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ATAQUE

MENINA COM 5 ANOS MORRE 
COM TIRO NA CABEÇA

PEDRO CONFORTE / PLANTÃO ENFOCO

PRIORIDADE
ALERJ SE 
MOBILIZA COM 
LEIS CONTRA  
A COVID 
INFORME  
DO DIA, P. 2

PURGATÓRIO 
ALVINEGRO

VACINAS

Veja aqui as novas datas de vacinação por faixa etária. 

Na Uerj, a imunização é em esquema de drive-thru, de 

9h às 15h, de segunda a sexta-feira.  RIO DE JANEIRO, P. 3

‘É UM ALÍVIO’

São Gonçalo começa hoje a vacinação  
de idosos com mais de 90 anos. P. 3

Mais de 100 milhões de pessoas já foram 
vacinadas contra a covid no mundo. P. 5

Grávidas enviam os anticorpos contra o 
coronavírus ao bebê pelo cordão umbilical.  P.5

Rafinha não economizou na compra do imóvel dos seus sonhos. P. 12

Depois do clima pesadão 
no ‘BBB 21’, ela sentou para 
conversar com o ator Lucas 
Penteado. P. 15

O DIA D CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 30
 PÁGINAS 
NO TOTAL

KAROL CONKÁ 
AGORA QUER 
PAZ E AMOR? 
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UMA MANSÃO  
DE R$ 12 MILHÕES 
PARA EX-FLAMENGO

PROCISSÃO 
PELA VIDA

MAURO AKIIN NASSOR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Sem aglomerações, festa  
de Iemanjá em Salvador 
lembra mortes pela covid. P. 4
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Botafogo aposta 
na garotada e 
quase arranca 
a vitória, mas 
fica no empate 
em 1 a 1 com o 
Palmeiras. P. 8

Prefeitura 
antecipa 
calendário 
para idosos 
de 75 anos

Policial militar é preso e vai responder por homicídio. 
Parentes e amigos protestam em Niterói. P. 6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

P reso na semana passada por poli-
ciais da Operação Barra Presente, 
André Amaral da Silva, hoje com 

23 anos, é o reflexo da dura realidade da 
falta de futuro dos menores infratores.

Na foto oficial da polícia que a coluna 
teve acesso, no primeiro registro na de-
legacia, aos 15 anos, ele não tinha sequer 
um metro e meio de altura!

Sem ressocialização, ele passou de ba-
tedor de carteira a sequestrador na Barra 
da Tijuca.

Tanto é que a prisão dele fez despen-
car o número de registros de sequestros 
naquela região.

Mas não é só ele...
Esse, infelizmente, é o futuro da maio-

ria de menores que caem na crimina-
lidade, sem qualquer perspectiva de 
infância, de adolescência, que é onde se 
marca os primeiros passos da vida mar-
ginal deles.

No Brasil, a discussão não pode ficar 
na questão rasa que muitos gostam de 
contestar: a maioridade penal.

Que futuro...
E por mais que você não concorde, sim, 

é preciso analisar as duas faces da moe-
da: penalizar com firmeza o crime, mas 
também dar oportunidades.

A coluna não quer de forma alguma 
justificar a bandidagem ou romanti-
zar o bandido... Só que a gente precisa 
entender que num país de desigualda-
des, a polarização do assunto não aju-
da em nada quem tem rara, quase zero, 
oportunidade.

E o preço disso... Quem acaba pagan-
do? Toda a sociedade.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Quando eu digo que não tem limites para a cara de pau...

Em frente à garagem do BRT em Ramos, tem 171 que fica pra 
lá e pra cá se passando por cadeirante para arrancar dinheiro 
do povo.  O pilantra fica sentado, mas usando as pernas pra se 
deslocar na cadeira de rodas. 

O flagrante foi feito pela repórter Branca Andrade, entre 
uma entrada e outra num ao vivo.

Ah! Ele Ainda escolhe se usa a cadeira ou as muletas... Eita, 
picaretagem!

Bora colocar o Pingo no I e abrir bem o olho...
Eita Rio de todo dia! passa a perna nos outros e ainda pre-

judica quem precisa de verdade.

TÁ BONITO! 
 n A foto de Alexandre Lopes, de 45 anos, que 

viralizou na última semana, quando segurava 
um cartaz pedindo por emprego em Niterói, 
teve final feliz.

Sem trabalhar há quase 2 anos, ele fi-
nalmente foi chamado para uma entrevista 
anteontem e saiu de lá com o emprego de 
auxiliar de serviços gerais garantido!

“Na hora que o desespero bate, a gente 
tem que ir à luta pra não fazer besteira. Mi-
nha preocupação era o aluguel, que ainda 
tá atrasado, mas agora tudo vai dar certo”, 

conversou Alexandre, feliz da vida, com a 
coluna.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Nem tudo na internet é cancela-
mento,  o lado bom também tá aí, e tenho dito.

TÁ BONITO! Alexandre finalmente conse-
guiu um emprego;

PINGO NO I- Falso cadeirante em Ramos;
André Amaral da Silva, hoje com 23 anos, 

tem ficha criminal extensa. Aos 15, já pratica-
va roubos e furtos;

A régua da 
criminalidade

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Alexandre finalmente conseguiu um emprego 

O s deputados estaduais voltaram ontem aos tra-
balhos na Alerj e o enfrentamento da pandemia 
da covid-19 marca os primeiros dias. A sessão de 

hoje, a primeira de 2021, será aberta com a votação de 
um projeto de lei, de autoria do deputado Flávio Serafini 
(PSOL), que autoriza o estado a comprar vacinas contra 
a covid-19, que tenham eficácia comprovada e aprova-
ção da Anvisa, além daquelas fornecidas pelo Programa 
Nacional de Imunizações. 

Outro projeto na pauta suspende o prazo de garantia de 
produtos durante o período da pandemia. “A suspensão 
do prazo não acarretará em qualquer ônus ao consumidor, 
sendo vedada a cobrança de multas ou taxas por parte 
dos fornecedores ou prestadores de serviços”, diz o projeto 
de lei de autoria do então deputado Carlo Caiado (agora 
vereador - DEM), Luiz Paulo (PSDB) e Vandro Família (So-
lidariedade). No mesmo dia, a Alerj vota também o projeto 
que obriga a utilização de máscaras durante as provas dos 
concursos públicos realizados no período da pandemia, 
de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB), bem como 
projeto do deputado Capitão Paulo Teixeira (Republica-
nos) que autoriza o Governo a contratar dentistas para 
atuar no combate ao coronavírus.

APOIO DOS SINDICATOS
Pela primeira vez, os sindicatos dos servidores da Alerj 
enviaram carta em apoio ao deputado André Ceciliano, 
reeleito presidente da Assembleia. “Mesmo com as res-
trições impostas pela pandemia da Covid-19 que impediu 
a normalidade presencial, coube à V. Excelência conduzir 
os trabalhos com brilhantismo, permitindo também que 
o Quadro de Servidores obtivesse conquistas e evolução 
nas carreiras”, diz mensagem do Sindicato dos Servidores 
Efetivos Ativos e Inativos da Alerj. 

DE VOLTA AOS TRABALHOS

Alerj de foco na pandemia

 n O que temos a aprender 
com a reação da democracia 
nos EUA? O tema será deba-
tido hoje no Facebook pelos 
deputados Alessandro Mo-
lon, Marcelo Freixo e Wal-
deck Carneiro; o ex-minis-
tro da Justiça, Tarso Genro; 
e professores Tatiana Roque 
(UFRJ) e José Maurício Do-
mingues (UERJ).

 n Vereadora Teresa Bergher 
parabenizou Eduardo Paes 
por ter cancelado carnaval. 
Mas fez ressalva: falta agora 
cancelar o Rock in Rio. “Com 
essa lentidão do governo fe-
deral em disponibilizar va-
cinas, nem o mais otimista 
pode achar que até setem-
bro estaremos imunes. Faço 
um apelo ao bom senso do 
prefeito, para que o Rio não 
tenha o rock da pandemia”. 

CONTRA O 
ROCK DA 
PANDEMIA

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

DE OLHO NOS 
ESTADOS UNIDOS

As mais lidas
Online

Criança de cinco anos é 
baleada e morta na  

porta de casa; família 
acusa PM

RIO DE JANEIRO

Karol Conká pede 
desculpas a Lucas: 

‘Não queria que você 
se levantasse’

DIVERSÃO

EXCLUSIVO: Tierry dá 
unfollow na ex após 

vídeo com affair
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia

PROFESSORES, 

GREVE E GRUPO 

DE RISCO

GUERRA SEM 

FIM NO RIO 

DE JANEIRO

Professores do 

Rio estão em gre-

ve e lutam para 

que categoria 

seja incluída nos 

grupos prioritá-

rios de vacinação. 

Quase 10% dos 

profissionais 

não voltarão ao 

ensino presencial 

no fim do mês por 

pertencerem a 

grupo de risco. 

Grande Rio teve 

aumento de 

149%  no núme-

ro de mortos por 

tiroteio/dispa-

ros de armas em 

janeiro em relação 

a dezembro. Já o 

de feridos cresceu 

83%. Dados são 

da plataforma 

Fogo Cruzado.

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

A chegada de novas doses de vacina para o controle da Covid no 
Rio antecipou o calendário de vacinação. Em breve, a Fiocruz en-
tregará sua produção também. Podemos dizer que o ano começa 
agora e, logo, todos poderemos recomeçar em segurança.

Parabéns a Arthur Lira pela vitória na Câmara e a Rodrigo Pacheco, 
no Senado. Que os dois construam uma parceria sólida, voltada 
para os interesses de todo o país — e não apenas de quem os ele-
geu. Isso é difícil, eu sei. Mas, sem união das forças políticas, nunca 
venceremos a crise.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

André Ceciliano foi reeleito presidente da Alerj.

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

PREFEITURA ANTECIPA 

VACINAÇÃO NO RIO
Com mais 134 mil doses será possível imunizar idosos a partir de 75 anos

A 
Prefeitura do Rio 
antecipou em uma 
semana o calendá-
rio de vacinação 

contra a covid-19. A ante-
cipação do cronograma foi 
anunciada no mesmo dia 
que o Estado do Rio de Ja-
neiro atingiu a triste marca 
de 30.004 mortes por co-
vid-19. Com a chegada de 
novas remessas da vacina, 
será possível vacinar todos 
os idosos a partir de 75 anos 
até o fim de fevereiro. Nes-
ta terça-feira, a Secretaria 
Municipal de Saúde rece-
beu 134.580 novas doses da 
vacina. Com a antecipação 
das doses, até o fim desta 
semana será finalizada a 
vacinação dos idosos acima 
de 90 anos. Segundo a SMS, 
em média, 372 mil idosos 
entre 95 e 75 anos deverão 
ser vacinados até o fim de 
fevereiro.

“A expectativa da Secre-
taria Municipal de Saúde é 
que todos os idosos a partir 
de 60 anos estejam vacina-
dos até o fim de março. A 
meta é ousada, mas estamos 
trabalhando para isso”, afir-
ma o secretário municipal 
de saúde, Daniel Soranz.

Para se vacinar, o idoso 
deve levar um documento 
de identificação e a cader-
neta de vacinação, se tiver. 
A recomendação da Secre-
taria Municipal de Saúde é 
que a pessoa que não puder 
ir no seu dia marcado volte à 
unidade de saúde no sábado 
seguinte, até o meio-dia.

A secretaria está reali-
zando a campanha de vaci-
nação nas 236 clínicas da fa-
mília e centros municipais 
de saúde, além de postos 
drive thru. Na Uerj, o posto 
drive-thru funciona das 9h 
às 15h, de segunda a sexta-
feira. Aos sábados, a partir 
de 6 de fevereiro, haverá 
vacinação no sistema dri-
ve-thru nas policlínicas Lin-
coln de Freitas Filho (Santa 
Cruz) e Guilherme Manoel 
da Silveira (Bangu), no CMS 
Belizário Penna (Campo 
Grande), no Sambódromo, 
na Cidade Universitária e 
no campus da UFRJ, Bota-
fogo, no Parque Madureira, 
no Estádio do Engenhão e 
no Parque Olímpico.

Segundo a pasta, devido 
a população mais velha ter 
maior dificuldade de loco-
moção, as clínicas da famí-
lia estão seguindo a mesma 
programação usada nas va-
cinas contra a gripe: agentes 
de saúde irão até a casa dos 
idosos com dificuldades de 
locomoção, mediante cadas-
tro prévio na unidade.

AMPLIAÇÃO

 NSão Gonçalo começou a 
vacinação contra covid-19 
em um novo grupo da Saú-
de e idosos com mais de 90 
anos. As vacinas da Oxford/
Astrazeneca estarão dispo-
níveis na Clínica do Mutondo, 
Clínica da Família Dr. Zerbi-
ni, no Arsenal, e nos polos 
Dr. Augusto Sena, no Rio do 
Ouro, Hélio Cruz, em Alcân-
tara, e Washington Luiz, no 
Zé Garoto. 

