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Rio lança 
plano de 
concessões 
a empresas

Exclusivo!

AÇÃO NA JUSTIÇA 
PEDE ADIAMENTO 
DO CONCURSO DO 
TCE-RJ POR CAUSA 
DA PANDEMIA. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

COVID

Pais decidirão se filhos voltarão às escolas ou se preferem 
que eles cursem o ano letivo só pelo computador.  P. 3

Aulas 
presenciais 
na rede 
municipal 
recomeçam 
no dia 24

FAVELAS BATEM RECORDE DE CASOS DA 
DOENÇA: 325 EM UM ÚNICO DIA. P. 4

EXCLUSIVO: DOSES DA VACINA DE OXFORD PODEM 
SER DESCARTADAS EM CLÍNICA DA FAMÍLIA. P. 5

Bando da Vila Aliança, 
em Bangu, tentou 
impedir uma operação 
policial, ontem, 
atravessando um 
ônibus na rua e usando 
ferragens pontiagudas 
para furar pneus. No alto 
de uma torre, olheiros 
com rádios alertavam 
sobre os movimentos  
da polícia. P. 6

TRÁFICO 
DOMINA E 
DESAFIA A PM
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RECEITA DO IPTU AUMENTA E 13º ESTÁ PERTO DE SAIR. P. 10
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RAFAEL VITTI 
REVIVE 
‘MALHAÇÃO 
SONHOS’,  
EM REPRISE 
NA GLOBO
O DIA D, P. 15

Irritado com a polêmica 
sobre os gastos de  
R$ 15 milhões na compra 
de leite condensado, 
presidente volta a atacar 
a imprensa. P. 9

Bolsonaro 
manda 
repórteres 
para PQP

02 TERÁ QUE PAGAR POR 
FOTOS DE HUCK E ANGÉLICA

O DIA D

FábiaOliveira
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Carlos Bolsonaro usou fotos exclusivas e pode até perder redes sociais. P. 12

Bondinho de Santa Teresa, 
Parque Estadual da Ilha 
Grande e RJ-104 (Niterói-
Manilha) estão entre as 
áreas e serviços cedidos à 
iniciativa privada por tempo 
determinado. P. 7

FOTOS DE DANIEL CASTELO BRANCO

REAÇÃO
CLÁUDIO CASTRO, 
BOLSONARO  
E A COVID NO 
ESTADO DO RIO
INFORME  
DO DIA, P. 2

Exclusivo!

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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 N Há meses a Cedae não 
faz a leitura do hidrômetro. 
O funcionário passa sem 
bater no portão e deixa a 
cobrança. Aqui é uma fábrica 
de chocolate que quase não 
usa água e a conta está vindo 
todo mês em R$ 640. Eu 
tenho deixado o registro de 
água fechado.

 > Anônimo
Rio de Janeiro

Sem leitura do 
hidrômetro

Estouros na 
subestação da Light

 N Nós, moradores do 
condomínio Parque dos 
Sonhos  estamos sendo 
prejudicados, devido aos 
estouros dos transformadores 
da Subestação Light- Estrada 
do mendanha, pois estão 
ocorrendo com frequência, 
quedas e oscilação de energia 
no nosso condomínio.

 > Ingrid Gomes
Estrada da Medanha

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Dona de agência de 
viagens de Campo 

Grande aplica golpes 
em cerca de 300 

clientes
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO ‘Não foi 
como ela falou’, diz 

Nego do Borel sobre 
Karol Conká

FÁBIA OLIVEIRA

Bolsonaro apela para 
que caminhoneiros 

não façam greve com 
aumento no preço do 

diesel
ECONOMIA

O diálogo 
nos permite 
envolver 
o  Rio de 
Janeiro em 
uma série 
de ações 
positivas”
CLÁUDIO CASTRO,
Governador em 
exercícioAo autorizar a abertura de inquérito contra o minis-

tro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o ministro 
Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Fede-

ral, criou uma situação política complicada para o governo 
federal e seus aliados. Esta semana, um parlamentar do 
Rio, que defende os interesses do estado em Brasília, fez um 
comentário maldoso num almoço com colegas do Congres-
so sobre o estilo do governador fluminense Cláudio Castro. 
“Ele é negacionista, não resolve o problema da fila por leitos 
de UTI e, se continuar assim, o número de casos de Covid 
no Rio vai aumentar. Estou preocupado”, disse ele. Talvez 
para evitar este rótulo, Castro tem publicado nas suas redes 
sociais postagens que mostram que ele não está “parado” e 
nem “hipnotizado pelo presidente Bolsonaro, a quem tanto 
admira”. Ao contrário, ele estaria voando abaixo do radar.

#RETOMADARJ
O governador Cláudio Castro partiu para o ataque e escre-
veu: “Juntos conseguimos construir resultados, reposicionar 
o estado e enfrentar melhor os desafios na reconstrução do 
Rio de Janeiro. O diálogo nos permite envolver o RJ em uma 
série de ações positivas para criar um ambiente de negócios 
favorável ao investimento. A união entre setor privado e o 
poder público fortalece o alinhamento na criação de inicia-
tivas para fomentar a economia fluminense”. Agindo assim, 
pensa Castro, os problemas ficarão no passado e, quando a 
economia voltar, o Rio estará num patamar melhor. 

 N Sociólogo Luiz Werneck 
Vianna: “Rota do impeach-
ment ganha caminho das 
ruas com o adensamento da 
opinião pública em seu favor. 
Diante da miséria política do 
país, entretanto, nada garan-
te a ela um final feliz”. 

InformedoDia

 N O presidente Bolsonaro 
e o ministro Paulo Guedes 
são contra a volta do auxílio 
emergencial. No entanto, o 
Congresso ainda vai se pro-
nunciar. Na fila para votação 
em plenário tramita projeto 
de lei do deputado federal 
Chiquinho Brazão (Avante), 
que prorroga o auxílio emer-
gencial com valor de R$ 600 
até abril, como medida de 
enfrentamento à pandemia. 

A DISCUSSÃO 
SOBRE AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

REGINALDO PIMENTA

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

O DIFÍCIL CAMINHO DO 
IMPEACHMENT

AUMENTO 

DE PISO 

SALARIAL

Movimento Gi-

gantes da Enfer-

magem se reuniu, 

em Brasília, com 

deputados fede-

rais Leda Sadala 

e Luiz Carlos para 

pedir apoio à vo-

tação de projeto 

de lei que visa 

estabelecer piso 

salarial nacional 

para categoria.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Cláudio Castro quer tentar deixar problemas no passado.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Deputado Chiquinho Brazão

Já havia falado sobre a importância de os professores serem parte 
do grupo prioritário para que voltem aos postos em segurança. 
Ontem, o secretário de Saúde, Daniel Soranz, anunciou a inclusão 
dos profissionais da rede municipal. Vitória para a categoria. Que 
inspire os governantes.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

Faetec: inscrição para 
2.370 vagas é prorrogada 
Prazo vai até 7 de fevereiro e se refere ao processo seletivo do primeiro semestre de 2021

REPRODUÇÃO

A Fundação de Apoio à Es-
cola Técnica (Faetec) pror-
rogou o prazo de inscrição 
para os processos seletivos 
que vão preencher 2.370 va-
gas no primeiro semestre 
do ano letivo de 2021. Os 
interessados em participar 
têm até o dia 7 de fevereiro 
para se inscrever e até o dia 
8 para pagar a taxa de ins-
crição de R$ 55,00.

Com o novo prazo, aque-
les que se inscreveram e 
ainda não efetuaram o pa-
gamento podem gerar novo 
boleto bancário no site e ga-
rantir a participação no se-
letivo. As inscrições podem 
ser feitas no site da Faetec 
(www.faetec.rj.gov.br).

A Faetec oferece vagas 
para Educação Infantil, 
Ensino Fundamental, Ensi-
no Médio (Geral, Normal), 
Ensino Médio Integrado 
(Técnico de Nível Médio) 
e para o Ensino Superior 
(tecnólogo e licenciatura), 
com oportunidades em di-
versos municípios.

Entre os cursos técnicos 
gratuitos oferecidos pela 
rede estão: Administração, 
Análises Clínicas, Constru-
ção Naval, Eletrônica, Ele-
trotécnica, Enfermagem, 
Informática, Programação 
de Jogos Digitais, Rede de 
Computadores, Segurança 
do Trabalho, Telecomuni-
cações, entre outros.

CRONOGRAMA

 N As demais datas dos sele-
tivos estão mantidas. A pro-
va para ingresso no Ensino 
Fundamental (Integral), En-
sino Médio Integrado e para 
o Vestibular segue prevista 
para o dia 28 de fevereiro e os 
sorteios para Educação Infan-
til, Ensino Fundamental nos 
CAP’s (ISERJ e ISEPAM), Nível 
Médio (Normal e Formação 
Geral) e Emeja ocorrem no dia 
6 de março.

A prova objetiva terá ques-
tões de Língua Portuguesa e 
Matemática. Para as vagas do 
Ensino Superior, a avaliação 
terá ainda uma prova de Reda-
ção. O resultado final do con-
curso para os ensinos Funda-
mental e Médio está previsto 
para o dia 16 de março e para o 
vestibular, dia 19 de março. As 
seleções que serão preenchidas 
via sorteio têm resultado final 
previsto para 15 de março.

Confira as datas das provas

Processo seletivo para a Faetec: as inscrições podem ser feitas no site: www.faetec.rj.gov.br

As inscrições devem ser 
feitas no site do Instituto 
Selecon ou da Faetec, até as 
23h59 do dia 7 de feverei-
ro. A taxa de inscrição, no 
valor de R$ 55,00 poderá 
ser paga em qualquer ban-
co até o dia 8 de fevereiro. 
Somente após o pagamento 
a participação no proces-
so seletivo está garantida. 
Aqueles que já se inscre-
veram mas não efetuaram 
o pagamento devem im-
primir uma segunda via 
do boleto com a nova data 
de pagamento, quitar o 
documento e confirmar a 
participação.

UNIÃO

A reação do 
Governo do 
Rio de Janeiro

“Foi emocionante. Sou 
professor de educação 
física, tenho 69 anos, estou 
em casa desde o início da 
pandemia e lamentei parar 
de dar aula no projeto de 
judô que realizo para crian-
ças carentes em Bangú. É 
emocionante saber que 
em breve estarei de volta” 
- Leitor Chuno Mesquita.
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RIO DE JANEIRO

CONFIRA COMO SERÁ A

VOLTA ÀS AULAS
Secretaria detalha o cronograma e alerta: lotação das salas dependerá do risco de contágio. 
Pasta negocia com operadoras chip de 1GB para alunos e professores da rede municipal de ensino

A
pós quase um ano fora 
das salas de aula por 
conta da pandemia de 
coronavírus que asso-

la o país, os alunos da rede mu-
nicipal do Rio terão aulas hí-
bridas (modelos online e pre-
sencial) a partir dos dias 8 e 24 
de fevereiro, respectivamente.  
Ontem o secretário municipal 
de Educação, Renan Ferreiri-
nha, detalhou esse retorno às 
atividades escolares ontem 
durante coletiva no Palácio 
da Cidade ao lado do prefeito 
Eduardo Paes e do secretário 
de Saúde do Rio, Daniel So-
ranz. É importante destacar 
que o risco de contágio será 
determinante para continui-
dade e lotação das aulas e que 
o envio de alunos será faculta-
tivo. Os pais que vão decidir se 
estão seguros para enviar os 
filhos à escola.  

Nesta primeira etapa da re-
tomada o ensino será à distân-
cia,  os professores só devem 
ministrar aulas em tempo real 
duas semanas depois.  Para as 
aulas online os alunos terão 
acesso às tarefas e materiais 
didáticos no aplicativo RioE-
duca, que será gratuito para 
baixar, a partir do dia 8 de 

fevereiro. Os livros didáticos 
também terão tarefas vincula-
das ao RioEduca. A MultiRio, 
emissora da prefeitura que 
disponibiliza conteúdos na TV 
aberta (canal 7.2), também faz 
parte do programa.

