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Começa hoje a vacinação  
de idosos acima de 99 anos
O sambista Nelson Sargento e o ator ‘Seu Peru’ receberam primeiras doses do imunizante contra covid-19.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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Saiba os postos. P. 3

Monitoramento dos 
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Eduardo Paes cumprimenta o ator Orlando Drummond. Ao lado, Nelson Sargento
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Que ia voltar a ser cobrado, isso não é 
nenhuma novidade.

Durante toda a campanha, vários 
candidatos disseram que tomar a Linha 
Amarela não seria a decisão mais sensata.

O prefeito, bem antes de ser eleito, dizia 
que era previsto retomar o contrato para 
que a prefeitura não perdesse a credibili-
dade junto às empresas... Porém, que tudo 
seria dentro de um preço justo!

Mas aí é que agora a gente vê e quer saber: 
quais são os critérios para esse “preço justo”?

O que eles afinal vão levar em conta?
Mais uma vez a gente reforça... Não é 

surpresa para essa coluna que o pedágio da 
Linha Amarela voltasse, mas não adianta 
sair de R$ 7,50 para, por exemplo, cobrar R$ 
6,00 sem a gente saber como chegaram a 
esse valor!

O povo quer um preço justo! Nada além.
Já é um absurdo existir uma via pedagia-

da dentro de uma cidade, com cobrança...
Mas se ela existe, e está aí, e muitos de-

rer da decisão. 
Mas não ficou claro, e é preciso ficar, 

quanto que vai custar essa retomada da 
empresa administrar uma das principais 
vias do Rio de Janeiro.

É preciso que se responda, até porque o 
povo não pode ser pego com as calças nas 
mãos... Mais uma vez!

PINGO NO I
 n Como o negócio ficou banalizado... Tudo se 

tornou normal. Não tem um dia da semana que 
a gente não receba cenas de sangue espirrando 
pelo celular!

Primeiro foi o tiroteio na Avenida das Amé-
ricas e agora o bang-bang na Linha Vermelha...

Bandidos tentam fazer a limpa em plena 
luz do dia, polícia aparece, e quem tá por lá 
se sente no meio de um filme de ação, mas a 
bala é bem de verdade!

Deu ruim pro vagabundo dessa vez, es-
colha dele. O problema é que situações 

absurdas como essa são rotineiras demais 
por aqui.

E acabam que não têm o tamanho que de-
veriam ter. Chegamos até aqui, deixamos tudo 
chegar até aqui!

Bora colocar o Pingo no I...
Política de segurança não é da noite pro 

dia, mas o Rio tem uma peculiaridade. Ban-
didos são armados até os dentes... Tramam 
guerra com facções, disputam territórios. E 
quando vão pra pista, aí irmão é reportagem 
policial que não acaba mais...

TÁ BONITO!
 n Mais um ponto pra coluna!

A transferência da Dona Maria de Lourdes de Souza, inter-
nada por causa de um infarto grave, finalmente aconteceu.

Ela, que estava internada desde o dia 20 de janeiro, na UPA 
de Santa Cruz, foi levada ao Instituto Estadual de Cardiologia 
Aloysio de Castro, no Humaitá, depois da filha Edivania procurar 
a coluna e contar toda a história na última quarta.

“Só tenho a agradecer pela transferência e pela atenção à 
minha mãe. Toda ajuda foi fundamental “, enviou Edivania.

É mais uma vitória que fala, né?
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Bora 

manter a engrenagem do bem rodando, e tenho dito!

Desenrola aí, prefeito!

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

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

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

É preciso ficar 
claro quanto 
vai custar a 
retomada da 
empresa na 
administração 
da Linha 
Amarela 

As mais lidas
Online

Fiuk diz a Carla Diaz que 
ela é ‘branca privilegiada’ 
após atriz tentar diálogo 

em vão com Lumena
FABIA OLIVEIRA

Lucas e Juliette são 
isolados e público pede 
‘Fora Karol Conká’ nas 

redes sociais
DIVERSÃO

Exclusivo! INSS anuncia 
mudança nas concessões 

de benefícios
ECONOMIA

As Forças 
Armadas 
mantiveram, 
em 2020, 
o mesmo 
patamar de 
gastos com 
gêneros 
alimentícios 
de 2019”
NOTA OFICIAL DO 
MINISTÉRIO DA 
DEFESA

A celeuma em torno da compra de alimentos para o 
Poder Executivo Federal, incluindo Presidência, Vice
-Presidência, Ministérios, Estatais, Forças Armadas e 

Autarquias, além de programas sociais, trouxe à luz os cario-
cas que hoje estão no centro do poder da comunicação em 
Brasília. O general Richard Nunes, que já ocupou a função 
de Secretário de Segurança Pública do Rio, hoje é o homem 
forte da Comunicação do Exército. O Vice-Almirante Carlos 
Chagas, assessor especial do Ministério da Defesa, acabou 
centralizando a comunicação da pasta e tem sido ponta de 
lança na tentativa de apagar o fogo que mais parece um 
lança chamas no assunto, já que a compra de leite conden-
sado, chiclete e outros produtos passou a ser questionada. E 
Chagas tem se esforçado para explicar que a discussão está 
equivocada e desalinhada com os fatos concretos.

NOTA DA DEFESA
O ministério da Defesa divulgou nota de esclarecimento: “As 
Forças Armadas mantiveram, em 2020, o mesmo pata-
mar de gastos com gêneros alimentícios de 2019, conforme 
dados do SIAFI, mesmo com um aumento de cerca de 14% 
no valor dos alimentos no mesmo período (IPC-FGV). Tais 
gastos, conforme já esclarecido anteriormente, constituem 
obrigação prevista em lei, sendo destinados à alimentação 
de um efetivo de 370 mil militares da ativa, em 1.600 orga-
nizações militares por todo o País. Ao contrário dos civis, os 
militares não recebem qualquer auxílio alimentação”. 

POLÊMICA

Gastos: força 
do Rio em 
meio à crise  

 n Emenda do deputado Ch-
ristino Áureo é uma paulada 
nos fura-filas. “Somente se-
rão destinadas doses de va-
cinas a outros grupos prio-
ritários após a vacinação de 
idosos com 80 anos ou mais 
e aos profissionais da saúde”. 

InformedoDia

 n O presidente da Cedae, 
Edes Fernandes de Oliveira, 
estará na Câmara Municipal 
do Rio hoje (1º) para um en-
contro com parlamentares, 
que vão solicitar esclareci-
mentos sobre problemas na 
qualidade da água disponi-
bilizada à população. A ini-
ciativa é da vereadora Tainá 
de Paula (PT). A reunião terá 
transmissão no YouTube da 
Rio TV Câmara.

CEDAE NA 
CÂMARA 
MUNICIPAL

 ESTEFAN RADOVICZ / ARQUIVO/ AGENCIA O DIA                               

Câmara Municipal do Rio 

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

EMENDA: OITENTA 
ANOS X FURA-FILAS

UM MILHÃO 
DE 
REFEIÇÕES
Programa RJ 

Alimenta já dis-

tribuiu 1 milhão 

de refeições a pes-

soas em  vulne-

rabilidade social. 

Para comemo-

rar, foi fechada 

parceria para que 

Biblioteca Parque 

do Estado sirva de 

ponto de entrega 

das refeições. 

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

General Richard Nunes já foi Secretário de Segurança Pública do Rio.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

fendem... De que lado essa gestão vai estar? 
Da empresa ou da população?

Quais são os critérios levados em conta 
para chegar ao valor cobrado?

Vão ser cobrados os dois lados? Ida e 
volta?

Tudo isso vem à tona após o vídeo 
onde Eduardo Paes diz que não vai recor-



RIO DE JANEIRO

Professores da rede municipal decretam greve 
Categoria decidiu manter trabalho remoto e não voltar às atividades presenciais enquanto profissionais não forem imunizados

DANIEL CASTELO BRANCO

Categoria da Prefeitura do Rio decidiu manter apenas trabalho remoto

dências científicas que justi-
fiquem, depois de quase um 
ano, continuar sem aulas pre-
senciais”. E que, na ocasião de 
piora da pandemia, as escolas 
devem ser as últimas a fechar 
e as primeiras a abrir.

Depois dos professores es-
taduais decidirem pela pa-
ralisação contra o retorno 
das atividades presenciais 
nas escolas, os educadores 
da rede municipal de ensino 
do Rio também decretaram, 
em assembleia no sábado, 
pela deflagração de greve. A 
reunião virtual foi realizada 
pelo Sindicato Estadual dos 
Profissionais de Educação 
do Rio de Janeiro (Sepe).

Os profissionais também 
vão cobrar da Prefeitura do 
Rio a prioridade dos servi-
dores da Educação na vaci-
nação. Eles querem a imu-
nização completa da classe 
antes da volta presencial ao 
trabalho. A mesma cobrança 
é feita pelos professores da 
rede estadual de ensino.

A categoria está disposta 
a levar o caso à Justiça: no 

sábado, o Sepe informou que 
recorrerá a esses meios para 
evitar a “reabertura das es-
colas durante a pandemia da 
covid-19”. E que “ajuizará to-
das as ações cabíveis contra 
tais medidas que represen-
tarão um maior risco à vida” 
dos professores.

A entidade declarou ain-
da que decidir pelo retorno 
presencial quando há uma 
“segunda onda de pico de 
contágio e mortes”, favore-
cerá “ainda mais a circu-
lação e a aglomeração de 
pessoas propiciando o au-
mento do nível de contágio 
e de mortes”.

A Secretaria Municipal 
de Educação, no entanto, 
ressaltou que a decisão de 
reabrir as escolas tem como 
base a ciência. “O Comitê Es-
pecial de Enfrentamento da 
Covid-19, composto por di-
versos especialistas em Saú-
de, validou tanto o protocolo 

sanitário que será usado nas 
escolas municipais quanto a 
data do retorno presencial”, 
disse a pasta.

Destacou ainda que os 
“membros do Comitê dei-
xaram claro que não há evi-

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br

 > Sobre a reivindicação 
para que os profissionais 
da área tenham priori-
dade na vacinação, a se-
cretaria informou que 
eles serão os primeiros a 
serem imunizados logo 
após os idosos e pessoas 
com comorbidades no 
Rio. “Estamos em conta-
to constante com nossos 
profissionais, seja através 
de visitas regionais ou re-
uniões com representa-
ções”, acrescentou. 

A Secretaria Municipal 
de Educação afirmou ain-
da que, “quanto maior for 
o tempo de afastamento 
de uma criança da escola, 
maior é o risco para o seu 

desenvolvimento”.
A pasta declarou que 

os efeitos para as crianças 
“são perversos na apren-
dizagem”, além das con-
sequências para a saúde 
mental e segurança ali-
mentar dos estudantes. 
“Nada substitui a escola. 
Mais de 10 estados plane-
jam retomar as aulas em 
fevereiro”, frisou. 

Em relação aos educado-
res da rede estadual, o plei-
to é o mesmo. A Secretaria 
de Educação fluminense 
também já declarou que 
pretende incluir os profis-
sionais no grupo prioritá-
rio, seguindo o calendário 
divulgado pelo estado.

Secretaria garante vacina 
a educadores após idosos

‘Seu Peru’ e Nelson Sargento são 
vacinados contra a covid no Rio
Ator Orlando Drummond e o sambista da Mangueira participaram do início da campanha para idosos

O 
Rio deu ontem mais 
um passo pela imu-
nização dos cariocas 
e por um futuro de 

esperança para toda a po-
pulação. Uma cerimônia no 
Palácio da Cidade, em Bota-
fogo, marcou o início da va-
cinação contra a covid-19, no 
mês de fevereiro, para idosos 
a partir de 80 anos. Mas é pre-
ciso ficar atento: a aplicação 
das doses é escalonada, de 
acordo com a faixa etária. Ou 
seja, hoje, os postos recebem 
apenas pessoas com idade a 
partir de 99 anos; na terça-
feira, aqueles com 98 anos, e 
assim sucessivamente.

Até o fim do mês, o pro-
grama vai alcançar todos os 
idosos a partir de 80 anos. O 
prefeito Eduardo Paes e o se-
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, participaram 
do evento. Cinco pessoas do 
público-alvo foram imuniza-
das. Entre elas, dois grandes 
nomes conhecidos: o ator 
Orlando Drummond, de 101 
anos, famoso pelo persona-
gem “Seu Peru”, da Escolinha 
do Professor Raimundo, e o 
compositor e sambista Nel-
son Sargento, de 96 anos.

Primeiro a receber a dose 
da vacina, Drummond cele-
brou: “Me sinto orgulhoso 
de estar podendo falar algu-
ma coisa aqui com essa ida-
de. Muitíssimo obrigado”, 
disse, emocionado.

A segunda idosa a tomar a 
dose do imunizante foi a cos-
tureira Sebastiana Farnezi, de 
98. Dulcinéia Pedrada, de 97, 
dona de casa, foi a terceira: “É 
um dia especial. Minha filha 
até enrolou meu cabelo pra 
eu vir tomar a vacina. Tenho 
certeza de que não vou pe-
gar a doença. Agora, vou po-
der ir um bocadinho na rua”, 
emocionou-se.

