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Justiça determina 
afastamento de 

Flordelis do cargo 
de deputada
Decisão final sobre parlamentar acusada 

de ser a mandante do assassinato do 

marido caberá à Câmara.  BRASIL, P. 3

STJ ANULA  QUEBRA 
DE SIGILO DE FLÁVIO 
BOLSONARO NO CASO 
DAS ‘RACHADINHAS’. P. 3

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

ATAQUE

NAÇÃO UNIDA PARA VENCER 
Conheça os tabus que cercam Flamengo e São Paulo no jogo de amanhã. P. 8

ECONOMIA, P. 9

ESCOLAS 
MUNICIPAIS 
RETOMAM 
AULAS 
PRESENCIAIS 
HOJE

ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA  
DO RIO APROVA 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL  
DE R$ 300

RIO DE JANEIRO, P. 6

DE
ST

RU
ÍD

A

O
 D

IA
 D

SENADOR QUER PERMITIR QUE EMPRESAS COMPREM VACINAS. P. 5

Como Karol Conká poderá 
recuperar sua imagem, arrasada 

depois do ‘BBB 21’? P. 15

Sarah Andrade, a ‘sister’  
que conquista.  FÁBIA OLIVEIRA, P. 12
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CONSELHO DE ÉTICA ABRE 
PROCESSO CONTRA 
DANIEL SILVEIRA POR 
AMEAÇAS AO STF. P. 3

Rio receberá 186 mil doses das 
2 milhões desembarcadas. P. 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Todo mundo viu aquelas cenas tristes 
dos caminhões-cegonha pela Avenida 
das Américas, abarrotado de gente.

Parecia imagem da Índia da década de 
80, mas não, isso é Rio de Janeiro!

Pessoas penduradas, trabalhadores, que 
depois de mais de 12 horas de labuta, aca-
baram pegando carona, contaram com a 
solidariedade de um motorista bonzinho...

Mas olha quanto tempo essa coluna aqui 
já denuncia o perrengue dos passageiros do 
BRT da Zona Oeste.

Quanta covardia...
Ninguém sequer explica mais o que tá 

acontecendo! 
É frota que diminuiu, é isso, aquilo... E o 

que já não era bom, fica horroroso!

sendo obrigado a aglomerar, e olha que não 
é porque quer!

Bate desespero em todo mundo. Imagina 
sair do trabalho 5, 6 horas e conseguir entrar 
no ônibus só 9 da noite? Não é nem chegar 
em casa! É muito sacrificante.

“O problema não é só a volta pra casa, é a 
ida pro trabalho também. Eu tento embar-
car, mas a porta abre e fecha na minha cara, 
sem condições de entrar”, conta a passagei-
ra Paula, moradora de Santa Cruz.

É isso... E quando a gente cobra, ainda 
fazem o que? Notinha pronta pra dizer que 
teve problema... Não dá pra engolir, né? 
Nem eu, nem o passageiro, nem ninguém é 
idiota por aqui.

Só espero que eles não venham querer 
aumentar a passagem com a desculpinha 
safada do aumento do combustível.

É um absurdo!
3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 nEla só quer costurar... Mas não é um 

passatempo, hobby... É necessidade! O 
pedido dessa senhora escancara a rea-
lidade de muitos aposentados do país.

Dona Lúcia, de 70 anos, mora em 
Maricá e é aposentada pelo Estado, re-
cebe pouco mais de um salário mínimo. 
Ela me procurou para fazer um apelo 
por uma máquina de costura, pois a que 
ela usa pra complementar sua renda 
tem mais de 50 anos! Tá velhinha, né?

“Ela já é muito antiga e me ajuda 
muito a pagar minhas contas. Pois o 
que eu recebo da minha aposenta-
doria só dá pra pagar aluguel, luz e se 

duvidar ainda falta”, conta ela.
É incrível como o Brasil despreza 

os seus velhos. E tem gente no poder 
que ainda tem a cara de pau de lançar 
cartilha ensinando o idoso a econo-
mizar seu dinheirinho. Me poupe, né? 
Economizar o que?

O dinheiro que vai pra mão, mal dá 
pra se manter! Quem tanto trabalhou, 
e deveria descansar, dá um duro dana-
do pra conseguir sobreviver.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Ser idoso nesse país é estar num 

eterno grupo de risco! E a gente não tá 
falando de pandemia, hein.

TÁ BONITO!
 nEntre uma cutícula e outra, vejo um 

senhor colocar várias sacolas na porta 
de entrada do salão. Ele pega uma toa-
lhinha, seca o suor, espirra álcool na mão 
e cumprimenta as meninas que logo 
ficaram eufóricas com a chegada dele.

De máscara do Flamengo, Seu 
Vanderlei estampava uma cara de 
cansado do sol forte. Mas mesmo as-
sim, abriu os braços... Uma delas grita: 
“Eba, melhor doce de São Cristóvão!”

Logo puxei papo... o que vende aí?: 
“Docinhos que minha mulher faz, tem 
de tudo aqui”. Eu nem curto muito 
brigadeiro (isso é polêmica pra outra 

coluna!), mas comprei vinte, um real 
cada e valeu cada centavo!

Assim como tantos brasileiros sem 
emprego fixo, ele sai de Itaboraí e ven-
de os doces que a esposa faz por todo 
Rio. Com o dinheiro, Seu Vanderlei 
comprou os equipamentos e agora vai 
fabricar farinha de rosca!

“E cadê seu carro?” Eu perguntei.
“Ih é grande... É ônibus! Saio de casa 

muito cedo, Dona Isabele.”
Por isso, se você me perguntou se 

tá feio ou tá bonito...O sonho pode até 
custar caro, mas o docinho... Ah, esse é 
bom e barato, e tenho dito!