Para que os alunos tenham 
acesso ao aplicativo RioEduca, 
a Secretaria de Educação ne-
gocia com as quatro operado-
ras de telefonia móvel - Claro, 
Oi, TIM e Vivo - uma espécie 
de ‘patrocínio’. Os matricula-
dos terão pacote de dados de 
1GB por mês para ter acesso 
exclusivamente ao conteúdo 
das aulas - a secretaria estuda 
técnicas para que esses dados 
não funcionem para redes so-
ciais e sites comuns. Cerca de 
644 mil alunos e 39 mil pro-
fessores deverão ter o pacote.

“A educação remota será di-
vidida. No dia 8 de fevereiro, 
nós estaremos começando o 
ensino remoto, com atividades 
não simultâneas. São 20 horas 
semanais. Professor prepara, 
seleciona o material, o aluno 
pega, de forma digital, ou físi-
ca, cumpre e retorna ao pro-
fessor”, explicou.

A falta de acesso à internet, 
aliás, foi um dos principais 
problemas do caótico ano leti-
vo de 2020. Milhares de alunos 
não conseguiram ter rede em 
casa para estudar, e nem mes-
mo as escolas tinham acesso 
livre. “As soluções de ensino 
remoto foram pouco efetivas. 
As 1.543 unidades de ensino ti-
veram serviço de internet sus-
penso por falta de pagamento. 
Através de esforço conjunto, 
conseguimos restabelecer o 
serviço”, afirmou Ferreirinha.

O secretário 
Renan Ferreirinha 
detalhou a 
retomada 
das aulas. 
Participaram da 
coletiva o prefeito 
Eduardo Paes e o 
secretário Daniel 
Soranz, entre 
outros

A imunização de 
professores está 

condicionada 
às vacinas que 

chegarem, 
explicou Daniel 

Soranz

FIQUE LIGADO!

 N O cronograma da Se-
cretaria de Educação tem 
datas escalonadas para o 
retorno presencial, que é 
facultativo para os alunos. 
Caso o responsável não se 
sinta à vontade para enviar 
o filho, poderá explicar à di-
reção da escola. 

As aulas presenciais terão 
turnos reduzidos de três ho-
ras. Para o dia 24 de fevereiro, 
retornam pré-escola, e 1º e 2º 
ano do Ensino Fundamental. 
Duas semanas depois (10/3) 
voltam creche, e alunos do 
3º, 4º, 5º e 6º ano do Ensino 
Fundamental, além do 9º 
ano. Duas semanas depois 
(24/3): creche, e alunos do 
6º, 7º e 8º ano do Ensino Fun-
damental, alunos da Educa-
ção de Jovens e Adultos e das 
Classes Especiais (PCDs).

Cronograma 
da retomada

É importante 
entender que 
professores do 
grupo de risco serão 
vacinados com o resto 
da população da faixa 
etária”
ALBERTO CHEBABO

 > Os professores da 
rede municipal de Edu-
cação terão prioridade 
na vacinação contra a 
covid-19 a partir de fe-
vereiro. De acordo com 
a Secretaria municpal 
de Educação, eles de-
vem ser vacinados logo 
após os idosos.

“Isso estará condi-
cionado às vacinas que 
chegarem”, pontuou o 
secretário de Saúde, 
Daniel Soranz. Além 
de professores tam-
bém serão imunizados 
outros profissionais da 
educação, como me-
rendeiras e inspetores.

Os profissionais de 
educação que forem 
idosos ou tiverem co-
morbidades não pre-
cisarão esperar a eta-
pa dos professores, já 
que os seus respecti-
vos grupos serão imu-
nizados antes.

“É importante en-
tender que professo-
res do grupo de risco 
serão vacinados com o 
resto da população da 
faixa etária”, reforçou 
Alberto Chebabo, do 
Comitê Científico da 
prefeitura.

Prioridade 
na vacinação 
contra covid

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

ESTEFAN RADOVICZ

Secretaria vai seguir parâmetros da pasta da Saúde
 > É importante voltar a des-

tacar que a lotação das salas 
e das escolas irá depender 
do nível de risco de contá-
gio pela covid-19. A Secre-
taria de Educação seguirá 
os parâmetros dados pela 
pasta da Saúde, que avalia 
os bairros da cidade em ris-
co moderado, alto, e muito 
alto. Atualmente, 100% das 

regiões estão em nível alto.
Em locais de risco mode-

rado a capacidade da escola 
será de 75% de alunos; em ris-
co alto, 50%; em risco muito 
alto, até 30% da capacidade.

O protocolo prevê que as-
sim que um aluno ou profis-
sional de ensino testar posi-
tivo para o coronavírus, as 
aulas presenciais daquela 

turma serão imediatamente 
suspensas, voltando ao siste-
ma remoto. A pessoa infecta-
da será isolada por 14 dias, e 
só então a direção avaliará o 
retorno ao presencial.

A secretaria determinou 
protocolos para o espaço fí-
sico: o horário das turmas 
será escalonado, as refeições 
serão feitas nas salas de aula 

sempre que possível e as 
escolas contarão com be-
bedouros adaptados, além 
da readequação das salas, 
conforme distanciamento. 
A Secretaria de Transpor-
tes também foi ouvida para 
identificar os horários de 
picos de alunos nos modais 
e modificar horários e fro-
ta, se for viável.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Nesta primeira 
etapa o ensino será 
à distância. Aulas 
presenciais só duas 
semanas depois
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UFRJ: medidas para 
conter a covid-19

MARCELLO CASAL JRAGÊNCIA BRASIL

Contra proliferação do vírus em transporte público

A Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), 
através do  Grupo de Tra-
balho (GT) Multidiscipli-
nar para Enfrentamento 
da covid-19, recomendou 
novas medidas para con-
ter a propagação do vírus 
nos transportes públicos. 

“Os serviços de trans-
porte público no Rio de 
Janeiro não vêm sendo 
desenvolvidos por meio 
de estratégias interseto-
riais que possam respon-
der melhor às demandas 
de enfrentamento da pan-
demia. Caso o fossem, não 
se observaria o comporta-
mento de redução de ofer-
ta de transporte em um 
momento como este, que 
consequentemente provo-
ca um aumento de lotação 
inesperado e indesejado 
para o período. Junta-se 
a isso a falta de normas e 
fiscalização dos espaços 
públicos (praias, parques, 
festas, dentre outros), os 
quais, juntos, contribuem 
fortemente para amplifi-
car a infecção pelo SARS-
CoV-2”, apontou o grupo 

de pesquisadores da UFRJ, 
coordenado pelo professor 
Roberto Medronho.

Para os cientistas, o poder 
público precisa estar atento a 
ações de médio e longo prazo 
sobre mobilidade urbana. Os 
professores salientam, ain-
da, que é preciso redesenhar 
a rede de transporte público. 
Ampliar a rede de ciclovias 
com segurança aos usuários 
e oferecer transporte público 
para uso geral da população 
são ações prioritárias.

JANELAS ABERTAS
Em mais uma tentativa de 
fazer a lei ser cumprida, a 
Prefeitura do Rio publicou 
uma medida ontem no Diá-
rio Oficial obrigando veícu-
los de transporte público a 
circularem com as janelas 
abertas. A nova norma tem 
o objetivo de evitar a proli-
feração do vírus da covid-19 
em ônibus, vans, kombis, tá-
xis e veículos de aplicativo, 
fazendo com que o ar circule.

Os veículos climatizados 
que não têm abertura de ja-
nelas, por sua vez, deverão 
estar com a manutenção do 
sistema de ar-condiciona-
do em dia.

Ação na Justiça para adiar  
concurso do TCE-RJ na pandemia
Edital afirma que candidatos com temperatura acima de 37,5ºC poderão fazer as provas

REPRODUÇÃO

Certame organizado pelo Cebraspe para o TCE-RJ tem aproximadamente 12 mil candidatos inscritos

Uma candidata do concurso 
público do Tribunal de Con-
tas do Estado do Rio (TCE
-RJ) para o cargo de Analista 
de Controle Externo acionou 
a Justiça para tentar adiar as 
provas, que estão previstas 
para acontecer nos dias 6 e 7 
de fevereiro, de forma presen-
cial, na cidade do Rio. Ao todo, 
são aproximadamente 12 mil 
candidatos inscritos de vários 
estados do Brasil, que alegam 
riscos de contaminação por 
covid-19 não apenas nos lo-

cais dos exames, mas também 
durante seus deslocamentos 
pelo país. Há, ainda, uma 
cláusula do edital que permi-
te a realização das provas, em 
sala separada, de pessoas com 
temperatura acima de 37,5°C.

A candidata, que entrou 
com mandado de segurança 
no Tribunal de Justiça do Rio 
(TJ-RJ) por meio de escritório 
particular de advocacia, faz 
parte de grupo de risco, fator 
que, como alegam os advoga-
dos, não foi levado em consi-
deração no edital do concurso 
e fere a isonomia do certame, 
pois “não permitirá que candi-
datos integrantes do grupo de 

risco possam dele participar 
sem que se coloquem em si-
tuação de maior perigo”. 

“Passar neste concurso é o 
sonho da minha vida. Agora, 
eu estou num dilema entre jo-
gar dois anos e meio de estudo 
fora ou arriscar minha vida em 
contato com pessoas do todo 
o Brasil, especialmente neste 
momento que passamos por 
uma segunda onda da doença 
e temos o surgimento de uma 
nova variante do vírus, mais 
potente, no estado do Ama-
zonas”, diz a candidata, de 33 
anos, que toma remédio imu-
nossupressor e pediu para não 
ser identificada.

Favelas do 
Rio registram 
325 casos 
em um dia
Esse é o maior número em quatro 
meses. Dados indicam que 
10.990 pessoas foram infectadas 

AFP

O governo federal também negocia a compra de um lote de 50 milhões de doses com a farmacêutica indiana, após o fim das pesquisas

A
s favelas da cidade 
do Rio de Janeiro 
registraram o maior 
número de casos 

confirmados de covid-19 
desde o dia 25 de setembro, 
segundo o levantamento do 
Voz das Comunidades. De 
acordo com o painel criado 
pelo jornal foram registra-
dos 325 novos casos e 2 mor-
tes confirmadas nas favelas 
nas últimas 24h.

Ao todo, nas 25 favelas do 
Rio que o Voz das Comuni-
dades acompanha, 10.990 
moradores já foram infec-
tados e o número de mor-
tes devido ao coronavírus 
chegou a 1.042.

Na terça-feira, a Secretaria 
de Estadual de Saúde (SES) 
informou que registrou, 
505.596 casos confirmados 
e 29.043 mortes em todo es-

tado. Nas últimas 24 horas, 
o estado registrou 4.160 ca-
sos confirmados e 187 óbitos. 
Entre os casos confirmados, 
468.243 pacientes se recupe-
raram da doença.

As informações do Pai-
nel Covid nas Favelas são 

colhidas junto a Secretaria 
Municipal de Saúde, princi-
palmente em centros muni-
cipais e clínicas da família 
localizadas em comunida-
des, ou bairros próximos. A 
Prefeitura do Rio só conta-
biliza os casos específicos de 
comunidades que têm status 
de bairro, como Maré, Roci-
nha e Cidade de Deus.

Nas últimas 24 
horas, o estado 
registrou 4.160 
casos confirmados 
e 187 óbitos

 N Procurado pelo jornal O 

DIA, o TCE-RJ afirmou que 
“a organização e a realiza-
ção do concurso estão sob 
responsabilidade do Cen-
tro Brasileiro de Pesquisa 
em Avaliação e Seleção e 
d e  Pro m o çã o  d e  Eve n to s 
(Cebraspe)”.

Já o Cebraspe disse que as 
datas estão mantidas e que 
está empenhado em garan-
tir uma aplicação de provas 

seguras para candidatos e 
equipes de aplicação.

“Prova disso é que o Cen-
tro já divulgou as medidas de 
prevenção ao coronavírus na 
página da seleção e possui 
toda a logística de aplica-
ção pensada de acordo com 
protocolos sanitários de hi-
gienização, uso de máscaras 
e distanciamento entre os 
candidatos”, diz a nota do 
Cebraspe.

