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PROCON-RJ TERÁ 
MUTIRÃO DE 
CONCILIAÇÃO 
ENTRE ALUNOS E 
INSTITUIÇÕES 
PAGAS DE ENSINO
RIO DE JANEIRO, P. 2

Daniel Silveira é acusado de 
corrupção e gravações ilegais
Até Bolsonaro teria sido alvo. Conselho de Ética inicia análise do caso do parlamentar que ameaçou o STF.  P. 3
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Zagueiro preocupa Zagueiro preocupa 
o Flamengo. Com o Flamengo. Com 
dores, já começou dores, já começou 
tratamento para tratamento para 
estar pronto e estar pronto e 
entrar em campo entrar em campo 
contra o São Paulo. contra o São Paulo. 
Tudo pelo título do Tudo pelo título do 
Brasileiro.Brasileiro. P. 8 P. 8
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ATAQUE

RODRIGO RODRIGO 
CAIO ÉCAIO É
DÚVIDA NA DÚVIDA NA 
QUINTAQUINTA

BRASIL, P. 6

AÇÕES DA 
PETROBRAS 
DESABAM 
DEPOIS DA 
INTERVENÇÃO 
DE BOLSONARO

A CINCO MESES DA 
OLIMPÍADA DE 
TÓQUIO, ATLETAS 
CONVIVEM COM 
TESTES DA COVID 
E INDEFINIÇÕES 
SOBRE OS JOGOS

ECONOMIA, P. 9

Trens: passagem sobe hoje para R$ 5. P. 2

Operação de busca e apreensão, 
ontem, em Niterói, levantou os 
indícios: jovens de 16 e 20 anos 
teriam sido vacinados. P. 4

ENTEADOS 
DE DIRETOR 
DE HOSPITAL 
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INVESTIGAÇÃO 
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Polêmica e 

provocadora de 
conflitos, a cantora 

pediu aos espectadores 
que a tirem do ‘BBB’ no 

paredão de hoje. P. 15

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
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NO TOTAL

ESTEFAN RADOVICZ

União pode ser multada por transferir   
34 infectados de Manaus para o Rio. P. 7
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Em reunião, secretário de Saúde orientou 
que nova aplicação deve ser tomada no 

mesmo local da primeira. P. 5

Na cidade, 2ª dose 
está garantida
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As mais lidas

Online

Após vídeo viralizar, é 
descoberta frase que 

Anitta tatuou no ânus. 
Saiba qual!

DIVERSÃO

Fim de licença-
prêmio e promoções 

automáticas pode 
alcançar atuais 

servidores
SERVIDOR

Confusão no Burger King 
deixa funcionárias feridas

BRASIL

REPÚDIO AO 
DECRETO DE ARMAS

 N Nota de organizações da 
sociedade civil repudia de-
cretos de Bolsonaro que au-
mentam número de armas 
e munição para cidadão. 
“Além de terem sido publi-
cadas de forma açodada, sem 
estudo de impacto social ou 
consulta à sociedade civil, re-
presentam outro risco, uma 
vez que ampliam acesso ao 
armamento que pode ter 
como destino a ilegalidade”.

A decisão da Câmara de manter na prisão o deputado 
federal Daniel Silveira (PSL-RJ) divide opiniões de par-
lamentares fluminenses. O deputado Hugo Leal (PSD-

-RJ) disse que votou pela soltura de Silveira por “motivação 
constitucional e infraconstitucional e política”, explicou. “Não 
há como aceitar uma ordem judicial desta natureza, primei-
ramente baseada na malfadada Lei de Segurança Nacional e 
segundo estabelecer um flagrante se utilizando de um instru-
mento das redes sociais. Abre-se precedentes perigosíssimos. 
Ainda que pudesse constatar crime, deveria enviar o termo 
ao parlamento e este sim, estabelecer uma punição, até mes-
mo mais imediata, e instaurar procedimento no Conselho de 
Ética. Este seria o rito constitucional a ser obedecido”.

O OUTRO LADO
Já o colega de partido do PSL, deputado federal Felício Later-
ça (RJ) pensa diferente. Ele foi um dos que votaram a favor 
de manter a prisão de Daniel Silveira. Para Laterça, o parla-
mentar “envergonha” o policial militar. “Ele foi expulso da 
PM. Um homem que se regozija de ser preso inúmeras vezes. 
Ele acha bonito ser feio. E assim que ele agia como parla-
mentar”, disse. Laterça contou ainda que Silveira revelou que 
já teria gravado conversas com algumas pessoas. “Ele tinha 
esse mau hábito. Acabou gravando conversas de parlamen-
tares dentro do ambiente da Câmara. E se valendo disso para 
se autopromover. Ele disse para mim que também havia gra-
vado o presidente da República”. 

DANIEL SILVEIRA

Prisão ainda 
divide 
opiniões

 N O secretário estadual de 
Esportes, Lazer e Juventude 
do Rio de Janeiro, Leandro 
Alves, colocou em sua agen-
da a visita a municípios da 
Região dos Lagos para co-
nhecer os projetos sociais 
voltados para os jovens. 
“Vamos mapear inúmeras 
oportunidades e áreas em 
potencial, que podem agre-
gar para a realização de 
grandes eventos”, disse.

BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

IMPORTÂNCIA  
DO ESPORTE

Ele acabou 
gravando 
conversas de 
parlamen-
tares dentro 
do ambiente 
da Câmara”
FELÍCIO LATERÇA,
Deputado (PSL-RJ)

REPRODUÇÃO

Daqui a uma semana, é provável um cenário piorado da 
pandemia da covid-19, após o período de Carnaval. Além das 
vacinas, reforço nos hospitais, abertura de novos leitos e a 
certeza de oxigênio precisam ser prioridades dos secretários 
de Saúde.

O Brasil pode e deve ter novos modais para escoar as merca-
dorias. A crise gerada pela greve dos caminhoneiros em 2018 
já havia deixado clara essa necessidade. Agora, a tecnologia é 
ainda mais favorável a isso. O governo precisa inovar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Presidente Jair Bolsonaro
Deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso na semana passada

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Mutirão online para negociar
Evento do Procon-RJ fará conciliação entre aluno e instituição particular de ensino

DIVULGAÇÃO

O 
Procon-RJ vai pro-
mover um mutirão 
virtual de conciliação 
entre alunos e ins-

tituições de ensino privadas 
para atender o segmento da 
Educação particular, que teve 
muitos consumidores e for-
necedores afetados no último 
ano. O evento acontece entre 
22 e 26 de março, diariamente.

Segundo o Procon-RJ, em 
2020, muitos clientes procu-
raram o órgão para buscar 
soluções em relação a confli-
tos com as empresas de ensi-
no, o que representou um au-
mento de 79% se comparado 
ao ano anterior.

Para o presidente do Pro-
con-RJ, Cássio Coelho, muitas 
instituições de ensino foram 
afetadas pela pandemia de 
covid-19, o que aumentou a 

quantidade de reclamações. 
“Não foram poucos os 

pais e estudantes com pen-
dências financeiras junto às 
instituições de ensino que 
acabaram por sair da escola 
ou faculdade, havendo um 
aumento no percentual da 
evasão escolar, inadimplên-
cia e desistência em relação 
a 2019”, afirmou.

Os mutirões possibilitam 
aos consumidores de deter-
minado segmento resolve-
rem pendências de forma 
rápida e segura. Por conta da 
pandemia, o evento foi inter-
rompido em 2020.

Todas as instituições con-
vidadas que aceitarem par-
ticipar do evento, assinarão 
um termo se comprometen-
do a fazer uma negociação 
diferenciada do que já tenha Mutirões online possibilitam  resolver pendências de forma rápida

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

sido ofertado diretamente ao 
consumidor. O objetivo será 
solucionar os problemas 
apresentados pelos clientes 
em uma semana especial-
mente voltada para concilia-
ções que ocorrerão sob a su-
pervisão da equipe de aten-
dimento do órgão estadual.

O Procon-RJ já implantou 
em 2020 a audiência de con-
ciliação virtual e o primei-
ro mutirão virtual irá seguir 
o mesmo modelo, evitando 
aglomeração. As instituições 
convidadas poderão confir-
mar participação e tirarem 
dúvidas sobre o mutirão 
através do e-mail: mutirao-
virtual@procon.rj.gov.br”

Para fazer a inscrição 
no evento, basta acessar o 
link abaixo: https://forms.
gle/2J9BkoyL8M1v7Uf99.

Passagem de trem 
sobe hoje para R$ 5
As passagens de trem no 
Rio ficam mais cara hoje, 
passando de R$ 4,70 para 
R$ 5. O valor inicial pro-
posto pela Supervia era 
de 5,90, mas a empresa e 
o governo do estado che-
garam a acordo, o que re-
duziu o reajuste.

Segundo a concessio-
nária, os passageiros que 
compraram cartões uni-
tários ou pré-pagos vão 

precisar desembolsar a dife-
rença na hora de embarcar. 

As negociações de rea-
juste entre o governo do es-
tado e a Supervia tinham 
como objetivo definir um 
valor tarifário mais ade-
quado para o atual cenário 
socioeconômico, gravado 
pela pandemia de covid-19, 
minimizando o impacto 
no bolso dos usuários dos 
trens urbanos. 

IPVA: vence segunda parcela
Motoristas com final de placa 1 devem quitar imposto hoje

O prazo para pagamento da 
segunda parcela do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) de 
2021 vence hoje para quem 
tem carro com placa de final 
1. O calendário de pagamento 
desta parcela seguirá nessa or-
dem até o dia 5 de março. 

Ontem, o vencimento do 
imposto foi para os motoris-
tas donos de veículos com o 
final de placa 0. 

Já a terceira e última cota 
vence a partir do próximo 
dia 24 de março.

VEJA COMO PAGAR
As guias de pagamento do 
imposto são emitidas pela 
internet. Será necessário ter 
em mãos o Renavam de seu 
veículo  na hora de geras os 
seguintes boletos:

- A conta do IPVA, através 
do site do Bradesco;

- A taxa de licenciamen-
to, para os que ainda não 
pagaram.

Vale lembrar que em 2021 
não haverá necessidade de 
pagar o DPVAT (Danos Pes-
soais por Veículos Automo-
tores Terrestres), que é o 
seguro obrigatória para as 
vítima de trânsito. De acordo 
com a Susep, o setor tem re-
cursos suficientes para ope-
rar normalmente este ano.
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ele dizendo que dinheiro que 
não fosse depositado na mi-
nha conta legalmente não me 
interessava”, explicou. 

Quanto às gravações, o de-
putado afirma que o fato é de 
conhecimento dos parlamen-
tares que já conviveram com 
Daniel. 

“Anos atrás ele falou pra mim 
que grava conversas para ter ga-
rantia, chegou a ameaçar o de-
putado Rodrigo Maia, gravou 
nossa reunião dentro do PSL 
e divulgou isso. Ele disse para 
mim que também havia grava-

do o presidente da República. 
Daniel realmente faz o que fala 
e demonstra do que é capaz, 
se ele grava os parlamentares, 
o que mais ele pode gravar?”, 
complementou o delegado.

O deputado tem deixado 
questionamentos sobre sua 
conduta parlamentar e de 
policial militar. Prisões, faltas 
e mau comportamento mar-
caram o tempo de Silveira na 
PM. “Ele envergonha o policial 
militar”, diz Laterça. 

U
ma história de intri-
gas, de tentativa de 
desvio de recursos, 
acusações de corrup-

ção e gravações clandestinas 
de conversas. Parece filme, 
mas não é. São denúncias fei-
tas contra o deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ), que 
vai responder ao Conselho de 
Ética da Câmara — juntamen-
te com a deputada Flordelis 
dos Santos (PSD-RJ) — por 
quebra de decoro. A escolha 
dos relatores deve ser ser fei-
ta hoje. Em vídeo postado nas 
redes sociais no domingo, o 
deputado federal Felício La-
terça (PSL-RJ), que é vice-
-presidente do partido, reve-
lou que o colega de bancada 
(Daniel Silveira) admitiu ter 
gravado uma conversa com o 
presidente Jair Bolsonaro sem 
autorização.