Presidente de honra da es-
cola de samba Estação Primei-
ra de Mangueira, Nelson Sar-
gento estava com uma más-
cara do seu time do coração, 
Vasco da Gama. O composi-

 > De hoje até o fim do 
mês, a vacinação será 
escalonada. A campa-
nha mobilizará 236 
clínicas da família e 
centro municipais de 
saúde, além de pos-
tosdrive-thru (confira 
no Dia Online a lista 
completa). Nesta se-
mana, serão vacina-
das pessoas acima de 
95 anos. Para cada dia 
da semana haverá uma 
idade específica.

Paes pediu respeito 
às regras para que todos 
possam viver mais: “An-
tigamente uma pessoa 
de 100 anos era muito 
velha. Agora tem gente 
com a mesma idade que 
vive muito bem. Quere-
mos essas pessoas vivas 
entre nós”. “Temos 20 
mil idosos que tem mais 
dificuldade de procurar 
os postos, vamos vaciná
-los. Esse é um momen-
to muito emocionante 
para toda a sociedade”, 
disse Soranz.

Atenção: 
vacinação 
escalonada

tor exclamou que, ontem, “era 
pura felicidade”. E contou que, 
na quarentena, tem pintado 
quadros, mas que sente falta 
de trabalhar com a música.

“Estou lendo muito e pin-
tei três quadros na pandemia. 
Estou com alguns para ven-
der. Mas estou sentindo falta 
da música. Estou aqui para 
ser vacinado e poder traba-
lhar”, comentou.

A quinta e última a ser vaci-
nada foi dona Neiva Brandão, 
de 95. “Passei esse tempo todo 
em casa, fazendo crochê. Sin-
to falta da praia e de visitar os 
amigos. Não estava indo a can-
to nenhum. Estou torcendo 
para que essa campanha seja 
um sucesso e que todos pos-
sam ser vacinados”, declarou.

ACIMA DE 90 ANOS

 N A Prefeitura de Niterói inicia 
hoje a vacinação de idosos com 
mais de 90 anos. A Secretaria 
Municipal de Saúde realizará a 
imunização do público-alvo em 
quatro policlínicas da cidade: 
Barreto, Vital Brazil, Itaipu e 
São Lourenço. 

Para receber a imunização, 
será necessário apresentar o 
documento de identidade. A 
Prefeitura de Niterói aguarda 
a chegada de novas remes-
sas de vacinas para iniciar a 
imunização de outros grupos 
prioritários. Os profissionais 

de saúde com menos de 60 
anos serão vacinados em uma 
nova etapa, com data a ser 
divulgada nos próximos dias.

A vacinação dos profissio-
nais de saúde com mais de 60 
anos continua sendo realizada 
nas quatro Policlínicas, e equi-
pes volantes estão imunizando 
profissionais de saúde da linha 
de frente em instituições públi-
cas e privadas, idosos que mo-
ram em Instituições de Longa 
Permanência e pessoas com 
deficiência institucionalizadas 
e maiores de 18 anos. 

Niterói começa imunização hoje 

Prefeitura lançou vacinação especial de idosos em evento no Palácio

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

Músico 
mangueirense 
Nelson Sargento, 
de 96 anos, 
também foi 
imunizado no 
evento, e disse que 
ontem foi dia de 
“pura felicidade”

FOTOS: ESTEFAN RADOVICZ 

Me sinto orgulhoso de estar 
podendo falar alguma 
coisa aqui com essa idade. 
Muitíssimo obrigado”

ORLANDO DRUMMOND, 101 anos e 
famoso pelo personagem “Seu Peru”
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OMS vai enviar ao Brasil até 14 
milhões de doses a partir deste mês 
Decreto permite gasto de R$ 1,68 bilhão com projeto Covax. Butantan recebe insumos

AFP

Vacina Oxford/AstraZenaca já está sendo usada no Brasil, mas, por enquanto, em caráter emergencial

O Covax Facility, iniciativa 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) para a distri-
buição igualitária de vaci-
nas contra a covid-19 entre 
os países, comunicou ao Mi-
nistério da Saúde que deve 
enviar ao Brasil entre 10 mi-
lhões e 14 milhões de doses 
do imunizante desenvolvido 
pela AstraZeneca/Oxford a 
partir de fevereiro.

A informação foi divulga-
da no sábado pela pasta. “O 
governo federal reitera sua 
grande satisfação com os re-
sultados exitosos da estra-
tégia de acesso do Brasil às 
vacinas contra a covid-19 de-
senhada ao longo de 2020”, 
diz o comunicado.

O Brasil aderiu ao Covax 
Facility a partir de Medidas 
Provisórias editadas no fim 
do ano passado e que estão à 
espera de votação na Câma-
ra e no Senado. Um decreto 
do último dia 19 autoriza o 
Ministério da Saúde a gas-
tar neste ano R$ 1,68 bilhão 
com o projeto Covax. Embo-
ra disponibilizadas ao país, o 
governo precisa pagar pelas 
vacinas a partir de “análise 
técnica e financeira”.

A vacina Oxford/AstraZe-
naca já é usada no Brasil em 
caráter emergencial. As pri-
meiras 2 milhões de doses fo-
ram produzidas em labora-
tório indiano e distribuídas 
aos estados. A Fiocruz tem 
parceria com a farmacêutica 
e com a universidade para 
desenvolvimento do imuni-
zante e pediu na sexta-feira 
à Anvisa o pedido para uso 

definitivo da vacina.
Já o Instituto Butantan 

deve receber na quarta insu-
mos para produzir mais 8,6 
milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 CoronaVac. 
Segundo divulgou o governo 
de São Paulo, 5,4 mil litros do 
insumo farmacêutico ativo 
estavam ainda ontem no Ae-
roporto de Pequim, na Chi-
na, prontos para ser embar-
cados para o Brasil. 

O Butantan já entregou ao 
Ministério da Saúde 8,7 mi-
lhões de doses para o programa 
de imunização do país. Em São 
Paulo, 385 mil pessoas foram 
vacinadas contra a doença.

Manifestantes pediram impeachment 
do presidente e vacina para a população

Capitais têm carreata 
contra Bolsonaro

REPRODUÇÃO TWITTER

Manifestação tomou ruas de Brasília e de capitais dos estados

Manifestantes do Brasil 
inteiro fizeram ontem 
carreatas nas capitais 
pelo impeachment do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e a favor 
da vacinação à popula-
ção do país. Em Brasília, 
capital federal, muitos 
se reuniram pela manhã, 
com concentração maior 
no Congresso Nacional, 
para realizar uma perfor-
mance contra a atuação 
do governo no combate 
à pandemia de covid-19. 
Apoiadores de Bolsona-
ro também foram ao lo-
cal para se contrapor aos 
manifestantes.

Na capital do país, a 
concentração aconteceu 
por volta das 9h na Pra-
ça do Cruzeiro e chegou à 
Esplanada dos Ministé-
rios às 10h. Foram regis-
trados confronto verbal 
em frente à Catedral de 
Brasília entre os mani-
festantes e apoiadores 
pró-Bolsonaro.

A Polícia Militar do Dis-

trito Federal (PMDF) afir-
mou que não iria divulgar o 
número de participantes do 
ato “Fora Bolsonaro”, que du-
rou cerca de 1 hora na região.

Durante o protesto, ma-
nifestantes gritavam pa-
lavras de ordem contra o 
presidente. 

Na cidade do Rio de Janei-
ro, o movimento teve forte 
adesão. A carreata partiu 
pela manhã do bairro da Gló-
ria em direção à Copacaba-
na, na Zona Sul do Rio. 

Com bandeiras e faixas, 
os manifestantes usaram 
bicicletas, motos e carros 
durante o percurso, e gri-
tando palavras de ordem 
contra o presidente. Uma 
faixa da orla da Praia do 
F lamengo fo i  ocupada 
pela manifestação. Uma 
equipe da Polícia Militar 
foi acionada e acompa-
nhou o protesto.

Segundo o Centro de Ope-
rações do Rio (COR), por vol-
ta das 10h, a melhor opção 
para o motorista era seguir 
pelo Aterro do Flamengo.

Vacinação segura no Estado do Rio
Até o momento, nenhum caso de efeito adverso moderado ou grave foi confirmado em solo fluminense

LUCIANO BELFORD

Até sexta, 169.368 pessoas foram imunizadas no estado; na capital, houve 115 queixas de um total de 83.245 vacinados, sendo todas casos leves

A
té o momento, ne-
nhum caso de efeito 
adverso moderado 
ou grave relaciona-

do à vacinação contra o novo 
coronavírus foi confirmado 
no Estado do Rio. A informa-
ção é de Alexandre Chieppe, 
médico da Subsecretaria de 
Vigilância em Saúde da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES). Há apenas um caso 
em análise junto ao governo 
federal. Até sexta-feira, o nú-
mero de imunizados no es-
tado era de 169.368 pessoas, 
que receberam doses das va-
cinas CoronaVac e AstraZe-
neca/Oxford. No município, 
foram 115 queixas de um total 
de 83.245 vacinados: todas 
relacionadas a casos leves. 

“De uma forma geral, o 
que estamos vendo é que 
as vacinas têm se mostrado 
muito seguras, tanto a Coro-
naVac quanto a de Oxford”, 
diz o médico.

Segundo Chieppe, a situa-
ção em análise é de um imu-
nizado que teria apresenta-
do síndrome neurológica a 
esclarecer. Os dados foram 
remetidos ao Ministério da 
Saúde e, segundo Chieppe, 
ainda não há um prazo para a 
confirmação se existe relação 
com a vacina. 

“A partir das notificações 
das secretarias municipais 
de saúde, o comitê estadual 
sistematiza essas informa-
ções, inclusive o prontuário 
médico e, se achar que tem 
relação com vacina, mesmo 
que mínima, envia os dados 
para o Ministério da Saúde, 

 > Coordenadora do pro-
grama de imunização 
da Secretaria municipal 
de Saúde do Rio, Nadja 
Greffe explica que, até o 
momento, foram feitas 
115 notificações de pos-
síveis eventos adversos 
na capital: todas foram 
verificadas e não há ne-
nhum efeito grave re-
lacionado à vacinação. 
Considerando o total de 
83.245 vacinados no mu-
nicípio, a porcentagem 
de queixas corresponde 
a 0,13% dos vacinados. 

“As queixas têm sido 
quase ausentes, e todas 
elas já foram sanadas. 
São casos leves e a maio-
ria deles está relaciona-
do a situações de ansie-
dade, como taquicardia. 
Todos esses fatores estão 
de acordo com o que os 
fabricantes haviam in-
formado”, explica.

Os vacinados são 
orientados a avisar a 
unidade de vacinação 
caso haja queixa den-
tro de 30 dias após apli-
cação da dose: “É aber-
ta ficha de notificação, 
que entra num sistema 
de informação chama-
do e-SUS Notifica, aces-
sado pelo Governo do 
Estado e Ministério da 
Saúde”. Depois, inicia-se 
a investigação.

Capital: 0,13% 
de índice 
de queixas

que faz a análise junto ao la-
boratório produtor da vacina 
para que seja feita um estudo 
mais amplo e detalhado”, ex-
plica Chieppe. 

De acordo com o médico, o 
comitê analisa possíveis efei-
tos adversos nos vacinados 
até 30 dias após a aplicação 
do imunizante. Dentre os 
casos leves verificados até o 
momento, estão: dor local, 
inchaços, vermelhidão no 
ponto da aplicação e febre 
leve até 48 horas após a inje-
ção: “São eventos que geral-
mente não causam complica-
ção nenhuma”. 

O Grupo Técnico de Inves-

tigação de Eventos Adversos 
Pós-vacinais para Covid-19 
foi criado em 14 de janeiro 
e envolve profissionais da 
vigilância sanitária, da vi-
gilância epidemiológica, 
da comissão de controle de 
infecção hospitalar e da co-
missão de controle de óbitos 
da SES.

Além de receber as noti-
ficações das secretarias mu-
nicipais de Saúde, o grupo 
realiza busca ativa de infor-
mações para tentar identifi-
car possíveis casos de efeitos 
adversos que não tenham 
sido notificados pelas cida-
des: “Essa busca é feita na 

internet, em redes sociais, e 
também em denúncias por 
ouvidorias. Qualquer relato 
sobre possível efeito adverso 
é avaliado para saber se há 
pertinência”.

Chieppe explica que a 
orientação para o cidadão 
que receber a vacina e sen-
tir qualquer efeito inespe-
rado é procurar o posto de 
vacinação onde recebeu a 
dose, que deve encaminhar 
as informações às secreta-
rias municipais de saúde. 
Caso a pessoa seja vacina-
da em unidade volante ou 
domiciliar, deve relatar no 
posto mais próximo.

Estamos vendo que 
as vacinas têm se 
mostrado muito 
seguras, tanto a 
CoronaVac quanto a 
de Oxford”

ALEXANDRE CHIEPPE, 
médico da Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde da 
Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio

MENOS R$ 150 BILHÕES

 N A lentidão e a desorganiza-
ção no programa nacional de 
vacinação contra a covid-19 
vão retirar pelo menos dois 
pontos porcentuais do PIB do 
país em 2021. Segundo cálcu-
los do economista Bráulio Bor-
ges, da consultoria LCA, caso 
70% dos brasileiros fossem 
vacinados até agosto, a econo-
mia cresceria 5,5% neste ano. 