OUTROS CONCURSOS

Cebraspe: datas estão mantidas

Pessoas com 
temperatura alta 
ficarão em uma sala 
separada para 
fazer as provas

JESSYCA DAMASO

TRISTE ESTATÍSTICA

 N 1 caso no Vidigal
 N 1 caso no Fumacê
 N 2 casos no Morro da Babilô-

nia/Chapéu Mangueira
 N 4 casos no Complexo da Maré
 N 4 casos em Vigário Geral
 N 5 casos no Jacaré
 N 5 casos na Gardênia Azul
 N 6 casos na Cidade de Deus
 N 7 casos na Vila Vintém
 N 7 casos no Tavares Bastos
 N 7  c a s o s  n o  M o r r o  d a 

Providência
 N 9 casos no Pavão-Pavãozi-

nho e Cantagalo
 N 15 casos no Mandela

 N 18 casos no Morro da Formiga
 N 21 casos no Santa Marta
 N 25 casos na Vila Kennedy
 N38 casos no Complexo da Penha
 N 39 casos no São Carlos
 N 111 casos no Complexo do 

Alemão

ÓBITOS
 N 1  ó b i to  n o  Co m p lexo  d o 

Alemão
 N 1 óbito no Tavares Bastos
 N 1 óbito no Complexo da Penha
 N 1 óbito na Vila Vintém
 N 2 óbitos na Vila Kennedy
 N 2 óbitos na Cidade de Deus

LUANA BENEDITO
luana.benedito@odia.com.br

Além da violência moradores são vitimados pelo coronavírus

SEVERINO SILVA / ARQUIVO  O DIA 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Exclusivo!
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BRASIL/MUNDO

DENÚNCIA: Doses 
da vacina de Oxford 
podem ser descartadas
Motivo seria a ausência de público para a vacinação, já que apenas 
profissionais de saúde com 60 anos ou mais podem ser vacinados

F
uncionários de uma 
Clínica da Família 
localizada na Zona 
Oeste do Rio denun-

ciaram ao jornal O DIA que 
ao menos cinco doses da va-
cina de Oxford/AstraZeneca 
seriam descartadas ontem 
por falta de uso e outras do-
ses podem ficar inutilizadas 
nos dias seguintes. O motivo 
é a ausência de público para 
a vacinação, já que apenas 
profissionais de saúde com 
60 anos ou mais podem ser 
vacinados com o imunizante 
britânico neste momento.

Cada frasco do imunizan-
te do Reino Unido é capaz 
de vacinar até dez pessoas. 
Uma vez aberto, o material 
precisa ser usado em até 
seis horas ou perde a vali-
dade. Um profissional, que 
preferiu não se identificar, 
relatou que até às 13h20 
desta quarta-feira apenas 
cinco pessoas tinham ido à 
unidade de saúde para se-
rem vacinadas. Para com-
plementar o uso deste úni-
co frasco da vacina, outras 
cinco pessoas precisariam 
comparecer ao local.

“Está todo mundo revol-
tado aqui. Nossa orientação 
é para não dar a dose para o 
próximo da fila, que seriam 
os idosos que não são profis-
sionais da saúde. Recebemos 
a ordem de jogar fora”, disse 
o funcionário da clínica.

“A Coronavac, logistica-
mente, é muito melhor. Cada 
frasco vem com uma dose. A 
de Oxford vem em um frasco 
com dez doses. Então a par-
tir do momento em que eu 
abro o material, eu tenho que 
usar. Sendo assim, muitas 
doses infelizmente vão ser 
desperdiçadas”, continuou. 

“Outra coisa que acontece 
é o seguinte: Se uma pessoa 
chega aqui na clínica às 16h 
para ser vacinada, eu não 
posso falar para ela vir no 
dia seguinte mais cedo para 
eu não perder o material, já 
que aqui fecha às 18h e corre 
o risco de não vir mais gente 
até esse horário. Eu tenho 
que vacinar porque essa pes-
soa pode fazer uma denún-
cia falando que negaram a 
vacina. Tenho que abrir o 
frasco que dá para dez pes-
soas, e caso não venha mais 
ninguém, perco outras nove 
doses, já que depois do ho-
rário, o material tem que ser 
descartado”.

 > O jornal O DIA en-
trou em contato com 
as secretarias de Saúde 
municipal e estadual. A 
SMS respondeu que “a 
recomendação é de que 
as unidades se progra-
mem para utilizar todas 
as doses do frasco no 
período orientado pela 
fabricante”.

A pasta relatou ain-
da que “ao final do dia, 
pode acontecer de haver 
um número menor de 
pacientes na unidade e 
sobrar algumas doses no 
frasco. Neste caso, para 
evitar desperdício, está 
excepcionalmente indi-
cada a aplicação em ou-
tros profissionais da pró-
pria unidade, mas essa 
situação deve ser realiza-
da sob supervisão”.

Já a SES informou 
que considera de extre-
ma importância que os 
responsáveis técnicos e 
gestores municipais or-
ganizem suas ações de 
imunização priorizan-
do os grupos elencados 
para que não haja pre-
juízo da oferta da vacina.

Respostas das 
secretarias 
de Saúde

A Coronavac, 
logisticamente, é 
muito melhor. Cada 
frasco vem com uma 
dose. A de Oxford 
vem em um frasco 
com dez doses”

FUNCIONÁRIO DA CLÍNICA

PRAZO

6 HORAS
Cada frasco é capaz de 

vacinar até dez pessoas. 

Uma vez aberto, o material 

precisa ser usado em até seis 

horas ou perde a validade. 

DIVULGAÇÃO

Funcionários 
defendem que o 
excedente do frasco 
seja aplicado em 
pessoas que têm 
menos de 60 anos

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Portugal suspende 
voos do Brasil
O governo de Portugal decidiu 
suspender os voos do Brasil 
entre 29 de janeiro e 14 de fe-
vereiro devido à nova variante 
do coronavírus identificada no 
Amazonas e que já se espalhou 
para outros estados. A regra 
também vale para voos do país 
europeu com direção ao terri-
tório brasileiro.

“Até o dia 14 de fevereiro, es-
tão suspensos todos os voos, 
comerciais ou privados, de to-
das as companhias aéreas, de 
e para o Brasil. As regras agora 
estabelecidas são igualmente 
aplicáveis aos voos de e para o 
Reino Unido”, diz o comunica-
do do governo português.

Na nota, as autoridades res-
saltam o aumento dos casos de 
covid-19 em Portugal, a evolu-
ção da situação epidemiológi-
ca a nível mundial e a detecção 
de “novas estirpes” do vírus.

Na terça-feira, 26, o país 
europeu registrou 291 novas 

mortes por coronavírus, um 
recorde, elevando o total de 
óbitos para mais de 11 mil.

A entrada em Portugal de 
pessoas que têm autorização 
de residência no país tam-
bém serão autorizadas, mas 
com a exigência de teste ne-
gativo de covid-19 realizado 
nas 72 horas anteriores ao 
embarque.

OXIGÊNIO EM LISBOA

O sistema de fornecimento 
de oxigênio em um grande 
hospital referência para o 
atendimento da Covid-19 
na região de Lisboa falhou 
na terça-feira. O hospital no 
município de Amadora teve 
de transferir 48 de seus pa-
cientes para outras unida-
des de saúde na capital, pois 
a pressão de oxigênio não era 
suficiente para um grande 
número de pacientes, segun-
do nota da instituição.

Colaborou Pedro Logato
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Bandidos fazem barricada 
com ônibus na Vila Aliança
PM ocupa principais pontos da comunidade. Moradores relatam tiroteio na madrugada

DANIEL CASTELO BRANCO

Criminosos usaram até sofá para bloquear o avanço da polícia

T
raficantes da Vila 
Aliança em Bangu, 
na Zona Oeste, atra-
vessaram um ônibus 

de passageiros, caminhões 
e até sofá nas principais en-
tradas da comunidade on-
tem pela manhã para tentar 
impedir operação da Polícia 
Militar. Os criminosos mon-
taram barricadas e espalha-
ram ferragens pontiagudas, 
conhecidas como ‘jacarés’, 
para dificultar o trabalho da 
PM. A operação terminou 
com seis presos, um deles 
baleado e encaminhado ao 
Hospital Municipal Albert 
Schweitzer. Também foram 
apreendidas duas pistolas, 
uma granada, drogas e uma 
moto roubada recuperada.  

Nas redes sociais, mora-
dores relataram que houve 

intenso tiroteio na madruga-
da. Ainda pela manhã, os ti-
ros não cessaram e, por isso, 
muitos não conseguiram sair 
de casa para o trabalho. Tes-
temunhas disseram que cri-
minosos decretam toque de 

recolher na região. A ordem 
dada por é que ninguém pode 
circular nas ruas após a meia-
noite. Pela manhã, era possível 
ver suspeitos no alto de torres 
de energia, transformadas em 
postos de observação.  

Em nota, a PM não res-
pondeu sobre o ocorrido na 
madrugada na Vila Aliança. 
Segundo a assessoria da cor-
poração, desde as primeiras 
horas da manhã de ontem 
equipes do 14º BPM (Bangu) e 
unidades subordinadas ao 2º 
Comando de Policiamento de 
Área atuavam na Vila Aliança. 

A Rio Ônibus, que represen-
ta as empresas de ônibus da 
capital, informou que a falta 
de segurança pública é um dos 
problemas que levam ao co-
lapso do setor de transporte 
por ônibus na capital flumi-
nense. “A violência urbana é 
uma realidade cotidiana e, 
inclusive, colabora para que 
muitos rodoviários peçam de-
missão, com receio de circular 
em diferentes pontos da cida-
de do Rio”, destacou em nota.

Venda de skunk rendia 
quase R$ 1 milhão
O estudante de Direito Fe-
lipe Coutinho Vaz, 31, pre-
so por tráfico de drogas 
ontem, faturava quase R$ 
1 milhão por ano com o 
plantio de skunk, variante 
mais alucinógena de maco-
nha. Segundo as investiga-
ções, ele, que pego em fla-
grante por policiais da 24ª 
DP (Piedade), em Maricá, 
vendia cada 1 kg da droga 

por cerca de R$ 30 mil. A polí-
cia apurou que a cada três me-
ses a colheita gerava de cinco 
a oito quilos, de R$ 800 mil a 
R$ 960 mil ao ano.

Foram apreendidos mais de 
mil pés. Pessoas de alto poder 
aquisitivo da Região Oceânica 
de Niterói, Região dos Lagos e 
bairros da capital são os clien-
tes. As sementes veem do Uru-
guai, Califórnia ou Holanda.

Suspeitos de serem 
milicianos presos
A Força-Tarefa da Polícia Ci-
vil, criada para desestabili-
zar os principais braços fi-
nanceiros da milícia atuan-
te no Rio, prendeu ontem 15 
suspeitos que integrarem o 
grupo paramilitar da Gar-
dênia Azul. A ação, coorde-
nada pelo Departamento 
Geral de Polícia Especiali-
zada, teve apoio da Draco. 

Conforme a polícia, o ob-
jetivo era localizar crimino-

sos ligados ao “Complexo de 
Israel”, que  abrange comuni-
dades como Parada de Lucas; 
Cidade Alta; Vigário Geral e 
Quitungo, na Zona Norte. 
A polícia investiga possível 
aproximação entre trafican-
tes e milicianos, que firmaram 
acordo de atuação. Os agentes 
localizaram comércios explo-
rados pela milícia. Uma cons-
trução irregular foi interdita-
da e os presos levados à Draco.
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Rio lança programa de concessões
‘Facilita RJ’ vai contemplar projetos de transporte, urbanismo, meio ambiente e eficiência energética

 DANIEL CASTELO BRANCO

No Bonde de 
Santa Teresa 
haverá linha 
principal desde 
a Carioca até 
Silvestre, além 
de um ramal 
do Largo dos 
Guimarães ao 
terminal Paula 
Mattos

O 
governador do Rio 
em exercício, Clau-
dio Castro lançou, 
ontem o ‘Facilita RJ’, 

programa de concessões de 
serviços e ativos estaduais que 
serão assumidos pela iniciati-
va privada nos próximos dois 
anos. São projetos nas áreas 
de transporte, urbanismo, 
meio ambiente e eficiência 
energética. A apresentação 
aconteceu no Palácio Guana-
bara, durante uma reunião do 
Conselho Gestor do Programa 
Estadual de Parcerias Público
-Privadas (CGP/Propar). A in-
formação foi antecipada com 

exclusividade pela Coluna do 
Servidor de O DIA.

RETOMANDA É PRIORIDADE

“A retomada da economia 
fluminense é prioridade 
para o governo. O ‘Facili-
ta RJ’ é um projeto de mo-
dernização que vai con-
tribuir com o desenvolvi-
mento econômico flumi-
nense nos próximos anos. 
O investimento privado é 
fundamental nesta nossa 
missão de gerar trabalho e 
renda para a nossa popu-
lação”, disse Castro.