Já tá insuportável!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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BRT da Zona Oeste: um enorme perrengue diário

Depois de como conduzir a vacinação e enfrentar a pan-
demia, um dos temas mais importantes da cidade do 
Rio e do estado, mais ainda do que definir o Plano Di-

retor, é qual a agenda de recuperação econômica que deve 
ser adotada. Com este princípio, a Comissão de Represen-
tação criada para debater o desenvolvimento econômico e 
tributário da cidade, que mira a recuperação e o equilíbrio 
das finanças, aprovou o Relatório Final durante reunião des-
ta segunda-feira. O relator Pedro Duarte (Novo) apresentou 
mais de 20 pontos de sugestões para a Prefeitura e o próprio 
Poder Legislativo. Uma que chamou atenção foi a desburo-
cratização de processos administrativos e corte de despe-
sas. Também foram incluídas sugestões para monitorar a 
situação econômica da cidade, elaborar estudo de impacto 
econômico da cadeia de petróleo e gás, cobrar dívida ativa 
para evitar prescrição e buscar novas fontes de receitas. “O 
documento tem objetivo de melhorar o controle das despe-
sas, ter novas iniciativas de arrecadação e criar ambiente de 
negócios favorável para que a cidade volte a receber mais 
investimentos e gerar empregos”, disse o presidente da Co-
missão, Rafael Aloisio Freitas (Cidadania).

OPOSIÇÃO AO RELATÓRIO
O segundo vice-presidente da Comissão, vereador Lin-
dbergh Farias (PT), votou contrário ao relatório e apresen-
tou como alternativa a emissão de moeda e o aumento 
de investimentos do governo. Ele afirma que, em todo o 
mundo, governos de esquerda e de direita estão injetando 
recursos na economia e responsabiliza a mudança na polí-
tica da Petrobras pelo agravamento da crise na cidade. “O 
investimento da Petrobras caiu de US$ 23 bilhões para US$ 
11 bilhões em quatro anos. Os estaleiros perderam 97% dos 
empregos”. Os vereadores do PSOL Monica Benício e Wil-
liam Siri também votaram contrários ao relatório.

RIO DE JANEIRO

As chaves da recuperação

 n A cidade avançou para 
bandeira amarela, risco bai-
xo de contágio de covid-19, 
tendo registrado 35.257 no-
tificações. Foram confirma-
dos 9.331 casos positivos da 
doença, se encontram ainda 
em investigação 165. O mu-
nicípio já descartou 5.081 ca-
sos prováveis, mas 435 óbi-
tos foram registrados. 

 n Meio milhão de reais em 
emendas destinadas à cau-
sa animal pelo vereador Dr. 
Marcos Paulo (PSOL) foram 
cortados do orçamento da 
prefeitura para 2021. Le-
vantamento realizado pelo 
gabinete do parlamentar 
revela que o corte total de 
verbas na Secretaria Muni-
cipal de Proteção e Defesa 
dos Animais até esta sema-
na já chega a 32,5%. 
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Segundo a fin-

tech Lendico, a 

pandemia afetou 

o bolso do bra-

sileiro: 43,4% 

dos pedidos de 

empréstimo 

foram feitos por 

conta do corona-

vírus. Tudo por 

causa de dívidas, 

gastos com saúde 

e necessidade de 

empreender. 

O jornalista Marco 

Antônio Montei-

ro lança o livro 

“Como enfrentar a 

direita no Brasil”, 

sobre temas como 

nacionalizações, 

saúde gratuita e 

combate ao dis-

curso do merca-

do financeiro na 

imprensa.

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

O registro da vacina da Pfizer/Biontech contra Covid-19 pela An-
visa pode agilizar o processo de vacinação. O impasse em relação 
ao contrato precisa ser resolvido para que a vacinação avance a 
passos mais largos. Que venham outros registros.

Mesmo com as dificuldades fiscais do estado, o auxílio emergen-
cial de até R$ 300,00, votado ontem na Alerj, representa um alívio 
importante para milhares de famílias fluminenses. O projeto é 
apoiado pelo governador Cláudio Castro, que deverá aprová-lo 
para chegar à população.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereador Pedro Duarte (Novo) foi relator da Comissão.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Voltar pra casa virou uma verdadeira 
peregrinação... Em média, três horas só na 
plataforma, sem contar com o tempo den-
tro daquela caixa de lata, com gente saindo 
pela vidraça!

É a imagem do terror, ainda mais agora 
na pandemia... Trabalhador sem escolha, 



BRASIL

TRÊS PARLAMENTARES NA

MIRA DA JUSTIÇA
TJ-RJ pede afastamento de Flordelis do cargo. Conselho de Ética abre processo 
contra Daniel Silveira e a deputada. Flávio Bolsonaro ganha um round no STJ

A 
terça-feira foi mar-
cada por três parla-
mentares do Rio de 
Janeiro na mira da 

Justiça: a deputada federal 
Flordelis dos Santos de Sou-
za (PSD), o senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos), e 
o também deputado, Daniel 
Silveira (PSL). Por unanimi-
dade, a 2ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do 
Rio, decidiu afastar Florde-
lis do cargo de deputada fe-
deral. A decisão, que passará 
pelo plenário da Câmara dos 
Deputados, que é quem de-
cide se será mantida, seria 
para que a parlamentar fique 
afastada de qualquer função 
pública até seu julgamento 
em processo. Flordelis é acu-
sada de ser mandante morte 
do marido, o pastor Ander-
son do Carmo, assassinado 
em junho de 2019.

Além do relator do proces-
so na 2ª Câmara Criminal, 
desembargador Celso Ferrei-
ra Filho, votaram a favor do 
afastamento da parlamen-
tar o desembargador Anto-
nio José Ferreira de Carvalho 
e a desembargadora Kátia 
Maria Amaral Jangutta. 

