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SEM FOLIA
ESTUDO DA FGV 

CALCULA QUE RIO 
VAI PERDER R$ 

5,5 BILHÕES SEM 
O CARNAVAL 

SIDNEY REZENDE, P. 2

Paes passou a 
chave da cidade 
das mãos do Rei 

Momo para as de 
duas profissionais 

de Saúde.  
O Sambódromo 
está iluminado  
em memória às 

vítimas da doença.  
RIO DE JANEIRO, P. 3

GILMAR MENDES 
SUSPENDE PRISÃO 
DOMICILIAR DE 
MARCELO 
CRIVELLA. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

Barreiras em acessos à cidade já impedem  
a entrada de ônibus e vans fretados. P. 3

Prefeitura garante ter doses para vacinar 
até terça-feira e espera novos lotes. P. 5
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GOIÁS, ÀS 17H, 
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ATAQUE, P. 8

REPRODUÇÃO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL Veja no levantamento de O DIA 

preços e dicas para quem já está 
em ritmo de festa (com isolamen-
to social, claro). P. 10

Supermercados 
apostam em  
promoções para 
quem vai passar 
a folia em casa

O DIA D

Apesar da pandemia, festas 
clandestinas juntam multidões.  P. 4
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‘A GENTE QUER 
SALVAR VIDAS’

A GUERRA NA 
SERRINHA E 
NO CAJUEIRO

Ação policial em Madureira, onde o tráfico mantém 
luta sangrenta, resultou em quatro mortos. P. 7
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As divas se 
reúnem hoje, 

em live, no 
Multishow e no 

Youtube. Pule 
seu Carnaval 

com elas. P. 15
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

A máscara é o item mais usado no 
mundo. Antes, durante e depois 
do Carnaval. Desde o início do ano 

passado, incluindo os povos da Ásia, que 
começaram a usá-las antes da pandemia 
atual e, hoje em dia, engloba povos de 
todas as regiões e religiões do planeta. O 
mundo está mascarado. Bem, tem sem-
pre uns mal educados que não usam. Tem 
gente que não lava as mãos e quase nem 
toma banho. Esses devem ser os mesmos 
que furam filas, avançam sinais de trânsi-
to, param em locais proibidos, andam nos 
acostamentos, fazem “gatos” da Cedae 
(que fornece geosmina e barro na pouca 
água que cobra), ou os que adulteram os 
marcadores de energia elétrica.

São quase os mesmos que falsificaram 
documentos para receberem auxílio emergen-
cial nesta hora de desemprego, miséria, fome e 
doença. Nem no Carnaval esses desclassifica-
dos usam máscaras. Desconfio que, os ladrões 
que roubaram a grana pública da Saúde, e que 
por acaso estão na cadeia - a maioria está em 
casa, com ou sem tornozeleira - não usam o 
item de segurança sanitária... Pelo menos, nes-
ses casos, as máscaras caíram. Concordam?

Estamos no Ano do Touro, ou Boi, como 
queiram, no calendário chinês. A vizinhança 
lembrou logo do churrasco. O preço da car-
ne está na estratosfera. Lembrei da kafta, o 

Consultei o Nélson. Ele gosta mesmo é de 
comer peixe na brasa. “Não vou mudar meu 
cardápio. Já comprei um namorado de quatro 
quilos. Vai ser recheado com camarão e me-
xilhões. Refrigerante para o neto, cerveja para 
minha mulher, meu genro e para o velho que 
aqui, camarada. E não boto os pés nas ruas”.

Telefonei para o Ibiapina e indaguei sobre o 
prato do dia e os planos para os dias de Momo. 
O velho amigo deu uma de malandro: “Tô indo 
para Friburgo, com a família. Lá, quem decide 
é a sogra. Só levo bebidas e sobremesa”. Ele 
sempre gosta de sair do Rio em feriadões. Ou, 
até mesmo em feriadinhos. A desculpa é a de 
fugir da confusão, do barulho, da violência. 
Mas, insisti: “Não vai ter Carnaval?”. E ele: “Faz 
de conta que vai ter”. Caramba, vou descartar 
a kafta comunitária. Ficarei na caverna... Avisei 
à patroa para fazer sopão, “com água mineral”. 
Panela, das grandes, resolve o problema.

Vou lavar o estoque de máscara, para des-
filar no quintal, agarrado a vassoura, varrer a 
área, e aguardar o cardápio europeu. O que 
preparamos por aqui é a do tipo Sopa do Cava-
lo Cansado. O caldeirão dá para três dias.

Não conhecem? Simples: pegue tudo que ti-
ver na geladeira e freezer, coloque no caldeirão. 
Se tiver legumes, verduras, carne de peito cor-
tadinha, salgados e feijão branco, também vai. 
Macarrão, jamais. Não esqueçam da máscara 
na hora de esfregar o umbigo no fogão. Somos 
educados e obedecemos às determinações 
sanitárias vigentes. Afinal, é Carnaval e, quase 
tudo, acaba na Quarta-Feira de Cinzas, no por-
tão, o aviso: “TÔ COM COVID - NÃO ENTRE”.

churrasquinho que os árabes inventaram. Não 
deixa de ser churrasco. Carne moída sai mais 
em conta, deixa o bolso com folga para os 
“molhos” que o prato solicita. Ou será que tem 
gente que come churrasco e bebe refresco de 
groselha? No meu paladar, não combina.

O vizinho de bombordo fez - sem trocadilho 
- “vaquinha” para amenizar a despesa geral. O 
vizinho de estibordo, um dos mais fofoqueiros 
da região, me contou. Consultei o Fred: “Ô Fred, 
você vai entrar nessa despesa rachada?” O 
suíço descartou a manobra e foi avisando que 

vai preparar um Rosti, aquele bolo de batatas 
amassadas e carne moída e queijo mussarela, 
entre outros ingredientes, como recheio. Só 
que Fred ainda coloca pedacinhos de legumes. 
“Vou colocar até carne seca”, sacramentou.

Deve ser pedido da mulher dele. Mas, o Rosti 
adaptado à brasileira, vai rolar hoje. E a vizi-
nhança gosta de prolongar o feriado. Então, 
na pandemia-pandemônio, todo mundo 
sem grana, avisei ao vizinho fofoqueiro para 
ter cuidado com a kafta. “Lembra da carne 
misturada com papelão?”. Ih, o cara lembrou e 
saiu espalhando o possível golpe. Acho que vai 
melar a vaquinha do morador de bombordo...

Máscaras e Carnaval 

de mentirinha

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Somos educados e obedecemos 
às determinações sanitárias. E 
Carnaval acaba na Quarta-Feira”

Antes mesmo da pandemia, o Rio de Janeiro já enfren-
tava uma grave crise financeira. Depois da expansão do 
coronavírus, tudo se agravou, e não só aqui, mas tam-

bém em todo o Brasil. O volume de serviços prestados no país 
tomou um tombo de 7,8% em 2020, na comparação com o 
ano anterior, de acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Para piorar, os setores cul-
tural, turismo, economia criativa, eventos e entretenimento 
praticamente estão à míngua. Os números mais atualizados 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Var-
gas (FGV-Ibre) apontam que o Rio de Janeiro irá perder cerca 
de R$ 5,5 bilhões, em 2021, com o cancelamento do Carnaval, 
a mais importante festa do Brasil.

DIMENSÃO DA PERDA
Os pesquisadores Cláudio Considera e Juliana Trece chegaram 
a um montante de perda assustador: algo em torno de 1,4% do 
PIB carioca. Só para se ter ideia do que isto representa, dizem os 
estudiosos, “o Bolsa Família equivale a 0,5% do PIB brasileiro”. 
“O Rio de Janeiro é uma cidade com forte vocação para o tu-
rismo e os eventos são de grande relevância para esse setor, 
para o setor de serviços e para a Economia como um todo. É 
importante ressaltar que para a festa acontecer no início do 
ano, há milhares de profissionais trabalhando o ano inteiro, 
que se viram sem qualquer renda em 2020 quando tudo pa-
rou. Ou seja, o evento faz a Economia rodar, gerando emprego 
e renda”, destacou Considera. 

CARNAVAL

O triste 
legado da 
‘não’ festa

 n Depois de entregar toda 
apuração da CPI dos Incên-
dios sobre a tragédia do Ni-
nho ao Ministério Público, o 
deputado Alexandre Knoplo-
ch agora quer lei proibindo 
alojamentos em contêineres 
de qualquer CT. 

 n O deputado Carlos Minc, 
que foi relator da CPI dos 
Fiscais, que investigou o fis-
cal Rodrigo Silveirinha, o 
principal nome do escândalo 
do propinoduto e está solto 
desde 2004, está indignado. 
“Foi com base nas provas 
da CPI que eles foram pre-
sos. Me insurjo contra essa 
demora que leva à impuni-
dade e o absurdo da Justiça 
em deixar prescrever esses 
crimes que causaram tanto 
prejuízo”, disse. 

A REVOLTA 
PELA 
IMPUNIDADE

CEZAR LOUREIRO / RIOTUR

A impossibilidade de realização do Carnaval trouxe um baque para a Economia e Turismo do Rio

TRAGÉDIA NO  
NINHO DO URUBU

O evento faz 
a Economia 
rodar, 
gerando 
emprego e 
renda”
CLÁUDIO 
CONSIDERA,
Pesquisador

PICADINHO

Museu do Samba vai promover cine-debate virtual sobre documen-
tário “Kizomba”. Evento online será na segunda, 17h, no YouTube.

West Shopping realiza, nos domingos deste mês, oficinas gra-
tuitas de Carnaval para crianças entre 3 e 12 anos.

ENS oferece vagas para curso de Graduação Tecnológica em Gestão 
de Seguros, online e presencial, no Rio e em SP, até 5 de março. 

Deputado Carlos Minc

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

DEVASSA NA HABITAÇÃO
 nVice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira está passando por 

maus pedaços. Ele encontrou a pasta da Habitação de pernas 
para o ar e está fazendo minuciosa auditoria para levantar 
possíveis cascas de banana e maus-feitos da gestão passada. 

As mais lidas
Online

Imagens registram 
ataque a tiros contra PM 

em Rocha Miranda
RIO DE JANEIRO

Caio perde a paciência 
com Fiuk: ‘Quem 

dá moral para c* de 
cachorro é mosquito’

DIVERSÃO

Turista boliviana 
desaparecida veio ao 

Brasil visitar idoso que 
conheceu na internet

RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

Luzes que ficarão acesas no Sambódrono e na Marquês de Sapucaí 
vão lembrar as cores de cada uma das escolas de samba do Rio

C
om o cancelamento do 
Carnaval do Rio devi-
do a pandemia do co-
ronavírus, o Sambó-

dromo não receberá os tradi-
cionais desfiles das escolas de 
samba. Porém, a avenida não 
passará os dias que seriam de 
folia no escuro. Até o próximo 
sábado, quando ocorreria o 
Desfile das Campeãs, a Mar-
quês de Sapucaí e a Apoteo-
se ficarão iluminadas todas 
as noites até meia-noite em 
homenagem às vítimas da 
covid-19 e, em especial, as do 
mundo do samba. A ilumina-
ção, inaugurada ontem, faz 
lembrar a cada dez segundos, 
as cores de cada uma das es-
colas de samba do Rio.

Ontem à noite, o prefeito 
Eduardo Paes participou de 
uma cerimônia e entrega da 
chave da cidade para os pro-
fissionais de Saúde. De acor-
do com a tradição, o prefeito, 
em época de Carnaval, entre-
ga a chave da cidade para o 
rei Momo. Por causa da pan-
demia, desta vez, foi o rei 
Momo que passou a relíquia 
a Paes, que a entregou para 
duas profissionais de Saúde 
que participam do combate 
ao coronavírus. 

Uma das escolhidas para re-
ceber a chave foi Adélia Maria 
dos Santos, 71 anos, que traba-
lha na Secretaria Municipal de 
Saúde desde 1979 e é uma das 
fundadoras do Programa de 
Imunização da cidade. Adélia 
recebeiu a primeira dose de 
vacina aplicada no Rio, em ce-
rimônia no Cristo Redentor.

O rei Momo 
passou a chave 

para Eduardo 
Paes, que a 

entregou para as 
duas profissionais 

de Saúde

FOTOS LUCIANO BELFORD

Município começa feriadão com pontos de bloqueios
Barreiras devem ser montadas até o próximo dia 22 em vários locais para conter entrada de ônibus e vans fretados e evitar aglomerações

TWITTER/PMERJ

Ação conjunta da PM, Guarda Municipal e Detro fará bloqueio 

“Na capital, cujas regras 
para o feriado prolongado 
foram estabelecidas pelo 
Decreto Municipal 48.500, 
de 04/02/2021, os policiais 
militares atuam juntamente 
com guardas municipais e 
agentes do Detro. O plane-
jamento para todo o feriado 
prolongado, até a dia 16, se-
gue um modelo mais dinâ-
mico, com reforço de patru-
lhamento nas áreas centrais 
da cidade e na orla, e na Ope-
ração Verão, iniciada desde o 
início da temporada”.

Segundo a pasta, também 
foi reforçado o policiamento 
previsto no Programa Via-
gem Segura, adotado nos fi-
nais de semana para ampliar 
a segurança nas rodovias es-
taduais e federais, estas atra-
vés de parceria com a Polícia 
Rodoviária Federal.

