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DEPOIS DO LEITE 
CONDENSADO, A 
VEZ DO CHANTILLY 
E DA PAÇOCA NAS 
COMPRAS DA 
MARINHA. 
ECONOMIA, P. 9

ESTATAIS
A PRIVATIZAÇÃO 
DA ELETROBRAS E 
O JOGO POLÍTICO 
QUE A EMPERRA 
INFORME  
DO DIA, P. 2

COMEÇA SEGUNDA-FEIRA

No primeiro dia, os imunizados serão os que têm 99 anos ou 

mais. Saiba aqui como proceder para se proteger da covid.  P. 3

Tire todas as 
dúvidas sobre 
a vacinação 
de idosos

Na guerra das vacinas, Bolsonaro proíbe 
ministros de falarem com governador de SP.  P. 5

Recolhidos 720 frascos de hospital após 
exposição a temperatura não recomendada. P. 4

Orientação é aplicar sobras em quem não está na lista de prioridades. P. 4

SAÚDE QUER EVITAR 
DESPERDÍCIO DE DOSES 

Gabigol comemora a virada 
do Rubro-Negro, que venceu o 

Tricolor gaúcho por 4 a 2. P. 8

FLA BATE O GRÊMIO  
E ASSUME  

VICE-LIDERANÇA

SERVIDOR, P. 10

DEPOIS DE 
CRÍTICAS DE 
RACISMO, ENEM 
MUDA GABARITO 
DE PROVA

DEZ LOJAS 
IRREGULARES 
DE INSTALAÇÃO 
DE GNV SÃO 
FECHADAS

SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE 
FAZENDA: “HOJE NÃO 
HÁ CAIXA SEQUER 
PARA A FOLHA DE 
FEVEREIRO”

BRASIL, P. 6

RIO DE JANEIRO, P. 6

Cedae confirma 
geosmina na  água

OH, TEREZINHA...

Um ano após a crise que levou mau cheiro e cor escura às 
torneiras da região metropolitana, o problema está de volta. P. 6

O documentário ‘Chacrinha - Eu Vim Para Confundir 
e Não Para Explicar’ estreou ontem nos cinemas.  
O apresentador foi um revolucionário. P. 15
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Polícia apreende R$ 473 mil na 
casa do cantor Nego do Borel. P. 7

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

OSCAR RABELLO, de 97 anos

DIVULGAÇÃO
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Vou voltar a ver a vida 

mais colorida”.  

ATAQUE
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O panfleto foi entregue ontem, na es-
tação de São Cristóvão.

O povo tá mandando o recado... 
Aumento não! E é justo.

O aumento da passagem de trem, de 
R$4,70 para R$5,90, foi adiado pela Se-
cretaria Estadual de Transportes por 20 
dias, como divulgado.

É o mínimo, né gente? Mas bora falar a 
real... É ridículo.

Esse aumento é abusivo, absurdo! Você 
que nesse momento está lendo esta colu-
na, dentro de um vagão lotado, naquela 
barulheira, sabe do que eu tô falando... 
Não existe qualidade alguma no serviço 
oferecido! A verdade é que eles oferecem 
um serviço caro e muito ruim.

A desculpa da concessionária, a Dona 
Supervia, foi a perda de receita na pan-

demia e blá-blá-blá... Mas qual a lógica 
de aumentar o valor no meio de uma 
crise onde o povo inteiro tá no sufoco? 
Nenhuma!

E aí eu te digo... 20 dias de adiamento 
chega a soar deboche. No que vai mu-
dar? Milagre econômico? Reajuste no 
salário do trabalhador? Isso eu te garan-
to que não!

Não dá nem pra elogiar uma decisão 
dessa. Adiar dessa forma é algo ameno, 
pontual, não resolve porcaria nenhuma 
na vida de quem já paga caro pra chuchu e 
ainda anda numa lata de sardinha.

É de dar vergonha... Adia 20 dias, mas 
semana passada foram 4 dias consecuti-
vos de problemas nos ramais.

O povo não é otário! Nós estamos no 
Brasil dos desempregados, dos sem cartei-
ra assinada.

Então, cobrar três reais que seja nessa 
“capenguice” já seria muito!

Ninguém aqui vai cair nessa armadilha 
midiática.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

Pingo no I

 n A prefeitura já até cancelou a folia, 
mas a foto do evento tá bombando 
nas redes sociais... 

O calendário, com show de vários 
artistas pros 4 dias de folia, tem pra 
todos os gostos, do funk ao pagode. E a 
aglomeração continua... Olha o “bloco 
dos sem noção” aí, gente!

Eu só me pergunto: se durante 
toda a pandemia os bailes rolaram e 

ninguém fez nada, quem vai ter co-
ragem de entrar na favela pra acabar 
com o tumulto ou fiscalizar durante o 
Carnaval? Se não tem Carnaval, não 
tem porque ter feriado, simples assim.

Bora colocar o Pingo no I...
Não importa se é pista ou comuni-

dade, não é momento pra botar o blo-
co na rua! A Unidos da pandemia ainda 
não terminou de desfilar, infelizmente. 

Tá bonito!

 n Lembram da luta do Rafael Oliveira 
para conseguir a cirurgia da irmã, que 
nós mostramos aqui na segunda-feira?

Pois é, depois que a coluna cobrou, 
finalmente o plano de saúde liberou 
o procedimento! Amanhã mesmo, a 
Ana Paula, que sofre de um câncer 
muito agressivo na bacia, vai estar 
no centro cirúrgico depois de 6 meses 
de espera.

“Se não fosse por vocês, ela ainda 
estaria esperando. Infelizmente de-
morou todo esse tempo, mas agora 
vai! Muito obrigado”, escreveu Rafael 
para a coluna.

Ufa... O alívio é do lado de lá, mas do 
lado de cá também!

Por isso, se você me perguntou se tá 
feio ou tá bonito... O coração fica quen-
tinho demais, e tenho dito.

Nessa historinha a 
gente não cai!

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

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

O pedido de demissão de Wilson Ferreira Junior, CEO 
da Eletrobras, teve impacto imediato nos mercados 
financeiros interno e externo. As ações despencaram. 

O executivo, que alegou razões pessoais, continuará no cargo 
até o dia 5 de março. A Eletrobras é uma empresa muito 
importante para o Rio de Janeiro, principalmente pela gera-
ção de empregos diretos. Os funcionários de carreira não são 
entusiastas da gestão de Wilson Ferreira. Sobre seu coman-
do, reduziu-se de 13.700 empregados para uma projeção, 
se privatizada, cair ainda mais para 10 mil colaboradores. A 
saída do atual presidente tem a ver com o abismo com que o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, entendem a ideia de passar o controle 
para o capital privado. Um assessor de Ferreira contou que 
ficou insustentável permanecer no cargo depois que se per-
cebeu que o Planalto dificultou o quanto pôde o processo de 
privatização da estatal tocado pela equipe econômica. 

Tampouco vendeu as mais de cem sociedades de propósi-
to específico (SPEs) penduradas na Eletrobras. Nem precisa-
va convocar assembleia geral. 

DESEMPREGO
O esvaziamento da Eletrobras e a redução de pessoal na Pe-
trobras são apenas alguns sinais de como o estado do Rio de 
Janeiro precisa descobrir caminhos novos para o seu desen-
volvimento. Outra preocupação é com a Petrobras. Desde o 
ano passado, aproximadamente 11 mil empregados da em-
presa aceitaram planos de demissão e a companhia continua 
focada em reduzir seus quadros. 

O impacto na economia total do estado em meio a uma 
pandemia nos obriga a encontrar um novo projeto de 
desenvolvimento mais atual e adequado para os atuais 
tempos de vacas magras. A era das estatais ricas e pode-
rosas ficou para trás.

EMPOBRECIMENTO

A fragilidade das estatais

 n Mais de mil funcionários 
dispensados da Faetec em 
setembro de 2020 ainda 
aguardam para receber sa-
lários, rescisão trabalhista e 
outros direitos previstos em 
lei. A Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Assembleia 
Legislativa, presidida pelo 
deputado Waldeck Carnei-
ro (PT), vai chamar o pre-
sidente da instituição, João 
Carrilho, para a busca de 
soluções práticas.

 n Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, presidente 
da Fecomércio RJ, receberá 
o título de “Embaixador de 
Turismo do Rio de Janeiro”. 
O executivo foi escolhido 
como uma das 26 persona-
lidades que irão receber, em 
cerimônia online, a honraria 
oferecida pela Associação 
dos Embaixadores de Turis-
mo Rio de Janeiro.

EMBAIXADOR 

DE TURISMO 

DO ESTADO

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

EM BUSCA DE 
SOLUÇÃO

Wilson Ferreira Junior, atual presidente, fica na Eletrobras até o dia 5 de março.

As mais lidas

Online

Especialistas aprovam 
cronograma da Prefeitura 

e alertam população: 
cuidados devem continuar

RIO

Giulia Costa fala sobre 
rumores de namoro com 

filha de Fátima Bernardes
DIVERSÃO

EXCLUSIVO Al Nasr 
desiste de contratar 

Everton Ribeiro, meia do 
Flamengo

ESPORTE

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Nesta semana, estive com empresários, governantes, políticos e 
pessoas de relevância no cenário carioca e percebi uma união para 
tirar o Rio do buraco que o colocaram. O Rio tem tudo para mudar. 
Seguirei apostando e apoiando essa transformação.

Semana que vem teremos os novos presidentes da Câmara e do 
Senado. Cargos importantes, que ditam a política do nosso país. 
Agora a sociedade não pode fazer parte da escolha, mas fez nas 
urnas ao escolher seus deputados.

O retorno da Geosmina agora é oficial. Notícia lamentável! A Ce-
dae teve um ano para tomar uma atitude sobre a questão. Cario-
cas enfrentarão fim de semana de sol escaldante economizando 
no consumo de água, precisando gastar o que não tem na compra 
desse insumo essencial.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

A era das 
estatais com 
sede no Rio de 
Janeiro ricas 
e poderosas 
ficou para trás. 
O tempo é de 
austeridade”

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

VACINAÇÃO CHEGA AOS

MAIS IDOSOS
Cronograma na cidade do Rio começa na segunda para quem tem mais de 99 
anos. Especialistas alertam: é preciso manter a máscara e distanciamento

M
édicos e pesquisadores come-
moraram a notícia de que a 
população idosa começará a 
ser vacinada a partir de segun-

da-feira no Rio e chamam atenção para a 
necessidade de manter o uso de máscara, 
álcool gel e distanciamento social. “Os 
cuidados devem continuar se mantendo, 
mesmo após a primeira e a segunda do-
ses”, alerta o infectologista Renato Kfouri.

A escolha da Secretaria Municipal de 
Saúde de escalonar por idade foi acertada, 
segundo Chrystina Barros, pesquisadora 
em Saúde da UFRJ. O cronograma prevê 
uma idade por dia: no primeiro, serão as 
pessoas com 99 anos ou mais; na terça-
feira, 98 anos; na quarta, 97 anos, e assim 
seguirá até o fim de fevereiro, quando se-
rão imunizados os de 80 anos. “É uma boa 
estratégia”, avalia Chrystina. 

“É claro que, na medida em que a idade 
decresce, aumenta o número de pessoas. 
Pessoas com mais idade provavelmente 
irão se deslocar com algum tipo de ajuda 
de acompanhante, ou familiar. O maior 
mérito desse plano é a capilaridade, ten-
do estratégias para que a vacina esteja 
presente no maior número de postos 
possíveis. A prefeitura utiliza, além dos 
recursos de clínicas da família, unidades 
básicas de saúde e drive thrus”, comple-
tou. A lista completa de unidades está no 
site www.subpav.org/ondeseratendido. O 
atendimento é das 8h às 17h.

Chrystina reforça que a eficiência do 
calendário está diretamente associada 
à chegada das vacinas. “O que está sen-
do feito no Município do Rio é uma or-
ganização transparente, quantificando 
grupo por grupo. Nós não temos vacina 
suficiente para imunizar todas as pessoas. 
As vacinas estão chegando e a prefeitura 
organizou, dentro da prioridade, as ca-
madas que fazem a organização da fila. 
Quanto mais rápido chegarem vacinas, 
mais rápido conseguiremos alcançar toda 
a população”, disse a pesquisadora.

