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DANIEL CASTELO BRANCO

GEOSMINA: 
CEDAE DIZ QUE 
‘ÁGUA ESTÁ 
DENTRO DOS 
PADRÕES DE 
CONSUMO’. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

Instituto Butantan: governo vai comprar 
mais 54 milhões de doses da CoronaVac. 
Contrato será firmado na terça. P. 5

Ministro da Saúde será investigado 
pela Polícia Federal pelo colapso da 
falta de oxigênio em Manaus. P. 5

Prefeitura do Rio pretende imunizar 
todos os cariocas maiores de 60 
anos até o fim de março. P. 3

Trio de produtores cariocas Hitmaker 
parte para  a carreira de cantores. P. 15
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O DIA D A influencer Rafa Kalimann 
fala sobre seu ex-marido, o 

sertanejo Rodolffo, que está 
no ‘BBB 21’. P. 12
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Apesar da aglomeração nas praias não respeitar 
os protocolos contra a pandemia, ambulantes 
dizem que estão tendo prejuízo porque banhistas 
preferem levar comida e bebidas de casa. P. 6

COVID-19

Conheça os dez pontos de 
drive-thru para vacinação
Eles funcionarão a partir do sábado da semana que vem para os idosos que só puderem ir de carro.  RIO DE JANEIRO, P. 3

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAMDANIEL CASTELO BRANCO

Ruas serão interditadas em torno do Maracanã, onde 
Santos e Palmeiras disputam a taça, às 17h. P. 7

Final da Libertadores 
terá esquema especial

41,6°

DESIGUALDADES
VEREADORES BOTAM 

PLANO DIRETOR DA 
CIDADE COMO 

PRIORIDADE 
SIDNEY REZENDE, P. 2
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 DE EMPREGO NO ESTADO DO RIO.  
AS DICAS ESTÃO AQUI EM O DIA. P. 9



2    SÁBADO, 30.1.2021  I  O DIA

HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

A história se repete. Lembram daquela 
música do Noel Rosa, a “Conversa de 
Botequim?” Pois bem, foi em uma pro-

sa dessas, durante um cafezinho, que o Otací-
lio, um velho conhecido, aposentado gráfico, 
me chamou a atenção. “Ô, Luar, o remédio 
mais falsificado do mundo é o Viagra”. Preo-
cupado com os males que sempre afligem 
os mais idosos e, atualmente com a covid-19, 
custei a atentar para o detalhe que o com-
panheiro alertava. Consegui fazer a ligação 
que ele apontava. Céus, as vacinas que estão 
chegando! Se ligaram ?

Nós estávamos no hospital para exames 
de rotina nesse dia. Então, quando voltei para 
a minha caverna, resolvi pesquisar o assun-
to Viagra. Senhoras e senhores, pasmem. Eu 
fiquei surpreso com os números de falsifica-
ções que assolaram o mundo, desde o ano de 
2000, quando o medicamento, descoberto 
por acaso, chegou às prateleiras das farmá-
cias e drogarias. Bem, no caso dos falsos, por 
volta dos anos a partir de 2001.

A Pfizer, que lançou o Viagra, faturou 
milhões de dólares desde então. Mas os cri-
minosos de plantão, inundaram o planeta 
com cada mistura de arrepiar. Com a che-
gada da notícia dos “milagres” que o novo 
produto produzia, logo a Europa foi o alvo 
principal dos bandidos. Em pouco tempo, 

de antiguidades, já havia conseguido tomar o 
imunizante, “gastou um dinheiro, mas conse-
guiu”, contou a mulher. Ih revolta geral na fila 
da Rua Dias da Cruz, sob um sol escaldante 
nesse verão mais seco que a caatinga nordes-
tina. Ela deu detalhes: “O comerciante tem 
uns acertos com pessoal de necrotérios em 
hospitais. A turma que cuida dos mortos tem 
prioridade em receber a vacina. Foi assim que 
ele conseguiu chegar até a dose salvadora”.

Eu telefonei para o Otacílio e contei a 
manobra do papa defunto espertinho. 
Ele esbravejou mas, em seguida, bateu na 
mesma tecla do papo no bar: “Logo vão fal-
sificar os produtos. Quer apostar ?”. Caram-
ba, o velho companheiro não esqueceu da 
conversa, durante o papo no botequim. Ele 
foi mais adiante: “Os traficantes misturam 
polvilho e pó de mármore em cocaína. E os 
usuários cheiram essa porcaria. Já viu al-
gum viciado reclamando da falsificação?” 
Céus, Otacílio entrou na paranoia.

Como tinha de comprar milho picado para 
alimentar os pássaros no meu quintal, fui até 
ao Méier. Curioso, abordei um camelô - gosto 
de chamar de mascates - e indaguei: “Ô ca-
marada, quando vai ter vacina da covid para 
vender nas bancas?” O rapaz, com um sorriso 
maroto no rosto, olhou para os lados e res-
pondeu em tom baixinho: “Em breve, meu se-
nhor, em breve”. Entrei na jogada e não resisti: 
“Posso deixar umas doses recomendadas?” 
Sabe que o jovem me respondeu? “ Calma, 
vai passando aqui na banca. Estamos de olho 
na mais recente vacina, uma inglesa, chama-
da de Novavax, que está quase chegando no 
Brasil”. Acho que Otacílio tem razão.

países de todos os continentes foram inun-
dados de falsificações.

Claro que o poderoso medicamento logo 
chegou aos jovens - que, teoricamente, não 
precisam de estimulante sexual - e que foram 
vítimas, também, das falsificações. Não con-
segui saber, entretanto, as contra indicações 
de quem usou o falso Viagra. O que terá acon-
tecido? Mas, a medicação que era pesquisada 
contra angina no peito nosso de cada um, 
ficou sendo o alvo predileto dos criminosos.

Vocês já devem ter percebido o sinal que 
Otacílio me enviou. A corrida à vacina con-
tra o coronavírus é outro alvo dos bandidos. 
Claro ! Se falsificam ovos e caneta Bic, porque 
não ganhar dinheiro com vacinas falsas ? Ô 
humanidade miserável e má. Os criminosos 
não querem saber da saúde dos outros e nem 
mesmo se importam em furar as filas dos 
mais necessitados, ou os prioritários.

Pelo que me contaram - estava em um fila 
para entrar em drogaria - quando uma senho-
ra, com sua máscara cheia de flores, falava em 
voz alta que um conhecido, dono de uma loja 

Em breve, nas 
bancas de camelôs, a 
Novavax, britânica!

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Se falsificam ovos e caneta Bic, 
porque não ganhar dinheiro com 
vacinas falsas ?

O novo Plano Diretor do Município do Rio é um dos 
assuntos em pauta neste semestre. Como explicou re-
centemente o presidente da Câmara Municipal, verea-

dor Carlo Caiado (DEM),”é um instrumento importante que 
propõe uma política de desenvolvimento urbano e orienta o 
processo de planejamento da cidade. Esta política tem por 
objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade e garantir seu 
pleno funcionamento e o bem estar da população”. O Plano 
Diretor é renovado a cada dez anos. O ponto mais sensível é 
como enfrentar a desigualdade social entre as regiões. “O Rio 
foi o celeiro de uma elite econômica, com cara de vanguarda, 
mas com pilares muito conservadores. Isso tudo está dese-
nhado na forma como a cidade é extremamente desigual, 
como a Zona Sul é totalmente diferente das outras áreas da 
cidade”, disse a vereadora Tainá de Paula (PT). 

IDEIAS PROGRESSISTAS
Tainá ressalta o outro aspecto político relevante: “Temos 
muita dificuldade em colocar, por exemplo, uma figura pro-
gressista nos poderes, seja na forma como o Rio vem votando 
na sua candidatura majoritária à presidência, governos do 
estado e município. Nós temos aqui uma esquerda acanha-
da, do ponto de vista programático. A esquerda carioca tem 
muita dificuldade de conhecer a realidade do seu povo e, 
por isso, traduzir esse conhecimento em agenda propositiva, 
porque ela, de fato, não está nesse contexto, não lida com a 
classe trabalhadora”.

DEBATE ESTRATÉGICO

Plano Diretor 
é a nova 
prioridade

 n Firjan apresentou ao presi-
dente da Alerj e ao governa-
dor Cláudio Castro, o projeto 
Arco Seguro. Proposta é para 
construção de parceria pú-
blico privada para zerar rou-
bo de carga no Arco Metro-
politano até o final de 2021. 

 n Após pedido da Defenso-
ria Pública, a Justiça do Rio 
determinou a suspensão do 
mandado de reintegração 
de posse do imóvel Repú-
blica do Paraguai, ocupado 
há pouco mais de três meses 
pelas famílias que foram des-
pejadas da Casa Cruz, em se-
tembro de 2020. Atualmen-
te, dez famílias em situação 
de extrema vulnerabilidade 
social moram no local, entre 
adultos, crianças, idosos e 
pessoas com deficiência. 

SUSPENSÃO DE 
REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE

KELLY DUQUE/AGÊNCIA O DIA

Plano Diretor tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da cidade

CONTRA O ROUBO DE 
CARGA NO ARCO

O Rio foi ce-
leiro de elite 
econômica, 
com cara de 
vanguarda, 
mas com 
pilares con-
servadores”
TAINÁ DE PAULA,
Vereadora (PT)

PICADINHO

1º Pajubá - Festival de Cinema LGBTI+ do Rio está com inscrições 
abertas de obras sobre diversidade de gênero e sexualidade.

Agência do Bem abre inscrições para Escola de Música e Cida-
dania para crianças e adolescentes de baixa renda.

Com dez marcas de delivery, Grupo Rão cresce mais de 5.550% em 
sete anos e prevê aumento de receita para 2021. 

Defensoria Pública do Rio

GOVERNO DO RIO / DIVULGAÇÃO 

LEITE CONDENSADO
 n Nota de esclarecimento do Ministério da Defesa: “Em re-

lação ao leite condensado, o valor total gasto pelas Forças 
Armadas, em 2020, foi de R$ 1.784.617,64, ou seja, 0,2% do 
total de gastos com gêneros alimentícios”.

As mais lidas
Online

Choro ou apito? BBB vira 
meme e é zoada até por 

Tatá Werneck
DIVERSÃO

Professora é presa por 
fazer sexo e mandar 

nudes para aluno de 15 
anos

MUNDO E CIÊNCIA

PMs cobram 
cumprimento de TAC 

com jornada de trabalho 
humanizada
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

DEZ LOCAIS PARA 

VACINAR IDOSOS
Pessoas mais velhas que não puderem ir no seu dia para imunização 
têm como passar de carro no sábado seguinte em um dos pontos

A 
Prefeitura do Rio 
abrirá, a partir da 
próxima semana, 
dez pontos de drive-

thru para a população idosa 
da cidade receber as vacinas 
contra o coronavírus. Estes 
pontos funcionarão apenas 
de 8h às 12h aos sábados, dia 
da chamada repescagem, 
quando o idoso que não con-
seguir ir ao posto no seu dia 
marcado, ele poderá rece-
ber o imunizante no sábado 
seguinte. A partir da próxi-
ma segunda-feira, quem tem 
99 anos de idade ou mais 
será vacinado. Na terça-fei-
ra, as pessaos de 98 anos; na 
quarta-feira, os de 97 anos, e 
assim por diante. 

No sábado, dia 6 de feve-
reiro, os idosos com mais 95 
anos serão vacinados nas clí-
nicas da família e nos drive-
thrus. Confira os locais Zona 
Norte: Cidade Universitária, 
no Fundão; Estádio Nilton 
Santos (Engenhão), no En-
genho de Dentro; Parque 
Madureira; Estacionamen-
to da Uerj, no Maracanã (9h 
às 15h); Zona Oeste: CMS 
Belizário Penna, em Campo 
Grande; CMS Manoel Gui-
lherme da Silva, em Bangu; 
Policlínica Lincoln de Freitas 
Filho, em Santa Cruz; Parque 
Olímpico, na Barra da Tiju-
ca; Centro e Zona Sul: Sam-
bódromo, na Cidade Nova, 
Campus da UFRJ da Praia 
Vermelha, em Botafogo.

“A grande novidade a par-
tir deste momento, devido 
a idade dessas pessoas, é 
que estamos ofertando mais 
um ponto de vacinação dis-
tribuído em toda a cidade. 
São dez novos pontos com 
estrutura diferente, de dri-
ve-thru”, comentou Már-
cio Garcia, que comanda o 
Coe-Covid.

TODAS EM ALTO RISCO 

Todas as 33 regiões admi-
nistrativas da cidade do Rio 
continuam com risco alto de 
contágio da covid-19. O pa-
norama é o mesmo da sema-
na passada. O boletim epide-
miológico mais recente foi 
divulgado na manhã ontem 
pela prefeitura, no Centro de 
Operações Rio. 

Em risco alto, os estabele-
cimentos podem funcionar 
com limitação de público de 
metade da capacidade do es-
paço, e é obrigatório a am-
pliação do horário de funcio-
namento do comércio. 

“Não é momento de bai-
xar a guarda, reduzir as res-
trições. É um cenário que a 
gente ainda aguarda uma 
movimentação”, comentou 
o subsecretário de Vigilância 
em Saúde, Márcio Garcia.

BOLETIM RUIM

 NA cidade ainda não teve 
melhora desde o início do 
ano. O primeiro boletim epi-
demiológico, em 8 de janeiro, 
mostrava 18 regiões com alto 
risco. No segundo, eram 28 
com alto risco e cinco mo-
derado. Na terceira, semana 
passada, 100% da capital 
atingiu o risco alto.  prefeito 
Eduardo Paes comparou o 
boletim epidemiológico a um 
boletim escolar. Para ele, a 
cidade não “passaria de ano” 
devido ao quadro atual.

“O que a gente percebe, 
até em homenagem às au-
las que vão voltar, é que nós 
tivemos uma piora da nossa 
nota no boletim que a gente 
recebe no final do período 
da escola. Diria que a gente 
está mantendo a mesma 
nota. O problema é que a 
nota não é boa. Precisamos 
passar com a nota amare-
la”, comentou o prefeito.

Cidade não 
‘passa de ano’

ESTEFAN RADOVICZ

 > A Secretaria Munici-
pal de Saúde avalia que 
esta primeira semana 
da vacinação de idosos 
será a mais complexa 
em termos de logística, 
já que a população mais 
velha tem maior dificul-
dade de locomoção. As 
clínicas da família terão 
a mesma programação 
usada nas vacinas contra 
a gripe: agentes de Saúde 
irão à casa de quem tem 
dificuldades de locomo-
ção, mediante cadastro 
prévio na unidade. 