O ‘Facilita RJ’ faz parte 

de um pacote de projetos 
de reforma administrati-
va, preparado pela Secre-
taria de Planejamento e 
Gestão, que será imple-
mentado pelo governo ao 
longo de 2021.

“Os recursos do esta-
do são finitos. A parceria 
com a iniciativa privada é 
o caminho para ampliar o 
atendimento à população e 
aumentar a receita, viabili-
zando novos investimentos 
por parte do estado”, afir-
mou o secretário de Plane-
jamento e Gestão, José Luiz 
Cardoso Zamith.

CONHEÇA AS PROPOSTAS

TRANSPORTES
 NNa área de transportes, o go-

verno possui projetos para a con-
cessão de rodovias, terminais 
rodoviários e o bonde de Santa 
Teresa.

RODOVIAS ESTADUAIS
 NO governo já colocou em anda-

mento a concessão de dois lotes 
de rodovias estaduais, totalizan-
do quase 730 km de estradas 
a serem concedidas à iniciativa 
privada.

No lote 1, ainda este ano, se-
rão concessionados quase 240 
km de rodovias do Norte e No-
roeste fluminense, com R$ 1,2 
bilhão em investimentos e gera-
ção de 3.500 empregos diretos e 
7.500 indiretos.

Neste lote estão previstas 
a construção da RJ-244 e a re-
cuperação e gestão de qua-
tro rodovias do chamado Eixo 

Noroeste: a RJ-122 (entre a Rio-Tere-
sópolis e a RJ-116); as Rodovias 158 
e 160, que conectam a divisa com 
Minas Gerais à região de Cantagalo; 
e a RJ-186, que cruza o Noroeste do 
estado, da divisa de Minas à do Es-
pírito Santo. Nessa região, uma das 
mais pobres do Rio de Janeiro, a re-
cuperação das rodovias deverá ge-
rar enorme dinamismo econômico, 
interiorizando o desenvolvimento.

No lote 2, serão concessionados 
489,2 Km de estradas fluminenses, 
com investimentos de R$ 6 bilhões 
pelos próximos 25 anos, além da 
geração de 6 mil empregos diretos 
e 18 mil indiretos, com previsão de 
recebimento de outorga.

O lote inclui, no Sul Fluminense, 
a concessão da RJ-127 (Seropédi-
ca-Vassouras), RJ-145 (Barra do 
Piraí-Rio das Flores, na divisa com 
Minas) e RJ-155 (no Médio Paraíba, 
região do polo metal-mecânico até 
Angra dos Reis). No Litoral Norte, 

serão concedidas à iniciativa pri-
vada a RJ-106 (pegando a Região 
dos Lagos, de Niterói a Macaé), RJ-
162 (Rio das Ostras-Casimiro de 
Abreu) e RJ-104 (Niterói-Manilha). 
Na Região Metropolitana, RJ-081 
(Via Light, que permitirá a ligação 
com a Rodovia Dutra e a Avenida 
Brasil, indo até Madureira) e RJ-103, 
chamada de Transbaixada, que será 
construída e beneficiará os mora-
dores de Duque de Caxias, São João 
de Meriti, Belford Roxo, Mesquita e 
Nilópolis.

TERMINAIS RODOVIÁRIOS
 NO projeto prevê a concessão e 

construção de novos terminais ro-
doviários, com o uso de padrões 
de sustentabilidade, prometendo 
redução de custos e melhora para 
segurança para os usuários.

BONDE DE SANTA TERESA
 NO projeto também buscará a 

ampliação, recuperação, operação 
e manutenção do Bonde de Santa 
Teresa. De acordo com a modela-
gem, haveria uma linha principal 
de bonde desde a estação Carioca 
até a estação Silvestre, além de 
um ramal ligando o Largo dos Gui-
marães ao terminal Paula Mattos. 
As oficinas e o Museu do Bonde 
também seriam de responsabili-
dade da iniciativa privada.

URBANISMO
 N Na área de urbanismo, o go-

verno pretende que a iniciativa 
privada revitalize e administre 
o Mercado da Uruguaiana, faça 
um projeto de Parque Linear 
Nelson Mandela, em cima da 
estação Botafogo do metrô e 
faça um estudo de viabiliza-
ção de uso do terreno ao lado 
da Estação Barão de Mauá, na 
Leopoldina.

No Mercado da Uruguaiana, a 

tarefa será a reabilitação urbana, 
com acomodação das atividades 
de comércio no entorno da esta-
ção de metrô e impulsionamento 
da região como polo gastronômi-
co e de serviços.

Já no Parque Linear Nelson 
Mandela, o objetivo é a integra-
ção modal, com a requalificação 
urbana do entorno da estação de 
metrô Botafogo, a ativação da 
economia local, com prioridade 
para a circulação de pedestres, 
e a utilização do potencial imo-
biliário, para fins comerciais e 
residenciais.

Para a  Estação Barão de 
M a uá ,  n a  Le o p o ld i n a ,  e s tá 
prevista a requalificação ur-
bana da área e arredores, além 
da ativação da economia por 
meio da melhoria na mobili-
dade, da integração de modais 
e da utilização do potencial 
imobiliário.

MEIO AMBIENTE
 NNa área ambiental, está em 

estudo a concessão do Parque 
Estadual da Ilha Grande. O go-
verno considera necessários in-
vestimentos para a gestão do 
parque, com serviços integrados 
inclusive de saneamento – in-
cluindo tratamento de água, es-
goto e resíduos sólidos - preser-
vando os ecossistemas locais.

Castro também pretende 
realizar a concessão do Vale da 
Revolta, no Parque Estadual 
dos Três Picos, em Teresópolis. 
O projeto ainda está em estudo.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
 N O projeto, que está em de-

senvolvimento, prevê a ins-
talação de painéis de energia 
solar (usinas fotovoltaicas) 
para geração de energia em 
prédios estaduais, reduzindo 
as despesas.
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CAMPEONATO INGLÊS
Na estreia do técnico Thomas Tuchel, o 

Chelsea ficou no 0 a 0 com o 

Wolverhampton, no Stamford Bridge.  

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

FLAMENGO VASCO

Rubro-Negro duela hoje 
com o Grêmio no Sul
Arão diz que se sente confortável para atuar como zagueiro, como nos últimos jogos

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Arão diz que é preciso acreditar no título enquanto houver chances

U
tilizado como zaguei-
ro por Rogério Ceni 
nas últimas parti-
das, o volante Willian 

Arão afirmou que, apesar de 
não ser a sua posição de ori-
gem, ele deseja servir o Fla-
mengo atuando da forma que 
o treinador achar que é me-
lhor. O Rubro-Negro enfren-
ta o Grêmio hoje, às 20h, em 
Porto Alegre, em jogo adiado 
da 23ª rodada do Brasileiro.

“Eu me sinto confortável, 
minha posição de origem é 
volante. Mas, se o Rogério 
quiser me utilizar como za-
gueiro, eu estarei lá. Minha 
vontade é ajudar o Flamen-
go, independentemente da 
posição. Tenho treinado e 
também não é novidade para 
mim”, afirmou.

Após um 2019 glorioso, 
a temporada atual não vem 
sendo o esperado para o Fla-

mengo. Na opinião de Arão, 
as mudanças de técnico atra-
palharam o rendimento da 
equipe em 2020 e nesse co-
meço de 2021: “É complica-
do, claro que influenciam as 
mudanças. Mas são coisas 

que acontecem no futebol. 
Cabe a nós trabalharmos e 
desempenharmos o melhor 
para que o Flamengo conti-
nue brigando por títulos”.

Perguntado se falta mo-
tivação no grupo rubro-ne-

gro, o volante negou e afir-
mou que os jogadores estão 
comprometidos na luta pelo 
título do Campeonato Bra-
sileiro: “O que nos motiva é 
marcar história, conquistar 
taças por esse time. Nunca 
faltou desejo, estamos aqui 
de manhã, todos os dias na 
nossa vida. Queremos buscar 
os títulos, nem sempre é pos-
sível, porque há rivais, mas 
estamos aqui sem desistir”.

AINDA DÁ PARA SER CAMPEÃO?
“Enquanto ainda tivermos 
chances matemáticas, vamos 
acreditar. Eu não estava aqui, 
mas, em 2009, foi campeão 
nos últimos 45 minutos. Ainda 
tem muita coisa para aconte-
cer, tem confronto direto, acre-
ditamos, sim. Não podemos é 
pensar nos outros, temos que 
ganhar as partidas e fazer a 
nossa parte”.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Na briga pelo título e pe-
las primeiras colocações do 
Campeonato Brasileiro, o 
Atlético-MG perdeu o ata-
cante Keno por tempo inde-
terminado. Ele rompeu um 
ligamento do cotovelo e está 
fora da reta final do Brasilei-
rão por conta da lesão que 
aconteceu na vitória do Galo 
contra o Santos, por 2 a 0, no 
Mineirão. Com 57 pontos, os 
mineiros estão na frente do 
Flamengo, que tem 55, mas 
um jogo a menos.

GRANDE PERDA NO 
ATLÉTICO-MG

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

A DIFERENÇA DO COMANDO 

N
esta semana, me peguei pensando nos 
rumos do futebol brasileiro e me deparei 
com a situação de dois clubes cariocas, 

em momentos totalmente distintos, mas que 
mostram a importância do comando e da ex-
periência para se lidar com o futebol. O Vasco, 
antes de Vanderlei Luxemburgo, era simples-
mente um bando em campo. Agora, o time 
voltou a jogar bola de verdade e está muito pró-
ximo de conseguir escapar do Z-4 do Brasileiro. 
Não só isso: Luxa mudou o Vasco de dentro 
para fora e passa a confiança necessária para 
que a torcida abrace, mesmo sem poder estar 
no estádio. Já o Flamengo de Rogério Ceni vive 
o contrário. Com Dome não estava muito bom, 
mas já era melhor do que com Ceni. O multi-
campeão ex-goleiro do São Paulo e da Seleção 
ainda não conseguiu fazer a transição neces-
sária para segurar a onda que é comandar o 
Flamengo. Confiança que só diminui a cada 
jogo e a cada substituição feita por Ceni. A cada 
jogo decisivo perdido. E, inclusive, o nome de 
Luxa, flamenguista declarado, já até ecoou nos 
bastidores do Ninho do Urubu. 

Luxemburgo 
passa a confiança 
necessária para
a torcida

 n O meia Éverton Ribei-
ro está de malas prontas 
para deixar o Flamengo. 
Após se tornar ídolo com 
as conquistas e desfilar 
seu futebol, os 9,5 milhões 
de euros (cerca de 60 mi-
lhões de reais) oferecidos 
pelo Al-Nasr foram quase 
irrecusáveis. Fica o meu 
agradecimento pelo fute-
bol apresentado pelo ca-
nhotinho em solo carioca. 
Joga muito. Só acho que, 
pensando em Seleção, ele 
deu adeus à Copa...

ADEUS DE UM 
CRAQUE 

CADA UM EM UM CANTO 

 nPalmeiras e Santos vão protagonizar a final da Liberta-
dores no sábado. O Peixe vai treinar no CT do Fluminense 
para a decisão, enquanto o Alviverde vai realizar atividades 
no Nilton Santos. O Maracanã está fechado há quase um 
mês para receber a maior competição de clubes da América 
do Sul. Pena não ter nenhum carioca, mas torço para que 
o futebol brasileiro faça um grande jogo.
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Meia-atacante ameaça a posição de 
Talles Magno para o jogo de domingo

Em ascensão, Gabriel 
Pec disputa vaga 

Gabriel Pec é a bola da vez 
na Colina. A boa atuação no 
empate com o Palmeiras, 
em 1 a 1, no Allianz Parque, 
confirmou as expectati-
vas de Vanderlei Luxem-
burgo sobre a evolução do 
meia-atacante, promovido 
da base pelo próprio trei-
nador em 2019. O ‘Filé de 
Borboleta’, apelido usado 
por Luxa ao citar a promes-
sa, foi reintegrado a pedi-
do do comandante após a 
destacada participação na 
conquista da Copa do Bra-
sil sub-20. Aproveitando 
cada minuto recebido, Pec 
pode ser a novidade contra 
o Bahia, em confronto dire-
to na luta pela permanên-
cia na Série A do Brasileiro.