Ao todo, a cidade tem 220.266 idosos 
com mais de 80 anos. As 236 clínicas da 
família e centros de saúde serão pontos 
de aplicação. 

A Prefeitura de 
Itaguaí anunciou que 

vai vacinar pessoas 
com mais de 80 anos 

em casa. Para isso, é 
preciso ter cadastro 

no posto de saúde. 
E Duque de Caxias 

espera iniciar no dia 
3 a vacinação em 

idosos maiores de 
80 do grupo de risco 

do coronavírus. Há 
expectativa de que 

um novo lote chegue 
no início da semana. 

WHATSAPP ODIA

REPRODUÇÃO INTERNET

 > O prosseguimento do cronogra-
ma de imunização vai depender de 
uma nova remessa de vacinas com 
chegada prevista para a próxima 
semana. Segundo a pasta, “as vaci-
nas ficam estocadas na Central de 
Medicamentos da SMS e progressi-
vamente serão distribuídas às uni-
dades de saúde. Todas as unidades 
recebem ambas as vacinas”, tanto 
da Coronavac quanto de Oxford.

Para se vacinar, o idoso deve 
levar um documento de identi-
ficação e a caderneta de vacina-
ção, se tiver. A recomendação da 
Secretaria Municipal de Saúde é 
que a pessoa que não puder ir no 
seu dia marcado volte à unidade 
de saúde no sábado seguinte, até 
o meio-dia.

Até agora, a capital do Rio já 
imunizou mais de 103 mil pessoas, 
de acordo com o ‘Vacinômetro’ da 
prefeitura. A cidade é a que mais 
vacinou no país até agora.

Os primeiros foram profissio-
nais de saúde da linha de frente 
do combate ao vírus, idosos de 
abrigos e indígenas aldeados. Es-
tes receberam a primeira dose da 
Coronavac na semana passada. 

Nova remessa 
semana que vem

‘Vou tomar a 
vacina quando 
chegar a minha 
vez e ainda vou 
sair de lá pulando. 
Não tenho medo 
nenhum, posso 
virar um jacaré, 
elefante...’, brinca 
Irani Cupertino, 61, 
moradora da Lapa

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

TIRE DÚVIDAS

 N Ao mesmo tempo em que erguem as 
mãos pela distribuição das vacinas, os 
especialistas mantêm os pés no chão 
e avisam: a imunização não significa o 
fim dos cuidados. É necessário, mesmo 
após a segunda dose, manter o distan-
ciamento, usar a máscara e cumprir 
todo o protocolo. “Os cuidados devem 
continuar se mantendo, mesmo após 
a primeira e a segunda doses. Indepen-
dentemente de ser adulto, ou idoso. 
Estar vacinado vai o proteger, mas não o 
dispensa das medidas que a gente está 
preconizando: uso de máscara, álcool 
em gel, distanciamento”, comentou o 
infectologista Renato Kfouri, que alerta 
sobre o prazo para o efeito completo da 
imunização. “A vacina começa a fazer 
efeito quinze dias após a primeira dose, 
mas deixa o indivíduo protegido após 15 
dias após a segunda dose. Completado o 
esquema, você considera que a proteção 
esperada tenha sido conferida”, comple-
tou o especialista.

A pessoa que teve ou está com 
covid-19 deve receber a vacina?

 N “Se a pessoa já teve covid, deve tomar, 
é seguro e recomendado. Vamos vaci-
nar muitas pessoas que tiveram e nem 
sabem. Mas se a pessoa está com covid, 
a gente espera 14 dias, pelo menos duas 
semanas para então vacinar”, explicou 
Kfouri. A Secretaria Municipal de Saúde 
pontuou que “para pessoas que tiveram 
covid-19 recentemente, a recomendação 
é de que a vacinação deve ser adiada 
até a recuperação clínica total e pelo 
menos quatro semanas após o início dos 
sintomas; ou, nos casos assintomáticos, 
após quatro semanas a partir da primei-
ra amostra de PCR positiva. Em caso de 
febre, a recomendação é aguardar a 
melhora do quadro.”

P o r t a d o r e s  d e  d o e n ç a s 
respiratórias e demais doenças 
crônicas devem receber a vacina?

 N “Doença respiratória, sim, recomenda-
se vacinar, assim como qualquer outra 
doença crônica: diabetes, hipertensão, 
doenças cardíacas, renais, reumáticas, 
pulmonares...”

Quem faz tratamento oncológico 
deve receber a imunização?

 N “O tratamento oncológico tem um 
problema que é a resposta da vacina. 
Se ele está no meio da quimioterapia, 
essa quimio abaixa muito a resistência. 
Apesar de a vacina ser segura, em um 
tratamento imunossupressor a tendên-
cia da resposta é ser ruim. A melhor saí-
da é avaliar com o médico”. O Programa 
Nacional de Imunização contraindica a 
imunização para quem tenha “hipersen-
sibilidade ao princípio ativo ou qualquer 
das substâncias da vacina”.

Mesmo com vacina é 
preciso ter cautela

 > “Vou poder viver mais alguns anos, 
se Deus quiser”. É dessa forma, cheio 
de esperança, que seu Oscar Rabello, 
de 97 anos, recebeu a notícia de que vai 
começar a vacinação contra a covid-19 
em idosos. O aposentado será imuni-
zado no dia 3 de fevereiro, um mês an-
tes de fazer aniversário. “Vou voltar a 
ver a vida mais colorida”, se emociona.

Moradora da Lapa, Irani Cuperti-
no, de 61 anos, se emociona ao falar 
da vacinação para os idosos acima de 
80 anos. A expectativa agora é de que 
sua faixa etária seja contemplada no 

próximo calendário.
Ela está cumprindo o isolamento 

social, e quando precisa ir à rua se-
gue a regra de distanciamento, ál-
cool gel e uso de máscara para não 
correr risco de se contaminar com a 
covid-19. “A vacina representa espe-
rança. Estou muito na expectativa 
de chegar a minha vez. Não tenho 
medo de tomar a vacina. Os cientis-
tas estudaram para isso. Então vou 
com a cara e a coragem, e com um 
pingo de esperança para todos nós”, 
diz Irani em meio às lágrimas.

‘Vou voltar a ver avida mais 
colorida’, diz homem de 97 anos

JESSYCA DAMASO

Nós não temos 
vacina suficiente 
para imunizar 
todas as pessoas. 
As vacinas estão 
chegando e a pre-
feitura organizou, 
dentro da priori-
dade, as camadas 
que fazem a orga-
nização da fila”
CHRYSTINA 

BARROS,
Pesquisadora em 

Saúde da UFRJ
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Regras para evitar 
desperdício de 
doses da vacina
Secretaria recomenda aplicar sobras em outras 
pessoas fora do grupo, mediante monitoramento

Doses excedentes da vacina de Oxford podem ser aplicadas em outros postos e asilos da região

A 
Secretaria Munici-
pal de Saúde deter-
minou regras para 
a aplicação das do-

ses que sobrarem da vacina 
de Oxford/AstraZeneca. Na 
quarta-feira, funcionários de 
uma clínica da família denun-
ciaram ao jornal O DIA que 
vacinas poderiam ser desper-
diçadas por falta de público, 
já que cada frasco contém 
dez doses - serve dez pessoas 
-, mas a validade dura apenas 
seis horas após aberto.

A pasta recomenda que 
os frascos multidoses sejam 
abertos no início do aten-
dimento dar tempo de não 
perder a propriedade far-
macológica. Ao fim do dia, 
caso cheguem pessoas para 
receber a vacina, é recomen-
dável que a unidade de saúde 

abra frascos de dose única, 
que é o caso da Coronavac, 
para evitar desperdício. A 
SMS garantiu que todas as 
clínicas e centros possuem 
as duas vacinas, a chinesa e 
a britânica.

DENÚNCIA

Na quarta-feira, funcioná-
rios de uma clínica da família 
da Zona Oeste disseram que 
corriam risco de perder até 
cinco doses por falta de pú-
blico - apenas cinco profis-
sionais de saúde tinham 
ido se vacinar. Momentos 
antes de fechar a unidade, no 
entanto, enfermeiros foram 
até um abrigo próximo para 
vacinar funcionários do local 
e assim evitar o descarte.

“Caso isso aconteça, os pro-
fissionais estão autorizados a 

aplicar essas vacinas em ou-
tras pessoas que necessitam, 
dentro da unidade ou na re-
gião. Mas a recomendação é 
que eles evitem que isso acon-
teça. Isso é uma exceção para 

não se perder dose, e para isso 
acontecer tudo precisa estar 
devidamente documentado 
para que não seja motivo de 
pessoas furarem a fila”, orien-
tou o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz.

NOTA

Na quarta-feira, a Secretaria 
Municipal de Saúde expli-

cou que a recomendação é 
“que as unidades se progra-
mem para utilizar todas as 
doses do frasco no período 
orientado pela fabricante”. 

A pasta negou que tenha 
havido desperdício de do-
ses e disse ainda que a apli-
cação das sobras “deve ser 
realizada sob supervisão, 
para garantir que de fato se 

tratem de doses excedentes 
à demanda do dia”. Um dos 
objetivos da supervisão no 
uso do imunizante é evitar a 
aplicação da dose em “fura-fi-
las”, prática que tem sido de-
nunciada não só no Rio, mas 
em todo o país. Políticos, em-
presários e familiares têm fu-
rado a fila e publicado fotos 
em redes sociais.

Caso isso aconteça, 
os profissionais 
estão autorizados a 
aplicar essas vacinas 
em outras pessoas 
dentro da unidade ou 
na região”
DANIEL SORANZ, 
secretário de saúde

HFB: 720 

frascos de 

Coronavac 

recolhidos
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Edson Santana foi exonerado

Doses da vacina CoronaVac 
foram recolhidas, no último 
domingo, do Hospital Fede-
ral de Bonsucesso, na Zona 
Norte do Rio, por falhas de 
armazenamento. A Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), seguindo o protocolo 
do Ministério da Saúde, re-
colheu 720 frascos. Segundo 
a CBN, as doses estavam em 
um laboratório da unidade e 
ficaram expostas a uma tem-
peratura acima da recomen-
dada, de 2 a 8 graus, por cau-
sa de uma suposta queda de 
energia.

Em nota, a SMS explicou 
que “acondicionou o lote se-
gregado em câmara fria, no-
tificou e encaminhou relató-
rio técnico para a Secretaria 
de Estado de Saúde, respon-
sável pelo encaminhamento 
para o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI)”.

Em consequência do caso, 
o diretor Edson Joaquim de 
Santana foi exonerado em 
edição extra do Diário Ofi-
cial da última quarta-feira.

A Superintendência Esta-
dual do Ministério da Saúde 
no Rio de Janeiro (SEMS RJ) 
informou que “teve ciência 
do fato e determinou a apu-
ração do ocorrido”.

“O HFB comunicou a 
Coordenação da Área Pro-
gramática 3.1 da Prefeitura 
sobre o ocorrido, que retirou 
cerca de 720 doses da vacina 
Coronavac”, finaliza a nota.
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Guerra das vacinas: Bolsonaro 
rebate Butantan e mira Doria
Presidente proíbe ministros de falarem com governador de SP. E abre ‘caça’ ao instituto

DIVULGAÇÃO GOVERNO DE SÃO PAULO

Dimas Covas cobra decisão do Ministério da Saúde

E
m mais um round da 
“guerra da vacina” en-
tre o governador de 
São Paulo João Doria 

e o presidente da República 
Jair Bolsonaro, quem pode 
sair perdendo é a população.  
O governo federal ainda não 
exerceu opção de compra de 
mais 54 milhões de doses do 
imunizante. Com isso, o pre-
sidente da instituição, Dimas 
Covas, afirmou que o institu-
to pode dirigir a produção da 
vacina contra a covid-19 para 
outros países. Mas que estados 
e municípios brasileiros terão 
prioridade. A resposta veio em 
seguida: a informação de que 
o governo de São Paulo vai ex-
portar doses da Coronavac é 
“improcedente” e “desprovida 
de qualquer amparo legal”. 