A recomendação é 
que o responsável pelo 
paciente procure na 
plataforma Onde ser 
atendido (http://sub-
pav.org/ondeseraten-
dido/) a unidade de 
Saúde mais próxima 
de casa, para receber 
todas as orientações 
sobre a vacinação.

“Esse grupo da pri-
meira semana é peque-
no, mas complexo. Mui-
tas dessas pessoas serão 
vacinadas em casa pelas 
equipes de Saúde da Fa-
mília. Essas equipes já 
têm cadastro de vaci-
nação de gripe. Vamos 
vacinar em domicílio. A 
prioridade é os que es-
tão se locomovendo, os 
que vão circular mais”, 
comentou o secretário 
Daniel Soranz. “A gente 
pede a colaboração dos 
idosos que podem se lo-
comover que não se ca-
dastrem para se vacinar 
em casa. As unidades 
não têm como vacinar 
todos em casa”.

Dificuldade de 
se locomover:  
vacinação 
será em casa

MORTES

29.617
A Secretaria Estadual de 

Saúde do informou que até 

ontem foram 516.868 casos 

confirmados e 29.617 óbitos 

por coronavírus no estado. 

 > Cidades da Região 
Metropolitana tam-
bém começam a vaci-
nar idosos. Em Duque 
de Caxias, na Baixada,  a 
prefeitura espera iniciar 
na quarta-feira imuni-
zação de idosos do gru-
po de risco. Há expecta-
tiva de que um novo lote 
chegue no início da se-
mana. Com isso, vacina-
ria maiores de 80 anos.

Magé inicia vacina-
ção de quem tem mais 
de 85 anos na segunda. 
Nova Iguaçu, São João 
de Meriti, Belford Roxo 
e Mesquita continuam 
na primeira fase, voltada 
a profissionais de Saúde.

Em Niterói, a partir 
de segunda-feira, pode-
rão se vacinar pessoal 
da Saúde com menos de 
60 anos, e outras catego-
rias: assistentes sociais; 
biólogos; biomédicos; 
enfermeiros; farmacêu-
ticos; fisioterapeutas; fo-
noaudiólogos; funcioná-
rios do sistema funerário 
que tenham contato com 
cadáveres contamina-
dos; médicos veteriná-
rios, entre outros. 

Outros 
municípios 
imunizam

Boletim epidemiológico foi divulgado ontem pelo prefeito Eduardo Paes, no Centro de Operações. Todas as regiões estão com risco alto

IDOSOS VACINADOS ATÉ FIM DE MARÇO

Com chegada de 
mais doses, Rio deve 
imunizar todos acima 
de 60 anos

 L O Município do Rio 
trabalha para que toda 
a população carioca 
com mais de 60 anos de 
idade seja vacinada até 
o fim de março. O plano, 
no entanto, depende de 
mais vacinas, uma nova 
leva vinda do Instituto 
Butantan (CoronaVac) 
está prevista para chegar 
semana que vem. Na 
próxima segunda-feira, 
os 236 postos e clínicas 
do município começam a 
vacinar idosos com mais 
de 99 anos. 

“Nós iniciamos a 
vacinação pela popu-
lação em geral, vamos 
avançar. Final do mês 
de março, vamos ver 

se a gente consegue toda 
população acima dos 60 
anos já vacinada. Meu apelo 
é para que a gente cuide 
dos nossos idosos, nossos 
coroas”, comentou ontem o 
prefeito Eduardo Paes, na 
apresentação do boletim 
epidemiológico. 

O secretário municipal 
de Saúde, Daniel Soranz, 
reforçou que o plano é esse, 
mas disse depender da che-
gada de imunizantes. Na 
próxima semana, o Brasil 
deve distribuir 4,1 milhões 

de doses da CoronaVac, 
parte delas para o Rio. 

“Receberemos uma 
nova leva. Também te-
mos (vacinas da) Fiocruz 
para receber. Dependen-
do da chegada, podemos 
atrasar ou adiantar esse 
calendário de fevereiro. 
Mas a previsão é cumpri
-lo, e a partir do mês de 
março, com todos os ido-
sos do Rio de Janeiro já 
vacinados”, disse Soranz.

Na apresentação do bo-
letim, a Prefeitura anun-
ciou que há pessoas 942 
internadas por covid-19 na 
rede municipal de Saúde. 
Oito estão aguardando 
vaga em leitos. A taxa 
de ocupação de leitos de 
enfermaria é de 60%, e a 
de leitos de UTI é de 78%, 
segundo a pasta. A Secre-
taria de Ordem Pública fez 
263 inspeções de fiscaliza-
ção contra aglomeração 
em 36 bairros.

“O problema é que 
a nota não é boa. 
Precisamos passar 
de ano, com a nota 
amarela. Estamos 
na nota laranja”
EDUARDO PAES,  
prefeito do Rio

Podemos atrasar ou 
adiantar o calendário 
de fevereiro. A 
previsão é cumpri-lo, 
e a partir de março, 
com todos os idosos 
vacinados”
DANIEL SORANZ, sec. 
municipal de Saúde

Prefeitura 
anunciou que 
há pessoas 942 
internadas por 
covid-19 na rede 
municipal

ARTE O DIA
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Aulas presenciais a partir de segunda-feira
Cabe a cada escola particular no estado determinar data do retorno. Volta será baseada na classificação de risco

REGINALDO PIMENTA

É preciso manter higienização, distanciamento e uso de máscaras

tocolos e tomando todos os 
cuidados para que professo-
res, funcionários e alunos te-
nham segurança dentro das 
escolas. O que não podemos 
é tirar dos nossos jovens o di-
reito ao acesso à educação. O 
retorno das aulas é um desa-
fio que está sendo encarado 
como prioridade pelo gover-
no do estado”, afirmou o se-
cretário Comte Bittencourt.

Segundo o Sindicato dos 
Estabelecimentos de Ensino 
no Estado do Rio de Janeiro 
(Sinepe Rio), as escolas de-
vem seguir rigidamente os 
protocolos das autoridades 
sanitárias, como higieniza-
ção, manter distanciamento 
e uso de máscaras.

Para a direção do Sindi-
cato de Professores do Mu-
nicípio do Rio de Janeiro e 
Região (Sinpro Rio), as au-
las só deveriam voltar quan-
do todos os profissionais da 
área de Educação estivessem 
vacinados contra a covid-19.

As aulas presenciais nas es-
colas particulares do Rio de 
Janeiro podem voltar a par-
tir da próxima segunda-fei-
ra, no entanto, cabe a cada 
instituição decidir sobre a 
própria data de retorno. De 
acordo com as secretarias 
Estaduais de Educação e de 
Saúde, as unidades escola-
res da rede privada deverão 
planejar seu funcionamento 
de acordo com as bandeiras 
de classificação de risco de 
contágio pela covid-19.

Segundo a pasta da Edu-
cação, a resolução estabelece 
número máximo de alunos 
por escola, dependendo da 
bandeira. No caso das co-
res vermelha e roxa, as au-
las presenciais deverão ser 
imediatamente suspensas.

Na bandeira laranja, a 
escola deve organizar suas 
aulas presenciais para até 
50% dos alunos da Educa-
ção Infantil e do Ensino Fun-
damental I (1º e 2º anos). Já 
na bandeira de cor amarela, 
para até 75% do total de estu-
dantes. Na bandeira verde, a 

escola pode acolher até 100% 
das crianças matriculadas.

Já nos Ensinos Funda-
mental I (3º ao 5º ano), Fun-
damental II (6º ao 9º ano) e 
Ensino Médio, o número de 
alunos por escola deve che-
gar até 35% do normal, no 
caso de bandeira laranja. Na 
amarela, para até 50% da ca-
pacidade e até 100% de estu-
dantes na verde.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Educação, 
Comte Bittencourt, o gover-
no precisa garantir a conti-
nuidade do ensino, evitando 
o prejuízo maior na aprendi-
zagem de crianças e adoles-
centes no estado.

“Estamos seguindo as in-
dicações da Secretaria de 
Saúde, estabelecendo pro-

Prefeitura do Rio divulga protocolo 
sanitário para garantir volta às aulas
Alunos acima de três anos usarão máscaras, carteiras terão distanciamento e refeições serão nas salas

ESTEFAN RADOVICZ

Na volta presencial, a partir de 24 de 
fevereiro, haverá distanciamento das 
carteiras, uso obrigatório de máscaras, 
protocolo validado pelo Comitê 
Especial de Enfrentamento à Covid-19

O 
secretário municipal 
de Educação, Renan 
Ferreirinha, apresen-
tou ontem protocolos 

sanitários para a volta às aulas 
na rede da Prefeitura do Rio, 
marcada para começar a par-
tir de 24 de fevereiro. Antes, no 
dia 8, as aulas retornam ainda 
em regime remoto. O calendá-
rio das turmas foi escalonado. 
Ferreirinha visitou a Escola 
Municipal Pereira Passos, no 
Rio Comprido. 

Segundo o titular da pasta, 
as unidades deverão respei-
tar os protocolos sanitários. 
Entre eles, o distanciamento 
das carteiras, o uso obrigató-
rio de máscaras por parte dos 
alunos (exceto para crianças 
de até três anos) e a abertura 
das janelas das salas, sempre 
que possível. 

Já as refeições deverão ser 
feitas dentro das próprias sa-
las, para evitar aglomeração. 
Bebedouros tradicionais não 
deverão ser usados - apenas os 
que enchem copos e garrafas -, 
e as escolas terão disponíveis 
totens com álcool em gel.

“A Prefeitura do Rio vai usar 
um protocolo sanitário rigo-
roso para que pais, alunos e 
profissionais da Educação te-
nham segurança nessa reto-
mada das aulas. O protocolo 
está validado pelo Comitê Es-
pecial de Enfrentamento à Co-
vid-19, um grupo de cientistas 
e especialistas em Saúde que 
entendem muito do assunto. 
Estamos trabalhando para, 
além de um protocolo sani-
tário seguro, oferecer acolhi-
mento e uma Educação de 
qualidade para nossas crian-
ças e jovens. Ninguém deve 
ficar para trás”, comentou o 
secretário de Educação.

CALENDÁRIO DA VOLTA
A volta terá duas etapas. A pri-
meira, em 8 de fevereiro, será 
apenas com aulas remotas 
e materiais disponibilizados 
pela internet. No dia 24, as tur-
mas retornam presencialmen-
te, com o seguinte cronogra-
ma: dia 24, voltam parcialmen-
te alunos da pré-escola 1º e 2º 
ano do Ensino Fundamental. 

Duas a três semanas depois, 
os alunos de creches, do 3º ao 
6º ano e do 9º ano. Duas a três 
semanas depois, em abril, alu-
nos das creches, além de alu-
nos do 6º ano, do 8º, da Educa-
ção de Jovens e Adultos e das 
Classes Especiais.

Para evitar aglomeração, a 
quantidade de alunos nas uni-
dades estará condicionada às 
condições epidemiológicas de 
cada Região Administrativa 
da cidade. Se a situação esti-
ver moderada (bandeira ama-
rela), as unidades escolares 
poderão receber 75% de seus 
alunos. Se estiver alta (ban-
deira laranja), 50%. E mui-
to alta (bandeira vermelha), 
30% da capacidade.

Resolução 
estabelece número 
máximo de alunos 
por escola, conforme 
cor da bandeira

 N A partir do dia 8 de fevereiro, 
os alunos da rede municipal de 
ensino terão acesso às tarefas 
e materiais didáticos por meio 
do aplicativo RioEduca, que 
será gratuito para baixar. Os 
livros didáticos também terão 
tarefas vinculadas ao RioE-
duca. A MultiRio, emissora da 
prefeitura que disponibiliza 
conteúdos na televisão aberta 
- canal 7.2 -, também faz parte 
do programa. Cerca de 641 mil 
alunos e 39 mil professores 
deverão ter o pacote com 1 GB 

de internet por mês.
Para que os alunos tenham 

acesso ao aplicativo, a Secre-
taria Municipal de Educação 
negocia com as quatro opera-
doras de telefonia móvel - Cla-
ro, Oi, Tim e Vivo - uma espécie 
de ‘patrocínio’. 

Os matriculados terão pa-
cote de dados mês para ter 
acesso exclusivamente ao con-
teúdo das aulas - a secretaria 
estuda técnicas para que esses 
dados não funcionem para re-
des sociais e sites comuns. 

APLICATIVO GRATUITO

Pacote de dados com 1 GB por mês

Agulhada 
mas sem 
vacinar
Uma técnica de enferma-
gem da Prefeitura de Ma-
ceió (AL) foi afastada de-
pois de ter simulado a apli-
cação da vacina contra a co-
vid-19 em uma idosa de 97 
anos. Aposentada foi a um 
ponto de vacinação, no es-
tacionamento do Pátio Sho-
pping, e recebeu a agulhada 
sem que líquido da vacina 
fosse injetado. 

Segundo a família, ela es-
tava ansiosa para ser vaci-
nada, pois há dez meses não 
receber visitas. A mulher foi 
levada pela cuidadora ao 
posto que gravou o vídeo 
da suposta imunização.

O caso foi descoberto por 
meio da filmagem. Os fami-
liares entraram em conta-
to com os responsáveis pela 
vacinação em Maceió. A se-
nhora conseguiu ser vaci-
nada em seguida. A técni-
ca de enfermagem acabou 
afastada pela prefeitura e 
foi aberto procedimento 
administrativo.

Bebedouros tradicionais não serão usados, só os que enchem garrafas

ESTEFAN RADOVICZ

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes.
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Novavax 
mostra 
eficácia 
de 89,3%

A empresa norte-ame-
ricana de biotecnologia 
Novavax divulgou ontem 
que sua candidata à vacina 
contra a covid-19 apresen-
tou eficácia de 89,3% em 
ensaio clínico de fase 3 rea-
lizado no Reino Unido, e se 
manteve altamente efetiva 
contra a variante identifi-
cada no país. O imunizante 
também foi testado contra 
a variante detectada na 
África do Sul. 

A vacina pode ser arma-
zenada em temperaturas 
de refrigeradores comuns, 
de 2°C a 8°C, o que facilita 
a distribuição em países 
como o Brasil.

O teste britânico envol-
veu 15 mil pessoas com 
idades entre 18 e 84 anos, 
incluindo 27% acima de 
65 anos. A primeira análi-
se se baseou em 62 casos 
de covid-19, dos quais 56 
foram de um grupo que 
tomou placebo e seis que 
receberam a vacina NVX-
CoV2373. Do total de casos 
registrados, 61 foram de 
tipo leve ou moderado e 
um, do grupo placebo, foi 
considerado grave.