Estão incluídos nesta eta-
pa: médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeu-
tas, terapeutas ocupacio-
nais, biólogos, biomédicos, 
farmacêuticos, odontólogos, 
fonoaudiólogos, psicólogos, 
assistentes sociais, profissio-
nais da Educação Física, mé-
dicos veterinários, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, 
entre outros.

ARQUIVO PESSOAL

VOLTA À NORMALIDADE

Doses têm que ser aplicadas em até 14 dias
 > As mais de 720 doses 

da vacina CoronaVac, que 
estavam armazenadas no 
Hospital Federal de Bon-
sucesso (HFB), na Zona 
Norte do Rio, e que pode-
riam ter estragado pela 
falta de luz na unidade de 
saúde, não precisarão ser 
jogadas no lixo. Segun-

do a Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), o Instituto 
Nacional de Controle e Qua-
lidade em Saúde da Fiocruz 
analisou e considerou que 
há segurança e eficácia para 
o uso dessas doses. O órgão 
recomendou que a aplicação 
seja feita em até 14 dias.

No dia 24 de janeiro, 

uma queda de energia 
no hospital colocou em 
risco a eficácia dos imu-
nizantes, que precisa-
vam ser mantidos em 
temperaturas entre 2ºC 
e 8ºC. Como o HBF ficou 
sem luz, a dúvida era se 
as doses ficaram muito 
tempo expostas ao calor.

 N Alívio. Esse é o sentimento 
da Dona Dilma Moura, de 86 
anos, sobre a antecipação de 
uma semana do calendário 
de vacinação da Prefeitu-
ra do Rio, divulgada ontem. 
Para Dona Dilma, a sensação 
de saber que será vacinada 
antes do previsto pelo calen-
dário inicial é de que a vida 
vai continuar.

“É um alívio, mas a gente 
ainda vai continuar a ter todos 
os cuidados, principalmente 
na minha idade”, disse.

A idosa de 86 anos, que 
deve se vacinar no dia 11 de fe-
vereiro, sente que vai poder ir 
ao mercado e viajar com mais 
alívio e segurança.

“Às vezes vou no hortifrut-
ti com meu marido depois do 
almoço, no horário sem mo-
vimento. Viajei para Búzios 
com minha filha e com mi-
nha neta, conversávamos de 
longe. O isolamento eu não 

suportei, até porque a vida 
tem que continuar”.

Já a Dona Irene Ribeiro, de 
78 anos, que está em isola-
mento social desde março, 
não vê a hora de sair de casa.

“Eu acho que é a melhor 
coisa que tem (a vacina), por-
que a gente já está agoniada 
com essa pandemia que não 
melhora e, com essa vacina, 
eu acho que vai melhorar bas-
tante. Chega de ficar presa 
dentro de casa. Eu só saio de 
casa para ir ao médico”.

Dona Irene pretende se 
vacinar no dia indicado à sua 
idade no calendário, no dia 
23 de fevereiro, para poder se 
encontrar logo com a família.

“A família vem (me visitar), 
mas todo mundo fica do lado 
de fora e eu fico do lado de 
dentro, sem contato. A gente 
está acostumado a ficar junto, 
então está fazendo uma falta 
terrível”, concluiu.

São Gonçalo 
tem nova etapa

Idosos comemoram antecipação 
de calendário: ‘É um alívio’

A família vem (me visitar), mas todo 
mundo fica do lado de fora e eu fico do 
lado de dentro, sem contato. A gente 
está acostumado a ficar junto, então 
está fazendo uma falta terrível”

IRENE RIBEIRO, de 78 anos

Reportagem da estagiária Karen Fernandes, 

sob supervisão de Yuri Hernandes

Novas doses permitiram que a prefeitura antecipasse o calendário

DIVULGAÇÃO
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Mais vacina para o interior do RJ
Secretaria de Saúde enviará também novo lote de CoronaVac e Oxford/AstraZeneca aos 92 municípios

A 
Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES) 
começou a entrega 
da segunda dose da 

vacina CoronaVac contra a 
covid-19 para os 92 municí-
pios do estado. As 244.560 
doses do imunizante são re-
forço da primeira dose dis-
ponibilizada para as secreta-
rias municipais de Saúde, no 
último dia 19 de janeiro, ga-
rantindo que o esquema de 
vacinação seja cumprido no 
intervalo de 21 dias.

Por volta das 8h,cami-
nhões deixaram a Coorde-
nadoria-Geral de Armaze-
nagem (CGA), em Niterói, le-
vando doses da vacina para 
as cidades do Rio de Janeiro, 
Niterói, Maricá e São Gon-
çalo. Para os demais 88 mu-
nicípios, a entrega será rea-
lizada hoje por via aérea. A 
partir das 7h, cinco aerona-
ves, sendo uma da Secretaria 
de Polícia Civil, duas do Cor-
po de Bombeiros e duas do 
governo do estado, iniciam a 
operação para a distribuição 
das vacinas. A logística pre-
vê que um helicóptero aten-
derá mais de um município.

Uma nova remessa, com 
42.400 doses de Corona-
Vac, também foi enviada 
aos municípios para que se-
jam utilizadas como 1ª dose, 

ampliando a cobertura do 
público prioritário, confor-
me preconizado pelo Minis-
tério da Saúde e orientação 
da SES aos municípios. O 
quantitativo referente à se-
gunda dose para essas pes-
soas está reservado e será 
enviado dentro do prazo 
para aplicação.

Outras 7.350 doses da va-
cina Oxford/AstraZeneca 
também foram encaminha-
das para unidades de saúde 
da rede estadual e militar. 
Os imunizantes vão refor-
çar a vacinação dos traba-
lhadores de saúde da linha 
de frente do atendimento a 
pacientes com covid.

 > A tradicional festa 
para homenagear Ie-
manjá em Rio Vermelho, 
na Bahia, acompanhou 
o novo normal por con-
ta da pandemia e seguiu 
protocolos de segurança 
para evitar a propagação 
do coronavírus. Os par-
ticipantes este ano leva-
ram no barco que levou 
a oferenda ao mar uma 
bandeira de luto com o 
número de mortes pela 
covid no país. 

A Casa de Iemanjá 
ficou fechada este ano, 
barreiras impediam o 
acesso. O presente para 
Iemanjá foi levado ao 
Dique do Tororó à 1h 
da manhã. Após ho-
menagear Oxum, foi 
levado à praia, onde 
chegou às 7h30.

A imagem foi recebi-
da por cerca de 50 pes-
soas que referenciaram 
a Grande Mãe e entre-
garam suas flores. A 
imagem e os presentes 
foram levados para o al-
to-mar de barco.

Homenagem 
a Iemanjá no 
‘novo normal’

REPRODUÇÃO 

Doria: população de SP vacinada até o final do ano
Governador reforçou anda que o estado não corre o risco de não ter a segunda dose do imunizante para oferecer aos cidadãos

Doria acusou Bolsonaro de ‘sabotagem’ ao resistir em aceitar a vacina

O governador João Doria 
(PSDB) garantiu que a popu-
lação do Estado de São Paulo 
“será vacinada até o fim do 
ano”. “Até o final do ano, sim. 
Vamos seguir o plano nacional 
de imunização. E onde o plano 
nacional não atuar, o plano es-
tadual vai. Por que a exclusão 
dos quilombolas? Só por que 
são negros, são pobres, não po-
dem bajular o presidente Jair 
Bolsonaro?”, disse Doria.

O governador falou, ainda, 
sobre o risco de faltarem doses 
para a segunda aplicação das 
vacinas. “Aqui não há risco. 
Teremos a segunda dose para 
todos que tomaram a primei-
ra”, confirmou.

Doria não poupou críticas 
ao governo federal e ressaltou 
que “a vacina do Instituto Bu-
tantan sustenta a vacinação 
no Brasil até agora”. 

O governador acusou o 
governo federal de “sabota-

gem” ao resistir em aceitar 
a vacina do Instituto Butan-
tan e de interferir na decisão 
da Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) de 
aprovar o imunizante.

“Primeiro a pressão que 
ele (Jair Bolsonaro) fez sobre 
a Anvisa. Aquilo foi fruto da 
pressão direta de Bolsona-
ro à Anvisa. A Anvisa é uma 
instituição séria. Depois 
corrigiram o roubo e apro-
varam a vacina. Ali foi uma 
interferência direta de Bol-
sonaro”, pontuou.

Ainda sobre a gestão do 
governo federal na pande-
mia, o tucano classificou as 
escolhas como “uma suces-
são de erros”. “Erro em tudo. 
É um governo que erra em 
tudo, e quem está pagando 
somos nós. Muitas vidas te-
riam sido preservadas se o 
governo não fosse tão nega-
cionista”, completou. 

DIVULGAÇÃO

 > A avaliação da come-
moração foi positiva 
para Isaac Edington, 
presidente da Empresa 
de Turismo (Saltur). O 
festejo este ano foi me-
lhor do que o esperado 
e “tudo deu certo”.

“A gente tem con-
seguido fazer que es-
tas festas populares, 
mesmo que de forma 
diferente, possam con-
tinuar existindo. Con-
fesso que estava muito 
preocupado, mas foi 
melhor do que esperá-
vamos. Lógico que tem 
alguns curiosos que 
aglomeram um pouco 
e pessoas que queriam 
quebrar as novas regras 
para jogar os presen-
tes”, disse.

Comemoração 
ocorreu sem 
contratempos

Homenagem aos mortos pela covid no Brasil na festa de Iemanjá

MAURÍCIO BAZÍLIO / SES GOV RJ

Imunizantes foram entregues ontem nas cidades do Rio, Niterói, Maricá e São Gonçalo. Hoje outros 88 municípios recebem as doses

 N A vacinação contra o novo 
coronavírus só poderia ser 
permitida em clínicas par-
ticulares após toda a popu-
lação ser vacinada gratuita-
mente, disse o governador de 
São Paulo, João Doria (PSDB). 

Ainda de acordo com o 
governador de São Paulo, a 
imunização pelo Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) deve ser 
prioridade. 

“Prioridade é o SUS. Nós te-
mos que vacinar todos os bra-
sileiros e gratuitamente. As clí-
nicas particulares só deveriam 
ter vacina após o SUS, o SUS é 
um exemplo, é reconhecido in-
ternacionalmente. É a primeira 

vez... nunca tivemos problemas 
com imunização, justamente 
por um governo negacionista, 
fracassado”, aponta Doria, ao 
falar sobre o plano de imuniza-
ção do governo federal.

No dia 12 de janeiro, a empre-
sa indiana Bharat Biotech e uma 
firma farmacêutica brasileira, 
Precisa Medicamentos, assina-
ram um acordo para consegui-
rem o fabricante da vacina da 
covid-19 para as clínicas parti-
culares do país. Intitulado de 
Covanix, é desenvolvida em par-
ceria com o Instituto Nacional de 
Virologia da Índia.

As afirmações do tucano 
foram feitas ao UOL Entrevista. 

CRÍTICAS SOBRE IMPORTAÇÃO

‘Clínicas particulares só deveriam ter 
vacina após o SUS’, diz governador

PÚBLICO PRIORITÁRIO

 N Pessoas com 60 anos ou 
mais que residem em institui-
ções de longa permanência 
para idosos, como casas de 
repouso, asilo ou abrigos;

 N Pessoas com deficiência que 
vivem em residência inclusi-
va para jovens e adultos com 
deficiência;

 N Indígenas maiores de 18 
a n o s  v i v e n d o  e m  t e r r a s 
indígenas;

 N Trabalhadores dos servi-
ços de saúde envolvidos no 

atendimento a pacientes com 
Covid;Profissionais de saúde 
envolvidos na vacinação dos 
grupos elencados;Trabalhado-
res das Instituições de Longa 
Permanência de Idosos e de 
Residências Inclusivas;Tra-
balhadores de instituições de 
acolhimento institucional em 
residência inclusiva para jo-
vens e adultos com deficiência.

 N Até as 18h desta segunda-
feira, 89 municípios registra-
ram 222.300 pessoas imu-
nizadas contra a covid-19 no 
estado. 

A gente tem conseguido fazer que estas 
festas populares, mesmo que de forma 
diferente, possam continuar existindo”

ISAAC EDINGTON, presidente da Saltur

7.350 doses da 
vacina foram 
encaminhadas 
para unidades 
de saúde da rede 
estadual e militar
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Covid-19: mais de 100 milhões de vacinados no mundo
Israel é o país mais avançado na corrida pela imunização. Nenhuma nação de renda baixa começou a campanha em massa

VINICIUS MANHAES/DIVULGAÇÃO

Os ricos Austrália, Japão e Coreia do Sul não começaram a vacinar

tor-geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
Tedros Adhanom.

Nenhum país de renda 
baixa começou uma campa-
nha de vacinação em massa 
até o momento. Esses paí-
ses aguardam as primeiras 
entregas de doses, previs-
tas para este mês, graças ao 
sistema Covax lançado pela 
OMS e pela Aliança para a 
Vacinação (GAVI).

Nesta categoria, a Guiné, 
que vacinou algumas dezenas 
de pessoas em uma fase ini-
cial, aparece como pioneira. 
Alguns poucos países ricos, 
como Japão, Coreia do Sul e 
Austrália, também não come-
çaram a vacinar.