Para pressionar ainda 
mais seu rival na disputa pre-

 > O país registrou 1.439 
mortes pela covid-19 
nas últimas 24 horas, 
chegando ao total de 
221.676 óbitos desde o 
começo da pandemia, 
conforme levantamento 
do consórcio de veículos 
de imprensa. Foi o tercei-
ro registro mais alto de 
mortes pela doença em 
24 horas no país. Com 
isso, a média móvel de 
mortes no Brasil nos úl-
timos 7 dias foi de 1.064 
- a maior desde o dia 4 de 
agosto, quando chegou 
a 1.066. A variação foi de 
10% em comparação à 
média de 14 dias atrás, 
indicando tendência de 
estabilidade nos óbitos 
pela doença.

Em casos confirma-
dos, desde o começo da 
pandemia 9.060.786 
brasileiros já tiveram 
ou têm o novo coro-
navírus, com 60.301 
desses confirmados 
no último dia. A média 
móvel nos últimos 7 
dias foi de 51.567 novos 
diagnósticos por dia.

Brasil tem 
220,6 mil 
mortes

sidencial de 2022, Bolsonaro 
proibiu publicamente con-
tatos de seus ministros com 
Doria e mandou órgãos de in-
teligência e de polícia subor-
dinados a encontrar formas 
de processar governador e o 
Instituto Butantan. 

É importante destacar 
que o contrato assinado en-
tre o instituto e o Ministério 
da Saúde prevê a entrega de 
46 milhões de doses até abril, 
com opção de 54 milhões de 
doses adicionais a serem en-
tregues até o meio do ano. “O 
Butantan tem compromissos, 
acordos de entrega de vacinas 
para outros países e se o Brasil 
não adquirir essas 54 milhões 
vamos priorizar os demais 
países com os quais temos 
acordo”, disse Covas.

Segundo Covas, o Butantan 
fechou acordos que totalizam 
a venda de 40 milhões de doses 
para países latino-americanos. 

“Esses países estão cobrando 
o cronograma e dependemos 
da resposta do ministério. Não 
havendo manifestação, vamos 
dirigir a produção para aten-
der os países, inclusive com a 
possibilidade de aumentar a 
oferta de vacinas, já que a de-
manda é grande”, afirmou.

O Instituto Butantan, se-
gundo o Ministério da Saúde, 
precisa assegurar o apoio ao 
desenvolvimento científico 
e produção para o próprio 
ministério.

“A Fundação Butantan é 
uma entidade de natureza 
privada, responsável por ofe-
recer apoio às atividades do 
Instituto Butantan, de for-
ma a garantir a eficácia nos 
processos internos que per-
mitam o cumprimento do 
desenvolvimento científico 
e a produção de imunobio-
lógicos para o Ministério da 
Saúde”, ressalta a nota.

BRASIL
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Extintor 
em lugar 
de oxigênio
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Dupla foi presa em flagrante

Dois homens aproveitaram 
o desespero de familiares e 
tentaram ludibriar paren-
tes de pacientes internados 
com covid-19 pintando pin-
tando extintores de incên-
dio e anunciando os produ-
tos em um site de compra 
e venda. A dupla foi presa 
pela Polícia Militar, que foi 
acionada por uma das ví-
timas. Os suspeitos foram 
presos na Avenida Cosme 
Ferreira, bairro Coroado, 
na Zona Leste da capital, 
após uma vítima ter mar-
cado encontro, para com-
prar o produto, próximo a 
um supermercado.

Para a equipe da 11ª Com-
panhia Interativa Comunitá-
ria (Cicom), uma vítima con-
tou que a dupla anunciou a 
venda dos equipamentos em 
um site de compras e vendas. 
Segundo a PM, cada um era 
vendido por R$ 1.200.

A vítima desconfiou que a 
venda poderia ser um golpe, 
logo após os suspeitos che-
garem ao local em uma mo-
tocicleta. Ainda conforme a 
polícia, “os suspeitos fabri-
cavam cilindros de oxigênio, 
com o uso de extintores de 
incêndio, falsificando produ-
tos cuja finalidade seria me-
dicinal, incorrendo no crime 
tipificado como estelionato”.

Os suspeitos foram reco-
nhecidos por uma vítima. 
Eles foram presos em fla-
grante pelo crime de estelio-
nato. Os nomes dos dois sus-
peitos detidos pela PM não 
foram divulgados.



Cedae confirma geosmina na água
Resultado de análise revela o que moradores de vários bairros já relatavam sobre gosto e cheiro

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Segundo a administração da Cedae, para resolver o transtorno da geosmina na água, está sendo usado carvão ativado na Estação Guandu

A
pós relatos de mora-
dores de vários bair-
ros do Rio sobre o 
gosto estranho e o 

cheiro ruim da água, no início 
da semana passada, a Cedae 
confirmou ontem ao receber 
o resultado da análise feita, o 
que muitos já desconfiavam: 
foi constatada a presença de 
geosmina na Estação Guan-
du, responsável por abaste-
cer a Região Metropolitana 
do Rio. Segundo o presiden-
te da Cedae, Edes Fernandes 
de Oliveira, o laudo mostrou 
que houve uma alta repentina 
do composto químico a partir 
do dia 9 de janeiro.

Ainda de acordo com Edes 
Oliveira, a concentração de 
geosmina neste ano foi de 
0,02 microgramas por litro, o 
que configura taxa cem vezes 
menor do que no começo de 
2020, quando o Rio também 
foi afetado pela alteração na 
água, ainda antes da pande-
mia do coronavírus eclodir. 
Para resolver o transtorno, 
está sendo usado carvão ati-
vado na Estação Guandu.

Procurada pela repor-
tagem de O DIA, a Cedae 
informou que “a água dis-
tribuída no Rio de Janeiro 
encontra-se dentro dos pa-
drões de potabilidade e con-
sumo. E que os resultados 
da análise das amostras por 
laboratório externo apresen-
taram traços de geosmina/
Mib em níveis muito baixos, 
o que explica as alterações de 
gosto e odor, mas ainda as-
sim atende aos parâmetros 
do Ministério da Saúde”.

Ainda conforme a com-

 > Os relatos de que a 
água distribuída pela 
Cedae estava com gos-
to estranho e coloração 
anormal começaram na 
semana passada. Mora-
dores de vários bairros 
do Rio, como Estácio, 
Ilha do Governador e 
Cordovil, na Zona Norte 
da cidade, reclamaram 
das condições do líqui-
do, que não aparentava 
estar limpo. 

“Eu, aos trancos e bar-
rancos, ainda consigo 
comprar água para be-
ber por fora se precisar, 
mas e quem não pode? 
Pagamos por esse serviço 
porco feito pela Cedae. É 
uma vergonha eles co-
meterem o mesmo erro 
duas vezes e nós pagar-
mos por isso”, se queixou 
Jeorge Barroso, morador 
do bairro Zumbi, na Ilha 
do Governador.

Em Campo Gran-
de, na Zona Oeste, uma 
moradora relatou que 
a água voltou a chegar 
transparente e sem odor, 
mas que o gosto de terra 
ainda era sentido. “Lim-
pamos o filtro, mas só re-
solveu parte do proble-
ma. Seguimos aguardan-
do”, contou a professora 
Rosa Pacheco, 67.

Reclamação 
começou há 
uma semana

panhia, “o aumento da do-
sagem de carvão ativado 
utilizado de forma contínua 
na entrada da estação atua 
na remoção da geosmina”. 
A Cedae informou também 
que “monitora a quantidade 
e espécies de algas na lagoa 
e aplica a argila ionicamente 

modificada com o objetivo 
de diminuir a proliferação 
das algas no local”.

Nos último dias muitos 
moradores de várias regiões 
da cidade utilizaram as redes 
sociais para fazer reclama-
ções sobre as condições da 
água. Residentes em bairros 

como Jacarepaguá, Cam-
po Grande e Santa Cruz, na 
Zona Oeste, Maracanã, Cas-
cadura, Cachambi, Marechal 
Hermes, na Zona Norte, e 
Santa Teresa, no Centro, vol-
taram fazer relatos críticos 
sobre a situação de forneci-
mento da Cedae.

Lojas irregulares de instalação de GNV interditadas
Dez estabelecimentos foram fechados no Rio e na Baixada. Investigações apontam ‘laranjas’ que teriam ligações com milicianos

DIVULGAÇÃO

‘Operação Conversão’ achou irregularidades em dez lojas vistoriadas

pre solicitar a nota fiscal do 
serviço e dos componentes 
do GNV. Se possível, preferir 
cilindros novos, pois assim o 
comprador terá certeza que 
o equipamento foi aprova-
do em testes e não apresen-
tam riscos de terem sofrido 
sinistros”.

A equipe do Procon-RJ 
vistoriou e interditou on-
tem três estabelecimentos 
em Nova Iguaçu. Em Cam-
po Grande, quatro foram 
interditados pelos fiscais. 
Em Guaratiba, houve duas 
interdições. Em Duque de 
Caxias uma loja foi interdita-
da e teve cilindro apreendido 
para análise pericial. 

Dez lojas que instalam kit de 
gás natural veicular (GNV) 
foram interditadas ontem 
por policiais da Delegacia de 
Defraudações (DDEF), com 
apoio de unidades especia-
lizadas e do Procon RJ, em 
Campo Grande, Guaratiba, 
Duque de Caxias e Nova Igua-
çu. A ‘Operação Conversão’ 
fiscalizou 15 estabelecimen-
tos. Os responsáveis foram 
encaminhados à delegacia. 
Nove deles não tinham certifi-
cado de registro de instalador, 
documento emitido pelo In-
metro que autoriza o serviço.

A operação tinha o objeti-
vo de desarticular quadrilha 
que faz instalação irregular de 

equipamentos de GNV e usa 
documentação falsa e empre-
sas em nome de “laranjas” e 
atua em diversos estados. Pelo 
menos seis pessoas foram pre-
sas em flagrante. 

Ao todo foram quatro me-
ses de investigação. Os po-
liciais descobriram que os 
equipamentos de gás eram 
instalados de forma irregular 
e não apresentavam itens de 
segurança, expondo os con-
sumidores a risco. Há relatos 
de que automóveis explodi-
ram devido ao vazamento e 
má instalação dos aparelhos. 

As investigações também 
apontam que algumas em-
presas seriam controladas 

por milicianos. Esse grupo, 
ainda segundo a polícia, 
ameaçava os responsáveis 
pela fiscalização. Além disso, 
proprietários dessas empre-
sas “laranjas” recebiam per-
centuais pelas vendas sem 
declarar impostos.

RISCO PARA CONSUMIDOR

O presidente do Procon RJ, 
Cássio Coelho, advertiu: “O 
consumidor deve se atentar 
ao contratar a instalação do 
kit gás em seu veículo. Con-
sultar se a empresa é creden-
ciada pelo Inmetro para rea-
lizar a instalação. Escolher 
um instalador registrado 
que possua CRI ativo e sem-

Resposta mudada sobre racismo
Candidatos do 
Enem fazem críticas 
sobre primeira 
versão do gabarito

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Inep alterou na quarta-feira gabarito de questões Enem 2020

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) alterou 
ontem o gabarito de questões 
na prova de Linguagens do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem 2020). Nas re-
des sociais, candidatos criti-
caram a primeira versão do 
gabarito, publicada na quar-
ta-feira e apontaram haver ra-
cismo estrutural nas respostas 
até então dadas como certas. 
Na publicação das novas res-
postas, o Inep não mencionou 
as acusações.

Na prova de Inglês, ques-
tão trazia trecho do romance 
Americanah, da escritora ni-
geriana Chimamanda Ngozi 
Adichie. Na cena retratada, a 
cliente recusa a oferta da ca-
beleireira de alisar seu cabelo e 
opta pelas madeixas naturais. 