“Inicialmente é de se as-
sinalar ser irrefutável que 
a condição de parlamentar 
federal que ostenta, no mo-
mento, a ora recorrida, lhe 
proporciona uma situação 
vantajosa em relação aos de-
mais corréus da ação penal 
originária. Tanto assim, que 
não foi ela levada ao cárce-
re. Inquestionável, também, 
que o poder político, admi-
nistrativo e econômico da 
ora recorrida lhe assegura a 
utilização dos mais diversos 
meios, a fim de fazer preva-
lecer a sua tese defensiva”, 
afirmou Celso Ferreira Filho 
ao iniciar seu voto.

O desembargador afirmou 
que as ações da deputada ci-
tadas nos autos do processo 
podem significar interferência 
na apuração da verdade dos 
fatos. “Veja-se que nas redes 
sociais há evidências de diálo-
gos indicativos do poder de in-
timidação e de persuasão que 
a ora recorrida exerce sobre 
testemunhas e corréus. Igual-
mente, não há dúvidas de que, 
pela função que exerce, possui 
ela meios e modos de acessar 
informações e sistemas, dian-
te dos relacionamentos que 
mantém em virtude da função 
parlamentar”, completou.

Além do afastamento do 
cargo, Flordelis e mais 10 
acusados, entre filhos natu-
rais e adotivos, aguardam a 
decisão da 3ª Vara Criminal 
de Niterói para saber se irão 
a júri popular.

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

DIZ O ADVOGADO

 NO advogado Ângelo Má-
ximo, que representa a fa-
mília do pastor Anderson do 
Carmo, também defendeu o 
afastamento, sob alegação 
de que Flordelis atrapalhou 
as investigações do caso.

“A todo o momento ela se 
valia do cargo para agir, inclu-
sive coagir testemunhas. Fica 
claro o uso do cargo, o uso da 
máquina, da função públi-
ca para se esquivar da res-
ponsabilidade de ser man-
dante do crime. Ela tinha a 
sensação plena de que não 
poderia ser presa, mas agora 
as coisas vão mudar. Agora 
ela é uma ré como qualquer 
outra, passível até de prisão 
preventiva. Ela não vai mais 
poder turbar o processo e 
não poderá escorar no cargo. 
A justiça está sendo feita”, 
afirmou o advogado.

Defesa de Flávio pede a anulação das decisões do juiz Flávio Itabaiana

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO

MAIORIA DA QUINTA TURMA

Conselho abre processo contra Daniel Silveira
 > O Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar da 
Câmara dos Deputados 
instaurou processo dis-
ciplinar contra os de-
putados Daniel Silvei-
ra (PSL-RJ) e Flordelis 
(PSD-RJ) por quebra de 
decoro parlamentar. Os 
procedimentos podem 
levar os parlamentares 
a perder o mandato.

Após a instauração dos 
processos, o presidente do 

colegiado, deputado Jusceli-
no Filho (DEM-MA), convo-
cou nova reunião para hoje.

O presidente do colegia-
do sorteou o nome de três 
parlamentares que poderão 
relatar o processo: Profes-
sora Rosa Neide (PT-MT), 
Fernando Rodolfo (PL-PE) e 
Luiz Carlos (PSDB-AP).

A representação contra a 
deputada Flordelis também 
foi elaborada pela Mesa Di-
retora da Casa em outubro 

do ano passado. Foram 
sorteados para compor 
a lista tríplice para esco-
lha do relator do processo 
os deputados Alexandre 
Leite (DEM-SP), Fábio 
Schiochet (PSL-SC) e Gil-
son Marques (Novo-SC).

Tanto no caso de Daniel 
Silveira quanto no de Flor-
delis caberá ao presidente 
do conselho escolher um 
nome entre os sorteados 
para ser o relator.

Momento da 
chegada de 
Daniel Silveira 
no batalhão 
prisional, no Rio

 NA maioria da Quinta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) votou na tarde de ontem 
para acolher um dos pedidos 
da defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) 
e anular a quebra do sigilo ban-
cário do parlamentar no âmbito 
das rachadinhas.

O filho mais velho do presi-
dente Jair Bolsonaro (sem parti-
do) foi denunciado por peculato, 
lavagem de dinheiro e organiza-
ção criminosa após a conclusão 
da primeira etapa da investiga-
ção que apura indícios de desvios 
de salários de funcionários em 
seu antigo gabinete na Alerj.

A turma iniciou o julgamento 
pela análise do recurso que ques-
tiona a quebra de sigilo de Flávio 
e outras 94 pessoas e empresas 
de abril de 2019. Nesse ponto, o 
ministro João Otávio de Noronha 
concordou com as alegações da 
defesa do parlamentar, de que a 

decisão foi mal fundamentada.
“Ele (o juiz Flávio Itabaiana) 

afasta o sigilo de 95 pessoas, 
cada investigado tem uma si-
tuação, numa decisão de duas li-
nhas. Em verdade, o magistrado 
não se deu ao trabalho de adotar 
de forma expressa as razões do 
pedido do Parquet (Ministério 
Público), apenas analisou os 
argumentos, concluindo que a 
medida era importante. Apenas 
isso. A decisão é manifestamen-
te nula”, criticou Noronha.

Segundo o Estadão, No-
ronha elaborou um voto que 
constrói uma saída jurídica 
para beneficiar Flávio Bolso-
naro no caso das rachadinhas.

Os advogados do sena-
dor ainda pedem a anulação 
de todas as decisões do juiz 
Flávio Itabaiana Nicolau, da 
27ª Vara Criminal do Rio, que 
conduziu as investigações por 
quase dois anos.