Em má fase, Talles Mag-
no corre o risco de perder 
a posição. Apesar da con-
fiança de Luxa no futebol 

do camisa 11, a preservação 
do atacante, cobrado pelo 
torcedor nas redes sociais 
pelo futebol apresentado em 
2019, pode ser a deixa para a 
entrada de Gabriel Pec. Em 
poucos minutos em campo 
contra o Palmeiras, ele deu 
velocidade ao contra-ata-
que, melhorou a aproxima-
ção com Cano e aumentou o 
poder de fogo, com uma boa 
finalização de fora da área. 
Atento à promissora safra da 
base, Luxa mantém a cautela.

“O futebol é assim. Eu co-
loco Pec para jogar. Caso ele 
não vá bem em dois jogos, vo-
cês (imprensa) vão falar que 
não deu certo. Essas coisas 
acontecem naturalmente. 
Pec vai buscar o espaço dele 
sem ninguém forçar nada. O 
que não podemos é perder 
um jogador e ganhar outro. 
Aí a coisa fica complicada. 
Tem que ter calma para não 
queimarmos jogadores que 
tem potencial”, avaliou Luxa.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Marcos Paulo assina pré-contrato 
com o Atlético de Madrid
Atacante de 19 anos deixará o clube tricolor no meio do ano

O futuro de Marcos Paulo está 
definido. Cria de Xerém, o ata-
cante de 19 anos deixará o Flu-
minense sem custos rumo ao 
Atlético de Madrid no fim de 
junho, quando se encerra seu 
vínculo com o Tricolor. O joga-
dor já assinou pré-contrato de 
cinco anos com o clube espa-
nhol. A informação foi publi-
cada pelo jornal “Marca”.

Empresário de Marcos 
Paulo, Lucas Mineiro está 
em Madrid, onde define os 
últimos detalhes da nego-
ciação. Vale ressaltar que o 
estafe do atleta buscou uma 
transferência imediata, com 
o objetivo de dar algum re-
torno financeiro ao Flumi-
nense. No entanto, o acor-
do foi selado para o meio do 
ano e sem custos.

Marcos Paulo assinou o 
primeiro contrato profissio-
nal em julho de 2018, quan-
do estava no sub-17, durante 
a gestão de Pedro Abad. O 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

vínculo era válido por dois 
anos. Com o assédio de clu-
bes do exterior, o Flumi-
nense aumentou o contrato 
para três anos, além de dar 
um reajuste salarial. Ou seja, 
até junho de 2021. O máximo 
de tempo permitido pela Fifa 
para jogadores entre 16 e 18 
anos é de três anos.

Quando completou 18 
anos, em fevereiro em 2019, 
Marcos Paulo foi para os pro-

fissionais. Naquela época, ele 
já podia assinar um contra-
to de cinco anos com o clu-
be, mas não houve conversas 
por parte de Abad. A primei-
ra proposta de renovação foi 
em junho de 2020, por Mário 
Bittencourt, mas as conver-
sas não tiveram sucesso.

Desde que subiu para o pro-
fissional, o atacante atuou em 
74 jogos e balançou as redes 
14 vezes.

Kanu não vai para o Cruz Azul
Negociação do Alvinegro com a equipe mexicana não se concretiza

A negociação do Botafogo 
com o Cruz Azul, do México, 
envolvendo o zagueiro Kanu 
não vai se concretizar. Em 
participação na ESPN mexi-
cana, o presidente do clube 
carioca, Durcesio Mello, afir-
mou que o jogador revelado 
pelo Glorioso não vai para a 
equipe mexicana.

A proposta do Cruz Azul 
era de 400 mil dólares (cer-
ca de R$ 2,2 milhões) pelo 
empréstimo de um ano do 
jogador. Com duas possibi- Kanu permanece no Botafogo

VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

lidades para exercer a com-
pra: 3,2 milhões de dólares 
(R$ 17,5 milhões) até o dia 1º 
de julho ou 4 milhões de dó-
lares (R$ 21,9 milhões) até o 
dia 30 de novembro. 

O Botafogo deseja inserir 
no acordo gatilhos por pro-
dutividade. Com isso, o clube 
carioca fez uma contrapro-
posta na última semana e co-
locou sexta-feira como prazo 
para resposta. No entanto, 
não houve qualquer posicio-
namento do clube mexicano.

O atacante 

Marcos 

Paulo é cria 

de Xerém

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br
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ECONOMIA

Após polêmica com leite condensado, 
Bolsonaro ataca a imprensa: ‘Vai para PQP’
Em um encontro com autoridades, presidente rebate afirmações sobre a compra do Executivo Federal

MARCOS CORRÊA/PR

Bolsonaro se posiciona após divulgação de gastos com alimentos

O 
presidente Jair Bol-
sonaro (sem par-
t ido)  rebateu as 
afirmações sobre a 

compra de R$ 15 milhões em 
leite condensado e atacou as 
reportagens feitas pela im-
prensa com ofensas. As de-
clarações foram feitas em um 
encontro com autoridades 
realizado ontem.

Um vídeo gravado por um 
apoiador e publicado nas re-
des sociais do deputado Pau-
lo Pimenta (PT-RS) mostra 
Bolsonaro aglomerado com 
apoiadores e ministros, todos 
sem máscaras.

“(inaudível) leite conden-
sado? Vai para PQP. É para 
enfiar no rabo de vocês da im-
prensa”, atacou Bolsonaro.

Após a declaração, os parti-
cipantes da reunião aplaudi-

ram as falas e entoaram a pa-
lavra “mito” para Jair Bolso-
naro. Na gravação, é possível 
ver o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo.

A fala do presidente acon-
teceu após a revelação de que 
o Governo Federal gastou R$ 
15 milhões em leite conden-
sado no ano passado. As in-
formações estão disponíveis 
no Portal da Transparência e 
foram divulgadas pelo portal 
Metrópoles.

O Portal iG analisou uma 
das licitações destinadas ao 
3º Esquadrão da Cavalaria do 
Exército, que mostra o paga-
mento de R$ 324 por duas 
unidades de leite condensa-
do de 395g. 

Após a declaração 
do presidente, 
os participantes 
da reunião 
aplaudiram as falas 

REPERCUSSÃO

 NO Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) protoco-
lou, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), uma notícia-
crime contra o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
por peculato e prevaricação. 
Por meio do presidente do 
partido, Carlos Lupi, e de seu 
vice-presidente, Ciro Gomes, 
a atitude veio após a divul-
gação de R$ 1,8 bilhão em 
gastos com alimentos do 
governo federal em 2020, 
utilizando os cofres públicos.

De acordo com os líderes 
do PDT, os valores indicam 
“prática criminosa” que 
não condiz “com a nature-
za, nem tampouco com a 
quantidade de pessoas que 
porventura consumirão os 
produtos”.

PDT protocola 
notícia-crime 
no STF(inaudível) leite condensado? 

Vai para PQP. É para enfiar no rabo 
de vocês da imprensa”
JAIR BOLSONARO, presidente da República

 N O Portal da Transparência 
do governo federal, meio pelo 
qual a administração presta 
contas dos gastos públicos, 
saiu do ar na noite de terça-
feira, e permanecia sem acesso 
até o início da manhã de on-
tem. Mas já estava no ar por 
volta das 8h30. O portal se tor-
nou inacessível após os gas-
tos do Executivo com alimen-
tos virarem centro do debate 
público.

Os gastos alimentícios do 
governo federal somaram mais 
de R$ 1,8 bilhão em 2020. 

Os altos valores das com-
pras do Executivo entraram 
na mira da oposição. Parla-
mentares formalizaram uma 
representação no Tribunal de 
Contas da União (TCU) pedin-
do a abertura de investigação 
sobre as compras do Executivo. 

NA MIRA DA OPOSIÇÃO

Portal da Transparência fora do ar

Estadão Conteúdo

Com IG
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Aumento de receita abre 
caminho para pagar 13º 
Calendário com datas do crédito pode ser divulgado pela prefeitura nos próximos dias

DANIEL CASTELO BRANCO

Secretário Pedro Paulo divulgou resultado da arrecadação e já sinalizou que calendário sairá em breve

O 
Município do Rio já 
registra aumento de 
240% com a receita 
de IPTU neste início 

de ano em relação a 2020. O 
número foi divulgado ontem 
pelo secretário de Fazenda e 
Planejamento, Pedro Paulo. 
Na prática, o resultado sina-
liza que a previsão dada pelo 
titular da pasta, na semana 
passada, deve se confirmar: 
o calendário de pagamento 
do 13º salário de 100.855 ser-
vidores ativos, aposentados e 
pensionistas que não recebe-
ram o crédito pode sair nos 
próximos dias. 

O secretário declarou que 
o cronograma seria divulga-
do entre o fim de janeiro e 
início de fevereiro. Ontem, 
ele disse em suas redes so-
ciais que “os cariocas estão 
pagando o IPTU de forma 
antecipada”. 

“A arrecadação já está 
240% maior em relação ao 
ano passado. Dinheiro para 
a cidade e para os cidadãos”, 
declarou Pedro Paulo, lem-
brando que, até o dia 5, o des-
conto é de 7% em cota única. 

Para quitar a folha do 13º, 
deixada como dívida pela 
gestão anterior, a prefeitura 
precisa de R$ 935 milhões.

PROVA DE VIDA

 nA suspensão da prova de 
vida anual de servidores fede-
rais aposentados, pensionis-
tas e anistiados políticos civis 
foi novamente prorrogada. O 
prazo da interrupção, que ter-
minaria no próximo dia 31 de 
janeiro, foi estendido até 31 de 
março. A medida está prevista 

na Instrução Normativa SGP/
SEDGG/ME 14, publicada ontem 
no Diário Oficial da União. Por 
conta da pandemia, desde 18 
de março de 2020 os servidores 
inativos da União, assim como 
os pensionistas e os anistiados 
não estão obrigados a fazer o 
recadastramento anual. 

Suspensão vai até 31 de março

 nAs consequências econômicas 
impostas pela pandemia piora-
ram um quadro fiscal que já era 
considerado complicado antes 
da crise sanitária, em 2020. E 
o atual cenário aponta para a 
possibilidade de mais tempo de 
congelamento salarial de servi-
dores de todo o país.

Vale lembrar que, até o fim 
deste ano, os estados e municí-
pios - além da União - estão im-
pedidos de conceder aumento 
como contrapartida pela ajuda 
financeira federal.

Se depender das articula-
ções do governo federal no Par-
lamento, a austeridade será 
lema para até o fim de 2022. 
A última declaração dada na 
terça-feira pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes, re-
forçou essa ideia. 

Segundo o ministro, caso 
a pandemia se agravar é pre-
ciso acionar gatilhos: “Estado 
de guerra significa o seguin-
te: não tem aumento de sa-
lário durante dois anos para o 
funcionalismo”.

EM TODO O PAÍS

Mais tempo de congelamento salarial

Retorno a Brasília para votar em Baleia
 > Pedro Paulo foi exone-

rado ainda ontem do car-
go de secretário munici-
pal de Fazenda e Plane-
jamento, a pedido, para 
reassumir sua função de 
deputado e votar em Ba-
leia Rossi (MDB-SP) para 
a presidência da Câmara 
na segunda-feira.

Baleia é o candidato do 
atual presidente da Casa, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ). 
Ele disputa voto a voto com 
Arthur Lira (PP-AL), nome 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro.

“A pedido do meu partido 
retorno ao meu mandato de 
deputado federal nos últi-

mos dias de uma votação 
decisiva para o Brasil, a 
eleição da presidência da 
Câmara. Mas meu traba-
lho de ajustes nas contas 
do Rio não vai parar nem 
um minuto. Semana que 
vem eu volto oficialmente 
para a missão”, disse Pe-
dro Paulo no Twitter.