Se a vacinação atingir esse 
patamar apenas em dezem-
bro, o crescimento do PIB deve 
ficar entre 3% e 3,5%. Nesse 

cenário, o País deixará de mo-
vimentar R$ 150 bilhões.

Borges traçou uma hipótese 
otimista: estimando impacto 
de vacinação mais ágil, em um 
ritmo semelhante ao de Israel - 
país mais avançado na imuniza-
ção. Nesse cenário, 70% seriam 
vacinados até junho, permitindo 
que as medidas de distancia-
mento fossem relaxadas e ga-
rantindo o retorno de atividades 
em que há aglomeração. O PIB 
poderia avançaria 7,5%, uma 
alta de R$ 260 bilhões.

Atraso vai afetar o PIB neste ano

Com Estadão Conteúdo
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Trabalhador pode ser demitido se 
recusar a tomar vacina contra covid? 
Advogados alertam para a possibilidade de dispensa por justa causa. Mas há quem diga não ser possível

C
om o início da cam-
panha de vacinação 
nacional contra o co-
ronavírus (covid-19) 

em todo o país e com a alta 
no número de casos, os olhos 
se voltam para o cronograma 
de imunização. A expectati-
va com a chegada da vacina é 
para o retorno da normalida-
de, como antes da pandemia. 
Assim, empregadores aguar-
dam a imunização para a re-
tomada dos seus negócios. 
Mas, em meio a uma onda 
de negacionismo em relação 
às vacinas, há trabalhadores 
que queiram se recusar a to-
mar as doses do imunizante. 
Neste caso, o funcionário que 
não decidir tomar a vacina 
pode ser punido pelo empre-
gador? Há advogados que 
alertam para a possibilidade 
de demissão por justa cau-
sa, enquanto outros afirmam 
que não há essa hipótese.

Em dezembro, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
que a vacinação é obrigatória, 
mas não pode ser feita à força. 
Entretanto, os cidadãos que 
não optarem pela vacinação 

estarão sujeitos a sanções pre-
vistas em lei, como multas e 
impedimentos de frequentar 
determinados lugares.

O advogado especialista em 
Direito e Processo do Traba-
lho, Rafael Camargo Felisbi-
no, indica primeiramente uma 
conversa entre empregador e 
empregado, para explicar os 
benefícios da vacina, deixando 
claro que ele não terá riscos. 
“Caso persista a recusa, é reco-
mendável que se aplique uma 
advertência escrita. Se persis-
tir a recusa, uma suspensão. 
Em último caso, demissão por 
justa causa”, diz ele.

 > Para a advogada tra-
balhista Maria Lucia 
Benhame, do escritório 
Benhame Sociedade de 
Advogados, se a ativi-
dade da empresa for da 
área de saúde, pesquisa 
laboratorial farmacêuti-
ca ou outras sujeitas ao 
risco biológico, a vacina 
poderá ser exigida.

“Nas demais áreas 
empresariais em gerais, 
onde o risco é o mesmo 
da população em geral 
num cenário pandêmi-
co, a penalidade inclusi-
ve com a ‘pena máxima’ 
de demissão só poderá 
ser usada se houver re-
gra estatal nesse sentido 
e cumpridos os requisi-
tos indicados pelo STF 
em sua decisão”, explica.

Dessa forma, como 
essa regra não existe 
não pode haver pena-
lidade quanto a recusa 
à vacinação, seja uma 
demissão sem ou com 
justa causa.  

Ainda segundo ela, o 
empregador não pode 
demitir o empregado 
que não queira se vaci-
nar. Pode-se até enten-
der que a demissão por 
justa causa geraria coa-
ção, e tornaria a vacina 
compulsória o que é ve-
dado pelo STF. 

Para o advogado tra-
balhista Luciano Ban-
deira, a postura para a 
demissão por justa causa 
possa vir a ser exagerada. 
“A justa causa é estabele-
cida na CLT. Precisa ser 
avaliado cada caso, pois 
ficando comprovado o 
risco para a coletivida-
de, pode-se pensar em 
demissão”, afirma.

Área da 
saúde é mais 
visada se
não vacinar 

Mas, no âmbito da Justiça 
Trabalhista, se o empregado se 
recusar a tomar a vacina pode 
ser demitido por justa causa, 
já que estará trazendo riscos 
sanitários para os colegas. A 
empresa pode demitir o fun-
cionário em questão, mas é 
recomendável que haja uma 
tentativa de conversa antes de 
medidas mais definitivas.

“É possível dispensar a pes-
soa que se recusa a se vacinar 
por justa causa, já que é obri-
gação da empresa zelar pelo 
meio ambiente e pela saúde 
de seus empregados. A pessoa 
que se recusa a tomar a vacina 
coloca a saúde de todos os co-
legas em risco. Entretanto, é 
recomendável que a justa cau-
sa seja precedida de uma ad-
vertência ou suspensão, ainda 
mais se for a primeira recusa e 
o empregado tiver um históri-
co bom na empresa”, explica.

Caso persista 
a recusa, é 
recomendável que 
se aplique uma 
advertência escrita. 
Se persistir a recusa, 
uma suspensão. 
Em último caso, 
demissão por justa 
causa”

RAFAEL CAMARGO, 
advogado

IMAGEM INTERNET

Hoje começa uma nova etapa de vacinação no Rio: idosos acima de 99 anos vão começar a receber a aplicação do imunizante 

É recomendável que 
haja uma tentativa 
de conversa antes 
de medidas 
mais definitivas

Maria Lucia: justa causa só se houver regra estatal sobre isso

REPRODUÇÃO

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Caminhoneiros mantêm paralisação
Presidente chegou a fazer apelo para a categoria não iniciar greve e disse que todos perderiam

AFP

Bolsonaro apelou para não iniciarem greve, mas caminhoneiros rebateram: “Em 2 anos, não recebemos nada”

Apesar dos apelos do presi-
dente Jair Bolsonaro, a pa-
ralisação dos caminhoneiros 
autônomos a partir de hoje 
será mantida, afirmou o 
presidente do Conselho Na-
cional dos Transportadores 
Rodoviários de Cargas (CN-
TRC), Plínio Dias, acrescen-
tando que a duração do mo-
vimento é “indeterminada” 
e que 22 estados participam 
do conselho. 

Dias declarou que a redu-
ção ou zeragem do PIS/Co-
fins sobre o diesel, cogitada 
pelo governo, não seria su-
ficiente para terminar com 
a greve, porque o principal 
problema é a política de pari-
dade ao preço internacional 
adotada pela Petrobras.

“Quem teria a culpa de 
desabastecimento do País se 
o movimento se prolongar 
por 3, 4, 5 dias, como foi na 
época do presidente Michel 
Temer, quando durou 11 dias, 
não são os caminhoneiros, é 
quem é responsável pela pas-
ta. Se o presidente chamar 
para conversar no primeiro 

dia e resolver, todo mundo 
volta a trabalhar no dia se-
guinte. Até agora não teve 
diálogo com Conselho Na-
cional ou com a categoria.”

No último sábado, Bolsona-
ro pediu que a categoria não 
entrasse em greve e disse que 
todo mundo perderia se isso 
acontecesse: “o Brasil todo”. 

Dias afirmou que entende 
que o presidente não pode 
incitar greves, mas reclamou 
que “não chegou nada para 
categoria de autônomos” nos 
primeiros dois anos de go-
verno. “Não podemos deixar 
passar este ano, senão os ca-
minhoneiros vão continuar 
no submundo”.

Uma liminar concedida pela 
Justiça Federal no Rio no sába-
do proíbe caminhoneiros em 
greve de bloquear, mesmo que 
parcialmente, a rodovia BR-
101, que margeia o litoral do 
país. A decisão vale para todo o 
trecho da BR-101 no Rio.

Bolsonaro tenta 
coroar aliança com o 
Centrão em eleição 
Deputados e senadores 
vão eleger hoje quem co-
mandará a Câmara e o Se-
nado pelos próximos dois 
anos, numa disputa que 
vai muito além dos inte-
resses do Congresso. O re-
sultado da eleição pode 
significar um cheque em 
branco nas mãos do pre-
sidente Jair Bolsonaro ao 
entregar a dois aliados 
dele a chefia do Legisla-
tivo. A interferência de 
Bolsonaro na campanha 
indicou que as práticas 
da velha política, com 
distribuição de cargos e 
verbas, sepultaram de vez 
a expectativa de renova-
ção manifestada nas ur-
nas, em 2018.

Ameaçado no cargo 
por 59 pedidos de impea-
chment, o presidente in-
vestiu pessoalmente na 
costura de acordos e na 
cooptação de votos para 
selar a eleição do deputa-
do Arthur Lira (Progres-

sistas-AL) e do senador Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG). 
Para Bolsonaro, a eleição de 
Lira e Pacheco nas duas Ca-
sas do Congresso significa a 
blindagem do seu mandato.

Os dois indicaram, por 
exemplo, que são contrá-
rios a instalar CPI para in-
vestigar erros do governo 
na condução da pandemia e 
também à abertura de pro-
cesso de afastamento do pre-
sidente. “Não vou comprar 
briga nem procurar acoto-
velamento”, disse Lira. 

A vitória dos dois can-
didatos, se confirmada, 
também coroa o acordo de 
Bolsonaro com o Centrão. 
O grupo de centro-direita, 
sem apegos ideológicos e 
notabilizado pelo fisiolo-
gismo, ressurgiu em 2015 
sob a liderança de Eduardo 
Cunha (MDB-RJ), que dei-
xou a presidência da Câma-
ra e acabou sendo preso.

Com Estadão ConteúdoCom Estadão Conteúdo
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Vila Kennedy mantém triste indicador
Segundo a plataforma, bairro da Zona Oeste liderou pelo terceiro ano consecutivo registros de tiroteios

REPRODUÇÃO / OTTRJ

P
elo terceira vez con-
secutiva, a Vila Ken-
nedy, na Zona Oeste 
do Rio, foi o bairro 

do Grande Rio que regis-
trou mais tiroteios no pe-
ríodo de um ano. Em 2020, 
foram 319 ocorrências de 
disparos de arma de fogo 
na região, de acordo com a 
plataforma Fogo Cruzado. 
Uma das vítimas da violên-
cia no local foi o montador 
de móveis, Adilson Arcan-
jo Ferreira, de 49 anos. Ele 
foi baleado em maio do ano 
passado, quando passava 
pela Avenida Brasil, na al-
tura da Vila Kennedy. 

“Eu estava trabalhando, 
passando de carro com um 
colega de trabalho, estava no 
banco do carona, a bala veio 
do nada e me atingiu”, conta 
Adilson. Ele foi baleado no 
pescoço e ficou 40 dias inter-
nado. “Se você acredita em 
milagre, pode ter certeza que 
eu sou um”, complementou. 

Segundo a plataforma 
Fogo Cruzado, esses tiro-
teios, que aconteceram qua-
se diariamente, fizeram 30 
vítimas na Vila Kennedy, 
sendo 15 delas fatais. O la-
boratório de dados apurou 
ainda que o bairro dobrou 
os registros de disparos de 
arma de fogo da Cidade de 
Deus, que é a segunda colo-
cada no ranking, com 123 ti-
roteios, em 2020.

CONFRONTO DE FACÇÕES
O relatório também aponta 
que em apenas 28 dos 319 ti-
roteios houve a presença de 

 > Segundo relatório 
da Plataforma Fogo 
Cruzado, divulgado 
com exclusividade ao 
O DIA, 2021 começou 
mais violento do que 
2020.

Somente nos 31 pri-
meiros dias do ano, o 
número de tiroteios 
ou disparos de arma 
de  fogo  aumentou 
em 33%, comparado 
aos últimos 31 dias 
de 2020: 407 tiroteios 
contra 306. O número 
de mortos e de feridos 
também foi maior em 
janeiro. Das 204 pes-
soas baleadas, 107 mor-
reram e 97 ficaram fe-
ridas. Houve aumento 
de 149% no número de 
mortos e de 80% no de 
feridos em comparação 
com o mês anterior, 
que teve 43 mortos e 54 
feridos. Entre crianças 
e adolescentes foram 
sete baleados, desses 
três morreram.

“Essa onda de vio-
lência é assustadora. 
Infelizmente andamos 
com medo nas ruas”, 
diz a dona de casa Ela-
ne Luíza da Conceição, 
que teve um parente 
baleado neste mês.

Janeiro 
começa mais 
violento

agentes de segurança. Procu-
rada, a Polícia Militar infor-
mou que o 14º BPM (Bangu) 
realiza o policiamento osten-
sivo visando diminuir os índi-
ces de criminalidade na região 
e, por isso, mantém uma base 
no interior da comunidade da 
Vila Kennedy. A unidade conta 
com a presença de policiais 24 
horas por dia. 

“A atuação do efetivo da 
corporação segue protocolos 
técnicos, tendo como preo-
cupação central a preserva-
ção de vidas — da população 
e de policiais militares envol-

vidos na ação. Vale ressaltar 
que a opção pelo confronto 
é sempre uma iniciativa dos 
criminosos, que realizam 
ataques armados inconse-
quentes diante do cumpri-
mento das missões institu-
cionais dos entes de seguran-
ça do Estado”, diz a nota.

Embora o bairro tenha des-
pontado no índice negativo, 
a plataforma que analisou os 
dados identificou uma queda 
de confrontos em relação ao 
ano de 2019. Segundo o rela-
tório, houve uma redução de 
17% nos registros de disparos. 