“Ele me revelou que já tinha 
feito gravações de algumas 
pessoas, ele tinha esse mau 
hábito, se valendo disso para 
se autopromover. Ele disse 
pra mim que havia gravado o 
presidente da República, eu 
falei: ‘Meu Deus, que homem é 
esse?’”, afirma Laterça, que diz 
que a confissão ocorreu duran-
te uma viagem feita em 2019, 
quando a bancada do PSL vi-
sitou a China a convite do go-
verno chinês.

Desde a prisão do deputa-
do, o assunto vem repercu-
tindo. Para alguns, o parla-
mentar estava apenas fazen-
do uso de sua liberdade de 
expressão, enquanto, para 
outros, a prisão de Silveira 
representa uma vitória da 
democracia. Para Laterça, 
o comportamento de Silvei-
ra “extrapolou e muito” e é 
“preciso limpar a Câmara” 
de parlamentares com tal 
radicalismo. 

No vídeo, o delegado cha-
mou o parlamentar de “men-
tiroso” e “corrupto”. Durante 
entrevista a O DIA, Laterça 
foi taxativo: “Em uma con-
versa comigo ele falou ‘tenho 
uma parada boa com empre-
sa pra gente ganhar dinheiro’, 
não sei se ele estava sugerin-
do ter alguma vantagem, fa-
zer superfaturamento ou pra 
levar vantagem de empresas 
para ter determinada postu-
ra e apresentar projetos, mas 
eu encurtei a conversa com 

SILVEIRA TERIA GRAVADO 

BOLSONARO
Em vídeo, o deputado federal Felício Laterça, vice-presidente do PSL no Rio, chamou 
o parlamentar de ‘corrupto’ e ‘mentiroso’. Conselho de Ética reabre trabalhos hoje

Em uma conversa 
comigo ele falou 
‘tenho uma parada 
boa com empresa 
pra gente ganhar 
dinheiro’”

FELÍCIO LATERÇA, 
deputado federal

Sorteio para definir os relatores dos casos
Com trabalhos suspensos há 
quase um ano pela pande-
mia, o Conselho de Ética da 
Câmara retoma hoje as ati-
vidades com a definição dos 
relatores de dois casos envol-
vendo a cassação de parla-
mentares do Rio. O primeiro 
é a representação contra Da-
niel Silveira (PSL), preso em 
flagrante por divulgar vídeo 
com ameaças a ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) e por defender o AI-5, 
instrumento mais violento 
de repressão na ditadura 
militar. O segundo é o de 
Flordelis dos Santos (PSD), 

acusada de ser a mandante 
do assassinato do marido, o 
pastor Anderson do Carmo, 
em junho de 2019.

Mas por que o conselho 
ficou tanto tempo inativo? 
O presidente Juscelino Filho 
(DEM-MA) justifica que foi 
uma resolução da Câmara 
devido à pandemia: “Em ju-
lho, apresentei projeto para 
permitir as reuniões vir-
tuais, que não foi pautado 
pela mesa”. Ele confirma que 
deverão ser escolhidos hoje 
os relatores dos dois casos: 
“Farei o sorteio das listas trí-
plices. Em cada caso, os três 

sorteados não podem ser 
dos mesmos partidos dos 
deputados nem do mesmo 
estado. Em seguida, irei con-
versar com os sorteados e es-
colher os relatores. Os dois 
casos vão tramitar paralela-
mente, com prioridade so-
bre outros processos, e a ex-
pectativa é que levem de 60 
a 90 dias”. Mais sete depu-
tados esperam julgamento, 
todos do PSL: Eduardo Bol-
sonaro(SP), Carla Zambel-
li (SP), Coronel Tadeu (SP), 
Carlos Jordy (RJ), Alê Silva 
(MG), Filipe Barros (PR) e 
Bibo Nunes (RS). 

MICHEL JESUS/AGÊNCIA CÂMARA

Após vídeos raivosos, Daniel Silveira, que está preso, pediu desculpas em sessão na Câmara

PODER DE VOTO

 N Dois deputados do Rio 
de Janeiro fazem parte do 
Conselho de Ética da Câ-
mara. Procurado pelo jornal 
O DIA, Hugo Leal (PSD-RJ) 
não se manisfestou. “Os tra-
balhos estão parados desde 
o começo da pandemia, em 
março de 2020. Todos os 
colegiados não funciona-
ram no ano passado, inclu-
sive a Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ), que é 
a comissão mais importan-
te da Câmara”, informou a 
assessoria do parlamentar.

Já o deputado Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ) defendeu 
uma rigorosa punição a Da-
niel Silveira: “Não podemos 
admitir que um deputado 
federal use o poder do man-
dato para pregar a subver-
são do regime democrático, 
atacando as instituições, 
fazendo apologia ao gol-
pe com a defesa da edição 
de um novo AI-5, que prevê 
fechamento do Congresso 
e do Supremo Tribunal Fe-
deral, e estimulando agres-
sões a ministros”, advertiu. 

“Não se trata simples-
mente de ofensa, trata-se 
de crime com a democra-
cia previsto em lei. E nós 
estamos mobilizando a 
oposição e esperamos que 
o mandato seja cassado”, 
afirmou Marcelo Freixo.

Rio tem dois  
representantes

ARTE PAULO MÁRCIO
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Voo chega a São 
Paulo e lote de dois 
milhões de doses 
segue para a Fiocruz 

Vacinas 
decolam 
da Índia 
hoje

Um avião da companhia 
Emirates, com remessa de 2 
milhões de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca contra 
covid-19 decolou na madru-
gada de Mumbai, na Índia, 
e deve chegar a São Paulo às 
6h55 de hoje.

A aeronave deixou a ci-
dade indiana por volta das 
10h30 da manhã (horário 
local), o que equivale a 2h da 
madrugada no horário de 
Brasília. A carga fará esca-
la em Dubai, nos Emirados 
Árabes, de onde decolará 
para São Paulo às 22h40 (ho-
rário local) - 15h40 de ontem 
(horário de Brasília).

O voo chegará a São Paulo 
hoje de manhã e as vacinas 
seguirão para o Rio de Janei-
ro, onde serão levadas para 
o Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Man-
guinhos/Fiocruz). As doses 
foram produzidas pelo Ins-
tituto Serum, parceiro da 
AstraZeneca na Índia. Mes-
mo prontas, as vacinas pre-
cisam passar primeiro por 
Bio-Manguinhos para que 
possam ser rotuladas antes 
de serem distribuídas.

‘Fura-filas’ são 
investigados 
pela polícia 
Coren diz que dois enteados de um diretor de 
uma Organização Social teriam sido vacinados

DIVULGAÇÃO/MARCOS FABRÍCIO

Denúncia da irregularidade foi feita pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro

A 
Polícia Civil, por 
meio da Delega-
cia de Combate à 
Corrupção e Lava-

gem de Dinheiro (DCC-LD), 
cumpriu ontem mandados 
de busca e apreensão contra 
suspeitos de furar a fila da 
vacina da Covid-19 em Ni-
terói. Segundo denúncias 
do Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio de Ja-
neiro (Coren/RJ), dois en-
teados, de 16 e 20 anos, de 
um diretor da Organização 
Social (OS) Instituto Sócra-
tes Guanaes haviam tomado 
a vacina sem ser do grupo 
prioritário. 

Os mandados foram cum-
pridos na casa de dois dire-
tores da OS e no Hospital 
Estadual Azevedo Lima, em 
Niterói, que é administrado 

pela OS. “Na casa dos jovens 
foi apreendido o cartão de 
vacinação que demonstra 
que eles tomaram a primeira 
dose”, disse delegado Thales 
Nogueira, da Delegacia de 
Combate à Corrupção e La-
vagem de Dinheiro, ao RJTV, 
da TV Globo.

Na última semana, foram 
realizadas diligências no local 
e foram encontradas diversas 
rasuras e vulnerabilidades na 
lista de vacinados, inclusive o 
nome do enteado do diretor 
de 16 anos como “acadêmico 
de medicina”. Imediatamen-
te, os agentes representaram 
pela busca e apreensão das 
listas de vacinados e listagem 
de estagiários, acadêmicos, 
internos e residentes da uni-
dade para confrontar com a 
lista de vacinados. 

De acordo com a Civil, to-
dos os envolvidos foram in-
timados a prestar depoimen-
to. Se for comprovado que os 
pais dos jovens, que são os 
diretores do hospital, frau-
daram as filas, eles podem 
responder por peculato, que 
prevê até 12 anos de prisão, 
e infração de medida sanitá-
ria, um ano de prisão.

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) informou que rece-
beu, até o momento, 565 co-
municações sobre supostas 
irregularidades no que diz 
respeito à prioridade na vaci-
nação contra a Covid-19. To-
das as comunicações foram 
encaminhadas pelo Centro 
de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de 
Tutela Coletiva de Defesa da 

Saúde (CAO Saúde/ MPRJ) 
às Promotorias de Justiça 
com atribuição para análise.

Em nota, a Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES) infor-
mou que está colaborando 
com as investigações da Polí-
cia Civil para que todos os fa-
tos sejam apurados de forma 
rigorosa e transparente. Es-
clareceu que o diretor técnico 
e a coordenadora de desos-
pitalização do Hospital Es-
tadual Azevedo Lima foram 

afastados de suas atividades 
para ampla investigação in-
terna da denúncia. Reforçou 
que “preza pela transparên-
cia e correção nas ações de 
saúde pública. Todas as irre-
gularidades apuradas serão 
encaminhadas à Polícia Civil 
e aos órgãos de controle”.

O Instituto Sócrates Gua-
naes (ISG) também se posicio-
nou diante das denúncias. “Fo-
mos surpreendidos pelas de-
núncias referentes ao Hospital 

Estadual Azevedo Lima relati-
vas à iniciativa isolada de um 
dos diretores desta unidade. O 
diretor envolvido no caso já foi 
afastado para ampla investiga-
ção interna da denúncia nos 
termos do Código de Conduta 
Ética e Política de conformi-
dade do ISG. A entidade não 
compactua e não admite ne-
nhum desvio de conduta (...) e 
todas as medidas serão toma-
das para apuração dos fatos e 
punição dos envolvidos”.

Conteúdo Agência Brasil
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Profissionais 
terceirizados da 
educação querem 
seus pagamentos

Protesto 
na 
Prefeitura 
do Rio 
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Reclamação direta com Paes

Profissionais terceirizados 
da rede municipal educação 
realizaram ato, na manhã 
de ontem na sede da Prefei-
tura, no Centro do Rio para 
reivindicar salários atrasa-
dos. Merendeiras, serventes, 
auxiliares de serviços gerais, 
controladores de acesso de 
diversas empresas terceiri-
zadas alegam estar sem re-
ceber o pagamento, em al-
guns casos o atraso chega 
há quatro meses. Segundo 
eles, o 13º também não foi 
debitado.

O protesto foi realizado 
com o Sindicato Estadual 
dos Profissionais de Educa-
ção do Rio de Janeiro (Sepe). 
Profissionais pediram o pa-
gamento dos salários. “Paes, 
pague nossos salários e ga-
ranta nossos empregos”, es-
creveram em uma das faixas. 

A diretora do sindica-
to, Bárbara Sinedino, disse 
ao DIA que além dos atra-
sos, alguns contratos foram 
suspensos. Procurada pelo 
DIA, a Secretaria Municipal 
de Educação ressaltou que 
os profissionais não são da 
Prefeitura e a empresa con-
tratada que é a responsável 
pelo pagamento dos salários. 

Segunda dose garantida no Rio
Secretário afirma que a nova etapa de imunização será no mesmo lugar da primeira 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Daniel Soranz: Secretário de Saúde diz que Rio tem “queda sustentada” do número de internações

C
om o cronograma de 
primeira dose inter-
rompido por falta de 
novas remessas de 

vacina, o secretário munici-
pal de Saúde, Daniel Soranz, 
afirmou que os cariocas que 
já se vacinaram estão com a 
segunda dose garantida. So-
ranz reforçou que a segunda 
dose deve ser tomada no mes-
mo local que a primeira, para 
facilitar a logística. O secretá-
rio também orientou que as 
pessoas procurem a unidade 
de Saúde na parte da tarde, 
em que estão mais vazias.