A Prefeitura do Rio começou 
ontem a operação para proi-
bir a entrada de ônibus e vans 
fretados na cidade durante o 
feriado prolongado do Car-
naval. Até o dia 22 deste mês 
barreiras devem ser monta-
das em vários pontos do mu-
nicípio para evitar aglome-
rações na capital do estado 
nos próximos dias. Ontem, a 
Polícia Militar, Guarda Mu-
nicipal e o Departamento de 
Transportes Rodoviários(-
Detro), em ação conjunta, 
chegaram a montar alguns 
pontos de bloqueio para im-
pedir a entrada dos veículos. 
No entanto, O DIA esteve em 
dois lugares e não constatou 
nenhuma barreira nos aces-
sos determinados.

Os pontos de acessos que 
serão interditados para evitar 
que motoristas de outros mu-

nicípios cheguem ao Centro 
da cidade são o Trevo das Mis-
sões; em Cordovil, Linha Ama-
rela; saída 4 (sentido Barra), 
Avenida das Américas; antes 
do Túnel da Grota Funda (sen-
tido Barra) e Transolímpica.

Segundo o decreto da pre-
feitura, apenas veículos que 
prestam serviços frequentes 
a funcionários de empresa ou 
para hotéis, juntamente com 
a comprovação de seus pas-
sageiros de que trabalham na 
cidade ou tem hospedagem, 
estarão autorizados a passar. 
Caso contrário, será barrado.

Para o prefeito Eduardo 
Paes, a decisão é um reflexo 
da prevenção e necessidade 
de regramento específico 
para proteger a saúde da 
população, além de frear a 
propagação da covid-19 no 
município.

Uma equipe de O DIA es-
teve em dois dos locais de blo-
queio, em Cordovil e na Linha 
Amarela, para registrar a fis-
calização dos agentes públi-
cos, mas não encontrou a pre-
sença de nenhuma barreira 
para impedir os acessos dos 
veículos proibidos.

QUESTIONAMENTO
Questionada sobre o tempo 
de vigor desses pontos na ci-
dade, a Secretária Estadual 
de Polícia Militar informou 
que “as barreiras de bloqueio 
para vans e ônibus fretados 
na cidade do Rio em vias ex-
pressas estratégicas, como 
Linha Amarela, Transolímpi-
ca, Trevo das Missões e Grota 
Funda, têm horários preesta-
belecidos por escala móvel e 
dinâmica, adequando-se aos 
objetivos desta ação”.

“Não vai ter Carnaval 
porque a gente quer salvar 
vidas. Não vai ter Carnaval 
porque a gente precisa pre-
servar vidas. Não vai ter Car-
naval porque quem amamos 
e até os que não conhecemos 
não podem ficar expostos a 
essa doença que, infelizmen-
te, matou no mundo uma 
quantidade enorme de pes-
soas. Essa também é uma ho-
menagem a todas essas vidas 
perdidas”, declarou o prefei-
to Eduardo Paes.

CELEBRAÇÃO INESQUECÍVEL
O prefeito também refor-
çou o apelo para que a po-
pulação evite aglomeração: 
“Nos próximos dias, é para 
não ir a festas e nem desfi-
lar em blocos. Vamos curtir 
o Carnaval de maneira dife-
rente. A minha promessa, 
o meu compromisso, quero 
assumir aqui perante o Rei 
Momo: em 2022, faremos o 
maior Carnaval da história. 
Vamos fazer uma celebração 
inesquecível, para compen-
sar esse ano”.

A cerimônia contou com 
a presença do vice-prefeito 
Nilton Caldeira, da presiden-
te da Riotur, Daniela Maia, 
do secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, do 
presidente da Rioluz, Bruno 
Bonetti, da secretária muni-
cipal de Conservação, Anna 
Laura Secco, do subprefeito 
do Centro do Rio, Leonardo 
Pavão, de familiares do Can-
donga, e do presidente da 
Liesa, Jorge Castanheira.

O prefeito Eduardo 
Paes participou 
da cerimônia no 

Sambódromo em 
homenagem às 

vítimas da covid-19

ILUMINAÇÃÇÃO EM 
HOMENAGEM ÀÀS 
VÍTIMAS DA COVID-19
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Eventos clandestinos prometem 
mais de 20 horas de animação
Levantamento de O DIA revela pelo menos cinco festas de grande porte com grupos musicais conhecidos 

REPRODUÇÃO

As festas estão marcadas para acontecer hoje, amanhã e segunda-feira. A Seop anunciou que mil agentes vão fazer a fiscalização todos os dias

N
em mesmo uma gran-
de ação conjunta da 
Guarda Municipal, 
Secretaria Municipal 

de Ordem Pública (Seop) e PM 
anunciada para impedir even-
tos clandestinos neste fim de 
semana, impediu a divulgação 
de festas clandestinas no Rio 
durante o período de Carna-
val. Levantamento de O DIA 
identificou pelo menos cinco 
eventos de grande porte, com 
a presença de grupos musicais 
reconhecidos nacionalmente, 
em total desrespeito aos pro-
tocolos de segurança sanitária 
recomendas por autoridades. 

As festas estão marcadas 
para acontecer hoje, amanhã 
e na próxima segunda-feira. 
Na última quinta-feira, a 
Seop anunciou que mil agen-
tes de segurança vão fazer a 
fiscalização todos os dias. A 
Polícia Civil monitora a orga-
nização dos eventos.

Neste sábado, a Fresh Day 
Party promete 20 horas de mú-

sica. A atividade, sem autoriza-
ção para ocorrer, está prevista 
começar às 14h, sem local in-
formado no link do evento. Há 
um segundo evento marcado 
para hoje, no Alto do Vidigal, 
Zona Sul do Rio, o Sambinha 
Alto do Vidigal. Na imagem de 
divulgação, o grupo de Atitude 
67 aparece como uma das qua-
tro atrações confirmadas.

O desrespeito às normais 
também ocorrerá na Gávea, 
Zona Sul. Lá, evento intitula-
do Garden Mandarim, organi-
zado por agência que está en-
volvida em outros duas festas 
no Rio, a Agência Sommar, é 
anunciado. No site no Ingres-
so Certo não há os nomes das 
atrações musicais, consta so-
mente o local e horário, às 22h, 
no Jockey Club. Procuradas 
por O DIA, nem a Agência 
Sommar nem as assessorias 
do Atitude 67 e Poesia Acús-
tica se pronunciaram até o 
fechamento da edição.

Segundo Brenno Carne-
vale, secretário municipal de 

Ordem Pública, caso os agen-
tes de fiscalização não to-
mem conhecimento de algum 
evento irregular de forma an-
tecipada ou no momento em 
que estiverem acontecendo, 
os responsáveis poderão ser 
punidos posteriormente.

“Podemos tomar conheci-
mento da realização desses 
eventos por diversos meios e, 
analisando os casos, tomare-
mos as medidas cabíveis con-
tra os responsáveis e contra os 
estabelecimentos. Por serem 
eventos já realizados, as penas 
podem sim ser mais severas”, 
diz o secretário, que cita sus-
pensão de alvará de funciona-
mento e multas que podem 
chegar a R$ 30 mil.

BALANÇO GERAL
Desde o dia 15 de janeiro, iní-
cio das ações especiais coorde-
nadas pela Seop para fiscalizar 
as medidas de proteção à vida 
e combate à Covid-19, agentes 
da Prefeitura já realizaram 
443 inspeções em estabeleci-
mentos, 232 infrações sani-
tárias e 37 interdições – nove 
delas em eventos clandestinos 
com público total estimado de 
mais de 4,5 mil participantes. 

Reportagem da estagiária Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes

 > A Prefeitura de Nova 
Iguaçu vai fiscalizar e 
coibir festividades du-
rante os dias do feria-
do de Carnaval. De hoje 
até próxima quarta-fei-
ra agentes da Superin-
tendência de Controle 
Urbano, órgão ligado 
à Secretaria Municipal 
de Segurança, estarão 
nas ruas da cidade para 
orientar e intervir em 
festas e blocos clandes-
tinos, com intuito de 
evitar aglomerações 
neste momento de pan-
demia. A prefeitura não 
autorizou nenhuma 
atividade festiva em lo-
cais públicos e por con-
ta disso vai intensificar 
a fiscalização.

Sete agentes da Se-
cretaria, em parceria 
com policiais do Pro-
grama Estadual de In-
tegração na Segurança 
(Proeis), vão percorrer 
diversos bairros da ci-
dade, onde há grande 
movimentação, como 
Comendador Soares, 
Miguel Couto, Austin, 
Cerâmica e Posse. Uma 
equipe ficará de pron-
tidão na sede da Secre-
taria de Segurança para 
receber denúncias pelo 
telefone (21) 2666-0175, 
que também poderão 
ser feitas pelo 190 da 
Polícia Militar.

Em caso de flagrante 
de bloco de rua ou fes-
ta, o organizador será 
notificado e, se persistir 
com o evento, deve ser 
encaminhado à delega-
cia pela polícia, onde 
pode responder por cri-
me de desobediência. 
Se o evento acontecer 
em espaço particular, 
o dono do imóvel pode 
ser multado e ter o al-
vará cassado. As ações 
serão filmadas.

Em Nova 
Iguaçu, fiscais 
vão estar
nas ruas

O desrespeito 
ocorrerá em eventos 
clandestino no 
Vidigal e na Gávea, 
entre outros pontos

IRRESPONSABILIDADE NA BAIXADA

PMs usam gás lacrimogêneo para dispersar foliões
 NA Polícia Militar usou gás la-

crimogênio para dispersar a 
aglomeração que se formou 
para a passagem de um bloco 
não autorizado, na noite desta 
quinta-feira, no bairro de Austin, 
em Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Também houve 
grande concentração de foliões 
em Magé, com o Bloco das Pira-
nhas, próximo a prefeitura da 
cidade, mas não houve tumulto.

Em Austin, agentes do 20º 
BPM (Nova Iguaçu) precisaram 
dispersar aglomerações em 
dois locais do distrito. No pri-
meiro evento, no Bar Los Cerve-
jeiros, o público acatou os pedi-
dos do PMs e encerrou a festa. 
Em seguida, no Bar do Babalu, 
os policiais precisaram empre-
gar recursos de efeito moral 
para dispersar os participantes 
de um bloco clandestino.

Após a chegada da PM, fo-
liões fantasiados passaram a 
correr pelas ruas e os agentes 
tiveram que usar gás lacrimo-
gêneo para conseguir dispersar 
a aglomeração. Ainda não há 
informações se houve prisões.

E m  M a g é ,  o s  p o l i c i a i s 

militares do  34º BPM (Magé) fo-
ram acionados para intervir num 
evento clandestino do Bloco das 
Piranhas que contava inclusive 
com carro de som na praça cen-
tral da cidade. Os promotores do 
bloco aceitaram os argumentos e 
suspenderam a festa.

“O Comando da Corporação 

reitera o apelo para que os ci-
dadãos respeitem as orienta-
ções das autoridades de saúde, 
não promovam aglomerações 
e continuem denunciando ao 
Serviço 190 a promoção de 
eventos clandestinos durante 
esse feriado prolongado”, in-
formou a PM em nota.

PM foi acionada para acabar com festa clandestina em Nova Iguaçu

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Rodoviárias mantêm programação 
de ônibus que saem da Baixada
Nova Iguaçu e 
Nilópolis terão 
opções para interior 
e outros estados

DIVULGAÇÃO

Ônibus de viagem serão submetidos a protocolos de desinfecção

Ainda que a festa de Carna-
val neste ano tenha sido can-
celada devido à pandemia de 
covid-19, a opção de pegar a 
estrada segue no radar de 
quem terá folga nesses dias. 
E para atender a demanda 
de passageiro as rodoviárias 
de Nova Iguaçu e Nilópolis 
terão disponibilidade de 
viagens para diversos desti-
nos. A Rio Terminais, conces-
sionária que administra os 
dois terminais da Baixada, 
informou que reforçou pro-
tocolos sanitários para rece-
ber os passageiros.

“Uma das medidas de 
maior cuidado está no au-
mento da frequência de de-
sinfecção das áreas comuns 
como assentos, gradis e os 

banheiros. As equipes irão 
reforçar também a atenção 
na reposição de álcool em gel 
nas plataformas, na fiscali-
zação do uso de máscaras e 

no cumprimento do distan-
ciamento de, pelo menos, 1,5 
metros nas filas. Os ônibus 
de viagem também estão 
com protocolos rígidos de 
desinfecção adotados pelas 
empresas de ônibus”, garan-
tiu em nota.

PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO
Roberta Faria, gerente ad-
ministrativa e operacional 
da Rio Terminais, ressalta 
também a importância da 
participação da população. 
“Será um período de carna-
val diferente. Mas é impor-
tante que todos que vão via-
jar para descansar não rela-
xem nas medidas de preven-
ção, inclusive nos terminais 
e dentro dos ônibus, respei-
tando o uso de máscara, ál-
cool em gel e distanciamen-
to”, afirma

Bombeiros do Rio 
reforçam fiscalização
O Corpo de Bombeiros do Rio 
de Janeiro reforçará as ações 
de fiscalização em eventos de 
reunião de público durante o 
Carnaval. As vistorias notur-
nas, que já acontecem de quar-
ta a domingo, serão estendi-
das para a segunda e a terça 
de Carnaval. 

Os militares de todos os 
quartéis da corporação esta-
rão de sobreaviso para aten-
der os chamados via denún-

cia da população.
“Vamos acompanhar, 

ainda, de forma integra-
da, os processos que che-
garem às unidades ope-
racionais solicitando au-
torizações para eventos 
no período de 12 a 21 de 
fevereiro”, acrescentou o 
secretário estadual de De-
fesa Civil e comandante-
-geral do CBMERJ, coro-
nel Leandro Monteiro.
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Prefeitura 
garante 
vacinação 
até terça
Há doses para imunizar idosos 
de 84 anos na segunda e de 83 
anos no dia seguinte, diz Paes

REGINALDO PIMENTA

Eduardo Paes: prefeito do Rio conta que há doses garantidas da vacina até terça-feira, “mesmo que uma nova remessa não chegue”, diz
O 

prefeito Eduardo 
Paes garantiu que 
há doses disponí-
veis em estoque 

no município para seguir a 
campanha de vacinação até 
terça-feira. A programação é 
que, na segunda-feira, sejam 
vacinados idosos de 84 anos 
e, na terça-feira, todas as pes-
soas com 83 anos de idade. A 
continuidade da vacinação 
vai depender da chegada de 
novas doses.