O cadeirante 
Gilmar dos 

Santos baleado 
em março do ano 

passado na VK

Comunidade da Zona 
Oeste foi afetada 

por mais de 300 
ocorrências registradas 

como tiroteio de 
janeiro a dezembro do 

ano passado
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INSISTÊNCIA

Apuração jornalística ajudou a própria polícia

 NO primeiro fato crucial para as 
investigações apresentado no 
livro foi fruto da insistência de 
Vera. “Fui lá numa terça-feira, 
quase no mesmo horário do cri-
me, por volta das 21h. Falei com 
várias pessoas, até que cheguei 
nesse morador de rua, que, num 
primeiro momento, disse não 
ter visto nada, mas depois caiu 

em contradição e assumiu ter pre-
senciado”, relembra a autora, que 
achou ainda a segunda testemu-
nha do caso.

O livro-reportagem também 
narra a história de  personagens que 
surgiram ao longo da investigação, 
como o PM Rodrigo Jorge Ferreira, o 
Ferreirinha, o miliciano Orlando Curi-
cica, o ex-Bope Adriano da Nóbrega, 

e os suspeitos presos por terem 
executado o atentado, Ronnie 
Lessa e Élcio de Queiroz. 

A atuação do “Escritório 
do Crime”, a descoberta da 
“Pasta Vermelha” e a relação 
conflituosa de Marielle com a 
família Bolsonaro são outros 
temas abordados nas pági-
nas da publicação.

A história que
ainda não
terminou 
Autores de livro sobre o caso Marielle e Anderson 
acreditam já saber quem mandou matar a vereadora

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

H
á exatos 1.053 dias, 
quase três anos, no 
dia 14 de março de 
2018, a vereadora 

Marielle Franco, sua asses-
sora Fernanda Chaves e o 
motorista Anderson Gomes, 
saíam da Casa das Pretas, 
na Lapa, após uma roda de 
conversa, em direção à em-
boscada que abala até hoje 
o Rio de Janeiro, o país e o 
mundo. Ainda sem solução, 
o crime aguarda por um últi-
mo capítulo: Quem mandou 
matar Marielle?

Os jornalistas investigati-
vos e escritores do livro “Ma-
taram Marielle”, lançado em 
novembro do ano passado, 
Chico Otávio e Vera Araú-
jo, já têm a resposta para a 
pergunta tantas vezes feita 
e ecoada por milhares de vo-

rando um desfecho, mas aí a 
coisa complicou. Nós enten-
demos o cuidado em um caso 
como esse, com repercussão 
internacional. O Ministério 
Público resolveu esperar 
surgirem mais provas. Os 
acusados vão para um júri. 
Imagina se chegando lá eles 
não tiverem uma prova ca-
bal, ficaria complicado”, co-
menta Vera. 

Para Chico Otávio, a mu-
dança de delegados e de 
procuradores complicou 
ainda mais o processo, por-
que cada alteração provoca 
mais adiamentos. “Isso tudo 
atrapalha o cronograma, 
mas nós seguimos no caso”, 
explica Chico.

Apesar da ausência do 
capítulo final na obra, o 
trabalho investigativo en-
cabeçado pelos jornalistas 
revelou detalhes decisivos 
para o andamento do caso. 

Capa do livro 
Mataram 

Marielle, de 
Chico Otávio e 

Vera Araújo

Quatro 
mortos 
na Linha 
Vermelha
Um tiroteio entre agentes 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e ocupantes de 
dois carros roubados acabou 
com quatro mortos na tarde 
de ontem na Linha Verme-
lha, na altura do Corpo de 
Bombeiros.  

Segundo informações, os 
agentes da Polícia PRF loca-
lizaram dois veículos rou-
bados – um Nissan Kicks e 
um Volskwagen Virtus – e 
iniciaram a perseguição aos 
automóveis. 

Na ação, houve troca de 
tiros e os suspeitos foram 
baleados. Segundo a Polícia 
Militar, agentes foram des-
locados para dar apoio para 
garantir a segurança na área. 

Por conta da ação, a via 
foi fechada parcialmente e o 
trânsito ficou lento nos dois 
sentidos.

Até o fechamento desta 
edição o nome dos suspei-
tos não havia sido revelado, 
mas, segundo a PRF, os qua-
tro homens mortos seriam 
da favela Nova Holanda.

zes. O resultado do trabalho 
investigativo iniciado pela 
dupla em 2018, contudo, pre-
cisou esperar. 

“A gente achava que já es-
tava no finalzinho do caso. 
Quando projetamos essa 
data, imaginávamos isso. Es-
crevemos este capítulo espe-

DIVULGAÇÃO

Marielle: busca por justiça

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

O estado de saúde do ex-PM, 
Adriano Maciel de Souza, ba-
leado durante atentado na 
Avenida das Américas, na 
Barra da Tijuca, na manhã de 
sábado, é considerado mui-
to grave. Segundo a direção 
do Hospital Municipal Lou-
renço Jorge, unidade onde 
Adriano foi levado, ele está 
no CTI. O hospital também in-
formou que o segurança pes-
soal do ex-PM, identificado 
como Archimets, é estável. De 
acordo com as informações, 
Souza seria um contraventor. 

DIA A DIA

EX-PM EM 
ESTADO GRAVE
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VASCO

FLUMINENSE

Cruzmaltino tropeça 
em casa com o Bahia
Time de Luxa fica no 0 a 0 e chega pressionado para clássico diante do Flamengo

DANIEL CASTELO BRANCO

Talles Magno não teve boa atuação e foi substituído no intervalo da partida por Gabriel Pec

O 
Vasco recebeu o 
Bahia, em São Ja-
nuário, pela 33ª ro-
dada do Brasileiro, 

e tropeçou em casa ao em-
patar em 0 a 0 com o time 
baiano. Com o resultado, o 
Cruzmaltino permanece na 
14ª posição, com 37 pontos, e 
volta a jogar na quinta-feira, 
às 21h, no clássico diante do 
Flamengo, no Maracanã.

O forte calor que fez no 
Rio maltratou os jogadores. 
Dono da casa, o Cruzmaltino 
tentava pressionar o adver-
sário, mas não conseguia ter 
intensidade suficiente. Bení-
tez não conseguia se livrar da 
forte marcação do time baia-
no. Já o Bahia adotou postu-
ra de jogar no contra-ataque 
e tentava tirar proveito dos 
erros do Vasco. 

Para o segundo tempo, Lu-
xemburgo sacou Talles Mag-
no e colocou Gabriel Pec. 
Com o sol mais tímido, os 
dois times protagonizaram 
lances de emoção. Aos nove 
minutos, Gilberto fez grande 
jogada pela esquerda, rolou 
para Rossi, que chutou com 
perigo, mas Fernando Mi-
guel fez boa defesa. No lance 
seguinte, o Vasco deu o tro-
co. Cano recebeu bom passe 
de Benitez, girou e chutou 
com categoria. Douglas sal-

vou o Bahia.
Aos 21, Luxemburgo sa-

cou Benitez e acionou Ygor 
Catatau. O Vasco manteve 
a marcação alta e a pressão 
sobre o Bahia. E, aos 30 mi-
nutos, o time vascaíno foi 
do céu ao inferno. Léo Gil 
cobrou falta na área, Castán 
dividiu com Douglas, e a bola 
sobrou para Ygor Catatau, 
que mandou para as redes 
e comemorou bastante. O 

goleiro baiano ficou caído e 
deixou os demais jogadores 
preocupados. O árbitro ana-
lisou o lance no VAR e deci-
diu anular o gol, expulsando 
Cástan pelo chute no rosto 
do arqueiro adversário.

O Bahia, com vantagem 
numérica no campo, tentou 
tirar proveito, mas não con-
seguiu furar o setor defensi-
vo vascaíno, e o jogo termi-
nou sem gols.

Time carioca derrota o Esmeraldino com 
gols de Nino, de cabeça, e Martinelli (2)

Tricolor vence o Goiás e 
se aproxima do G-4

O Fluminense conseguiu 
um resultado importante 
na noite de ontem. No Nil-
ton Santos, o Tricolor teve 
boa atuação e venceu o 
Goiás por 3 a 0. Nino, de ca-
beça, e Martinelli, duas ve-
zes, marcaram para a equi-
pe de Marcão. O time cario-
ca se aproximou do G-4. A 
equipe está na 5ª posição, 
com 53 pontos, cinco a me-
nos do que o São Paulo.

O Fluminense sobrou 
na primeira etapa. Aos 16 
minutos, Nino subiu para 
abrir o placar de cabeça 
após bela cobrança de es-
canteio de Nenê. Pouco 

depois, Martinelli começou 
a fazer seu nome na partida. 
Aos 25, o meia pegou a bola 
rebatida pela zaga do Goiás e 
encheu o pé de fora da área. A 
bola bateu na trave, nas costas 
do goleiro Tadeu e morreu no 
fundo das redes. O jovem ain-
da teve tempo de marcar após 
bela jogado de Egídio, que o 
encontrou na área para bater 
colocado e ampliar: 3 a 0.

No segundo tempo, o Flu-
minense diminuiu o ritmo, 
optando por jogar no con-
tra-ataque. Porém, o Esme-
raldino esbarrou em suas 
deficiências técnicas e não 
levou perigo.

a palinha do apolinho
AFP

MARATONA CRIMINOSA

ANDANDO 
NO ARAME

PEDALADAS

 N Se o Flamengo que vere-
mos hoje à noite, na Ilha do 
Retiro, for aquele do jogo 
passado com o Grêmio, 
o Sport não terá muitas 
chances. O problema está 
exatamente no desempe-
nho instável da equipe ru-
bro-negra na temporada, 
fato que tem deixado a tor-
cida intranquila, em dú-
vidas sobre o que esperar. 
Pelo menos, sabemos que 
o time é capaz de reeditar 
os seus melhores momen-
tos. Resta esperar que não 
tenha uma nova recaída. 
Reta final é como andar no 
arame, qualquer descuido 
é mesmo fatal.

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

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

Depois de batalha, mais físi-
ca e mental do que técnica, 
o Palmeiras ergueu a Taça 
Libertadores e agora quer o 
Mundial de Clubes do Catar, 
disputado pelos campeões 
dos continentes. O adversá-
rio inicial será a maratona a 
ser cumprida: jogará ama-
nhã às 16h com o Botafogo 
pelo Brasileirão, viajará na 
madrugada de quarta-feira 
para jogar no domingo, às 
15h, contra o vencedor de 
Tigres, do México, e Ulsan 
Hyundai, da Coreia do Sul, 
que se enfrentarão na quinta. 

O desgaste será inevitável, 
mas não tem jeito. Vale lem-
brar que, se tudo sair como 
manda o figurino e chegar à 
final, poderá enfrentar a má-
quina trituradora do Bayern 
de Munique. Conquistando 
o título, não sobrará muito 
espaço para comemorações: 
terá que voltar para concluir 
o Brasileirão. E encarar outra 
pedreira: disputar em dois 
jogos a Copa do Brasil com o 
Grêmio, já com os estaduais 
em andamento abrindo a 
temporada 2021. Vidas de 
atletas também valem.

 N A farra dos convidados 
da Conmebol e da Con-
federação Brasileira de 
Futebol se amontoando 
no Maracanã, na final da 
Libertadores, repercute 
no mundo. Como coibir 
aglomerações nos bailes 
e praias depois dessa?

 N O técnico português Abel 
Ferreira chegou ao Palmeiras 
outro dia, ganhou a América, 
briga pelo Mundial e quer a 
Copa do Brasil. Sentindo-se 
em casa no Palmeiras, ele já 
deu até dura nos jornalis-
tas pedindo paciência com 
treinadores.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Furo de jornal espanhol 
revela contrato de Messi 
com Barcelona: além de 
75 milhões de euros por 
ano, cláusulas únicas nas 
relações entre clubes e jo-
gadores no mundo.

 NAutoridades cariocas 
dizem que a Conmebol 
como organizadora tinha 
direito de trazer convi-
dados. Nesse caso, a Ferj 
como organizadora do Ca-
riocão também tem.

O Vasco volta a jogar 
na quinta-feira, 
contra o Flamengo, 
às 21h, no Maracanã, 
pela 34ª rodada do 
Brasileiro

Martinelli festeja o seu segundo gol na vitória tricolor

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FLAMENGO

BOTAFOGO

Mengão pega o Sport, em Recife
O goleiro Diego Alves, que 
desfalcou a equipe rubro-
negra nas sete últimas par-
tidas por conta uma lesão 
muscular, foi o lado positi-
vo da lista de relacionados 
do Flamengo para pegar o 
Sport hoje, às 20h, em Reci-
fe, pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. O cami-
sa 1 deve ser o titular con-
tra o Leão enquanto Hugo 
Souza volta para o banco 
de reservas para ficar como 
opção para o jogo. 

O zagueiro Rodrigo Caio, 

com lesão muscular desde o 
dia 21 de janeiro, está fora do 
jogo e sem prazo para retor-
nar aos gramados.

O provável time do Fla-
mengo para pegar o Sport é: 
Diego Alves; Isla, Arão, Gus-
tavo Henrique e Filipe Luís; 
Diego, Gerson, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Bruno Hen-
rique e Gabigol.