“A segunda dose já está 
sendo aplicada. A gente in-
tensifica essa vacinação du-
rante essa semana e na próxi-
ma. Também estamos idosos 
em domicílio com a segunda 
dose, pessoas institucionali-
zadas e profissionais de Saú-
de”, explicou após reunião do 
Comitê de Enfrentamento à 
covid-19 no Centro de Opera-
ções da Prefeitura do Rio, na 
Cidade Nova.

Durante a reunião, o Co-
mitê decidiu manter as me-
didas restritivas em vigor 
para que o enfrentamento à 
covid-19 na cidade continue 
evoluindo positivamente.

“A avaliação do comitê é 

de que a gente tem uma que-
da sustentada do número de 
internações e também do 
número de óbitos na cidade 
do Rio de Janeiro. A gente 
já está na quarta semana de 
queda de óbito e internação. 
Mas, as medidas restritivas 
vão se manter. Não é o mo-
mento de relaxar. É muito 
importante que as pessoas 
continuem utilizando más-
caras, evitem aglomerações e 
mantenham o distanciamen-
to social”, declarou Soranz.

O secretário disse que 
aguarda a chegada de novas 
remessas de doses da Corona-
vac, produzidas pelo Instituto 
Butantan, e a Astrazeneca, da 
Fiocruz, durante esta semana. 

A Prefeitura do Rio aguarda 
a chegada das vacinas para 
anunciar se vai guardar meta-
de para a aplicação da segun-
da dose ou se vai aplicar todo 
o lote na população, o que foi 
autorizado pelo Ministério da 

Saúde, diante da expectativa 
de que cheguem mais imuni-
zantes em breve.

ATRASO

A instabilidade no tempo 
atrasou o envio da remes-

sa de segundas doses de 
vacinas para a Região Ser-
rana do Rio. A Secretaria 
Estadual de Saúde preten-
dia concluir nesta segun-
da-feira a distribuição de 
193,5 mil vacinas para 88 

municípios. O helicóptero 
não obteve condições me-
teorológicas para se deslo-
car para a serra até o início 
da tarde de hoje. A Secreta-
ria Estadual de Saúde ain-
da não informou os muni-

cípios afetados pelo mau 
tempo.

O secretário de Saúde 
Carlos Alberto Chaves dis-
se que o transporte deve 
ser feito amanhã. “A logís-
tica está perfeita. Se o tem-
po melhorar, nós levamos. 
Mas, há previsão de insta-
bilidade para esta tarde”, 
disse o secretário estadual 
de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves ao Bom Dia Rio, da 
TV Globo.

Três helicópteros deco-
laram do 12º Batalhão de 
Polícia Militar, em Niterói, 
para levar o imunizante 
aos municípios. Na última 
sexta, Rio, Niterói, Maricá 
e São Gonçalo retiraram os 
lotes. Desta vez, serão dis-
tribuídas 173.500 segundas 
doses do imunizante, além 
de outras 20 mil para utili-
zação como primeira dose 
- que estavam armazenadas 
como reserva técnica. 

O secretário disse que 
mais doses da Coronavac, 
produzidas pelo Instituto 
Butantan, podem chegar 
hoje. Neste caso, as vacinas 
seriam distribuídas pelo Es-
tado do Rio no dia seguinte. 
“É muito rápido”, comentou 
Chaves.

Comitê de 

Enfrentamento à 

covid-19 decidiu 

manter medidas 

restritivas na cidade
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COM A CONFIANÇA NAS ALTURAS, 
APESAR DE TODAS AS INCERTEZAS

A 
exatos cinco meses da abertura dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, no dia 23 de julho, 
a ansiedade cresce entre os atletas e técni-
cos nesta reta final de preparação, reforça-

da ainda pela incerteza em relação à realização do 
evento causada pela pandemia do novo coronaví-
rus. Num ciclo olímpico de exceção, foram cinco 
anos de espera desde a Rio-2016, a dupla de vôlei 
de praia Ana Patrícia e Rebecca, já com a vaga 
assegurada, lamenta o fato de não estar tendo a 
chance de enfrentar rivais estrangeiras: “Estamos 
conseguimos disputar o Circuito Brasileiro desde 
o segundo semestre de 2020, no formato bolha 
(todos os jogos), em Saquarema. Estamos na ex-
pectativa de ter uma etapa do Mundial agora em 
março, que, a princípio, será no Catar. Se conse-
guirmos retomar o Mundial será muito legal pra 
gente voltar a disputar com duplas estrangeiras, 
sentir como elas estão, poder voltar a viver essa 
adrenalina depois de tanto tempo”, diz Rebecca.

Ela reconheceu as incertezas com o adiamento 
dos Jogos no ano passado: “Foi, sim, uma frus-
tração, era nosso maior sonho ficando mais dis-
tante, mas hoje sabemos que foi a melhor deci-
são e rapidamente conseguimos virar a chave e 
entender que foi adiamento e que nosso sonho 
continua vivo e em Tóquio”.

‘BATEU UMA INCERTEZA DO QUE VIRIA’
Uma das principais esperanças de medalha do país 
nos Jogos, Ana Marcela Cunha foi eleita a melhor 
atleta de maratona aquática do mundo pela sexta 
vez em 10 anos. Ela também admite que o adiamen-

to no ano passado foi um susto: “Bateu uma incer-
teza do que viria pela frente. Era como se estivesse 
em ponto de bala para a largada e adiassem a prova”. 
Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, 
Ana Marcela destaca que a preparação vem sendo 
muito boa: “É claro que tudo teve que ser readapta-
do para a nova realidade, mas, de uma forma geral, 
consegui manter a minha rotina diária de treinos. 
Acredito que o pior já tenha passado”.

Apesar de ainda haver uma ponta de incerteza 
em relação aos Jogos de Tóquio, Ana Patrícia de-
monstra confiança na preparação: “A gente segue 
trabalhando firme. Nós, do vôlei de praia, fomos 
privilegiadas com a volta do Circuito Brasileiro. 
É claro que não estamos no melhor ritmo, já que 
não temos todas as competições, mas não quere-
mos nem pensar nessa possibilidade de não ter 
Olimpíada. É angustiante pensar isso. Acredito 
que seja assim com todos os atletas que estão na 
expectativa de ir para Tóquio”.

‘O NÍVEL DE COMPETIÇÃO É MUITO ALTO’
A ponteira Gabi, da seleção feminina de vôlei, 
joga atualmente no Vakif, da Turquia, e festeja o 
fato de o time ter voltado a disputar campeonatos 
nacionais e internacionais: “Estou me preparan-
do da melhor forma, o clube tem uma estrutura 
de primeiro mundo. O nível de competição aqui 
é muito alto. São muitas jogadoras estrangeiras e 
tenho a oportunidade de enfrentar algumas das 
melhores do mundo”. Ela lembra que o adiamento 
dos Jogos no ano passado representou um baque, 
mas foi necessário: “Esse período de frustração 
passou e já miramos 2021. Queremos fazer bem o 
nosso papel”. Gabi mantém a confiança na realiza-
ção dos Jogos: “Talvez não da maneira convencio-
nal, mas teremos. Aqui, a gente já se acostumou 
com os protocolos, com os testes, uso de máscara, 
álcool. Essa é uma nova realidade não só para 
mim, mas para o mundo todo”. 

Ana Marcela também comentou a importância 
de treinar no exterior, mesmo com a pandemia. 
“Disputei oito provas: fui ouro em cinco, prata em 
duas e, bronze, em outra”. Também afirma que as 
medidas sanitárias são muito rigorosas. “Segui-
mos à risca todos os protocolos. Já perdi as contas 
de quantos testes fiz”, brinca. “Sempre que saímos 
do Brasil temos que fazer exames para comprovar 
que estamos sem a covid. E quando chegamos em 
determinados países temos que fazer também. 
Além disso, ficamos no hotel em confinamento 
aguardando o resultado dos testes”.

Ana Patrícia elogia as medidas tomadas para 
o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia: “Nós te-
mos convivido com os protocolos como todos no 
mundo. Passamos a viajar ao menos uma vez por 
mês para as etapas. As competições estão sendo 
feitas na bolha, com todos os jogos sendo dis-
putados no CT de Saquarema, e parece que tem 
dado certo. Sempre temos que testar para entrar 
em Saquarema e alguns casos foram detectados, 
mas, no geral tem sido eficiente”, conta. “É muito 
ruim conviver com isso, mas foi a maneira que 
encontraram para que voltássemos a jogar. Da 
mesma maneira que é muito ruim jogar sem o 
calor do público. Sempre fica a sensação de que 
está faltando alguma coisa, mas temos que seguir 
em frente”, acrescenta.

‘SEM PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO’
Técnico da seleção brasileira de basquete mas-
culino, o croata Aleksandar Petrovic ainda terá 
que enfrentar um Pré-Olímpico em junho para 
tentar a classificação a Tóquio. Segundo ele, as 
incertezas provocadas pela covid atrapalham 
muito — recentemente, a equipe foi impedida 
de entrar na Colômbia para dois jogos pelas Eli-
minatórias da Copa América devido à variante 
brasileira do coronavírus: “Não podemos fazer 
um planejamento de longo prazo”.

FERNANDO FARIA |  ffaria@odia.com.br 
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A exatos  

cinco meses dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, 

atletas comentam como está 
a preparação e falam sobre 
a ansiedade, a esperança e 

as dificuldades devido à 
pandemia do novo 

coronavírus

Petrovic: emoção muito especial contra a Croácia
 > O técnico da seleção masculina de basque-

te, Aleksandar Petrovic,  está morando em 
Zagreb com os pais há dois meses: “Meu pai 
tem 94 anos e a minha mãe, 83. Por isso, es-
tamos tomando todos os cuidados com a co-
vid, principalmente quando viajo”. Segundo 
ele, a situação na Croácia no momento está 
muito mais tranquila do que na América do 
Sul: “Eles ficam muito preocupados comigo 
quando vou ao Brasil ou a países vizinhos”.  

Petrovic reconhece que será muito especial 
jogar o Pré-Olímpico na cidade de Split, en-
tre os dias 29 de junho e 4 de julho, e admite 

que a emoção não será pequena: “Uma coisa 
que me preocupa um pouquinho é o fato de 
enfrentar a seleção da Croácia. Eu sou croata, 
estive três vezes à frente da seleção do meu 
país. É muito importante eu me preparar 
psicologicamente porque não será fácil jogar 
essa partida. Ganhar esse Pré-Olímpico e 
conquistar a classificação aos Jogos de Tó-
quio será muito importante para o Brasil”.

Além de Brasil e Croácia, mais qua-
tro seleções estarão na disputa por uma 
vaga na Olimpíada de Tóquio: Alema-
nha, México, Rússia e Tunísia.

Rebecca e Ana Patrícia 
(ao lado), dupla do vôlei 
de praia. Acima, Gabi, 
ponteira da Seleção e a 
nadadora Ana Marcela, 
supercampeã em provas 
de longa distância
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União pode ser 
multada por 
transferências
Segundo MPF e DPU, internações de pacientes com 
covid vindos de Manaus descumpriram acordo judicial

O 
caso da transferên-
cia de 34 pacientes 
com covid-19 de Ma-
naus (AM) para o 

Rio, nos dias 3 e 4 deste mês, 
pode resultar em multa pes-
soal ao secretário de Atenção 
Especializada à Saúde do Mi-
nistério da Saúde, Luiz Otá-
vio Franco Duarte, além da 
própria União. A informação 
foi confirmada pela Defenso-
ria Pública da União e pelo 
Ministério Público Federal, 
que apuram as circunstân-
cias das transferências sem 
prévia comunicação às auto-

ridades municipal e estadual 
de Saúde do Rio. Isso contra-
ria acordo judicial que esta-
beleceu Central Única de Re-
gulação de Leitos no muni-
cípio, homologado pela Jus-
tiça em 19 de julho de 2018. 