Mais de 100 milhões de do-
ses de vacinas contra a co-
vid-19 foram administradas 
no mundo, quase dois meses 
depois do início das primei-
ras campanhas de imuniza-
ção - segundo um balanço da 
Agência France-Presse.

Até ontem às 5h (horá-
rio de Brasília), ao menos 
101.317.005 injeções foram 
administradas em 77 países, 
ou territórios, de acordo com 
uma contagem da AFP com 
base em fontes oficiais.

Israel é o país mais avança-
do na corrida pela imuniza-
ção. Em torno de 37% da po-
pulação já recebeu pelo me-
nos uma dose, e um israelense 
em cada cinco (21%) comple-

tou o processo com uma se-
gunda dose.

Nos países de renda alta, 
segundo a definição do Ban-
co Mundial, vivem 16% da 
população mundial, com 
uma concentração de 65% de 
todas as doses aplicadas no 
mundo. Além de Israel, são 
países norte-americanos, eu-
ropeus e do Golfo.

No grupo de liderança, es-
tão o Reino Unido (9,8 milhões 
de doses, 13,7% da população), 
Estados Unidos (32,2 milhões 
de doses, 7,9%), Emirados Ára-
bes Unidos (3,4 milhões de do-
ses, sem dados sobre pessoas) 
e Sérvia (6,2%).

Na União Europeia (UE), 
12,7 milhões de doses foram 

destinadas a 2,3% da popula-
ção. Entre os 27, Malta está na 
frente, com 5,4% da popula-
ção, seguida por Dinamarca 
(3,2%) e Polônia (3,1%).

China e Índia, dois gigan-
tes considerados de renda 
média, administraram 24 
milhões e 4 milhões de do-
ses, respectivamente, mas es-
tão atrasados em proporção 
à sua população.

PAÍSES POBRES ‘ESPERAM’
Pouco mais de um terço da 
população mundial (35%) 
vive em países que ainda 
não começaram a vacinar, 
em sua maioria nações des-
favorecidas que “observam 
e esperam”, segundo o dire-

ADEUS AO VETERANO TOM MOORE
Capitão se tornou herói ao arrecadar milhões de libras para o sistema público de saúde

O capitão e cavaleiro britâ-
nico Tom Moore, um idoso 
de 100 anos que arrecadou 
quase 33 milhões de libras 
(R$ 241 milhões) para o 
NHS (serviço de saúde pú-
blica do Reino Unido), mor-
reu no domingo de covid-19, 
segundo informação confir-
mada ontem por sua filha, 
Hannah Ingram-Moore.

O veterano de guerra, na 
última semana, foi diagnos-
ticado com o novo coronaví-
rus. Por conta de um trata-
mento contra pneumonia, 
ele não foi vacinado contra 
a covid-19.

Tom Moore se tornou um 
herói nacional no Reino 
Unido após prometer com-
pletar 100 voltas em seu jar- Moore: título de cavaleiro 

GETTY IMAGES

suas filhas, Ingram-Moore 
e Lucy Teixeira, disseram 
que ele morreu cercado 
pela família.

“Passamos horas conver-
sando com ele, relembrando 
nossa infância e nossa mãe 
maravilhosa. Compartilha-
mos lágrimas e risadas”, dis-
seram elas.

“O último ano da vida de 
nosso pai foi nada menos do 
que extraordinário. Ele se 
sentiu rejuvenescido e teve 
experiências que havia ape-
nas sonhado.”

“Eles esteve no coração de 
muitas pessoas por um cur-
to período de tempo, mas foi 
um pai e um avô incrível, e 
vai ficar em nossos corações 
para sempre.”

dim, em Marson Moretaine, 
no condado de Berfordshi-
re, na Inglaterra, antes de 
seu aniversário de 100 anos, 
em abril de 2020. Seu obje-
tivo era arrecadar fundos 
para o NHS.

Ontem Moore recebeu 
homenagens da rainha Eli-
zabeth 2ª - que o condeco-
rou cavaleiro em cerimônia 
no ano passado - e do pri-
meiro-ministro britânico, 
Boris Johnson.

A monarca afirmou em 
comunicado que Moore “foi 
uma inspiração para todo 
o país e o mundo”. Johnson 
disse que o capitão foi “um 
herói no sentido mais verda-
deiro da palavra”.

Em um comunicado , 

Sputnik V tem eficácia 
superior a 91%
A vacina russa Sputnik V 
tem eficácia de 91,6% con-
tra a covid-19 em suas ma-
nifestações sintomáticas - é 
o que aponta uma análise 
dos testes clínicos publi-
cada ontem (2) pela reno-
mada revista médica The 
Lancet e validada por espe-
cialistas independentes.

O fármaco russo já está 
sendo administrado na 
Rússia e em outro países, 
como Argentina e Argélia.

“O desenvolvimento da 
vacina Sputnik V foi criti-
cado por sua precipitação, 
o fato de que pulou eta-
pas e por uma ausência de 
transparência. Mas os re-
sultados apresentados são 
claros, e o princípio cien-

tífico desta vacina ficou de-
monstrado”, afirmaram dois 
especialistas britânicos, os 
professores Ian Jones e Polly 
Roy, em um comentário pu-
blicado com o estudo.

Os primeiros resultados ve-
rificados corroboram as afir-
mações iniciais da Rússia, re-
cebidas com desconfiança no 
ano passado pela comunidade 
científica internacional.

A Sputnik V ficaria, assim, 
entre as vacinas mais eficazes, 
próxima dos imunizantes da 
Pfizer/BioNTech e da Moder-
na (quase 95% de eficácia).

Autoridades na Europa 
solicitaram que a Agência 
Europeia de Medicamentos 
(EMA) avaliasse rapidamen-
te a vacina russa. 

Grávida passa 
anticorpos ao 
bebê pelo cordão
Estudo dos Estados Unidos mostra que há menor 
chance de a mãe passar a doença para o feto

REPRODUÇÃO

De 83 gestantes que testaram positivo para infecções anteriores de covid-19, 72 transmitiram para os bebês

M
ulheres que contraí-
ram covid-19 duran-
te a gravidez foram 
capazes de passar 

os anticorpos adquiridos para 
os fetos, conferindo aos bebês 
proteção contra a doença. É o 
que mostra um estudo norte
-americano publicado na re-
vista Jama Pedriatrics. O tra-
balho, conduzido no Hospital 
Pennsylvania, na Filadélfia, 
observou que, de 83 grávidas 
que tinham testado positi-
vo para infecções anteriores 
de covid-19, 72 conseguiram 
transmitir IgG (anticorpos de 
mais longa duração), via pla-
centa, para os bebês. Também 
foram encontrados IgG no cor-
dão umbilical.

Ao todo foram feitos testes 
de sorologia para a detecção 
de anticorpos em 1.471 grávi-
das que passaram pelo hospi-
tal entre 9 de abril e 8 de agos-
to do ano passado, com idade 
média de 32 anos.

Entre elas, 83 tiveram re-
sultado positivo para IgG e/
ou IgM (que aparece alguns 

dias após a contaminação, 
quando já houve replicação 
viral considerável e o organis-
mo começa a se defender) no 
momento do parto. O IgG apa-
rece mais ao fim da infecção e 
tende a permanecer por um 
tempo mais longo no corpo, o 
que costuma ser relacionado 
à imunidade adquirida - ape-
sar de isso ainda não ser uma 

garantia no caso da covid-19.
Dos 11 bebês que não rece-

beram anticorpos, cinco deles 
eram de mães em que foram 
detectados apenas o IgM e 
seis nasceram de mães com 
concentrações de IgG bem 
mais baixas do que as de ou-
tras mães cujos filhos apre-
sentaram anticorpos.

A transferência dos anti-
corpos via placenta, nos de-
mais casos, ocorreu tanto de 
mães que tinham sido assin-
tomáticas quanto das que ti-
veram uma doença leve, mo-
derada ou severa.

Os pesquisadores foram li-
derados por Dustin Flannery, 
do departamento neonatal do 
hospital. “Nossos resultados 
se alinham com as evidências 
atuais que sugerem que, em-
bora a transmissão placentá-
ria e neonatal de Sars-CoV-2 
possa ocorrer, tais eventos não 
são comuns. Não detectamos 
anticorpos IgM em nenhuma 
amostra de soro do cordão 
umbilical, mesmo em casos de 
doença materna crítica”.

Nossos resultados 
se alinham com as 
evidências atuais que 
sugerem que, embora 
a transmissão 
placentária e 
neonatal de Sars-
CoV-2 possa ocorrer, 
tais eventos não são 
comuns”

TRECHO DO ESTUDO

VACINAÇÃO E PÓS-NATAL

Maioria de soropositivas eram assintomáticas

 NO estudo também traz pistas 
para possíveis encaminhamen-
tos de grávidas para a vacina-
ção e de cuidados no pós-natal. 
Segundo o estudo, a maioria das 
mulheres soropositivas no estu-
do era assintomática (60%), 
com tempo incerto de exposi-
ção viral. “Entre o subgrupo de 
mulheres em nosso estudo cujo 

início da infecção pôde ser estimado 
pelos sintomas, todos os soros de 
cordão umbilical eram soropositivos 
se o teste de PCR (que detecta se a 
pessoa está doente naquele mo-
mento) materno tivesse ocorrido 17 
dias ou mais antes do parto”, dizem.

“Quando as vacinas estive-
rem amplamente disponíveis, o 
momento ideal para a vacinação 

materna durante a gravidez 
deverá levar em consideração 
fatores maternos e fetais, argu-
mentam os pesquisadores.

Os autores ponderam, no en-
tanto, que os resultados ainda 
não permitem concluir se esses 
anticorpos presentes nos bebês 
serão suficientes para protegê
-los e mais estudos serão feitos.

Variante do coronavírus no Reino Unido
 > “Uma nova mutação de-

tectada na variante britâ-
nica do coronavírus, classi-
ficada como “preocupante” 
por especialistas no Reino 
Unido, foi identificada. 
Essa mutação adicional, 
chamada de E484K, já ha-
via sido encontrada nas 

cepas da África do Sul e em 
amostras no Rio de Janeiro e 
Bahia do vírus. Estudos pre-
liminares indicam que essa 
nova mutação pode impactar 
na eficácia da vacina da Pfi-
zer-BioNTech contra a cepa 
identificada no país.

“A mutação que traz mais 

preocupação, que chama-
mos de E484K, também 
ocorreu de forma espontâ-
nea na nova cepa de Kent 
(Reino Unido) em partes do 
país”, disse Calum Semple, 
membro da comissão de 
aconselhamento científico 
para emergências no país.
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Dalmares Alves conversou com familiares 
dos três meninos de Belford Roxo

Ministério acompanha 
caso de desaparecidos

O Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Hu-
manos se comprometeu a 
prestar apoio às famílias de 
Lucas Matheus da Silva, de 
8 anos, Alexandre da Silva, 
de 10, e Fernando Henrique 
Soares, de 11: as três crian-
ças de Belford Roxo, na Bai-
xada, que estão desapareci-
das desde 27 de dezembro.

A ministra Damares Al-
ves conversou com os pa-
rentes dos jovens por video-
conferência ontem em na 
sede da Secretaria Estaual 
de Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos. Se-
gundo ela, três secretários 
da pasta estão a caminho 
do Rio para acompanhar as 
investigações do caso.

Damares cmentou sobre 
a possibilidade de oferecer 
moradia às famílias fora 
da comunidade do Caste-
lar. Ao longo das investiga-
ções, agentes levantaram 

a possibilidade de traficantes 
da região estarem envolvidos 
no crime. As investigações se-
guem em andamento. A oferta 
de moradia fora do Castelar 
também foi feita pelo secretá-
rio estadual de Assistência So-
cial e Direitos Humanos, Bru-
no Dauaire. “Vamos ver como 
encaminhar vocês, caso quei-
ram, para inserção no progra-
ma Aluguel Social”, afirmou. 

Dauaire firmou outros 
compromissos: colocar veí-
culo da secretaria à dispo-
sição para que possam ter 
condições de comparecer às 
consultas com os psicólogos, 
acompanhar investigações 
da polícia e estreitar relações 
com os parentes por meio da 
Superintendente de Pessoas 
Desaparecidas, Jovita Bel-
fort, que passou pela mesma 
situação das famílias de Bel-
ford Roxo. Há 17 anos, ela não 
tem notícias de filha, Priscila, 
que desapareceu aos 28 anos.

PM preso em flagrante por 
morte de menina de 5 anos
Policial responderá por crime de homicídio doloso. Criança foi baleada em Niterói

ARQUIVO PESSOAL

A pequena Ana Clara, 5 anos, foi morta com um tiro no ombro

U
m cabo da PM, lo-
tado no 12º BPM 
(Niterói), foi preso 
ontem em flagrante 

por homicídio doloso, com 
dolo eventual, por agentes 
da Delegacia de Homicídios 
de Niterói, Itaboraí e SG 
(DHNISG), suspeito de ter 
efetuado o disparo que ma-
tou a pequena Ana Clara Ma-
chado, de 5 anos. A criança 
foi baleada em operação de 
militares do Patrulhamento 
Tático Móvel (Patamo) Lar-
go da Batalha, ontem de ma-
nhã, no Monan Pequeno, em 
Niterói, na Região Metropo-
litana do Rio.    