A Janssen, farmacêuti-
ca da Johnson & Johnson, 
também anunciou ontem 
que sua vacina contra co-
vid-19 tem 66% de eficácia 
em casos graves e modera-
dos. Mas quando se avalia 
apenas os casos graves, a 
eficácia sobe para 85%.

Soro anti-covid do plasma de cavalo testado
Pesquisa do IVB com a UFRJ e a Fiocruz prevê duas fases para avaliar a segurança e a eficácia em seres humanos

ARQUIVO/INSTITUTO VITAL BRAZIL

O estudo com plasma de cavalos deve ser concluído em três meses 

Pesquisa sobre a produção de 
um soro anti-covid a partir de 
anticorpos de cavalos, elabo-
rada pelo Instituto Vital Brazil 
em parceria com a UFRJ e a 
Fiocruz, está na segunda roda-
da de perguntas da Anvisa so-
bre o pedido de ensaio clínico 
do material. Em breve, o pro-
jeto será testado em pacientes 
para avaliação da eficácia.

O ensaio clínico prevê 
duas etapas de testes. O soro 
será injetado inicialmente 
em sete pessoas, como uma 
primeira fase de avaliação. 
Se confirmada a ausência de 

efeitos colaterais, mais 36 
pacientes receberão doses 
do conteúdo. O estudo deve 
ser concluído em três meses. 

O soro a partir de anticor-
pos de cavalos vacinados foi 
desenvolvido com base na 
Proteína S, no Laboratório 
de Engenharia de Cultivos 
Celulares da Coppe/UFRJ. 
A proteína usada tem estru-
tura semelhante à presente 
na superfície externa do co-
ronavírus. Assim, é capaz 
de estimular, no animal que 
recebeu a dose, a produção 
de anticorpos que reconhe-

cem e neutralizam o vírus. 
A professora Leda Casti-

lho, da Coppe, que coordena 
os estudos, explicou: “Diante 
da inexistência de terapias es-
pecíficas para a doença, os an-
ticorpos de cavalos são gran-
de esperança de tratamento 
possível e específico para a co-
vid-19”, afirma.

A pesquisa já foi aprovada 
pelo Conselho Nacional de 
Ética em Pesquisa no fim do 
ano passado. Tanto a apro-
vação da Conep quanto da 
Anvisa são necessárias para 
testes em humanos. 

Fiocruz esclarece segurança para idosos
Fundação ressalta que resultados de Oxford não têm contraindicações. Órgão pede registro definitivo da vacina

DIVULGAÇÃO / FUNDAÇÃO LEÃO XIII

Fiocruz pediu registro definitivo do imunizante para vacinar em massa

A Fiocruz informou que as 
evidências apresentadas até 
o momento e publicadas em 
revistas científicas confir-
mam a segurança e a imuno-
genicidade - produção de an-
ticorpos - da vacina Oxford/
AstraZeneca em idosos. A 
fundação ressaltou que os re-
sultados dos ensaios clínicos 
de fase 3 apontam que não há 
contraindicações para imu-
nizar os idosos.

A fundação pediu o regis-
tro definitivo do imunizante 
à Anvisa para vacinação em 
massa. Agência tem 60 dias 
para responder. Quando fi-
nalizado, o registro será o si-
nal verde para que a vacina 
seja comercializada, distri-
buída e utilizada pela popu-
lação, nos termos da indica-
ção estabelecida na bula.

O fabricante explicou que 
o imunizante é indicado para 

todas as pessoas com 18 anos 
ou mais, sem limite de idade 
superior. A Fiocruz ressaltou 
que no Reino Unido, o uso 
desta vacina foi recomendado 
em adultos a partir de 18 anos, 
incluindo idosos e a agência 
regulatória autorizou o uso 
emergencial do imunizante 
para maiores de 18 anos.

Assim como para outras 
vacinas, e seguindo procedi-

mentos de rotina, os idosos 
foram incorporados em um 
segundo momento nos estu-
dos em andamento. Quem 
tem mais 65 anos ou mais foi 

pos específicos após a segun-
da dose. Os estudos de fase 3 
foram publicados na revista 
The Lancet, em novembro de 
2020. Na época da publicação, 
esse grupo representava cerca 
de 8% dos voluntários. 

No Brasil, a Anvisa reco-
mendou o uso emergencial 
da vacina para pessoas com 
18 anos ou mais, sem limite 
superior de idade. No entan-
to, a agência apontou que o 
número de participantes com 
65 anos ou mais de idade ain-
da era pequeno e que dados 
adicionais deveriam ser for-
necidos para complementar 
a análise. Ou seja, assim como 
para várias outras vacinas já 
disponíveis e em uso, o núme-
ro de participantes no estu-
do neste grupo etário é ain-
da pequeno e a estimativa de 
eficácia não tem significância 
estatística ainda.. 

incluídos nos estudos clíni-
cos com evidências robustas 
de segurança e produção de 
anticorpos protetores contra 
covid-19 neste grupo. O estudo 

de fase 2 apontou que adultos 
mais velhos mostraram for-
tes respostas imunológicas à 
vacina: 100% das pessoas nes-
se grupo adquiriram anticor-

Fabricante explica 
que imunizante é 
indicado a todas as 
pessoas com 18 anos 
de idade ou mais

Investigação foi determinada pelo STF 
sobre grave crise da Saúde em Manaus

Inquérito da PF apura 
conduta de Pazuello

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

General Eduardo Pazuello terá que depor na Polícia Federal 

Por determinação do minis-
tro Ricardo Lewandowski, 
do STF, a Polícia Federal 
abriu inquérito ontem 
para apurar a conduta do 
ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello durante a crise 
de Saúde no Amazonas. 

Lewandowski, relator 
do caso, apontou que o ob-
jetivo é investigar se houve 
omissão no enfrentamen-
to da crise provocada pela 
falta de oxigênio hospitalar 
para atender pacientes in-
ternados com covid-19 em 
Manaus. Com estoques de 
cilindros zerados em algu-
mas unidades, pacientes 
morreram por asfixia e al-
guns precisaram ser trans-
feridos para outros Estados.

O ministro do Supremo 
determinou que Pazuello 
preste depoimento à PF em 
cinco dias, após ser intima-
do, e que a investigação seja 
concluída em dois meses. 

O general terá a prerrogativa 
de marcar dia, horário e local 
para ser ouvido. A investiga-
ção deve tramitar no Serviço 
de Inquéritos Especiais (Sinq) 
em razão do direito ao foro 
pela prerrogativa da função 
de ministro de Estado.

O inquérito foi aberto a pe-
dido do procurador-geral da 
República, Augusto Aras, após 
pressão de partidos políticos, 
de membros do próprio Mi-
nistério Público e da opinião 
pública. O PGR se manifestou 
em uma representação do par-
tido Cidadania.

Ao comunicar a abertura de 
inquérito, Aras disse ver ‘pos-
sível intempestividade’ nas 
ações de Pazuello, indicando 
que o ministro da Saúde pode 
ter demorado a reagir à crise. 
O governo já admitiu ao Su-
premo que a pasta sabia desde 
8 de janeiro da escassez de oxi-
gênio para os pacientes na ca-
pital amazonense, uma sema-
na antes do colapso. Aras con-
siderou os fatos ‘gravíssimos’. 

Mais 54 milhões de doses 
da CoronaVac garantidas
Contrato de compra do imunizante deve ser assinado na próxima terça-feira

MAURICIO BAZILIO/ GOVERNO DO ESTADO DO RIO

Pelo contrato, ministério pode confirmar interesse pelo segundo lote até 30 dias após entrega do primeiro

O
 diretor do Instituto 
Butantan, Dimas Co-
vas, afirmou ontem 
que o Ministério da 

Saúde entrou em contato com 
o governo de São Paulo para 
fechar a compra do lote com 
54 milhões de doses da Coro-
naVac. O contrato deve ser as-
sinado na próxima terça-feira. 
Após pressão, o Ministério da 
Saúde confirmou a compra.

“Recebi alguns minutos 
atrás (ontem) uma mensagem 
da pessoa responsável pelo 
Departamento de Logística 
do Ministério da Saúde, que 
avisou que o contrato será as-
sinado na terça-feira da próxi-
ma semana. É uma notícia que 
todo nós estamos esperando 
e esperamos que isso se con-
cretize na próxima terça-feira”, 
informou Dimas Covas.

Ainda sem uma posição 
do governo federal, o dire-
tor do Butantan chegou a 
confirmar que o instituto 
negociaria a venda das va-
cinas diretamente com es-
tados e municípios do país. 
Além disso, na última quar-
ta-feira, Dimas Covas havia 
dito que a CoronaVac pode-
ria ser exportada para paí-
ses que já tinham interesse 
na compra do imunizante. 

Na coletiva de imprensa 
realizada ontem em São Pau-
lo, Covas afirmou que hou-
ve uma confusão sobre essa 

venda de doses do imunizan-
te para fora do Brasil.

CONTRATO COM SINOVAC

“Na realidade, o abasteci-
mento desses países é um 
contrato entre Sinovac, far-
macêutica chinesa, Butantan 
e os países, e ele é adicional ao 
quantitativo de doses que se 
discute para o Brasil. Neste 
momento, a Sinovac dispo-
nibilizou 500 mil doses para 
esses países, doses prontas, 
e essas doses serão liberadas 
assim que assinem o contra-
to. Isso não interfere no cro-
nograma do Brasil, isso não é 
competitivo com a vacinação 
no Brasil”, explicou. 

MAIS VACINAS

 NO contrato da vacinação da 
CoronaVac prevê a compra de 46 
milhões de doses do imunizante 
do Instituto Butantan. O governo 
de São Paulo estipulou que a 
entrega seja até 30 de abril. Mas, 
além desse montante, há tam-
bém agora novo lote de 54 mi-
lhões, totalizando 100 milhões. 

De acordo com o contrato, o 
Ministério da Saúde pode con-
firmar o interesse pelo segundo 
lote até 30 dias após a entre-
ga das doses do primeiro. Até 

agora, o Butantan entregou seis 
milhões de doses que vieram 
prontas da China e uma parte 
de 4,1 milhões. Essa última leva 
foi fabricada no Brasil e libera-
da após segundo pedido de uso 
emergencial feito à Anvisa.

Também está previsto a fa-
bricação de mais doses no Ins-
tituto Butantan em fevereiro, 
mas é esperada a chegada da 
matéria-prima da China, que 
deve acontecer na próxima se-
mana, com previsão para dia 3.

Contrato prevê 46 milhões de doses

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

 > Whashington, Estados Unidos

 Com Estadão Conteúdo 

 > Brasília
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Pouco lucro e muito calor no alto verão carioca
Ambulantes dizem que banhistas estão preferindo levar comidas e bebidas de casa para a orla, e reclamam das vendas baixas

DANIEL CASTELO BRANCO

Cristiano da Barraca LH15, na orla do Leme, na Zona Sul do Rio

Apesar da chegada do ve-
rão e do forte calor que faz 
nos últimos dias na cidade 
do Rio de Janeiro, a vida 
dos ambulantes e vendedo-
res de produtos e comidas 
nas praias cariocas não têm 
sido fácil, muito por conta 
da pandemia da covid-19. 
O lucro com as vendas não 
tem atingido o patamar es-
perado nessa época do ano e 
a situação fica cada vez mais 
complicada. 

O camelô Marcos Nasci-
mento afirma estar sendo 
um período conturbado e 
diz que quase não consegue 
vender. “A gente está sentin-
do muito essa queda nas ven-

das. Vemos muitas pessoas 
nas praias, mas ninguém 
quer gastar dinheiro, não fa-
zem a nossa economia girar 
e isso tudo acaba nos atra-
palhando demais. Eu mes-
mo estou trabalhando desde 
às 8h da manhã de hoje e só 
vendi três copos de açaí até 
agora, sendo que já são 14h”, 
disse ele.

“Eu até tentei abaixar o 
valor das minhas mercado-
rias, mas não adiantou quase 
nada e o lucro continua cada 
vez mais em decadência. E 
dependo disso aqui para so-
breviver. Preciso de dinhei-
ro para pagar as contas. A 
verdade é que o governo não 

pensa na nossa classe, esque-
ce que precisamos realmente 
de ajuda, enquanto os gran-
des políticos do Brasil vivem 
roubando às nossas custas”, 
desabafou Marcos.

Quem também não vê 
perspectiva de melhora no 
atual cenário é o ambulante 
Cristiano da Barraca LH15, 
na praia do Leme, na Zona 
Sul do Rio. Segundo ele, 
comparado aos anos ante-
riores, o faturamento das 
vendas de comida e bebida 
nas orlas da região caiu ver-
tiginosamente. “Parece que 
a renda do pessoal caiu tam-
bém e aqueles que vêm para 
a praia, não querem gastar, 

trazem tudo de casa para 
economizar”, conta.

O município do Rio re-
gistrou ontem a tarde mais 
quente do ano. De acordo 
com o Sistema Alerta Rio, 
a máxima registrada foi de 
41,6ºC, às 16h, na estação Ira-
já, na Zona Norte da cidade. 
No mesmo horário e na mes-
ma estação, a sensação tér-
mica era de 44,4°C. Ainda de 
acordo com o Alerta Rio, o 
posicionamento de um siste-
ma de alta pressão no oceano 
deixará o tempo ainda mais 
quente nos próximos dias.

Um motorista de carga e dois ajudantes foram mantidos reféns por grupo de criminosos do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo

‘Pensei que fosse morrer’, diz vítima de sequestro
LUCIANO BELFORD

Funcionários sequestrados por criminosos do Complexo do Salgueiro

Por cerca de duas horas, um 
motorista de carga e dois 
ajudantes foram mantidos 
reféns por criminosos do 
Complexo do Salgueiro, em 
São Gonçalo, após serem 
sequestrados durante um 
assalto. O crime aconteceu 
na manhã desta sexta-feira, 
na Rodovia Niterói-Manilha 
(BR 101), na pista sentido Re-
gião dos Lagos. Toda a carga 
de carnes foi roubada.

“Foram duas horas de pâ-
nico. Eu achei que fosse mor-
rer a todo momento. Eles 
disseram que iam nos matar, 
pedimos pelo amor de Deus 
para não fazerem isso, que 
somos trabalhadores, temos 

família. Também chegaram 
a ameaçar nos agredir com 
coronhadas, mas graças a 
Deus não aconteceu”, falou 
o ajudante, que preferiu não 
se identificar. 

As vítimas contaram que 
foram interceptadas por 
bandidos fortemente arma-
dos, que chegaram divididos 
em três veículos Corolla. Eles 
usavam roupas camufladas e 
portavam fuzis. Depois de se-
rem abordados, o motorista 
e um ajudante foram obri-
gados a seguir os criminosos 
até a localidade do Pistão, 
no interior do Complexo do 
Salgueiro. 