“Aguardamos para do-
mingo ou segunda-feira uma 
boa notícia com a entrega de 
mais vacinas para o Rio para 
que possamos dar sequência 
à campanha de vacinação. 
Mas, até terça, temos doses 
garantidas, mesmo que uma 
nova remessa não chegue”, 
disse o prefeito.

Também em estoque estão 

garantidas as vacinas para a 
aplicação, a partir da próxi-
ma terça-feira, da segunda 
dose nas primeiras pessoas 
vacinadas no Rio: os idosos 
e pessoas com deficiência 
que vivem em instituições e 
agentes que trabalham nes-
ses locais, profissionais de 
saúde envolvidos na cam-
panha de vacinação e que 
atuam na linha de frente do 
combate à covid-19 na cida-
de, e população indígena e 
quilombola.

As doses que serão apli-
cadas na cidade do Rio nos 
próximos dias e até terça-
-feira são as 50 mil do imu-
nizante CoronaVac entre-
gues pelo governo estadual 
na quarta-feira. A imuniza-
ção será de primeira dose, 
sendo necessária a aplica-
ção da dose de reforço num 
prazo de 28 dias.

O Estado do Rio recebeu 
282.200 doses da vacina no 

último fim de semana, en-
viadas pelo Ministério da 
Saúde. Na última quinta-fei-
ra, foi concluída a entrega 
de 131.110 doses para os 92 
municípios. Segundo a Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES), há outras 151.090 do-
ses que serão distribuídas 
às cidades dentro do prazo 
de 21 dias para a garantia da 
aplicação da segunda dose. 
Elas estão armazenadas na 
câmara fria da Coordenado-
ria Geral de Armazenamen-
to (CGA), em Niterói.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, há a possibilidade de 

que as doses guardadas pelo 
estado para a segunda dose 
sejam aplicadas em primeira 
dose para novos grupos caso 
haja a garantia pelo Institu-
to Butantan e Ministério da 
Saúde do envio de mais doses 
antes do intervalo de 28 dias.

“As doses que recebemos 
na quarta serão aplicadas 
até terça. Essas pessoas só 
tomariam a segunda dose 28 
dias depois. Se a secretaria 
de Estado tiver a garantia do 
Instituto Butantan e Minis-
tério da Saúde do envio de 
mais doses, as que estão em 
estoque poderiam ser libera-
das, o que iria oportunizar a 

Aguardamos 
para domingo ou 
segunda-feira uma 
boa notícia com a 
entrega de mais 
vacinas para o Rio.

EDUARDO PAES, prefeito

Rio: alto risco de contágio de covid
É a quarta semana consecutiva nesse patamar, em toda a cidade 

REGINALDO PIMENTA

Cidade continua com todas as 33 regiões administrativas em alto risco de contágio por covid-19

O Rio continua com todas as 
33 regiões administrativas 
da cidade com alto risco de 
contágio para a covid-19. É a 
quarta semana consecutiva 
nesse patamar. A cidade re-
gistra, segundo dados divul-
gados na manhã desta sexta-
-feira, em entrevista coletiva 
no Centro de Operações, no 
Centro, um total de 194.497 
casos confirmados da doen-
ça e 17.888 mortes. A taxa de 
letalidade no município está 
em 9,2%. Segundo a prefei-
tura, a fila por internação 
na cidade está zerada neste 
momento.

“As medidas de prote-
ção à vida não mudam. Nós 
continuaremos exigindo, 
fiscalizando a capacidade 
de lotação dos estabeleci-
mentos, horários de funcio-
namento e ampliação das 
regras de distanciamento 
em locais fechados. E essas 
ações serão intensificadas 
agora na semana do Carna-
val”, disse Márcio Garcia, 
superintendente de Vigi-
lância em Saúde da Secre-
taria municipal de Saúde.

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel So-
ranz, apesar da classificação 
de alto risco, há regiões que 
poderiam ter evoluído para 
nível moderado.

“Porém, há dois fatores 
que fizeram com que a gen-
te mantivesse o alto risco 
para todas as áreas e as me-
didas restritivas correspon-
dentes: a chegada do Car-
naval e a possibilidade de 
circulação de uma possível 
nova cepa de Manaus, da 
qual pouco se sabe ainda”, 
disse Soranz. 

Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita e 
Queimados retornam só na quarta-feira

Ponto facultativo na 
vacinação da covid

REGINALDO PIMENTA

Vacinaçao contra Covid-19, no Campus da UFF, no Gragoatá

A vacinação contra a co-
vid-19 vai continuar na 
maioria das cidades da 
Região Metropolitana do 
Rio durante o feriado de 
carnaval, dependendo do 
estoque de doses dispo-
níveis. Municípios como 
Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Mesquita e Queimados 
decretaram ponto facul-
tativo e vão interromper 
a aplicação da vacina na 
segunda e na terça-feira, 
retornando ao plano de 
vacinação na Quarta-fei-
ra de Cinzas.

Em Niterói, a Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Niterói está programan-
do a vacinação contra a 
Covid-19 de acordo com a 
quantidade de vacinas re-
passada pelo Governo do 
Estado, responsável pela 
distribuição das doses. 
Ontem, foi realizada a va-
cinação de idosos a partir 

de 88 anos. A previsão é que 
a vacinação ocorra na pró-
xima segunda para idosos a 
partir de 87 anos.

Até a manhã de ontem, 
Niterói contabilizava um 
total de 21.261 pessoas vaci-
nadas. Deste número, 16.213 
profissionais de saúde, 676 
Idosos institucionalizados, 
78 deficientes instituciona-
lizados, 223 trabalhadores 
de Instituições de Longa 
Permanência, 4.034 idosos 
e 37 Quilombolas. Na última 
quinta-feira, foram imuniza-
dos 628 idosos.

Já a Prefeitura de São 
Gonçalo vai ampliar a vaci-
nação contra covid-19 para 
novo público-alvo a partir 
de hoje, e os postos irão fun-
cionar durante o carnaval. 
Idosos com mais de 85 anos 
começarão a ser vacinados 
em cinco unidades de saúde 
a partir de hoje. Todos têm 
sistema de drive-thru. 

vacinação de mais pessoas 
em um tempo mais curto. O 
nosso pleito ao estado e Mi-
nistério da Saúde é que haja 
maior previsibilidade no en-
vio das doses para vacinar as 
pessoas de forma mais céle-
re”, explicou Soranz.

Segundo a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), não 
há a possibilizada de as va-
cinas em estoque na CGA 
serem distribuídas para a 
aplicação em novos públicos 
com uma primeira dose. De 
acordo com a SES, ainda não 
há garantias do Ministério 
da Saúde para o envio de no-
vas doses ao Estado do Rio. 

Restrição durante o Carnaval
 > Devido ao feriado de 

Carnaval e do ponto fa-
cultativo decretado pelo 
governo estadual, não ha-
verá atendimento no dri-
ve-thru no campus Mara-
canã da Uerj nos dias 15 
e 16 de fevereiro, quando 
está prevista a imuniza-
ção de pessoas com 84 e 
83 anos de idade. Na quar-
ta-feira (17), a vacinação 
ocorrerá normalmente, 
das 9h às 15h, caso che-
guem mais doses ao mu-
nicípio do Rio.

O mesmo acontece na 

Policlínica Piquet Carneiro 
(PPC). Não haverá imuniza-
ção nos dias 15 e 16 de feve-
reiro, sendo retomada nor-
malmente na quarta-feira 
(17), das 10h às 13h. A PPC 
fica na Avenida Marechal 
Rondon 381, no bairro de 
São Francisco Xavier.

Até às 19h desta quinta-
-feira, haviam sido vacina-
dos no Rio 224.389 pessoas, 
em 797 pontos de vacinação 
na cidade. No site ‘Onde ser 
antedido’ (prefeitura.rio/
ondeseratendido) é possível 
consultar o posto de vacina-

ção mais perto de casa.
Além da fila zerada por 

internação, outro dado 
positivo divulgado nesta 
sexta-feira é a queda na 
procura por atendimen-
to de casos de síndrome 
gripal e síndrome respi-
ratória aguda grave nas 
unidades de urgência e 
emergência do Rio.

Em janeiro, a média 
móvel de procura por 
atendimentos por dia es-
teve um pouco abaixo de 
400 casos, e vem decaindo 
de forma contínua

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br
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Mendes concede 
liberdade a Crivella
O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Gilmar Mendes revogou, 
ontem, a prisão domici-
liar do ex-prefeito do Rio 
Marcelo Crivella. Na deci-
são, o ministro rejeitou um 
habeas corpus da defesa, 
mas concedeu a liberdade 
por iniciativa própria – “de 
ofício”. Crivella terá que en-
tregar seus passaportes em 
até 48h, não poderá deixar 
o país, não poderá manter 
contato com outros inves-

tigados e deverá comparecer 
periodicamente em juízo.

Crivella foi preso após 
a delação premiada do do-
leiro Sérgio Mizrahy, preso 
na Operação Câmbio Desli-
go, desdobramento da Lava 
Jato. Veio dele a expressão 
‘QG da Propina’ para se refe-
rir a esquema que teria como 
operador Rafael Alves, ho-
mem forte da prefeitura ape-
sar de não ter cargo oficial. 
Ele é irmão do ex-presidente 
da Riotur, Marcelo Alves.

‘Spray’ contra a covid-19 em pauta
Assunto foi debatido entre o presidente Bolsonaro e o embaixador de Israel, Yossi Shelley 

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e Jair Bolsonaro

Depois de se reunir com o 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, o embaixa-
dor de Israel, Yossi Shelley, 
afirmou ter tido uma “con-
versa muito positiva” com 
o chefe do Executivo. O en-
contro ocorreu após Bolso-
naro anunciar na quinta-fei-
ra, que se reuniria de forma 
virtual com o primeiro-mi-
nistro israelense, Binyamin 
Netanyahu, para tratar sobre 

um remédio ainda em estu-
do para combater a covid-19. 
“Foi uma conversa muito po-
sitiva”, disse o embaixador na 

saída do Palácio do Planalto. 
Ele confirmou que houve 

uma “conferência por telefo-
ne” com Netanyahu. Ele tam-

Hospital Federal do Andaraí: indício de falhas no atendimento

Falhas em hospitais da rede federal
MPs e Defensorias viram problemas no atendimento a pacientes com covid-19 vindos de Manaus

DANIEL CASTELO BRANCO

O
s hospitais federais de 
Andaraí e dos Servi-
dores possuem diver-
sos indícios de falhas 

na administração e no atendi-
mento de pacientes com co-
vid-19 vindos de Manaus. A lis-
ta de problemas está presente 
em um relatório elaborado por 
diversas instituições públicas 
que foi encaminhado ontem 
para o Ministério da Saúde. O 
documento aponta inúmeros 
“fatos graves” e cobra do go-
verno federal uma ação para 
solucionar as irregularidades.

Entre os problemas, foram 
listados: ausência do devido 
acolhimento dos pacientes, 
falta de comunicação entre 
autoridades sanitárias, não 
planejamento da recepção 
destas pessoas, má coorde-

são enviados ao Rio”, afir-
mou Thaisa.   

DESCUMPRIMENTO DE ACORDO

O ofício elaborado entre 
os diversos órgãos públicos 
aponta que quatro pacientes 
de Manaus precisaram ser 
transferidos para leitos de 
terapia intensiva em unida-
de estadual, demonstrando 
não ter havido organização 
por parte das autoridades 
de saúde. A promessa feita 
por Manaus era transferir 
apenas pacientes em esta-
do moderado de saúde, mas 
os relatórios técnicos apon-
tam para o oposto do que foi 
prometido. 

O documento também 
destacou ter havido “agrava-
mento do quadro de saúde 

de pacientes no decorrer da 
transferência, com desesta-
bilização, indiciando falhas 
na avaliação clínica das con-
dições de transporte” a quem 
foram submetidos.

Um paciente, segundo o 
relato técnico, chegou no 
Hospital dos Servidores com 
“dessaturação importante”, 
“bala de oxigênio do trans-
porte quase vazia” e foi in-
ternado em enfermaria não 
covid, e 15 minutos após a in-
ternação ele foi direcionado 
a um leito adequado no Insti-
tuto Estadual de Infectologia 
São Sebastião (IEISS)”, onde 
morreu. Dois pacientes da ala 
não covid testaram positivo 
após terem contato com este 
paciente. A unidade está sob 
monitoramento.

nação dos procedimentos e 
até a internação indevida de 
um paciente com covid em 
uma ala não-covid.

De acordo com a coorde-
nadora de Saúde e Tutela Co-
letiva da Defensoria do Rio, 
Thaisa Guerreiro, existe a 
suspeita de que há hospitais 
militares em Manaus com 
leitos vazios que poderiam 
ser destinados aos pacientes. 
Ela reforçou que as decisões 
tomadas sem planejamento 
podem acabar com a vida de 
diversas pessoas.