Segundo a DPU, multas 
por descumprimento das 
cláusulas do acordo são diá-
rias, de R$ 200 para o secre-
tário, sem que o montante 
total exceda R$ 36 mil, e no 
valor de R$ 25 mil à União, 
respeitando-se um teto de 
R$ 4,5 milhões. Os pacientes 
de Manaus foram transferi-
dos para os hospitais Fede-
rais do Andaraí e dos Servi-
dores do Estado.

“Estão sendo analisadas 
as circunstâncias e o fluxo 
observado na transferência, 
bem como suas consequên-
cias. A responsabilização tem 
como requisito a comprova-

ção do dano e do nexo de cau-
salidade com eventual falha 
no serviço prestado, o que 
demanda instrução probató-
ria”, diz a defensora pública 
federal Shelley Duarte Maia. 

A defensora acrescenta 
que a DPU protocolou peti-
ção na Justiça, no último dia 
11, requerendo a intimação 
da União, do estado e do mu-
nicípio do Rio para esclare-
cerem qual o fluxo da trans-
ferência dos pacientes, se foi 
pela Central Única de Regu-
lação como prevê o acordo 
judicial. Segundo a DPU, que 
ainda não recebeu esclare-
cimentos do Ministério da 
Saúde, após a análise das in-
formações serão avaliados os 
próximos passos. 

“A comprovação do des-
cumprimento do acordo pode 
gerar a aplicação das multas 
diárias”, explica a defensora.

Segundo secretaria, leitos foram organizados às pressas para acomodar transferidos no Andaraí

MINISTÉRIO PÚBLICO AFIRMA

Relato atesta que não houve regulação de leitos

 N Para o MPF, o descumpri-
mento do acordo judicial por 
parte do ministério já está 
constatado pela descrição dos 
fatos pela Secretaria Estadual 
de Saúde, que confirma que 
não houve prévia regulação 
de leitos na transferência. Se-
gundo o MPF, a imposição de 
multa será avaliada pelo juiz 
após manifestação das auto-
ridades federais. 

O MPF requereu à Justiça, 
no último dia 17, notificação 
pessoal do secretário de Aten-
ção Especializada à Saúde do 
ministério e do superintenden-
te estadual do pasta no Rio, 

George Divério, para prestarem 
informações sobre o descumpri-
mento do acordo. 

Em relatório de inspeção feita 
pela DPU no Hospital Federal dos 
Servidores, dia 7, foi constatado 
que pelo menos um paciente teve 
agravamento do quadro na trans-
ferência. Inicialmente levado para 
o Andaraí, que, segundo a SES, 
teve leitos organizados às pressas 
para acomodar os transferidos, o 
paciente, de 55 anos, teve que ser 
levado para o HFSE, onde morreu 
dia 3, mesmo dia que chegou. 

O relatório aponta que, no 
HFSE, o paciente foi internado por 
equívoco na enfermaria 450, que 

não é destinada a infectados 
com covid, sendo, em seguida, 
transferido para leito de UTI, 
onde morreu. Após a passagem 
dele pela enfermaria, dois pa-
cientes no local testaram posi-
tivo. A DPU, MPF e MPE apuram 
responsabilidades pelo erro.

Tanto o secretário esta-
dual de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, quanto o secretário 
municipal, Daniel Soranz, afir-
maram que foram pegos de 
surpresa com a vinda dos 34 
pacientes de Manaus e que  
transferências não passaram 
pela gestão da Central de 
Regulação.

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

 > Quest ionado por 
ODIA sobre as denún-
cias, o Ministério da 
Saúde não respondeu. A 
pasta informou que cin-
co dos pacientes trans-
feridos para o HFA rece-
beram alta e retornaram 
para o estado de origem. 

O ministério divul-
gou, ainda, que, ao todo, 
74 pacientes foram trans-
feridos de Manaus para 
o Rio: oito (sem covid-19) 
vieram tratar câncer no 
INCA, em 29 de janeiro, 
e tiveram alta em 8 de 
fevereiro, retornando 
no dia seguinte. Outros 
oito, também sem covid, 
seguem em tratamen-
to de câncer desde 9 de 
fevereiro. Conforme a 
pasta, 512 pacientes com 
covid-19 seguem em tra-
tamento no HFA, HFSE 
e INI Fiocruz. 

Em nota a O DIA, o 
ministério acrescenta 
que as transferências fa-
zem parte do apoio que a 
rede federal dá ao Ama-
zonas para diminuir a 
sobrecarga no sistema 
de Saúde de Manaus. 

“A medida é realizada 
pelo Ministério da Saúde 
e Governo do Amazonas, 
com apoio do Ministério 
da Defesa, e já transferiu 
mais de 600 pessoas a di-
versos estados do país, 
entre eles o Rio”.  

Cinco doentes 
tiveram alta e 
voltaram

A comprovação do 
descumprimento do 
acordo pode gerar 
a aplicação das 
multas diárias”
SHELLEY DUARTE MAIA, 
defensora pública federal
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FLAMENGO VASCO

Rodrigo Caio preocupa para 
o duelo de quinta-feira
Zagueiro faz tratamento para jogar. Diego e Gabigol não devem ser problemas

Diego em ação contra o Inter: meia sentiu dores na coxa direita

O 
Flamengo emitiu um 
comunicado e atuali-
zou a situação de Die-
go, Gabigol e Rodrigo 

Caio, que foram substituídos 
contra o Internacional, com 
problemas físicos. O meia sen-
tiu dores na parte posterior da 
coxa direita. Já o atacante sen-
tiu mal-estar e o zagueiro teve 
dores no tornozelo.

Segundo nota oficial publi-
cada nas redes sociais, o caso 
do zagueiro Rodrigo Caio é o 
que mais preocupa para quin-
ta-feira, quando o Flamengo 
encara o São Paulo, no Mo-
rumbi, pela última rodada 
do Brasileiro. O Rubro-Negro 
está a uma vitória do título. 

“Nesta segunda-feira (on-
tem), o atleta Rodrigo Caio 
realizou exame, que não 
constatou lesão. Em fun-
ção das poucas dores, ini-
ciou tratamento para ficar 

em condições para o jogo de 
quinta-feira. Diego e Gabigol 
fazem trabalho regenerativo 
normalmente.”

O Flamengo treina até 
amanhã no Rio e depois em-

barca para a capital paulis-
ta, local do confronto com 
o São Paulo. Após levar a 
melhor sobre o Internacio-
nal, o Rubro-Negro agora é o 
grande favorito ao título do 

Brasileiro. De acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, divulgados 
pelo portal “Infobola”, o Ru-
bro-Negro agora tem 62% de 
chances de conquistar o títu-
lo brasileiro.

O Internacional, que vem 
na segunda colocação, tem 
38%. As duas equipes são as 
únicas que alimentam algu-
ma esperança de título. A 
vantagem do Flamengo na 
ponta é de dois pontos, fal-
tando apenas um jogo para 
o fim do campeonato.

O Flamengo precisa apenas 
vencer o São Paulo,  para ser 
campeão pela oitava vez. O In-
ternacional precisa derrotar 
o Corinthians e contar com 
um tropeço do Rubro-Negro. 
Caso não vença o Tricolor Pau-
lista, o Rubro-Negro precisa-
rá que o Colorado tropece no 
Beira-Rio.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO roteiro do futebol brasilei-
ro colocou o Flamengo na úl-
tima rodada com chances de 
ser campeão dependendo de 
si mesmo. Aliás, o Fla se colo-
cou nessa situação. Mas o rival 
será o maior algoz dos tempos 
recentes do rubro-negro: o São 
Paulo, que vai jogar com força 
máxima mesmo classificado 
para a Libertadores. O Fla ain-
da não venceu o Tricolor pau-
lista, time de coração de Rogé-
rio Ceni, na temporada. E tem 
dia melhor do que quinta-feira 
para resolver isso? 

É COM VOCÊ, 
FLAMENGO

ARQUIVO O DIA

ENFIM, CONSEGUIRAM!

O 
quarto rebaixamento do Vasco é iminente 
e deve ser oficializado na quinta-feira, con-
tra o Goiás. Tentaram em 2018 e em 2019 

e não teve jeito: promoveram a queda de um 
gigante mais uma vez. Muitos culpados, como 
todos os atores políticos que participaram do 
vexame das últimas eleições, mas nenhum com 
uma carga tão grande quanto a de Alexandre 
Campello (foto). Esse reuniu todos os seus erros 
na gestão de futebol, além da mancha que acon-
teceu na Lagoa em janeiro de 2018. Foi naquela 
eleição, em que Campello foi eleito quando Julio 
Brant deveria ter vencido, que o Vasco fez mais 
uma ruptura em sua história. E o sinal veio rá-
pido no campo. Uma gestão que nunca colocou 
salários em dia, que não passava confiança para 
o grupo e seguia tomando as decisões erradas. 
Total desconhecimento do esporte e, nesta tem-
porada, sem a ajuda da torcida para carregar o 
time nas costas, enfim, eles conseguiram. Jorge 
Salgado terá três anos complicados, mas urgen-
tes na retomada. Essa torcida com milhões de 
apaixonados não pode mais sofrer assim. 

 nGabigol fez mais um gol 
decisivo e aumentou mais 
uma vez sua idolatria com 
a camisa rubro-negra. Mas, 
se você pensa que estou fa-
lando dele no título, está 
enganado. Quero chamar a 
atenção para De Arrascae-
ta, o uruguaio que desfila 
qualidade com a camisa do 
Fla e muito poder de deci-
são. Um gol e uma assistên-
cia magistral. É um prazer 
ver esse gringo jogar. E aí, 
Tite, está faltando o quê? 
Brincadeiras à parte, só te-
mos que agradecer!

O CRAQUE DOS 
GRANDES JOGOS

PREJUDICARAM O FLU

 nO jogo entre Fluminense e Santos era para o Tricolor 
seguir sonhando com a vaga direta na fase de grupos da 
Libertadores, mas a arbitragem foi o assunto principal. 
Expulsaram o Nino de forma patética, deixaram passar a 
solada do Luiz Felipe, não expulsando o jogador do Peixe. 
Tiraram as chances da campanha tricolor terminar em 
vaga direta. CBF cada vez mais zoneada nesse sentido...
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Virtualmente rebaixado, Cruzmaltino tem 
situação difícil dentro e fora dos gramados

Clube completa mais 
de dois meses de 
salários atrasados

Virtualmente rebaixado 
para a Série B, o Vasco terá 
problemas graves para 
resolver dentro e fora do 
campo na próxima tem-
porada. O Cruzmaltino 
completou recentemen-
te dois meses de salários 
atrasados, além do 13°. As 
informações são do portal 
“Esporte News Mundo”.

No último sábado, véspe-
ra da partida contra o Co-
rinthians, o mês de janeiro 
venceu e acabou não sen-
do pago pela atual direto-
ria. Por um acordo feito en-
tre clube, jogadores e fun-
cionários, o vencimento dos 
salários acontece no dia 20, 
e não no quinto dia útil.

Na primeira semana 
da gestão do atual presi-
dente, Jorge Salgado, no 
fim de janeiro, ele conse-
guiu pagar o mês de no-

vembro. Desde então, não 
foram feitos os pagamentos 
dos meses seguintes.

A situação do Vasco é cada 
vez mais delicada. Após o 
empate por 0 a 0 diante do 
Corinthians, que pratica-
mente selou o quarto rebai-
xamento do Cruzmaltino, 
membros de torcidas orga-
nizadas foram ao estádio 
protestar contra o momento 
do time. Alguns funcionários 
foram atingidos por ovadas. 
As informações são do portal 
“globoesporte.com”.

A delegação do Vasco re-
tornou na noite de domingo 
ao Rio. O Gigante da Colina 
tem chances apenas matemá-
ticas de se manter na Série A. 
Mas, além de vencer o Goiás, 
o clube precisa de uma derro-
ta do Fortaleza para o Flumi-
nense e tirar uma diferença 
de 12 gols de saldo.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Alvinegro encerra jejum de 10 jogos
Time vence o São Paulo por 1 a 0, sob o olhar de Marcelo Chamusca

Sob o olhar atento do técni-
co Marcelo Chamusca, apre-
sentado ontem à tarde, o Bota-
fogo bateu o São Paulo, por 1 a 
0, no Nilton Santos, encerran-
do o jejum de dez jogos sem vi-
tória no Brasileiro. Rebaixado 
para a Série B desde a 34ª ro-
dada, o Glorioso superou as li-
mitações técnicas e com, o gol 
de Matheus Babi, confirmou o 
resultado positivo, que não é 
suficiente para mudar o status 
de lanterna mesmo em caso de 
vitória sobre o Ceará, na quin-
ta-feira, na Arena Castelão, na 
despedida da elite.