“Ele não confessou o dis-
paro, mas a declaração dele é 
contraditória. O relato das de-
mais testemunhas e a perícia 
técnica mostram isso”, decla-
rou o delegado Bruno Cleuder, 
titular da especializada e res-
ponsável pelo caso.

O comando do 12º BPM 
também instaurou procedi-
mento interno para apurar a 
conduta dos PMs na operação. 
As armas dos policiais já ha-
viam sido recolhidas e entre-
gues à DH para perícia. Mo-
radores da região e familiares 
de Ana Clara fizeram protesto 
no Cantagalo, em Niterói, pela 
morte da menina. Manifestan-
tes fecharam a rua principal 
com troncos de madeira. 

Ana Clara entrou para as esta-
tísticas de violência do estado. 
A criança alvejada no ombro 
esquerdo, chegou a ser socor-
rida, mas não resistiu e mor-
reu. A mãe da menina, Cristia-
ne Gomes, esteve presente na 
perícia. Bastante abalada e em 
choque, ela não acreditava no 
que aconteceu. “Parecia que 
ela estava se despedindo de 
mim, me olhando ao ser ba-
leada”, disse.

Segundo a plataforma Fogo 
Cruzado, somente neste ano 
quatro crianças foram vítimas 

de bala perdida na Região Me-
tropolitana. A primeira vítima 
foi Alice, 6, morta por uma 
bala perdida enquanto via a 
queima de fogos na varanda 
de casa, no Morro do Turano, 
Rio Comprido.

A segunda vítima foi Rafael 
Capela da Silva, 7, em ação po-
licial no Morro do Juramento, 
Vicente de Carvalho. Andryw 
Morelli, 9, foi a terceira. Ele foi 
atingido em tentativa de assal-
to em Realengo, Zona Oeste.

FAMILIARES

 N A Secretaria de Desenvol-
vimento Social e Direitos 
Humanos, por meio da Sub-
secretaria de Vitimados, in-
formou ontem que ofereceu 
atendimento social e psico-
lógico para a família de Ana 
Clara Machado. 

“A equipe psicossocial 
conversou com a família 
da vítima essa tarde e vai 
acompanhar o caso”, infor-
mou através de nota.

Ontem, o delegado titu-
lar da DHNISG, Bruno Cleu-
der, disse que equipes de 
plantão do Grupo Especia-
lizado em Local em Crime 
(GELC) estiveram no local 
para colher informações 
para a investigação.

De acordo com a equi-
pe do 12º BPM, os agentes 
faziam patrulhamento de 
rotina quando foram ataca-
dos por homens armados. O 
porta-voz da PM, major Ivan 
Blaz, afirmou que a ação foi 
“um ataque gratuito sofrido 
em plena via pública”. 

Ainda de acordo com 
major Blaz, após o confron-
to, os PMs foram surpreen-
didos quando viram a meni-
na baleada no chão.

Atendimento 
psicológico

Após analisarem vídeo postado 
na internet, policiais da Dele-
gacia de Descobertas de Para-
deiros (DDPA) fizeram novas 
diligências para identificar cri-
minosos e verificar informações 
sobre o paradeiro do entregador 
de farmácia Douglas de Olivei-
ra Figueiredo, 20 anos. Apesar 
de a família ter esperança de 

encontrá-lo vivo, a possibilidade 
de ter sido morto por crimino-
sos de uma facção é umas das 
linhas de investigação. Douglas 
desapareceu na última sexta-
feira, após sair para fazer entre-
ga, quando teria sido abordado 
por traficantes. No vídeo apa-
rece um bandido agredindo o 
entregador com uma pistola. 

DIA A DIA

VÍDEO DE ENTREGADOR ANALISADO 

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Colaborou  a estagiária Thalita Queiroz
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Líder na Câmara, 
Ricardo Barros diz 
que prorrogação é 
impossível 

Governo é 
contra 
volta do 
auxílio
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O líder do governo Bolsonaro 
na Câmara, Ricardo Barros, 
afirmou ontem que a continui-
dade do auxílio emergencial 
não é possível. Um dia após 
as eleições no Senado e na Câ-
mara, defendeu o rigor fiscal e 
o controle orçamentário das 
contas públicas, negando o pa-
gamento do benefício.

“Há pressão pela continui-
dade do auxílio emergencial, 
mas não é possível, dentro da 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. Não há mais decreto de 
calamidade pública, que ven-
ceu em 31 de dezembro. Não 
há Orçamento de Guerra, que 
venceu em 31 de dezembro. Te-
mos a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias votada para 2021 e 
só podemos executar 1/12 do 
orçamento. Temos Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, Teto de 
Gastos, rigor fiscal e precisa-
mos só gastar aquilo que esta-
mos autorizados”, disse.

Segundo Barros, há R$ 38 
bi previstos para o Bolsa Famí-
lia que podem ser ampliados 
na votação do Orçamento.

Pacheco defende manter 
o auxílio emergencial
Presidente do Senado diz que conciliará teto de gastos e ações de assistência social

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Rodrigo Pacheco foi eleito com apoio do presidente Bolsonaro

O 
novo presidente do 
Senado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), 
eleito na última se-

gunda-feira com 57 dos 78 
votos, é favorável à manu-
tenção do auxílio emergen-
cial durante a pandemia da 
covid-19. Em um discurso 
feito na sessão em que foi 
eleito, Pacheco defendeu 
uma conciliação entre o teto 
de gastos e medidas de assis-
tência social. 

“Temos uma obrigação de 
reconhecer um estado de ne-
cessidade no Brasil que faz 
com que milhares de vulnerá-
veis precisem do atendimen-
to do Estado de modo que nos 
primeiros instantes, caso vos-
sas excelências me outorguem 
o mandato de presidente, nós 
vamos inaugurar um diálogo 
pleno, efetivo e de resultados, 
porque isso é para ontem, para 
que se possa conciliar o teto de 
gastos públicos com assistên-
cia social”, afirmou.

Pacheco foi apoiado pelo 

vando a pauta. 
De acordo com parlamen-

tares ouvidos pela Agência 
Estadão Conteúdo, dificil-
mente algum projeto fora do 
tema da crise avançará en-
quanto o novo coronavírus 
avançar no país.

Como presidente do Sena-
do, o senador do DEM será 
responsável por convocar a 
votação do Orçamento de 
2021, que ainda está para-
da no Congresso. A propos-
ta é decisiva para o gover-
no Bolsonaro, pois define o 
tamanho da verba de cada 
ministério, e também para 
os congressistas, pois estabe-
lece o destino das emendas 
parlamentares. O Centrão da 
Câmara pressiona pela ins-
talação da Comissão Mista 
de Orçamento (CMO) para 
discutir o projeto.

Uma vitória de Pacheco, 
de acordo com técnicos e in-
tegrantes do Congresso, traz 
tranquilidade ao presiden-
te Bolsonaro na análise do 
Orçamento. Um grupo ad-
versário controlando essa 
pauta poderia pressionar o 
Executivo com projetos que 
aumentem gastos. O parla-
mentar demonstrou que não 
pretende entrar em colisão 
com o Executivo na adminis-
tração das contas públicas e 
no destino do teto de gastos

agora ex-presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre, com 
apoio do presidente Jair 
Bolsonaro e também de dez 
partidos. Ele chega ao cargo 
defendendo a agenda de re-
formas do governo, mas com 
a pandemia de covid-19 tra-

Comemoração 
teve aglomeração 
e convidados sem 
usar máscaras

Arthur Lira faz festa 
para 300 pessoas

LUIS MACEDO/AGÊNCIA CÂMARA

Lira: vitória e aglomeração

Horas após dizer que colo-
cará em votação medidas 
de combate à pandemia de 
covid-19, o novo presiden-
te da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), pro-
moveu grande festa de co-
memoração da vitória em 
uma casa no Lago Sul, área 
nobre de Brasília. Cerca de 
300 pessoas estiveram no 
local e poucos convidados 
usavam máscaras, o que in-
cluía ministros do governo 
Bolsonaro, fiador da eleição 
de Lira, que também estava 
sem a proteção.

Articulador político do 
Planalto, o ministro Luiz 
Eduardo Ramos, da Secre-
taria de Governo, foi um dos 
presentes na madrugada de 
terça-feira. Como revelou 
o Estadão, seu gabinete se 
tornou QG da campanha de 
Lira na reta final, onde car-
gos e emendas foram nego-
ciados. Fabio Faria (Comu-

nicações), Fabio Wajngarten 
(Secretaria de Comunicações) 
e Jorge Seif (Secretaria da Pes-
ca) completavam o time bolso-
narista na festa.

Deputados e aliados, como 
Roberto Jefferson, presidente 
do PTB, eram maioria. Mas até 
quem não apoiou compare-
ceu. A deputada Joice Hassel-
mann (PSL-SP) foi uma delas.

Uma banda de música ani-
mava a festa. Imagens de bas-
tidores das viagens da campa-
nha eram exibidas num telão. 
A música foi interrompida 
para discurso de Lira, sendo 
abraçado por convidados, 
contrariando recomendações 
sanitárias. “Temos que vaci-
nar, vacinar e vacinar o nosso 
povo”, disse Lira.

 > Brasília

 > Brasília

 > Brasília
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BOTAFOGO

FLUMINENSE

Desfigurado, Alvinegro 
empata com o Verdão
Com cinco jogadores afastados, Glorioso sai do Allianz Parque com o placar de 1 a 1

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Rafael Navarro comemora o gol de empate na partida contra o Palmeiras, no Allianz Parque

À 
beira do precipício, na 
lanterna do Brasileiro, 
o Botafogo teve a mis-
são de ‘carimbar’ a fai-

xa de campeão da Libertado-
res do Palmeiras para manter 
a esperança de sobrevivência 
na Série A. O empate por 1 a 
1, no Allianz Parque, ontem, 
não foi o resultado desejado, 
mas, desfigurado, o Botafogo 
teve hombridade nesta melan-
cólica reta final. Com 24 pon-
tos, segue em último e pega o 
Sport, concorrente direto, na 
sexta-feira, no Nilton Santos.

Com cinco jogadores afasta-
dos como punição pelo atraso 
no treino de segunda, entre 
eles os titulares Marcelo Be-
nevenuto e Matheus Babi, o 
técnico Eduardo Barroca não 
teve muito tempo para prepa-
rar os substitutos, mas foi feliz 
nas escolhas. Sem Babi e Pedro 
Raul, machucado, Rafael Na-
varro, no quesito vontade, dei-
xou uma boa impressão pela 
boa movimentação ao lado do 
jovem Matheus Nascimento.

O botafoguense mais desa-
visado ou que já tenha ‘jogado 
a toalha’ estranhou as mudan-
ças. Os antenados e críticos 
avaliaram como um esboço 
para uma possível disputa da 
Segundona, com poucos ros-
tos conhecidos e muitas pro-
messas da base em ação.

Com apenas Weverton de 
titular em campo, o Palmeiras, 
com o Mundial de Clubes do 
Catar pela frente, se preser-
vou, mas abriu o placar com 
Emerson Santos, revelado 
pelo Botafogo, aos 14 minu-
tos. A sorte parecia não estar 
do lado alvinegro, que perdeu 
Rafael Forster, vítima de uma 
grave torção no tornozelo es-
querdo, no início do jogo.

O susto foi grande, mas o 
Botafogo, ainda que desfigu-
rado, não perdeu a compos-
tura. Matheus Nascimento foi 

muito acionado pela direita 
e incomodou. E foi graças ao 
fôlego da garotada que o Glo-
rioso manteve a crescente na 
volta do intervalo.

Da roubada de bola de Ma-
theus Nascimento, teve ori-
gem o belo gol de Rafael Na-
varro, aos 15 minutos. Com 
dificuldade para furar o blo-
queio, o chute de fora da área 
do atacante, de 20 anos, foi o 
trunfo para surpreender o go-
leiro. Apesar da melhora, o Bo-
tafogo não teve força ofensiva 
para virar o jogo.

De olho na Libertadores, time de Marcão 
enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova

Tricolor tenta terceira 
vitória consecutiva

Mais uma vez nesta tempo-
rada, o Fluminense entrará 
em campo com a possibili-
dade de conseguir a terceira 
vitória seguida no Brasilei-
ro. Marca que não alcança 
desde 2016 e que o time 
atual bateu na trave duas 
vezes. Após superar Bota-
fogo (2 a 0) e Goiás (3 a 0), 
o Tricolor terá nova chance 
de embalar rumo à Liberta-
dores no duelo de hoje con-
tra o Bahia, que luta contra 
o rebaixamento, às 21h30 
na Arena Fonte Nova.