Flordelis é acusada de 
ser mandante morte do 

marido, o pastor Anderson 
do Carmo, assassinado em 

junho de 2019

FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Ré atrapalhou 
investigações

STJ anula quebra do sigilo 
bancário de Flávio Bolsonaro
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Rio recebe 186 mil doses das  
2 milhões que chegaram ao país
Vacina Oxford/AstraZeneca, pronta para aplicação, será distribuída aos municípios em uma única leva

REGINALDO PIMENTA

D
as duas milhões de 
doses da vacina Ox-
ford/AstraZeneca 
que chegaram on-

tem ao Brasil, cerca de 186 
mil serão destinadas ao Es-
tado do Rio, segundo infor-
mações do secretário de Es-
tado de Saúde do Rio, Carlos 
Alberto Chaves. O número 
corresponde a 9,3% do total 
do lote de imunizantes, que 
foram produzidos no Insti-
tuto Serum, da Índia, e estão 
prontos para a aplicação. As 
vacinas foram entregues ao 
Instituto Bio-Manguinhos, 
da Fiocruz, no início da 
tarde. 

Segundo Chaves, as doses 
serão distribuídas integral-
mente a todos os municípios 
do Rio de Janeiro, que irão 
decidir se aplicam todas as 

vacinas em primeira dose ou 
se guardam parte para a apli-
cação em uma segunda etapa.

“Vamos cumprir a nova 
orientação do PNI (Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ção). Anteriormente, nós 
seguramos a segunda dose 
porque era norma do PNI. 
Agora que o governo pediu 
para liberar geral, estamos 
cumprindo a nova determi-
nação”, explica Carlos Alber-
to Chaves.

Segundo o secretário, as 
186 mil novas doses serão 
distribuídas “automatica-
mente” assim que forem li-
beradas pelo Ministério da 
Saúde para o Rio de Janeiro, 
após etiquetagem e análises 
pelo Instituto Bio-Mangui-
nhos, da Fiocruz.

“Após as doses serem leva-
das pela Polícia Federal para 
o CGA (Coordenação Geral 
de Armazenamento), em 

Niterói, vamos preparar as 
quantidades para cada mu-
nicípio de acordo com o ín-
dice populacional, o que leva 

CALENDÁRIO

 NO secretário estadual de 
Saúde distribuiu para os 
municípios do Rio, entre eles 
Miracema, Itaperuna e Cam-
pos, o lote de 173.500 doses 
de CoronaVac destinadas à 
aplicação nas pessoas que 
receberam a primeira dose 
do imunizante. 

A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) aguarda notifi-
cação do Ministério da Saúde 
sobre os públicos-alvos des-
sa nova remessa da vacina 
Oxford/AstraZeneca.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o cronograma de 
distribuição das doses está 
sendo elaborado. A pasta in-
forma que o governo federal 
também espera receber ain-
da nesta semana novos lotes 
da CoronaVac pelo Instituto 
Butantan. 

No Rio, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde aguarda a 
confirmação da quantidade 
de doses a serem encami-
nhadas pelo MS nas próxi-
mas remessas para redefinir 
o calendário de vacinação 
da cidade. 

Cronograma 
da Saúde

Caminhão do 
Programa Nacional 
de Imunização para 
levar as doses para 
a Fiocruz

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

Jovem de 16 anos 
que se vacinou em 
Niterói ainda cursa 
o pré-vestibular 

Polícia 
constata 
falsidade 
ideológica 
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Hospital Estadual Azevedo Lima

Os agentes da Delegacia de 
Combate à Corrupção e La-
vagem de Dinheiro (DCC-
-LD) constataram que houve 
falsidade ideológica no caso 
da vacinação de um dos en-
teados do diretor-técnico do 
Hospital Estadual Azevedo 
Lima, unidade de Niterói que 
foi alvo de mandado de busca 
e apreensão na segunda-feira. 

Segundo o delegado Tha-
les Nogueira, que comanda 
as investigações, o jovem 
tem 16 anos e ainda cursa o 
pré-vestibular, e não poderia 
ser classificado como acadê-
mico de Medicina em atua-
ção na unidade de saúde: o 
pretexto para ter recebido a 
vacina, conforme consta em 
prontuário apreendido pelos 
policiais.

Em relação à irmã de 20 
anos do adolescente, que tam-
bém foi vacinada, o delegado 
explica que ela ingressou na 
faculdade de Medicina no ano 
passado, e os agentes ainda 
apuram se ela tem algum tipo 
de atuação profissional efetiva 
no hospital.

“O foco da investigação 
neste momento é avaliar se 
houve mais casos de falsos 
acadêmicos sendo vacinados 
na unidade de saúde”, explica 
o delegado. 

um dia e, no dia seguinte, as 
doses estarão sendo entre-
gues”, afirma Chaves.

De acordo com o secretá-

rio, ainda não há a confirma-
ção da entrega de novas do-
ses da CoronaVac nesta se-
mana para o Estado do Rio.

RIO DE JANEIRO
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Projeto autoriza 
setor privado a 
comprar vacina
Texto do presidente do Senado permite ao poder 
público assumir riscos referentes ao imunizante

ROQUE DE SÃ�/AGÊNCIA SENADO

O 
presidente do Se-
nado, Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG), 
apresentou um pro-

jeto de lei para permitir ao 
poder público assumir riscos 
referentes à vacina contra 
covid-19 e autorizar o setor 
privado a comprar doses do 
imunizante. A proposta foi 
protocolada após reunião no 
dia anterior com o ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello.

De acordo com o projeto 
de Pacheco, a União, os Esta-
dos e os municípios poderão 
assumir os riscos referentes 
à responsabilidade civil de 
eventos adversos após a va-
cinação, desde que a Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) tenha con-

cedido o registro ou a auto-
rização temporária de uso 
emergencial do imunizante.

A intenção é agilizar a 
compra de laboratórios que 
exigem esse tipo de cláusu-
la contratual, como os pro-
dutores da Pfizer e Janssen. 
Ontem, a Anvisa aprovou o 
registro definitivo da vaci-
na produzida pela Pfizer no 
país. Há divergências, po-
rém, em relação a cláusulas 
impostas pela farmacêutica, 
como a previsão de que a 
União assuma riscos e cus-
tos de efeitos colaterais.