O Botafogo teve um joga-
dor a mais desde os 29 mi-
nutos do primeiro tempo. E 
Babi, de cabeça, aproveitou 
cruzamento de Warley para 
abrir o placar, aos 12 minutos 
da segunda etapa. Aos 35, o 

pênalti para lá de duvidoso 
marcado pelo árbitro Bráu-
lio da Silva Machado na dis-
puta entre Sousa e Galeado 
revoltou o banco do Botafo-
go. Diego Loureiro defendeu 
a cobrança de Luciano. 

Marcão critica arbitragem
‘Tirou nossos meninos do sério”, afirma o treinador tricolor

Por muito pouco, o Flumi-
nense não conseguiu mais 
uma vitória no Campeo-
nato Brasileiro. No fim da 
partida, o Tricolor ficou 
com um jogador a menos 
e, no lance seguinte, cedeu 
o empate ao Santos, na Vila 
Belmiro. Ao fim do jogo, 
Marcão fez críticas à arbi-

tragem e minimizou a ex-
pulsão de Nino.

“A gente não gosta de falar 
de arbitragem, mas realmen-
te teve um fator extra que ti-
rou nossos meninos do sério. 
A gente sabe como são aque-
les dez segundos de reação 
em jogo quente. Em algum 
momento, você acaba falan-

do algumas situações, depois 
você se arrepende. Conversa-
mos com o Nino, o tranquili-
zamos. A responsabilidade é 
dividida, toda nossa. O mais 
importante desse momento 
é o equilíbrio, recompor os 
nervos, porque na quinta-
-feira tem mais uma grande 
final”, disse Marcão.

PRESSIONADO NO CARGO
Após empatar em 0 a 0 com o Farense, 

no domingo, o Benfica de Jorge Jesus 

está 15 pontos atrás do líder Sporting.

VITOR SILVA/BOTAFOGO

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

Babi marcou, 
de cabeça, o 

gol da vitória 
alvinegra
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ECONOMIA

Petrobras: ações desabam 
com medidas de Bolsonaro
Queda foi de 20%. Presidente falou de novo sobre troca no comando da empresa 

DANIEL CASTELO BRANCO

Bolsonaro: novas declarações

A
s ações da Petro-
bras começaram a 
semana com queda 
de 20%, puxando o 

Ibovespa, principal índice da 
Bolsa brasileira, que recua 
mais 5%, e também os papéis 
de outras estatais, como Ele-
trobras e Banco do Brasil. A 
forte queda é uma reação do 
mercado financeiro à inter-
ferência do presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
no comando da petroleira.

Na sexta-feira passada, ele 
indicou o general e ex-minis-
tro da Defesa Joaquim Silva 
e Luna, atualmente diretor-
-geral brasileiro de Itaipu 
Binacional, para assumir a 
presidência da Petrobras e 
um assento no Conselho de 
Administração da estatal. 
Na mesma sexta-feira, após 
declarações de Bolsonaro, as 
ações tiveram queda de qua-
se 8%, e a empresa perdeu 
R$ 28,2 bilhões em valor de 
mercado.

Na manhã de ontem, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) voltou a dar 
declarações a respeito da 
troca na presidência da Pe-
trobras. Em conversa com 
apoiadores na frente do Pa-
lácio da Alvorada, Bolsonaro 
defendeu a troca e questio-
nou: “O Petróleo é nosso ou 
é de um pequeno grupo no 
Brasil?”. O presidente afir-
mou também que a antiga 
política fazia “muito feliz” 
alguns grupos do mercado 
financeiro.

EM QUEDA

Às 11h14 de ontem, as ações 
ON da Petrobras tinham 
queda de 20,63% e as PN, 
20,71%. Eletrobras ON caía 
7,11% e as ações do Banco do 
Brasil recuavam 12,29%.

O Ibovespa registrava per-
das de 5,50%.

O dólar, em alta desde 
a abertura dos negócios, 
avançava 2,35%, cotado a 
R$ 5,5121.

Na Bolsa de Nova York, 
o American Depositary Re-
ceipts (ADR) da Petrobras, 
recibos de ações negociadas 
por lá, despencava mais de 
16% no pré-mercado.

Para membros do con-
selho de administração da 
Petrobras, a mudança no 

comando da empresa é vis-
ta como inevitável. Alguns 
conselheiros da estatal estu-

dam votar pela recondução 
do presidente Roberto Cas-
tello Branco, mas o estatuto 
dá poder à União para fazer 
a troca.

O mercado também acom-
panha novas mudanças pro-
metidas por Bolsonaro. No 
sábado, ele disse que fará 
trocas no governo envolven-
do o primeiro escalão. “Eu 
não tenho medo de mudar, 
não. Semana que vem deve 
ter mais mudança aí para... 
E mudança comigo não é de 
bagrinho, não, é tubarão”, 
disse a apoiadores. “Vamos 
meter o dedo na energia elé-
trica, que é outro problema 
também”, completou.

Programa ainda prevê linha de crédito de 
até R$ 50 mil para pequenas empresas

Alerj vota projeto de 
auxílio emergencial 
de até R$ 300

PAULO CARNEIRO

Plenário da Assembleia Legislativa do Rio

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janei-
ro (Alerj) vai votar, hoje, a 
partir das 15h, o Projeto 
de Lei 3.488/20, que pre-
vê a criação de um auxí-
lio emergencial mensal 
de até R$ 300 até o fim 
deste ano. O projeto, de 
autoria do presidente da 
Alerj, deputado André Ce-
ciliano (PT), também esti-
pula uma linha de crédito 
de até R$ 50 mil às micro 
e pequenas empresas, às 
cooperativas e associa-
ções de pequenos produ-
tores, aos microempreen-
dedores individuais e aos 
profissionais autônomos. 

A medida prevista no 
projeto recebeu emendas 
parlamentares e poderá 
ser alterada durante a vo-
tação. O texto e as modi-
ficações propostas serão 
discutidos em reunião de 
líderes antes da votação.

O benefício faz parte do 
programa ‘Supera Rio’ e terá 
um valor mínimo de R$ 200. 
As famílias poderão receber 
R$ 50 extras por cada filho 
menor de idade (no máxi-
mo dois), totalizando R$ 
300. Elas deverão compro-
var renda de até R$ 100 e que 
não possuem vínculo for-
mal de trabalho há mais de 
seis meses. As famílias com 
crianças de 0 a 15 anos terão 
prioridade.

“A ideia é usar 30% de des-
vinculação nos fundos esta-
duais. Só no Fundo de Com-
bate à Pobreza, esse valor re-
presenta em torno de R$ 1,5 
bilhão, e a arrecadação vem 
melhorando a partir deste 
ano, chegando a uma média 
de R$ 500 mil mensais ar-
recadados. Incluindo os re-
cursos da dívida ativa, acho 
que teremos pelo menos R$ 3 
bilhões para arcar com essas 
despesas”, explicou Ceciliano.Com Estadão Conteúdo

Medidas do presidente Bolsonaro fizeram ações da Petrobras despencarem 20% e Ibovespa cair 5% 

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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PEC Emergencial será 
alvo de ações no STF

AGÃªNCIA SENADO

Relator da PEC, senador Marcio Bittar apresentou ontem parecer

C
om votação marcada 
para quinta-feira no 
Senado, a proposta 
de emenda consti-

tucional 186/19, conhecida 
como PEC Emergencial, será 
alvo de ações de inconstitu-
cionalidade no Supremo Tri-
bunal Federal (STF). A judi-
cialização da matéria é tida 
como certa por sindicatos e 
associações do funcionalis-
mo caso o Congresso aprove 
a possibilidade de redução 
em 25% de salário e jorna-
da de servidores públicos — 
prevista no texto.

O Fórum Nacional das Car-
reiras de Estado (Fonacate), 
que representa mais de 200 
mil servidores, é uma das en-
tidades que promete acionar 
a Justiça. Presidente do fó-
rum, Rudinei Marques alegou 
que “A Constituição garante a 
irredutibilidade salarial”. 

Marques defendeu ainda 
que a PEC “não vai solucio-
nar o problema econômico-
-fiscal do país”: “Para isso, 
a economia precisa sair do 
atoleiro, o que não ocorrerá 
enquanto o governo federal 
não levar a sério a necessi-
dade de vacinação de toda 
a população. Além disso, o 
Ministério da Economia 
não apresentou um proje-
to razoável de retomada do 
crescimento”.

TAMBÉM EM BRASÍLIA

 n O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, também marcará pre-
sença na capital federal essa 
semana. Paes participa hoje 
mesmo da cerimônia do lança-
mento do ‘Guia do Novo Prefei-
to + Brasil’, que será realizada 

no Palácio do Planalto. O Guia 
é um conjunto de medidas para 
que os novos chefes dos go-
vernos municipais façam ges-
tão dos primeiros 100 dias de 
mandato de maneira eficiente 
e responsável.

Paes participa de cerimônia

 nO governador em exercício 
Cláudio Castro passará esses 
dias em Brasília, onde cumprirá 
uma agenda com parlamentares 
e ministros do governo Bolsonaro 
para tratar de dois temas priori-
tários: Regime de Recuperação 
Fiscal e vacinação. Castro de-
sembarca hoje na capital federal. 

“Acredito que será uma sema-
na decisiva, principalmente para 
a questão do regime”, afirmou o 
governador interino.

A pauta econômica que agita 
o Congresso, como a reforma 
tributária e o pacto federativo, 

também será tema da conversa 
que ele terá hoje com senadores 
e deputados. 

Amanhã, Cláudio Castro e 
integrantes de seu governo de-
vem se reunir com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
para tratar da adesão do Rio 
no novo regime. 

O chefe do Executivo se en-
contrará ainda com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello: 
“Vamos tratar da vacinação. O 
que o Rio pode fazer para cola-
borar com o plano nacional de 
imunização”.

REGIME FISCAL EM PAUTA

Cláudio Castro se reúne com Guedes

Governador em exercício desembarca hoje em Brasília

ESTEFAN RADOVICZ

 nColocada pela União como 
condição para o novo auxílio 
emergencial, a PEC 186 tam-
bém pode acabar com os inves-
timentos mínimos na saúde e 
educação, previstos na Cons-
tituição. O parecer apresenta-
do ontem pelo relator, senador 
Márcio Bittar (MDB-AC), prevê 
o fim do piso nessas duas áreas.

Na saúde, a União tem que 

investir, pelo menos, 13,2% 
das receitas com impostos, en-
quanto os estados e municípios 
devem aplicar, no mínimo, 12% 
e 15% das verbas provenientes 
de impostos e transferências 
diretas, respectivamente. 

Na área da educação, o per-
centual é de 18% para o Execu-
tivo federal, e de 25% para pre-
feituras e governos estaduais.

EXTINÇÃO

Gastos mínimos na saúde e educação

A reforma adminis-
trativa (PEC 32), que 
altera as regras do fun-
cionalismo público de 
todo o país, começa a 
tramitar em março na 
Câmara dos Deputa-
dos. O presidente da 
Casa, Arthur Lira (PP-
-AL), anunciou ontem 
que dará celeridade à 
votação do texto. 

Lira também co-
mentou que a propos-
ta começa a tramitar 
em março na CCJ e 
irá ao plenário ainda 
no próximo mês. Mas 
parlamentares que 
vêm acompanhando 
o tema acreditam que 
ele se enganou. E que o 
projeto deve ser votado 
até o fim do primeiro 
semestre.

“Março: começa a tra-
mitar a reforma admi-
nistrativa na Câmara. 
Previsão de aprovação 
na CCJ. No plenário, an-
tes do fim do primeiro 
trimestre”, declarou.