No primeiro gabarito dado 
pelo Inep, o posicionamento 
da cliente era marcado por ar-
gumentos que “demonstram 
uma postura de imaturidade”. 
Agora, na nova versão, a alter-
nativa correta é “revelam uma 
atitude e resistência”.

Em outra questão, sobre o 
processo de contratação em 
empregos, é apontada a dis-
criminação feita por inteli-
gências artificiais, que exclui 
candidatos pela origem racial, 
baseando-se no sobrenome e 
local de nascimento. Na pri-
meira versão do gabarito, as 
tecnologias de informação 
eram vinculadas à lingua-
gem. Na nova, estão ligadas 
ao preconceito. 

Confira o número das ques-
tões anuladas em cada prova: 
Prova amarela: questão 114 
em ciências da natureza e 141 
em matemática; Prova azul: 
questão 135 em ciências da na-
tureza e 157 em matemática; 
Prova cinza: questão 129 em 
ciências da natureza e 156 em 
matemática; Prova rosa: ques-
tão 94 em ciências da natureza 
e 143 em matemática.

Desigualdade escolar 
agravada na pandemia
Pesquisa do Unicef e do Ins-
tituto Claro mostra que a 
pandemia de covid-19 agra-
vou as desigualdades que 
afetam estudantes vulnerá-
veis e se refletem na repro-
vação, distorção idade-sé-
rie e abandono escolar. Os 
dados indicam que são 5,5 
milhões de crianças e ado-
lescentes sem atividades 
escolares ou fora da escola 
em outubro de 2020. Meni-
nos, negros, indígenas, es-
tudantes com deficiência e 
moradores de áreas rurais 
ou do Norte e Nordeste são 
os mais afetados. 

Entre os que disseram 
ter frequentado as aulas, ao 
menos remotamente, 4,12 
milhões relataram que não 
tiveram acesso às ativida-

des escolares. O chefe de edu-
cação do Unicef no Brasil, Ítalo 
Dutra, alertou que as crianças 
que deixaram de ter aulas pre-
senciais e não participaram de 
atividades remotas perderam 
o vínculo com a escola e pre-
cisam ser trazidas de volta ao 
ambiente escolar.  

A análise caracteriza o cená-
rio de desigualdade anterior à 
pandemia. Em 2019, segundo 
o Censo Escolar, seis milhões 
de estudantes estavam pelo 
menos dois anos atrasados na 
escola. Além disso, 2,1 milhões 
foram reprovados. Os pesqui-
sadores afirmam que os nú-
meros são sintomas da cultura 
do fracasso escolar, que torna 
aceitável que um perfil especí-
fico de estudantes passe pela 
escola sem aprender. 

Laudo da análise 
feita mostrou 
que houve uma 
alta repentina do 
composto químico a 
partir de 9 de janeiro

 > São Paulo
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Polícia apreende R$ 473 mil 
na casa de Nego do Borel
Foram cumpridos mandados de busca em duas residências do cantor no Rio e SP

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

As buscas foram feitas para apurar denúncia da modelo Maria Eduarda Reis, ex-noiva de Nego do Borel

O 
cantor Nego do Bo-
rel teve aprendido 
ontem R$ 473 mil 
em dinheiro, pas-

saporte, computador, dois 
celulares e um aparelho de 
jogos durante operação de 
busca da Polícia Civil de São 
Paulo, com apoio da Dele-
gacia da Mulher (Deam) do 
Rio. Os mandados foram 
cumpridos em dois endere-
ços ligados ao artista. 

Em um deles, no Recreio, 
os policiais encontraram e re-
tiveram o passaporte do can-
tor. Em um cofre, os agentes 
acharam o dinheiro. No outro 
endereço, em São Paulo, onde 
o cantor estava, foram apreen-
didos telefones e um computa-
dor. O dinheiro será encami-
nhado à capital paulista.

As buscas foram feitas para 
apurar denúncia da modelo 
Maria Eduarda Reis, ex-noi-
va de Nego. Ela havia regis-
trado boletim de ocorrência 
na 1ª Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM), em São Pau-
lo, afirmando ter sido vítima 
de violência e de ameaças por 
parte do cantor, o que ele nega.

Nego do Borel também 
prestou queixa contra a ex-
noiva por injúria, calúnia e 

difamação. Segundo o cantor, 
ele está sendo vítima de acusa-
ções mentirosas de Duda Reis.

No último dia 15, policiais 
da 42ª DP (Recreio) apreen-
deram um simulacro de fuzil, 
usado para a prática de pain-
tball, na casa de Nego do Borel. 
Em depoimento, Duda Reis 
havia relatado que Nego do 

Borel teria um fuzil em casa, 
mas os agentes constataram 
que o objeto não era arma 
verdadeira. O simulacro foi 
apreendido e encaminhado à 
perícia. O resultado ficará ane-
xado com o caso. 

Duda Reis afirmou ter sido 
dopada com remédios e estu-
prada pelo ex-noivo em viagem 

do então casal para Portugal, 
em 2018. Em depoimento, ela 
disse que usava alprazolam, 
indicado para combater crises 
de ansiedade e transtorno do 
pânico. Ela acusou Nego do 
Borel de ter incentivado a au-
mentar as doses. Em redes so-
cais, o cantor afirmou que iria 
provar sua inocência.

Estelionato, ocorrências no trânsito e 

violência contra mulher são os mais afetados 

Isolamento impacta 
os crimes no estado 

O isolamento social adota-
do a partir de 13 de março 
de 2020 devido à covid-19 
impactou nos registros de 
crime no estado. O distan-
ciamento das pessoas con-
tribui para redução de cri-
mes contra o patrimônio, 
mas alavancou outro tipo 
de delito, como esteliona-
to em ambiente virtual 
que triplicou em 2020 em 
comparação a 2019. As in-
formações estão no boletim 
“Segurança em Números”, 
publicado pelo Instituto de 
Segurança Pública ontem 
com os principais indicado-
res criminais em 2020.

Os crimes mais impactados 
pela pandemia, segundo o ISP, 
foram os de trânsito, que apre-
sentaram baixa, além de cri-
mes contra a mulher.

Os crimes de letalidade 
violenta, morte de policiais 
e morte decorrente de ação 
policial também apresenta-
ram queda em 2020. O ano 
de 2020 apresentou os me-
nores valores de homicídio 
doloso (3.536) e de latrocínio 
(87) desde o início da série 
histórica em 1991. 

Jovens negros do sexo 
masculino representaram a 
maioria das vítimas de Leta-
lidade Violenta.

 > Os crimes de feminicídio 
e de tentativa de feminicí-
dio apresentaram menos 
vítimas do que em 2019, 
atingindo os valores de 77 
e 271 vítimas, respectiva-
mente. Foram oito a menos 
de feminicídios, enquanto 
para tentativas de femini-
cídios, menos 63 vítimas, o 
que representou redução 
de 18,9% em relação a 2019. 

O instituto ressalta que 

a queda pode representar 
subnotificação dos casos 
imposta pela pandemia, 
tanto pelo medo de conta-
minação quanto pelo maior 
contato das mulheres com 
seus agressores em casa.

Foram vítimas de es-
tupro 4.086 mulheres em 
2020. Foi possível identifi-
car que o percentual desses 
crimes em casa aumen-
tou de um ano para o outro.

Feminicídio subnotificado

Suposto 
informante 
é preso

Um suspeito foi preso ontem 
pela Polícia Civil, com ajuda 
da Delegacia de Repressão a 
Ações Criminosas Organiza-
das (Draco), durante operação 
contra a milícia ligada a Wel-
lington da Silva Braga, o Ecko. 
O homem preso em flagrante 
com um rádio transmissor é 
apontado como um dos infor-
mantes da quadrilha em ações 
da polícia na região. Não foi 
divulgada a identidade dele

Os agentes cumpriram 28 
mandados de busca e apreen-
são em bairros da Zona Oeste, 
na Baixada e no interior do es-
tado. Aparelhos celulares fo-
ram apreendidos e serão usa-
dos para localizar e identificar 
quem não tem ficha criminal. 

Em janeiro, três pessoas fo-
ram presas e 102 conduzidas 
à delegacia pelo crime de con-
trabando em megaoperação 
comandada pela Força-Tare-
fa da Polícia Civil. O operação 
em 14 de janeiro teve objetivo 
de combater os principais bra-
ços de articulação da milícia. 
Além do comércio ilegal de 
cigarros, o grupo paramilitar 
explora postos de combustível, 
transporte irregular, serviço 
de TV a cabo, gás e internet.

Um caso de feminicídio se-
guido de suicídio na última 
quarta-feira, em Tanguá, 
na Região Metropolitana do 
Rio, é investigado pela Polí-
cia Civil. O crime ocorreu em 
um bairro rural, conhecido 
como Tomascar. 

A polícia não divulgou 
as identidades da vítima e 
do autor do crime. A 70ª DP 
(Tanguá) tenta descobrir 
a motivação. O crime as-
sustou os vizinhos que usa-
ram as redes sociais para 
comentar o fato.

DIA A DIA

FEMINICÍDIO 
EM TANGUÁ
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Rubro-Negro vence o Tricolor por 4 a 2, de virada, e chega aos 58 pontos 

E
m uma partida com 
roteiros diferentes do 
Flamengo nos dois 
tempos, o Rubro-Negro 

bateu o Grêmio, de virada, por 
4 a 2, em jogo adiado pela 23ª 
rodada do Brasileirão. O time 
de Ceni chegou a 58 pontos e 
subiu para a vice-liderança, a 
quatro pontos do líder Inter.

O primeiro tempo foi agi-
tado na Arena do Grêmio. O 
time gaúcho resistiu bem à 
pressão dos cariocas e foi pre-
senteado com um gol antes do 
término do primeiro tempo. 
Alisson fez grande jogada pela 
direita e mandou a bola nas 
costas da defesa, encontran-
do Diego Souza, que cabeceou 
para estufar a rede.

Na segunda etapa, o Fla-
mengo voltou melhor. Aos 11 
minutos, os cariocas empa-

taram. Arrascaeta deu belo 
passe para Gabigol, que inva-
diu a área e rolou para Ever-
ton Ribeiro finalizar com 
pouco ângulo, mas Vander-
lei não conseguiu defender.

Sem deixar o Grêmio respi-
rar, o Flamengo virou o marca-
dor. Após boa troca de passes, 
Gabigol recebeu na entrada da 
área e finalizou com categoria, 
no cantinho do gol. E ampliou: 
Gabigol recebeu, tocou para 
Arrascaeta, que, livre, chutou 
para o gol.

Aos 39, o Grêmio voltou a 
marcar. Diego Souza, em linda 
cobrança de falta, sem chances 
para Hugo Souza, fez o segun-
do dele. Quando o Grêmio en-
saiou uma reação, o Flamengo 
fechou o placar. Em contra-a-
taque, Vitinho deu lindo passe 
para Isla, que invadiu a área, 
chutou truncado, mas a bola 
passou por Vanderlei. 

COPA DA ITÁLIA
O Napoli derrotou o Spezia por 4 a 2, no 

estádio Diego Armando Maradona, em 

partida válida pela Copa da Itália.

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

FLAMENGO BOTAFOGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Maracanã recebe a final 
da Libertadores, e o que me 
chamou a atenção foi o que os 
técnicos de Flamengo e Flu-
minense mais reclamaram 
na temporada: o gramado do 
estádio. Em 20 dias, a Conme-
bol comandou o local e fez o 
tapete do Maior do Mundo 
voltar a ser tapete de verdade. 
Antes, estava mais para pas-
to. Qual é o motivo de, em 20 
dias, a Conmebol conseguir 
fazer a grama parecer com a 
do futebol europeu e, em 13 
meses, os clubes não terem 
conseguido? Era só isso que 
queria entender. Incógnita...