Ministro da Economia, Paulo Guedes defende mais austeridade

EDU ANDRADE/ASCOM/ME
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Sta.Cruz r$11.000,00
terrenos 8x16 proximo a ve-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 r$15.000,00 estu-
do proposta fala direto vom o 
proprietário. tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

Sta.Cruz r$25.000,00
Quarto, vozinha, banheiro e 
outra de r$75.000,00 sala, 
quarto, vozinha, banheiro, 
quintal toda murada, terrenos 
de 8x16 próximo estação. tra-
tar direto vom proprietário tel: 
3217-9252/ 98579-8690

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio CorrOia. terreNOS 
450m2 com rGI, LicOnça 
ambiOntal, ProjOto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mOnsais (+pOquOna Ontrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoOiras. tornO-sO "Par-
cOiro" !! IndiquO O GanhO!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tOls. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s O g i m o v O i s 
. c o m . b r
 

aDVOCaCIa t.99161-9013
em GOral. expOriência Jurídi-
ca comprovada! atOndOmos 
qualquOr causa com Oficiên-
cia, rapidOz. LiguO já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. milton Santos tOl:99161-
9013 whatsapp 
 

aDVOGaDO V/teXtO
inSS, orientação gratuita 
,amparo idoso (Loas) 65 
anos, sem vontribuição, be-
nefívio demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

COmuNICaDO 
Solivitamos o vomparevi-
mento: faBiO JatOBa, CtPS 
6086674 SÉrie 001/rJ, no 
prazo de 48 horas. O não 
vomparevimento varavteriza-
rá abandono de emprego,-
vonforme artigo 482 Letra i 
da CLt. Disk Motoboy transp. 
de envom. Ltda. CnPJ: 
08.624.255/0001-37
 

ateNDeNte V/teXtO
quiosquO POdra do LOmO 
contrata, atOndOntO/  au-
xiliar dO cozinha, início 
imOdiato, salário combinar. 
Ligar t.97008-6791 auri-
cOia.t 97019-0716 rOgianO 
t.96636-6429 ednaldo.
 

meCÂNICO V/teXtO
De automóveis, experiênvia 
em trova  vorreias, vabeçote 
e mevâniva em  geral, Salá-
rio vombinar. inívio imediato. 
Comparever rua São Clemen-
te, 169/Botafogo.
 
meCÂNICO V/teXtO
mOcânico/ OlOtricista para 
autocOntOr,  OxpOriência 
cartOira. Salário combinar, 
sOgunda/ sábado. Compa-
rOcOr  Doutor Otavio KOlly 
nº05 tijuca. t 2570-7295/  
96772-9071/ zaP
 

tIJOLO t.99503-3686
19x19, 19x29 O argila. tu-
do com OxcOlOntO qualida-
dO, dirOto  fábrica. entrOga-
mos todo rio O GrandO rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONSuLtaS VOVó 
(Cambinda). Joga-sO Car-
tas, Búzios rua Dias da 
Cruz, 923 engOnho DOn-
tro. expOrimOntO, não vai 
sO arrOpOndOr comprovO! 
t.2594-6085/ 3228-2626

 
maGIa NeGra 
amarrações, Pavtos, Cresvi-
mento finanveiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas vom 
entidade. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
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APÓS CRITICAR HUCK E ANGÉLICA

Carlos Bolsonaro 

pode ter redes sociais 

derrubadas

A polêmica criada por Carlos Bolso-
naro em cima da viagem em 
família de Angélica e Luciano 

Huck para o Caribe, na ilha Saint-Barth, 
pode custar alguns dólares a ele. É que o 
vereador do Rio compartilhou algumas 
imagens do lazer dos apresentadores e 
os criticou por estarem viajando no 
meio da pandemia - depois de muito 
pedirem para as pessoas ficarem em 
casa. Mas ele não sabia que trata-se de 
conteúdo de uma agência de fotos 
americana, a Grosby Group. As fotos 
foram vendidas com exclusividade para 
um veículo do grupo Globo, ou seja, sem 
a autorização devida, Carlos Bolsonaro 
não tinha o direito de replicar os cliques. 

Francisco Cepeda, representante da 
Grosby Group no Brasil, afirma que o 
vereador será notificado sobre o uso 
indevido das imagens e que pode ter 
suas contas nas redes sociais derruba-
das por conta disso. “Esse material foi 

vendido com exclusividade para a 
Editora Globo. Quem fez foi um fotógra-
fo francês que está passando uma 
temporada na ilha. É o trabalho do 
cara. Qualquer outra pessoa não pode 
simplesmente fazer um print e ficar 
usando. Vamos entrar em contato, se 
não tivermos nenhum tipo de resposta, 
vamos pedir a derrubada das redes 
sociais. Se ainda assim não tiver ne-
nhum tipo de acordo, vamos para a 
Justiça.”, disse. 

Francisco revelou ainda que embora o 
conteúdo tenha sido vendido com exclu-
sividade, a agência está disposta a 
propor um acordo para que Carlos Bolso-
naro pague 300 dólares para ter o direito 
a manter a publicação, caso ele queira. 

 A coluna procurou o vereador do Rio 
de Janeiro para saber se ele pretende 
retirar as imagens de suas publicações, 
mas não obteve resposta até o fecha-
mento desta matéria.  

ACUSADA DE MALTRATAR EMPREGADA

MÃE DE APRESENTADORA 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M

Ex-apresentadora do ‘Domingo Espetacular’, da RecordTV, Fabiana Scaranzi teve seu nome en-
volvido em uma polêmica nas redes sociais. É que a mãe dela está sendo acusada de maltratar 
sua ex-empregada doméstica. Filho da ex-funcionária, Pablo Elo fez um relato no Instagram 
sobre o que sua mãe vinha sofrendo enquanto prestava seu serviço à mãe de Scaranzi. 
“Gente, essa é a minha mãe. Ela estava trabalhando para a mãe de uma jornalista famosa, Fa-
biana Scaranzi, e foi muito humilhada por essa senhora, que chamava a minha mãe de burra, 
imprestável, tomava a vassoura da mão dela e dizia que ela não sabia varrer chão. Fez ela ficar 
trancada dentro do quartinho de empregada na virada do ano de 2020 para 2021, dizendo que 
lugar de empregada é no quartinho da empregada. Foram 30 dias trabalhando pra essa senhora 
grossa e sem educação. Minha mãe me ligava todos os dias chorando, mas teve que aguentar até 
receber o pagamento e no fim foi mandada embora. Mais uma vez, chamando ela de imprestável 
e que nunca contratou alguém tão imprestável como a minha mãe”, desabafou o rapaz.
A coluna procurou Fabiana Scaranzi, que não retornou o contato até o fechamento desta matéria.

A polêmica sobre a acusação de Karol Conka de que Nego do 
Borel questionou se ela era homem ou mulher, mas o funkeiro 
nega a denúncia, fez o ativista pelos direitos LGBTQ+ entrar em 
ação. Agripino Magalhães já entrou com um pedido formal para 
colocar os dois cantores frente a frente em uma apuração dos 
fatos. Só depois desse confronto, ele vai abrir uma queixa-crime 
contra um dos famosos. “Eu quero agora saber quem está 
mentindo. A Karol Conka fez acusações graves em rede nacional e 
quando ela diz que o Nego do Borel fala que somos pessoas 
estranhas se referindo aos gays e as lésbicas, o cantor está 
atacando toda a população LGBTQ+. Ele diz que não foi assim e aí 
é a cantora que, na verdade, comete um crime de transfobia”.

Agripino ainda assumiu ter ficado decepcionado com a confusão 
envolvendo o nome de  Nego do Borel, quem ele ajudou no 
episódio da Luiza Marilac no início de 2019. O funkeiro chamou a 
travesti de ‘homem’. “Na época, eu não abri um processo e 
cheguei a levá-lo em vários points da população LGBTQ+ e dei 
uma cartilha sobre a comunidade. Ele pediu desculpas e disse que 
queria aprender. Passei pano e o até defendi e, hoje, vejo que 
continua com o preconceito velado”.

REPRODUÇÃO/MONTAGEM 

Confronto pela verdade
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Parece que realmente Tiago Leifert ainda não se deu 
conta do problema que o Brasil vem enfrentando. Na 
noite da última terça-feira, o apresentador do ‘BBB21’ 
fez uma comparação, no mínimo, esdrúxula. “A pro-
cura por PS5 (vídeo game) é maior que pela vacina”, 
comentou o comunicador. É o famoso white people 
problem (problema de gente branca). Fora da bolha 
de Tiago, apenas 149 mil pessoas foram vacinadas 
em uma população de mais de 220 milhões que daria 
tudo por uma vacina, inclusive trocar a prioridade de 
um PS5 pela imunização. Pisou na bola, Tiago!

Esta coluna já havia antecipado, com exclusividade, que 

Marcos Mion estava no radar da TV Globo por ser um apre-

sentador versátil e que conversa bem com todo tipo de 

público, principalmente o mais jovem. Pois bem. Ontem, 

foi anunciado que a Record rescindiu o contrato com o 

apresentador, deixando assim o caminho livre para sua 

concorrente direta, já que a Globo preza por não sondar ou 

negociar com nomes que estejam com contratos vigentes 

em outros canais de TV. Como já antecipamos, com as 

saídas de Faustão e de Luciano Huck - que deve concorrer 

na eleição presidencial de 2022, Mion pode ser um forte 

nome cotado para substituir um dos dois horários que 

ficarão vagos nos fins de semana da Globo, afinal, ele é 

amigo pessoal do diretor Boninho, o mandachuva dos 

programas de entretenimento da casa. 

CAMINHO LIVRE

PISOU NA BOLA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n Amanhã, dia 
em que o saudo-
so cantor Jerry 
Adriani faria 74 
anos, ele será ho-
menageado por 
seu filho Thadeu 
Vivas. No show 
‘Tributo a Jerry 
Adriani’, Thadeu 
vai contar histó-
rias sobre o pai e 
cantar músicas 
do repertório 
dele. Às 20h, no 
canal do You-
tube do Teatro 
Rival Refit.

Nego do Borel se pronunciou sobre as 
declarações de Karol Conká no ‘BBB21’. 
Após a cantora revelar um episódio 
desagradável que viveu com o funkeiro, 
quando ele a questionou se ela era 
homem ou mulher, Nego se se 
manifestou confirmando que de fato 
ocorreu esta conversa, mas que a história 
não foi exatamente como a sister contou. 

“Realmente aconteceu esse episódio, 
mas não foi exatamente da forma 
como ela falou. Isso aconteceu há 
muito tempo. Eu não conhecia a Karol 
e perguntei no sentido de querer saber 
como ela gostaria de ser chamada. 
Pois ela estava com um figurino de 
drag. Em nenhum momento minha 
intenção foi a diminuir, provocar, ou 
nada do tipo. Ela não me respondeu ser 
gay ou trans, disse que era menina, 
apenas isso, e a conversa terminou ali. 
Pedi desculpa pela pergunta e ficou 
tudo bem. Pelo menos pareceu ter 
ficado”, diz o cantor.

Nego ainda afirma ter ficado chateado 
com a forma como Karol contou aos 
colegas de confinamento. “Fico muito 
triste em vê-la expor de uma outra 
forma. Não consigo compreender, após 
tanto tempo, ela falar sobre isso e não 

ser verdadeira com os fatos. Eu venho 
me desconstruindo há um tempo e 
aprendendo muito sobre os LGBTQIA+, 
praticando o respeito que merecem e 
devem ter sempre. Mas a admiro muito 
como profissional, e se isso a magoou 
desta forma, eu peço novamente 
desculpas! Jamais foi minha intenção!”

Em conversa com os brothers, Karol 
Conká contou sua versão dos fatos: 
“Ele (Nego do Borel) falou assim ‘Ei, 
você é igual essa galera estranha? Você 
é homem ou mulher?’. Aí eu já olhei 
para ele... você tem que tratar o escroto 
com escrotidão. Falei: ‘Dá a mãozinha 
aqui e sente o vaginão’”, contou, 
provocando os risos dos colegas.

Se tudo correr bem e a pandemia do novo coronavírus come-
çar a dar indícios de que está perto de acabar, Pedro Scooby 
e Cintia Dicker planejam uma festa de casamento ainda 
para este ano. Os dois, que já são casados no civil desde o 
ano passado, estão só esperando as coisas esfriarem para 
comemorar a união de forma tradicional. 
“A gente quer muito. Temos os planos, mas dependemos 
do movimento mundial, de as pessoas estarem melhor, as 
vacinas e tudo mais pra poder conseguir fazer a festa. Por-
que casamento tem que comemorar do jeito que tem que 
ser comemorado, mas agora não é o momento. A gente vai 
esperar o momento ideal pra fazer a festinha ou festão”, 
diz Scooby, que ainda não decidiu se o evento será no Brasil 
ou em Portugal, onde mora atualmente com a modelo por 
conta da guarda compartilhada dos filhos. 