Arthur Lira 
quer agilizar 
reforma
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COCOTÁ R$ 170.000,00
Vende-se apartamento resi-
dencial ou comercial com 2 
quartos. Rua Capitão Barbo-
sa nº711 Ilha do Governador. 
Tratar Sr Valdir. Tel:98066-
6553
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r

 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

ENG.DENTRO R$900,00
Casa, quarto, sala, amplos, 
cozinha, banheiro, varanda, 
sem garagem, próximo Linha 
Amarela, 3 meses depósito.
Direto Proprietário. T.98246-
9922.
 

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

AGREGO 
Micro empreendedor, com 
carro Utilitário, carga seca e 
gelada. Entregas: Grande Rio 
e Caxias. 2ªf à 6ªf. Carregar 
em Jacarepaguá ou Ceasa. 
T:96419-8521 Vitor.
 



FábiaOliveira

A PRIMOGÊNITA

Filha de Anderson Leonardo 
vira empresária e comenta 
acusações contra o pai 

Primogênita do vocalista Anderson 
Leonardo, do grupo Molejo, Alessa 
Cristyne, de 27 anos, tirou um espa-

ço em sua agenda de trabalho com o pai 
cantor para se dedicar ao empreendedo-
rismo. Há seis anos ela se divide entre 
ajudar com a administração do Molejo e 
trabalhar com decoração de festas. A 
empresa dela é uma homenagem ao pai 
e aos colegas de grupo. Alessa batizou 
seu empreendimento com o nome de 
uma das músicas de maior sucesso do 
Molejo: ‘Brincadeira de Criança’. Em 
entrevista à coluna, Alessa não fugiu da 
raia e comentou a acusação de estupro 
contra o pai, demonstrou total confian-
ça nele e ressaltou algumas das quali-
dades do cantor que poucos conhecem: 
“tem uma alma nobre”, disse a empre-
sária, que classificou as acusações 
como “contraditórias à personalidade 
e ao caráter de Anderson Leonardo”.

REPRODUÇÃO

uma equipe sensacional ao meu lado para me 
ajudar em tudo. O Brincadeira de Criança é como 
se fosse meu filho e minha equipe é como se 
fosse os padrinhos do meu ‘filho’.

Essa semana foi seu aniversário. Como foi 
comemorar a data depois de toda essa 
turbulência? Como foi a sua comemora-
ção? Seu pai foi?

Não comemorei do jeito que queria, primeiro 
porque estamos em uma pandemia, segundo 
que não estamos em clima de fazer uma co-
memoração maior. Foi bem intimista, apenas 
com a família e amigos mais próximos. Como 
foi algo bem reservado, fiz no próprio ateliê do 
Brincadeira de Criança, e como Decoradora de 
festas, qualquer comemoração tem que ter 
uma decoração, nem que seja só um bolo. 
Como disse anteriormente, tenho uma equipe 
maravilhosa e muitos parceiros na empresa, 
com isso tive alguns recebidos, mas não foi 
festa, bem longe disso! Aproveitei o momento 
para ficar cercada das pessoas que sempre 
estão comigo, como a minha mãe, meu pai, 
meu marido e alguns amigos bem próximos.

Como lidou com a bissexualidade do seu 
pai? Já sabia antes de explodir essas 
acusações ou descobriu através da 
imprensa?

Sobre as questões que envolvem meu pai, a 
única coisa que eu afirmo é que ele é um ho-
mem, com caráter e digno de todo respeito. Eu 

posso falar do Anderson pai e ser humano, pois 
as pessoas que conhecem apenas Anderson 
Leonardo ou Anderson vocalista do Molejo, às 
vezes confundem que ali tem uma pessoa com 
família, amigos, trabalho e por aí vai! É o que eu 
sempre digo: o Anderson também é pai, amigo, 
filho, irmão, avô e além de tudo isso, é um ser 
humano incrível. Quem o conhece sabe. É um 
pai que move montanhas pelos filhos. Poderia 
citar as inúmeras vezes em que meu pai, com 
pequenos gestos, mostra a sua personalidade e 
o quanto tem uma alma nobre, mas não posso 
influenciar ninguém pela minha visão de filha, 
então prefiro dizer que cabe ao público analisar 
os 34 anos de carreira artística que ele tem e 
nunca teve seu nome exposto de maneira 
negativa.

Está confiante de que teu pai vai conseguir 
provar a inocência dele nessa acusação de 
estupro?

Dentro de toda essa confusão, eu só fiquei 
pensando o quanto isso é contraditório à per-
sonalidade e ao caráter do meu pai. Dinheiro e 
fama não compram dignidade e caráter, isso 
nasce com a pessoa e tenho certeza que meu 
pai tem de sobra! Em 27 anos de vida sempre 
fomos uma família de verdade. Muitas pessoas 
até acham engraçado, pois minha mãe e meu 
pai, mesmo separados, são amigos até hoje. 
Isso só mostra o quanto ele é um cara do bem. 
Espero que tudo isso fique esclarecido, pois 
acredito na justiça de Deus. Ela não falha 
nunca!

Por que decidiu investir no mercado de 
decoração de festas? Já sabia que inde-
pendente do nome do seu empreendimen-
to ele seria uma homenagem ao teu pai e 
ao Molejo?

Estou no ramo de festas e eventos já tem 6 
anos. Sempre tive outros trabalhos paralelos à 
empresa. De início era um hobby, pois sempre 
fui apaixonada por essa área, mas no decorrer 
do tempo comecei a fazer cursos e me aprofun-
dar mais sobre e vi que essa é a minha vocação. 
No começo tinha outro nome, mas com o tem-
po a empresa foi expandindo e tive que refor-
mular algumas coisas, e uma delas foi a mu-
dança de nome, pois como meu público alvo 
era infantil, atribuí o nome da música ‘Brinca-
deira de Criança’ ao negócio. Além de ser uma 
homenagem ao meu pai, tem tudo a ver com a 
empresa! Quando dei início ao projeto, não 
passava de um sonho, a gente sempre acha que 
não vai engatar, mas hoje em dia já tenho um 
ateliê e as coisas vão caminhando. Aos poucos 
as pessoas estão conhecendo os serviços pres-
tados pela empresa, fazendo com que cresça 
cada vez mais e de forma orgânica!

O trabalho com o seu pai no Molejo ficou 
para segundo plano por conta dessa fun-
ção de se dedicar ao empreendedorismo?

Ainda trabalho com ele. Em relação ao em-
preendedorismo, me organizo e sempre concílio 
as coisas do escritório com o Brincadeira de 
Criança. É uma correria, mas graças a Deus tenho 
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GKAY MUDA O VISUAL E 
FICA PLATINADA
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Em uma entrevista exclusiva ao apresentador Israel 

Cassol, Raíssa Barbosa respondeu algumas perguntas 

polêmicas sobre seu confinamento em ‘A Fazenda’ 

e falou como tem lidado com ataques dos haters. E 

mais: Raíssa revelou que perdeu a virgindade com um 

homem gay que namorou. “Depois de alguns anos 

ele veio me contar. Não tenho problema, eu já me 

relacionei com outros gays”, conta a ex-Miss Bumbum.

No bate-papo, Raíssa Barbosa também relembrou o 

acidente doméstico que sofreu recentemente ao que-

brar o matacarpo. “Eu fui pegar uma caixa no guarda 

roupa, o peso veio em cima do meu dedo e quebrou. 

Vou ficar 3 semanas com a tala”, revela.

A entrevista completa vai ao ar no programa ‘Empire 

Style’, no SBT MG, neste domingo (28), às 10h.

Nego Di quer distância de Karol Conká. O humorista 

soltou os cachorros contra a cantora que está no 

quarto paredão do ‘BBB 21’. A rapper e ex-aliada no 

jogo disputa a permanência na casa com Arthur e 

Gilberto, mas o humorista deixou claro que a sua 

torcida é contra. “Independente de tudo isso, eu só 

desejo que ela vá para a put* que pariu, vá tomar 

no c* dela. Não me procure mais, cara, vai se tra-

tar”, mandou o participante com o maior índice de 

rejeição da história do ‘Big Brother Brasil’: 98,76%. 

Nos bastidores do ‘Superbonita’, apresentado por Taís 

Araújo, no GNT, comenta-se que Lázaro Ramos pediu 

para sua mulher não gravar mais o programa na casa 

deles. Dizem que o ator se sentia incomodado com as 

gravações, pois as mesmas atrapalhavam a rotina da 

casa e da família. Por conta da reclamação, a produção 

da atração teve que arranjar um estúdio para que Taís 

pudesse continuar gravando.

INCOMODADO

RELAÇÃO COM GAYS

SOLTA OS BICHOS

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

nua em cartaz no 
Centro Cultural 
Banco do Bra-
sil, a mostra ‘De 
Portugal para 
o mundo’, uma 
retrospectiva do 
cinema portu-
guês na última 
década. As exi-
bições vão até o 
dia 1º de março 
e a entrada é 
grátis.

 n O Paço Impe-
rial reabre para 
o público na 
quinta-feira (25) 
com uma exposi-
ção sobre os Di-
reitos Humanos. 
O trabalho é da 
belga Françoise 
Schein, que as-
sina com vários 
painéis gigantes 
pelo mundo do 
tema.

Desde o anúncio de sua volta ao Miss 
Bumbum como modelo e agora 
também sócia do concurso, Andressa 
Urach causou um rebuliço e aguçou a 
curiosidade sobre a ‘nova’ Urach. Em 
conversa com a coluna, ela chama a 
vida de ‘fases’, diz que tem orgulho da 
sua carreira, apesar das críticas,  e que 
já não está tão sem dinheiro assim 
como aconteceu quando largou a 
Igreja Universal.

Muita gente acha que o fato de 
você ter retornado ao Miss 
Bumbum significa que você 
estaria voltando a ser a Andressa 
de antes da conversão. Como 
você descreve a Andressa que 
está retornando ao Miss 
Bumbum, mas como 
empresária?  
 Eu estou muito feliz com o convite. 
O Miss Bumbum me trouxe vida novamente porque 
eu estava passando por um período muito delicado. 
Estava com depressão e o Miss Bumbum veio como 
presente. É uma edição especial de 10 anos  do Miss 
Bumbum e quem ganhou o presente fui eu. Retornar 
como modelo é a minha valorização como melhor. 
Aumentou a minha autoestima, melhorou a minha 
autoestima  e eu estou muito feliz em voltar 
também como sócia. Essa ‘nova Andressa’ não é a 
velha Andressa. É uma Andressa mais madura, que 

aprendeu muito e que está 
escrevendo uma nova 
história.

O que mudou dentro de 
você e na sua forma de 
pensar desde que decidiu 
a voltar com a carreira de 
modelo?  
 O que mudou foi me 
libertar da religiosidade. Eu 
aprendi a separar. O trabalho 
de modelo é um trabalho 
lindo, com o qual eu me 
orgulho muito até porque eu 
modelo há muitos anos e a 
vida são fases. Hoje, eu 
encontrei esse equilíbrio e de 
respeitar tanto a mim quanto 
o meu trabalho, a minha 
carreira de modelo.

Quando deixou a igreja você disse que estava 
sem um tostão. Agora trabalhando duro como 
modelo já conseguiu recuperar sua vida com 
todo conforto que você tinha antes? 
 Graças a Deus, eu tive o meu marido ao meu lado e 
que pode me dar toda essa base financeira e, 
principalmente, me deu apoio de voltar a trabalhar 
como modelo. Sim, aos poucos estou conseguindo 
recuperar a vida que eu tinha, o conforto que todo o 
ser humano merece e deve ter fruto do seu trabalho

‘AOS POUCOS ESTOU CONSEGUINDO 
RECUPERAR A VIDA QUE EU TINHA’

A influenciadora GKAY já começou a semana deixando seus 

seguidores chocados com a mudança em seu visual. Ela, que 

antes tinha luzes, agora está com as madeixas completa-

mente platinadas. “Linda, loira e no nosso país”, escreveu 

GKAY ao compartilhar fotos de seu novo cabelo loiríssimo. 

Visita ilustre do Fla
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Após vitória do Flamengo sobre o Internacional pelo Brasileirão, no 
Maracanã, o jogador Arrascaeta visitou o Latino no último domingo 
para comemorar o bom resultado do clube ao lado do cantor. 
“Presença ilustre no dia da vitória do nosso Mengão”, disse Latino.