“As vistorias denunciam 
fatos gravíssimos sobre a 
falta de planejamento da 
União. Há a possibilidade 
de a transferência por lon-
gas horas estar agravando 
o quadro de saúde dos que 

 > Brasília, DF

Com Estadão Conteúdo

bém confirmou que foi trata-
do sobre a vacina e o medica-
mento em spray em estudo 
por cientistas israelenses. 
Sem dar maiores detalhes, 
Shelley sugeriu perguntar 
ao presidente sobre mais in-
formações da conversa. Na 
agenda oficial do presidente 
de ontem, constava apenas 
uma reunião com o ministro 
das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo.
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‘Precisamos de 
políticas para reduzir 
a entrada de armas 
de fogo’, disse

Porta-voz 
da PM 
cobra 
mudanças

O porta-voz da Polícia Mili-
tar do Rio, major Ivan Blaz, 
cobrou a implementação de 
políticas de Segurança na-
cionais para reduzir a vio-
lência no Estado do Rio. Blaz 
comentava a semana de ope-
rações e confrontos em di-
versas favelas da capital no 
programa do Clóvis Montei-
ro, na Rádio Tupi.

“A gente precisa falar de 
coisas maiores, de políticas 
nacionais que visam redu-
zir a entrada de armas de 
fogo, porque tráfico tem no 
mundo todo. Tem em Paris, 
nos Estados Unidos, em 
várias capitais, até em Tó-
quio”, ressaltou.

Blaz disse que a ques-
tão da violência no Rio não 
pode ser resolvida exclusi-
vamente com o trabalho das 
polícias. “Não não podemos 
achar que essa questão do 
Rio de janeiro será resolvi-
da com ações policiais. O 
que a polícia faz é, realmen-
te, tentar estabilizar essas 
guerras. Nos últimos três 
anos nós temos conseguido 
bater recordes na redução 
dos crimes”, declarou.

Mortes em operação na 
Serrinha e no Cajueiro
Foram apreendidas três pistolas, além de um rádio comunicador e drogas 

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Polícia Civil e Bope durante a operação no Morro da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio

Quatro homens foram 
baleados e morreram 
durante uma opera-
ção no Complexo da 

Serrinha e no Cajueiro em 
Madureira, Zona Norte do 
Rio, nesta sexta-feira. Um dos 
suspeitos se feriu enquanto 
tentava arremessar um ar-
tefato explosivo contra uma 
equipe de policiais do BAC.

Segundo a PM, os quatro 
estavam armados e todos fo-
ram socorridos pelas equipes 
ao Hospital Estadual Carlos 
Chagas, em Marechal Her-
mes. Nenhum resistiu. Foram 
apreendidas três pistolas, 
além de um rádio comunica-
dor e drogas a serem contabi-
lizadas. A operação segue em 
andamento.

Além do BAC, também 
atuam na região o Bope, o 
Grupamento Aeromóvel 
(Gam) e o Batalhão de Polícia 
de Choque (BPChq). O objeti-
vo da ação é intervir na dispu-
ta territorial entre grupos de 
criminosos rivais.

A disputa entre facções 
que dominam as comuni-
dades aterrorizou morado-
res entre a noite de quar-
ta-feira e a madrugada de 
quinta-feira. Traficantes do 

Comando Vermelho teriam 
invadido Complexo da Ser-
rinha, dominada pelo TCP, 
em Madureira.

O homem apontado como 
chefe do tráfico da comuni-
dade do Cajueiro em Madu-
reira, conhecido como Tevez 

foi morto no dia 21 de janeiro. 
O ‘segurança’ de Tevez, vulgo 
Fraldinha é suspeito de ser o 
autor do homicídio. Ele teria 
traído Tevez e migrado para o 
TCP, que domina o tráfico de 
drogas na Serrinha. Segundo 
o delegado Neilson Nogueira, 

titular da 29ª DP (Madurei-
ra), não há informações no 
sentido de que o Comando 
Vermelho tenha ocupado a 
Serrinha. Houve um ataque 
na noite de quarta-feira, mas 
não representou a tomada de 
território.

Blindados e um helicóptero foram 
usados na ação, na manhã de ontem

Operação no Morro 
da Providência

REGINALDO PIMENTA/ AGÊNCIA O DIA

O líder conhecido como ‘Duas Bocas’ ou ‘BC’, foi preso na quarta

A Polícia tomou o Mor-
ro da Providência no iní-
cio da manhã de ontem. 
Muitos agentes percor-
riam a comunidade com 
apoio de blindados. Um 
helicóptero também foi 
usado na ação. 

Segundo a Polícia Civil, 
o objetivo da operação 
é combater a lavagem do 
dinheiro do tráfico de dro-
gas, cumprir 32 manda-
dos de busca e apreensão 
e asfixiar o braço financei-
ro da organização crimi-
nosa que atua na região. 
A Linha 2 do VLT ficou 
com operação parcial en-
tre Central e Praça XV por 
questão de segurança pú-
blica. As Linhas 1 e 3 ope-

ram nos trechos completos.
Um veículo blindado da 

polícia chegou a ficar engui-
çado depois que bateu em 
uma das curvas de acesso à 
parte alta do morro. O regis-
tro foi feito pelo helicópte-
ro da TV Globo. O blindado 
conseguiu ser retirado do 
morro pela Polícia Civil.

Na quarta, foram presos 
cinco traficantes daquela re-
gião. Entre os presos, está o 
líder da facção criminosa na 
localidade, conhecido como 
“Duas Bocas” ou “BC”. Ele é 
apontado como responsá-
vel por liderar pessoalmen-
te ataques a UPPs, sendo o 
último nesta quarta-feira, 
onde um policial militar fi-
cou ferido. 

ALEXANDRE BRUM

Major Ivan Blaz, porta-voz da PM
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FLAMENGO BOTAFOGO

Mengão quer renovar 
com Rodrigo Muniz
Assim, clube quer finalizar processo de valorização de jovens recém-promovidos

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rodrigo Muniz tem vínculo atualmente até maio de 2024

O 
Flamengo confirmou, 
na quarta-feira, a re-
novação de contrato 
do volante João Go-

mes. Agora, a diretoria ru-
bro-negra planeja estender 
o vínculo de Rodrigo Muniz 
para que o atacante tenha 
valorização salarial, sendo o 
mesmo processo já feito com 
os jovens do atual elenco que 
se destacaram recentemente 
pelo sub-20 e foram promo-
vidos ao elenco profissional.

O atual vínculo de Rodri-
go Muniz com o Flamengo 
vai até maio de 2024. Apesar 
do contrato longo, a cúpula 

do Flamengo entende que a 
renovação precisa ser feita 
para que o atacante, de 19 
anos e destaque das catego-
rias de base, receba valori-
zação salarial e deixe de ter 
vencimentos “patamar sub-
20”. Com o acerto de João Go-
mes, só resta o centroavante 

para a diretoria finalizar esse 
processo de valorização dos 
garotos. Antes do volante, o 
goleiro Hugo Souza, os late-
rais Matheuzinho e Ramon, e 
o zagueiro Natan tiveram os 
compromissos estendidos.

Quando Rodrigo Muniz 
foi emprestado ao Coritiba, 

em agosto de 2020, para o 
Brasileiro, o jogador ganhou 
um valor extra do Coxa no sa-
lário. Porém, menos de três 
meses depois, o Flamengo 
pediu o retorno do jogador 
antes do término do con-
trato, que seria no dia 24 de 
fevereiro, algo que poderia 
acontecer, pois tinha cláu-
sula contratual. Com isso, o 
jovem voltou a ter vencimen-
tos mensais iguais aos do que 
tinha antes de ser negociado 
com a equipe paranaense.

Segundo uma fonte da di-
retoria do Flamengo, as con-
versas com o estafe de Rodri-
go Muniz por uma renovação 
contratual já começaram, 
mas estão no estágio inicial 
e sem pressão de nenhuma 
das partes. Os representan-
tes do atleta foram procura-
dos, mas não responderam 
às mensagens.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Entre altos e baixos na car-
reira, mas sempre mostran-
do muita qualidade, o meia 
Bernardo, ex-Vasco e Volta 
Redonda, vai buscar um novo 
desafio e, desta vez, atuando 
no Paraná. Ele acertou com 
o Rio Branco para jogar o 
Campeonato Paranaense e 
ainda sonha com o retorno 
à elite do futebol brasileiro. 
Bernardo sonha em voltar a 
jogar em alto nível. Futebol 
para isso ele tem. Resta fo-
car nos seus objetivos. Desejo 
boa sorte ao atleta!

BOA SORTE, 
BERNARDO!

DANIEL CASTELO BRANCO

UNIÃO ‘VASMENGO’!?

N
em nos sonhos mais pessimistas dos fla-

menguistas e vascaínos estava o panora-

ma dessa rodada no Brasileiro. Por que 

pessimista? Primeiramente, o Flamengo busca 

o título e está a um ponto do líder Internacio-

nal, que pega, justamente, o Vasco. A questão 

é que, em qualquer outra situação, o Gigante 

da Colina estaria pouco se importando com o 

jogo e a sua torcida também. Era aquela parti-

da para jogar no “migué”, porém simplesmente 

não terá como. Os vascaínos terão que torcer 

mais do que nunca e uma vitória em São Ja-

nuário, amanhã, pode significar um grande 

passo para o maior rival conquistar mais um 

título de Brasileirão. Isso, é claro, se o Rubro-

-Negro fizer o papel dele contra o Corinthians, 

coisa que muitos estão esquecendo e tratando 

como se o time paulista fosse qualquer ma-

mata. E não é. Para este fim de semana, o Rio 

deverá ter a “União Vascomengo”. Isso é fute-

bol e somos apaixonados por esse esporte jus-

tamente quando o destino nos prepara essas 

situações. Grande fase!

Benítez e Diego duelam no Vasco e Flamengo da 34ª rodada

 nO Fluminense encami-
nhou a contratação do téc-
nico Roger Machado para 
a próxima temporada. Co-
nhecido por ser um estudio-
so do futebol brasileiro, Ro-
ger conhece o Tricolor por-
que já foi jogador e fez até 
gol de título. O comandante 
teve passagens oscilantes 
por Grêmio e Bahia, mas 
mostrou qualidade. Fala 
muito bem e tem entendi-
mento. Resta mostrar em 
campo e vencer para não se 
tornar mais um Fernando 
Diniz da nova geração...

ROGER MACHADO: 
QUE FALE E VENÇA

PLANO DOS 15 DIAS

 nO presidente Jorge Salgado e a diretoria implementaram 
um plano de 15 dias para o Vasco não ser rebaixado no Bra-
sileiro. Um rígido plano que não dará folga aos atletas até o 
fim da competição. Torço para dar certo, tem que trabalhar 
e seguir a cartilha. No fundo, me pergunto se fará diferen-
ça. Jogador não gosta de ficar preso e não são 15 dias que 
mudarão o nível de futebol do Vasco... Tomara que dê certo!
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Esmeraldino ainda luta para escapar da 
degola e pode colocar pressão no Vasco

Cumprindo tabela, 
Alvinegro enfrenta o 
desesperado Goiás

Novamente sob o coman-
do de Lucio Flavio, o Bota-
fogo entra em campo pelo 
Brasileiro contra o Goiás. 
Mesmo apenas cumprin-
do tabela na competição, 
o Glorioso busca terminar 
o torneio com resultados 
positivos. As equipes se en-
frentam hoje, no Estádio 
Serrinha, às 17h.

Rebaixado para a Série B, 
o Botafogo tenta conseguir 
três vitórias para, ao menos 
encerrar, o Brasileirão de 
forma menos vexatória. O 
rival, Goiás, ainda luta con-
tra a degola e, se conseguir 
uma vitória, coloca pressão 
em Bahia e Vasco, que têm 
desafios bem complicados 
contra Atlético-MG e In-
ternacional, respectiva-
mente, amanhã.

O Glorioso deverá se-
guir apostando em jovens. 

A equipe deverá ir para campo 
hoje com Diego Loureiro; Ke-
vin, Kanu, Sousa e Hugo; Kay-
que, Luiz Otávio e Caio Ale-
xandre; Cesinha, Rafael Na-
varro e Matheus Nascimento.

SÃO PAULO DE OLHO EM KANU
O São Paulo resolveu entrar 
de vez na disputa pela con-
tratação do zagueiro Kanu. 
De acordo com informações 
do portal “FogãoNet”, o Tri-
color Paulista ofereceu cerca 
de R$ 5 milhões para contra-
tar o zagueiro, de 23 anos.

Segundo o site, o Glorio-
so não planeja se desfazer 
do defensor por uma quan-
tia inferior a R$ 18 milhões. 
Revelado pelo clube carioca 
e titular durante toda a tem-
porada, Kanu é um dos joga-
dores que se valorizaram em 
2020 e 2021, apesar do rebai-
xamento alvinegro.

VASCO

FLUMINENSE

Sem folga até o fim do Brasileiro
Cúpula de futebol se reúne com o elenco e traça planejamento

A cúpula do futebol do Vas-
co, ao lado do presidente Jor-
ge Salgado, se reuniu com os 
jogadores e os membros da 
comissão técnica do clube 
carioca. Em uma conversa, 
as partes fecharam um pla-
nejamento para as últimas 
três rodadas do Brasileiro. O 
objetivo é evitar o quarto re-
baixamento do Cruzmaltino 
para a Série B. Algumas deci-
sões foram acordadas. Entre 
elas, está a ausência de folgas 
do elenco até o fim do Brasi-
leirão. Os jogadores pediram 
para que o eventual bônus 
pela permanência na Série 
A seja dividido entre todos.

Em conversa com o por-
tal “globoesporte.com”, o 
diretor executivo do Vasco, 
Alexandre Pássaro, detalhou 

Jorge Salgado com Luxemburgo

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

como foi a apresentação do 
chamado “Plano de 15 dias” 
ao grupo de jogadores e à co-
missão técnica cruzmaltina.