“Eles fecharam nosso ca-
minhão e já desceram com 
fuzil para fora. Os nossos 
colegas do outro caminhão 

Geosmina: mais um drama no verão
Fernanda Dias, moradora de Campo Grande, Zona Oeste, precisou comprar galões para beber e cozinhar

ARQUIVO PESSOAL

A fotógrafa Fernanda Dias mostra a coloração e a aparência da água que chega em sua casa:ela já imaginava a presença de geosmina

A
pesar de ter sido 
constatada apenas 
nesta quinta-feira 
(29) a presença de 

geosmina na água da Esta-
ção Guandu, sistema respon-
sável pelo abastecimento da 
Região Metropolitana do 
estado, uma grande parte 
da população fluminense já 
suspeitava da contaminação, 
em função do gosto, cheiro e 
aparência anormais do líqui-
do que chegava às residên-
cias pela torneira ou enca-
namento. Das milhares de 
pessoas que ainda sofrem 
com esse problema, uma de-
las é a fotógrafa Fernanda 
Dias, de 33 anos, moradora 
de Campo Grande, na Zona 
Oeste do Rio.

Convivendo com esse 
transtorno há mais de uma 
semana, ela conta que, além 
de ter passado pela experiên-
cia de ter água contaminada 
em sua casa, ainda precisou 
suportar a ausência de forne-
cimento por um determina-
do período também, já que 
acabou ficando sem abaste-
cimento. Fernanda diz que 
já imaginava a presença de 
geosmina no líquido, mas 
que, com a confirmação após 
análises laboratoriais, ficou 
indignada com a situação.

“Então, foi muito cons-
trangedor essa situação 
toda, porque a água fechou, 
ficamos sem fornecimento 
por um tempo e não tivemos 
nenhum aviso prévio de que 
isso aconteceria. Além disso, 
um dia antes de a distribui-
ção ser afetada e paralisar no 
bairro de Campo Grande, a 

 > Em nota, a Cedae afir-
mou que todo o líqui-
do distribuído no Rio 
de Janeiro “encontra-se 
dentro dos padrões de 
potabilidade e consu-
mo. E que os resultados 
da análise das amostras 
por laboratório externo 
apresentaram traços de 
geosmina/Mib em ní-
veis muito baixos, o que 
explica as alterações de 
gosto e odor, mas ainda 
assim atende aos parâ-
metros do Ministério 
da Saúde”. A empresa 
confirmou na quinta 
que foi constatada a 
presença de geosmina 
na Estação Guandu. Se-
gundo o presidente da 
companhia, Edes Fer-
nandes de Oliveira, 
o laudo mostrou que 
houve uma alta repen-
tina do composto quí-
mico a partir do dia 9 
de janeiro.

A reportagem do O 
DIA procurou a Agên-
c ia  Reguladora  de 
Energia e Saneamen-
to Básico do Estado do 
Rio de Janeiro (Agener-
sa) para saber se have-
rá punições à Cedae por 
distribuir água com im-
purezas, mas ainda não 
obteve resposta.

‘Água dentro 
dos padrões 
de consumo’

água já vinha apresentando 
uma coloração turva e gosto 
de terra, como se estivesse 
impura mesmo, ou seja, im-
própria ao consumo”, falou.

“Pelo fato de estar tendo 
obra lá em casa, tudo isso fi-
cou ainda mais crítico. Com 
a ausência de fornecimento 
de água, o pedreiro não con-
seguiu trabalhar, já que não 
tinha as condições básicas 
necessárias para fazer o ser-
viço, e ainda tinha a questão 
do calor também, que afe-
tou nosso cotidiano. Depois 

de algumas horas, a água fi-
nalmente voltou, mas ainda 
com uma potabilidade bem 
duvidosa. A única solução, 
no momento, foi sair para 
comprar galões de cinco li-
tros, ou seja, um gasto a mais 
para compensar um serviço 
da Cedae mal feito e de pés-
sima qualidade”, completou 
a fotógrafa.

Fernanda ainda relata 
como foi difícil para ela ter 
de sustentar a obra dentro 
de casa sem a distribuição 
adequada de água e de que 

modo conseguiu fazer para 
cozinhar, uma vez que o lí-
quido que saia da torneio e 
do filtro estava visivelmen-
te afetado por impurezas e 
geosmina. Ela também res-
saltou que a Cedae, compa-
nhia responsável por abas-
tecer o Rio, tem total culpa 
nessa situação e não pare-
ce, segundo a moradora de 
Campo Grande, se mexer 
para resolver o imbróglio. 

Precisei ter um 
gasto a mais 
com água para 
compensar um 
serviço da Cedae 
mal feito e de 
péssima qualidade
FERNANDA DIAS, fotógrafa 

Reportagem do estagiário Bruno Gentile, 

sob supervisão de Thiago Antunes

Reportagem do estagiário Bruno Gentile, 

sob supervisão de Thiago Antunes

entanto, segundo os funcio-
nários, um comparsa do ban-
do ajudou a desbloquear o 
caminhão. Já no interior do 
Salgueiro, os funcionários 
ainda foram obrigados a des-
carregar todas as carnes que 
estavam no caminhão. 

“Lá dentro tinha muito 
bandido, mais de 50, e to-
dos com fuzis, a gente não 
via uma pistola. Descarre-
gamos tudo, sob ameaças 
de morte”, falou. 

‘Senti muito medo’, relata 
motorista sequestrado em 
assalto na BR-101. Para fugir, 
as vítimas contaram com a 
ajuda de um morador, que 
as deu carona até a rodovia. 

“Eles mandaram a gen-
te sair, mas nos indicaram 
a saída para um lugar erra-

do. O caminhão bloqueou 
de novo, largamos e fomos 
andando, até que encontra-
mos um senhor que nos deu 
carona. Assim que pegamos, 
estava entrando o caveirão 
da PM. Só conseguimos pen-
sar na benção que foi não es-
tarmos lá dentro, no meio da 
troca de tiros”, finalizou. 

O motorista e o ajudante 
caminharam até o posto da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), localizado na rodovia, 
na altura da comunidade. 
Em seguida, eles foram leva-
dos para a 72ªDP (Mutuá), 
onde o caso foi registrado, 
para prestar depoimento. 

Até o início desta tarde, 
os dois caminhões ainda es-
tavam dentro do Complexo 
do Salgueiro.

ainda tiveram tempo para 
pular e fugir, nós não tive-
mos como, porque fomos fe-
chados por eles. Enquanto 
um deles foi dirigindo o ou-
tro caminhão, tivemos que 

seguí-los para dentro da fa-
vela”, narrou a vítima. 

No caminho, o veículo 
chegou a desligar, por con-
ta do rastreador que iden-
tificou o desvio da rota. No 

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br
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Libertadores 
terá bloqueios 
no Maracanã
Palmeiras e Santos se enfrentarão às 17h, na final 
da taça; confira mudanças na ruas do entorno

DIVULGAÇÃO

A 
Prefeitura do Rio, 
por meio da CET
-Rio, informou que 
hoje o entorno do es-

tádio do Maracanã, na Zona 
Norte do Rio, terá bloqueios 
devido à final da Copa Liber-
tadores da América. Os times 
Palmeiras e Santos se enfren-
tarão no estádio às 17h.

O acesso aos moradores 
será pela Avenida Paula Sou-
sa e diversas vias no entor-
no do estádio Maracanã se-
rão interditadas a partir das 
14h. A Polícia Militar elabo-
rou um plano de segurança 
especial para a final e colo-
cará 550 agentes no policia-
mento interno e externo do 
estádio. O Corpo de Bombei-
ros irá fiscalizar e coordenar 
ações de prevenção e também 
no controle de aglomerações.

Confira as interdições: 
•Rua Eurico Rabelo, entre 

a Av. Paula Sousa e a Av. Prof. 

Manoel de Abreu;
•Rua Visconde de Itama-

rati, entre as ruas São Fran-
cisco Xavier e Professor Eu-
rico Rabelo;

•Rua Isidro de Figueiredo;
• R u a  C o n s e l h e i r o 

Olegário;
•Rua Artur Menezes;

•Av. Professor Manoel de 
Abreu, sentido Centro, entre 
a Rua Dona Zulmira e a Av. 
Pres. Castelo Branco;

•Av. Maracanã, ambos os 
sentidos, entre a Rua São 
Francisco Xavier e a Rua 
Mata Machado;

•Viaduto Oduvaldo Co-

zzi, nos acessos à Avenida 
Maracanã;

•Av. Presidente Caste-
lo Branco (Radial Oeste), 
sentido centro, no trecho 
compreendido entre a Rua 
São Francisco Xavier e a Av. 
Maracanã.

As intervenções contarão 
com a participação de ope-
radores de tráfego, entre 
agentes da CET-Rio, Guarda 
Municipal e terceirizados. 
Serão utilizados painéis de 
mensagens variáveis que in-
formarão sobre os horários 
dos fechamentos e as rotas 
alternativas. Planos semafó-
ricos especiais serão implan-
tados para garantir a fluidez 
e o Centro de Operações Rio 
(COR-Rio) fará o monitora-
mento com câmeras, permi-
tindo que técnicos da CET
-Rio implantem ajustes na 
programação dos semáforos 
em função do trânsito. Entorno do Maracanã terá intervenções com operadores de tráfego e serão usados planos semafóricos

Acesso para 
moradores do bairro 
será pela Avenida 
Paula Sousa

 > O estacionamento de 
veículos será proibido 
hoje das 10h às 00h30, 
em ambos os lados, das 
seguintes vias:

•Rua Professor Euri-
co Rabelo;

•Rua Visconde de 
Itamarati ,  entre as 
ruas São Francisco Xa-
vier e Professor Eurico 
Rabelo;

• R u a  I s i d r o  d e 
Figueiredo;

•Rua Conselheiro 
Olegário;

•Rua Artur Menezes;
•Av. Paula Sousa, nas 

duas pistas, entre as 
ruas São Francisco Xa-
vier e Professor Eurico 
Rabelo.

Entre as interdições, 
a partir das 14h, os veí-
culos deverão utilizar 
rotas alternativas:

Do Centro e Zona 
Sul: Para Tijuca, uti-
lizar rota da Paulo de 
Frontin e Satamini ou 
seguir pela Praça da 
Bandeira, Rua Pará/ 
Rua Paraíba e Rua 
Mariz e Barros. Para 
Vila Isabel e Grajaú 
utilizar rotas acima e 
em seguida Rua Major 
Ávila e Rua Felipe Ca-
marão. Para região do 
Grande Méier, utilizar 
a rota da Rua Visconde 
de Niterói.

Da Tijuca, Grajaú, 
Vila Isabel e entorno: 
Para Centro e Zona 
Sul ,  uti l izar a rota 
Conde de Bonfim – Ha-
ddock Lobo.

Provenientes  do 
Grande Méier: Para 
Centro e Zona Sul, uti-
lizar a rota da Rua Vis-
conde de Niterói.

Proibido 
estacionar 
nestes locais

Quem vem da 
Tijuca deve 
usar rota Conde 
de Bonfim - 
Haddock Lobo
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HULK NO ATLÉTICO-MG
O Atlético-MG anunciou a contratação 
do atacante Hulk. O jogador de 34 
anos assinou contrato de dois anos.

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

LIBERTADORES FLAMENGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO masculino já começou, 
mas hoje o Campeonato Ca-
rioca feminino começa, com 
nove times na disputa pelo tí-
tulo e também por uma vaga 
na Série A2 do Brasileirão. Fla-
mengo (atual pentacampeão), 
Fluminense, Vasco, Botafogo, 
América, Boavista/Zico 10, 
Portuguesa, Angra dos Reis e 
Viva Rio Pérolas Negras são os 
concorrentes. O apoio ao fute-
bol feminino é fundamental 
e começar pelos estaduais é 
plantar algo para o futuro da 
modalidade.

CAMPEONATO 
CARIOCA FEMININO

DANIEL CASTELO BRANCO

A GRANDE DECISÃO 
DO CRUZMALTINO

A 
rodada tem vários jogos importantes 
para os times do Rio. O Flamengo enfren-
ta o Sport, na Ilha do Retiro, para seguir 

perseguindo o líder Internacional. O jogo é na 
segunda-feira. Um tropeço do Inter amanhã, 
contra o Bragantino, já ajudaria para colar no 
Colorado. O Flu só pensa no G-6 e pega o Goiás. 
Vitória é obrigação. Mas a grande partida da 
rodada é entre Vasco e Bahia. A vitória dos baia-
nos sobre o Corinthians fez o Tricolor colar no 
Gigante da Colina, já que um tem 35 e o outro, 
36. A partida em São Januário, amanhã, é uma 
final antecipada na parte de baixo. Até pelo que 
jogou contra Atlético-MG e Palmeiras, acredito 
que o Cruzmaltino vai sair com a vitória, não 
só se afastando do rebaixamento, mas com a 
cabeça em uma vaguinha na Sul-Americana. 
A semana de Luxa, que teve até churrasco, foi 
importante para a união do grupo. Os jogado-
res receberam uma folha salarial ontem e vão 
com todo o gás para a partida. 

 n Santos e Palmeiras vão 
protagonizar hoje uma 
decisão da Libertadores 
em terras brasileiras e vão 
lembrar os velhos tempos, 
quando Pelé (foto) desfi-
lava no Maior do Mundo. 
Um ponto decisivo é o re-
cado para a Conmebol, que 
parece querer prejudicar 
os times brasileiros e be-
neficiar os argentinos. Não 
deu certo dessa vez. Não 
vejo favorito. Palmeiras 
tem mais time, mas o San-
tos tem os decisivos Sotel-
do e Marinho. Vou sentar, 
pegar uma gelada e assis-
tir. Grande fase!

GRANDE PASSO NAS LARANJEIRAS!
 nO presidente Mário Bittencourt anunciou que o estádio 

das Laranjeiras irá receber uma reforma para o time pro-
fissional atuar em 2022. O estádio vem sendo analisado por 
engenheiros para saber o custo da obra. Um detalhe é que 
Rogério Caboclo, presidente da CBF, esteve em outubro de 
2020 no local, palco do primeiro jogo da Seleção na histó-
ria, e Mário abriu as portas para a CBF ajudar. Bola dentro!

A
FP

O Flamengo conseguiu 
uma importante vitória 
sobre o Grêmio em jogo 
atrasado do Campeona-
to Brasileiro. Sem querer 
entrar muito nos deta-
lhes da atuação da equi-
pe, Rogério Ceni come-
morou o resultado, que 
deixa o Rubro-Negro a 
quatro pontos do líder, o 
Internacional.