O sistema defensivo do 
Flamengo foi um dos pontos 
bastante criticados ao longo 
da temporada. Com a saída 
de Pablo Marí para o Arse-

nal, a equipe não conseguiu 
achar o jogador ideal para fa-
zer dupla com Rodrigo Caio. 
Léo Pereira e Gustavo Henri-
que são as opções, mas ainda 
não despontaram vestindo a 
camisa rubro-negra. Conhe-
cidos de longa data, Gabigol 
saiu em defesa de Gustavo 
Henrique. 

“Jogo com o Gustavo faz 
muito tempo, desde o San-
tos. É um jogador incrível, e 
tenho certeza de que vai dar 
muito certo no Flamengo”, 
declarou.

Lecaros se desculpa por atraso 
O atacante Lecaros se des-
culpou pelo atraso no trei-
no do Botafogo, marcado 
para a manhã de ontem, no 
Estádio Nilton Santos. Em 
suas redes sociais, o jogador 
garantiu estar comprometi-
do com o clube e atribuiu o 
atraso a uma “falta de aten-

ção” de sua parte.
“Diante dos últimos acon-

tecimentos, gostaria de pe-
dir desculpas pelo meu erro. 
Infelizmente, cheguei com 
alguns minutos de atraso no 
treino por falta de atenção 
minha. Os treinos normal-
mente acontecem pela tar-

de e houve uma modificação 
informada um pouco depois 
das 19h de ontem”, escreveu.

“Tinha um compromisso 
familiar pela manhã e fui 
dormir mais cedo que o ha-
bitual. Já me desculpei com 
todos os profissionais do 
clube e agora faço o mesmo 
com a torcida. Sempre tive 
muito respeito e profissio-
nalismo com os horários. 
Reforço que estou totalmen-
te comprometido com o Bo-
tafogo, sigo me dedicando e 
honrando a camisa alvine-
gra”, completou.

Além de Lecaros, Rhuan e 
Ênio também se atrasaram. 
Os atletas foram repreendi-
dos pelo clube, que divulgou 
nota oficial dizendo que não 
haverá tolerância.

CAMPEONATO FRANCÊS
Neymar marcou duas vezes para o PSG, 

mas não impediu a derrota de virada 

por 3 a 2, para o Lorient, fora de casa.

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

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ
AVISO

A COMISSÃO DE PREGÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ, torna público 
que considerando a Decisão Liminar proferida em plantão judiciário nos autos do Pro-
cesso Judicial: 0020688-43.2021.8.19.0001, fica SUSPENSO  SINE DIE o processo 
licitatório constante do Pregão Eletrônico (SEI nº E-04/171/221/2018), cujo objeto é: 
Registro de Preços para a Contratação de Serviços de Comunicação de Dados de 
Longa Distância (WAN) e Conexão Internet para a Rede do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro – INFOVIA 3.0 (ConectaRJ). 
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ECONOMIA

SERVIÇO PÚBLICO: 
PRIORIDADE NA 
CÂMARA FEDERAL
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O 
controle de gas-
tos públicos será 
prioridade nas 
discussões da Câ-

mara dos Deputados neste 
primeiro semestre. Os dois 
principais candidatos que 
disputam a presidência da 
Casa, Arthur Lira (PP-AL) 
e Baleia Rossi (MDB-SP), 
nomes respectivamente 
defendidos pelo presiden-
te da República, Jair Bolso-
naro, e por Rodrigo Maia 
(DEM-RJ) - que ocupa o 
posto agora -, defendem 
mais austeridade. 

Lira, no entanto, é mais 
categórico em relação ao 
tema, e já mostrou total 
alinhamento com a equi-
pe econômica do governo: 
se eleito, vai pautar a PEC 
Emergencial (186/19), 
que prevê a redução sa-

lário e jornada de servi-
dores. A aprovação desse 
texto, aliás, foi apontada 
pelos técnicos do Ministé-
rio da Economia, sob co-
mando do ministro Paulo 
Guedes, como fundamen-
tal para a retomada eco-
nômica do país. 

O candidato de Bol-
sonaro disse ainda que, 
além dessa proposta, a 
PEC 32/20, da reforma 
administrativa, também 
deverá ser votada nos 
seis primeiros meses do 
ano. O texto reestrutura 
o serviço público de todo 
país, alcançando não só 
a União, mas os estados 
e municípios.

A reforma prevê o fim 
da estabilidade para futu-

FRENTE A 2019 HÁ 22 ANOS

DESPESA CAIU CENÁRIO

 N Enquanto parlamentares e o 
governo defendem o controle 
de despesas públicas, entre 
elas, com pessoal, o conjunto 
do funcionalismo alega que, 
ao longo dos anos, os gastos 
com o serviço público da União 
reduziram. Análise feita pelo 
Sindicato Nacional dos Audi-
tores e Técnicos Federais de 
Finanças e Controle (Unacon 
Sindical) sobre o Resultado 
do Tesouro Nacional no ano de 
2020 revela esse cenário.

 NO levantamento feito pela en-
tidade mostra que, em relação 
ao ano de 2019, a despesa com 
pessoal civil ativo do governo 
federal, em 2020, corrigida pela 
inflação, caiu 3,7% em relação a 
2019. “Sendo ainda inferior ao 
nível alcançado em 2014”, res-
saltou o presidente do Unacon 
Sindical, Bráulio Cerqueira. De 
acordo com os dados, os gastos 
com o funcionalismo da União é 
menor que o nível alcançado há 
22 anos, em 1998.

CONTROLE DE GASTOS

Governo federal 
quer aprovar 
logo a reforma 
administrativa e 
PEC Emergencial 

PROJETO

PEC 186

Chamada de PEC 

Emergencial, texto 

prevê gatilhos em 

períodos de crise fiscal

ros servidores, mantendo 
essa garantia apenas para 
as carreiras de Estado, e 
acaba com o regime jurídi-
co único, criando cinco no-
vos tipos de vínculos, entre 
eles, o chamado vínculo de 
experiência (que substitui 
o estágio probatório). Além 
disso, extingue diversos be-
nefícios garantidos para 
as categorias municipais 
e estaduais, como adicio-
nais por tempo de serviço 
(triênio e quinquênio, por 
exemplo), progressões e 
promoções automáticas e 
licença-prêmio. 

A ideia de Arthur Lira 
é votar logo o Orçamento 
de 2021, para, em segui-
da, trabalhar nas duas 
propostas. A reforma tri-
butária, no entanto, seria 
deixada para depois, até 
porque, agora, o gover-
no quer investir nos dois 
textos que alcançam o se-
tor público. 

Já para Baleia Rossi, 
mesmo sendo favorável à 
reforma, a proposta só an-
dará na Câmara se houver 
envolvimento direto e pú-
blico de Bolsonaro, tendo 
em vista a complexidade 
da matéria. O parlamen-
tar deu essa declaração na 
última quinta-feira.

“Claro que a reforma ad-
ministrativa depende mui-
to do envolvimento e do 
comprometimento do go-
verno. Sem que haja uma 
defesa pública e objetiva 
do próprio presidente da 
República é muito difícil 
uma reforma administra-
tiva avançar na Casa”, afir-
mou o deputado.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

N e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

N site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Dicas para gastar menos com 
ar-condicionado e ventilador
Quando comprar, opte por produtos com a etiqueta do Inmetro A, que indica 
menor custo de energia, e com o Selo Procel, que certifica a eficiência energética 

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Modelos mais antigos com a parte traseira para fora da parede podem ser mais baratos, mas consomem mais. Prefira os modelos split

E
m meio ao Verão e às 
altas temperaturas, 
vem a preocupação 
com o valor da conta 

de luz, já que no período a 
população costuma ligar o 
ar-condicionado e o venti-
lador mais vezes. O uso dos 
aparelhos pode, sim, contri-
buir para o aumento do pre-
ço desta despesa. Mas você 
sabe como combater o calor 
sem que os gastos com os “re-
frescos” extrapolem o orça-
mento familiar? O DIA ou-
viu especialistas que deram 
dicas de como economizar 
energia, reduzindo o valor 
da fatura da luz. 

Para a utilização do apare-
lho não pesar tanto no bolso, 
os consumidores precisam 
ficar atentos à etiqueta do 
Inmetro e ao Selo Procel, 
este último certifica a efi-
ciência energética. Já a do 
Inmetro mostra o consumo 
de energia dos eletrodomés-
ticos, classificando de A até 
G. No A, o produto tem me-
nor custo de energia, então 
esse apresenta a melhor saí-
da para economizar. O G é 
menos eficiente.

Em relação ao ar-condicio-
nado, os modelos com a parte 
traseira para fora da parede 
podem ser mais baratos, mas 
consomem mais energia. Já os 
Split Inverter, por terem tec-
nologia avançada, são silencio-
sos e econômicos, porém, mais 
caros para compra. 

Marcos Feghali, professor 
do curso de Engenharia Me-
cânica do Ibmec, estima que o 
gasto de energia cai em torno 
de 40% com os aparelhos In-
verter. “Essa tecnologia per-
mite que o aparelho funcione 
de forma suave e contínua, va-
riando a rotação do compres-
sor, o que diminui o consumo”.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

REPRODUÇÃO

PELA INTERNET COSTUMA SER MAIS EM CONTA

Pesquise e compare os preços antes de comprar

 N Para quem vai comprar um 
ar-condicionado ou ventilador 
agora, o especialista em Varejo, 
Marco Quintarelli sugere a pes-
quisa em lojas virtuais, princi-
palmente, em grandes maga-
zines, que podem apresentar 
melhor oferta e negociação. 
“Eu comprei um ar-condiciona-
do pela internet, recentemen-
te, e tive uma diferença de 13% 
mesmo pagando frente, se 
comparado ao preço em uma 

loja física”, esclarece Quintarelli.
Ricardo Macedo, economista 

e professor do Ibmec, faz coro: 
“O consumidor deve sempre 
comparar os preços e observar 
os custos com o frete a fim de 
verificar a melhor alternativa”. 
Macedo lembra ainda que o com-
prador precisa estar ciente sobre 
os possíveis gastos com a manu-
tenção do aparelho. 

“Se for possível comprar em 
uma loja física, é bem provável 

que consiga negociar um bom 
desconto sendo até mais ba-
rato que comprar on-line. Mas 
nem todos terão essa condi-
ção, a não ser que os aparelhos 
sejam pequenos e leves para 
facilitar o transporte. Isso deve 
ser mencionado devido ao fato 
dos consumidores não estarem 
dispostos a esperar pela en-
trega do produto, pois existe 
a possibilidade de atrasar a 
entrega”, orienta Macedo.

Ventiladores estão em promoção. A orientação para consumidores é avaliar o selo Procel, o A é econômico

CONFIRA AS OFERTAS

Casas Bahia e Ponto Frio
(ofertas válidas para lojas fí-
sicas até a próxima quarta-
feira, dia 4)

 NVentilador 40cm Mondial vt-
40-b Turbo pt - R$ 139,00

 NVentilador 40cm Mondial vtx-
40 8p Turbo pt - R$ 179,00

 NVentilador 40cm Arno Ultra Si-
lence Desm. Vd40 - R$ 239,00

Americanas (lojas físicas 
e site)

 N Ventilador 30cm 127V NV-15-
6P - Mondial - R$ 109,90

 NVentilador Bvt45 Turbo 110v 

Britânia - R$ 209,00

Americanas (site)
 NV-91 - Ventilador de Piso Turbo 

Action 5000 Premium - Mondial - 
R$ 399,90

 NVentilador de Teto Arno Ultimate 
Silencioso Vx21 c/ Controle Remoto 
- 35% Mais Econômico - R$ 489,90

 NAr-condicionado Janela 10000 
Frio Consul CCB10EB - R$ 1641,18

 N Ar-condicionado Split Elec-
trolux Ecoturbo 9000 BTUs Frio 
220V - R$ 1 999,00

Submarino

 NAr-condicionado Portátil Gree 
10000 BTUs Frio 127V GPC10AK
-A3NNA1C - R$ 2.049,00

 N Ventilador de Coluna Bri-
tânia 6 Pás 47cm Preto 127V 
BVC450 - R$ 249,90

Shoptime
 NAr-condicionado Split Bri-

tâ n i a  -  9 0 0 0  BT U s  Fr i o  - 
Bac9000tfm9 - R$ 1299,99

 NVentilador e Abajur Vertical - 
R$ 89,90 

 NVentilador Parede Oscilante 
50cm 200w Bivolt Turbo 6 Pas 
Steel Ventisol - R$ 357,60

Tecnologia Inverter 
permite que o 
aparelho funcione 
de forma contínua e 
diminui o consumo

Bolsonaro 
e Guedes 

querem 
aprovar PEC
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Regulamentação do home office
Tramitam no Congresso PLs que garantem rateio de despesa, vale-alimentação e equipamentos

ARTE O DIA

O 
trabalho em casa, 
conhecido como 
home office ou te-
letrabalho, é uma 

realidade no mercado. Mes-
mo antes da pandemia de 
coronavírus alguns profis-
sionais já trilhavam por esse 
caminho, como vendedores, 
corretores, assessores de 
imprensa, editores de vídeo, 
por exemplo. Se de um lado 
o home office pode ser satis-
fatório por propiciar maior 
contato com a família, de 
outro representa aumento 
de despesas para o empre-
gado - que agora ganhou o 
apelido de “colaborador” -, 
como energia, telefone fixo, 
celular e pacote de internet, 
por exemplo. 