Ainda sob o comando de 
Odair Hellmann, o Flumi-
nense poderia ter engata-
do a terceira vitória seguida 
contra o Atlético-GO, após 
passar por Athletico-PR (1 a 
0) e Vasco (2 a 1), mas empa-
tou no Maracanã em 1 a 1. A 
segunda chance aconteceu 
também no primeiro tur-

no, contra dois adversários da 
sequência atual: após triunfos 
sobre Goiás (4 a 2) e Bahia (1 
a 0), o empate em 1 a 1 com o 
Atlético- MG, fora de casa, pôs 
fim ao embalo.

Desta vez, o Fluminense 
está sob o comando de Mar-
cão, que em 2019 teve sua 
chance de alcançar a marca 
como técnico. Na luta contra 
o rebaixamento, sua equipe 
venceu CSA e Palmeiras, am-
bos por 1 a 0 na reta final da 
competição, mas depois em-
patou com o Avaí (1 a 1).

A última vez que o Flumi-
nense venceu em três rodadas 
seguidas do Brasileiro foi em 
2016, com Levir Culpi como 
treinador. Em 1º de outubro, 
o Tricolor bateu o Sport (3 a 1), 
em Edson Passos, e fechou a 
trinca vitoriosa, que já conta-
va com Grêmio e Corinthians 
(ambos por 1 a 0, fora de casa). 

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO/SÃO PAULO

MODELO QUE NUNCA EXISTIU

DUELO TÁTICO
NO CLÁSSICO

PEDALADAS

 NFlamengo e Vasco terão 
um jogo mais tenso do que 
o habitual. Sempre que se 
enfrentam é como fosse 
uma decisão. Só que desta 
vez pode ser mesmo uma 
decisão. O Flamengo vem 
de dois bons resultados no 
Campeonato Brasileiro, 
dando pinta de que os bons 
tempos estão de volta, e terá 
um duro teste. O técnico 
Vanderlei Luxemburgo pre-
cisa de pelo menos um pon-
to nesse jogo e sabe fechar o 
casulo, deve tentar jogar na 
impaciência de quem preci-
sa dos três. Será um desafio 
tático, jogo para malandro.

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

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

 N Fernando Diniz (foto) 
vinha acumulando fracas-
sos, a torcida protestando 
e os dirigentes preferindo 
ficar bem com parte da mí-
dia que acreditava num tal 
novo modelo de jogo que 
nunca existiu. O que Di-
niz tentou fazer, sem saber 
como, foi copiar o que as 
grandes equipes no mun-
do estão fazendo faz tempo: 
futebol de bola no chão, to-
ques curtos, pressão ofen-
siva com recuperação rá-
pida. Para isso, esses clu-
bes — Liverpool é um bom 
exemplo — possuem joga-

dores de alto nível técnico 
e excelente estado físico. A 
parte que cabe ao treinador 
é ensaiar bem antes de usar. 
Reparem que os do Liver-
pool erram poucos passes e 
fazem viradas até sem olhar, 
sabendo que o companheiro 
está atento e no lugar certo. 
No caso do Diniz, o que ele 
arrumou foi um festival de 
erros bisonhos que fizeram 
a alegria dos adversários e 
levaram a galera do Trico-
lor paulista ao desespero. A 
desastrosa era Diniz deixa 
uma esteira de fracassos e 
prejuízos financeiros.

 N Red Bull Bragantino x 
Flamengo será o jogo úni-
co de domingo pelo Cam-
peonato Brasileiro, às 
20h30, para abrir espaço 
para a partida do Palmei-
ras, às 15h, pelo Mundial 
de Clubes no Catar.

 N Tino Marcos, craque da 
reportagem, decide se apo-
sentar depois de 35 anos de 
sucesso na TV Globo.

 N Gabigol perde gols, mas 
tenta e isso é fundamental na 
vida de um atacante. O medo 
de tentar leva ao fracasso.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Gerson segue tendo o 
melhor desempenho en-
tre os jogadores do Fla-
mengo. Atravessou incó-
lume os piores momentos 
da equipe mantendo a 
regularidade.

 N As regras do futebol 
são as mesmas. O que 
está confundindo árbi-
tros, irritando jogadores 
e torcedores são as tais 
recomendações idiotas 
que penduraram nelas.

Com 24 pontos, o 
Avinegro segue 
em último e pega o 
Sport, concorrente 
direto, na sexta-feira, 
no Nilton Santos

Marcão pode alcançar terceira vitória seguida pelo Fluminense

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FLAMENGO

VASCO

Rogério Ceni projeta a reta final
A vitória sobre o Sport, no Re-
cife, não permitiu que o Inter-
nacional abrisse mais vanta-
gem sobre o Flamengo. Faltan-
do cinco jogos para o fim do 
Brasileiro, Rogério Ceni afir-
mou que o Rubro-Negro não 
pode perder mais nenhum 
ponto para buscar a taça.

“Foi uma boa vitória. O 
terceiro gol é importante por 
ter Gabriel e Pedro marcan-

do no mesmo jogo. No fute-
bol, cada jogo é uma história. 
Quando se tem um espaço de 
tempo de quatro dias, a in-
tensidade tende a ser maior. 
O acúmulo de jogos faz a in-
tensidade ser menor. O ideal 
é jogar sempre bem e vencer 
os jogos. Cinco rodadas res-
tantes, temos que tirar a dife-
rença do Internacional e pre-
cisamos das vitórias”, disse.

O Flamengo ainda vai en-
frentar o Internacional, no 
Maracanã, e, em caso de vi-
tória, poderá reduzir a dis-
tância para um ponto, se as 
equipes continuarem ven-
cendo até o confronto. O trei-
nador dedicou a vitória aos 
torcedores nordestinos do 
clube carioca: “O povo aqui 
é muito querido, a receptivi-
dade é importante”.

Missão: 
parar o 
ataque 
rubro-negro
Confirmado como titular 
por Luxemburgo na vaga de 
Castán, suspenso, o zagueiro 
Ricardo Graça sabe que terá 
dificuldades ao enfrentar o 
Flamengo, amanhã. O Ru-
bro-Negro vem vivendo nos 
últimos jogos uma evolução 
ofensiva e vem para o clássi-
co em busca de uma vitória 
para se manter vivo na briga 
pelo título do Brasileiro. 

“É um ataque de muito res-
peito. Joguei com o Pedro na 
base, por exemplo. São joga-
dores de muita qualidade, mas 
vamos trabalhar com o Van-
derlei para conseguir pará-los 
e sair com a vitória nesse clás-
sico”, afirmou.

MANCHESTER UNITED GOLEIA

O Manchester United goleou o 

Southampton por 9 a 0, pelo 

Campeonato Inglês. 

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

Não é mais preciso baixar programa ou 
aplicativo para acessar o sistema do IR

Carnê-Leão será 
preenchido online

REPRODUÇÃO

Recolhimento mensal obrigatório para o Fisco ficou mais simples

O Imposto de Renda de 
2021 ganhou uma facili-
dade. A partir deste ano, 
não é mais preciso baixar 
programa ou aplicativo 
para acessar o Sistema 
de Recolhimento Mensal 
Obrigatório, conhecido 
como Carnê-Leão, para 
registrar os rendimen-
tos e gerar o Documento 
de Arrecadação de Recei-
tas Federais (Darf ). Ago-
ra, o Carnê-Leão está dis-
ponível online.

Antes, os contribuintes 
obrigados a fazer recolhi-
mento mensal de IR pre-
cisavam baixar programa 
de computador. Com a no-
vidade, tudo pode ser feito 
online e simplificado.

Confira quem são os con-
tribuintes obrigados a reco-
lher mensalmente: pessoas 
físicas, residentes no Brasil, 
que receberam rendimentos 
de outra pessoa física ou do 
exterior; pessoas físicas que 
receberam emolumentos e 
custas de serventuários da 
Justiça, como tabeliães, no-
tários, oficiais públicos e ou-
tros – independentemente 
de a fonte ser pessoa física 
ou jurídica.

Para usar o Carnê-Leão 
online, bastar acessar o Cen-
tro Virtual de Atendimento 
(Portal e-CAC), no site da 
Receita, selecionar “Meu Im-
posto de Renda”, depois “De-
clarações” e, por fim “Acessar 
Carnê-Leão”.

Saque-aniversário do FGTS liberado 
para nascidos em janeiro e fevereiro
Segundo a Caixa, mais de 10,2 milhões de trabalhadores optaram pela modalidade

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O opção pelo saque-aniversário pode ser feito também pelo Banking Caixa ou ainda nas agências

Para os trabalhadores que op-
taram pelo saque-aniversá-
rio do FGTS, o benefício está 
disponível para ser retirado 
na Caixa Econômica Federal. 
No entanto, nesta leva, o di-
nheiro liberado é para bene-
ficiários nascidos em janeiro 
e fevereiro. Segundo a Caixa, 
mais de 10,2 milhões de tra-
balhadores optaram pelo sa-
que-aniversário. Os valores 
ficam disponíveis para saque 
a partir do primeiro dia útil 
do mês de aniversário do tra-
balhador até o último dia útil 
do segundo mês subsequente 
ao da aquisição do direito de 
saque do fundo.

Por exemplo, se a data de 
aniversário for 10 de feverei-
ro, o trabalhador terá de 1º de 

fevereiro a 30 de abril para 
efetuar o saque. Caso o traba-
lhador não saque o recurso até 
essa data, ele volta automati-
camente para conta no FGTS.

O saque-aniversário per-
mite o resgate de 50% do 
fundo para quem tem até 
R$ 500 na conta, 30% para 
quem tem de R$ 1 mil até R$ 
5 mil. O percentual vai cain-
do conforme o saldo aumen-
ta. Por exemplo, para quem 
tem acima de R$ 20 mil, o 
resgate é de 5%.

O saque permite a retirada 
de parte do saldo da conta do 
FGTS, anualmente, no mês 

de aniversário. Desde outu-
bro de 2019, o trabalhador 
com conta do FGTS, ativa 
ou inativa, pode eleger uma 
das sistemáticas de saque do 
FGTS: Saque-Aniversário ou 
Saque-Rescisão, que é a sis-
temática padrão, na qual o 
trabalhador, quando demiti-
do sem um justo motivo, tem 
o direito ao saque integral de 
sua conta FGTS, incluindo a 
multa rescisória. No Saque
-Aniversário, caso haja res-
cisão de contrato sem justa 
causa, o trabalhador poderá 
sacar o valor referente à mul-
ta rescisória.

Projeto enviado à Alerj prevê 
conceder benefício de R$ 200 
durante a pandemia de covid

DIVULGAÇÃO/RIO DE PAZ

Manifestação na Esplanada dos Ministérios cobrou o retorno do benefício. Integrantes da ONG Rio de Paz espalharam pratos no gramadoA
pós o fim do recesso 
e o retorno do traba-
lho na Assembleia 
Legislativa do Esta-

do do Rio de Janeiro (Alerj), 
um projeto para criação de 
um programa de renda para 
a população fluminense deve 
ser votado neste mês. Com o 
fim do auxílio emergencial do 
governo federal, o PL 3.488/21 
tem o objetivo de fazer um 
mecanismo de transferência 
de renda estadual para substi-
tuir o benefício da União.

Caso o texto avance e seja 
aprovado, o benefício con-
cedido pelo programa será 
no valor de R$ 200, e vai 
atender aos fluminenses 
que comprovarem renda 
igual ou inferior a R$ 100 
ou que não possuam vínculo 

formal de trabalho há mais 
de seis meses.

Ontem, o deputado esta-
dual André Ceciliano (PT), 
reeleito presidente da Casa 
pelos próximos dois anos e 
autor do texto da renda emer-
gencial do Rio, protocolou o 
projeto. De acordo com a ini-
ciativa, o benefício será conce-
dido até o dia 31 de dezembro 
deste ano. Além disso, no PL, 
caso a pessoa tenha filhos me-
nores de idade, também será 
concedido adicional de R$ 50 
por dependente, limitado a, no 
máximo, dois.

Ceciliano explicou que o 
valor para custear as despe-
sas também estão descritos 
no projeto e serão prove-
nientes de todos os fundos 
estaduais. “Elas poderão ser 
custeadas, por exemplo, com 
os valores do superávit finan-
ceiro do orçamento de 2020, 

com recursos do pagamen-
to de débitos inscritos em 
dívida ativa e com verba de 
Fundos Estaduais, conforme 
autorização legal”, explicou.

O presidente da Casa afir-
mou que o objetivo do pro-
jeto é para atender as famí-
lias que ainda passam por 
dificuldades impostas pela 
pandemia do coronavírus. 
“Não sabemos até quando 
as consequências econômi-
cas geradas pela pandemia 
poderão atingir a população 
fluminense, mas podemos 
ajudar a reduzir esses efeitos 
com a adoção dessas medi-

das”, justificou o parlamen-
tar petista.

Em todo o Estado do Rio, 
o governo federal chegou a 
pagar o auxílio emergencial 
para mais de 5,5 milhões de 
beneficiários, um índice que 
representa 32,19% da popu-
lação fluminense.

Quando se fala do progra-
ma Bolsa Família, que foi in-
serido dentro do auxílio emer-
gencial para quem recebia 
menos de R$ 600 e R$ 300, da 
renda de extensão, o número 
de beneficiados no estado é de 
941.270 inscritos. A renda mé-
dia é de R$ 323,46.