“O mais importante é 
chegar faltando seis ro-
dadas, mesmo com alguns 
tropeços, algumas boas 
atuações sem vitórias, ou-
tras não tão convincentes, 
chegar faltando seis roda-
das com chances e briga 
real pelo título”, afirmou 
o treinador.

Rogério Ceni falou tam-
bém sobre a importância 
que o Flamengo tem para 
os torcedores. O treinador 

se disse mais ambientado 
com a realidade do Rio de Ja-
neiro e a visão que o carioca 
tem sobre o futebol.

“No Rio, você começa a 
conhecer o torcedor flamen-
guista, né? É muito mais do 
que uma simples noite de 
vitória. É o prazer, a alegria 

que tanta gente humilde tem 
em voltar para casa, sair do 
bar onde assistiu... Devagar 
você vai entendendo como 
funciona. É o motivo de ale-
gria de muita gente, a grande 
vitória da vida de muita gen-
te”, finalizou Rogério Ceni.

BOTAFOGO

VASCO

Alvinegro faz ampla reformulação
Com dívida de R$ 1 bilhão, clube quer negociar destaques

Com apenas 1% de chance de 
permanecer na elite do futebol 
brasileiro, o Botafogo, ainda 
que tardiamente, decidiu ar-
rumar a casa e antecipou uma 
ampla reformulação no clu-
be, vista nos bastidores como a 
‘pavimentação’ para a criação 
da Botafogo S/A. 

Novo diretor de futebol al-
vinegro, Eduardo Freeland 
iniciou o processo com as 
dispensas de Helerson, Ren-
tería, Éber Bessa e Kevin esta 
semana. Com dívidas na casa 
de R$ 1 bilhão, o clube rece-
beu propostas pela dupla 
Matheus Babi/Pedro Raul, 
mas negocia para melhorar 
os valores.

O alto risco de queda para 
a Série B terá impacto direto 
no combalido cofre alvine-

Barroca: futuro incerto

VITOR SILVA/BOTAFOGO

gro. A previsão de perda de 
receita com a transmissão 
de jogos é de R$ 80 milhões, 
de acordo com o presiden-
te Durcesio Mello. Portanto, 
ninguém é inegociável em 
General Severiano. 

O clube esteve perto de fe-
char o empréstimo de Kanu 
para o Cruz Azul, do México, 
por cerca de R$ 2,2 milhões, 
com opção de compra por R$ 
22 milhões, valor bem distan-
te da multa rescisória de 40 
milhões de euros, cerca de R$ 
266 milhões. Com uma oferta 
de R$ 16 milhões do Santa Cla-
ra, de Portugal, pela compra 
dos direitos de Babi, ao fim do 
empréstimo, em julho, o Bota-
fogo exige o pagamento inte-
gral da multa (R$ 22 milhões) 
para fechar negócio.

Com uma proposta do ex-
terior, Pedro Raul pode par-
tir antes do fim do Brasileiro. 
Até o ídolo Gatito Fernán-
dez, com contrato válido até 
dezembro, pode ser negocia-
do para fazer caixa.

Clube paga salário de novembro
Jogadores recebem estímulo para o duelo contra o Bahia

Em clima de decisão para a 
‘decisão’ contra o Bahia, ama-
nhã, às 16h, em São Januário, 
os jogadores do Vasco recebe-
ram um estímulo a mais na 
batalha pela permanência 
na Primeira Divisão do Bra-
sileiro. A diretoria cumpriu 
a promessa e quitou ontem 
integralmente o salário de 
novembro (CLT e direitos de 
imagem), assim com os de-
mais funcionários do clube.

Com a folha de dezembro 
e o 13º de 2020 em aberto, a 
nova diretoria trabalha para 
quitar todos os atrasados, com 
jogadores e funcionários até 
abril. Em visita a São Januário, 
no início da semana, o presi-
dente Jorge Salgado conver-

DIVULGAÇÃO

sou com os colaboradores no 
ginásio de São Januário e rei-
terou o cumprimento da meta, 
que faz parte do ‘plano dos 
100 primeiros dias de gestão’. 
O vice geral, Carlos Roberto 
Osório, e o CEO, Luiz Mello, 
participaram do encontro.

“Estamos viabilizando re-
cursos para o pagamento de 
uma folha de funcionários e 
atletas até o fim da semana. 
Vamos trabalhar duro para 
acabar com a vergonha dos 
salários atrasados”, postou Sal-
gado. O custo mensal total do 
clube, incluindo o pagamento 
de impostos, acordos e demais 
compromissos, é de aproxima-
damente R$ 12 milhões, como 
revelou Alexandre Campello, 
antecessor de Salgado.

Depois do descontraído 
churrasco, promovido por 
Vanderlei Luxemburgo, os jo-
gadores comemoram a dimi-
nuição da dívida, um impor-
tante incentivo para o duelo 
com o Bahia, 17º, com 35 pon-
tos, e concorrente direto do 
Cruzmaltino, 14º, com 36, na 
luta contra o rebaixamento.

Rogério Ceni festeja 
o Rubro-Negro ‘na 
briga real pelo título’

O 
título da Libertadores 
deixará Palmeiras ou 
Santos em um novo 
patamar no futebol 

sul-americano. O time alviver-
de tentará seu segundo troféu 
do torneio mais importante do 
continente. O rival alvinegro 
quer se isolar como o brasilei-
ro com mais títulos: quatro, 
dois deles com Pelé e um sob 
o comando de Neymar.

Campeão em 1999, o Pal-
meiras viu os três rivais pau-
listas conquistarem a Liberta-
dores neste século. É o único 
título que falta no ciclo vito-
rioso que o clube iniciou com 
sua reconstrução em 2015, ao 
lado da patrocinadora Crefi-
sa. De lá para cá, venceu Copa 
do Brasil, Brasileiro e Paulis-
ta, mas sempre esbarrou na 
competição sul-americana. 
Não à toa, a Libertadores é 
chamada de “obsessão” pelos 

torcedores da equipe.
O técnico Abel Ferreira 

disse que o elenco está pre-
parado para a decisão: “É um 
jogo muito particular, é uma 
final. É fruto de um grande 
trabalho das duas equipes. 

Chegam as duas com mesmo 
desejo e ambição. Da minha 
parte, vamos nos preparar 
como temos feito em todos os 
jogos, encarar as emoções que 
temos e aceitá-las”.

Já o Santos venceu o tor-

neio pela última vez em 2011, 
com aquele time liderado por 
Neymar. Antes, já havia con-
quistado a Libertadores duas 
vezes, em 1962 e 1963, na era 
Pelé. Agora, buscará o tetra 
para deixar para trás os tam-
bém tricampeões São Paulo e 
Grêmio. Se ganhar, será o úni-
co clube do Brasil a ter quatro 
conquistas. O que já está cer-
to é que o futebol brasileiro 
chegará a 20 conquistas da 
competição, contra as 25 dos 
argentinos, os que mais ven-
ceram a Libertadores.

O técnico Cuca ressaltou 
que o fator psicológico será 
fundamental para a decisão 
de sábado: “Um jogador para 
desempenhar precisa estar 
psicologicamente bem. E nós 
estamos bem. A julgar daí, es-
tamos 100%”.
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Cuca, do Santos, e Abel Ferreira, do Palmeiras, duelam hoje

Palmeiras e Santos 
fazem a final da Liberta
Equipes paulistas decidem o título da competição hoje, às 17h, no Maracanã
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Estadão Conteúdo

Com vitória de 4 a 2 sobre o Grêmio, time 
carioca está a quatro pontos do Inter

Ceni contou estar 
mais ambientado 
com a visão do 
carioca sobre o 
futebol

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Salgado: meta de 100 dias 

PELO FUTEBOL 
BRASILEIRO

Vanderlei Luxemburgo promove a união do grupo vascaíno
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Confira mais de 
1,5 mil vagas 
de trabalho no 
Estado do Rio
Há oportunidades para operador de caixa, vendedor, 
peixeiro, técnico de enfermagem, engenheiro, entre outras 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Chances de emprego estão disponíveis em todo o Estado

A
pesar da taxa de de-
semprego (14,1%) do 
trimestre encerrado 
em novembro ser a 

maior para o período desde 
2012, conforme o IBGE, há 
mais de 1,5 mil vagas de tra-
balho no Estado do Rio. Por 
exemplo, a Secretaria de Es-
tado de Trabalho e Renda dis-
ponibiliza, esta semana, 820 
oportunidades de emprego, 
através do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), para as re-
giões Metropolitana, Médio 
Paraíba, Centro-Sul Fluminen-
se e Serrana. 

Para consultar as opor-
tunidades e as informações 
sobre remuneração e exigên-
cias de cada função, o candi-
dato deve ser cadastrado no 
programa Sine e realizar a 
consulta de maneira presen-

brasil.mte.gov.br ou aplicativo 
Sine Fácil. Quem preferir pode 
usar o telefone 2334-9912 ou o 
e-mail nead@trabalho.rj.gov.
br. Interessados devem apre-
sentar, além das informações 
trabalhistas, o laudo médico 
comprovando a deficiência.

cial em uma unidade da rede 
ou através dos canais digitais: 
empregabrasil.mte.gov.br ou 
aplicativo Sine Fácil.

O cadastro para vagas espe-
cíficas para pessoas com defi-
ciência pode ser feito através 
dos canais digitais: emprega-

CHANCES DE EMPREGO

247 VAGAS NO ESTADO
 NA Luandre Soluções em Recur-

sos Humanos disponibiliza 247 
vagas no estado. São ofertadas 
as funções de auxiliar de atendi-
mento júnior, operador de cai-
xa, peixeiro, açougueiro, técnico 
de enfermagem, motorista de 
veículo semipesado carteira D, 
entre outras. Os candidatos in-
teressados devem se cadastrar 
no site (candidato.luandre.com.
br) ou no aplicativo da Luandre 
disponível nas plataformas iOS 
e Android. 

TODOS OS NÍVEIS 
 N A Secretaria Municipal de 

Trabalho e Renda oferece 
oportunidades para todos os 
níveis de escolaridade e para 
pessoas com e sem deficiên-
cia. Tem vagas para operador 
de loja, empacotador, operador 
de câmara fria, nutricionista, 
técnico de manutenção, entre 
outras. Segundo a pasta, mui-
tas dessas oportunidades não 
exigem experiência.

As vagas são mediadas pelo 
setor de captação da Secre-
taria. Para concorrer a elas, é 
preciso levar currículo, RG, CPF 
e Carteira de Trabalho a um dos 
centros de emprego (Rua Ca-
maragibe, 25 - Tijuca, funciona 
das 8h às 16h e na Avenida Ge-
remário Dantas, 1400 - Jacare-
paguá, das 9h às 17h) ou enviar 
o currículo para vagas.smte@
gmail.com.

AMERICANAS
 N A Americanas seleciona pro-

fissionais para o Programa de 
Supervisor do Varejo no Esta-
do do Rio. As oportunidades 
são para atuação na capital e 
em outras oito cidades: Duque 
de Caixas, Niterói, Paraty, Rio 

das Ostras, Teresópolis, Mesqui-
ta, Belford Roxo e Santo Antônio 
de Pádua. 

Para concorrer, os candidatos 
devem ter Ensino Superior com-
pleto com até dois anos de forma-
ção. De acordo com a empresa, na 
seleção, vão se destacar os candi-
datos que gostem de superar de-
safios e “tenham atitude de dono 
do negócio”.

A Americanas informou que o 
processo seletivo acontece 100% 
online e é composto por triagem 
curricular, provas de Matemática 
e Português, além de entrevistas 
com gestores e o time de Gente 
e Gestão da companhia. As ins-
crições devem ser feitas pelo site 
https://supervisordovarejolasa.
gupy.io/.

ESTÁGIO DE VERÃO
 N A plataforma digital B2W está 

com o Programa Summer Job 
aberto, que é um estágio de ve-
rão de curta duração. Por ocorrer 
durante as férias desta estação, 
cada um dos selecionados irá de-
senvolver um projeto de alto im-
pacto para a companhia. Todo o 
processo de seleção será realizado 
no formato online e o desenvolver 
das atividades será 100% em regi-
me de home office.

Para participar, basta estar 
cursando a partir do 5º período 
em uma instituição de Ensino Su-
perior. A empresa informou que 
estudantes de todo o país e de 
todos os cursos são bem-vindos. 
Acesse o site (https://summerjob-
b2w.gupy.io/) e confira as vagas 
disponíveis.  

COMUNIDADE GERANDO 
VIDAS

 N A Comunidade Católica Gerando 
Vidas está encaminhando para 
294 oportunidades. Há vagas nas 

áreas de Comércio, Serviços, 
Saúde e Indústria. Todas as 
informações ficam disponí-
veis na página da comunidade 
(https://www.facebook.com/
sougerandovidas/).

NO VAREJO
 N A Via Varejo, dona das Casas 

Bahia e Ponto Frio, está com 
cerca de 50 vagas para cargos 
de caixa, auxiliar de estoque 
e vendedor. É possível se can-
didatar por meio do Trabalhe 
Cononosco no site (https://via-
varejo.gupy.io/). O candidato 
precisa ser maior de idade, ter 
Ensino Médio completo é um 
diferencial. A empresa infor-
mou que também disponibiliza 
vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência.

ÓLEO E GÁS
 N A partir de fevereiro, a Ocyan, 

empresa de serviços de Óleo e 
Gás, vai abrir mais de 100 vagas 
para contratação. As posições 
para trabalhar embarcado em 
plataformas são para atua-
ção na capital fluminense e as 
oportunidades em terra, para 
Santos e Macaé. Os interessa-
dos devem acessar a página 
Nossa Gente do site da empre-
sa (https://www.ocyan-sa.
com/) e efetuar o cadastro.

Os seguintes cargos estarão 
disponíveis: técnico(a) de pla-
nejamento, técnico(a) de con-
trole, engenheiro(a) de plane-
jamento, técnico(a) de mate-
riais, técnico(a) de qualidade, 
engenheiro(a) de qualidade, 
engenheiro(a) eletricista, en-
genheiro(a) mecânico, enge-
nheiro(a) eletrônico, desenhis-
ta, projetista, supervisor(a), 
coordenador(a), programa-
dor(a), entre outros.

Onyx e Tereza Cristina 
são licenciados 

O Diário Oficial da União 
(DOU) de ontem publicou 
a exoneração dos ministros 
Onyx Lorenzoni, da Cida-
dania, e Tereza Cristina, da 
Agricultura. Conforme o 
Estadão/Broadcast anteci-
pou, os dois titulares, que 
têm mandatos de deputa-
do federal pelo DEM, serão 
licenciados dos cargos no 
Executivo para que retor-
nem à Câmara e reforcem 

o placar de votos em favor do 
líder do Centrão, Arthur Lira 
(PP-AL), candidato do Planal-
to à presidência da Câmara.