TAPETE EM 20 DIAS
LUCIANO BELFORD

AS PERDAS PELO CAIXA

E
m uma semana, o Fluminense pode acer-
tar a saída de três joias formadas em Xerém 
em momentos distintos. O primeiro é Wel-

lington Silva, que vinha sendo titular e fazendo 
bom Brasileiro, mas recebeu proposta do Gam-
ba Osaka, do Japão. Sua despedida está por de-
talhes. Com contrato encerrando em junho, ele 
tem valores a receber por atrasados, e o Tricolor 
não receberá compensação financeira, a não ser 
o perdão da dívida por parte do atacante. Já Mar-
cos Paulo, de outra geração, assinou pré-contrato 
com o Atlético de Madrid. O Flu tenta liberá-lo 
logo para tentar arrecadar quase 4 milhões de 
reais pelo mecanismo da Fifa, já que ele sairia de 
graça se não fosse assim. Já Kayke, destaque da 
equipe campeã brasileira sub-17, está na mira do 
Shakhtar, da Ucrânia, e a oferta pode chegar a 20 
milhões de euros. Mas o Manchester City pode vir 
forte por ser um dos mais ricos do mundo. O Flu 
vai tentando se sacrificar com garotos tão jovens 
saindo pela situação caótica financeira do clube. 

Wellington Silva recebeu proposta do futebol japonês

 nPalmeiras e Santos vão 
protagonizar a final da Li-
bertadores amanhã, no 
Maracanã, e muitos torce-
dores estava se perguntan-
do: “Para quem Neymar 
vai torcer?”. A resposta? Ele 
mesmo deu. Disse que foi 
Palmeiras até os 12 anos de 
idade e, depois que chegou 
ao Santos, se apaixonou de 
cara. “Sou peixão!”. Se vai 
fazer diferença ou não, não 
sei. Mas, se ele tivesse em 
campo, com certeza faria...

FIM DA POLÊMICA

BOLA DENTRO DA CBF
 nEsperançosa de que o futebol feminino no Brasil possa 

se tornar uma potência, a CBF segue investindo e renovou 
com a técnica da Seleção. Pia Sundhage, carismática e ta-
lentosa, fica até 2024, após assinar novo contrato. A sueca 
poderá comandar as meninas do Brasil em duas Olimpía-
das e uma Copa do Mundo. É um acerto e tanto e tenho 
certeza de que ela vai “beliscar” algo pra nós. Grande fase!
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Matheus Babi recebe 
sondagens do Brasil  
e do também exterior

Apesar do futebol pobre 
apresentado com a cami-
sa do Botafogo, o centroa-
vante Matheus Babi, de 23 
anos, recebeu sondagens 
de um clube do Japão e 
de outros quatro do fute-
bol brasileiro. De acordo 
com o site ‘TNT Sports’, 
o jogador dificilmente 
continuará em General 
Severiano após a iminen-
te queda do clube para a 
Série B do Campeonato 
Brasileiro.

Ainda segundo o site, 
o Atlético Mineiro, o In-
ternacional, o São Paulo e 
o Santos teriam demons-
trado algum interesse no 
atleta. Matheus Babi está 
ligado ao Serra Macaen-
se e tem vínculo de em-
préstimo com o Botafogo 
até o final de 2021. Para 
quebrar o contrato, o va-

lor estipulado é de cerca de 
3 milhões de euros (aproxi-
madamente R$ 20 milhões).

No total, o atacante soma 
dez gols e uma assistência 
em 41 partidas pelo clube na 
atual temporada.

VASCO

FLUMINENSE

Luxa promove churrasco para  
o elenco, mas garante foco
Baseado em Atibaia, Cruzmaltino intensifica a preparação 

Reconhecido no mundo da 
bola pelo nível alto de exigên-
cia a seus comandados, Van-
derlei Luxemburgo (foto), 
como genuíno carioca, não 
desperdiça a chance de cele-
brar as conquistas, com res-
ponsabilidade. Após o empate 
com o Palmeiras, terça-feira, 
no Allianz Parque, o treinador 
reuniu jogadores, funcioná-
rios e integrantes da comissão 
técnica para um churrasco, 
com samba de trilha sonora, 
em Atibaia, onde o Cruzmalti-
no finaliza a preparação para 
a ‘decisão’ com o Bahia.

O importante ponto con-
quistado em São Paulo ajudou 
o Vasco a subir para o 14º lugar 
no Brasileiro, com 36 pontos, 
e abrir quatro pontos de van-

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

tagem sobre o Bahia, primei-
ro time no Z-4 e adversário de 
domingo, em São Januário. O 
raro momento de descontra-
ção, no entanto, não é sinal de 
oba-oba, pois Luxa, em entre-
vista à ‘Vasco TV’, deixou claro 
que os dias de treinos serão 
puxados em Atibaia.

“Tenho experiência, alguns 
jogadores filmaram. Então, 
antes de sair alguma coisa 
torta, vim falar que eu, comis-
são técnica, os jogadores, to-
dos juntos, estamos treinando 
forte porque temos um jogo 
importante no domingo”, dis-
se Luxa, que complementou: 
“Viemos para Atibaia, mas 
não viemos passear. Foi para 
trabalhar e nos preparar para 
um jogo muito importante. O 
jogo contra o Bahia é decisivo”.

Poupado contra o Pal-
meiras, Leandro Castan 
tem volta garantida. Mar-
celo Alves e Ricardo Graça 
disputam a outra vaga. Na 
frente, Gabriel Pec e Talles 
Magno travam embate pela 
preferência de Luxa.

City fará proposta por joia
Presidente Mário Bittencourt diz que Kayky interessa ao clube inglês

O presidente do Fluminense, 
Mário Bittencourt, esteve na 
manhã de ontem no “Redação 
SporTV” para tratar de um as-
sunto em alta no clube: a saída 
quase que de graça de Marcos 
Paulo para o Atlético de Ma-
drid e o interesse do Manches-
ter City em Kayky, joia tricolor. 

“Chegou uma da Rússia (na 
verdade, da Ucrânia) para o 
Kayky. O Manchester City já 
nos comunicou que vai enviar 
proposta também. Queríamos 
renovar por mais três anos, 
não posso fazer por mais, e 
eles (Kayky e Metinho) vão 
integrar o profissional em fe-
vereiro ou março”, disse Má-
rio, que falou sobre o valor da 
oferta: “(Shakhtar) Ofereceu 5 

Bittencourt: joias de saída

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE F.C.

milhões de euros por 70% do 
Kayky. Flu ficaria com 30% e 
mais bônus de 15 milhões de 
euros. Desses, 10 milhões de 
euros são bastante atingíveis. 
É o mesmo clube que com-

prou o Tete, do Grêmio.”
O mandatário ainda expli-

cou que procura formas de 
não perder Marcos Paulo de 
graça para o Atlético de Ma-
drid. O atacante assinou um 
pré-contrato com o clube es-
panhol. “Eu nem sei quais os 
termos do pré-contrato. Ele 
está livre para ir em julho. O 
que estamos tentando: para 
que ele vá agora, é desejo 
dele, e que a gente receba al-
guma compensação ou per-
centual de futura venda dele. 
De qualquer forma, o Flu re-
cebe compensação da Fifa 
(500 mil euros), justamente 
porque sabe que muitos atle-
tas saem de graça por caber a 
decisão ao atleta.”

Matheus Babi tem propostas

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Atacante não deve ficar no clube 
alvinegro para a próxima temporada

EVERTON SILVEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO

Everton Ribeiro festeja seu gol na vitória sobre o Grêmio no Sul

 > Porto Alegre

Mengão bate o Grêmio  
e fica na vice-liderança 
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ECONOMIA

Levantamento mostra que Marinha 
pagou R$ 533 em lata de chantilly
Pesquisa no Portal da Transparência aponta que a Força gastou R$ 5,45 na unidade de paçoca

REPRODUÇÃO

Causou estranheza a 
transação de R$ 128.402,00 

gastos em paçocas

D
epois de toda a re-
percussão das com-
pras que custaram 
R$ 1,8 bilhão ao go-

verno federal, com ênfase 
nos mais de R$ 15 milhões 
gastos em leite condensa-
do, novas informações co-
meçaram a surgir. Um le-
vantamento realizado pela 
Revista Fórum, no Portal 
da Transparência, mostrou 
que em 2019 o Comando de 
Operações Navais da Mari-
nha do Brasil comprou uma 
lata de spray de chantilly de 
250g por R$ 533. Outra tran-
sação que causou estranheza 
foi a de R$ 128.402,00 gastos 
em paçocas pela Diretoria de 
Abastecimento da Marinha, 
que pagou R$ 5,45 pela uni-
dade do doce. 

O primeiro item aparece 
junto a uma lista de outros 
itens como pratos, facas e 
utensílios domésticos. A 
compra em um total de R$ 
2.114,61, que não tem data 
específica, foi classificada 
como “Dispensa de Licita-
ção”, uma modalidade de 

venda que não pode ultra-
passar R$ 17.600. De acordo 
com as informações do pro-
cesso, a empresa fornecedo-
ra é a Principado de Astúrias 
Louças Ltda. Segundo o site 
da loja, ela atua no ramo des-
de 1955, com sede no Rio.

Outro levantamento apon-
tou uma compra, feita pela Di-
retoria de Abastecimento da 
Marinha, de R$ 128.402,00 em 
paçocas do tipo “rolha”. Foram 
23.560 unidades em embala-
gens individuais, adquiridas 
da empresa CCS Valente Co-
mércios de Gêneros Alimentí-
cios. Nesse caso, o que chama 
atenção é o valor de R$ 5,45 
por cada unidade do doce, que 
é facilmente encontrado por 
volta de R$ 1 nas principais re-
giões do Brasil.

ANÁLISE CASO A CASO
Na quarta-feira, o doutor 
em Direito, Mestre em Eco-
nomia e professor do Ibmec, 
Bruno Carazza esclareceu a 
O DIA que a análise se há 
superfaturamento ou não 
em determinado item pre-

cisa ser feita caso a caso, e 
não de modo agregado. “En-
tão só podemos identificar 
se há superfaturamento ao 
tomar cada compra em par-
ticular, e analisar se o preço 

pago pela Administração 
está ou não acima do prati-
cado no mercado, e se não 
há justificativa técnica para 
uma eventual diferença 
exorbitante”.

EM NOTA

 NApós os diversos questio-
namentos da imprensa, na 
quarta-feira, o Ministério da 
Defesa informou, em nota, 
que “As Forças Armadas 
têm a responsabilidade de 
promover a saúde do seu 
efetivo por meio de uma ali-
mentação nutricionalmente 
balanceada e que forneça 
macro e micronutrientes 
em quantidade e qualidade 
adequadas. Além disso, e, de 
acordo com o Estatuto dos 
Militares, Lei nº 6.880/80, 
a alimentação é direito as-
segurado ao militar, assim 
como as refeições fornecidas 
aos militares em atividade”. 

A posição do 
Ministério  
da Defesa
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

de São Gonçalo paga hoje os salários de janeiro para 11.948 
servidores ativos, inativos e pensionistas do município. O depósito será anteci-
pado. Pelo prazo oficial, o crédito sairia no quinto dia útil de fevereiro.

A PREFEITURA

Reforma administrativa 
no centro dos debates
Tudo indica que a proposta de reestruturação do setor público será prioridade 

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Governo federal defende que a Câmara vote a PEC como uma das medidas de controle de gastos públicos

A 
reforma administra-
tiva estará no centro 
dos debates do Con-
gresso no primeiro 

semestre. Essa é a expectati-
va entre os parlamentares - e 
a vontade da equipe econô-
mica do governo federal, que 
aponta essa proposta e a PEC 
Emergencial (186/19) como 
pontos essenciais para o con-
trole de despesas públicas. 
Ainda que os discursos de 
Arthur Lira (PP-AL) e Baleia 
Rossi (MDB-SP), principais 
candidatos à presidência da 
Câmara dos Deputados, se-
jam diferentes, tudo cami-
nha nesse sentido.

Candidato do presidente 
Jair Bolsonaro, Lira já disse 
que a reforma (PEC 32) será 
prioridade, assim como o or-
çamento deste ano e a PEC 
186. Nome do bloco de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), atual 
chefe da Casa Legislativa, 
Baleia Rossi, declarou on-
tem que o avanço do projeto 
dependerá do envolvimento 
público de Bolsonaro.