Bárbara França posa para editorial com saia de Silvio Cruz, renomado estilista 
de alta costura. Sucesso em ‘Amor sem igual’, a atriz volta em ‘Gênesis’, onde 
será a protagonista da última fase da novela, e mudou o visual. “Estou 
amando essa fase morena”.

CAIO CÉSAR/CÂMARA

NEGO DO BOREL REBATE 
KAROL CONKÁ

REPRODUÇÃO

Aos 41 anos, a empresária Darlin Ferrattry, mãe da cantora Lexa, testou positivo para 
a Covid-19. Agora já curada da doença, ela está só gratidão e ainda revelou que teve 
muito medo ao descobrir seu diagnóstico, principalmente porque seu noivo, Gabriel 
Azevedo, e sua filha caçula, Wenny Isa, também foram contaminados.

CURADOS DA COVID

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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O governo Bolsonaro insiste em 
não continuar com o paga-
mento do auxílio emergencial 

em meio à pandemia do coronavírus. 
Mesmo com a Economia do país em 
frangalhos, sem dar sinais de que sai-
rá do CTI, o ministro Paulo Guedes e 
o presidente da República mantêm 
o discurso de que as contas públicas 
não suportam tamanho gasto com o 
repasse de recursos fundamentais à 
sobrevivência de milhões de brasilei-
ros que ficarão sem renda a partir de 
agora. O governo vai condenar cerca 
de 66 milhões de pessoas a deixarem 
de receber o benefício.

Bolsonaro não se cansa de propagar 
aos quatro ventos que não será possí-
vel estender o pagamento do auxílio 
emergencial este ano devido à dispa-
rada do endividamento público no ano 
passado. Mas cabe uma pergunta ao 
ministro Guedes a respeito da decla-
ração dada sobre “tratar o resto todo 
do orçamento”, caso o auxílio emer-
gencial seja renovado. Por que não co-
meçar pelos gastos de R$ 1,8 bilhão de 
todos os órgãos do Executivo Federal 
com alimentos que, somados, repre-
sentam elevação de 20% em relação ao 
que foi desembolsado em 2019?

Saltam aos olhos a lista e os valores 
dos produtos que foram adquiridos 
pelo governo Bolsonaro em 2020, se-
gundo o Painel de Compras do Minis-
tério da Economia, divulgados portal 
Metrópoles. Vamos a uma parte da 
lista e dos gastos feitos: uvas-passas 
ao custo de R$ 5 milhões; pizzas e re-

Max Leone 
jornalista

Duda Quiroga 
sec. Assuntos Educ. 
do Sepe e vice-pres. 
CUT-RJ

 N As dissidências de deputados na corrida pela Presi-
dência da Câmara fragilizam o plano de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) de construção de uma frente suprapartidá-
ria para disputar a Presidência da República em 2022. 
O deputado não conseguiu unanimidade nem do pró-
prio partido em torno da candidatura de seu apadri-
nhado, Baleia Rossi (MDB-SP). Deputados democratas, 
com o aval do presidente nacional da sigla, ACM Neto 
(BA), formam maioria em apoio ao candidato chan-
celado pelo Palácio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL). 

Ninho   

 N Aliado histórico do DEM, 
o PSDB também mantém-
se distante de Maia e divi-
dido no jogo da sucessão 
da Câmara: a orientação 
do partido é pelo voto em 
Baleia Rossi, mas muitos 
deputados “avulsos” estão 
com Arthur Lira. 

Momento 

 N A intenção de Maia de 
construir uma coalizão 
para 2022 é rechaçada 
pela oposição, que hoje 

apoia Baleia Rossi, mas 
trata a aliança com o blo-
co encabeçado pelo pre-
sidente da Câmara como 
“momentânea”. 

Padrinho 

 N Além de enterrar a coa-
lizão de Maia, a possível 
derrocada de Baleia Ros-
si também frustrará os 
planos do ex-presidente 
Michel Temer, que aposta 
na vitória do apadrinhado 
para voltar a dar as cartas 
no Congresso. 

PFL 

 N Vale lembrar a candida-
tura de Sílvio Santos, em 
1989. O apresentador li-
derava as pesquisas para 
ser eleito presidente do 
Brasil, mas foi rifado pelo 
então PFL, que fechou 
com Fernando Collor. O 
resto é história. 

Leite 

 N As buscas por gastos do 
governo federal derruba-
ram o Portal da Transpa-
rência. Não suportou o 
volume de acessos após 
a repercussão sobre o au-
mento de gastos com ali-
mentos – como leite con-
densado - em 2020. 

Dados 

 N Em ofício encaminhado 
ao ministro da Contro-
ladoria-Geral da União 
(CGU), Wagner Rosário, o 
senador Alessandro Viei-
ra (Cidadania-SE) ques-
tiona se a queda no siste-
ma do portal teve razões 
objetivas e se as bases de 
dados foram afetadas. 

Pamonha 

 N A polêmica do leite con-
densado lembra outro 
episódio que derrubou 
um ministro na Esplana-
da. Orlando Silva (PCdoB) 
caiu do comando do Es-
porte, em 2011, no gover-
no Dilma, após usar o car-
tão de crédito corporativo 
para a compra de uma ta-
pioca no valor de R$ 8,30. 
O leite condensado do go-
verno Bolsonaro custou 
aos cofres públicos mais 
de R$ 15 milhões.  

BB

 N A reunião do Sindicato 
dos Bancários com a As-
sociação Municipalista 
de Pernambuco e 22 pre-
feitos teve um clima bas-
tante tumultuado. A in-
dignação é grande com a 
direção do Banco do Bra-
sil que pretende fechar 
22 agências nos municí-
pios. Representantes da 
categoria e o secretário 
do Trabalho e Emprego 
estavam presentes. Do 
BB, ninguém.

Domiciliar 

 N O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, 
concedeu prisão domici-
liar ao jornalista Oswaldo 
Eustáquio, investigado no 
inquérito que apura a su-
posta prática de atos anti-
democráticos. Conforme 
a decisão, o jornalista está 
proibido de acessar redes 
sociais em nome próprio 
ou de sua assessoria de 
imprensa e de entrar em 
contato com diversos 
bolsonaristas.

Coletivo 

 N Os impactos do isola-
mento social no transpor-
te coletivo urbano de todo 
o país trouxeram, além 
da redução do número de 
passageiros, um prejuízo 
de R$ 9,5 bilhões acumu-
lados pelas empresas de 
ônibus no período de 16 
de março a 31 de dezem-
bro de 2020. Os dados são 
da Associação Nacional 
das Empresas de Trans-
portes Urbanos. 

PLANO MAIA

JOGADA 

 N A eventual can-
didatura do apre-
sentador Luciano 
Huck em 2022 pa-
rece mais uma jo-
gada de políticos 
e empresários que 
têm interesse ou 
querem vê-lo pre-
sidente. Ele mes-
mo não quer.  

Não fosse a pandemia do novo 
coronavírus, estaríamos pres-
tes a retornar das férias esco-

lares de verão e no auge do planeja-
mento para o ano letivo. No entanto, 
após um 2020 inexistente para a rede 
pública, como olhar para 2021 e traçar 
soluções práticas diante de um cenário 
com aumento de casos e mortes decor-
rentes da covid-19?

Começava essa reflexão quando vi a 
coletiva de imprensa da Prefeitura do 
Rio e do secretário estadual de Educa-
ção: retomar, de forma gradativa, aulas 
presenciais a partir de 22 de fevereiro. 
Há problemas sérios neste plano divul-
gado em 26 de janeiro, e apresentado 
pelo prefeito e secretários na coletiva do 
dia 27, como usar carteiras individuais 
para a Educação infantil. Neste segmen-
to, a Educação se dá na cultura de pares, 
em mesas de quatro a seis crianças. Me-
lhor seria ocupar as salas com capaci-
dade bem reduzida e distanciamento, 
mas manter o ambiente de interação. 
Ou mesmo utilizar espaços ao ar livre, 
como veremos logo mais.

Outro ponto é a ideia de receber 75% 
da turma quando a cidade estiver em 
risco moderado de contaminação, e 
50% quando o risco for alto. Isso tor-
na inviável garantir os distanciamento 
nas salas de 4 e 5 anos, que têm lotação 
média de 25 a 28 crianças. Ainda mais 

Prioridades doces e mastigáveis

Educação em 2021: o que será?

quando falam em reformar apenas 44 
unidades, pois sabemos que não são to-
das as outras 1.500 escolas que estão 
prontas para este momento.

Estratégias para esse momento deve-
riam estar sendo construídas há meses. 
É insuficiente repetir que escolas não 
deveriam reabrir sem apresentar suges-
tões, assim como retornar sem as devi-
das adaptações estruturais e curricula-
res será temerário. Para avançarmos é 
preciso olhar a história da Educação e 
aprender com educadores do passado. 
O francês Henry Wallon, por exemplo, 
desenvolveu a proposta de ciclos e valori-
zou a afetividade nas relações de ensino/
aprendizagem para superar os efeitos 
da II Guerra Mundial. Paulo Freire, que 
faria 100 anos em 2021, falou dos saberes 
trazidos pelo grupo, estimulando a auto-
nomia dos estudantes na construção do 
seu caminho pedagógico.

Para não continuarmos com o apa-
gão da Educação formal escolarizada, 
e aumentar ainda mais o fosso entre o 
público e o privado, temos de enfrentar 
esse momento com políticas consisten-
tes. Primeiro: avaliar os saberes que cada 
um adquiriu em 2020 e como podere-
mos ressignificá-los em diálogo com os 
conteúdos escolares. Aqui é importante 
ressaltar que algumas unidades da nossa 
rede construíram estratégias muito rele-
vantes de manutenção do vínculo e de-
senvolvimento do processo pedagógico. 
Recursos como apostilas, cartas, ou até 
interações por redes sociais. É importan-
te o poder público se apropriar dessas 
experiências para universalizá-las con-
forme a especificidade de cada região.

frigerantes, R$ 32,7 milhões; molho 
shoyo, molho inglês e molho de pi-
menta, R$14 milhões; achocolatados 
custaram R$ 14,2 milhões; barras de 
cereais, R$13,4 milhões; batatas fritas 
enlatadas, R$16,5 milhões; azeite de 
oliva, R$ 15,8 milhões; frutos do mar, 
R$ 6,1 milhões; peixes in natura e con-
serva, R$ 35,5 milhões; bacon defuma-
do, R$7,1 milhões; e embutidos, mais 
R$ 45,2 milhões.

E não para por aí. Até chicletes fo-
ram comprados pela União que de-
sembolsou um total de R$ 2,2 milhões 
no ano passado. Mas um outro item da 
lista chama muito a atenção: a quan-
tidade de latas de leite condensado ao 
custo de R$ 15 milhões. Vale lembrar 
que a iguaria é a favorita do presidente 
Bolsonaro, que adora passar o doce no 
pão e saborear durante o seu café na 
manhã. O governo até agora não deu 
uma explicação plausível sobre essas 
compras, se foram feitas seguindo os 
trâmites de licitações. O caso precisa 
ser apurado e investigado. 

Ao somar esses itens, digamos, mais 
inusitados da lista citada, o governo 
Bolsonaro gastou dinheiro público da 

ordem de cerca de R$ 222,7 milhões 
em um ano. Ao fazer uma conta bem 
simples, esses recursos seriam sufi-
cientes para bancar quase 372 mil au-
xílios emergenciais de R$ 600 para 
parte da população que enfrenta de 
cara e sente na pele a crise econômica 
em que o país está atolado. E que a 
política do ministro da Economia não 
consegue debelar. 

Indo mais além, com os R$ 1,8 bi-
lhão gastos com alimentação, a gestão 
de Bolsonaro conseguiria pagar mais 
três milhões de auxílios emergenciais 
no valor de R$ 600 e, assim, ameniza-
ria a situação de milhões de brasileiros 
em todo o país. 

Entretanto, pelo andar da carrua-
gem, o governo Bolsonaro prefere 
manter o discurso da responsabilida-
de fiscal. E soa como ameaça o tom de 
que é preciso cortar na Educação e na 
Segurança Pública, por exemplo, para 
manter o auxílio emergencial sem, 
contudo, “tratar o resto todo do orça-
mento”, como decantou Paulo Guedes.