A eleição será realizada 
na segunda-feira. Depois da 
eleição, os ministros de Bol-
sonaro devem retomar o co-
mando das pastas. Eles vão 
aproveitar o dia na Câmara 
também para ouvir deman-
das de parlamentares ao go-
verno federal. 

Após vazar conversa, 
Mourão demite assessor 

O vice-presidente Hamilton 
Mourão demitiu, ainda na 
quinta-feira, o chefe de sua 
assessoria parlamentar, Ri-
cardo Roesch Morato Filho. 
A exoneração do auxiliar foi 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira. O 
funcionário está de férias e 
não retornará às funções no 
Palácio do Planalto.

A demissão foi decidida 
após o site ‘O Antagonista’ 

mostrar mensagens trocadas 
entre o servidor e o chefe de 
gabinete de um deputado. A 
conversa teria relação com ar-
ticulações no Congresso para 
um futuro impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro.

A troca de mensagens 
“chocou” a equipe de Mou-
rão. Aos colegas, Ricardo Fi-
lho disse ser vítima de uma 
“armação”. 

Paralisação de caminhoneiros
é marcada para segunda-feira
Defesa da aplicação das políticas públicas do piso mínimo de frete é uma das reivindicações

TOMAZ SILVA/AGÊNCIA BRASIL

A paralisação dos caminhoneiros é por prazo indeterminado 

O Conselho Nacional do 
Transporte Rodoviário de 
Cargas (CNTRC) enviou ofí-
cios na quarta-feira a órgãos 
como o Departamento de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
e a Presidência da República 
para notificação e aviso da 
paralisação dos caminhonei-
ros autônomos, empregados 
e cooperados. A interrupção 
das atividades está progra-
mada para a segunda-feira, 
dia 1º de fevereiro, e por prazo 
indeterminado.

Entre as reivindicações, 
estão a defesa da aplicação 
das políticas públicas do piso 
mínimo de frete e da exigên-
cia do Código Identificador 
da Operação de Transporte 
(Ciot) para todos, o abandono 
da política de preço de pari-
dade de importação aplicada 
pela Petrobras, um termo de 
compromisso de fiscalização 

mais atuante da Agência Na-
cional de Transportes Terres-
tres (ANTT) na defesa dos di-
reitos, garantias do transpor-
tador rodoviário de cargas e a 
discussão pública do projeto 
conhecido como BR do Mar 
com ampla participação dos 
caminhoneiros.

No ofício, os motoristas 

garantem que 30% do total 
dos Conhecimentos de Trans-
porte (CTEs) ou Documentos 
Auxiliares de Conhecimento 
Transporte Eletrônico (DAC-
TEs) apresentados pelas em-
presas ao CNTRC serão man-
tidos em atividade e autoriza-
dos a carregar, transitar e/ou 
descarregar.

Entre as cargas que rece-
berão atenção especial, es-
tão cargas vivas, perecíveis, 
combustível para institui-
ções públicas, cargas desti-
nadas às forças de seguran-
ça, medicamentos e insumos 
médicos e/ou hospitalares, 
entre outras.

Para prevenção contra a co-
vid-19, a orientação é a de que 
os caminhoneiros e apoiado-
res parem em casa. “No entan-
to, os motoristas, caminhonei-
ros e carreteiros que estejam 
em trânsito, assim como as li-
deranças e colaboradores que 
estejam em apoio na pista, nos 
pátios, nos pontos de parada 
e nos piquetes de informação 
são orientados a seguir inte-
gralmente e sem ressalvas as 
normas de saúde pública de 
prevenção ao contágio do co-
ronavírus (covid-19)”, disse o 
Conselho, no ofício.

Bolsonaro ironiza em live com leite condensado 
A tradicional live que o presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, faz às quintas-feiras 
para apoiadores em suas re-
des sociais teve um elemen-
to especial na última quinta: 
uma lata de leite condensado 
em cima da mesa. Em meio 
à repercussão dos gastos do 
Executivo federal, que che-
garam a R$ 1,8 bilhão em ali-
mentos — aumento de 20% 
em relação a 2019 — Bolso-
naro se mostrou incomoda- Tradicional live de Bolsonaro teve lata de condensado na mesa

REPRODUÇÃO

do com críticas da imprensa 
e disse que, às vezes, acaba 
“explodindo”.

A decisão de fazer a trans-
missão com a lata em cima 
da mesa veio depois de re-
portagem do portal Metró-
poles, que indicava, segundo 
o Portal da Transparência, 
que todos os órgãos do Exe-
cutivo federal gastaram mais 
de R$ 15 milhões só com leite 
condensado, além de outros 
gastos com alimentos.

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

 > São Paulo

 > Brasília
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Em 2020, o percentual fechou em 66,5%, segundo estudo da CNC, superando os 63,6% do ano anterior
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O 
percentual de en-
dividados no país 
fechou 2020 em 
66,5%, segundo es-

tudo da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). É 
o maior patamar de endivi-
damento familiar em 11 anos. 
Em 2019, por exemplo, os en-
dividados eram 63,6% das fa-
mílias brasileiras.

As famílias inadimplen-
tes, ou seja, com contas ou 
dívidas em atraso, chegaram 
a 25,5% no ano passado, aci-
ma dos 24% de 2019. Já as 
famílias sem condições de 
pagar as dívidas em atraso 
somaram 11% em 2020, per-
centual também superior ao 
ano anterior, de 9,6%.

O percentual de pessoas 
que se disseram muito en-
dividadas subiu de 13,3% 
em 2019 para 14,9% em 
2020. As principais fon-
tes de dívidas são cartão 
de crédito (78,7%), carnê 
(16,8%), financiamento de 
carro (10,7%), financiamen-
to de casa (9,5%) e crédito 
pessoal (8,5%).

O tempo médio de com-
prometimento das famílias 
com dívidas no ano passa-
do chegou a 7,2 meses, aci-
ma dos 6,9 meses no ano 
anterior.

 > Nos próximos meses, o 
trabalhador poderá movi-
mentar a conta salário por 
meio do Pix, sistema do 
Banco Central (BC) de pa-
gamentos instantâneos. A 
declaração foi dada pelo di-
retor de Organização do Sis-
tema Financeiro do Banco 
Central, João Manoel Pinho 
de Mello.

O diretor também anun-
ciou três novidades para 
2021: o uso do Pix para sa-
ques em estabelecimentos 
comerciais, o pagamento 
por aproximação pelo Pix e 
o iniciador de pagamentos 
no sistema.

Por meio do saque em 
lojas, o usuário faz uma 
transferência Pix para um 

estabelecimento comercial 
e saca o valor em dinheiro. 
O usuário também pode fa-
zer uma compra e repassar 
um valor maior, retirando a 
diferença no caixa.

No pagamento por apro-
ximação, o cliente pode 
aproximar o celular de uma 
maquininha de cartão, que 
debita o valor por meio do 

Conta salário poderá ser movimentada por Pix

Número de endividados no país 
chega ao maior patamar em 11 anos

 Agência Brasil

Pix. Na iniciação de paga-
mentos, será criado um tipo 
de instituição financeira, 
com capital mínimo de R$ 
1 milhão, que executará as 
transferências, mas não par-
ticipará do fluxo financeiro.

Mello também anunciou 
um sistema de devolução 
de recursos em caso de fa-
lha operacional das institui-
ções ou de suspeita fundada 
de fraude. O diretor do BC 
também prometeu, para 

este ano, a integração dos 
aplicativos dos bancos e 
das demais instituições 
participantes do Pix com 
a agenda dos smartpho-
nes. Dessa forma, o usuá-
rio pode usar o aplicativo 
da instituição financeira 
para abrir a lista de conta-
tos e ver quais números de 
telefone estão associados 
a uma chave Pix.

Agência Brasil
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Rioprevidência estuda 
prova de vida digital
Autarquia pretende lançar em solo fluminense o mesmo sistema utilizado pelo INSS

REPRODUÇÃO

Rioprevidência é a autarquia responsável por administrar as aposentadorias e pensões do estado

O 
Rioprevidência, au-
tarquia responsá-
vel pelo pagamento 
de aposentadorias 

e pensões do estado, avalia a 
possibilidade de implementar 
a prova de vida digital. A ideia, 
segundo o presidente do ór-
gão, Sérgio Aureliano, é seguir 
o mesmo modelo implemen-
tado pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) em 
um projeto-piloto que come-
çou no ano passado. 

Aureliano ressalta, porém, 
que por enquanto essa é ape-
nas uma intenção. E que o 
recadastramento dos inati-
vos e pensionistas do Esta-
do do Rio de Janeiro segue 
suspenso em decorrência da 
pandemia da covid-19. 

A prova de vida é um dos 
mecanismos usados pelo 
Estado do Rio para o contro-
le da folha de pagamentos, 
evitando, assim, fraudes e 
depósitos indevidos. O pro-
cedimento é realizado atual-
mente de forma presencial 
(ou por procuração em ca-
sos específicos) e teve que 
ser interrompido em março 
de 2020 - medida que vale 
até hoje - para não expor 
os beneficiários a riscos de 
contaminação. 

ORÇAMENTO FEDERAL

 n Diante do risco de atrasos 
de pagamento aos milita-
res das Forças Armadas e aos 
mais de 600 mil servidores ci-
vis federais este ano, a Câma-
ra pode votar o orçamento de 
2021 em fevereiro. A ameaça 
existe em decorrência de uma 
parte dos gastos com pessoal 

estar condicionada à aprova-
ção de um crédito especial 
para o cumprimento da regra 
de ouro, como mostrou o jor-
nal O Estado de S. Paulo. Ou 
seja, sem aval legislativo, a 
União não pode usar recursos 
obtidos de empréstimos para 
pagamento da folha salarial.

Votação evita risco para salários

 n Projeto de lei em tramita-
ção na Alerj abre possibilidade 
para que os militares estaduais 
tenham atendimento médico
-hospitalar sem a necessidade 
de contribuir para os fundos 
de saúde das corporações, o 
Fuspom (Polícia Militar) e o Fu-
nesbom (Corpo de Bombeiros).

Os PMs e bombeiros contri-
buem mensalmente com 10% 
do soldo e 1% por cada depen-
dente, até o limite total de sua 

margem consignável.
A proposta, de autoria de 

Rosenverg Reis (MDB), esten-
de o benefício de atendimento 
aos dependentes dos militares, 
suspendendo o desconto para 
eles também. “Constituição 
determina que o Estado deve 
garantir o direito à saúde. Dian-
te disso, não faz sentido exigir 
contribuição para atender, em 
hospitais das corporações, os 
militares”, alega o autor.

PARA FUNDOS DE SAÚDE

PL suspende descontos de militares

Novo modelo é por biometria facial
 > O INSS lançou o pro-

jeto-piloto da prova de 
vida por biometria facial 
no mês de agosto, em par-
ceria com a Secretaria de 
Governo Digital (SGD) do 
Ministério da Economia e 
a Dataprev. Essa primeira 
etapa englobou cerca de 
500 mil beneficiários de 

todo o país.
O presidente do Riopre-

vidência declarou que, ape-
sar da intenção de fazer o 
mesmo em solo fluminense, 
ainda não há posição da Da-
taprev. “A gente quer entrar 
nesse processo junto com o 
INSS, fazendo um contrato 
com a Dataprev e utilizando 

o mesmo sistema (usado 
pelo instituto)”, disse.

Sérgio Aureliano des-
tacou, porém, que não 
basta apenas contratar o 
sistema, há ainda alguns 
passos burocráticos a se-
rem concluídos. “Há me-
didas que precisam ser 
feitas”, concluiu.

Proposta também alcança dependentes de PMs e bombeiros
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FábiaOliveira

 > Rafa Kalimann diz que foi pega de sur-

presa com a notícia de que seu ex-marido, 

o sertanejo Rodolffo, estaria no ‘BBB 21’. A 

influencer, no entanto, afirma que soube 

da participação dele pelo próprio cantor, 

dias antes de ele se confinar. Em conversa 

com a coluna, Rafa afirma estar feliz pela 

oportunidade que o ex está tendo, mas re-

vela que embora apoie a decisão do cantor 

e a família dele aqui fora para o que pre-

cisarem, está tentando se controlar para 

não levantar torcida nesta edição. “Já ti-

nha prometido pra mim mesma que eu não 

iria levantar torcida e iria tentar me conter 

ao máximo, porque eu acabei de sair do 

programa e a responsabilidade também 

aumenta muito”, diz Rafa, que quer que 

seu público torça por critérios próprios. 

Atualmente namorando o ex-casa de vidro 

e cantor Daniel Caon, ela ainda garante 

que o rapaz não tem ciúmes dela com o 

ex. “Rodolffo e o Caon se dão super bem”. 

 N Você já disse que não, mas muita gente ainda acha 
que o Rodolfo entrou por indicação sua. Ele chegou 
a comentar contigo o desejo de estar no programa ou 
até te pedir ajuda pra fazer a ponte com a produção 
de elenco? 

 N Literalmente não foi indicação minha. Nem tenho esse po-
der lá dentro de indicar alguém. Ele me contou uma semana 
antes de entrar. Me ligou pra falar sobre tudo e compartilhar 
essa loucura. Eu até falei que ele demorou muito pra me con-
tar, que ele podia ter me contado antes. Fiquei muito feliz 
e vibrei por ele porque é uma experiência única. Acho que 
vai ser incrível pro crescimento pessoal dele e da carreira. 
Se eu pudesse falar pra todo mundo ter a oportunidade de 
um dia participar do Big Brother, eu falaria, porque é uma 
experiência fantástica. 

 N Vai retribuir a mesma torcida e apoio que ele deu pra 
você? 