“Hoje (ontem), no CT, ti-
vemos uma mobilização 
gigante de muitas pessoas 

do Vasco. O Salgado esteve 
aqui, o vice-presidente Osó-
rio também. Muitas pes-
soas do clube vieram aqui e 
conversaram com todos do 
elenco antes do treino. Foi 
uma conversa muito produ-
tiva, uma conversa mesmo e 
não um discurso unilateral. 
Os jogadores participaram, 
contribuíram e dividiram 
as questões deles conosco. 
A gente já vem caminhando 
para isso, ainda que numa 
gestão super recente, mas 
criou-se ainda mais uma uni-
dade maior”, afirmou.

O Vasco enfrenta o Inter-
nacional, amanhã, em São 
Januário. Depois, encara o 
Corinthians, fora de casa, e 
fecha a sua participação re-
cebendo o Goiás. 

Nino e Fred são dúvidas
Tricolor pode ter desfalques importantes na segunda-feira

O Fluminense pode ter des-
falques importantes na parti-
da de segunda-feira, contra o 
Ceará, no Castelão. O zaguei-
ro Nino e o atacante Fred, le-
sionados, ainda são dúvidas. 
As informações são do “GE”.

Nino já desfalcou a equi-
pe tricolor na última roda-
da, contra o Atlético-MG, por 
um problema muscular na 
coxa esquerda e ainda está 
em trabalho de transição. Já 
Fred foi substituído no in-
tervalo com dores na coxa e 
também tem presença incer-
ta no próximo jogo.

As boas notícias ficam por 
conta de Luccas Claro e Pau-
lo Henrique Ganso. O defen-
sor, substituído na quarta-fei-
ra após deslocar o dedo indica-
dor da mão direita, não preo-

Fred: presença incerta no jogo

LUCAS MERCON/ FLUMINENSE / DIVULGAÇÃO

cupa. Caso necessário, usará 
uma imobilização. O camisa 
10, por sua vez, retornou aos 
trabalhos no CT ontem, após 
cirurgia para retirada do apên-
dice, no dia 9 de janeiro.

Já Egídio, de volta à equi-

pe após a goleada de 5 a 0 
para o Corinthians, voltou a 
se firmar entre os titulares 
nas últimas cinco rodadas, 
sendo que o time não sofreu 
gols em quatro. Em boa fase, 
ele vê a balança virar após 
amargar a reserva em 16 dos 
19 jogos até então.

Aos 34 anos, Egídio con-
sidera que a desgastante se-
quência de partidas a cada 
três dias contribuíram para 
a sua queda de rendimento 
no início do Brasileiro, o que 
acarretou na barração para 
Danilo Barcelos. “Eu iniciei 
bem o ano mas a sequência 
foi desgastante, isso pesa. 
Parei, treinei, respeitei o mo-
mento do Danilo. Recebi bas-
tante críticas, mas não acom-
panhei muito”, comentou.

BASQUETE
O Flamengo venceu o Pato Basquete por 

85 a 61, na Arena Minas, pelo NBB, e se 

mantém na liderança da competição.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Site do BC mostra se seu CPF 
foi usado indevidamente
Ferramenta apresenta movimentações bancárias de pessoas físicas e empresas

MARCELLO CASAL JR. / AGÊNCIA BRASIL

Vazamentos de grandes bases de dados geram preocupação: é preciso estar atento às dicas para se proteger

E
ntre janeiro e fevereiro, 
dados pessoais de 223 
milhões de brasileiros 
foram expostos. Infor-

mações que vão de CPF a fotos 
de rosto e número do benefício 
do INSS estão sendo vendidas 
na deep web, a zona obscura 
da internet, e com isso, uma 
onda de golpes cibernéticos 
pode surgir.

Uma maneira de se prote-
ger contra possíveis crimes 
é estar atento ao uso do seu 
nome e CPF para movimenta-
ções bancárias. Para isso, exis-
te o sistema “Registrado”, do 
Banco Central, que monitora 
todas as transações financei-
ras do país, e é atualizado to-
dos os dias. Após o cadastro na 
ferramenta, ela permite saber 
se seu CPF está sendo utiliza-
do para movimentações finan-
ceiras de todos os tipos, como 
transferências ou depósitos, 
pedidos de empréstimo, ten-
tativas de acesso ao cartão de 
crédito e outras ações. O site 
atende tanto pessoas físicas 
quanto empresas. 

Essa é a maneira mais segu-
ra de saber se você está sendo 
vítima de operações fraudu-
lentas, uma vez que outros si-
tes já foram derrubados por 
alegar verificação de dados, 
para capturar seu CPF. Como 

firmar os dados com a em-
presa. No caso do recebi-
mento de uma ligação de 
serviços, o consumidor nun-
ca deve dizer primeiro seus 
dados, é necessário buscar os 
contatos oficiais da compa-
nhia e verificar se a ligação 
partiu deles. 

MEDIDAS JUDICIAIS 

Na justiça não há muito o 
que ser feito, já que não se 
sabe até hoje a fonte do me-
gavazamento. E mesmo que 

a origem seja descoberta, não 
traria alívio para o cidadão, 
já que seus dados continua-
riam disponíveis online. 

Caso você ateste que suas 
informações estão sen-
do usadas indevidamente, 
a partir do momento que 
for identificado um culpa-
do pelo vazamento, você po-
derá pedir indenização com 
base na Lei Geral de Prote-
ção de Dados. 

A última leva do calendário 2020/2021 
foi depositada na quinta-feira

PIS/Pasep: saque do 
abono até 30 de junho

Os trabalhadores que não 
sacaram o Abono Salarial 
do PIS/Pasep — exercício 
2020/2021 — podem re-
tirar o benefício até o dia 
30 de junho deste ano, 
conforme estabelecido 
pelo Codefat. O paga-
mento, que teve o calen-
dário antecipado pelo go-
verno federal, terminou 
na quinta-feira. O valor 
do abono varia entre R$ 
92 e R$ 1.100, de acordo 
com o tempo de serviço 
prestado.

Recebem o benefício 
na CAIXA os trabalha-
dores vinculados a enti-
dades e empresas priva-
das. As pessoas que tra-
balham no setor público 
têm inscrição Pasep e re-
cebem o abono no Banco 
do Brasil. 

Nos casos em que o valor 
do PIS não possa ser credi-
tado em conta existente ou 
em Conta Poupança Social 
Digital, o trabalhador po-
derá realizar o saque com o 
Cartão do Cidadão e senha 
nos terminais de autoaten-
dimento, unidades lotéri-
cas e nos Correspondentes 
CAIXA Aqui, bem como nas 
agências.

O beneficiário do Pa-
sep pode optar por realizar 
transferência para conta de 
mesma titularidade em ou-
tras instituições financeiras, 
nos terminais de autoaten-
dimento do BB ou no por-
tal www.bb.com.br/pasep. É 
possível efetuar o saque nos 
caixas das agências, mas te-
nha em mãos um documen-
to válido de identificação: 
RG ou CPF.

o site “FuiVazado”, que após 
uma ordem do STF, saiu do 
ar por estar envolvido com o 
megavazamento. 

COMO SE PROTEGER?

Uma vez vazados, os dados ja-
mais serão colocados em sigilo 
novamente. Sendo assim, tor-
na-se muito difícil se proteger. 
Ainda assim, ações como troca 
de senhas e logins são interes-
santes para proteger e-mails 
e contas em sites de compras. 

Outra dica é sempre con-

Durante o período de Carna-
val — segunda e terça-feira — 
todas as agências do Institu-
to Nacional do Seguro Social 
(INSS) terão ponto facultativo, 
que se estenderá até às 14h da 
Quarta-Feira de Cinzas, dia 17. 
A partir desse horário, o expe-
diente será normal.

Cabe ainda destacar que o 
atendimento fornecido pela 
Central de Teleatendimento 
135 ocorre em horário usual 
— das 7h às 22h — e o atendi-
mento eletrônico pelo aplica-
tivo e site do Meu INSS segue 
funcionando 24 horas durante 
os três dias.

DIA A DIA

FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS E DA 
CENTRAL 135 DO INSS NO CARNAVAL

Com IG

 > São Paulo 
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Carnaval em casa: supermercados 
fazem promoções para o feriado
Há bebidas destiladas e cervejas, além de carnes e frangos para que as famílias preparem churrasco 

DANIEL CASTELO BRANCO/ 3.4.2020

A rede de supermercados Guanabara está com promoções hoje, incluindo carnes, frangos, cervejas e outras bebidas para quem quiser aproveitar o feriado 

N
este ano, o Carna-
val não será o mes-
mo. Por conta da 
pandemia do novo 

coronavírus (covid-19), os 
blocos não vão para a rua e 
o Sambódromo da Marquês 
de Sapucaí não terá os seus 
desfiles tradicionais. Mas, 
ainda que o feriado deste 
ano seja diferente, a come-
moração pode acontecer 
dentro de casa, sem aglo-
meração e com segurança. 
Para isso, os supermercados 
prepararam promoções para 
as famílias aproveitarem os 
dias de descanso. Confira as 
ofertas abaixo: 

SUPERMERCADOS GUANABARA
A rede de supermercados 
Guanabara está com pro-
moções hoje. É possível 
encontrar alcatra bovina à 
vácuo (1 Kg) R$ 29,98, con-
trafilé, coração da alcatra 
ou filé de costela Maturat-
ta (1 Kg) R$ 39,98, picanha 
bovina Maturatta à vácuo 
(1 Kg) R$ 57,98, drumet de 
frango LAR (1 Kg) R$ 9,98, 
linguiça para churrasco Ri-
velli (1 Kg) 11,99, frango a 
passarinho Rivelli R$ 8,75, 
batata palito Golden Fries 
(2kg) R$ 13,98, refrigerante 
Guaraná Antarctica ou Pepsi 
(2,25 l) R$ 4,99, energético 
Red Bull (250 ml) R$ 5,99, 
gin Tanqueray (750 ml) a 
R$ 99,98, whisky White 
Horse (1 l) R$ 59,90 e whisky 
Black & White (1 l) R$ 39,98. 

Sobre cerveja, o consumi-
dor encontra Stella Artois 
long neck (275ml) a R$ 3,99, 
Antarctica (269ml) a R$ 1,79, 
Skol Pilsen latão (473ml) por 
R$ 2,89, Brahma (269ml) 
por R$ 1,89 e gin Beefeater 
por R$ 77,90.

MUNDIAL
A rede de supermercados 
Mundial oferece diversas 
promoções em bebidas desti-
ladas. Há opções como “Topo 
Chico” da Coca-Cola e Skol 
Beats GT, da Ambev. Com o 
aumento da busca por esses 
produtos, a rede passou a 
olhar com outros olhos este 
segmento e enxergar a opor-
tunidade de expandir o mix 
de produtos, é o que revela 
Rodrigo Castro, responsável 
pela compra dos destilados.

“Sentimos que nossos 
clientes começaram a com-
prar mais bebidas destila-
das para fazer drinques em 
casa, e assim começamos 
a pesquisar mais e correr 
atrás das últimas novidades 
do mercado para oferecer o 
que há de melhor qualidade”, 
afirma.

Até o dia 14, a Topo Chi-

Sentimos que 
nossos clientes 
começaram a 
comprar mais 
bebidas destiladas 
para fazer drinques 
em casa, e assim 
começamos a 
pesquisar mais...”
RODRIGO CASTRO, 
responsável pela compra 
de destilados do Mundial

co (310ml) está com 30% de 
desconto, de R$ 5,79 por R$ 
4,05, vodka Smirnoff n21 
(998ml) de R$ 34,90 cai para 
R$ 29,90. Já até o dia 18, o 
consumidor pode encontrar 
ofertas de whisky importa-
do Teacher´s (1L) por R$ 
39, whisky importado Whi-
te Horse (1L) por R$ 63,99, 
vodka Vorus tradicional (1L) 
por R$ 19,90, gin Amazzo-
ni (750ml) por R$ 89,90 e 
gin Beefeater (750ml) de R$ 
99,90 sai por R$ 89,90.

SUPERPRIX
No Superprix, há opções 
de promoções para a famí-
lia preparar um churrasco 
em casa. Há picanha suína 
temperada Sulita congelada 
(1,2kg) por R$ 34,68, alcatra 
pedaço (500g) de R$ 17,45 
sai por R$ 16,45, contra Filé 
pedaço (500g) por R$ 21,45, 
drumette de frango conge-
lado (1kg) por R$ 15,99, lin-
guiça mista Perdigão (500g) 
de R$ 9,50 por R$ 9 e arroz 
Carreteiro parboilizado (1 
Kg) por R$ 5,99.

A rede também prepa-
rou ofertas de cerveja Stella 
Artois (275ml) - Long Neck 
- de R$ 4,19 sai a R$ 3,99, Co-
lorado Ribeirão (600ml) de 
R$ 10,99 por R$9,99, lata de 

Budweiser (269ml) de R$ 
2,69 por R$ 2,29 e lata de An-
tarctica (473ml) de R$ 3,59 
por R$3,49.

LOCAL AMERICANAS
As unidades da Local Ame-
ricanas no Rio e em São Pau-
lo abrem na segunda-feira 
o Festival da Cerveja. Até o 
dia 28, cariocas e paulistanos 
que não querem abrir mão 
da bebida na folia em casa 
poderão contar com descon-
tos especiais e cashback em 
rótulos tradicionais, pre-
mium e artesanais.