 NCom o fim do auxílio emer-
gencial, brasileiros com baixa 
ou nenhuma renda vão ficar de-
sassistidos pelo governo Bolso-
naro no período de pandemia. 
Com alto índice de mortalida-
de, desemprego e escassez de 
oportunidades, milhões de pes-
soas podem passar fome sem o 
auxílio emergencial, conforme 
a ONG Rio de Paz. Ontem, ma-
nifestação na Esplanada dos 

Ministérios, em Brasília, cobrou o 
retorno do benefício. Integrantes 
da ONG espalharam pratos com 
cruzes no gramado. 

A última parcela do calen-
dário regular do auxílio foi paga 
no fim de 2020. Com a pande-
mia voltando a ter mais força, 
o debate sobre a volta do be-
nefício para 2021 também tem 
crescido. O governo é contra a 
continuidade do benefício.

COM PRATOS E CRUZES

Rio de Paz cobra retorno do auxílio

 NA opção pode ser feita no apli-
cativo FGTS, no site fgts.caixa.
gov.br, no Internet Banking Caixa 
ou ainda nas agências. De acordo 
com o banco, a migração para a 
modalidade não é obrigatória. 
Quem não fizer a adesão, per-
manecerá na regra do saque-res-
cisão. A instituição ressalta que 
quem quiser migrar, mas, depois, 
queira voltar para outra modali-
dade pode solicitar a mudança 

em qualquer momento. A alte-
ração terá efeito no 1º dia do 25º 
mês da solicitação. 

Para quem optar é permitida 
a movimentação da conta do 
FGTS nas hipóteses previstas em 
lei, como para moradia própria, 
doenças graves, aposentadoria, 
entre outros. Trabalhador que 
optar até o último dia do mês do 
aniversário pode receber o valor 
no mesmo ano de opção.

PELO APLICATIVO

Saiba como fazer opção de retirada

Saque permite a 
retirada de parte do 
saldo da conta do 
FGTS, por ano, no 
mês de aniversário

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Estado do 
Rio pode criar 
programa
de renda
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Expectativa é de votação 
de reformas no estado
Ano legislativo começa e costura política para aprovação das matérias também

THIAGO LONTRA/DIVULGAÇÃO ALERJ

Cerimônia de abertura do ano legislativo, ontem, contou com governador em exercício do Rio, Cláudio Castro

O 
Congresso Nacio-
nal  deve ditar o 
rumo dos trabalhos 
nas casas legislati-

vas do país. Enquanto em 
Brasília a PEC Emergencial 
(186/19) e a reforma admi-
nistrativa já estão nas listas 
de prioridades dos novos 
presidentes do Senado, Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG) 
e da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), no Estado do Rio, 
a expectativa também é de 
discussão de uma pauta de 
austeridade na Alerj.

Nesta primeira etapa da 
vacinação o governador em 
exercício Cláudio Castro 
não vai se debruçar nesse 
tema. Mas passada essa fase 
inicial, Castro pretende dar 
atenção às articulações com 
o Legislativo para avançar 
com o projeto de reforma ad-
ministrativa, que deve pre-
ver desestatizações e fusão 
de alguns órgãos. 

Ele também quer aprovar, 
este ano, uma proposta que 
mudará as regras previden-
ciárias dos servidores. Na 
prática, uma segunda refor-
ma da Previdência, já que em 
2017 a Assembleia aprovou 
o aumento da alíquota dos 
servidores de 11% para 14%.

 n Servidores da Saúde esta-
dual contam os dias para que 
a declaração feita ontem pelo 
governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, de fato se 
torne realidade. Castro afir-
mou, na abertura do ano legis-
lativo, que a implementação 
do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários (PCCS), previsto na Lei 
7.946/18, é prioridade. E que o 
PCCS pode sair ainda este ano.

“Quero reiterar meu com-
promisso de até o final deste 
mandato e, se Deus quiser, até 
o fim deste ano, instituir o PCCS 
da Saúde”, afirmou Castro.

Integrante do movimento 
‘PCCS Já’ e presidente da As-
servisa, André Ferraz disse à co-
luna que os profissionais estão 
aguardando nova rodada de 
negociação, mas que há pressa 
para que o plano saia do papel. 

“A categoria recebe as pala-
vras do governador como parte 
do compromisso construído 
com a mediação da Alerj, mas 

espera que o nosso tão espera-
do Plano de Carreira seja ime-
diatamente implementado. Só 
não dá pra esperar mais, não 
podemos esperar até dezem-
bro de 2022”, frisou.

Ferraz afirmou que os servi-
dores mostraram ao governo 
que a Secretaria de Saúde “reú-
ne recursos para a efetivação e 
que as determinações legais 
que amparam o PCCS, a Lei 
7946/2018, são anteriores à 
crise fiscal e sanitária”: “Não 
podendo ser obstruído sequer 
pelo Regime de Recuperação 
Fiscal, pois o governo dispõe de 
meios para compensar finan-
ceiramente o investimento”.

Alegou ainda que, enquanto 
outras áreas são contempladas 
com benefícios, os profissionais 
da Saúde não recebem os mes-
mos pagamentos. “Não temos 
auxílio-transporte, adicional no-
turno, a insalubridade é aquém 
do risco elevado, e não recebe-
mos adicional de qualificação”.

PLANO DE CARGOS

Profissionais da Saúde: ‘Não 
queremos esperar até 2022’

Pacote de austeridade é ‘dever de casa’
 > O pacote de austerida-

de inclui ainda uma nova 
lei de Teto de Gastos. Esse 
conjunto de medidas será 
uma sinalização do gover-
no Castro à equipe econô-
mica da União de que está 
‘fazendo o dever de casa’. 
Isso porque a União exige 
algumas contrapartidas 

dos estados interessados em 
aderir ao novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 

O Rio tenta um novo acor-
do, agora sob essa versão do 
regime, para conseguir sus-
pender o pagamento da dívi-
da com o Tesouro Nacional no 
primeiro ano do RRF, e a sua-
vização das parcelas nos anos 

seguintes. Segundo dados 
da Secretaria do Tesouro 
Nacional, o alívio de caixa 
será de mais de R$ 52,5 bi-
lhões de 2021 a 2029.

O governo aponta o re-
gime como fundamental 
para o equilíbrio financei-
ro do Rio e para o paga-
mento em dia de salários. Servidores reivindicam há anos a adoção do plano de cargos

THIAGO LONTRA / ALERJ
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Flamengo R5460.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial

 

Sta.CRuz R525.000,00
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 R5150.000,000
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 R5 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.

 

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

 

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

 
DeDetIzaDoR V/teXto
Dedetizadora contrata, prefe-
rencialmente com CNH, ofe-
recemos treinamento, trazer 
currículo/ entrevista partir 
amanhã. Rua Guilhermina 
480, Encantado, Próximo  Rei 
do Bacalhau.

 
meC. ReFRIgeRação 
mecânico  ar Condicionado,  
experiência Split, Splitão, 
Fan Coil & VRF. Currículo 
com pretensão salarial vi-
viane@nlpair.com.br. Vaga 
todas as Cidades RJ.
 
tÉC. eletRÔnICa 
Contrata-se Técnico em Ele-
trônica  com experiência em 
Equipamentos Hospitalar. 
Enviar Currículo para : rh.flex-
med@flexmed-es.com.br

 

opeRaDoR tetRapaK 
para tBa19. Deixar Currículo 
de 02/02 à 08/02 Horário 
de 08h ás 15h na estrada 
São tomé 936 lote 12 qua-
dra 11 Jardim primavera Du-
que de Caxias.
 

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.
 

lanteRneIRo V/teXto
oficina contrata: lanter-
neiro, pintor,  montador, 
eletricista e polidor. com 
experiência  Comparecer 
Rua olegario mariano 1403, 
Vila São luiz, Duque Caxias . 
t.:97372-8875/ 2782-6026.
 
meCânICo V/teXto
De Autos  Precisa-se para 
oficina. Experiência compro-
vada, salário +cesta básica 
+almoço  +VT. Tratar Rua 
Montevidéu, 287- Penha.

 

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
 



FábiaOliveira

IMÓVEL DE 1200 METROS QUADRADOS

A
tualmente morando na Grécia, onde 
atuou por um time local e em breve 
retornando ao Brasil após fim do con-

trato, o jogador Rafinha, ex-Flamengo, com-
prou uma mansão com toda pompa e circuns-
tância antes mesmo de viajar. O craque adqui-
riu um imóvel avaliado em R$ 12 milhões, 
localizado em um luxuoso condomínio na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 

A mansão de 1200 metros quadrados é 
duplex, possui fino acabamento e conta com 
cinco suítes, sendo uma com closet, sala com 
quatro ambientes, cozinha ampla e repleta de 
armários planejados, três dependências de 
serviços, elevador, além de dez vagas de gara-
gem no subterrâneo. O imóvel ainda conta 
com espaço de lazer completo com sauna, 
piscina, hidromassagem, bar, churrasqueira e 
forno de pizza. A casa também tem um sótão 
com uma boate. 

Segundo a coluna apurou, Rafinha se mu-
dou para o local em maio do ano passado e 
enquanto esteve fora, sua mora ficou moran-
do no imóvel com os filhos do jogador. 
Apesar de a mansão ter sido anunciada 
por R$ 11,8 milhões, Rafinha conseguiu 
aquele desconto que todo mundo gosta 
na hora da compra. 

FOTOS REPRODUÇÃO INTERNET 

Ex-Flamengo, Rafinha compra 
mansão avaliada em R$ 12 milhões
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CONCA NÃO QUER SER 
CONFUNDIDO COM 

CONKÁ E COMENTÁRIO 
VIRALIZA NAS REDES

REPRODUÇÃO INTERNET

O ‘Big Brother Brasil’ estreou e, desde então, os comentários 

dos famosos sobre o reality estão dando o que falar. Quem 

viralizou dessa vez foi o jogador Conca, com um post no Twitter 

que dizia: ‘não confunda Conca com Conká’. Os humoristas Maurí-

cio Meirelles e Ronald Rios repostaram a frase, que acabou tendo mais 

likes que algumas das postagens do Neymar. “Quis fazer uma brincadeira, porque os nomes são 

praticamente iguais, tirando só a forma como se escreve. Nada contra a artista, mas tenho acom-

panhado tudo e, principalmente, como ela está sendo citada negativamente pelas atitudes que 

está tendo no ‘BBB’, fiz a alusão para não nos confundirem e acabou tomando uma proporção 

bem grande. Fiquei até surpreso”, fala o jogador.

Não é a primeira vez que Conca aparece relacionado ao reality. Dias antes de divulgarem a lista 

dos participantes, seu consultor de imagem, Allan Jesus, da ASJ Consultoria, fez uma postagem 

enigmática, deixando no ar que Conca poderia ser um dos confinados e, com isso, ele acabou sen-

do especulado como possível brother durante a divulgação da lista oficial. “Até poderia ter sido 

uma jogada de marketing, mas foi apenas um desejo. Nós da equipe do Conca gostaríamos que 

ele estivesse na casa. Externei isso em um comentário, interpretaram de outra forma e se tornou 

um viral”, destaca Allan Jesus, que também gerencia a imagem de outros jogadores como Pablo 

Castro e Felipe Pato.

DÉBORA NASCIMENTO  
COM O EX DE MARQUEZINE
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Em papo no canal da apresentadora Luciana Gimenez, no Youtube, Jojo Toddy-

nho abriu o coração, falou sobre sua participação em ‘A Fazenda’ e que chegou 

a desistir do reality durante o confinamento. “Teve um dia que eu tive crise de 

ansiedade e chegou no atendimento e eu disse que queria ir embora. O Teteu 

foi, conversou comigo e eu fiquei e desisti de tocar o sino”, conta. 

Ela disse ainda que está diariamente tentando melhorar seus erros e se des-

construir. “Foi fazendo terapia que eu aprendi a pedir desculpas, porque eu 

estou em desconstrução. As pessoas têm que ter paciência de entender que 

na vida tudo é um processo. Eu errei muito lá dentro (do reality) e nutri esses 

meus erros que minha assessora deixou anotado pra mim pra eu poder evoluir 

mais um pouquinho. E aí eu comecei a entender que a sinceridade e verdade 

tem que prevalecer mas, às vezes, a forma que a gente fala pode ser bruta pra 

outras pessoas. E é isso que eu tô aprendendo a dosar”.

QUASE DESISTIU

A atriz Larissa Manoela abriu um inquérito na Polícia 

Federal para que seja investigado como seus dados 

cadastrais foram usados no golpe do Auxílio Emer-

gencial, o programa federal de enfrentamento da 

pandemia. Larissa soube, pela imprensa, que seu 

nome estaria envolvido na fraude. Como o crime do 

qual foi vítima envolve dinheiro público destinado 

justamente para amenizar os efeitos econômicos de 

famílias com mais dificuldades financeiras, a atriz 

entendeu que deveria formalizar a denúncia e fazer 

o pedido de abertura de inquérito na Polícia Federal. 