O texto de Pacheco tam-
bém autoriza as empresas 
privadas a comprar doses 
dos laboratórios. As compa-
nhias, porém, deverão doar 

os produtos integralmente 
para o Sistema Único de Saú-
de (SUS). O setor privado só 
estará autorizado a comer-
cializar ou utilizar as vacinas 
diretamente após o término 
da imunização dos grupos 
prioritários, como idosos e 
profissionais de saúde, pelo 
setor público.

“Desse modo, estaremos 
colaborando com o Poder 
Executivo da União, Esta-
dos, Distrito Federal e muni-
cípios para o enfrentamento 
dessa crise tão aguda e grave, 
que tanto mal tem causado 
ao povo brasileiro”, afirmou 
Pacheco na justificativa do 
projeto.

POLÊMICA

‘Empresário dificilmente vai querer comprar para o SUS’

 N Tanto a cláusula quanto a 
compra pelo setor privado 
são alvos de polêmica no Se-
nado. O líder do PSD na Casa, 
Nelsinho Trad (MS), apre-
sentou um projeto diferente, 
autorizando a aquisição por 
empresas para que as doses 
sejam aplicadas diretamente 
nos funcionários, respeitando 

as prioridades. A proposta de 
Trad cria o Programa de Vacina-
ção dos Trabalhadores (PVT) 
e permite que até 50% das do-
ses sejam doadas para o SUS.              
“O empresário dificilmente vai 
querer comprar para o SUS. Ele 
tem que vacinar sua massa labo-
ral. Nós temos que criar alterna-
tivas e acelerar a vacina no braço 

do povo”, disse o líder do PSD. 
Os dois projetos poderão ser 
discutidos em um só ou até 
incorporados na votação de 
uma medida provisória, o que 
aceleraria a votação. “A popu-
lação não quer saber se vem 
do ministério, do Doria, do 
Bolsonaro ou do Senado. Ela 
quer a vacina no braço”.

Projeto de Rodrigo Pacheco determina ainda que empresas doem as vacinas ao Sistema Único de Saúde

Atualmente, há 51 pacientes 
com covid-19 transferidos 
de Manaus para o Rio inter-
nados no Hospital Federal 
do Andaraí (HFA), Hospital 
Federal dos Servidores do Es-
tado (HFSE) e Instituto Na-
cional de Infectologia (INI) 
da Fiocruz. E não 512 confor-
me publicado na edição de 
ontem do jornal O DIA.

DIA A DIA

CORREÇÃO: 51 
INTERNADOS

MPF abre 
inquérito 
contra 
Pazuello 
A Procuradoria da Repúbli-
ca do Distrito Federal abriu 
ontem inquérito civil para 
apurar suposta improbida-
de administrativa por parte 
do ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, em relação às 
ações de combate à pande-
mia do novo coronavírus 
(Sars-Cov-2).

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) vai investigar 
se houve irregularidades no 
uso de recursos públicos para 
comprar medicamentos sem 
eficácia comprovada contra 
a covid-19, como a cloroquina 
e ivermectina, e omissão da 
pasta na compra de vacinas.

Por ser um inquérito civil, 
Pazuello pode inclusive per-
der o cargo, ter suspensão 
dos direitos políticos e até ser 
obrigado a ressarcir os cofres 
públicos. O ministro já é in-
vestigado pela Polícia Federal 
em outro inquérito, determi-
nado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A decisão foi assinada pela 
procuradora da República Lu-
ciana Loureiro.

Entre as informações pe-
didas, uma delas está ende-
reçada ao Conselho Federal 
de Medicina (CFM), que tem 
até 10 dias para manifestar 
sua posição sobre o aplica-
tivo TrateCov, disponibiliza-
do pelo Ministério da Saúde, 
para apresentar seu parecer 
se há violação da ética e res-
ponsabilidade médica.

Do Estadão Conteúdo
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Trinta e oito escolas municipais do Rio 
retornam às aulas presenciais hoje
Alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental poderão escolher se retornam fisicamente ou se mantém a forma remota

REPRODUÇÃO

A volta: aistanciamento social com marcação nas salas de aula

A 
Secretaria Muni-
cipal de Educação 
(SME) retoma hoje 
as aulas presenciais 

em 38 unidades distribuí-
das por todas as regiões da 
cidade. Voltam parcialmente 
nesta primeira fase os alunos 
da pré-escola, 1° e 2° ano do 
Ensino Fundamental, que 
reúne cerca de 7 mil alunos 
nessas turmas. A volta não 
será obrigatória e as aulas re-
motas serão mantidas. Cerca 
de 210 professores vão par-

ticipar neste primeiro mo-
mento das aulas presenciais.

De acordo com a SME, as 
escolas selecionadas atende-
ram aos critérios sanitários 
e de infraestrutura necessá-
rios para receber os alunos 
em salas de aula novamen-
te. O Sindicato Estadual dos 
Professores de Educação 
(Sepe) contesta a versão e 
afirma que as escolas não 
possuem as adequações ne-
cessárias para proteger alu-
nos e professores.

Olho caixa-baixa 
condensed black não 
italic em cinco linhas 
alinhado esquerda 
não hifena

O retorno é optativo para 
os alunos: cabe aos respon-
sáveis pelo estudante menor 
de 18 anos a escolha quanto 
ao retorno às aulas presen-
ciais. Já os estudantes maio-
res de idade vão definir dire-
tamente quanto ao retorno 
às aulas presenciais.

No total, serão 7.730 alu-
nos que terão a liberdade de 
escolher se voltam a ter aulas 
presencialmente ou mantém 
o estudo de maneira remota. 
De acordo com o Secretário 
Renan Ferreirinha (PSB), 
4401 alunos se manifesta-
ram e 82% teriam interesse 
em retornar ao antigo mo-
delo de ensino, segundo re-
portagem da Agência Brasil.