Entre as cervejas em des-
taque está a Brahma Duplo 
Malte, com 30% de cashback 
no pagamento com o super 
app Ame Digital nas unida-
des da Local. A compra mí-
nima deve ser de oito unida-
des e a promoção é válida até 
o dia 21 ou até durarem os 
estoques. Quem preferir ró-
tulos como Stella Artois ou 
Budweiser lata (350ml) paga 
apenas R$10,00 na compra 
de três unidades. Pelo mes-
mo valor, o cliente também 
garante quatro unidades da 
Budweiser lata (269ml). 

Já os amantes das versões 
artesanais, como Hocus Po-
cus, Overhop e Roter, entre 
outras, vão poder levar mais 

por menos. A cada três uni-
dades compradas de qual-
quer marca do segmento, o 
cliente paga apenas duas. 
E para quem não abre mão 
dos petiscos, a Local oferece 
uma porção de coxinhas com 
quatro unidades para quem 
adicionar R$ 2 ao pedido na 
compra de qualquer cerveja.

Para saber de todas as 
ofertas especiais e o ende-
reço da Local mais próxima 
de você, basta acompanhar o 
Instagram da marca durante 
todo o evento.

HIPERMERCADO EXTRA
No caso do mercado e hiper-
mercado Extra, as ofertas são 
válidas até o dia 14. É possí-
vel encontrar cervejas, por 
exemplo, Budweiser (350ml) 
por R$ 3,39, Colorado Appia 
(410ml) por R$ 6,99, Skol 
Puro Malte (473ml) por R$ 
3,09 e Amstel (473ml) a R$ 
3,59. Também há Guaraná 
Antarctica ou Pepsi (600ml) 
por R$ 2,69, Guaraná An-
tarctica (1,5L) a R$ 3,49, 
fraldinha bovina resfriada 
Friboi peça a vácuo (1 kg) por 
R$ 27,99, entrecôte bovino 
resfriado Maturatta Friboi 
(1 kg) por R$ 35,99, sobre-
coxa de frango temperada 
congelada Frango Fácil Sa-

dia (800g) por R$ 9,99, cos-
tela suína resfriada (1 kg) por 
R$ 25,99, linguiça para chur-
rasco Perdigão (1 kg) por R$ 
15,99 e carvão vegetal Quali-
tá (2,5kg) por R$ 12,99. 

PÃO DE AÇÚCAR
Já no Pão de Açúcar, as pro-
moções vão até amanhã. 
No caso de cerveja, a Brah-
ma Duplo Malte (350ml) de 
R$ 3,59 sai por R$ 3,19, Ei-
senbahn pilsen long neck 
(355ml) de RS 4,29 cai 
para R$ 3,79, picanha bovina 
resfriada fatiada embalagem 
a vácuo (1 kg) de R$ 49,90 
sai por R$ 39,90, coração da 
alcatra bovino resfriado Ma-
turatta (1kg) de R$ 49,90 sai 
por R$ 39,90, asa de frango 
congelada (1 kg) de R$ 14,90 
cai por R$ 12,99, linguiça 
toscana Sadia (1 kg) de R$ 
21,90 sai a R$ 18,99 e vo-
dka Smirnoff (998ml) de R$ 
37,99 sai por R$ 32,90.

No caso de outras bebidas, 
é possível encontrar whisky 
escocês Ballantine’s Finest 
(750ml) de R$ 79,99 sai por 
R$ 49,90, whisky escocês 
Johnnie Walker Red Label 
(750ml) de R$ 78,38 sai a R$ 
59,90 e whisky escocês Bal-
lantines Finest (1 L) de R$ 
109,90 sai por R$ 69,90.

VOCÊ SABIA
O período de Carnaval 
é um dos mais 
importantes para 
o setor de varejo e 
cervejeiro?
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PM do Rio pagará 22.188 
horas extras no feriado
Policiais militares vão reforçar segurança e o trabalho para coibir aglomerações

DIVULGAÇÃO PMERJ

Patrulhamento será tanto nas ruas do Estado do Rio quanto em toda a orla da capital fluminense

P
ara garantir o refor-
ço no patrulhamen-
to em todo o Rio de 
Janeiro no feriado 

prolongado de Carnaval, a 
Secretaria de Estado de Po-
lícia Militar (SEPM) pagará 
22.188 serviços de hora extra 
aos PMs. Os policiais atua-
rão com foco na segurança 
da população fluminense e 
também para coibir aglo-
merações. Os dados são da 
Coordenadoria do Programa 
Estadual de Integração na 
Segurança (CPROEIS).

“Todos os policiais estão 
com a missão de ter os olhos 
voltados para a segurança 
pública e controle sanitário. 
Cada serviço extra desses po-
liciais é fundamental para o 
cumprimento das missões 
atuais nessas duas áreas”, de-
clarou à coluna o porta-voz da 
corporação, major Ivan Blaz.

Blaz ressaltou ainda que o 
RAS só será pago para aque-
les que não estiverem na es-
cala do serviço ordinário: “Só 
quem é contemplado pelo 
pagamento do RAS é quem 
estava de folga ou de férias e 
foi escalado para trabalhar”. 
Ou seja, nem todos os 13.828 
policiais que trabalharão no 
feriado receberão hora extra.

PROPOSTA

 nAqueles que se enquadrarem 
como ‘fura-filas’ na campanha 
de vacinação contra a covid-19 
poderão ficar impedidos de rea-
lizar concursos públicos no Esta-
do do Rio por três anos. É o que 
prevê o projeto de lei 3622/2021, 
em tramitação na Alerj. De auto-
ria da deputada Martha Rocha 

(PDT), a proposta destaca que 
é considerada fura-fila a pessoa 
que tomar a vacina “burlando 
prioridades estabelecidas pelo 
calendário e que respondeu a 
processo administrativo, cível 
ou criminal pela prática da refe-
rida conduta”. O candidato será 
eliminado automaticamente.

Fura-filas de fora de concursos

 nA Frente Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público (Servir 
Brasil) protocolou, ontem, man-
dado de segurança no Supremo 
Tribunal Federal para suspender 
a tramitação da reforma admi-
nistrativa (PEC 32) na Câmara 
- como a coluna antecipou-, até 
que o governo abra os dados que 
embasaram o projeto.

O Mandado de Segurança 
37.688 com pedido de liminar 
tem como objetivo que o pre-
sidente da Casa, Arthur Lira 

(PP-AL), suspenda o anda-
mento da proposta, que já está 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), até que sejam 
publicados todos os documen-
tos que instruíram a PEC.

A frente afirma ainda que “o 
site criado pelo Ministério da 
Economia para, supostamente, 
dar acesso a estudos e parece-
res que subsidiaram a PEC 32 
traz informações incompletas 
e insuficientes para o debate 
sobre a administração pública”.

NO SUPREMO

Mandado de Segurança contra PEC

RAS será bancado com verbas de fundo 
 > Desse total de 22.188 

serviços que serão pagos, 
21.528 são para o reforço 
do policiamento nas ruas 
e 660 são específicos para 
atuação dos militares em 
toda a orla carioca.

O desembolso total 
para custear o Regime 
Adicional de Serviço até 

terça-feira será de R$ 6,2 mi-
lhões. As verbas são oriun-
das do Fundo Estadual de 
Segurança Pública e Desen-
volvimento Social (Fised), 
criado em dezembro de 2017. 
O fundo é abastecido com 5% 
da arrecadação de royalties 
do petróleo do estado.

Na quinta-feira, o governo 

divulgou a operação espe-
cial da PM nesses dias. O 
planejamento foi elabo-
rado pela Subsecretaria 
de Gestão Operacional 
da SEPM, com o emprego 
dos 13.828 militares, entre 
hoje e terça-feira, e de 2 mil 
viaturas circulando diaria-
mente em todo o estado.

Ação, com pedido de liminar, chegou ontem ao Supremo

DIVULGAÇÃO STF



FábiaOliveira

MARIANA ESTÁ NO REALITY DA REDETV!

Uma das fortes candidatas ao 
título de campeã do reality ‘Bela 
do Verão’, da RedeTV!, que 

começa amanhã, Mariana Malavazzi 
gravou quase todo o programa com um 
torcedor muito especial ao seu lado: o 
vocalista do Raça Negra, Luiz Carlos. 
Sim, ela viveu um affair secreto com o 
cantor durante um pouco mais de dois 
meses, no final de 2020.

“Um amigo em comum nos apresen-
tou. Ele tinha se separado da mulher 
em julho e estava sozinho há uns três 
meses quando me conheceu. Isso 
aconteceu em outubro e ficamos gru-
dados desde o primeiro dia. Vivia na 
casa dele, conheci os filhos e até o 
apresentei para os meus pais. Só que 
perto do Natal, o Luiz Carlos se afastou 
e até hoje não sei o que aconteceu”, 
conta a modelo paulista, de 27 anos.

Mariana assume que estava gostan-
do do cantor. “Ele é um homem mara-
vilhoso. Educado, carinhoso, não levan-
ta a voz de maneira nenhuma e é do 
tipo que apoia a mulher, sabe? Eu acho 
que pesou a diferença de idade na 
cabeça dele (Luiz Carlos tem 64 anos) 
e teve também uma foto vazada nossa 
que foi parar em um programa de TV e 

ele ficou bem chateado. Não entendi 
direito. Pensei que ele precisava de um 
tempo para pensar, um tempo para 
ficar sozinho, mas não me procurou 
mais e eu saquei que tinha acabado. 
Estava gostando dele e me envolvendo 
mesmo. Foi uma pena”, admite.

A atriz, que chegou a atuar no quadro 
‘Pegadinhas’ do Programa ‘João Kléber 
Show’, teve um affair também com 
outro famoso antes do vocalista do 
Raça Negra: o sertanejo Rodolffo, do 
‘BBB21. “Nós nos conhecemos logo 
depois da separação dele com Rafa 
Kalimann. Ficamos amigos e depois 
virou um rolo que durou um tempinho, 
mas a distância entre São Paulo e 
Goiânia atrapalhou bastante e parei de 
falar com ele no meio do ano passado.

Mariana assume que torce pelo 
parceiro de Israel como vencedor do 
‘Big Brother Brasil 21’. “Rodolffo merece 
por ser uma cara simples e gente boa 
demais. É muito gato (risos)”, comple-
ta a modelo, que acabou dando um 
spoiler sobre a sua participação no 
‘Bela do Verão’: ela se classificou entre 
as cinco finalistas e vai disputar ao vivo 
a decisão da atração prevista para 
março. “Quero ganhar”, diz.
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Sabe aquele meme: ‘chuta o balde e busca o balde?’ 
Então... a apresentadora Thaynara OG e o cantor 
Gustavo Mioto estão, aparentemente, desse jeitinho 
aí. Após anunciarem o fim do namoro em agosto do 
ano passado, os dois voltaram a se reaproximar e não 
fazem nem questão de esconder que andam frequen-
tando o mesmo lugar. Recentemente, Thay e Mioto 
publicaram imagens de um café da manhã pra lá de 
especial e a decoração do local onde os dois estavam 
entregou que os dois estavam juntinhos. A coluna pro-
curou Thay para confirmar se o casal reatou o namoro, 
mas não obteve resposta até o fechamento desta 
nota. Já a assessoria de Mioto diz não ter conseguido 
contato com o sertanejo. 

Boninho mostrou na tarde de ontem que está tão in-
dignado quanto o Brasil inteiro com a vitória de Karol 
Conká na prova do líder do ‘BBB 21’, que aconteceu na 
última quinta-feira. Após uma internauta apontar que 
o diretor teria manipulado a prova para que a rapper 
ganhasse, o Big Boss foi direto e reto ao demonstrar seu 
descontentamento com a nova líder da casa. “(risos), 
fala sério. Eu estou com ódio dessa vitória. Quem não 
está?”, escreveu.

NÃO CURTIU

THAY E MIOTO CHU-
TAM E BUSCAM BALDE

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

O apresentador Cid Moreira recebeu 
ontem a primeira dose da vacina contra a 
covid-19. O dono do ‘boa noite’ mais 
famoso do Brasil compartilhou vídeos em 
seu Instagram em que aparece 
conversando com as profissionais da 
Saúde de um posto de Petrópolis, na 
Região Serrana do Rio. Cid fez questão de 
esclarecer dúvidas antes de receber a 
vacina para ajudar a população. “Boa 
tarde pessoal! Chegou hoje a vacinação 
para as pessoas acima dos 90 em 
Petrópolis, RJ. Foi tudo muito tranquilo e 
rápido! Obrigado aos profissionais tão 
atenciosos que me atenderam!”, escreveu 
na legenda da publicação.

CID MOREIRA 
VACINADO EM 
PETRÓPOLIS

‘Estava gostando dele’, 

diz modelo sobre  

affair secreto com Luiz 

Carlos, do Raça Negra
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‘Ficamos 
grudados 
desde o 
primeiro dia. 
Vivia na casa 
dele, conheci 
os filhos e 
até o 
apresentei 
para os meus 
pais. Só que 
perto do 
Natal, Luiz 
Carlos se 
afastou e até 
hoje não sei o 
que 
aconteceu’
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IMAGEM DE FELIPE ROQUE

PREOCUPADOS COM A 
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Nos bastidores de ‘Gênesis’, o 

ator Felipe Roque é super bem 

quisto. Ele é muito elogiado 

por sua simpatia, atuação em 

frente às câmeras e principal-

mente por sua humildade. A 

única e mais recente preocu-

pação da produção da trama 

com o galã é por conta da 

confirmação do nome dele no 

novo reality da Anitta, atração 

que é patrocinada por uma 

cervejaria. Internamente há 

um receio de que a imagem do 

ator no reality seja atrelada 

diretamente a de seu per-

sonagem na novela bíblica, 

já que ele interpreta o Rei 

Ibibi-Sim. Afinal, gravar um 

reality em que tudo indica que 

terá pegação enquanto está 

no ar em uma superprodução 

bíblica não combina, né?

