividades com o seu par. Cor: 
creme.

LEÃO
23/7 a 22/8

A família e a sua casa podem chamar a sua atenção 
durante o dia. Se estiver planejando uma mudança, 
essa é a hora. Tenha cuidado com a saúde. Cor: azul-
turquesa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Um estímulo pode te apresentar ótimos resultados. A 
compra ou a venda de uma casa pode marcar o seu 
dia. O relacionamento vai apresentar problemas. Cor: 
cinza.

LIBRA
23/9 a 22/10

Muita energia irá te fazer enfrentar desafios e ir atrás 
de novos planos. A sua vida pessoal passará por um 
momento de auto-avaliação e questionamento. Cor: 
amarelo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Um clima emocional pode surgir. Assuntos familiares 
vão estar no seu foco. O relacionamento vai te ajudar e 
te dar força para seguir num bom caminho. Cor: azul-
claro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você vai viver momentos de muita intimidade. 
Aproveite para relaxar. Problemas de saúde vão 
marcar seu dia e exigirão um foco redobrado de você. 
Cor: lilás.

Uma energia difícil te apresentará problemas 
financeiros. Não faça gastos desnecessários. Evite 
brigas nos ambientes profissional e pessoal. Cor: 
branco.

Muita coragem vai marcar o seu dia. Faça algumas 
adaptações nos seus projetos. No amor, um término 
pode ocorrer em virtude de uma relação deteriorada. 
Cor: verde

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

Xuxa diz que 
não pensa 
em voltar à 
televisão 
A apresentadora Xuxa partici-
pou do ‘Encontro’, na manhã de 
ontem e relembrou sua breve 
participação no ‘BBB’. Ela foi 
a primeira celebridade a fazer 
uma visita ao reality show, ain-
da na primeira edição do pro-
grama. Ao ser questionada por 
Fátima Bernardes se participa-
ria de um reality como o ‘BBB’, 
Xuxa disse que não.

“Só não iria pelo fato de não 
poder dormir direito, eu gosto 
de dormir com o ar bem forte, 
não tomar banho direito. E fora 
que eu sou vegana, eu ia passar 
um pouco mal de ver fazer bife. 
Eu ia ficar de mal humor logo 
logo. Meu lado mal-humorado 
ninguém conhece ainda”, disse 
a apresentadora, que assistiu a 
um VT da estreia da 21ª edição do 
reality e fez alguns comentários 
ao vivo. Ao ver que Fiuk e Juliette 
poderiam estar engatando um ro-
mance, Xuxa riu. “Ah, mas o Fiuk 
vai pegar mais de uma lá dentro”, 
brincou a apresentadora.

“Eu acho bastante difícil, não 
é só a exposição. Eu acho que é 
a situação. É uma prisão. Você 
colocar na sua cabeça que você 
não pode fazer certas coisas, já 
dá uma loucura. Coisas que você 
nunca fez na sua vida, você vai 
querer fazer. Coisas que você 
nunca falaria, você vai falar. Mui-
tas vezes a gente julga as pessoas 
que estão em um reality e a pes-
soa não é aquilo”, afirmou Xuxa. 

Fátima Bernardes pergun-
tou a Xuxa se ela tem vontade 
de voltar à TV. A apresentadora 
afirmou que tem projetos, mas 
que não se vê na televisão de 
forma definitiva.

“Tenho um projeto para fazer 
um documentário, que vai sair 
pela Globoplay. Tinha que ser 
pela mão da Globoplay, porque 
são 28 anos aqui. Não tem como 
fazer em outro lugar. Meu dire-
tor ainda não posso falar o nome, 
mas posso dizer que amo de pai-
xão esse cara. Tenho certeza que 
vai ser o trabalho da minha vida, 
que ele vai fazer acontecer esse 
projeto. Tem o filme ‘Rainha’, que 
vai sair também, tem um seriado”

“Mas televisão tem um tem-
po. Eu acho que estou há muito 
tempo na televisão, tem que dar 
chance para as pessoas jovens, 
pessoas novas”, continuou Xuxa. 

“Eu não sei se as pessoas ain-
da querem ouvir o que eu tenho 
pra dizer, ouvir a minha voz, ver 
a minha cara. Nunca podemos 
dizer nunca, mas é difícil eu me 
ver agora na TV”, contou. “O que 
os jovens querem ouvir, eu não 
sei se eu quero falar. Eu sou polê-
mica. Eu não sou muito politica-
mente correta, sabe. Eu tenho a 
minha opinião e coloco para fora. 
Mas tenho muitos projetos”. 

REPRODUÇÃO

‘O que os jovens querem 
ouvir, não sei se eu quero 
falar. Sou polêmica, não 
sou muito politicamente 
correta’
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