“Sem que haja uma defesa 
pública e objetiva do próprio 
presidente da República é 
muito difícil uma reforma ad-
ministrativa avançar na Casa”, 
declarou o  o parlamentar.

 n O secretário municipal de 
Fazenda do Rio, Pedro Paulo, 
espera mais alguns dias para 
saber, de fato, o resultado fe-
chado da arrecadação do IPTU. 
Na quarta-feira, ele divulgou 
aumento de 240% na receita 
com a antecipação do paga-
mento do imposto. À coluna, 
ele disse que, por enquanto, o 
número indica (aumento de) 
adiantamento.

“Precisamos saber se depois 
do dia 7 (de fevereiro) as ante-
cipações foram maiores que 
no ano passado”, respondeu o 
secretário ao ser questionado 
se essa escolha dos cariocas de 
antecipar o depósito do IPTU 
ajudará na definição do ca-
lendário do 13º salário. “Hoje 
ainda não há caixa sequer para 

o pagamento da folha de feve-
reiro”, acrescentou.

Pedro Paulo afirmou na 
semana passada que o crono-
grama com as datas de depó-
sito do abono deve sair entre 
o fim deste mês e o início de 
fevereiro. São 100.855 ser-
vidores ativos, aposentados 
e pensionistas à espera do 
pagamento, que não foi feito 
pela gestão anterior. 

Com isso, a atual adminis-
tração terá que cobrir 15 fo-
lhas salariais, ao invés das 13 
previstas no orçamento. Para 
honrar essas obrigações e ten-
tar fechar o ano com o caixa 
equilibrado, a corrida é pelo 
aumento da arrecadação, ne-
gociação de dívidas do Rio com 
a União e controle de despesas.

REFORÇO DE CAIXA COM IPTU

Secretário avalia depois do dia 7

Despesa com pessoal caiu 3,7% em 2020
 > O Resultado do Tesouro 

Nacional no ano de 2020, 
apresentado ontem, apon-
tou queda nos gastos com 
salários de servidores fe-
derais ativos em relação a 
2019. Os números foram 
destacados por algumas 
entidades, como o Sindica-
to Nacional dos Auditores 
e Técnicos Federais de Fi-
nanças e Controle (Unacon 

Sindical), que integra o Fórum 
das Carreiras  de Estado.

“Em 2020, números do 
Tesouro mostram que a des-
pesa com pessoal civil ativo 
do governo federal, corrigida 
pela inflação, caiu 3,7% em 
relação a 2019, sendo ainda 
inferior ao nível alcançado 
em 2014”, detalhou Bráulio 
Cerqueira, presidente do 
Unacon Sindical.

Os dados mostram ain-
da que a despesa com o 
funcionalismo é menor 
que a registrada há 22 
anos. “Em relação ao PIB, 
o gasto total com servidor 
é menor do que o obser-
vado em 1998. Ou seja, há 
mais de 20 anos, não há 
qualquer descontrole com 
as despesas de pessoal da 
União”, complementou. Pedro Paulo: “Hoje não há caixa para a folha de fevereiro”

DANIEL CASTELO BRANCO
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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

 

ItaIpu r$150.000,000
Vendo terreno próximo ave-
nida Central/ Praias, vom 
fundos para reserva florestal. 
rua sem Saída. registrado/ 
esvriturado. Direto proprietá-
rio tel:2613-6958/ 98537-
6065

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreNOS 
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
 

aNtIGuIDaDeS 
Vendo em leilões, dias 2, 3, 
4, 5, 8 fevereiro a partir das 
19h.  rua das Laranjeiras 
540, fundos Laranjeiras
www.meloleiloeiro.vom.br

 

aDVOCaCIa 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 
 

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.

 

ateNDeNte V/teXtO
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.
 

auXILIar V/teXtO
Contratamos senhora avi-
ma 40anos residente bairro 
fátima/ Centro. experiênvia 
vomputador. informar preten-
são salarial. Currivulo vom 
foto para email adrianaferrei-
ra1955@gmail.vom

 

DeDetIzaDOr V/teXtO
Dedetizadora vontrata, Com 
CNH, experiênvia e referenvia, 
trazer vurrívulo/ entrevista 
partir 6ªfeira. rua Guilhermi-
na 480, envantado, Próximo  
rei do Bavalhau.

 

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
mecânico/ eletricista para 
autocenter,  experiência 
carteira. Salário combinar, 
segunda/ sábado. Compa-
recer  Doutor Otavio Kelly 
nº05 tijuca. t 2570-7295/  
96772-9071/ zap

 

tIJOLO 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

 

CONSuLtaS VOVó 
(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, Pavtos, Cresvi-
mento finanveiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas vom 
entidade. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 



Pituxita Bonequinha

A atriz e influenciadora Denise Dias resolveu expandir sua carreira como empresária. Ela, 
que também é influencer, agora pretende investir no mercado da beleza. “Depois do 
sucesso com as vendas de biquínis e lingeries, agora quero entrar no mercado da beleza. 
Irei importar matéria prima de fora e já estou até estudando sobre comércio exterior. 
Percebi em minhas redes sociais que sou referência para muitas mulheres sobre beleza. 
Então quero incentivá-las a estarem bem com seu corpo, alinhando saúde física e 
mental, além de ajudar a aumentar a autoestima, é claro.

FábiaOliveira

EXPANDINDO A CARREIRA DE EMPRESÁRIA

EX-GENRO DO LEONARDO

A coluna já havia antecipado que a DJ Taty Zatto e o 

DJ Marcelo Braga, casal da última edição do ‘Power 

Couple’, da Record, celebraram a renovação dos votos 

de casamento no Rio Grande do Norte. Taty divulgou 

as fotos da cerimônia e comemorou. “Estamos muito 

felizes, eu e o Braga, comemorando 18 anos de casa-

dos e podendo celebrar com essa renovação dos vo-

tos em Pipa, ao lado de amigos queridos”, disse a DJ. 

RENOVANDO VOTOS 

DE CASAMENTO 

São muitas as histórias que Ana Paula Almeida conta em 

seu livro, ‘Pituxita Bonequinha, minha vida de paquita’, 

escrito pela jornalista Luciana Castro, e que chegará às 

livrarias pelo selo Chiado Books. A obra aborda o episódio 

em que Xuxa batizou Ana Paula de ‘Pituxita Bonequinha’. 

Quando Ana Paula soube que seria a mais nova paquita 

da Xuxa, caiu no choro, e Xuxa achou que até chorando 

ela era linda! “Olha só como ela é linda até chorando, 

parece uma bonequinha”. Foi com essa fala de Xuxa que 

Ana Paula passou a ser ‘Pituxita Bonequinha’. 

KENER PAULO

E
sta coluna de seis leitores descobriu que o brother 
Caio Afiune, do ‘BBB 21’, já namorou uma famosa 
antes de ser aceito na casa mais vigiada do Brasil. O 

goiano é ex-genro do cantor Leonardo, porque sim, ele 
tinha um relacionamento com a influenciadora Jéssica 
Costa, filha do cantor. 

Procurada pela coluna, Jéssica confirmou o namoro e 
ainda declarou sua torcida ao ex. “Sim, é verdade! Mas faz 
muito tempo. Foi na minha época da adolescência. Mas 
independente disso, minha torcida é pra ele, por ser de 
Anápolis, minha cidade natal”, conta a influencer.

Aos 32 anos, Caio tem duas filhas pequenas e entrou no 
reality comprometido. O fazendeiro está noivo da admi-
nistradora Waléria Mota, com quem ele já se relaciona há 
seis anos. No jogo, ele se identificou de cara com o serta-
nejo Rodolffo, do Camarote, já que ele se declarou fã do 
cantor. Desde o primeiro dia, os dois não se desgrudam 
dentro da casa. Caio vem sendo bem aceito pelo público 
aqui fora e a cada dia cresce o número de seguidores do 
rapaz nas redes sociais. 

MARI ARAÚJO

Caio do ‘BBB 21’ 

já namorou 

Jéssica Costa
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A cantora Naiara Azevedo rebateu as críticas após 
participar de um almoço com o presidente Bolsonaro, 
em uma churrascaria de Brasília, ao lado de outros ar-
tistas como  Sorocaba, que faz dupla com Fernando, 
na quarta-feira. A sertaneja disse que o encontro foi 
para discutir uma solução para setor de entreteni-
mento, que vem sofrendo as consequências da pan-
demia. Naiara ainda salientou que ‘a reunião não é um 
apoio à partidos políticos e sim uma luta pela classe’. 
Nas imagens, os artistas aparecem descumprindo as 
regras de combate ao novo coronavírus, como o uso 
de máscaras e o distanciamento social. 

Jojo Todynho esteve no dentista para fazer revisão em 

suas lentes de contato dental. Além disso, a cantora 

ainda colocou um aparelho ortodôntico inferior para 

consertar umas imperfeições. O material utilizado é um 

aparelho de Safira, que é quase invisível por ser altamen-

te estético. Sorriso em dia, check!

SORRISO REVISADO

ALMOÇO POLÊMICO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n A cantora 

Giovanna é uma 
paulistana que 
morou por seis 
anos nos Esta-
dos Unidos, mas 
que agora quer 
mostrar suas 
influências inter-
nacionais para o 
mercado nacio-
nal. Ela lança 
hoje seu novo 
clipe intitulado 
‘A2’, repleto de 
referências es-
téticas dos anos 
90; tendo como 
maior inspiração 
o clipe ‘Free-
dom’, do cantor 
George Michael. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Depois de apresentar exames de 
sangue que deram negativo para 
o HPV, com objetivo de provar 
que não transmitiu a doença 
para sua ex-noiva, Duda Reis, 
como a própria havia o acusado, 
Nego do Borel se submeteu a 
mais um exame, mas desta vez, 
um ainda mais específico para 
detectar a doença. Nego colheu 
amostras diretamente de seu 
pênis para fazer o exame de 
detecção de HPV alto risco dos 
tipos 16 e 18 da doença, os mais 
comuns no país. 

O resultado do exame deu 
negativo e o médico de Nego 
emitiu um novo atestado que diz 
o seguinte: “O Sr Leno Maycon 
Viana, por solicitação do Dr. 
Marcio Tanure , fez exames com 
objetivo de afastar doenças 
viróticas , algumas ligadas a DST 
e outros marcadores de doenças 
viróticas ocasionais, comum no 
Brasil. Os exames solicitados 
foram negativos para estas 
doenças . Sendo, portanto um 
indivíduo saudável”, informa o 
documento assinado pelo 
médico Aday Coutinho. 

NEGO DESCARTA HPV  
EM EXAME ESPECÍFICO 
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 Estreia no Disney +

No ar como apresentadora do Disney Planet News, da Disney, 
Gabriella Di Grecco poderá ser vista em breve novamente como 
Helena, co-protagonista da série ‘Disney Bia’. A atriz terá um dos 
papéis centrais, já que será a antagonista no especial inédito da 
série, intitulado ‘Bia: Um Mundo do Avesso’, que estreará no dia 19 
de fevereiro, no Disney+. O especial é produção da Pegsa e da Non 
Stop, e revive os personagens mais queridos da bem-sucedida série 
original ‘Disney Bia’ em suas versões contrárias, que se enfrentam 
em uma competição para se transformarem em estrelas de sucesso. 

ANDRESSA URACH POR DANÇAR

EVANGÉLICOS CRITICAM 
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REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Por essa Andressa Urach não espera-
va. Após compartilhar ontem um ví-
deo fazendo uma dancinha da música 
‘Amor ou o Litrão’, no aplicativo Tik Tok, 
a modelo foi repreendida e duramente 
criticada por seus seguidores. A maioria 
deles são evangélicos que apontaram a 
mudança na loura após ela ter deixado 
de frequentar a igreja e se demonstra-
ram decepcionados com ela.
“Na hora do desespero grita por Deus”, 
escreveu uma seguidora. “Que decepção, 
hein. Você não está mais com aquele bri-
lho no olhar como antes. Desculpe!”, dis-
se outra. “É, não se escondeu por muito 
tempo”, afirmou uma terceira internau-
ta. Mas também teve quem defendesse 
Urach: “Meu Deus, quanto julgamento. 
Quando julgamos alguém, falamos mais 
sobre nós do que sobre o outro”.