GREVE

Para o coordenador do Sepe, 
Gustavo Miranda, o retor-
no só deveria ser feito com 
a após a vacinação dos pro-
fessores. Hoje, o sindicato 
irá realizar uma assembleia 
para definir qual é o posicio-
namento da entidade sobre 
a reabertura da rede mu-
nicipal. Ele adiantou que a 
tendência é que a decisão de 
greve seja mantida.

“O Sepe só defende o re-
torno com vacina. Isso é cru-
cial. Defendemos o retorno 
com vacina por entender que 

não existem condições sani-
tárias adequadas. O retorno 
das unidades vai ampliar a 
contaminação da covid-19 
que está descontrolada no 
Rio de Janeiro”.

Ele acrescentou que o 
protocolo apresentado pela 
prefeitura é inconsistente, 
e que o sindicato vai insistir 
na demanda pela vacinação. 
Gustavo defende a manuten-
ção do ensino remoto, com 
a entrega de material físico 
para os estudantes que não 
conseguiram ter acesso à in-
ternet e a garantia do cartão 
alimentação aos alunos em 
situação de vulnerabilidade 
social.

“Vamos insistir na ques-

tão da vacina, pois as escolas 
sofrem com danos estrutu-
rais. A câmara dos vereado-
res foi até as unidades que 
iriam reabrir e verificou que 
não há condição”, diz.

A Alerj aprovou na quar-
ta passada o Projeto de Lei 
3.533/21, que estabelece 
como prioritários os profis-
sionais de educação na cam-
panha de vacinação. O esca-
lonamento começa com os 
professores que vão exercer 
atividades de forma presen-
cial; seguidos pelos educa-
dores em grupos de risco e 
depois os demais servidores.

Concessionária 
questiona a 
encampação da 
Linha Amarela

Lamsa 
entra na 
Justiça 
do Rio

A Lamsa, concessionária res-
ponsável pela manutenção da 
Linha Amarela, entrou com 
uma ação na 15ª Vara de Fa-
zenda Pública do Tribunal 
de Justiça do Rio na segun-
da, questionando o processo 
de encampação iniciado pela 
Prefeitura do Rio de Janei-
ro. A concessionária afirma 
o direito que a Prefeitura tem 
à encampação, mas enfatiza 
as etapas do processo legal. A 
Lamsa cita a necessidade de 
instauração de procedimento 
administrativo específico e de 
notificação à concessionária 
com pelo menos 90 dias. A 
empresa também menciona a 
garantia que tem, por lei, ao 
cálculo de indenização.

A empresa declara estar 
aberta ao diálogo com o 
município e, frisando “a im-
portância do respeito aos 
contratos para a garantia 
de um ambiente de negó-
cios favorável ao desenvol-
vimento da cidade”.

Segundo a Procuradoria 
Geral do Município, a Pre-
feitura do Rio não foi noti-
ficada da ação. O processo 
de encampação se refere 
à retomada de um serviço 
pelo poder concedente. Nes-
te caso, o serviço é a gestão 
da via expressa que conecta a 
Zona Oeste e a Zona Norte do 
Rio, e o poder concedente é a 
Prefeitura. Até o momento, 
a Lamsa é responsável pelos 
serviços de resgate mecâni-
co, tapa-buracos e resgate de 
vítimas de acidentes. 

REABERTURA

 N O retorno presencial as 
aulas serão divididos em 
três etapas: a primeira fase 
atende a alunos do 1° e 2° 
ano do ensino fundamen-
tal, a partir desta quarta 
(24); a segunda fase aten-
de estudantes do 3° ao 5° 
ano e 6° ao 9° ano, come-
çando no dia 17 de março. A 
última etapa é a reabertura 
presencial de creches, Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA) e Classe especial, a 
partir de 31 de março.

O horário de funciona-
mento das Unidades Es-
colares que retornarem ao 
ensino presencial será das 
7h30 às 17h30, mas a es-
cola poderá flexibilizar a 
entrada e saída para evitar 
aglomerações.

As unidades com ensino 
noturno funcionarão até às 
22h. Para fins de cumpri-
mento do Protocolo Sanitá-
rio, os horários de entrada, 
saída e intervalo dos estu-
dantes deverão ocorrer de 
forma escalonada.

Confira etapas 
do retorno

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Família acusa PM de matar Ray
Primo do adolescente nega que ele fosse ‘cobrador’ da milícia e acusa a polícia de não prestar socorro

ESTEFAN RADOVICZ

Lucas: ‘Ele (Ray) chegou no hospital (Salgado Filho) como bandido. Foi pego por policiais na porta de casa’

O 
primo de Ray Pinto 
Faria, morto durante 
operação no Morro 
do Fubá na segunda-

-feira, acusou policiais milita-
res de terem abordado e mata-
do o adolescente de 14 anos. A 
família chegou no fim da ma-
nhã no Instituto Médico Legal 
(IML) para reconhecer o cor-
po. Lucas Isaías da Silva negou 
a versão de que o primo seria 
‘cobrador de impostos’ da milí-
cia, disse que o adolescente ha-
via cursado o 4º ano do Ensino 
Fundamental na rede munici-
pal do Rio e acusou policiais 
de terem abordado e levado a 
vítima pela comunidade.

“Às 6h da manhã (de segun-
da-feira), me disseram que te-
riam abordado o Ray na porta 
de casa e saído à pé com ele 
na comunidade. Saí de casa, 
falei com a minha prima e ela 
já estava à procura do Ray. Os 
policiais disseram que não ti-
nham pego nenhuma crian-
ça. Andamos de ponta a ponta 
da comunidade e não conse-
guimos achá-lo. Nós encon-
tramos o Ray com dois tiros, 
no Salgado Filho, com outros 
dois mortos. Ele chegou no 
hospital como bandido. Foi 
pego por policiais na porta de 
casa”, afirmou Lucas.