De acordo com a assessoria da atriz, a polícia irá 

investigar os fatos e, assim, identificar os responsá-

veis e os autores da fraude, além de possíveis crimes 

de apropriação indébita, estelionato ou falsidade 

ideológica. 

Além de pedir a instauração de Inquérito na PF, o ad-

vogado da atriz notificou o Ministério da Cidadania 

acerca da necessidade de remover o nome e os dados 

da atriz da página e do aplicativo do Programa.

DENÚNCIA
POR AÍ

 n A recém-inau-
gurada charcuta-
ria Dom Leitão, 
que tem delivery 
na grande Tijuca 
e zona sul, vai 
ampliar em bre-
ve a sua área de 
entrega. 

Há duas semanas, esta humilde colunista estava de 

olho em Debora Nascimento e Marlon Teixeira, modelo 

internacional e ex de Bruna Marquezine. Mesmo sem 

postarem fotos juntos, os dois estavam em datas iguais 

na praia de Barra Grande, no Piauí, e em Caraíva, no sul 

da Bahia, desde o final de semana passada. Ontem, 

os dois foram flagrados juntos em um restaurante na 

Praia do Espelho, em Trancoso.

VANESSA DALCENO 

Tamy Contro, mulher de Projota, saiu em defesa do marido que está confinado no ‘BBB 21’. Ela assumiu a preo-
cupação com a aproximação no jogo da cantora Karol Conká. “Obviamente repudio as atitudes da Karol. A gente 
só precisa lembrar que nós estamos vendo e ouvindo tudo o que está acontecendo, e ninguém da casa tem esse 
acesso. Só espero que o Tiago consiga abrir seus olhos antes que seja tarde”, disse a atriz.

MULHER DE PROJOTA PREOCUPADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

MISS BUMBUM ATACA NO TINDER

Musa do OnlyFans, aplicativo de conteúdo adulto, a ex-Miss Bumbum Suzy Cortez é a 
mais nova celebridade a aderir ao Tinder, um aplicativo de relacionamento. “Em tempos 

de distanciamento social e longe de aglomeração, fica difícil conhecer pessoas, por isso 
resolvi entrar num aplicativo de relacionamento. Estou solteira e pronta pra ser feliz! O 

mais engraçado é que os homens não acreditam que sou eu (risos)”, disse a modelo.
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A atriz Gyselle Soares passou por um susto na noite de 

sexta-feira (29), em frente a sua casa em Timon, municí-

pio do Maranhão divisa com o Piauí. Ela sofreu um assalto 

à mão armada. “Foi a primeira vez que aconteceu comigo 

e eu nunca imaginei. Na porta da minha casa! Era mais 

ou menos nove da noite e um homem se aproximou, 

apontou uma arma para mim e exigiu meu celular. Fi-

quei apavorada e pensando que poderia ter acontecido 

o pior”, contou à coluna com exclusividade.

NA PORTA DE CASA
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 N Logo após a confirmação da vitória dos aliados para 
os comandos do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
e da Câmara, Arhur Lira (PP-AL), o Planalto e a equipe 
econômica acionaram os líderes nas duas Casas para 
tentar destravar já nos próximos dias a análise do or-
çamento de 2021. Devido à antecipação da disputa no 
Congresso Nacional no ano passado, a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA), que projeta receitas e fixa despesas, 
não foi votada. A pressa do governo é motivada pela 
ameaça de falta de recursos para o pagamento de des-
pesas de ministérios e órgãos a partir de abril. 

Salários 
 N Entre as despesas que 

podem não ter margem 
autorizada no Orçamento 
nos próximos meses estão 
os salários de servidores 
civis e de militares. 

Comissão 
 N Segundo previsão da 

Instituição Fiscal Inde-
pendente (IFI) do Sena-
do, o Orçamento de 2021 
não deve ser aprovado an-
tes de abril. É que a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) foi aprovada em de-
zembro diretamente pelo 
Plenário do Congresso e o 
orçamento terá que trami-
tar pela Comissão Mista 
de Orçamento (CMO). 

Máquina 
 N Uma nota técnica (CD 

nº 1155/2020) da Con-

sultoria de Orçamento e 
Fiscalização da Câmara 
alertou, no fim do ano 
passado, que a falta do 
orçamento “provocará 
um prejuízo para o fun-
cionamento dos serviços 
públicos e desgaste das 
instituições. Ou seja, ha-
verá uma paralisação da 
máquina pública”. 

Bolsa 
 NCom a nova configuração 

da Câmara e do Senado, o 
governo vai insistir na am-
pliação do programa Bolsa 
Família em vez de retomar 
e estender o auxílio emer-
gencial. A medida também 
é defendida pelo relator 
do Orçamento de 2021 e 
da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) Emer-
gencial, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC). 

Janela 
 NAbandonado pela cúpu-

la do DEM na votação que 
elegeu o adversário Arthur 
Lira (PP-AL), Maia perma-
nece pelo menos até abril - 
quando será aberta a janela 
partidária e poderá deixar 
o partido sem ser punido. 
Até lá, manterá as conversas 
com Cidadania, PSL e PSDB 
mirando o projeto de alian-
ça presidencial para 2022. 

Cartas 
 NNa direção inversa da 

derrocada de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), o resulta-
do do pleito no Congresso 
Nacional fortaleceu dois 
políticos que ditarão as 
cartas nos próximos dois 
anos: os senadores Davi Al-
columbre (DEM-AP) e Ciro 
Nogueira (PP-PI). 

Vice 
 NO agora ex-presidente do 

Senado, principal articu-
lador da campanha vito-
riosa de Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), tem a opção de 
assumir um ministério, in-
dicar aliados para o gover-
no Bolsonaro ou assumir a 
Comissão de Constituição 
e Justiça. Já Ciro Nogueira 
vai pavimentar a indicação 
de um nome para a vaga de 
vice na chapa presidencial 
da tentativa de reeleição de 
Bolsonaro. 

Condenado 
 NO Superior Tribunal de 

Justiça condenou o apre-
sentador Danilo Gentili 
por ter chamado de “vaca” 
a técnica de enfermagem 
Micheline Teixeira - uma 
doadora de 300 litros de 
leite a hospitais pernam-
bucanos. Não cabe mais 
recurso. Gentili e sua equi-
pe terão que pagar R$ 80 
mil, corrigidos a 1% ao mês, 
retroativo a 2013.   

Propina  
 NO Ministério Público 

ajuizou ação contra o audi-
tor da Receita, Euvaldo Dal 
Fabbro, que teria cobrado 
propina de uma varejista 
para livrá-la da fiscaliza-
ção. Ele foi preso na Ope-
ração Probitas, deflagrada 
após um dos sócios da em-
presa ter relatado à Polícia 
Federal a pressão do ser-
vidor. Segundo o MP, Eu-
valdo pedia R$ 23 milhões 
para encerrar um proce-
dimento fiscal que pode-
ria obrigar a companhia a 
pagar R$ 230 milhões aos 
cofres públicos.

Empresas 
 NEm 2020 foram abertas 

3.359.750 empresas. O nú-
mero representa um au-
mento de 6% na abertura 
de negócios em relação a 
2019. No mesmo período, 
ocorreu o fechamento de 
1.044.696 empresas, se-
gundo o Boletim anual do 
Mapa de Empresas, do Mi-
nistério da Economia. 

NO VERMELHO

FICO

 N Caciques do DEM conven-
ceram, por ora, o ex-presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), a permanecer no partido. 
Lembraram que ele pode per-
der o mandato de deputado 
federal se desembarcar sem a 
autorização do partido.

“E o interessante 

e lamentável é 

que todo mundo, 

independente de 

ideologia, quer 

direito, mas se 

esquiva dos deveres”

Nós brasileiros somos conheci-
dos por inúmeras virtudes. Povo 
acolhedor, divertido, alto astral, 

solidário e até amoroso são algumas des-
sas características dignas de orgulho. 
Por outro lado, esse traquejo peculiar, o 
jogo de cintura e a “malandragem”, mui-
tas vezes extrapolam o bom senso e são 
utilizados para atitudes nada nobres. 

O que temos visto nessa pandemia, 
desde as atitudes de governantes que 
superfaturaram itens básicos para o 
atendimento à população, passando 
pela politização do tema e chegando 
no absurdo inconcebível de furar fila 
de vacinação, nos envergonha e de-
monstra que ainda temos que amadu-
recer muito enquanto nação e, essen-
cialmente no significado de cidadania.

Gonzaguinha, um dos ícones da 
Música Popular Brasileira, em sua can-
ção simplesmente intitulada como “É”, 
diz num trecho que “...a gente quer vi-
ver pleno direito; a gente quer viver 
todo respeito; a gente quer viver uma 

O ano de 2020 ainda não aca-
bou. A esperança, cada vez 
mais próxima, de que teremos 

uma vacina segura e eficaz que nos 
imunize contra a covid-19 nos abre a 
perspectiva de que em breve, enfim, 
teremos um feliz ano novo. A vacina 
nos livrará de uma pandemia, mas 
não de todas.

As mazelas da sociedade moderna 
seguirão nos desafiando a todos. Nos-
sa gente seguirá padecendo de doenças 
antigas. E o valente Sistema Único de 
Saúde (SUS) seguirá sendo estressado 
no dia a dia da Saúde pública brasileira.

Entre as pandemias que seguirão 
nos vitimando, o acidente motociclís-
tico se destaca. Se o vírus vindo da Chi-
na nos ceifou especialmente os avós, 
os acidentes de motocicleta nos levam 
os filhos. E quando não os perdemos, 
os vemos sequelados em cadeiras de 
rodas, se locomovendo de muletas, ou, 
mesmo, restritos aos leitos.

O drama humano individual do 
acidentado se transmuta em drama 
social, familiar, previdenciário, econô-
mico e, principalmente, de saúde cole-
tiva. As taxas de mortalidade por aci-
dentes de moto escalam valores estra-
tosféricos. Sua progressão, em termos 
percentuais, faz inveja aos maiores e 
mais rentáveis índices de investimen-
tos: 475% em dez anos na década pas-
sada, segundo a Associação Brasileira 
de Medicina de Tráfego!

Um em cada três mortes por acidente 
de trânsito ocorre na moto... E os núme-
ros não param por aí: 90% das fatalida-
des vitima pessoas entre 18 e 64 anos. Ou 
seja, em plena idade produtiva.

Segundo estudo da Escola Nacional 
de Seguros, em 2016, o prejuízo causa-
do pelos acidentes de trânsito atingiu 
a miraculosa cifra de R$ 146 bilhões, 
algo como 2,3% de todo o nosso PIB. E 
esse montante não inclui gastos com 
hospital e tratamento fisioterápico! 

Um olho na seringa e outro no capacete

Lamentável jeitinho brasileiro

Alan Pereira 

jornalista e 
empresário

Marcus Vinicius Dias 

cirurgião ortopedista 
do Ministério da Saú-
de, mestre em Econo-
mia pelo Ibmec.

nação; a gente quer é ser um cidadão; 
a gente quer viver uma nação...”. No 
entanto, a canção que surgiu como 
um verdadeiro “grito” diante de um 
momento difícil que o país viveu nos 
anos de chumbo, período esse que, in-
felizmente, é exaltado pelo atual pre-
sidente, ainda se faz atual.

O Brasil vivia ali a repressão, a cen-
sura e a violência desacerbada. A reivin-
dicação por direito e cidadania era legí-
tima e se fazia mais do que necessária. 
Mas, ainda temos essa mesma carência 
mais de 30 anos depois da redemocra-
tização. Basta olharmos a realidade das 
nossas escolas, saúde, moradia, desem-
prego e o alto número de pessoas vi-

Se considerarmos o custo assisten-
cial, some-se ainda mais R$ 50 bilhões, 
segundo o Ipea. E, por analogia, os mo-
tociclistas consomem ao menos um ter-
ço disso. Sem falar no preço oculto: a 
dor insuportável da perda de um filho, 
ou da sentença perpétua de cadeira de 
rodas para um jovem pai de família.

Se por um lado nos agarramos à 
possibilidade de uma vacina que nos 
liberte do fatídico ano de 2020, não 
podemos seguir negligenciando uma 
verdadeira pandemia que nos acom-
panha há anos. Prevenir o acidente de 

motocicleta é uma questão tão impor-
tante quanto a imunização contra a 
covid-19. E que no frasco dessa preven-
ção venha uma dose concentrada de 
responsabilidade de agentes públicos 
de saúde, segurança e de informação.

Mas, sobretudo, que se aplique do-
ses cavalares de reforço no senso de 
responsabilidade de cada um dos ato-
res de trânsito. E que as máscaras e 
seringas abram alas para os capacetes, 
protetores individuais, habilitações e, 
especialmente, para a Educação. Edu-
cação no trânsito!

vendo na pobreza e na miséria, aonde 
a cidadania passa longe.

E o interessante e também lamentá-
vel é que todo mundo, independente 
de ideologia, quer direito, mas se es-
quiva dos deveres ou tentam driblar 
regras em benefício próprio ou de gru-
pos. Enquanto milhões de brasileiros 
morrem com esse vírus, políticos vi-
sam as eleições de 2022, demonstran-
do a menor capacidade de gerir um 
país, estado ou município. O Brasil 
está sendo considerado o pior na con-
dução da pandemia em todo o mundo 
e tudo fica por isso mesmo.