A atriz Clara Galinari está no elenco da novela ‘Genêsis’, da Record, e sua personagem Leora vai 
ter um par romântico na trama bíblica: Omar. Comenta-se nos bastidores da produção a pos-
sibilidade de um beijo, meio que selinho, entre o casal e se isso acontecer, será o primeiro da 
carreira da atriz, que só tem 12 anos. Victor Figueiredo é o ator que irá contracenar com Clara.

SÓ UM SELINHO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

PERLLA ‘CANSADA  
DE MOLEQUE BABACA’
Recentemente, Perlla lançou em todas as plataformas digitais a 
canção ‘Cansada de moleque babaca’, com participação do DJ Créu. 
Agora, a faixa ganha um clipe que conta com um figurino da funkeira 
pra lá de sensual. Na letra da música, Perlla dá adeus ao seu passado 
e a produção musical do Créu trouxe uma batida pra tudo isso virar 
hit. Por enquanto o videoclipe ainda não tem data para ser lançado.

DIVULGAÇÃO 
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 N Parlamentares e ministros atribuem ao chefe da Se-
cretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, 
a migração de votos e apoios do apadrinhado de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB-SP), para o 
candidato do Planalto, Arthur Lira (Progressistas-AL). 
Desde o dia 9 de dezembro, quando Lira lançou sua 
candidatura, o gabinete de Ramos na Presidência re-
cebe, diariamente, uma peregrinação de deputados de 
vários partidos, inclusive da oposição.  

À mesa 
 N As conversas, claro, en-

volvem a liberação de 
emendas parlamentares 
e mais espaço nos minis-
térios, além de temas re-
lacionados aos redutos 
eleitorais dos deputados. 

Virada 
 N Dias atrás, Baleia Rossi 

liderava a corrida para a 
disputa que será definida 
na segunda-feira, 1º de fe-
vereiro. Com a interferên-
cia de Ramos, Bolsonaro e 
outros ministros, Lira vi-
rou e hoje – favorito - con-
ta com mais de 250 votos. 

Despedida  
 N Apesar do empenho 

para eleger Arthur Lira, 
o general Ramos deverá 
deixar o comando da Se-
cretaria de Governo após 
o pleito na Câmara. Na re-
forma ministerial que está 
sendo desenhada, o cargo 
poderá ser entregue a um 
parlamentar do Centrão.    

Gasto$  
 N Os gastos com alimen-

tos em 2020, que levanta-
ram polêmica nos últimos 
dias – em especial, o leite 
condensado –, são de todo 
o governo federal, não só 
dos palácios (Planalto e 
Alvorada). Incluem des-
pesas com programas so-
ciais e ministérios, como 
Defesa e Educação.

Despesas 
 NDados das “Despesas Pú-

blicas” do Portal da Trans-
parência do governo fe-
deral só estão disponíveis 
até o dia 31 de dezembro 
de 2020. O atraso nas in-
formações de janeiro - em-
penho, liquidação e paga-
mento -, diz a Controlado-
ria-Geral da União, se deve 
a alterações no Sistema In-
tegrado de Administração 
Financeira do Governo Fe-
deral (Siafi). 

Variante 
 NPesquisadores cruzaram 

dados de voos da ANAC e 
apontam que os aeropor-
tos de São Paulo, Guaru-
lhos, Brasília, Rio de Janei-
ro (Santos Dumont), Con-
fins, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro (Galeão), Salvador, 
Curitiba, Recife, Fortaleza, 
Campinas, Florianópolis e 
Vitória têm maior vulnera-
bilidade à variante do co-
ronavírus encontrada em 
Manaus. 

Protocolo 
 NOs profissionais que in-

tegram o Observatório Co-
vid-19 lembram que vários 
estados estão recebendo 
pacientes de Manaus que 
são, por vezes, acompanha-
dos de familiares, sem que 
nenhum protocolo especial 

tenha sido implementado 
para documentar os casos e 
monitorar possíveis trans-
missões ocorridas com a 
nova variante entre estados.

Ruralistas 
 NCom peso para definir a 

eleição na Câmara, a ban-
cada ruralista está 80% fe-
chada com Arthur Lira (PP
-AL), segundo estimativa 
apresentada por deputados 
ao presidente Jair Bolsona-
ro em café-da-manhã no 
Palácio da Alvorada.

Rombo 
 NSegundo o Tesouro Na-

cional, o déficit nas con-
tas do governo foi de R$ 
743,787 bilhões em 2020 - 
o maior da série histórica, 
que começou em 1997. O 
rombo bilionário é 666,5% 
maior que o registrado em 
2019 (95,065 bilhões). 

Fisco 
 NEntidades que represen-

tam o Fisco brasileiro enca-
minharam aos candidatos 
às presidências da Câmara 
e do Senado pedido de prio-
ridade à votação da Refor-
ma Tributária. “A única ca-
paz de produzir resultados 
imediatos, como a geração 
de empregos, a justiça fiscal 
e destravar a Economia”, de-
fendem na carta. 

ARTICULAÇÃO 

MENOS, PRESIDENTE   

 N Mas nada justifica a reação do presidente Jair Bolsonaro de 
lançar palavras de baixíssimo calão contra a imprensa em res-
posta à divulgação dos gastos. E muito menos ser aplaudido por 
uma claque de ministros e artistas de sertanejo. 

No ano de 2020, diante da cri-
se sanitária muitos pesquisa-
dores relacionaram o apare-

cimento do coronavírus ao modelo 
predatório da natureza vigente no 
sistema capitalista. Não foi apenas a 
covid19 que ocupou espaço nos meios 
de comunicação. Outra velha conhe-
cida da sociedade moderna voltou a 
ser noticiada: a fome. Organizações 
internacionais, como a Oxfan, alerta-
ram que poderíamos chegar ao fim de 
2020 com 12 mil pessoas morrendo 
de fome diariamente. Os números 
mostram 690 milhões de pessoas pas-
sando fome no mundo todo.

No entanto, como podemos ter 
fome se os dados oficiais mostram 
que a agricultura industrial nunca 
produziu tanto? Como ter fome se o 
Agro é Pop e produz alimento para 
mundo inteiro? Somos bombardea-
dos constantemente com falsas pro-
pagandas que nos alimentam com 
falsas verdades. Enquanto o alimento 
for considerado comodity, será uma 
mercadoria pela qual uma parte da 
população não poderá pagar e estará 

O antropólogo, escritor, político 
e educador Darcy Ribeiro, um 
grande defensor da democra-

tização do ensino público e de qua-
lidade para todos, nos deixou como 
herança os Centros Integrados de 
Educação Pública (Cieps). O progra-
ma, que teve início na gestão do go-
vernador Leonel Brizola, inseriu na 
agenda política brasileira o debate 
sobre Educação em tempo integral, 
proporcionando aos estudantes for-
mação ampla, alimentação saudável, 
assistência médica e dentária. Visio-
nários, eles almejavam um futuro 
promissor através da Educação.

No contexto da pandemia causa-
da pelo coronavírus e com toda inse-
gurança gerada, no ano passado fez-
se necessária a suspensão das aulas 
presenciais em todo o Brasil. Na rede 
pública municipal do Rio de Janeiro, 
foi transformada a rotina dos mais de 
641 mil alunos, 53 mil profissionais de 
Educação, e sobretudo, das famílias 
mais vulneráveis.

O ensino remoto adotado duran-
te quase todo o ano letivo conseguiu 
manter o vínculo entre escola, aluno 
e responsáveis. Porém, em uma cida-
de com abissal desigualdade social, 
o acesso e o aprendizado não foram 
iguais para todos. O fechamento das 
escolas representou maiores perdas 
para a parcela dos estudantes com 
mais risco social.

A reabertura das escolas, com o re-
torno gradual às aulas presenciais, se 
faz necessária no ano letivo que se ini-
cia. Mas a sociedade carioca precisa 
se empenhar e debater saídas que não 
serão fáceis para este retorno.

A escola é para milhares de crianças 
e adolescentes um espaço de garantia 
e promoção de direitos, indo muito 

De volta ao futuro: a escola

O Agro é Fome

Humberto 

Palmeira 

militante do Mov. 
Peq. Agricultores 

Márcio Santos 

vereador do PTB do 
Rio  
 

condenada a passar fome.
A pandemia ajudou a mostrar como 

funciona o mercado mundial de ali-
mentos. Países asiáticos, como China, 
Índia e Vietnã, reduziram as expor-
tações de alimentos básicos para ga-
rantir a segurança alimentar do seu 
povo, contribuindo para que os preços 
desses alimentos não disparassem no 
mercado interno desses respectivos 
países. O Brasil, ao contrário dos paí-
ses asiáticos, combinou a destruição 
das políticas públicas para agricultu-
ra familiar camponesa que garante, 
segundo o IBGE, 70% dos alimentos 
que consumimos. com incentivos às 
empresas do agronegócio a seguir ex-
portando alimentos básicos.

O caso mais emblemático é o do 
arroz cujo saco de 5 kg chegou a ser 
vendido a R$ 40 nas prateleiras dos 
supermercados. Fascinadas pela alta 
do dólar, as empresas que controlam a 
exportação de arroz preferiram expor-
tar que garantir o abastecimento do 
mercado interno. Além de tudo isso, 
os estoques públicos da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), 
que tem como uma de suas funções a 
garantia do equilíbrio nos preços dos 
alimentos, estão vazios. Para se ter 
uma ideia, as reservas de alimentos es-
tratégicos, como no caso do arroz, des-
pencaram 80% no últimos dez anos.

além do aprendizado. Representa tam-
bém segurança alimentar, proteção 
contra violações, transmissão de va-
lores, convívio social saudável, enfim, 
esperança de garantia de um presente 
e de um futuro com perspectiva de de-
senvolvimento pessoal. 

A manutenção do ensino exclusi-
vamente à distância aprofundará o 
déficit de aprendizado e a evasão es-
colar, ampliando o abismo entre gru-
pos sociais, representando um risco 
para toda uma geração. O retorno, 
neste sentido, deve estar condicio-
nado à adoção de medidas sanitárias 
e protocolos de segurança rígidos, 
passando pela inclusão de todos os 
profissionais de Educação no grupo 
prioritário de vacinação.

Outras medidas devem ser toma-
das, como a manutenção predial das 
unidades escolares, horários inter-
calados de entrada e saída e adoção 
de um plano pedagógico de reinser-
ção da comunidade escolar. Podemos 
e devemos, ainda, estudar as expe-
riências exitosas de retorno, como 
aconteceu em Portugal, Alemanha e 
China, e analisar e aprender com os 
erros de Israel e África do Sul.

Voltando ao mestre Darcy Ribeiro, 
a Educação deve promover oportuni-
dades, igualdade e direitos, e não ser 
a origem das desigualdades escanca-
radas agora na pandemia. O retorno 
às aulas, com segurança, é uma volta 
ao futuro que almejamos para a nos-
sa cidade.

Os números apresentados pelo 
IBGE mostram que 10,3 milhões de 
brasileiros vivem em situação de in-
segurança alimentar grave. Esses nú-
meros são a ponta do iceberg da falá-
cia que anuncia que o Agro alimenta 
o Brasil. A fome no Brasil tem sua 
origem em um modelo de agricultura 
baseado no latifúndio e na grilagem 
de terras indígenas, quilombolas e 
públicas. Esse modelo é atualmen-
te controlado pelas multinacionais 
não só no processo de produção, mas 
também na distribuição por grandes 
redes de supermercados atacadistas.

A Fome no Brasil tem sua origem 
na transferência de recursos públi-
cos, no perdão de dívidas que o Es-
tado brasileiro concede ao setor do 
agronegócio. É projeto da Casa Gran-
de que ainda hoje assola os mesmos 
sujeitos que foram escravizados por 
500 anos. 