“O trabalho a distância, 
o trabalho remoto e o por 
aplicativo hoje são uma 
realidade. E com a pande-
mia cresceu muito e muito 
mais! Inúmeros empresá-
rios perceberam que têm 
como aumentar o seu lucro 
com o home office e joga-
ram despesas para o funcio-
nário, que ficou responsável 
por pagar internet, energia 
elétrica, água, vale-alimen-
tação, vale-transporte... En-
fim, toda estrutura. Só que 
isso não pode continuar as-
sim”, adverte o senador Pau-
lo Paim (PT-RS). 

Para regulamentar esse 
tipo de relação de trabalho, 
Paim contou que tramitam 
na Câmara e no Senado, des-
de agosto passado, projetos 
que tratam do tema.

“O Congresso precisa, ur-
gentemente, regulamentar 
o trabalho home office. Te-
mos que garantir os direitos 
sociais e trabalhistas, pen-
sar na saúde e no bem-estar 
de todos”, adverte o sena-
dor, que um alerta: as ações 
na Justiça relacionadas ao 
teletrabalho, trabalho a 
distância e trabalho em do-
micílio cresceram 263% em 
2020 ante 2019.

Já a advogada Silvia Cor-
rea avalia que se não há 
mais necessidade de deslo-

camento residência-traba-
lho-residência com o home 
office, a obrigação do em-
pregador deixa de existir. 
“Ressalvando o custeio do 
transporte nos eventuais 
dias que o empregador exi-
gir o comparecimento  do 
empregado na empresa”, 
acrescenta.

TEM QUE MANTER ALIMENTAÇÃO
Em relação a alimentação 
do trabalhador, que algu-
mas empresas suspende-
ram, a advogada pondera 
que “o trabalho a distância 
não altera a necessidade 
de almoço ou alimentação,  
não se justificando a sus-
pensão desse benefício”.

Ao que o senador Paulo 
Paim complementa: “Os 
projetos em tramitação no 
Congresso Nacional visam 
corrigir essas distorções e 
regulamentar o trabalho 
em casa”.

 > Uma das questões 
a  ser  resolvida é  a 
do custo dos equipa-
mentos e das despe-
sas com o teletraba-
lho, preocupação que 
levou o senador Fa-
biano Contarato (Re-
de-ES) a apresentar 
o Projeto de Lei (PL) 
3.512/2020, que pro-
põe que as empresas 
e organizações em ge-
ral sejam obrigadas 
a fornecer e manter 
o aparato necessário 
à execução do traba-
lho: computadores, 
mesas, cadeiras ergo-
nômicas e o que mais 
for necessário para a 
segurança do empre-
gado. Os empregado-
res também teriam de 
reembolsar o empre-
gado pelos gastos com 
energia elétrica, tele-
fonia e uso da internet 
relativos ao trabalho.

Outros propostas 
são o PL 3.915/2020, 
que também obriga 
o empregador a dis-
ponibilizar infraes-
trutura e equipamen-
tos, e o Projeto de Lei 
561/2020, que priori-
za o regime para em-
pregados que tenham 
filhos de 3 anos de 
idade ou menos. As 
duas propostas estão 
na Câmara. 

Já no Senado está o 
PL 4.006/2020, da se-
nadora Rose de Frei-
tas (Podemos-ES), que 
estabelece que, dos 
recursos economiza-
dos pelo governo por 
conta do teletraba-
lho, 7,5% deverão cus-
tear a vacina contra a 
covid-19. 

Conheça as 
propostas nas 
duas Casas

NA JUSTIÇA

 N O aumento dos gastos do 
empregado com o home office 
também é destacada pelo ad-
vogado Sérgio Batalha:  “Eu 
entendo que a empresa tem 
que fornecer os instrumentos 
de trabalho e isto inclui even-
tuais despesas decorrentes do 
home office, como internet rá-
pida e energia, por exemplo”. 

Mas, segundo o especia-
lista, a maior polêmica é em 
relação ao horário de traba-
lho. É comum que emprega-
dores exijam que o funcio-
nário fique além das horas 
contratuais online, seja em 
email ou WhatsApp.

“A princípio, o chamado 
teletrabalho exclui o empre-
gado do regime das horas ex-
tras, mas se o horário puder 

ser controlado via sistema e 
houver cobrança de serviço 
após o horário, entendo que 
pode haver obrigatoriedade 
de pagamento de horas ex-
tras trabalhadas”, adverte 
Batalha.

Caso não receba o valor ex-
cedente pelas horas trabalha-
das e pelo aumento dos gas-
tos domésticos o empregado 
pode reivindicar esses paga-
mentos na Justiça. E como 
provar que trabalhou a mais 
em home office? “Pode juntar 
as contas de antes e depois do 
home office. Quanto às ho-
ras extras, pode juntar emails 
e mensagens de WhatsApp 
comprovando a cobrança de 
trabalho além das oito horas 
diárias” orienta Batalha.

Reivindicação por gasto extra

Inúmeros 
empresários 
perceberam que 
têm como aumentar 
o seu lucro com 
o home office e 
jogaram a despesa 
para o funcionário”

PAULO PAIM,  
senador (PT-RS)

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 
Sta.Cruz r$25.000,00
Quarto, cozinha, banheiro e 
outra de R$75.000,00 sala, 
quarto, cozinha, banheiro, 
quintal toda murada, Terrenos 
de 8x16 próximo estação. Tra-
tar direto com proprietário Tel: 
3217-9252/ 98579-8690

 

ItaIpu r$150.000,000
Vendo Terreno próximo Ave-
nida Central/ Praias, com 
fundos para reserva florestal. 
Rua sem Saída. Registrado/ 
escriturado. Direto proprietá-
rio Tel:2613-6958/ 98537-
6065

 

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

aDVOCaCIa t.99161-9013
em Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia, rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, plantão 24h. 
Dr. milton Santos tel:99161-
9013 whatsapp 
 

aDVOGaDO V/teXtO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

auXILIar V/teXtO
Contratamos senhora aci-
ma 40anos residente bairro 
Fátima/ Centro. Experiência 
computador. Informar preten-
são salarial. Curriculo com 
foto para email adrianaferrei-
ra1955@gmail.com

 
tÉC. eLetrÔNICa 
Contrata-se Técnico em Ele-
trônica  com experiência em 
Equipamentos Hospitalar. 
Enviar Currículo para : rh.flex-
med@flexmed-es.com.br

 

mOtOrISta V/teXtO
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguin-
daste (caçamba) entrar em 
contato no telefone. início 
imediato, salário a combinar. 
t. 21 2445-1393.
 

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

 
meCÂNICO V/teXtO
De Autos  Precisa-se para 
oficina. Experiência compro-
vada, salário +cesta básica 
+almoço  +VT. Tratar Rua 
Montevidéu, 287- Penha.

 

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

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

 

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

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



PEPÊ, DUPLA DE NENÉM, 
BEIJA MUITO EM FESTA

FábiaOliveira

NOVO AMOR 

Bruna Griphao 

namora 

estudante de 

medicina  

às escondidas

THIA
GO D

URAN

B
runa Griphao tem um novo 
amor, mas por enquanto, 
tem procurado manter o 

relacionamento em segredo. O 
eleito da atriz se chama Henrique 
Flora. O rapaz é de família rica, 
estudante de medicina e fica 
quase que em tempo integral no 
apartamento da loura, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 

Os dois estão juntos desde o 
início da pandemia de coronaví-
rus, mas já se conhecem há 
anos, especificamente desde a 
adolescência, quando começa-
ram uma amizade. Henrique, 
inclusive, é melhor amigo de um 
ex-namorado da atriz.

Bruna vem mantendo o rela-
cionamento às escondidas por-

que Henrique costuma ser sem-
pre muito discreto, detesta holo-
fotes, não quer ser celebridade e 
apenas deseja seguir na carreira 
da medicina. E quem conhece a 
atriz garante que ela está apai-
xonada de verdade, tanto que 
deixou de frequentar as noitadas 
como antes e tem estado mais 
caseira ultimamente, assim 

como o novo boy. 
Bruna Griphao já viveu um 

relacionamento nunca assumido 
publicamente com o surfista 
Gabriel Medina, com quem che-
gou a fazer uma tatuagem. Hoje, 
o surfista está casado com a 
modelo Yasmin Brunet e não se 
priva de assumir seu relaciona-
mento para todos verem. 

DIZ EX SOBRE NEGO DO BOREL

‘ERA AGRESSIVO COM A MÃE’, 

No último sábado, o ator Sebah Vieira escolheu Búzios, na Região dos Lagos do Rio, 

para comemorar seu aniversário ao lado de poucos amigos. O evento aconteceu na 

casa Birseville. Entre os convidados, Pepê e Neném, a ex-paquita Cátia Pagnote, as 

ex-BBB’s Janaína do Mar e Adélia Soares, a cantora Juliana Moreto, Simone, do grupo 

Fat Family, e o promoter Rodrigo Oliver. A cantora Pepê não se cansou de beijar muito 

sua atual mulher durante o encontro.
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Ex-namorada e ex-assessora de Nego do Borel, Suwellen Sauer é a primeira entrevistada da se-

gunda temporada do quadro ‘Na Real’, no canal do youtuber e mais recente contratado da Band, 

Bruno de Simone. No bate-papo polêmico que deve ir ao ar nesta segunda-feira, a empresária 

de 36 anos fala sobre o relacionamento abusivo que viveu com o cantor. Suwellen já revelou 

publicamente que foi agredida por Nego com um soco na costela e que o funkeiro tentou enfor-

cá-la com um carregador de celular. Agora, ela conta ainda que o cantor costuma ser agressivo 

até mesmo com a própria mãe. 

“Quando eu comecei a perceber um comportamento agressivo, não era nem comigo, a prin-

cípio. Era com a mãe dentro de casa, a forma como se comportava. Era agressivo no tom de voz, 

por ser contrariado e bater e jogar as coisas longe e quebrar, agressivo de dar cabeçada em uma 

porta… era esse nível de agressividade”, afirma a moça. 

Quando questionada se Nego seria ou não usuário de drogas, Suwellen afirma que apesar de 

já ter desconfiado, nunca viu nada com os próprios olhos. “Eu nunca presenciei nada, embora eu 

soubesse de algumas coisas. A minha relação com ele era muito profissional, enquanto assesso-

ra. Enquanto namorada, eu ficava muito dentro de casa. Eu não era aquela namorada que dá a 

mão atrás do palco. Nós não morávamos juntos, mas a gente ficava muito junto. Eu morava em 

Jacarepaguá e ele ficava muito na minha casa. A gente ficava muito junto, mas essa questão de 

drogas, que a gente sabe que pode vir a acontecer, eu não presenciava porque eu não acompanha-

va”, disse a loura, que afirmou que constantemente ouvia boatos sobre o cantor ser usuário. “Ele 

sempre teve um comportamento muito excêntrico, então algumas pessoas sempre me falavam: 

‘Suwellen, esse cara não tá puro’”. 

Ela também falou sobre o lado 

machista do Nego do Borel. “Ele 

sempre foi muito machista e eu 

não entendia isso. Eu era mui-

to apaixonada por ele e achava 

tudo muito engraçado. […] Quan-

do eu vejo um vídeo dele com a 

atual ex-namorada (Duda Reis), 

a menina dopada na cama e ele 

pegando o rosto dela com o olho 

esbugalhado e fazendo umas 

maluquices, aquilo me doeu tan-

to, porque eu entendi, naquele 

momento, que aquilo é ele. Então 

não sei te dizer se é remédio, dro-

ga ou até o inimigo como ele disse 

numa entrevista recente. Sincera-

mente não sei te dizer. Eu sei que 

eu minimizei muitas coisas”.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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REPRODUÇÃO INSTAGRAM

MARQUEZINE E FERNANDA: AS 
MILITANTES DE TAUBATÉ
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Ex-figurinista do jornalismo da TV Globo, Kiara Bianca usou as redes sociais para 
desabafar sobre sua demissão. “Pensava seriamente que eu teria uma chance de 
promoção pela qualidade do meu trabalho, mas as coisas não são tão simples 
assim. Existem egos e preferências por pessoas”, diz a profissional, que ainda 
citou um ambiente de trabalho ‘tóxico’. “Superei por nove anos um setor tóxico 
e doentio e bem incompetente. Então, toda vez que eu sobressaia, era achatada. 
Tenho total confiança no meu capital de trabalho e nas minhas condições”, diz.

Um leitor desta coluna flagrou o Bruno Gagliasso tomando uma chamada em 
Fernando de Noronha, na última terça-feira. É que segundo o relato, o ator, que 
estava recentemente no paradisíaco destino curtindo dias de folga ao lado dos 
filhos Titi e Bless, tentou entrar em uma pizzaria na ilha sem máscara, mas não 
conseguiu e foi advertido por conta da falta do acessório de proteção. Poxa, Bru-
no, logo você que sempre defende tanto o ‘fique em casa’? Não pode esquecer 
da máscara assim...

Um ex-galã de novelas da Globo e da Record, que adora pagar de machão 

por onde passa, tem investido em um ex-BBB assumidamente bissexual. 