 N Sou muito grata pela torcida e apoio que ele teve comigo. 
Com toda certeza estou apoiando ele e essa escolha dele. Me 
coloquei a disposição, eu e a minha família, para ajudar a 
família dele aqui fora no que eles precisarem, de um supor-
te, tirar qualquer dúvida… principalmente minha família 
que esteve aqui fora e viveu isso aqui fora, então vai saber 
melhor que eu. Sobre torcida do Big Brother, antes de ele 

ter me contado que entrou  eu já tinha prometido pra mim 
mesma que eu não iria levantar torcida e iria tentar me 
conter ao máximo, porque eu acabei de sair do programa e 
a responsabilidade também aumenta muito. Tendo vivido 
essa experiência lá dentro, eu enxergo o jogo de uma maneira 
muito diferente aqui fora. Então eu vou tentar acompanhar, 
ficar atenta a tudo, estou adorando assistir e conhecer todos 
os participantes. Tenho vários amigos lá dentro, como a Po-
cah, que é uma grande amiga que eu gosto muito. A Camila 
eu gosto muito… Enfim, tem várias pessoas que eu conheço. 
Vou dar meu máximo pra ficar aqui fora mais tranquila em 
relação a isso, até porque eu tenho um público mais voltado 
para reality. Eu prefiro que eles escolham pra quem eles vão 
torcer com os critérios deles, não através de uma influência 
minha. Eu estou falando de forma geral, não é nem só na 
questão do Rodolffo. Ele tem meu apoio, ele e a família sa-
bem disso. Isso é o mais importante. Mas tem várias coisas 
que já estou adorando, como a amizade dele com o Caio. 
Eles são super parecidos e vai ser muito bom pra ele ter 
um amigo lá dentro que pensa de maneira parecida e tem 
o mesmo estilo que ele. 

 N A Carla Diaz disse na cara dele que o conhece como 
seu ex. O que pensa sobre isso? 

 N Não vejo problema algum. Acho que é super comum 
isso acontecer. Nós dois temos carreiras expostas. Assim 

como lá atrás muitas pessoas me conheceram através da 
carreira da dupla (Israel e Rodolffo), hoje muitas pessoas 
o conheceram através de mim e isso não tem problema 
nenhum. Isso não é uma comparação e nem uma maldade. 
Acho que é só uma maneira de chegar até a outra pessoa. 
Não vejo problema algum. Acho até legal porque as pes-
soas vão poder conhecer ele sem ser através de mim. Uma 
ótima oportunidade de mostrar quem ele é, assim como 
eu tive a oportunidade de mostrar para as pessoas que me 
conheceram através dele quem eu sou. 

 N Caon ficaria com ciúmes se você torcer e puxar muti-
rão pra ele, já que ele é seu ex? Ou os dois se dão bem?

 N O Rodolffo e o Caon se dão super bem. Eles vêm de uma 
profissão muito próxima, então eles têm contato aqui fora. 
O Caon também ficou muito feliz pela oportunidade de 
ele ter entrado. A gente conversa muito sobre isso, somos 
muito parceiros, muito amigos, até porque ele me conheceu 
com essa vivência, com essa história, assim como também 
quando eu o conheci com as vivências e histórias dele. 
Mas claro que eu não vou deixar que em algum momento 
isso seja desconfortável pra ele, porque acho que não tem 
necessidade disso. Tenho que respeitá-lo e não deixar ele 
se sentir desconfortável com toda essa situação. Mas ele é 
super tranquilo, conversa muito comigo, a gente assistiu 
junto a estreia e não tem ciúmes envolvendo isso. 

REPRODUÇÃO INTERNET 

A direção da Record já trabalha para 

fechar logo um substituto do apresen-

tador Marcos Mion no comando de ‘A 

Fazenda’. Vários nomes começaram 

a pipocar nos últimos dias e a coluna 

soube que Felipe Titto foi sondado 

pela cúpula da emissora. Os diretores 

perguntaram se o ator estaria dispos-

to a ‘abraçar o projeto’ e diante da 

resposta afirmativa, as duas partes 

ficaram de conversar em breve. Além 

de ator e empresário milionário, Titto 

também joga na posição de apre-

sentador. Ele comandou ‘Are You the 

One? Brasil’ e ‘Ridículos’, na MTV, e o 

‘Vídeo Show’, na Globo. A coluna pro-

curou a assessoria de Titto, que não 

confirmou nem negou a informação 

da sondagem feita pela Record.

FELIPE TITTO  
É SONDADO 
PELA RECORD

RAFA SOBRE TORCIDA PARA O EX:

‘Prefiro que torçam por critérios 

deles, não por influência minha’

DJ MARLBORO ACUSADO DE ESTUPRO
A cantora e apresentadora MC Ellu acusa 
DJ Marlboro de tê-la estuprado em 1988, 
quando ela tinha 17 anos e iniciava sua 
carreira artística. Ela registrou um 
boletim de ocorrência contra o artista. 
“Eu conheci o Marlboro em um baile em 
que eu fui dublar Janet Jackson, eu tinha 
17 anos. Após a minha apresentação, ele 
me ofereceu uma carona até a minha 
casa. No caminho, ao invés de ele me 
levar em casa, ele me levou para um 
motel”, contou ela ao ‘Balanço Geral’. “A 
gente entrou no quarto, eu sentei na 
cama e ele falou assim: ‘Não vai 
acontecer nada que você não queira’. 
Resumindo, aconteceu o pior, ele foi às 
vias de fato. Eu era virgem, saí de lá 
chorando”, continuou a cantora, que 
disse ainda ter sido perseguida pelo DJ. 

“E, no decorrer desses anos todos, eu 
fazendo programa de televisão, correndo 
atrás, sendo muito prejudicada no 
mercado por culpa dele, porque ele faz o 
favor de me queimar, de me prejudicar. 
Ele tenta me prejudicar até hoje com 
medo de eu contar essa história”, 
completou.

Procurado, o DJ Marlboro negou 
qualquer ato de violência contra MC 
Ellu. Ele afirmou que a cantora sempre 
quis que ele produzisse as músicas 
dela, mas ele nunca aceitou “por 
acreditar que ela não tinha talento”. 
Marlboro afirmou ainda que não foi 
comunicado da denúncia e disse estar 
tranquilo, já que ela terá que provar a 
acusação. Ele alegou ainda que a 
cantora está em busca de mídia.
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NEM A FAVOR’, DIZ CLEO 
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Desde as primeiras horas de confinamento no ‘BBB 21’, a advogada Juliette Freire, do grupo Pipoca, 
se encantou pelo participante Fiuk, do grupo Camarote. A moça virou assunto nas redes sociais e 
foi chamada de ‘emocionada’ pelo público, por conta de sua postura de investir na cara dura no 
filho do Fábio Junior. Pois bem. Depois de Fiuk se demonstrar meio assustado com as investidas 
da moça e, em determinado momento do programa chamá-la de “meu amor” de forma espon-
tânea, nós procuramos a atriz e cantora Cleo, irmã mais velha do Fiuk, para perguntar se ela acha 
que essa relação pode evoluir ou não para pegação e o principal, se ela aprovaria a moça como 
possível cunhada. “Eu torço para que meu irmão curta muito essa experiência e seja ele mesmo. 
Não sou contra e nem a favor, até porque é ele quem decide. Mas acho que tem muito ainda pra 
rolar no jogo pra dizer tão cedo se algo vai de fato acontecer”, disse.

ANIVERSÁRIO DO ROMÁRIO 
COM JANTAR EM FAMÍLIA
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Para celebrar a marca de 14 milhões de reais em prê-
mios em dinheiro distribuídos aos participantes, o vice
-presidente da RedeTV!, Marcelo de Carvalho, aceitou 
o desafio eleito pelo público, através das redes sociais, 
para se caracterizar de funkeiro e dançar no palco do 
‘Mega Senha’. Em 2016 e 2018, respectivamente, Mar-
celo de Carvalho protagonizou divertidas cenas dan-
çando ‘hula-hula’ e tarantela em comemoração aos 
marcos alcançados pelo programa. Desta vez, ele irá 
subir ao palco vestido de funkeiro, tornando-se o ‘MC 
Marcelo’. Ao lado de bailarinas, ele dançará ao som de 
um hit criado especialmente para a ocasião. O Mega 
Senha vai ao ar aos sábados, às 23h, pela RedeTV!.

FUNKEIRO
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 n  O cantor Zeca 

Baleiro é atra-
ção, hoje, do pro-
jeto ‘Sesc Verão 
2021’, com shows 
transmitidos ao 
vivo pelo YouTu-
be (@portalses-
crio), às 19h. 

 n  A exposição 
fotográfica ‘Das 
cinzas voltar, nas 
cinzas vencer, 
Viradouro de 
alma lavada’, 
acontece diaria-
mente no Museu 
de Arte Contem-
porânea (MAC), 
Mirante da Boa 
Viagem s/n, em 
Niterói, das 8h 
às 18h.Grátis.

Romário completou 55 anos ontem. Ao contrario de anos anteriores, 
quando que comemorou a data com festas recheadas de amigos e 
familiares, desta vez o senador optou por celebrar mais uma prima-
vera apenas com um jantar em família e em casa. É que ele não quer 
expor a mãe, Manuela Faria, que é do grupo de risco, para evitar que 
ela seja contaminada pelo novo coronavírus. A coluna deseja felici-
dades ao ex-jogador. 

NOVO PROGRAMA NA BAND
‘Vem Com a Gente!’ é o novo programa da Band TV que estreia na próxima 
segunda-feira, com apresentação de Gardênia Calvalcanti. O YouTuber Bruno 
De Simone vai apresentar um quadro de fofocas de celebridades chamado ‘Tô 
de olho com Bruno De Simone’. Em poucos meses com canal na internet, Bruno 
recebeu o convite da apresentadora e está contratado pela Band. O programa 
vai ao ar das 14h às 15h. 

DIVULGAÇÃO

Em entrevista à Luciana Gimenez, Tays Reis contou que sua amizade com Jakelyne Oli-
veira está abalada desde que as duas deixaram ‘A Fazenda’. “Desde quando eu saí, eu 
senti ela um pouco estranha comigo. Não era mais aquela sintonia, nem aquela amiza-
de. Até hoje a gente não conversou. Eu não tenho nada contra a pessoa dela”, garante.

AMIZADE ABALADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

A cantora Jey convidou o ator Sidney Sampaio para interpretar o 
vilão do videoclipe de sua nova música, ‘Decisão’. Em cenas fortes e 
que tem o intuito de alertar as mulheres que passam por relaciona-
mentos abusivos, os artistas contam a história de um casal que vive 
esse tipo de relacionamento com agressão e controle emocional. 
Sidney Sampaio ficou honrado com o convite: “Adorei participar! 
Admiro o trabalho da Jey e torço muito por ela”.  A produção será 
lançada na próxima sexta-feira (5), e Jey não economiza elogios 
ao ator: “Escolhemos o Sidney por dois motivos: primeiro por ser 
um grande amigo de trabalho, éramos do mesmo elenco de ‘Os Dez 
Mandamentos’ na Record, e segundo que conheço a entrega dele 
para um personagem que requer tanto cuidado, principalmente 
pela carga de dramaticidade que esse tema tão sério exige. Ele foi 
incrível. O resultado ficou incrível”.

CLIPE POLÊMICO 
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Leite condensado com 
cloroquina, sem vacina

Vejam só que pesquisa inte-
ressante. O mercado imo-
biliário foi um dos setores 

que, apesar da pandemia, con-
seguiu reagir e atender às famí-
lias que necessitavam trocar de 
imóvel em 2020. E este cenário 
vai permanecer em 2021. Levan-
tamento do Datastore Series rea-
lizado em dezembro mostra que 
13,4 milhões de famílias brasilei-
ras pretendem comprar um imó-
vel nos próximos 24 meses.

O número expressivo é o maior 
patamar registrado no século 21. É 
uma excelente notícia, pois significa 

A semana foi tomada pelos co-
mentários sobre as despesas 
com aquisição de leite conden-

sando e chiclete pelo governo federal. 
Nenhum veículo de comunicação atri-
buiu qualquer responsabilidade pes-
soal ao presidente da República. Mas, 
não faltou manifestação do presidente 
em tom incompatível com a dignidade 
do cargo. Se foram gastos mais de R$ 2 
milhões de reais na compra de chicle-
te isto deve ser esclarecido. Ao custo 
de R$ 0,20 por unidade, teriam sido 
adquiridos mais de vinte milhões de 
chicletes. Em leite condensado foram 
gastos cerca de R$ 15 milhões.

Publicado o assunto polêmico, o 
Portal da Transparência foi retirado do 
ar. Uma República se fundamenta no 
princípio da publicidade a fim de que 
os cidadãos possam fazer escolhas e in-
fluir nas decisões sobre o que é público.

O montante pago pelo leite conden-
sado é cinco vezes mais que tudo que 
o Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe) recebeu, em 2020, para 
fazer o monitoramento por satélite de 
toda a Amazônia, Pantanal e demais 
regiões do país. Nos últimos dois anos, 
o Inpe, o Ibama e o Instituto Chico 
Mendes de Biodiversidade (ICMBio) 
tiveram seus orçamentos reduzidos, 
o que comprometeu a capacidade de 
o governo realizar ações estruturais 
de proteção, fiscalização e combate do 
desmatamento nas florestas nacionais. 
A Amazônia registrou, no ano passado, 
volume recorde de queimadas. O Bra-
sil vive em permanente expansão das 
fronteiras agrícolas e as terras públicas 
vivem sendo griladas.

E espantoso o desmonte que tem 
sido promovido dos órgãos públicos. 
O SUS, sistema imprescindível à vida 
dos brasileiros, está sendo sucatea-
do. E isto somente atende aos que co-
mercializam saúde. Mas, saúde não é 
mercadoria. É direito. Já morreram 
mais de 220 mil brasileiros de Co-

Treze milhões de famílias querem comprar imóvel

 Mariliza Fontes 
Pereira 
CEO da Riooito 
Incorporações 

João Batista  
Damasceno 
professor da Uerj e 
doutor em Ciência 
Política

que teremos mais oportunidades de 
desenvolver produtos que se encai-
xam nessa nova forma de morar.

Com mais tempo em casa, mui-
tas as famílias observaram aspectos 
dos seus imóveis que precisavam ser 
mudados, o que aqueceu também o 
mercado de reformas e decoração, 
e outras viram a necessidade de in-
vestir em um novo lar. Neste último 
caso, contaram positivamente as re-
duções nas taxas de juros e as novas 
linhas de financiamento imobiliário, 
duas ações que deram fôlego ao setor 
e contribuíram para esse resultado 
positivo em um ano tão delicado.

E não estamos falando apenas 
de quem compra para morar. Os 
investidores que, até bem pouco 
tempo, optavam por outros ativos, 
estão de volta ao mercado imobiliá-
rio, pois identificaram uma ótima 

vid-19 e ainda não temos um plano 
nacional de vacinação.

Simultaneamente o governo federal 
anuncia a possibilidade de autorização 
da importação pelas clínicas privadas. 
Um projeto de vacinação privado po-
derá dar lucro aos importadores e clíni-
cas privadas. Mas, poderá causar dano 
à combalida economia, pois empresá-
rios teriam que custear a vacinação de 
seus empregados para retomada do 
trabalho. Além disto, deixaria no de-
semparo a maioria da população bra-
sileira, inclusive os milhões de desem-
pregados. Somente quem pudesse pa-
gar poderia se imunizar. É desumano.