Agora, a família cobra Jus-
tiça. “Ray não era cobrador de 
imposto. Não era miliciano. 
Era mais um morador que a 
Polícia Militar matou”, disse 
o primo. Queremos Justiça 
porque Ray era uma criança 
com uma vida toda pela frente. 
Hoje foi com a minha família, 
amanhã pode ser com outras”, 
declarou. O adolescente estu-
dava em Madureira e sua mãe 
havia acabado de buscar o kit 
escolar, segundo o parente. 

De acordo com o primo, os 
policiais levaram o equipa-
mento de câmera de seguran-
ça de uma padaria da comu-
nidade que poderia ajudar a 
esclarecer o caso.

A família diz que Ray Pinto 
Faria não recebeu assistência 

adequada após ser baleado. Os 
familiares também negam que 
a morte tenha sido provocada 
por troca de tiros com bandi-
dos. A Delegacia de Homicí-
dios investiga o caso e realiza 
a perícia de local.

A Polícia Militar ainda 
não retornou sobre as de-

núncias e, na segunda-fei-
ra, confirmou que o 1º Co-
mando de Policiamento de 
Área (CPA) e o Comando de 
Operações Especiais (COE) 
atuaram na Zona Norte da 
cidade do Rio. Segundo a 
PM, a operação tinha por 
objetivo “coibir movimen-

tações de grupos crimino-
sos na região”.

Segundo a nota da PM, hou-
ve confronto entre PMs e cri-
minosos armados nas comu-
nidades do Urubu e do Fubá. 
Na comunidade do Urubu, fo-
ram localizados dois feridos; 
no Fubá, houve um ferido. As 

três pessoas foram encami-
nhadas ao Hospital Munici-
pal Salgado Filho e morreram.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde informou que 
Ray Pinto Faria chegou morto 
e sem identificação à unidade 
hospitalar. A família já reco-
nheceu o corpo do rapaz.

ONG Rio de Paz vai 
arcar com os custos 
do sepultamento do 
menino, ainda não 
foi marcado

AJUDA DE ONG

 NSem recursos para o se-
pultamento do adolescente 
Ray Pinto Faria, a família pe-
diu ajuda à ONG Rio de Paz, 
que vai arcar com os custos. 
A data do enterro ainda não 
foi marcada. O presidente 
da organização, Antonio 
Carlos Costa, cobrou mu-
danças e fez um apelo para 
que a sociedade pare de ce-
lebrar a guerra e que as polí-
cias priorizem a preservação 
da vida dos moradores de 
comunidades.

“Entre 2007 e 2021, 81 
crianças foram mortas por 
bala perdida, ou, permita-
-me dizer, bala achada, no 
Estado do Rio de Janeiro. 
Sempre que um menino ou 
uma menina morrem de for-
ma tão banal e hedionda, 
pensamos que tudo vai mu-
dar, mas nada muda. O mo-
tivo deve-se ao fato de que 
esses pequeninos moram 
em comunidades cujos mo-
radores são considerados 
pelo Poder Público e grande 
parte da sociedade, matá-
veis”, afirma Antonio Carlos.

Sem dinheiro 
para enterro

BEATRIZ PEREZ
beatriz.silva@odia.com.br

Entre 2007 e 2021, 
81 crianças foram 
mortas por bala 
perdida, ou, permita-
me dizer, bala 
achada, no Estado do 
Rio de Janeiro”
ANTONIO CARLOS COSTA, 
da ONG Rio de Paz

 > Moradores da co-
munidade realiza-
ram uma manifes-
tação na noite de 
segunda-feira em 
protesto pela morte 
do jovem Ray. Deze-
nas de pessoas pedi-
ram “Justiça para o 
Ray”. Um ônibus foi 
vandalizado e outro, 
incendiado durante 
protesto.

A Rio Ônibus e a 
Fetranspor divul-
garam nota para re-
pudiar o incêndio e 
depredação de dois 
ônibus. A primeira 
ocorrência, às 11h, 
retirou de circulação 
um ônibus da linha 
636, que liga Praça-
-Seca e Saens Peña, 
vandalizado.  Um 
motorista da Viação 
Redentor foi agredi-
do por manifestantes 
e precisou de atendi-
mento médico. 

Por volta das 20h, 
o segundo carro, de 
linha 562L inter-
municipal da Via-
ção Vera Cruz, com 
trajeto de Duque 
de Caxias ao Méier, 
equipado com ar-
-condicionado, foi 
intencionalmente 
incendiado na Ave-
nida Ernani Cardo-
so, no Campinho. 
Não houve feridos.

Protestos 
e ônibus 
queimado
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VASCO

BOTAFOGO

Salgado convoca 
reunião de urgência

DANIEL CASTELO BRANCO

Luxa terá futuro avaliado

A ficha caiu em São Januário. 
Com ínfimas chances de evi-
tar o rebaixamento para a Sé-
rie B do Brasileiro, calculado 
em 99%, segundo o matemá-
tico Tristão Garcia, o Vasco já 
trabalha com o duro cenário 
que o aguarda em 2021. O pre-
sidente Jorge Salgado convo-
cou para hoje uma reunião de 
urgência com os presidentes 
dos poderes do clube: Carlos 
Fonseca (Conselho Delibera-
tivo), Antônio Peralta (Con-
selho de Beneméritos), João 
Marcos Amorim (Conselho 
Fiscal) e Otto de Carvalho 
(Assembleia Geral).