Recentemente eles estiveram juntos, mas entre amigos. Segundo a coluna 

soube, o ator tem estado cheio de chamegos pra cima do ex-brother. Será 

que o rapaz irá ceder aos encantos? E mais não digo!

INVESTIDAS

DESABAFO PÓS-DEMISSÃO

SEM MÁSCARA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Sim, meu caro leitor, depois de Anitta, agora o time das ‘militantes de Taubaté’ 
ganha novas integrantes famosas que adoram militar e apontar o dedo para 
todos em público, mas quando ninguém vê, suas atitudes são outras. Fernan-
do de Noronha está sendo território sem lei para famosos. Bruna Marquezine 
está por lá com o novo affair, Enzo Celulari, e tem deixado de usar a máscara de 
proteção, além de frequentar luais e festinhas na região. Ao lado de seu novo 
affair, a atriz Fernanda Paes Leme, que também está na ilha, tem seguido o 
mesmo caminho. Esse tipo de postura não é igual a do presidente que eles 
tanto criticam por não usar máscara?

Sabrina Sato deixou seus seguidores de queixos caídos ao compartilhar no 
Instagram alguns registros de biquini preto. A japa mostrou que está 
aproveitando o fim de semana de forte calor em São Paulo, onde mora, para 
colocar a vitamina D em dia, e também para mostrar toda sua boa forma e 
suas curvas irretocáveis. “Vamos tomar sol, né?”, escreveu ela na legenda da 
foto que foi muito elogiada por famosos e diversos internautas. 

DESEMBARGADOR VETA 
PEDIDO DE MENDIGO E CITA 
ATAQUE AO JUDICIÁRIO
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Latino está feliz da vida após ter assinado recentemente uma parceria com a gravadora de nin-
guém menos que o Dennis DJ. “O grande barato disso é que o Dennis já foi meu DJ e hoje assino 
com a gravadora dele. Prova de que o mundo não dá volta, ele capota!”, disse o cantor à coluna. 
Quem fechou o contrato foi o empresário Christovam Neuman, atual gestor da carreira do Latino.

NOVA PARCERIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ainda inconformado com o bloqueio de seu Instagram no Brasil, Carlinhos 
Mendigo entrou com um mandado de segurança contra a juíza que 
determinou, em agosto do ano passado, que seu perfil fosse desativado. O 
humorista alega que a decisão da magistrada é arbitrária e a considerou 
como abuso de poder. 

No mandado de segurança, Carlinhos pediu, através de uma liminar, a 
reativação de sua conta na plataforma. Mas o desembargador entendeu 
liminarmente que o Instagram do ator não deveria ser reativado pois a 
decisão pela desativação da conta foi uma punição pelo descumprimento 
da medida protetiva ao atacar a ex, Aline Hauck, mãe de seu filho, em seu 
perfil. Além disso, a decisão liminar leva em conta as declarações públicas 
de Carlinhos atacando o Judiciário. 

“Nota-se que o interpelante violou medida protetiva e, ainda, fez 
declarações à mídia em postura agressiva, ofensiva e total descaso ao Poder 
Judiciário, chegando a afirmar que o bloqueio de sua rede social não o 
abalaria (em descompasso ao que alega em seu pleito), dizendo o seguinte: 
“Faço outra (conta no Instagram), seus pedaços de bosta!”, disse o 
desembargador, que também ressaltou outro ataque do humorista. 

“Disse ainda, que ‘tem gente que 
merece muito mais do que torturador, 
estuprador... sequestrar e estuprar a 
mentalidade de uma criança menor, 
pode né???’, marcando em seguida o 
perfil oficial do Ministério Público do 
Estado de São Paulo, em clara referência 
ao caso que hora se aprecia”.

Agora, o mandado de segurança, uma 
espécie de novo processo que Carlinhos 
moveu contra Aline Hauck, deve 
continuar tramitando e ela deve ser 
citada em breve na ação.
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 N Além da eleição dos presidentes da Câmara e do 
Senado, a disputa hoje vai definir os ocupantes de 
cargos-chave nas duas Casas. Em caso de vitória de 
Arthur Lira (PP-AL), a primeira vice-presidência da 
Câmara está sob disputa entre o PSL e o PL. Já no 
Senado, MDB e PSD querem ocupar a primeira vice
-presidência. Foi a negociação do cargo que levou o 
MDB a abandonar Simone Tebet (MDB-MS). Já o PSD 
foi a primeira bancada no Senado a declarar apoio à 
candidatura de Rodrigo Pacheco.

Balcão   
 N O Planalto apostou to-

das as fichas em Lira e 
Pacheco e abriu um bal-
cão de negociação de car-
gos e emendas em troca 
de votos. Vencer na Câ-
mara, principalmente, 
representa para o Go-
verno abater o plano de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
de construir uma frente 
suprapartidária para ten-
tar frustrar a reeleição de 
Bolsonaro em 2022. 

Máquina 
 N Líderes governistas, 

assessores do Planalto e 
ministros mobilizaram 
a máquina federal para 
atender parlamentares e 
interferir na sucessão das 
duas Casas.  

Operação   
 N A operação foi bem su-

cedida, avaliam auxilia-
res de Bolsonaro. Na Câ-
mara, apesar de partidos 
terem fechado com Baleia 
Rossi (MDB-SP), deputa-
dos dissidentes mantêm 
votos que podem selar 
a vitória de Arthur Lira 
(PP-AL). 

Música 
 N Os discursos de Arthur 

Lira (PP-AL) e Rodri-
go Pacheco (DEM-MG) 
soam como música para 
o Planalto. Ambos são 
críticos à abertura de im-
peachment e já avisaram 
que vão barrar CPIs que 
possam constranger o 
Governo. 

Listas 
 N Fechadas com Baleia 

Rossi (MDB-SP), as ban-
cadas do DEM e Solida-
riedade podem mudar de 
lado hoje. Deputados pre-
param listas para que os 
dois partidos migrem ofi-
cialmente para o bloco do 
Arthur Lira (PP-AL).  

Cargos 
 N O racha no DEM, par-

tido de Rodrigo Maia, se 
deve, principalmente, aos 
diversos cargos que caci-
ques do partido têm no 
governo Bolsonaro, como 
Codevasf (Companhia de 
Desenvolvimento dos Va-
les do São Francisco), Su-
perintendência do Desen-
volvimento do Nordeste 
(Sudente) e Departamen-
to Nacional de Obras Con-
tra as Secas (Dnocs). 

Protesto 
 N No PT, que tem a maior 

bancada da Câmara, pelo 
menos cinco deputados - 
contrários à aliança com 
Baleia Rossi e o MDB -, 
vão votar na candidata do 
Psol, Luiza Erundina (SP). 

Vigília  
 N Servidores convocaram 

para hoje uma vigília em 
frente ao Congresso Na-
cional em defesa da vaci-
na, contra as privatizações 
e a reforma administrati-
va. Mas a Polícia Militar 
decidiu interditar o trân-
sito na Esplanada dos Mi-
nistérios. O objetivo, se-
gundo a PM, é garantir “a 
segurança de todos” que 
vão participar da abertura 
o ano legislativo.   

Endividamento 
 N O endividamento das fa-

mílias brasileiras atingiu, 
em 2020, o maior pata-
mar em 11 anos. Segundo 
a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), o 
percentual de endivida-
dos no país fechou em 
66,5%. Em 2019, os endi-
vidados eram 63,6% das 
famílias. 

DIA D

RIFADA  

 N No Senado, a candidata Simone Tebet (MDB-MS), rifada pelo 
próprio partido, vai para a disputa - para marcar posição -, como 
candidata independente. O bloco de Pacheco, chancelado pelo 
Planalto e que tem apoio até da oposição, soma mais de 41 votos 
- número necessário para a eleição do democrata. 

Desculpe-me, leitor; errei como 
cidadão e cometi infração de es-
tacionar em local proibido, ten-

do sido autuado e rebocado para o pátio 
localizado na Av. Pedro II, 67 - São Cris-
tóvão. A eficiência no procedimento de 
reboque foi assustadora – demorei 20 
minutos e o veículo tinha sumido; nada 
mais que justo, fui infrator. Entretanto, 
poderiam ter colocado alguma notifica-
ção sobre a remoção, pois fiquei assus-
tado e pensei ter sido assaltado.

Fui imediatamente ao pátio munici-
pal para reaver meu carro (sem saber 
ao certo se era o local correto). Chegan-
do lá às 15h30, a quantidade de pessoas 
aguardando na fila surpreendeu – ti-
nham mais de cem na minha frente e to-
dos esperando na rua (poderiam colocar 
algumas cadeiras).

Aguardando na fila, alguns me abor-
daram para perguntar se já tinha todos 
os documentos impressos e se já teria 
pago os boletos. Fiquei surpreso com o 
serviço, pois eram muitos ofertantes. Eis 
a lista para reaver o carro: pagamento de 
débitos do carro em espécie ou em débi-
to em conta, nas agências do Banco Bra-
desco. O veículo somente será liberado 
após a confirmação do crédito bancário. 

A biografia de Samuel Wainer, 
de Karla Monteiro, tem sido o 
assunto de todos que gostam 

da política, do jornalismo, da história 
recente do Brasil. O trabalho é real-
mente excepcional pela qualidade das 
pesquisas, das informações, avalia-
ções, com grande preocupação de não 
fugir da verdade. 

“Samuel Wainer – O Homem Que 
Estava Lá” - mostra como o biografado 
marcou meio século de vida na impren-
sa brasileira, no mundo político e inte-
lectual, com passagem na vida social do 
Rio capital e, por mais uns anos, o centro 
dos acontecimentos nacionais.

Getúlio Vargas, seu governo, seus 
apoiadores e desafetos são persona-
gens do livro, assim como Carlos La-
cerda, apresentado com fidelidade em 
suas ambições, agressividade e facili-
dade de mudar de avaliações ideológi-
cas ou de políticos e jornalistas.

Aquela foi uma geração dourada 
no jornalismo brasileiro, tendo como 
centro o Rio. Eram quase 20 jornais 
diários e com venda razoável nas ban-
cas. Destes, apenas O Globo e O DIA 
sobrevivem até hoje. Desfilam no livro 
os craques como Otávio Malta, Nel-
son Rodrigues, Paulo Francis, Maneco 
Muller, Otto Lara Resende, Carlos Cas-
telo Branco, David Nasser.

Samuel Wainer trabalhou para Assis 
Chateaubriand, quando cobriu a cam-
panha de Getúlio, em 1950, assinando 
uma coluna nos Associados, que, como 
os demais jornais, defendiam a candi-
datura do Brigadeiro Eduardo Gomes. 
Com as relações próximas a Vargas, 
após a eleição, partiu para o projeto 
do jornal “Última Hora”, que foi um 
sucesso editorial, logo passando a ter 

Karla Monteiro e Samuel Wainer

Estacionar em local proibido: via crucis

Thiago Jordace 
advogado 
e professor 
universitário

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

Apresentar o nada consta do veículo.
Não faz sentido exigir que se pague 

nas agências do banco, pois a transfe-
rência via PIX resolveria eficientemente 
a questão. Salutar é o aviso colado no 
bebedouro: “Não pague pela internet!” 
Achei estranho.

Se resolver ir ao banco, pagar na “boca 
do caixa” as pendências, imprimir toda 
a documentação, conseguiria chegar ao 
local antes da 17h? Claro que não – só se 
não fosse trabalhador. Portanto, duas 
diárias deveriam ser pagas.

Qual seria o previsto na legislação? 
De acordo com a Lei 9.503, estacionar o 
veículo em locais proibidos tem sanção 
de multa no valor de R$ 195,23 ou de R$ 
293,47 – a depender da gravidade da in-
fração e do local de parada. Quando for 
referente a veículos de passeio e vans, a 
remoção é no valor de R$ 195,79, sendo 
cobrada diária de R$ 79,10.

Funcionário: “Dr., não pague pela in-
ternet, pois, se assim o fizer, vai ter que 
pagar duas vezes. O correto é pagar na 
boca do caixa, mas vai perder tempo e 
pagará mais uma diária. O melhor é ir à 
financeira localizada perto dos guichês 
de atendimento que realizam a transa-
ção bancária rapidamente.”

Me dirigi à enorme fila para paga-
mento dos boletos; não tinha opção – 
todos pagavam ali porque sabiam que 
era a única forma de não ser punido com 
uma diária de pátio a mais. Depois de 
espera de uma hora, fui atendido por 

edições regionais em São Paulo, Mi-
nas e Pernambuco, mas que viria a se 
constituir em alvo de denúncias, que 
agravaram a crise política e a posição 
do então presidente.

Mais do que uma biografia, a publi-
cação é um retrato fiel de uma época, 
de seus atores, em todas as áreas da so-
ciedade. Fundamental conhecer o pas-
sado para entender o presente e pro-
gramar o futuro. E só pelas biografias 
e livros de memórias, e na coleção dos 
jornais, se pode conhecer a verdade.

O melhor do vitorioso livro é que a 
autora está começando a trabalhar a 
vida de outro personagem fascinan-
te, do final dos anos 1950 até a virada 
do milênio: Leonel Brizola. Indepen-
dentemente de se gostar mais deste ou 

daquele, os homens que marcaram a 
vida nacional, influenciaram a gerar 
o Brasil que temos e devem ser mais 
conhecidos, longe das paixões e das 
interpretações.