‘QUANDO ELE SAIR EU RESPONDO’, 
DIZ LUCAS SOBRE RELAÇÃO COM 
GILBERTO FORA DO ‘BBB 21’
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A situação não está nada boa mesmo para Karol 

Conká. Nesta sexta-feira (12), um perfil de rejeição à 

cantora criado por internautas no Instagram passou 

o número de seguidores da página oficial da cantora. 

São 500 mil a mais de torcedores (1,7 milhões contra 

1,2 milhões) e isso até às 18h. Lumena pode não auto-

rizar esse tipo de comentário, mas o fato é que a rapper 

está ‘tombando’ cada dia mais dentro da casa do ‘BBB 

21’. Livre do terceiro Paredão por ter vencido a prova do 

Líder, Karol vai ficar mais uma semana na atração e os 

administradores do perfil contra a ‘mamacita’ agora 

querem atingir a marca de 3 milhões. Xi!!!

Dany Bananinha voltou  a usar as redes sociais para fazer um novo 
desabafo sobre o seu estado de saúde, na madrugada de ontem. A 
apresentadora, que recentemente descobriu um nódulo no seio e 
teve que fazer uma cirurgia, contou que vai precisar fazer uma nova 
intervenção cirúrgica.
“Quem me acompanha sabe que estou passando por um momento 
delicado de saúde. Eu fiz uma cirurgia e retirei um nódulo e uma le-
são pré-maligna. Era como se fosse um cisto que estava entre a pele 
e a prótese. Uma coisa que é super rara de acontecer e aconteceu co-
migo. Já estava com quase 8 centímetros e foi assustador”, conta.
“Foi retirado tudo o que deveria ser retirado e eu aproveitei e tro-
quei as próteses porque já estavam encapsuladas. Troquei por uma 
menor e estava super feliz com o tamanho e me recuperando super 
bem e ansiosa para ficar curada e pegar a minha filha no colo. Infe-
lizmente um dia antes de eu tirar os pontos, três semanas depois, 
a gente descobriu mais um probleminha. Eu vou tentar não chorar. 
Eu já chorei muito essa noite. Eu vou ter que operar de novo e retirar 
as minhas próteses e ficar 3 meses sem elas. Claro que já agradeci a 
Deus, porque poderia ser muito pior. É claro que eu quero a minha 
cura e a minha saúde é o mais importante. Mas, realmente isso 
mexeu muito comigo e me deixou muito triste”, finalizou.

NOVA CIRURGIA

ELA TOMBOU
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POR AÍ
 n Alinne Rosa não 

resistiu à chegada 
do Carnaval e aos 
pedidos dos fãs 
e resolveu  fazer 
uma live, ama-
nhã, às 17h. Será 
a primeira live 
em seu canal do 
YouTube.

 n  As bandas 
Planta & Raiz, 
Mato Seco e Cida-
de Verde Sounds 
estão lançando 
‘Rasta Business’ 
primeiro single 
em inglês voltado 
para o mercado 
internacional. A 
canção já está 
disponível em to-
dos apps de músi-
ca e Youtube.

Lucas Penteado continua assistindo o ‘BBB 21’ e depois de assumir que está 

torcendo para que Juliette seja a campeã da atração, ele confirmou a sua 

admiração pelo pernambucano Gilberto. O ator elogiou a mãe do brother 

e deixou em aberto o que vai ser de sua relação com o economista fora do 

reality show. “Vou tê-lo no coração para o resto da vida. Tenho um carinho 

muito grande por ele e por toda uma família. Quando o Gil sair, quero dar um 

abraço. Se eu sou livre ou não, quando o Gil sair eu respondo”, comentou para 

logo completar: “A mãe do Gilberto é a mãe de um herói. Ele viveu uma vida 

muito difícil, complicada. Venceu antes de entrar no programa”.

A MARAVILHOSA ROSIANE PINHEIRO
Prestes a atingir a marca de 500 mil seguidores no Instagram, Rosiane 
Pinheiro,  ex-dançarina da Gang do Samba resolveu fazer um ensaio 
fotográfico com muitas purpurinas e pouquíssimas fantasias para 
homenagear também a festa popular que mais adora no ano e que acabou 
sendo suspensa em 2021 por conta da pandemia do coronavírus: o Carnaval. 
Aos  46 anos, a baiana provou que está com tudo em cima.

DIVULGAÇÃO

Mônica Carvalho esteve na Record Rio para prova de caracterização de sua personagem Elisa na novela ‘Gêne-
sis’. A atriz foi recebida com festa pelo elenco e ficou emocionada. “Estou muito feliz por começar o ano já po-
dendo atuar. O ano de 2020 foi muito difícil, perdemos amigos  queridos e vários projetos foram paralisados, 
mas nada como voltar à cena!”, disse Mônica, que já começa a gravar neste final de semana.

MÔNICA CARVALHO EM ‘GÊNESIS’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Tirem fardas, capas e togas 
para subir nas tribunas!

Resolvi deixar passar alguns 
dias da nossa reeleição para 
escrever novo artigo, que en-

caminharei, pelo e-mail oficial da 
nossa Federação, para todos os de-
putados federais e senadores. Não 
sem antes, claro, agradecer a cada 
um dos líderes de associações que 
votaram em nossa chapa.

Todos os que leram os nossos últi-
mos artigos vão perceber que o tema 
deste é praticamente o mesmo de ou-
tros, mas volto a ele porque é funda-
mental, não somente para a nossa clas-
se, mas para o próprio país.

As confissões que começam a ser 
publicadas em livro informan-
do que o impeachment da ex-

-presidente Dilma e a prisão do ex-pre-
sidente Lula tiveram articulação com 
os quartéis é faceta da história que pre-
cisa ser passada a limpo. Isto decorre 
da inacabada transição negociada ao 
fim da ditadura empresarial-militar. 
De tal articulação decorreu o conluio 
revelado pelo jornal The Intercept en-
tre membros do Ministério Público, 
magistrados e empresas de comunica-
ção. E isto deveria nos preocupar.

Em julgamento a pedido de procu-
radores da República, que pretendiam 
impedir acesso a mensagens trocadas 
entre eles e o ex-juiz Sérgio Moro, a mi-
nistra Carmen Lúcia ressaltou que as 
mensagens captadas ilegalmente por 
hackers e apreendidas pela justiça é da 
ciência de juízes, Ministério Público e 
polícia e que somente a defesa não ti-
vera acesso. O ministro Gilmar Mendes 
citou artigo publicado no New York Ti-
mes dizendo que a Operação Lava Jato 
“se vendia como a maior operação anti-
corrupção do mudo, porém se revelou 
o maio escândalo judicial da história”. 
Não sei se foi o maior escândalo judi-
cial. Mas, é o melhor documentado.

Tudo o que fizeram é escandaloso. 
Pretenderam, pela via judiciária, in-
criminar e excluir grupo politico de 
participação do jogo democrático. O 
Estado brasileiro se comporta como se 
a liberdade fosse um “benefício conce-
dido” a quem merece o agraciamento. 
Mas, a regra é a liberdade e somente 
em casos explicitados em lei pode ser 
excepcionada. Os cidadãos podem 
tudo o que a lei não proíbe. O Estado 
somente pode o que a lei manda. Este 
é um princípio republicano que ainda 
não foi ‘naturalizado’ entre nós. Não 
praticamos o princípio de que o poder 
emana do povo, cujo exercício pode 
ser direto ou por meio de seus repre-
sentantes, de acordo com a vontade e 
interesses daquele. 

O 14º dos aposentados do INSS faz bem ao país

Yedda Gaspar 
pres. Federação dos 
Aposentados do Rio

João Batista 
Damasceno 
doutor em Ciência 
Política e juiz de Di-
reito do TJ/RJ

Refiro-me ao projeto do 14º salário 
para aposentados e pensionistas do 
INSS. Ora, com a desculpa (ou mo-
tivo) de não causar desemprego, por 
causa da pandemia com o novo coro-
navírus, o governo Bolsonaro permi-
tiu às empresas, todas, diminuírem 
os salários de seus funcionários em 
até 70% e mesmo suspendê-los por 
alguns meses.

Quanto aos aposentados e pensio-
nistas, o que fez foi antecipar o 13º do 
ano passado, aquecendo a Economia 
no final de abril e maio. Como conse-
quência, ficamos no sufoco em dezem-
bro e em janeiro, com pagamento de 
IPVA e, agora, IPTU.

Nem vou entrar na questão do apoio 
às empresas, embora não acredite que 
preservem empregos permanentes 
mesmo com ajuda do governo, mas 

Defender a vida e julgamentos jus-
tos é dever de todos os que têm com-
promisso com a civilidade. Precisamos 
tomar como parâmetro a atuação de 
Miguel de Unamuno, reitor da Uni-
versidade de Salamanca, que em 1936, 
deu resposta aos fascistas que sob o 
aplauso do general Milan-Astray, gri-
tavam “Viva a morte!” enquanto ele 
defendia a vida, a Ciência, a Cultura, a 
razão e o Direito.

Unamuno dirigiu-se aos propaga-
dores do ódio e lhes disse: “Acabo de 
ouvir o necrófilo e insensato grito de 
“Viva a morte!” (...). O general Milan-
-Astray é um inválido. Não é necessário 
dizer isso com um acento pejorativo 
pois é, de fato, um inválido de guerra. 
Cervantes também o foi. Mas extre-
mos não servem como norma. (...) De 
um mutilado que careça da grandeza 
espiritual de Cervantes (...) é de se es-
perar que encontre um terrível alívio 
vendo multiplicarem-se os mutilados 
ao seu redor”.

E diante do general inválido (há 
sempre um general inválido traman-
do contra a democracia) arrematou: 
“Vencereis porque tendes sobrada for-
ça bruta. Mas não convencereis por-
que para convencer há que persuadir. 
E para persuadir lhes falta algo que não 
tendes: razão e direito”. Dias depois o 
ditador Francisco Franco demitiu 

Unamuno do cargo de reitor da Uni-
versidade de Salamanca. Em outubro 
de 2011, Unamuno foi reconduzido 
postumamente ao cargo do qual fora 
destituído pelos fascistas.

As reparações históricas são neces-
sárias para evitar se repitam como far-
sa. Mas, igualmente as responsabiliza-
ções. O deputado Paulo Ramos propôs 
na Câmara de Deputados o projeto de 
lei instituindo o dever de reparação por 
demanda opressiva. O PL 90/2021 pre-
cisa ser aperfeiçoado para incluir os ca-
sos de assédio judicial individualizado 
e as condutas indevidas de agentes pú-
blicos, para importunar os cidadãos ou 
outros agentes públicos, em decorrên-
cia do cumprimento de seus deveres.

A transição que se fez para a demo-
cracia não pode conviver com os esque-
letos insepultos da repressão que ja-
zem nos esgotos e porões sombrios dos 
órgãos que serviram à repressão. Tam-
pouco com a intromissão fardada nas 
instituições democráticas. Os que qui-
serem ocupar a tribuna da democracia 
que tirem suas fardas, capas ou togas e 
aguardem quarentena. Que não usem 
as instituições para promoção pessoal 
e defesa de interesses escusos. É uma 
deslealdade com a cidadania a ocupa-
ção dos cargos e postos para fazer polí-
tica. É uma vilania, ante a desigualdade 
com os demais cidadãos.

vou voltar à importância do 14º porque 
é fundamental. Vamos aos fatos: 

1º) Levantamento da Anfip mos-
trou que o pagamento dos aposenta-
dos e pensionistas sustenta 87% dos 
municípios brasileiros, garantindo 
renda e reduzindo a desigualdade.

2º) O levantamento levou em conta 
o resultado de 2017 e concluiu também 
que em 4.101 de 5.570 cidades pesquisa-
das, a soma dos benefícios é maior que 
o repasse do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM).

3º) Aposentado e pensionistas não 
guardam dinheiro. Eles gastam no 
mercado local, eles, sim, aquecendo a 
Economia e garantindo a maioria dos 
empregos nestas cidades. 

Afinal, é ou não é negócio para todo 
mundo o pagamento de um 14º salário 
para aposentados e pensionistas?

É preciso 
falar sobre 
vacinas

Isa Colli 
jornalista e 
escritora 

As vacinas protegem o corpo de 
doenças infectocontagiosas ou 
ajudam no tratamento contra 

essas enfermidades. Embora a maio-
ria das pessoas no mundo acredite na 
importância das vacinações, há uma 
parcela da população que se posicio-
na contra essa forma de proteção. E 
com a chegada das vacinas contra a 
covid-19, o assunto virou polêmica. 
No início da pandemia, o que mais 
se ouvia era: a ciência é muito ágil, a 
tecnologia está muito desenvolvida e 
logo teremos cura. Mas quando a va-
cina chega, muitos afirmam que não 
querem o imunizante. 

É preocupante ver o aumento do mo-
vimento antivacina, uma vez que alguns 
grupos atuam disseminando fake news 
pelas redes sociais, inclusive em cor-
rentes do WhatsApp. É mais espantoso 
ainda constatar que as falsas notícias 
são criadas, inclusive, por profissionais 
da área da Saúde. O Conselho Federal 
de Medicina (CFM) já monitora esses 
médicos e eles poderão ser punidos. 

Então vamos lá: governos do mundo 
inteiro investiram centenas e milhões 
de dólares em estudos, houve coopera-
ção entre cientistas dos principais cen-
tros de pesquisas do mundo, e, dez me-
ses depois do surgimento da pandemia, 
estamos vacinando pessoas. Tenho ami-
gos que confessam ter dúvidas sobre a 
segurança das vacinas da covid-19; e al-
guns afirmam que irão esperar, já que a 
descoberta foi muito rápida; outros, di-
zem que não tomarão, definitivamente. 