Por tudo isso, a luta pelo direito 
à alimentação deve entrar na agen-
da do povo brasileiro como uma luta 
por soberania nacional e alimentar. É 
mais do que urgente retomar a ideia 
de projeto de Brasil soberano no qual 
a alimentação saudável seja direito 
humano e dever do Estado. Deixar a 
produção e distribuição de alimentos 
sob controle de empresas multinacio-
nais só vai gerar mais fome.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Instituto de  Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP) realiza 
segunda, 1º, encontro virtual com Pedro Zemel, CEO da Centauro, que 
participou do processo de compra da operação da Nike no Brasil pela SBF 
(controladora). # McDonald’s substitui bandejas de plástico de seus res-
taurantes no Brasil por versão mais sustentável. # Prêmio Embaixadores 
de Turismo do RJ 2021 acontece dia 28 de março, às 15h, via YouTube. #

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

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
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A vida do Velho Guerreiro chega à tela grande no documentário

‘Chacrinha - Eu Vim Para Confundir e Não Para Explicar’, de Claudio Manoel 

e Micael Langer, que mostra lados pouco conhecidos do apresentador

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

MALHAÇÃO

 n Karina tenta avisar Bianca 
sobre a confusão, mas a menina 
não atende a irmã. Di Ferrero 
apresenta Nando Rocha no 
palco. Pedro e Karina seguem 
discutindo.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Candinho presenteia Taís com 
uma flor. Veridiana observa Taís 
com Candinho. Veridiana perce-
be o interesse de Taís por Candi-
nho. Guiomar pede o contato de 
Muniz para Ester.

18h30 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

 n Cilá e Assira vão até a casa de 
Ninrode mas são expulsas por 
Semíramis. Ninrode olha para 
Liba. Lúcifer fala com Semíra-
mis. Ninrode fala sobre a ideia de 
construir uma torre.

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior indica Carol para ser di-
retora do orfanato, José Ricardo 
diz que não acha uma boa ideia. 
Mili conta para Mosca um sonho 
que teve sobre sua infância.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi se revolta contra Jeiza e 
liga para Rubinho. Yuri comenta 
com Heleninha que uma moça 
lhe perguntou sobre a caixa de 
luz da casa de Aurora.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
D

IV
U

LG
A

ÇÃ
O

/R
ED

E 
G

LO
B

O

15    SEXTA-FEIRA, 29.1.2021  I  O DIA

HAJA CORAÇÃO

 n Beto afirma a Tancinha que 
o amor que sente por ela o 
transformou. Apolo e Tamara 
passam a noite juntos. Adônis 
revela a Shirlei que está apaixo-
nado por ela.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

mais sobre as poucas opções daquela épo-
ca do que só da capacidade daquele produ-
to. Você vivia em uma época em que pilha e 
fósforo eram os maiores anunciantes, você 
tinha 2 ou 3 canais. Hoje, quantos canais 
você tem no YouTube? Quantos canais tem 
a disposição no stream? Então, ter algo com 
todo esse impacto é impossível, assim como 
ninguém vai vender mais 40 milhões de 
CDs porque ninguém compra mais CD”, 
completa Claudio.

ENTREVISTAS
Além de pesquisas em materiais já gra-
vados, os diretores entrevistaram nomes 
conhecidos da televisão brasileira que 
conviveram com o apresentador, como o 
diretor Boni, a ex-Chacrete Rita Cadilac, 
a cantora Wanderléa e os apresentadores 
Pedro Bial e Angélica, além da família – 
os filhos Jorge Barbosa e Leleco e a viú-
va, Dona Florinda. Traz também o olhar 
de “herdeiros televisivos” como Luciano 
Huck e Gugu Liberato, um pouco antes 
de seu falecimento. Entrevistas antigas 
de Elke Maravilha e Chico Anysio tam-
bém foram usadas.

“Fomos muito felizes de conseguir en-
trevistar pessoas importantes para a his-
tória da TV. Infelizmente alguns outros 
já nos deixaram, o que sempre acontece 
quando contamos a história de alguém 
que já estaria com mais de 100 anos, mas 
um caso em especial tem um certo sabor 
agridoce, que foi a entrevista que o saudo-
so Gugu Liberato nos deu um pouco antes 
de sua morte inesperada. Vale destacar a 
sua fala, em que diz que “o mundo hoje 
está muito chato”, conta Micael.

Outras entrevistas interessantes são 
as de Boni, que detalha uma briga com 
o Chacrinha nos bastidores da Globo, 
e a de Tony Belotto, já nos créditos fi-
nais, que fala sobre a presença de co-
caína e uísque paraguaio nos bastido-
res do programa. ‘Chacrinha - Eu Vim 
Para Confundir e Não Para Explicar’ 
é um longa distribuído pela Bretz Fil-
mes, tem produção da Media Bridge 
com coprodução da Globo Filmes, 
Globonews e Canal Brasil. 

Reportagem do estagiário Filipe Pavão,  

sob supervisão de Tabata Uchoa

Q
uem foi Abelardo Barbosa, o Chacri-
nha? “Um revolucionário”. Essa é a 
palavra usada pelos diretores do do-
cumentário ‘Chacrinha - Eu Vim Para 

Confundir e Não Para Explicar’, os cineastas 
Claudio Manoel e Micael Langer. A cine-
biografia, que estreou nos cinemas ontem, 
acompanha a história do Velho Guerreiro 
desde seus primeiros passos até o fim da 
vida, trazendo fatos desconhecidos, basti-
dores politicamente incorretos e a irreve-
rência da figura que jogava bacalhau nas 
pessoas e tinha bordões inesquecíveis.

“O documentário é um retrato fidedigno 
da história de um ícone do pop brasileiro, 
que é um mito fundador de quase tudo da 
indústria do audiovisual e do show busi-
ness brasileiro. Ele não é só um apresen-
tador, ele é o cara que toma conta do horá-
rio, traz o patrocinador, mede a audiência, 
pensa em todos os detalhes e atrações, se 
preocupa com o rival e arregaça limites. É 
o cara que é empresário, produtor, meticu-
loso e palhaço. É anárquico também. Isso 
que é inusitado”, conta Claudio Manoel.

Já para Micael, ele “trouxe o Brasil de 
verdade para a televisão brasileira “, ao 
ponto de popularizar o tropicalismo, o 
rock dos anos 80 e diversas outras verten-
tes da cultura. “Ele tornava algo popular 
e pegava o popular e tornava televisivo 
também. Era um gênio! Mas eu acho que 
pouca gente percebe o quanto daquele 
palhaço e maluco, que jogava bacalhau 
nos outros, tinha de meticuloso, obses-
sivo, detalhista e competidor. Tem um ‘Q’ 
de show business na veia que é fascinan-
te”, detalha Claudio Manoel.

Questionados sobre como seria o 
Chacrinha 30 anos depois, os diretores 
afirmam que é impossível prever o que 
aconteceria diante das transformações 
sociais e tecnológicas. “Essa questão de 
como o público reagiria a um programa 
como o do Chacrinha é recorrente. Na 
verdade, o programa ainda está presen-
te, ele influenciou muita coisa que ain-
da está aí e, com certeza, influenciará 
muitos outros ainda por vir”, diz Mario.

“Você não tem algo de lazer que 
aglutine tanto como na época do 

Chacrinha quando os meios 
eram mais escassos. Você ter 
70% ou 90% de audiência diz 



Horóscopo

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

O clima hoje será de relaxamento. Os seus planos vão 
bem e te deixar confiante para o futuro. No amor, a 
tendência é de bastante namoro, curta o agora. Cor: 
vermelho.

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: ágata, amante, cajá, carma, carona, cartela, cifra, engatar, 
fama, firme, fiscal, fragata, fragmento, fria, gameta, grama, jamais, 
janela, jantar, jato, leoa, magra, maleta, manta, mentor,naja, saga, 
saleta, teor, tona.

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

A Lua indica que o momento será bem favorável. 
Refletir pode te ajudar a tomar boas decisões, não se 
precipite. Não é um bom dia para arriscar na paquera. 
Cor: prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A sexta chega com muita animação. Faça ajustes em 
projetos para ir mais longe. Contar com a ajuda de 
outras pessoas vai te preservar e te fazer bem. Cor: 
dourado.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A coragem vai marcar o seu dia. Aproveite para se 
dedicar aos seus objetivos. Aproveite o momento e 
faça um programa especial para seu romance. Cor: 
branco

LEÃO
23/7 a 22/8

A tranquilidade irá marcar a sua rotina. Organize-se e 
cumpra todas as suas tarefas. Você vai viver boas 
experiências na vida profissional e amorosa. Cor: 
violeta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Suas emoções serão bem agitadas hoje. Cuidado com 
discussões acaloradas no ambiente de trabalho. 
Tenha uma atitude mais prudente com o seu par. Cor: 
verde.

LIBRA
23/9 a 22/10

Disposição para expor suas ideias. Tenha uma atenção 
especial com a agressividade, pegue leve. Compartilhe 
suas opiniões na intimidade com seu parceiro. Cor: 
rosa.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você terá um retorno financeiro satisfatório no seu 
local de trabalho. Tenha prudência. Não tente impor 
ao seu par amoroso a sua opinião, evite brigas. Cor: 
preto.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você poderá fechar um acordo importante que você 
ambicionava há muito tempo. Chance boa de 
formalizar uma relação ou propor um casamento. Cor: 
pink.

Não seja ríspido tentando crescer profissionalmente. 
Cuidado para não se irritar demais. A Lua indica que 
problemas podem surgir no relacionamento. Cor: 
laranja.

A sinceridade estará em alta no seu astral. Desenvolva 
planos para alcançar seus objetivos. Tenha cautela 
para não ter discussões desnecessárias no seu 
romance. Cor: creme.

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

Choro de Fiuk 
vira piada e 
cantor rende 
memes 
De queridinho à chacota, Fiuk 
já mudou muito diante da per-
cepção do públicos nesses três 
primeiros dias de confinamento 
no ‘BBB 21’. O cantor, que já ha-
via comentado na casa que sofria 
bullying por seu jeito sensível, 
chorou em diversos momentos 
- alegres e felizes - desde o come-
ço do reality. Nas redes sociais, 
muitos criticaram, muitos debo-
charam, mas todos se divertiram 
com o jeito do cantor, o que ren-
deu muitos memes. Aliás, o nome 
de Fiuk foi ontem um dos assun-
tos mais comentados do Twitter 
no Brasil, com fotos e mensagens 
na rede social. Uma usuária che-
gou a comentar que “por que dia-
bos tão cancelando Fiuk, meu 
Deus do céu. Quem votar nele 
vai apanhar na moral”, escreveu.

Carlos 
Bolsonaro: 
‘imunização’ 
no BBB
O vereador Carlos Bolsonaro (Re-
publicanos) confundiu a imuni-
zação do ‘BBB 21’ com a imuni-
zação contra a covid-19 e fez um 
post no Twitter criticando o rea-
lity show da Globo. Alguns parti-
cipantes da atração global foram 
imunizados, o que no programa 
quer dizer que eles não podem 
ser votados para o paredão. 

Carlos Bolsonaro achou que os 
imunizados do programa tinham 
furado a fila e recebido a vacina 
contra a covid-19. Ele até perce-
beu o erro após alguns minutos 
e apagou a postagem, mas a in-
ternet é rápida e a gafe já tinha 
viralizado. 

“Aglomeração do bem. Não uso 
de máscaras do bem! Vacinados 
sem prioridade do bem? Fique 
em casa você, trabalho para os 
funcionários da Globo”, escreveu 
o vereador, que apagou a men-
sagem ao perceber o erro. Ainda 
assim, ele foi motivo de risadas 
nas redes sociais. 

A influencer Bic Muller foi 
uma das pessoas que postou so-
bre o assunto. Outra pessoa es-
creveu: “Eu tô rindo até agora do 
Carlos Bolsonaro achar que os 5 
imunizados do BBB tinham to-
mado a vacina, kkkkkkk”.

DIDA SAMPAIO / ESTADÃO CONTEÚDO

REPRODUÇÃO
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