E para piorar, não só políticos, mas ci-
dadãos comuns decidiram agora, quan-
do a luz no fim do túnel aparece, mos-
trar a faceta da total falta de escrúpulo, 
consciência e humanidade, travestida 
de um jeitinho brasileiro que em nada 
simboliza um povo tão especial como o 
nosso. Pular fila de vacinação, realmen-
te, é mais do que lamentável.

Somos sim um povo especial e re-
sistente. Lembrando outro mestre 
da MPB, Zé Ramalho, em “Admirável 
Gado Novo”, com tudo que passamos, 
somos um “...povo marcado eh...povo 
feliz” e com a incrível capacidade de 
ainda sorrir.

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

 N # O Instituto  dos Advogados Brasileiros (IAB) fará o lançamento 
oficial da campanha Vacina para todos é prioridade na sessão ordinária 
desta quarta-feira, 3, no canal TVIAB no YouTube # Banrisul lança hoje 
edital de seleção do Programa de Aceleração de Startups do BanriTech — 
uma das iniciativas do BanriHub, amplo projeto de inovação do Banrisul. 
#Frazão Leilões realiza leilão do Itaú Unibanco, amanhã, 04. # 
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Novelas

MALHAÇÃO

 N Karina mente para o pai para 
proteger Bianca. O restaurante 
fica sem luz, e Marcelo e Delma 
se desesperam. Bete flagra Sol 
mexendo em seu dinheiro. Pedro 
tem a ideia de fazer um show.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 N Doralice abraça William. Can-
dinho vê sua foto publicada no 
jornal. Dora diz a Quirino que 
precisa dele para adotar Beatriz. 
Doralice se explica a Quirino. Do-
ralice se explica a Quirino.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 N Shirlei não esconde sua tristeza 
ao dizer a Cris que nunca nin-
guém a rejeitou como Vitória. 
Vitória avisa a Felipe que tem os 
seus motivos para não ter falado 
com Shirlei.

 N Os anos se passam e Lúcifer 
admira a cidade. A torre já está 
com quinze andares. Semíramis 
é ignorada pelo filho. Semíramis 
descobre que está grávida. A 
torre começa a ruir.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N Mili sai correndo e um moto-
queiro acaba salvando o bebe. 
Trata-se da estreia do persona-
gem João Pedro. Carmen encon-
tra um casal para adotar o bebe.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Kikito e Batoré conduzem Dan-
tas e Yuri para o Morro do Beco. 
Carine diz a Jacy que Rubinho 
prometeu que deixará Bibi para 
ficar com ela.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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P
arece que Karol Conká está re-
vendo suas atitudes dentro do 
‘BBB 21’, após o clima pesado que 
vem rolando entre ela e o ator 

Lucas Penteado. Na tarde de ontem, du-
rante uma conversa no quarto Cordel, 
a rapper e Lucas conversaram sobre a 
relação dos dois. Depois, ela convidou 
o ator para almoçar e aproveitou para 
pedir desculpas a ele. Antes, um dos 
desentendimento dos dois aconteceu 
justamente porque a cantora disse a ele 
para não falar enquanto ela almoçava, e 
Lucas acabou expulso da cozinha.

Karol disse que sentiu mal após ter 
expulsado ele da cozinha, na segunda-
feira. Na ocasião, o humorista foi para 
um dos quartos da casa chorar. “Estou 
te chamando para almoçar porque eu 
fiquei me sentindo mal que você saiu 
ontem. Eu falei que só queria comer na 
paz, sem falação. Eu quase fui atrás de 

TOMBAR

você”, explicou. “Eu saí porque não que-
ria incomodar”, rebateu Lucas. “Eu que-
ria que você ficasse na mesa. Dava para 
você ficar na mesa, o problema é ficar 
futucando”, pontuou a cantora.

Ela continuou: “Eu já entendi, você 
entendeu também, deixa rolar. Tá tudo 
bem, eu não tenho raiva de você, eu senti 
raiva na hora, assim como você sentiu 
raiva pelas coisas que eu falei. Eu me 
conheço, eu sei quando estou nervosa, a 
maneira que eu falo e eu realmente falo 
para intimidar”, disse.

Mesmo assim, internautas acreditam 
que a atitude da cantora foi uma tática. 
É que durante a madrugada de terça, a 
rapper disse a Nego Di que não vai mais 
“fritar” com o ator por estratégia de jogo.

FESTIVAL E PROGRAMA
Os desentendimentos de Lucas com 
o resto da casa tiveram início na festa 
Herança Africana, no sábado, quando o 
comportamento do ator foi considerado 
inconveniente pelos participantes. Já a 
mudança na postura de Karol vem (em-
bora ela não sabia disso por estar confi-
nada) após uma reação pesada de fãs e 
contratantes. O festival pernambucano 
Rec-Beat, por exemplo, cancelou uma 
apresentação dela que estava marcada 
para ir ao ar dia 14 de fevereiro. A deci-
são foi tomada, afirmam eles, de comum 
acordo com a produção da rapper.

“Acompanhamos as últimas declara-
ções de Karol Conka no #BBB21 e rea-
firmamos nossa total e absoluta discor-
dância de suas atitudes, que vão contra 
os princípios basilares do Rec-Beat e do 
nosso público”, explicaram em nota. O 
festival já havia sinalizado que poderia 
suspender a cantora, após declarações 
dela que foram consideradas xenofó-
bicas, a respeito do comportamento da 
participante Juliette.

Ontem também, o canal GNT confir-
mou que não irá mais exibir na TV em 
fevereiro o programa ‘Prazer, Feminino’, 
apresentado por Karol e Marcela Mc-
Gowan e já transmitido no YouTube. A 
emissora afirma em comunicado que a 
suspensão seria para não compactuar 
com a cultura do cancelamento.

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

SEGUIDORES
Quando o ‘BBB 21’ começou, Karol 
Conká estava com cerca de 1,5 milhão 
de seguidores no Instagram, de acordo 
com dados da plataforma Social Blade. 
Em seguida, atingiu quase 2 milhões de 
seguidores. Lucas começou o jogo com 
pouco mais de 324 mil seguidores. Com 
o isolamento do brother e as brigas com 
Karol, ela retornou ao número inicial e 
está em queda. Lucas já ultrapassou a 
cantora. Foi colocada no ar até mesmo 
uma live no YouTube que acompanha 
em tempo real a movimentação nos per-
fils de ambos no Instagram.

‘PERVERSIDADE’
Lucas vem ganhando apoio de alguns 
famosos, como a jornalista Maíra Azeve-
do, a Tia Má, que participa do programa 
‘Encontro’, com Fátima Bernardes, e pos-

Karol Conká pede desculpas a 
Lucas Penteado pelo tratamento 

que deu a ele no ‘BBB’, mas fãs 
desconfiam que a atitude da 

rapper é armação

tou no Instagram que classifica as atitu-
des de Karol contra Lucas como “perver-
sidade”. Lázaro Ramos também postou 
um texto de apoio a Lucas.

“Tudo o que você esta passando por aí 
é um sofrimento gigante que você não 
merece”, diz. A equipe da participante 
Lumena também pediu desculpas à fa-
mília de Lucas, pelo fato de ela não estar 
ajudando o humorista nas brigas com 
Karol. E Marilia Mendonça diz que não 
faz mais lançamentos até Karol Conká 
sair da casa.

POLÍCIA
Há uma notícia pesada fora da casa en-
volvendo Lucas. A Polícia Civil investiga o 
ator por supostamente ter agredido uma 
ex-namorada. De acordo com a Secreta-
ria de Segurança Pública de São Paulo, 
o boletim de ocorrência foi registrado 
na Delegacia de Defesa da Mulher, em 
Diadema, nesta segunda-feira, e encami-
nhado para a 1ª Delegacia de Defesa da 
Mulher da Capital, onde ocorreu o caso, 
para averiguações.
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Horóscopo

Hoje você pode esclarecer um mal-entendido com 
seus amigos. Atente-se com gastos meio inesperados. 
No romance, um sexo apimentado pode pintar. Cor: 
prata.

Muita disposição para atingir seus vários objetivos. 
Trabalhar com colegas pode te ajudar. O dia vai trazer 
algumas reflexões para ir bem na paquera. Cor: azul-
celeste.

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: agente, ameno, anis, anseio, ereta, eterno, gema, gemer, gene, 
gênio, gente, gerânio, hino, honra, íngreme, materno, megera, meter, naipe, 
negar, negra, pena, pinga, pingente, raio, reta, seio, viagem, vinagre, 
vinagrete.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Você vai estar contagiante no dia de hoje. Muita 
facilidade para memorizar e aprender.  Aposte nos 
seus projetos. No amor, divergências podem surgir. 
Cor: rosa.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Um presente ou uma grana inesperada podem marcar 
seu dia.  Evite gastos desnecessários. Sua 
sensualidade deve atrair muitos admiradores na 
paquera. Cor: violeta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Seus relacionamentos profissionais serão bem 
produtivos. O clima em família pode trazer  alguns 
problemas. No romance, evite remoer mágoas. Cor: 
azul-claro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Ótimo momento nas finanças. Dedique-se e receberá 
recompensas. Aposte em conversas na sua rotina. Na 
vida a dois, decisões importantes serão tomadas. Cor: 
lilás.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Algum desentendimento com parentes pode vir a 
aparecer. Dialogue e encontre a melhor solução. A fase 
pode ser animada nas paqueras. Use seu charme. Cor: 
pink.

LIBRA
23/9 a 22/10

Dormir até mais tarde ou ficar num lugar tranquilo 
podem te fazer feliz. Não deixe preocupações 
domésticas prejudicarem sua relação amorosa. Cor: 
pink.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O trabalho em equipe pode gerar excelentes 
resultados. Você vai sentir um grande desejo de 
relaxar. Na vida a dois, melhore o diálogo. Cor: 
vermelho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Fique atento que uma boa notícia no mundo do 
trabalho pode surgir. Se pintar ciúme de amigo, pode 
ser sinal de que a amizade está virando paixão. Cor: 
preto.

O dia será bom para focar nos estudos. A vontade de 
alcançar o sucesso vai te fazer investir . No 
relacionamento, o amor vai se destacar mais. Cor: 
amarelo.

Algumas decepções com seus amigos podem 
acontecer. Cuidado com as fofocas. No romance, o 
namoro a distância pode deixar seu coração inseguro. 
Cor: pink.

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

Mãe de 
Tadeu 
Schmidt é 
vacinada 
Tadeu Schmidt compartilhou um 
post em seu Instagram para falar 
da mãe, Janira Bezerra Schmidt, 
de 86 anos, que estava na fila para 
receber a vacina contra o novo co-
ronavírus. Antes, o apresentador 
do “Fantástico” fez um apelo para 
que a fila preferencial na ordem 
da vacinação fosse respeitada. 
“Eeeeeebaaaaaaa!!! Dona Janira 
foi vacinadaaaaaaa!!! Que bom, 
mãe!!! Agora, é continuar com os 
mesmos cuidados. A senhora ain-
da não está com anticorpos, eles 
só aparecem daqui a algum tem-
po. E, mesmo quando a senhora 
estiver protegida, vai ter que con-
tinuar protegendo quem ainda 
não tiver sido vacinado. Mas sa-
ber que a senhora tomou a vacina 
é bom DE-MAAAAIS!!!”, escreveu.

Zeca 
fantasiado 
para o netinho

Zeca Pagodinho surpreendeu os 
seguidores na tarde desta terça-
feira ao publicar uma foto ao lado 
do neto Noah. Isso porque, na 
imagem, o cantor aparece vesti-
do com um dos personagens do 
mangá ‘Naruto’. 

“Vovô Naruto! Hoje foi dia de 
farra com o neto Noah! Zeca se 
transformou no ninja do mangá, 
tipo uma história em quadrinhos 
japonesa! Conexão Xerém - Ja-
pão!”, escreveu Zeca na legenda.

Os fãs, claro, adoraram a sur-
presa. “O melhor que nós temos”, 
escreveu uma. “Nem assisti Na-
ruto, mas achei fofo”, revelou ou-
tra. “Cerveja e jutso”, brincou um 
terceiro. 

Cesar Filho 
testa positivo 
para Covid-19

Aos 60 anos, Cesar Filho foi diag-
nosticado com o novo coronaví-
rus. O apresentador deu a notícia 
ontem através de seu Instagram.

“Infelizmente, testei positivo 
para a Covid-19. Graças a Deus, 
estou muito bem. Vou me afastar 
um pouco aqui das redes sociais 
para poder repousar e retornar 
o quanto antes. Muito obrigado 
pelo carinho e preocupação. Em 
breve, com as bençãos de Deus, 
estaremos juntos”, escreveu ele na 
legenda, dizendo que teve dor no 
corpo sábado e elevação de tempe-
ratura, até o vírus ser detectado.

REPRODUÇÃO 
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