Em plena pandemia, Índia e África 
do Sul, propuseram na Organização 
Mundial do Comércio (OMS) a quebra 
das patentes da vacina. Assim, qual-
quer país poderia fabricar a vacina, 
sem licenciamento da indústria far-
macêutica ou obrigação de pagar ro-
yalties. Mas, o governo do presidente 
Jair Bolsonaro, aliou-se aos Estados 
Unidos e aos interesses da indústria 
farmacêutica e apresentou oposição 
aberta à quebra das patentes, apresen-
tada pela Índia. O Brasil abandonou a 
defesa histórica da quebra das paten-
tes farmacêuticas que muito já benefi-

ciou o povo brasileiro.
Como se a vida humana não impor-

tasse, o governo federal não dá res-
posta ao Instituto Butantan sobre a 
compra da CoronaVac. O instituto diz 
poder vender para países vizinhos, se 
o Ministério da Saúde não apresentar 
interesse. O Butantan remeteu ofício 
na semana passada questionando a 
pasta e não teve retorno. No dia D e 
na hora H, talvez o ministro responda. 
Mas, poderá ser tarde. Não há crono-
grama para aquisição aplicação pelo 
SUS, mesmo diante da gravidade da 
situação. “Todos os países que o Bu-
tantan tem acordo aqui da América 
Latina estão nos cobrando um cro-
nograma. Se houver a confirmação 
do Ministério da Saúde, teremos um 
planejamento para produzir mais 40 
milhões para os países vizinhos. Se 
não tiver, vamos dirigir essas 54 mi-
lhões de doses aos países vizinhos”, 
disse o diretor do Butantan, Dimas 
Covas, em entrevista, dia 27.

Diante da inércia não é razoável per-
guntar se há governo, mas a quem ele 
serve. As clínicas privadas jamais ad-
mitirão o gozo com o projeto em curso. 
É um projeto genocida com qual se lu-
cra em sigilo. A quem o governo serve?

opção de valorização e de retorno 
com a locação.

Na Riooito, os resultados de ven-
das de 2020 foram acima do espera-
do. Observamos um movimento de 
troca de lar em busca de mais espaço 
e, principalmente, de mais contato 
com o verde. Por isso, os nossos em-
preendimentos na Região Serrana 
foram muito procurados. Também 
entregamos a primeira fase do Ce-
nário da Montanha, em Itaipava, o 
que para nós é motivo de muito or-
gulho porque, apesar das adversi-
dades que o ano nos trouxe, supera-
mos cada uma com muito trabalho 
e dedicação.

E para 2021, as expectativas são 
muito positivas. A nossa previsão é 
lançar três empreendimentos pelo 
segmento econômico no Rio de Ja-
neiro. Vamos com tudo!

2021: É o 
ano do 
agro

Marcelo Queiroz 
secretário estadual 
de Agricultura

Ainda não superamos o difícil 
ano de 2020, que mudou as 
perspectivas mundiais com o 

surgimento do novo coronavírus e 
exigiu de todos nós novos hábitos e 
grande criatividade para enfrentar 
as mudanças dele decorrentes. 

Embora o cenário se apresen-
tasse como desastroso no Estado 
do Rio de Janeiro, especialmente 
em relação ao abastecimento dos 
grandes centros e ao escoamento 
das produções regionais, o que se 
viu foi o contrário.

População fluminense bem assis-
tida e produções regionais receben-
do apoio da Secretaria Estadual de 
Agricultura que, de forma pioneira, 
estabeleceu uma série de parcerias 
com a iniciativa privada e abriu no-
vos mercados para os produtores 
regionais no período de pandemia 
de covid-19. 

Destaque para o apoio do Sistema 
S e da Associação de Supermercados 
do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), 
que abriu as portas para os produto-
res fluminenses.

A grande alavancagem na conces-
são de créditos a juros baixos aos pe-
quenos e médios agricultores do es-
tado, através do Agrofundo, reduziu 
as perdas e deu um reforço especial 
nos setores mais afetados na pande-
mia de coronavírus, em especial a 
floricultura. 

A certificação SISBI-POA obtida 
junto ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, outro fei-
to inédito para o estado, viabilizou a 
adequação de agroindústrias esta-
duais para vender seus produtos em 
todo país.

A realização de registro de pre-
ços para colocar mais máquinas nas 
áreas rurais, visando a manutenção 
das estradas, escoamento da produ-
ção e trafegabilidade das populações 
locais é mais uma ação pioneira no 
Estado do Rio de Janeiro. 

Importante destacar também o 
papel essencial dos servidores públi-
cos no campo e, ainda, o incansável 
trabalho dos produtores do nosso es-
tado, que não pararam, mantiveram 
a Economia girando e a comida nas 
nossas mesas todos os dias. 

O trabalho desenvolvido pelo 
governador em exercício Claudio 
Castro traz boas expectativas para 
o agro, com incremento de recursos 
para pesquisa e extensão rural, libe-
ração de crédito para novos setores e 
inserção de mais máquinas atuando 
nas estradas rurais do nosso estado. 

Os desafios são grandes, mas o ano 
de 2021 promete um agro ainda mais 
fortalecido no Estado do Rio!

“O 
montante 
pago 
pelo leite 
condensado 
é cinco 
vezes mais 
que tudo 
que o Inpe 
recebeu, em 
2020, para 
monitorar a 
Amazônia”

“O número 
expressivo 
é o maior 
patamar 
registrado 
no século 
21. É uma 
excelente 
notícia”

PAULO MÁRCIO

“Importante destacar 
também o papel essencial 
dos servidores públicos 
no campo e, ainda, o 
incansável trabalho dos 
produtores”
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“H
i-t-ma-ker”! Se 
você gosta de 
funk, é muito 
difícil você nun-

ca ter ouvido essa expressão. 
A marca registrada, cantada 
sempre no início das músicas, 
representa o trabalho do trio 
de produtores cariocas conhe-
cidos, claro, como Hitmaker. 
Mas agora André Vieira, Bre-
der e Wallace Vianna decidi-
ram investir ainda mais no ce-
nário musical e acabam de se 
lanças também como cantores.

“Foi por pura e espontânea 
pressão! (risos). Muitos ami-
gos, da indústria ou não, sem-
pre nos ‘cobraram’ por uma 
visibilidade mais pessoal no 
mercado, nossas caras, nossas 
vozes... Relutamos por bas-
tante tempo por motivos de 
timidez, até que bateu o estalo 
de coragem e decidimos nos 
arriscar”, revela Breder, ao co-

mentar a estreia do primeiro 
trabalho do trio, o single ‘Bota 
o Colete’, em parceria com a 
cantora Lexa.

“Ela é uma grande amiga nos-
sa. Com ela construímos muitas 
músicas que marcaram a nossa 
vida e a dela. Muito orgulhosos 
de poder dar esse start com uma 
artista de tanta expressão no 
pop”, explica o músico. 

CARREIRA HÍBRIDA
Mas se engana quem pensa 
que com o trabalho em frente 
às câmeras, os meninos dei-
xem a carreira de produtores 
de lado. Então será que dá pra 
esperar mais sucesso por aí? 
“Sim! Inclusive estamos pre-
parando novas músicas para a 
própria Lexa e também diver-
sos outros artistas! Vocês vão 
ouvir muito a tag ‘Hi-t-ma-ker’ 
por aí ainda!”, declara Breder.

Aliás, os produtores são 
responsáveis por hits já con-
sagrados como ‘Combatchy’ de 
Anitta, ‘Cheguei’ e ‘Favela Che-

gou’, de Ludmilla, entre outros 
sucessos de Lexa, Luísa Sonza 
e até de representantes de ou-
tros ritmos, como Léo Santana 
e Gustavo Mioto. Mas afinal, 
o que faz o trabalho dos três 
cariocas tão reconhecido no 
cenário musical? 

“Diversidade. Nós três te-
mos origens, criações e musi-
calidades totalmente distin-
tas. Acreditamos que a união 
dessas personalidades cons-
trói uma identidade única que 
potencializa a identificação 
de muitas pessoas”, defende o 
músico, que celebra a boa fase 
e mostra resiliência frente ao 
novo momento do grupo.

“Viver de música no Brasil 
é uma conquista tremenda, 
conseguir isso emocionando 
milhares de pessoas foi uma 
grande realização pra nós. 
Adoramos desafios, isso que 
nos move, esse frio na barriga 
do próximo obstáculo é essen-
cial pra não se tornar estático”, 
pondera.

Novelas

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. Manolo conta a 
Samuel sobre seu encontro com 
Dionísio.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Tamara pede desculpas a Apo-
lo. Shirlei aconselha Tancinha. 
Bruna se desespera ao saber que 
Camila está viva. O médico avisa 
a Aparício que Camila sofreu 
traumatismo craniano. Henri-
que diz que Carmela nunca será 
modelo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Zeca apresenta Carla a Nazaré. 
Caio desconfia quando Auro-
ra conta que Bibi sabe de seu 
namoro com Jeiza. Bibi afirma a 
Kikito e Sabiá que vigiará Carine. 
Eugênio despede Mira. Ritinha 
insinua a Zeca que Ruyzinho po-
deria ser seu filho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

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

ESTEVAM AVELLAR/ GLOBO

Trio Hitmaker, formado 

por André Vieira, Breder 

e Wallace Vianna, ajudou 

a estourar músicas de 

Ludmilla, Anitta e Lexa, e 

agora lança single próprio

FO
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Hitmaker: o trio que está 
lançando single próprio, 
estreando como cantores 
(abaixo, com Lexa)

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br
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Horóscopo

É possível que você se levante com um pouco de 
cansaço. Curta o dia sem muito planejamento e evite 
tomar decisões. Na intimidade, a paixão vai surgir. Cor: 
laranja.

A falta de ânimo vai marcar o seu dia. É possível que 
você sinta insegurança. Tranquilidade e cuidado com a 
saúde. Dedique atenção e tempo ao seu par. Cor: 
creme.

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: calor, cancela, câncer, cedo, cela, certo, coar, corcel, correto, 
craca, emplacar, lado, lona, medo, melado, paca, parcelado, placa, polca, 
preto, proa, real, reto, teclado, tela, templo, têmpora, terra, toda, trela.

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

Você vai sentir muita esperança hoje. Novas 
oportunidades vão te ser apresentadas. No amor, 
compartilhe com o seu companheiro suas ideias. Cor: 
azul-vivo. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O final de semana traz um clima de descanso e lazer. A 
energia será bastante positiva. Relaxe e cuide de sua 
saúde. Para desestressar, namore um pouco. Cor: 
cinza.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Foque em atividades corriqueiras do dia a dia. Dia 
bom para se organizar e trabalhar bem no home-
office. Compartilhe momentos especiais com o par. 
Cor: ocre.

LEÃO
23/7 a 22/8

Busque evitar se preocupar com o campo profissional. 
Aproveite o seu final de semana e descanse um 
pouquinho. O clima estará quente no namoro. Cor: 
rosa-claro.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O astral vai trazer uma maré agradável na carreira, 
aproveite. Aposte em novas iniciativas. A intimidade 
será muito boa com o parceiro. Aproveite bastante. 
Cor: lilás. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Preste atenção nas pequenas coisas. Você pode 
encontrar prazer de onde não esperava. Foque em 
cuidados pessoais e na relação com o par. Cor: 
marrom. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Um sabádo com tensões pode surgir. Tente recuperar 
suas energias. Mantenha o contato com a família. O 
momento é bom para o diálogo no relacionamento. 
Cor: vinho. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As relações sociais irão marcar o seu final de semana. 
Aproveite para retomar alguns velhos contatos. 
Descanse e se mostre disponível para o parceiro. Cor: 
branco.

Algumas mudanças podem ser feitas para melhorar 
sua vida. Invista em seus objetivos, arrisque mais. Na 
intimidade, o sexo poderá ser revigorante. Cor: 
marrom.

A economia e a atividade profissional estarão em alta 
no dia de hoje. As atividades domésticas também. O 
campo astral favorece a paquera e a conquista. Cor: 
vinho.

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

Nego Di diz que 
Fiuk é filho de 
Glória Pires
Após a semana começar com a 
descoberta de internautas de que 
Fiuk não é filho da Glória Pires e a 
própria atriz fazer um vídeo can-
tando para esclarecer a confusão, 
o Nego Di repassou a informação 
equivocada em conversa com Lu-
cas Penteado.

O brother estava falando so-
bre a pressão que o ator e cantor 
sente ao estar sendo vigiado na 
casa. “É foda para ele (Fiuk) estar 
(aqui) falando de cocô, de cu, fa-
lar um palavrão. Essa pressão de 
ter de uma família em que as pes-
soas são muito fodas, a mãe dele 
é f*da”, disse.

“Quem é a mãe dele?”, indagou 
Lucas Penteado. “Gloria Pires, 
car*lho!”, respondeu enfaticamen-
te. “A irmã é a Cleo Pires e o pai é o 
Fábio Júnior”, continuou Nego Di.

Xuxa critica 

Bolsonaro  

na internet
Na quinta, o humorista Fábio Por-
chat usou as redes sociais para 
criticar o presidente Jair Bolso-
naro e pessoas que minimizam as 
atitudes tomadas pelo Presidente 
da República diante da pandemia 
do covid-19.

Na publicação, a apresentadora 
Xuxa Meneghel aproveitou para 
endossar o mal-estar. “Uma na-
ção indo para o buraco por cau-
sa deles”, disse. Xuxa colocou seu 
ponto de vista como resposta nos 
comentários.

“Pois é, Fábio. Ainda tem ba-
bacas, babacas, sim, que ri dele 
e o chama de mito. Eu, que nun-
ca gostei do PT, sou tachada de 
comunista e petista por pensar 
igual a você e, quando não tem 
mais nada para falar de mim, me 
chamam de pedófila”, comentou.

“Essa galera babaca é muito sem 
noção e com uma nação indo para 
o buraco por causa deles. E espera 
que vem pior, se não tirarem ele. 
PS: não vou esperar os babacas de 
plantão se pronunciarem. Bando 
de machistas, homofóbicos, pre-
conceituosos”, desabafou.

Em resposta ao comentário, al-
guns perfis demonstraram apoio 
à visão de Xuxa. “Grande rainha! 
tá incomodando o gado é sinal 
que está gigante!”, disse um per-
fil. “Apenas quem não conhece 
tua história de vida, quem literal-
mente é invejoso, esses criticam, 
mas continue sendo essa pessoa 
exemplar, não deixe abater nem 
se deixe afetar”, encorajou outro.

Além da rainha dos baixinhos, 
outras personalidades comenta-
ram a indignação contra o presi-
dente, como Diogo Nogueira.
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