É importante destacar que as vaci-
nas não surgiram do nada. São resulta-
do de uma década de estudos. E como 
isso acontece? O infectologista Bruno 
Scarpellini explica que algumas dessas 
tecnologias já vinham sendo estudadas 
e utilizadas como plataforma para vá-
rios vírus respiratórios. Com o genoma 
do novo coronavírus sequenciado, os 
cientistas passaram a usar as informa-
ções de uma biblioteca global para os 
estudos de laboratório da covid. 

É preciso refletir sobre outro aspec-
to: já nascemos tomando vacinas, que 
são essenciais para prevenção e saúde. 
Ou você não foi imunizado contra a ca-
tapora (varicela), caxumba, febre ama-
rela, coqueluxe, hepatites, influenza, 
HPV, rubéola, e tantas outras doenças 
que todos estão cansados de saber? 

Como explicar o medo das vacinas 
fabricadas por centros respeitados 
como a Fiocruz e Butantan, para não 
falar das multinacionais como Pfizer, 
AstraZeneca, Moderna, e não ter medo 
da doença que tem ceifado a vida de mi-
lhões de pessoas no mundo? Temos que 
bater palmas, panelas e o que mais for 
necessário em agradecimento à Ciência 
e aos cientistas, por descobrirem essas 
vacinas e renovar as nossas esperanças. 

É fundamental que todos lutemos 
contra o vírus e contra as consequên-
cias dele, e a única maneira de fazer 
isso é por meio de vacinas. E, enquanto 
elas não chegam para todos e todas, é 
essencial manter os protocolos sanitá-
rios, como o isolamento social, uso de 
máscaras e álcool em gel. Sigamos na 
luta com responsabilidade, fé e preo-
cupação com o próximo.

“Tudo o que 

fizeram é 

escandaloso. 

Pretenderam, 

pela via 

judiciária, 

incriminar e 

excluir grupo 

politico de 

participação 

do jogo 

democrático”

“Como 

consequência, 

ficamos no 

sufoco em 

dezembro e em 

janeiro, com 

pagamento de 

IPVA e, agora, 

IPTU”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Cassiano avisa a Alberto que 
ele não pode aparecer em sua 
casa sem avisar. Dionísio fica 
furioso ao saber por Yvete que 
a mina que vendeu para Duque 
tem turmalina da Paraíba. Cas-
tro mente para Hélio, seguindo 
orientação de Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Tancinha decide reatar com 
Beto. Marcia avisa a Carol que as 
assistentes sociais pensam que 
ela e os irmãos vivem em situa-
ção de abandono. Apolo pede a 
um advogado que o ajude a ado-
tar Carol e os irmãos. Giovanni 
diz que não desistirá de Camila.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Eugênio despista Joyce. Zeca 
vai até a empresa atrás de Ruy. 
Elvira prepara sua armadilha 
para Solange/Irene com a ajuda 
de Kikito. Caio descobre a data 
em que Rubinho e Bibi planejam 
fugir. Bibi questiona Rubinho 
sobre Carine.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

RAMON VASCONCELOS/REDE GLOBO
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Ivete Sangalo e Claudia Leitte se Ivete Sangalo e Claudia Leitte se 
unem em live, hoje, com transmissão unem em live, hoje, com transmissão 

do Multishow e do Youtube. Cantoras do Multishow e do Youtube. Cantoras 
admitem que podem fazer turnê admitem que podem fazer turnê 

juntas. “Tudo para dar certo”, dizemjuntas. “Tudo para dar certo”, dizem

N site: odia.com.br N e-mail: odiad@odia.com.br N tel.: 2222-8000
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I
vete Sangalo e Claudia Leitte são duas 
das principais vozes da música brasileira 
e, pela primeira vez, vão fazer juntas um show 
inteiro para a alegria dos fãs. E o melhor: em cli-

ma de Carnaval! Hoje, a dupla sobe ao palco para apresentar a live ‘O 
Trio: Ivete, Claudia e Você’, às 17h30, direto de Salvador, na tela do Mul-

tishow e nos canais do YouTube das artistas. Se depender delas, a animação 
tão típica de fevereiro está garantida e a segurança sanitária do público também.
“Sempre nos encontramos em várias situações. Mas, até então, não cantamos jun-

tas... Só no meu DVD e em um show em Recife, com Claudia grávida. Até que veio a ideia 
da live, com o Carnaval em fevereiro chegando. E, como temos essa responsabilidade, de 

respeitar os nossos fãs, nosso público e essa data, que são cinco dias que sempre tivemos 
direito de viver e de se jogar, veio a ideia da live”, conta Ivete.

“A gente leva a música, a nossa alegria junto com a alegria do povo. Esse é o trio”, explica 
Claudia Leitte sobre o nome do show, no qual elas prometem “enfiar o pé 

na jaca” como garante a cantora: “A gente queria se divertir também. O 
que preparamos vai fazer vocês ficarem felizes demais. Vai ser marreta, 
vai ser ‘pau no olho’”.

Se a indústria da música cria algum tipo de rivalidade entre as duas 
estrelas, a naturalidade e a reciprocidade que uma possui com o traba-
lho da outra acaba com qualquer teoria do tipo. Elas revelam que o cli-
ma dos ensaios é o melhor possível e que elas chegam a se emocionar 
ao cantar algumas canções. Na live, inclusive, elas vão combinar o 
figurino e vão estar juntas o tempo todo.

“Há um desejo de não fazer nada separado. A pandemia já nos 
separou tanto... É para o bem nosso e de quem vai assistir, 

seja aquele folião já frequente, seja aquele que gosta de 
mim, da Claudia ou das duas. Estamos precisando do 
aconchego, ligar a TV e ver algo que não remeta ao 

medo e à ansiedade”, diz Ivete.
E não vai ser por pouco tempo. As cantoras 

prometem cerca de 3 horas e 15 minutos de 
muita folia para fazer justiça a quem ama 

acompanhar os trios em Sal-

CARNAXÉ CARNAXÉ 
EM CASAEM CASA

REPRODUÇÃO

vador. Quanto ao repertó-
rio, elas fazem mistério porque que-

rem surpreender o público, mas revelam que vão 
acertar na memória afetiva dos fãs e cantar sucessos que 

permeiam a carreira das duas, além de clássicos do Carnaval.
“A gente está fazendo uma seleção para ver se mantém toda essa 

memória do Carnaval e sem tirar músicas do repertório. Não é um projeto 
como um negócio, é um projeto da vida da gente”, destaca Ivete.

RESPONSABILIDADE
Conscientes do papel que desempenham como artistas que arrastam multidões pelo país 

inteiro, em especial, no período de Carnaval, Ivete e Claudia ainda fazem um alerta sobre a 
necessidade de curtir o Carnaval com consciência neste ano, tendo em vista os atuais núme-

ros da pandemia.
“Eu me preparei psicologicamente, mas meu coração ficou triste porque a gente espera pelo 

Carnaval como a criança espera o Papai Noel no Natal”, diz Claudia, que ainda fala sobre a res-
ponsabilidade de “conduzir a galera”: “A gente tem uma responsabilidade não só pelo show, pela 
nossa carreira, mas de ver as pessoas felizes e seguras”.

“A tristeza não é só nossa, mas é de todo mundo que gosta de Carnaval. É uma festa que promove 
aglomeração e encontros inesquecíveis. Por isso, para o bem da própria festa, o recolhimento e a 
consciência de que nós devemos voltar a essas atividades de entretenimento a partir da vacina, na 
minha visão, é uma forma consciente de lidar com essa responsabilidade”, completa Ivete.

E DEPOIS?
Ivete abre o jogo sobre a pergunta que os fãs mais querem ouvir uma resposta: existe a pos-
sibilidade de uma turnê juntas? A cantora conta que Claudinha, durante os ensaios, já 
sugeriu que as duas saíssem em turnê após o período de pandemia. É um plano que pode 

acontecer de verdade.
“Claudia conversou comigo sobre essa possibilidade. Eu estou tão envolvida com a 

live ser no Carnaval que nem tinha me tocado sobre isso, mas existe, sim, a possibi-
lidade grande de virar um projeto com um número de shows em determinados 

lugares. E tem tudo para dar certo”, diz Ivete, que ainda revela que uma 
música inédita pode ser apresentada no show online. Sem dúvidas, 

para os fãs, quanto mais Ivete e Claudia juntas, melhor!

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob 

supervisão de Tábata Uchoa 
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Horóscopo

Busque utilizar as tecnologias a seu favor para manter 
o contato com os amigos. Hoje o dia vai te permitir 
descansar bem. A união pedirá confiança. Cor: azul-
claro. 

Os cuidados pessoais vão marcar o seu dia. Vista uma 
roupa bonita e melhore sua autoestima. Há uma 
chance de confundir uma amizade com paixão. Cor: 
cinza.

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: adaga, aéreo, agradar, atol, emprego, garoa, garoto, gato, 
geada, gelo, lerda, mera, mesada, nota, novato, pelo, perda, preá, prego, 
presa, radar, regra, sarda, sempre, toga, trago, trova, vaga, vontade, voto.

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

Vontade de viajar pode surgir. Preserve a sua saúde e 
conheça novos lugares, mas sem aglomeração. Pode 
pintar uma atração proibida. Avalie os riscos. Cor: 
cinza.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Saia da rotina e faça um programa diferente com a 
família. Realize mudanças hoje. No amor, as 
afinidades te ajudarão na paquera e na relação. Cor: 
azul-claro. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Tome a 
iniciativa e corra atrás do que quer. Chances de ser 
recompensado. Aposte na sedução para a vida a dois. 
Cor: lilás. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Hoje você vai se sentir estimulado para concluir 
tarefas e se cuidar. Foque na saúde, alimentação e 
objetivos. Os desejos podem surgir na relação. Cor: 
azul.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Descanse e invista em mudanças de hábitos para a 
sua saúde. Pode ser hora de abandonar algum vício. 
Pode ter boas novidades numa paquera. Cor: rosa-
claro. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Explore a sua experiência para cumprir suas tarefas. A 
criatividade também te ajudará. Um namoro recente 
tem boas chances de evoluir para algo mais sério. Cor: 
prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Fique em casa e relaxe junto com a família. Vários 
astros estimulam a comunicação. Retome o contato 
com amigos. Não deixe a rotina esfriar a paixão. Cor: 
prata.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Controle melhor seus gastos. Pode ser um dia muito 
produtivo no trabalho. Na conquista, vai ser fácil atrair 
a atenção de alguém que goste e se apaixonar. Cor: 
roxo.

Você irá usar todo o seu potencial para brilhar hoje. 
Aproveite para faturar uma renda extra. Na relação, 
vai ser fácil se entender com seu amor. Cor: rosa.

Seu lado emotivo vai estar mais sensível. Utilize a sua 
intuição no convívio. Na paquera, se está interessado 
por alguém, pode pintar uma declaração. Cor: azul-
claro. 

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

‘BBB 21’: 
Fiuk chora 
após receber 
o ‘monstro’
Fiuk foi às lágrimas após receber 
o ‘castigo do monstro’ de Caio, que 
venceu a prova do anjo, na tarde 
de ontem, no ‘BBB 21’. Ao entrar no 
Quarto Colorido, Camilla de Lucas, 
também escolhida para o castigo, 
percebeu que o brother estava cho-
rando e tentou consolá-lo. 

“Vamos embora, sem triste-
za”, disse a digital influencer. O fi-
lho de Fábio Jr, então, respondeu: 
“Tristeza é quando você, realmente, 
não espera da pessoa”, comentou. 
Camila rebateu: “Não, que isso, aqui 
a gente tem que esperar de tudo”.

Em seguida, Thaís entrou no lo-
cal e disse que ia ajudá-los a cumprir 
o monstro. “Aqui ninguém se conhe-
ce mesmo. Quem você acha que não 
gosta de você, gosta. Realmente é 
uma incógnita, mas estou chocado”, 
reclamou Fiuk. 

Carla Diaz não 
esperava ser 
do grupo VIP
Carla Diaz não acreditou muito na 
justificativa de Karol Conká, que 
a escolheu para o grupo VIP do 
‘BBB 21’ na noite de quinta-feira. 
A rapper disse que escolheu a atriz 
para se redimir pela briga que as 
duas tiveram na semana passada. 
“Ela quer seu perdão”, disse Viih 
Tube. “Ficou nítido, mas eu não 
esperava e não queria. Acho que 
foi uma forçação”, afirmou Carla.

Viih Tube comentou, então, 
que acha que será alvo de Karol 
no paredão. Gilberto comentou 
com elas que ficou chateado por 
ter sido vetado por Arthur, que 
é affair de Carla Diaz no jogo. A 
atriz, então, levantou e disse que 
não estava pronta para falar sobre 
isso e que precisava de um tempo 
para processar tudo. 

Perfil contra 
Karol tem mais 
seguidores 
Um perfil no Instagram dedica-
do a pedir a eliminação de Karol 
Conká do ‘BBB 21’ conseguiu al-
cançar mais seguidores que o per-
fil oficial da rapper na rede social. 
Enquanto Karol tem aproximada-
mente 1,2 milhão de seguidores, a 
conta ‘Rejeição da Karol’ tem 1,5 
milhão. 

Karol se envolveu em inúme-
ras polêmicas no reality show. Ela 
chegou a ser acusada nas redes 
sociais de xenofobia, assédio, pre-
conceito religioso e abuso da saú-
de mental de alguns participantes.
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