Karla Monteiro consolida, com o 
seu livro, a percepção de que os jor-
nalistas que vivem os tempos atuais 
são fundamentais na narrativa das 
décadas mais recentes, pois, além 
da memória, podem ouvir interlo-
cutores e participantes da cena polí-
tica, revelando também quem eram 
os homens que atuaram de maneira 
tão forte na vida brasileira, mas dos 
perigos, das paixões, levarem a erros 
graves de avaliação.

O livro consolida a habilidade, austeri-
dade, seriedade de Getúlio Vargas.

uma moça que me questionou se faria 
o pagamento via crédito ou débito, pois 
a financeira cobrava uma taxa de con-
veniência de R$ 60 para aquele e R$ 39 
para este.

Até aqui, já eram umas 18:30h. Ti-
nha chegado umas 15h30h – três horas 
de espera? Reclamei com o atendente: 
“Companheiro, estou de terno e gravata, 
aqui dentro está mais quente que sauna 
seca, por que tanta demora? Resposta: 
“Dr., seu veículo foi rebocado hoje e você 
vai conseguir tirar no mesmo dia, fique 
grato; tem gente que demora três dias.”

Confesso que fiquei lisonjeado pela 
minha eficiência como advogado em 
resolver a situação “rapidamente” e re-
solvi aguardar o procedimento conheci-
do como “chá de cadeira”. Após ter pago 
tudo e mais um pouco e ter esperado 
4h30 em pé na fila, fui atendido pela 
atendente às 20h. Quando entreguei os 
papéis, ela pediu apenas minha carteira 
de motorista, compra e venda do carro e 
comprovantes de pagamentos.

Por que há essa exigência de docu-
mentação no portal do Detran e a aten-
dente não precisa disso? É importante 
questionarmos essa “prova de resistên-
cia” que os motoristas passam quando 
cometem infrações. É certo a punição 
administrativa? Com certeza, mas não é 
correto o procedimento que está sendo 
imposto à sociedade carioca. Em plena 
era digital do século XXI, não é razoável 
exigir do condutor esse trâmite.

ROQUE DE SÁ AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N# Ambev  lança programa de cocriação com startups em nível avança-
do. # Honeywell fornece software Honeywell Forge à GOL Linhas Aéreas. 
# S.I.N. Implant System investe R$ 100 milhões em uma nova fábrica. 
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Com irmão no ‘BBB’, 
Cleo Pires fala sobre 
‘Haja Coração’

MALHAÇÃO

 N Bianca consegue despistar 
Gael, e avisa a Duca que não con-
seguirá vê-lo. Sol incentiva Jeff a 
estudar dança na Ribalta. Mar-
celo conforta Pedro por não ter 
passado para a escola de artes.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Dionísio passa mal e pede a 
Alberto que o leve para o quarto. 
Alberto questiona Dionísio sobre 
a paternidade de Candinho. Dio-
nísio confirma para Alberto que é 
pai de Candinho.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 N Fedora acusa Beto de traição 
por ele estar ao lado de Tanci-
nha. Aparício tenta tranquilizar 
Agilson e Lucrécia sobre o estado 
de saúde de Camila. Beto flagra 
Henrique com Penélope.

 N Gomer diz que Ninrode está 
tentando ser maior que Deus. 
Ninrode se encontra com Liba e 
pede para ela se unir ao povo da 
cidade, pois ele tem um aviso. 
Semíramis afronta Ninrode.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Em sua casa, Maria Cecília diz 
para o pai, Oscar (Beto Nasci), 
que ficou mexida com a entrada 
de Tobias na igreja. Junior ques-
tiona Valentina.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Irene ameaça Elvira, que con-
segue escapar, mas não reconhe-
ce a vilã. Mira discute com Irene, 
e Caio ouve a conversa das duas. 
Aurora visita Bibi na prisão.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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“A Tamara foi uma perso-
nagem que me desafiou bas-
tante na época, tanto fisica-
mente quanto como perso-
nagem, por ser essa mulher 
impulsiva e ter esse desejo de 
liberdade. É uma mulher de 
opiniões fortes, que se impõe 
na vida. Ela também tem a 
Síndrome de Borderline, en-
tão o Daniel (Ortiz) tinha a 
oportunidade de abordar e 
inserir na história o tema da 
saúde mental. Foi algo im-
portante para mim e acredi-
to que ajudou também ou-
tras pessoas”, destaca a atriz.

‘CLEO-FLIX’
Além da TV, a atriz produz 
conteúdo na sua plataforma 

“A 
Gloria Pires é 
a mãe da Cleo 
Pires, do Fiuk 
não” foi o bor-

dão da última semana na in-
ternet. E não é para menos! 
Após o cantor entrar no ‘BBB 
21’, muitos telespectadores 
se confundiram com a árvo-
re genealógica de Fábio Jr. E 
com a entrada do irmão no 
reality, Cleo tem se dividido 
entre o trabalho e a função 
de acompanhar Fiuk no pro-
grama. Aliás, o Instagram da 
atriz virou ponto de encon-
tro para comentários sobre 
a participação do galã no 
programa.

Mas apesar de se conside-
rar “coração de gelo”, Cleo 
defendeu o irmão, que já 
chorou em diversas ocasiões 
na casa. “Pelo amor de Deus, 
normalizem o choro. Deixa o 
garoto chorar, é a forma dele 
se expressar, dele desabafar, 
sabe? É importante. A gen-
te não pode ficar colocando 
essa pressão nos outros. Que 
coisa horrível”, desabafou a 
atriz. Em outro momento, 
Cleo brincou sobre o inte-
resse de muitas mulheres 
no irmão. Ao postar uma 
foto, a atriz escreveu: “oi, 
cunhadas”.

HAJA CORAÇÃO!
E, se não bastasse a função 
de comentarista oficial do 
‘BBB’, Cleo também tem re-
percutido a reprise de ‘Haja 
Coração’, na faixa das 19h, 
na Globo. Na trama, assim 
como o irmão na vida real, 
Cleo é Tamara, uma piloto de 
corrida. 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

‘Cleo on Demand’, de manei-
ra independente, no Insta-
gram. “A ideia da plataforma 
veio muito de uma troca en-
tre mim e a minha equipe, 
que são também meus ami-
gos. Falamos bastante sobre 
como a gente sentia falta de 
ver alguns tipos de assuntos 
ou produções no audiovisual. 
Sempre gostei dos bastidores 
dos projetos. A websérie ‘Re-
flexos’, por exemplo, foi um 
projeto bem especial pensado 
durante a pandemia e que traz 
muito sobre autoconhecimen-
to, sobre confrontar quem so-
mos durante o isolamento e se 
entender novamente”, explica. 

PRÓXIMOS PASSOS
E, mesmo durante a pan-
demia, a atriz e cantora de 
38 anos, já tem conseguido 
emplacar mais projetos em 
2021. “No momento estou 
me preparando para gravar 
um longa nos próximos me-
ses. Ainda tenho para lan-
çar três longas: ‘Terapia do 
Medo’, ‘O Amor Dá Voltas’ e 
‘O Segundo Homem’. Preten-
do lançar o álbum de músi-
cas neste semestre”, revela.

Sempre gostei  
dos bastidores.  
A websérie 
‘Reflexos’, por 
exemplo, foi 
um projeto bem 
especial”
CLEO,
Cantora e atriz

Instagram de 
Cleo virou ponto 

de encontro para 
comentários sobre a 
participação de Fiuk 

no programa

Cleo, que está no ar como Tamara na reprise de ‘Haja 

Coração’, da Globo, comenta sobre a participação do 

seu irmão Fiuk no ‘BBB 21’. ‘Deixa o garoto chorar!’, diz

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

É bom redobrar o cuidado com fofocas em grupos. 
Pode gerar problemas. O Sol favorece as amizades. Na 
paquera, uma amizade pode virar namoro. Cor: 
vermelho.

O astral é excelente para você ir atrás dos seus 
objetivos, não desista agora. Cuide da sua beleza e 
saúde. Na vida a dois, muita paixão pode surgir. Cor: 
amarelo.

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: aparato, apelo, aperto, asco, áspera, atol, atraso, carpa, coar, 
copo, cratera, culto, despertar, déspota, dose, espetáculo, espeto, odre, 
páreo, pelo, pêra, peso, podre, prato, raso, reparar, sapo, tear, topo, trás.

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

Hoje seu dia vai ter muita animação. Vai conseguir 
realizar as tarefas de forma leve e produtiva. No amor, 
use seu charme e evite uma paixão proibida. Cor: 
branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Questões relacionadas à casa e a família vão aparecer. 
É uma ótima fase para fazer mudanças no ambiente 
doméstico. A intimidade vai esquentar bastante. Cor: 
laranja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você poderá fazer parcerias profissionais. Valorize o 
trabalho em equipe e tenha cautela com conflitos. No 
romance, a dica é melhorar o diálogo para melhorar 
tudo. Cor: cinza.

LEÃO
23/7 a 22/8

O empenho no trabalho será recompensado. Uma 
nova oportunidade pode marcar seu dia. Mande vários 
currículos. Demonstre seu amor, sem cobranças. Cor: 
amarelo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Seu charme e seu carisma serão realçados. No 
trabalho, você vai esbanjar criatividade e segurança. 
Na vida a dois, o clima será de pura sedução.  Cor: azul-
claro.

LIBRA
23/9 a 22/10

O descanso e o convívio com a família estarão em alta. 
Evite conversas difíceis e conflituosas. No amor, pode 
se encantar por pessoas misteriosas e discretas. Cor: 
lilás.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A comunicação vai estar em ótimo momento. Não 
exagere na conversa e não se envolva em fofocas. 
Muita descontração e bons papos nas paqueras. Cor: 
verde-escuro.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Assuntos relacionados a dinheiro marcarão seu 
mês. Soluções para incrementar o orçamento 
podem vir a surgir, aproveite. Na relação, valorize o 
seu par. Cor: pink.

Hora de conquistar seus objetivos mais desejados. 
A Lua estimula os estudos e dá sinal verde para 
novas possibilidades. Sintonia deliciosa com o 
parceiro. Cor: lilás.

Os astros podem trazer timidez e um pouco de 
desconfiança. Confie no seu sexto sentido. A dois, 
reforce a confiança, fuja de discussões e se dedique ao 
desejo. Cor: prata.

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

Laerte tem 
alta médica 
e deixa 
hospital 
A cartunista Laerte Coutinho, de 
69 anos, teve alta médica ontem 
e deixou o Instituto do Coração 
(InCor), em São Paulo, para con-
tinuar em casa o tratamento da 
covid-19, segundo o novo boletim 
médico. “Com progressiva me-
lhora de seu estado clínico, a car-
tunista Laerte Coutinho (69) teve 
alta hospitalar do InCor (Institu-
to do Coração do Hospital das Clí-
nicas da FMUSP), às 10h da ma-
nhã deste domingo (31/1), para 
continuidade do tratamento em 
regime domiciliar”, informa nota 
divulgada pela assessoria de im-
prensa do hospital. Rafael Couti-
nho, filho de Laerte, comemorou 
a alta no pai. “Estamos indo pra 
casa! Beijo enorme a todos que 
mandaram enxurradas de men-
sagens lindas. Um mais especial a 
TODA EQUIPE do InCor. O susto 
maior passou, ela recupera bem, 
agora é dia a dia melhorar e vol-
tar a boa e velha forma”, escreveu 
em seu Instagram.

Laerte estava internada des-
de o dia 21 de janeiro com Co-
vid-19 e foi transferida para a 
UTI na terça-feira. Na quar-
ta-feira, o InCor divulgou que 
Laerte continuava na UTI “sob 
tratamento medicamentoso, as-
sociado a suporte ventilatório 
não invasivo, catéter de oxigê-
nio e fisioterapia respiratória”. 
No dia seguinte, o instituto in-
formou que Laerte havia deixa-
do a UTI após melhora do qua-
dro clínico da cartunista. Ela 
ficou em tratamento medica-
mentoso no quarto, com o uso 
de “cateter de oxigênio e fisio-
terapia respiratória”.

Anitta direta: 

‘Me manda 

uma DM’

Anitta está mesmo interessa-
da em Arthur, participante do 
‘Big Brother Brasil 21’. Após di-
zer que ele era um tesão, a Po-
derosa voltou a usar suas redes 
sociais para mandar um recadi-
nho para o brother. 

“Arthur, se eu ainda estiver sol-
teira, quando você sair da casa, 
me manda uma DM. Porque a mi-
nha vida é assim né, a gente nunca 
sabe, pode ser que amanhã eu já 
casei com alguém, mas o script é 
esse”, disse ela no Instagram. 

Na rede social, ela também deu 
sua opinião sobre os participantes 
do reality que gosta. Sobre o Pro-
jota, a cantora comentou: “Meu 
reizinho, meu reizinho sempre 
soube e sempre será. Meu reizi-
nho apenas, é isso”.

A o  f a l a r  s o b r e  a  C a r l a 
Diaz, Anitta relembrou que as 
duas eram amigas. “Ahhh, no iní-
cio da minha carreira a gente era 
meio amiga, não lembro porque a 
gente se afastou, Vamos retornar 
essa amizade já” e completou: 
“Acho que ela vai pra final”. 

A cantora também deixou um 
recadinho para Gilberto. “Você tá 
na minha lista da próxima festa”
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