Ao que tudo indica, as priorida-
des vão continuar sendo doces e 
mastigáveis.

O próximo passo é admitir que, sem 
vacina, a comunidade escolar estará 
em risco em caso de retorno presencial, 
o que vai de encontro à função social 
da escola, calcada no binômio educar 
e cuidar. Então pensemos uma Educa-
ção remota emergencial, com olhar para 
a experiência da educação no campo, 
podemos beber da fonte da pedagogia 
da alternância. Estimular os alunos a 
desenvolverem projetos de atuação e 
observação das rotinas comunitárias, 
além de ocupar espaços públicos areja-
dos para realizar rodas de aulas e con-
versas, como praças e parques, além de 
investir em plataformas públicas e inter-
net gratuita para alunos e professores. 
Estas são medidas que se sobrepõe ao 
ensino híbrido, propagandeado como 
solução para este momento, mas que 
guarda características da educação re-
mota, provada ineficiente em 2020. 

Nossas escolas não poderão voltar a 
ser como eram antes da pandemia, seja 
no currículo de ensino, seja nos espaços 
físicos, com salas superlotadas e banhei-
ros sem manutenção. Para quando for 
possível o tão sonhado retorno presen-
cial, temos de estar aptos. Por isso é fun-
damental que seja feito desde já o inves-
timento em pessoal e estrutura.

O desafio para Educação em 2021 
é grande. A vacinação da comunida-
de escolar precisa começar já. Mas 
mais do que isso, temos de exercitar o 
verbo esperançar, cunhado por Paulo 
Freire. Lutar por uma educação públi-
ca, gratuita, de qualidade, laica, anti
-racista, socialmente referenciada, e 
que não se contraponha à vida.
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 N# Apptite oferece  “giro pelo mundo” sem sair de São Paulo para 
comemorar aniversário da cidade. # Pianista brasileira Sylvia Thereza 
oferece workshop gratuito e online, em fevereiro. # Instituto de Gestão 
e Tecnologia da Informação (IGTI) está com inscrições abertas, até 6 de 
fevereiro, para Dev Summit II e também oferece bolsas de estudo no Pro-
grama de Bootcamps 2021.

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

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

ARTE KIKO
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ete anos após sua estreia, ‘Malha-
ção Sonhos’ volta a ser exibida na 
Globo. Em um momento de pan-
demia, a trama foi escolhida para 

reprisar justamente por trazer histórias 
leves, de perseverança e coragem. De um 
lado, uma escola de artes, a Ribalta, onde 
os aspirantes a músicos e atores se en-
contram. Na outra ponta, a academia do 
Gael forma atletas de lutas. Os principais 
atores da trama falaram sobre a reprise.

Para Rafa Vitti, protagonista da ‘soap 
opera’, que teve seu trabalho revelado 
para todo o Brasil, a volta da trama é mo-
tivo de comemoração. “Estamos eufó-
ricos! Para a maioria de nós do elenco 
esse trabalho foi nossa primeira grande 
oportunidade. Colocamos muita energia 
nesse projeto, que chega novamente em 
um momento em que precisamos cada 
vez mais de arte. ‘Malhação Sonhos’ é 
entretenimento com momentos de leve-
za, de inspiração, de esquecer um pouco 
as tormentas da vida”, conta o ator que, 
ao lado de Isabella Santoni, deu vida a 
um dos casais mais queridos de todas as 
temporadas de ‘Malhação’.

O shipper entre Pedro e Karina era 
tão grande, que os fãs de ‘Perina’ já pe-
diam pela reprise da novela nas redes 
sociais. “É um casal inspirado em Sha-
kespeare, de opostos complementares, 
cada um em seu universo. Eles têm 
aquela implicância do primeiro amor 
que traz uma memória afetiva para 
todo mundo. Os fãs do casal #Perina 
continuam torcendo até hoje. Vai ser 
uma delícia reviver, relembrar e agora 
sofrer e torcer por eles como espectador 
também”, conta Isabella. 

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

MALHAÇÃO

 n Cobra procura um emprego. 
Duca afirma para Dalva que 
namoraria Bianca. Gael permite 
que Bianca vá a um show apenas 
na companhia de Karina, e a me-
nina aborta seu plano com Duca.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester afirma a Alberto que fi-
cará com a guarda da filha. Chico 
conta a Taís a verdade sobre 
Dionísio, Candinho e Maria Adília. 
Taís procura formas de ajudar 
Candinho.

18h30 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

 n Deus avisa que Ninrode foi um 
grande caçador e teria potencial 
para um grande líder. Ninrode 
demonstra suas habilidades na 
caça. Ninrode é admirado pelas 
mulheres da cidade.

HAJA CORAÇÃO

 n Camila inventa uma descul-
pa para se aproximar de João. 
Penélope diz a Henrique que eles 
devem contar a Beto que estão 
juntos. Nair aconselha Adônis a 
se declarar para Shirlei.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n A mãe de Duda voltou ao Brasil 
para acompanhar as buscas por 
Duda. Ela e todos na Mansão dos 
Almeida Campos ficam aliviados 
com a volta de Mili e Duda.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Silvana esconde Bibi em sua 
casa, com a ajuda de Dita. Aurora 
enfrenta os policiais e se deses-
pera com as atitudes de Bibi. 
Silvana acolhe Ivana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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NÚCLEO ADULTO
Presente no núcleo adulto da trama ado-
lescente, Eriberto Leão se envolveu na 
história tanto quanto os jovens atores. 
A conexão com ‘Malhação Sonhos’ foi 
tanta que Eri deu o nome do seu perso-
nagem (Gael), para o seu segundo filho, 
nascido pouco após a exibição da novela. 
“Cresci muito como ator e como pessoa. 
Me apaixonei já no primeiro parágrafo 
e a cada diálogo eu ficava mais envol-
vido. Acredito que quando a gente faz 
algo com muita paixão, isso transforma 
a nossa vida. ‘Malhação Sonhos’ tem algo 
de muito especial para a minha vida pes-
soal e profissional, é um projeto cheio de 
coincidências significativas, de apren-
dizado, um dos mais importantes para 
mim. É um trabalho cheio de paixão no 
qual todos vivemos esse amor. E quando 
a gente junta amor com sonhos, é capaz 
de sacudir o mundo”, conta o ator, que 
recebe coro de Emanuelle Araújo, seu 
par romântico na novela.

“A gente colou na rapaziada e muitas 
coisas lindas aconteceram. É um elenco 
de muita unicidade e muito amor. O mais 
interessante nesse trabalho foi que os 
meninos estavam com aquela empolga-
ção dos primeiros passos artísticos na 
televisão que nos contagiou. Quando eu 
entrava no nosso QG, no nosso fantásti-
co mundo, existia muita ludicidade nos 
nossos encontros, era um lugar que nos 
trazia leveza. Foi um trabalho cheio de 
emoção, e isso é muito marcante na mi-
nha memória”, lembra a atriz.

Globo aposta 

na reprise de 

Malhação: Sonhos, 

de 2014, que 

revelou nomes 

como Rafa Vitti e 

Isabella Santoni
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PEDRO (RAFAEL VITTI)  E 

KARINA (ISABELLA SANTONI)

DUCA (ARTHUR AGUIAR) E 

BIANCA (BRUNA HAMU) 



Horóscopo

Uma ótima notícia pode aparecer nas finanças. Uma 
parceria profissional também pode surgir. No 
romance, a promessa é de calor e afinidade. Cor: 
creme.

Hoje o dia vai começar em um bom astral. Será mais 
fácil realizar mudanças já desejadas. Cuide do seu 
corpo e invista amor na sua relação com o par. Cor: 
pink.

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: alfa, altar, altura, apto, ator, aura, autor, culto, escutar, 
espátula, falta, faro, fartura, flúor, frota, furto, luar, luta, matar, mato, oral, 
pauta, rato, secular, sepultura, tatu, tora, tortura, total, trato.

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

As oportunidades não faltarão. Contudo, aja com 
cautela. Pense nos planos que deseja implantar e seja 
bem objetivo. Na intimidade, evite discussões. Cor: 
laranja.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O dia começa em um clima mais divertido. Desafios 
podem aparecer no mundo do trabalho. No romance, 
cuidado. Vai ser difícil alcançar bons acordos. Cor: 
creme.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua vida terá uma dose extra de sorte. Você será 
elogiado no trabalho. Compartilhe com a família e 
companheiro os seus sentimentos positivos. Cor: 
azul-vivo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Algo que você temia pode se mostrar menos perigoso. 
Canalize as boas energias para seus objetivos. O seu 
relacionamento irá ganhar mais intimidade. Cor: 
Cinza.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Problemas nas relações profissionais podem 
acontecer. Cuidado para não se estressar. As tensões 
podem atrapalhar também a harmonia em casa. 
Cor: amarelo.

LIBRA
23/9 a 22/10

O momento é bom para se superar. Tarefas 
desafiadoras serão concluídas com determinação. No 
romance, fuja de discussões muito ríspidas. Cor: azul-
claro.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você avançará bastante em direção as suas metas 
pessoais. Talvez precise da ajuda de amigos para 
ser bem-sucedido. Converse bastante com o seu 
par. Cor: lilás.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você acordará mais sensível no dia de hoje. Alguns 
temas de cunho social podem vir a  marcar o seu dia. 
Não desconte as emoções no companheiro. Cor: 
marrom.

Aposte no controle do seu orçamento. É um bom 
momento para se recuperar financeiramente. Hoje 
você se sentirá disponível para o sexo com o parceiro. 
Cor: amarelo.

O dia irá transcorrer sem muitos perrengues. Foque em 
cuidados pessoais, relaxe e se cuide. Prepare um final 
de semana com muito conforto com o par.  Cor: 
vermelho.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Record 
rescinde 
contrato de 
Marcos Mion
A Record rescindiu o contrato com 
o apresentador Marcos Mion, que 
comanda o reality show ‘A Fazenda’. 
A informação é do colunista Flá-
vio Ricco, do R7. De acordo com o 
colunista, a emissora está fazendo 
ajustes para deixar a atração ainda 
melhor diante do tamanho sucesso 
que foi a edição passada, que teve 
Jojo Todynho como grande campeã.

A substituição de Marcos Mion 
não acontecerá por mau desem-
penho do apresentador. Há o 
entendimento de que ele se saiu 
muito bem em todas as edições do 
reality que comandou. 

O contrato de Marcos Mion 
estaria vigente até dezembro. O 
apresentador ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto.

Cauã relembra 

o estilo 

‘Maumau’

Cauã Reymond usou seu Insta-
gram, nesta quarta-feira, para 
mostrar seu novo visual: um ca-
belo todo cacheadinho. O ator se 
prepara para dar vida aos gêmeos 
Renato e Christian na nova novela 
das 9, ‘Um Lugar Ao Sol’, da Globo. 
Na trama, ele contracena com sua 
ex, Alinne Moraes, que interpreta-
rá a vilã Bárbara. 

“Quem tá por trás da másca-
ra? Christian, Renato ou Mau-
mau?”, brincou Cauã na legenda da 
publicação. 

Os internautas, então, relembra-
ram o personagem dele em ‘Malha-
ção’ (2002):  “Maumau, seu lindo”,  
“Cadê a tiara, Maumau?”e “Mau-
mau faltou a faxinha no cabelo”. 

Sasha linda  

e radical no 

México

Sasha está curtindo uns dias de des-
canso ao lado do namorado, João 
Figueiredo, e de amigos em Tulum, 
no México. A filha de Xuxa postou 
no Instagram, na noite de terça-fei-
ra, um vídeo fazendo esportes radi-
cais. “Grata por cada segundo”, dis-
se Sasha na legenda das imagens.

“A própria Dora Aventureira”, 
brincou o namorado de Sasha nos 
comentários. “Demais”, disse Jun-
no Andrade, namorado de Xuxa. “É 
isso aí, garota brava”, disse o pai de 
Sasha, Luciano Szafir. “Bom mesmo 
é nascer linda e filha da Xuxa”, disse 
uma seguidora. “Ser rica é bom de-
mais”, disse outra.

REPRODUÇÃO INTERNET

DIVULGAÇÃO
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