SEPARAÇÃO

PUGLIESI FALA SOBRE 
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A musa fitness Gabriela Pugliese usou as 

redes sociais ontem para confirmar o fim 

de seu casamento com Erasmo Viana. O 

ex-marido de Pugliesi já havia assumi-

do que errou com ela, mas jurou de pés 

juntos que não se trata de traição. Sem 

entrar em detalhes, Pugliesi mencionou 

que o tal erro do ex-marido a fez optar 

pela separação. 

 “O Erasmo errou comigo, mas de 

forma alguma ele é uma pessoa ruim. 

Todo mundo erra, ninguém está aqui 

para apontar o dedo para ninguém. 

A vida ensina. Da mesma forma que 

ele escolheu um caminho, eu escolhi 

o meu, que foi de terminar o nosso 

relacionamento. Eu sou uma mulher 

decidida, eu sou muito prática. Na 

mesma intensidade que eu amo, eu 

desapego quando eu sei que é uma 

coisa que não e faz bem mais”, disse Pugliesi.

 A influenciadora ainda revelou que antes da separação ela estava bem focada em tentar 

engravidar. “Eu tentei engravidar durante um ano e três meses. Fiz tratamento, fiz inseminação, 

usei muitos hormônios para induzir ovulação. Foram muitas tentativas, todas frustradas. Quem 

é mulher e tenta engravidar e não consegue sabe o quanto é frustrante. Eu não tinha ideia de 

como seria difícil e doloroso. Meu corpo mudou, minha cabeça pirou”, contou.

Esta coluna descobriu que a Amazon está produzindo uma série sobre o saudoso João Havelange, 
ex-dirigente esportivo e ex-presidente de honra da Fifa. Por enquanto ainda não foi batido o martelo 
sobre qual ator dará vida a Havelange na nova produção que ainda não tem previsão de estreia. A série 
vem, quer dizer, vinha sendo mantida em sigilo até agora... Mas ainda bem que ninguém nos lê.

NOVA SÉRIE 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

ROQUE RODRIGUES / CO ASSESSORIA
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 N Organizadores de grandes eventos no país ainda re-
pensam a agenda para este ano, a despeito do início 
(muito tímido) da vacinação contra a pandemia da 
covid-19. A ABF Franchising Expo, a maior do setor, foi 
transferida do meio do ano para 29 de setembro a 2 de 
outubro, no Expo Center Norte (SP). No Rio de Janeiro, 
a Expo Franchising ABF Rio será de 11 a 13 de novem-
bro. Ainda há dúvidas sobre a Bienal do Livro do Rio 
de Janeiro, feiras de turismo em capitais e a realização 
do Rock in Rio, apesar das divulgações. 

Lula lá (na cela)
 N A repercussão nacional 

da sondagem da Paraná 
Pesquisas, feita a pedido 
da coluna, sobre a con-
cordância ou não dos 
brasileiros a respeito da 
condenação do petista 
mostra que o ex-presi-
dente Lula da Silva ain-
da é forte na mídia e na 
cabeça do povo. E só.

Foram-se os anéis
 N A despeito da iminente 

decisão do STF sobre a 
anulação ou não da con-
denação de Lula, índices 
mostram que o petista 
não é tão forte eleitoral-
mente como anos antes.

Aliás...
 N ...o sonho eleitoral do 

presidente Jair Bolsona-
ro, já disse a amigos, que 
disputará a reeleição, é 
confrontar com Lula no 
pleito do ano que vem, se 

ele estiver ficha-limpa.

O Literato
 N Faleceu aos 96 anos 

em São Paulo o editor e 
escritor baiano Gumer-
cindo Rocha Dorea, dono 
da editora GRD, que lan-
çou grandes escritores 
como Rubem Fonseca, 
Nélida Piñon, Gerardo 
Melo Mourão e Ignácio 
de Loiola Brandão. Foi o 
pioneiro no lançamen-
to de ficção científica no 
Brasil e editor de vários 
livros de Plínio Salgado. 

Bons tempos
 N G u m e r c i n d o  f o i  o 

maior descobridor de ta-
lentos literários do país 
numa época em que a 
literatura de ficção era 
valorizada pelas edito-
ras, que hoje focam em 
best-sellers internacio-
nais visando mercado de 
mídia.

Êpa, êpa 
 N A Prefeitura de São Je-

rônimo (RS) citou ‘castra-
mento’ de idosos para va-
cinação contra a covid-19, 
e a informação viralizou 
nas redes, corrigida em 
Diário Oficial. 

MERCADO 

Taxiando
 N Quem entende do setor 

acha que há muito vento e 
pouca turbina nesse pro-
jeto da companhia aérea 
da Itapemirim, que quer 
começar a operar com um 
airbus apenas.

Na pista 1
 N A Mercado Livre está re-

forçando sua rede de en-
tregas via iFood, Rappi e 
entregadores autônomos. 
Circulou na praça que vai 
acabar com a rede de ca-

minhões. Oficialmente, 
a empresa avisa que vai 
manter a logística com 
as 600 carretas e dez mil 
vans, investindo em todos 
os modais.

Na pista 2 
 N A Mercado conta hoje 

com 51 carros elétricos 
para entregas no Brasil. 
E emprega 36 mil colabo-
radores no país, diretos e 
indiretos.   

Apps de Comida  
 N A Mobills, startup de 

gestão de finanças pes-
soais, constatou que os 
gastos com os principais 
aplicativos de delivery 
de comida (Rappi, Ifood 
e Uber Eats) cresceram 
149%. Dezembro foi o mês 
com mais demanda. O 
acumulado desde março 
soma 189% de alta no ano. 

2020 NÃO ACABOU

ISOLAMENTO SOCIAL 

 N O ministro Edson Fachin, do STF, reconheceu o pedido de 
suspensão de ações de despejos e remoções de comunidades 
quilombolas no contexto da pandemia.  

“Instituições de 
Ensino tiveram a 
oportunidade de se 
manterem ativas, 
podendo continuar 
a oferecer serviços 
no modo virtual”

É inegável que 2020 foi um ano 
de mudanças marcadas pelo 
Coronavírus. Na Educação, 

não foi diferente. Sabemos que a 
Educação a Distância (EAD) existe 
há tempos, mas muitos vivenciaram 
seu primeiro contato com ela duran-
te a pandemia, por meio de aulas que 
foram migradas do modelo presen-
cial para o on-line.

Dessa forma, Instituições de En-
sino tiveram a oportunidade de se 
manterem ativas, podendo conti-
nuar a oferecer seus serviços no 
modo virtual. Tal situação minimi-
zou impactos do isolamento social, 
apesar dos inúmeros problemas que 
ainda persistem, mas que não serão 
abordados neste artigo. 

É importante ressaltar que a EAD 
envolve conceitos diversos, que vão 
além da aula on-line. O que ganha 
destaque aqui é que muitos professo-
res, gestores de Educação e profissio-
nais de Pedagogia foram surpreendi-

A dependência que o Brasil se 
vê hoje da importação do 
Insumo Farmaceutico Ati-

vo (IFA ) da China e da Índia para 
poder produzir aqui as vacinas de 
Oxford e CoronaVac prova a neces-
sidade do país planejar uma Estra-
tégia Nacional em Saúde. Para que 
tenhamos independência, temos 
que deixar de ser apenas montado-
res de vacinas, mas desenvolvedores 
de tecnologias e produtores de fár-
macos e insumos. Temos tudo para 
virar a Índia da América Latina - e o 
Rio ser a sua capital.

Além da estrutura da Fiocruz/Bio-
Maguinhos, o Rio dispõe de universi-
dades e centros tecnológicos de ponta, 
indústrias farmacêuticas instaladas 
e uma estrutura logística admirável, 
com estradas, portos e aeroportos. Já 
existe até o espaço para isso acontecer: 
a futura sede do Complexo Industrial 
de Biotecnologia em Saúde (Cibs), no 
complexo industrial de Santa Cruz, 
na Zona Oeste da capital, um antigo 
projeto que a lentidão estatal até hoje 
não conseguiu erguer.

Trata-se de uma área de 580 mil 
metros quadrados que até dezembro 
último pertencia à Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Rio 
de Janeiro (Codin). Em 3 de dezem-
bro de 2020, por meio do Instituto 
de Tecnologia em Imunobiológicos 
(Bio-Manguinhos), a Fiocruz final-
mente conseguiu a assinatura do go-
verno do estado e recebeu a escritura 
definitiva do terreno.

Nos últimos quatro anos, a passos 
de cágado, o local recebeu investi-
mentos do governo federal, que fez 
a terraplanagem, as cintas e o esta-
queamento dos nove prédios que no 
futuro permitirão Biomanguinhos 
quadruplicar a sua produção de fár-
macos. Mas a escritura definitiva era 
fundamental para Fiocruz garantir a 

O Brasil pode ser a Índia

Educação a Distância na pandemia
Mariana Haido 

pedagoga do 
Qconcursos

Dr Luizinho 

deputado federal 
(PP-RJ) 

dos com a notícia da transformação 
das aulas presenciais para os Am-
bientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs), sem nem mesmo terem aces-
so à capacitação.

Com resiliência e determinação, 
ajustaram-se às mudanças e acom-
panharam as necessidades que foram 

surgindo, desenvolvendo competên-
cias que antes não se mostravam vivas 
em suas realidades. 

Assim, motivaram e estimularam 
os estudantes, que também enfrenta-
ram o imenso desafio em suas práti-
cas de aprendizado. A certa resistên-

segurança para a captação de capitais 
privados, o que foi feito por meio  do 
lançamento do edital de licitação em 
5 de fevereiro deste ano.

Isso porque o empreendimento, 
estimado em R$ 3,4 bi, será financia-
do no modelo de financiamento BTS 
(“built to suit”, construção sob medi-
da), com previsão de geração de cinco 
mil empregos na construção e outros 
1.500 na operação. Isso resultará no 
maior centro de produção de produtos 
biológicos da América Latina - um dos 
mais modernos do mundo.

Essa pode ser uma oportunidade 
de ouro para o Brasil dar um passo 
além e de montador de vacinas passar 
a ser também produtor de IFA. Nesse 
sentido, apresentei o Projeto de Lei 
2.583/20, que cria, a exemplo do que 
existe na área da Defesa, a figura das 
“empresas estratégicas de Saúde”, que 
receberiam benefícios para investirem 

aqui e desenvolverem pesquisas.
É urgente que se inicie essa discus-

são para que, com um trabalho coor-
denado, que inclua além dos os minis-
térios da Saúde, Economia, Ciência e 
Tecnologia, entes públicos e privados, 
de modo que possamos atrair para o 
Brasil laboratórios e empresas que, 
juntamente com a inteligência produ-
zida pelas nossas universidades, dei-
xemos de ser coadjuvantes na Saúde 
para assumir papel de protagonistas.

Hoje, temos uma admirável capaci-
dade de produção no Butantan e em 
Biomanguinhos, que produzem a tota-
lidade das vacinas aplicadas no excep-
cional PNI brasileiro - com sobra para 
exportação - mas ainda não desenvol-
vemos as tecnologias, sendo obrigados 
a importar os insumos. Com investi-
mentos públicos e parceiros privados, 
nacionais e internacionais, temos a 
chance mudar essa realidade.

cia à modalidade on-line que ante-
riormente era demonstrada por mui-
tos, cedeu lugar a uma adaptabilidade 
ao uso de recursos didáticos virtuais. 

Logo, cada vez mais, cabe aos pro-
fissionais envolvidos neste contexto, 
o estudo e a busca por atualizações 
em métodos de ensino que propor-
cionem experiências educacionais 
adequadas a este novo cenário. Di-
versas ofertas de cursos em AVAs 
estão sendo disponibilizadas, com 
uma crescente demanda no Brasil e 
no mundo, colocando em evidência 
ações remotas e híbridas como op-
ções para o momento que estamos 
vivendo. Estas alternativas marcam 
o redirecionamento de modelos e de 
técnicas educativas, que poderão ser 
consideradas na EAD, contribuindo 
com o seu avanço, com base em es-
tratégias metodológicas planejadas 
para os processos de ensino-apren-
dizagem e de avaliação.

Que possamos, então, aproveitar a 
situação para visualizar as verdadei-
ras necessidades acadêmicas, usando 
a tecnologia digital em benefício do 
compartilhamento de boas práticas, 
da construção de saberes e da promo-
ção da autonomia na Educação.

AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

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

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
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MALHAÇÃO

 n Bianca decide ir embora e frus-
tra Duca. Querendo se aproximar 
de Bianca, João sugere que Dan-
dara convide Gael e as filhas para 
jantar. Gael se descontrola ao ver 
uma foto de Ana com René.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano e os tenentes seguem 
Dionísio. Natália se desespera 
com a entrega de sua pesquisa. 
Manolo fica em Vila dos Ventos. 
Lindaura pensa em um lugar 
para os ciganos acamparem.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha tenta acalmar Beto. 
Apolo garante que descobrirá o 
que aconteceu com ele na noite 
anterior ao seu casamento. Feli-
pe afirma a Jéssica que provará a 
inocência de Shirlei.

 n Kissare é socorrido. Kissare 
é operado. Amat sai a procura 
de Abrão. Gurik pede a mão de 
Danina a Sharur. Morabi se preo-
cupa ao saber que a cirurgia de 
Kissare foi bem-sucedida.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As chiquititas fazem um café 
da manhã especial para come-
morar o primeiro dia de direção 
de Carol. Todos dizem se sentir 
felizes com a escolha dela.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eurico comenta com Nonato 
sua preocupação com Silvana. 
Dantas afirma para o delegado 
que o depoimento de Ritinha 
não tem valor legal. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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NEGO DI

 nNego Di publicou um vídeo nas redes sociais comentando 
o paredão de Karol Conká. Na mensagem, o humorista 

começa com um tom calmo. “Sei que ela fez muitas mal-
dades, cometeu muitos erros, assim como eu cometi muitos 
erros. Eu vi depois vídeos de coisas que ela fez lá que eu não 
vi, coisas que ela fez depois e falou inclusive, de estar dizendo 
para galera ‘ah, agora o Di já foi’ como se o grande problema 
fosse eu, palavras que ela colocou na minha boca”, disse.

Em seguida, Nego Di alfinetou a ex-amiga 
de confinamento. “Independentemente 
de tudo isso, eu só desejo que ela vá para 
a put* que pariu, vá tomar no c* dela. Não 
me procure mais, cara, vai se tratar”.

‘Não me procure mais’

A
pós a formação do quarto paredão do ‘BBB 21’, com Karol Conká, 
Arthur e Gilberto disputando a permanência no jogo, anônimos 
e famosos iniciaram campanhas nas redes sociais para eliminar 
a rapper, que também ganhou um mutirão em seu favor. A ex-

pectativa é que Karol bata o recorde de rejeição do reality, superando a marca 
de Nego Di, que deixou a casa na semana passada com 98,76% dos votos.

Com a possibilidade de sair do programa, Karol deixou de lado o dis-
curso agressivo, mudou a estratégia e passou a pedir para o público eli-
miná-la. Envolvida em várias polêmicas na casa, a cantora, que foi líder 
duas vezes e se autointitulou “Rainha Má”, disse aos outros participantes 

que deseja sair do programa. Declarou que teve sonhos negativos em relação à sua 
participação no reality. “Aqui é muito fácil, pra mim, se perder. É muito fácil 
adoecer. E eu tive um sonho em que ficava louca. Não que vá ficar louca, mas talvez a minha 
luz vá apagando e não é isso que eu quero. Parece que a minha noção já foi aqui, já deu”, 
disse a rapper em conversa com Projota. 
Conká contou ainda não querer mostrar seu lado mais frágil para fami-

liares. “Já deu. Vim e causei, fui a mina bomba do rolê. Eu fui do céu ao 
inferno. E agora, a única coisa que eu sinto é alívio, porque vou ser ouvida. 
Podem pensar: ‘Ah, eu não queria que ela saísse, mas ela tá passando mal’. 
É uma caridade, tira porque vai dar ruim. Vou passar o dia chorando, dei-

tando num canto, depois vou ficar em posição fetal sem comer. Meu filho não pode ver 
isso, nem minha mãe”, disse ela. “Tem que ter humildade para reconhecer que a gente 

tem limites. E isso me deixa mais calma porque estou sendo sincera comigo mesma. Antes de 
ontem (sábado), eu já tava assim ‘definhandinho’, sabe?”, completou.

Karol também demonstrou não ligar para os haters. “Eu não estou nem aí. Espero que todo 
mundo tenha falado mal de mim pelas minhas costas porque eu já vivo isso, entendeu? E é normal as 
pessoas falarem mal da gente, (isso) não quer dizer, necessariamente, que a gente é uma merd* de 
pessoa”, disse.

FAMOSOS CONTRA
Com Karol no paredão, muitos famosos comemoraram nas redes sociais e 

pediram sua eliminação. “Não aceito menos de 99,9%”, postou a ex-BBB Rafa Kalimann. 
“Espero que as pessoas entendam que o BBB é apenas um jogo. Torço pra 
que a Karol Conká possa sair de cabeça erguida do programa e vá pra p* que 
pariu”, disparou o humorista Rafinha Bastos. 

A funkeira Valeska Popozuda também deixou seu recado no Twit-
ter: “Esqueçam quem for com a Karol no paredão, é 100% #ForaKarol 

pq o momento é esse Brasil”. Já o craque Neymar, do PSG, fes-
tejou e conclamou um mutirão de votos: “Bom dia. Já acordei 
com boa notícia!!! Karol Conka no paredão. Será que temos um novo re-
corde? Eu acho q dá hein, bora meu povo... MUTIRÃO.#ForaKarolConka”.

Apesar de Karol ser a favorita para sair, alguns fãs do ‘BBB 21’ organizaram mutirão 
para tentar salvá-la de uma eliminação humilhante. A hashtag “Fica Karol” chegou 
a entrar para a lista dos assuntos mais comentados do Twitter. Os defensores da ra-
pper acreditam que ela, como “agente do caos”, precisa ficar para manter o programa interessante. 

Com informações do  IG

ARCREBIANO

‘100% de rejeição’ 
 nO ex-BBB Arcrebiano também está  fazendo campa-

nha para a saída de Karol Conká com o maior índice de 
rejeição. No Instagram, Bil, que teve um breve affair com 

a cantora durante sua participação no reality, declarou o voto 
para eliminação alta da rapper e ainda mandou uma mensagem 

para Gilberto ao ver a formação do quarto paredão do ‘BBB 21’
“Fala muito, ó. Fala muito. Terça-feira, 100% de rejeição. Team Bil”, 
disse ele, filmando o momento em que a sister defendia sua per-

manência na casa. Na hora do economista pernambucano 
falar, Bil declarou: “Você vai ficar, Gilberto. Não 

se preocupe, irmão. Não é seu, fica 
tranquilo”. 
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Internautas organizam 

mutirão para eliminar 

Karol Conká com 

votação recorde no 

‘BBB’. Prevendo o 

tombo, rapper pede 

que o público a elimine 



Horóscopo

Você irá priorizar assuntos relacionados a família. 
Cuidar das pessoas próximas te fará bem. Uma 
vontade enorme de reatar um romance vai surgir. Cor: 
vinho.

A Lua vai te fazer se expressar com mais facilidade. 
Você será mais capaz de trocar ideias e fazer parcerias. 
No amor, o momento é de uma ótima sintonia. Cor: 
prata.

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: apito, apoio, após, bário, bata, bloco, bolo, bolota, chato, cobra, 
copa, cópia, hora, hospital, latir, lato, mosca, opaco, país, palco, pátio, pior, 
piso, praia, prato, rabo, risco, sombrio, tipo, tocha.

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

Oportunidades de faturar uma grana extra vão surgir, 
aproveite bastante. Dedique-se a uma causa social. 
No amor, invista em alguém realmente interessante. 
Cor: creme.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Seu humor pode variar bastante hoje. Não se deixe 
afetar por qualquer coisa, escolha suas batalhas. Na 
união, as afinidades e semelhanças devem prevalecer. 
Cor: vermelho.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua recomenda que você tenha cautela. No 
trabalho, procure ficar mais no seu canto. Também 
tenha cuidado com fofocas. No amor, invista na 
intimidade. Cor: marrom.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você deve buscar aliados para os seus projetos. A 
capacidade de inovar vai te ajudar. Os astros darão a 
maior força para você investir na paquera. Cor: 
vermelho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Empenho e dedicação vão te destacar no serviço. 
Cuide do seu visual para chamar a atenção das 
pessoas. Na união, o companheirismo é a palavra da 
vez. Cor: amarelo. 

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua acentua o seu desejo de aprender. Mantenha o 
contato com pessoas experientes e se aperfeiçoe 
naquilo que deseja. Na paquera, tenha cautela. Cor: 
dourado.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Abandone os antigos maus hábitos. Bom momento 
para fortalecer a união com familiares. Você estará 
muito atraente e pode conquistar alguém. Cor: azul-
vivo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você conseguirá se relacionar com todos à sua volta. 
Vai utilizar a sua sensibilidade para ajudar outras 
pessoas. É uma boa fase para assumir uma relação. 
Cor: cinza.

Excelente momento para cuidar do orçamento. 
Oportunidade de uma grande extra pode pintar. Tome 
cuidado com a saúde e seja paciente no romance. Cor: 
creme.

O ambiente de trabalho estará mais leve e 
descontraído. Suas ideias vão agradar seus colegas de 
trabalho. Na vida a dois, fase ideal para namorar. 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

Vídeo de 
Anitta 
tatuando o 
ânus viraliza
Tudo o que Anitta faz viraliza nas 
redes sociais, seja na música ou em 
sua vida privada. No fim de semana, 
a cantora voltou aos holofotes ao 
ter um vídeo antigo divulgado na 
internet. No registro, ela aparece 
tatuando o ânus.

As imagens não mostram o que 
a artista escreveu na região, mas, 
segundo informações de bastidores 
acessadas pelo site ‘Metrópoles’, a 
cantora teria escrito “”I luv u”, jeito 
informal de escrever, em inglês, “eu 
amo você”. Ainda segundo o site, a 
cantora ainda teria tatuado uma 
flor na vagina.

No Twitter, a cantora explicou 
que decidiu tatuar o local inusita-
do, pois não tinha mais espaço em 
outros lugares do corpo.

Simone abre o 
jogo sobre 
sexo com Kaká
Em um novo vídeo para seu canal 
no YouTube, Simone convidou o 
pastor Deive Leonardo e conversou 
sobre a intimidade entre casais. Ao 
falar sobre sexo antes e depois do 
casamento, a cantora perguntou se 
é pecado um casal que sempre se-
guiu os dogmas da igreja usar brin-
quedos sexuais. 

“Vocês, casados, têm que conver-
sar com sua esposa, com seu mari-
do, sobre o que vocês querem neste 
momento. O que importa, no final, 
é a intenção”, respondeu Deive.

“É que meu marido é matuto (ca-
beça dura), ele não deixa eu usar es-
sas coisas, não”, respondeu a canto-
ra. “Deus me livre. Já tem sobrando, 
para quê você quer mais?”, rebateu 
Kaká Diniz, dando a entender que 
é bem dotado.

Sonza sobre 
tattoo: ‘Dei a 
maior força’
Luísa Sonza revelou que se sentiu 
honrada ao ver o desenho de seu 
bumbum tatuado na perna de Vi-
tão, durante o ‘Encontro com Fá-
tima Bernardes’, ontem, na Glo-
bo. “Ele eternizou esse momento”, 
comentou ela. 

A cantora explicou que a tatua-
dora que fez o desenho frequenta 
sua casa e que durante reuniões 
com seus amigos sempre surgem 
ideias de desenhos ‘diferentões’. Ela 
até comentou que tem tatuado um 
dinossauro bebendo uma taça de 
vinho. Então, retratar o bumbum 
não seria ‘nada demais’. “Achei su-
perfofo e dei a maior força”.
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