Todos os vices de Salgado 
e dos conselhos estarão pre-
sentes no encontro, que visa 
o debate sobre o delicado pa-
norama do clube, atolado em 
dívidas na casa dos R$ 720 
milhões, atraso de dois me-
ses de salários e perda de uma 
receita de aproximadamente 
R$ 100 milhões com a queda 

para a Segundona. Uma série 
de reuniões institucionais foi 
iniciada na segunda-feira.

Com acordo válido até o 
fim do Brasileiro, Luxem-
burgo terá o futuro discu-
tido. O treinador, que já se 
colocou à disposição para o 
projeto de retomada, preci-
sará se encaixar na nova rea-
lidade financeira do clube. 
Luxa acertou uma espécie de 
bônus caso o Vasco perma-
necesse na elite. 

Atuação 
de garotos 
é exaltada
O Botafogo quebrou con-
tra o São Paulo um jejum 
de dez jogos sem vencer 
no Campeonato Brasilei-
ro. A partida teve uma 
grande polêmica: um pê-
nalti marcado em favor 
do Tricolor Paulista, mas 
defendido pelo goleiro 
Diego Loureiro. Ao fim do 
jogo, o auxiliar alvinegro 
Lucio Flavio preferiu elo-
giar a atuação dos jovens 
comandados por ele ao 
analisar a arbitragem.

“Prefiro exaltar o jogo 
que os garotos fizeram, 
mais uma vez. Consegui-
ram a vitória. Parabenizo 
o Diego por defender a pe-
nalidade. Não cabe a mim 
mais uma vez falar sobre 
arbitragem. Vou deixar 
para a diretoria do clu-
be. Com relação ao lance, 
todos viram. No contex-
to todo da competição, a 
gente viu como vem sendo 
essa questão com arbitra-
gem”, afirmou.

O Botafogo anunciou 
na última semana a con-
tratação de Marcelo Cha-
musca como treinador 
para a próxima tempora-
da. “Tive um contato mui-
to rápido com ele antes do 
jogo, até em função do ho-
rário. Tive o privilégio de 
trabalhar enquanto atle-
ta”, disse Lucio Flávio.

FLAMENGO FLUMINENSE

Mengão enfrenta tabus 
contra o São Paulo
Rubro-Negro não vence o rival desde 2017. No Morumbi, última vitória foi em 2011

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O lateral Filipe Luís durante treino no CT no Ninho do Urubu

O 
Flamengo está a uma 
vitória de ser cam-
peão brasileiro pela 
oitava vez. Porém, o 

São Paulo, rival de amanhã, 
não vem sendo uma pedra 
no sapato do Rubro-Negro 
apenas na atual temporada. 
A equipe carioca vive alguns 
tabus em duelos contra o Tri-
color do Morumbi.

Sem vitórias sobre o São 
Paulo inclusive durante o co-
mando de Jorge Jesus, o Fla-
mengo não consegue derrotar 
o Tricolor paulista desde 2017. 
A última vitória dos cariocas 
aconteceu no dia 2 de julho da-
quela temporada, com gols de 
Diego Ribas e Guerrero, no Lu-
so-Brasileiro. Ao todo, são oito 
jogos sem vencer o rival (cinco 
derrotas e três empates).

No Morumbi, o jejum é 
ainda maior. A última vitória 
aconteceu em 2011. Sob o co-

mando de Vanderlei Luxem-
burgo, a equipe que contava 
com Thiago Neves e Ronaldi-
nho Gaúcho venceu o São Pau-
lo por 2 a 1. Ao todo, são seis jo-
gos de jejum (quatro derrotas 

e dois empates).
O São Paulo não entrará em 

campo amanhã para cumprir 
tabela. Com a derrota para o 
Botafogo, o Tricolor Paulista 
precisará vencer o Flamengo 

Técnico assume o 
time no sábado e 
vai amanhã ao 
Maracanã

Roger Machado visita 
CT e é confirmado

Novo treinador do Flumi-
nense, Roger Machado vi-
sitou o CT Carlos Castilho 
ontem e foi apresentado 
a alguns profissionais da 
comissão técnica. O pro-
fissional foi confirmado 
pelo Tricolor e começará 
o trabalho para a próxi-
ma temporada no sábado, 
quando será apresentado 
oficialmente.

Segundo o comunica-
do oficial do clube, Roger 
Machado se reuniu com 
o presidente, Mário Bit-
tencourt, e o diretor de 
futebol, Paulo Angioni. E, 
amanhã, ele estará no Ma-
racanã acompanhando a 
última partida do Flumi-
nense no Brasileiro, con-
tra o Fortaleza. 

Com a chegada de Ro-
ger Machado, Marcão vol-
tará a ser auxiliar técnico 

na comissão fixa. O novo trei-
nador assinou um contrato 
de dois anos com o Flumi-
nense, até o fim da gestão de 
Mário Bittencourt, e trará 
três profissionais com ele.

Apalavrado com o Flumi-
nense há dias, Roger Macha-
do já deu início ao planeja-
mento para a temporada de 
2021, analisando sugestões 
de reforços e o elenco atual. 
Ele, inclusive, já indicou no-
mes. Alguns jogadores como 
Hudson, que retornará ao 
São Paulo após o Brasileirão, 
não devem permanecer com 
o aval do novo treinador.

a palinha do apolinho

DANIEL CASTELO BRANCO

CALÇA DE VELUDO OU FIOFÓ DE FORA

JÁ É HORA DE 
MUDANÇA

PEDALADAS

 N O Código Brasileiro de 
Justiça Desportiva precisa 
mesmo ser atualizado para 
acompanhar a evolução. O 
futebol hoje é um negó-
cio que envolve milhões, 
atravancado por leis que 
estão obsoletas. Não tem 
cabimento um árbitro mu-
tilar um espetáculo com 
expulsões. Os jogos devem 
começar e acabar com 22 
jogadores em campo. Car-
tões vermelhos deveriam 
ser punidos com pesadas 
multas aplicadas aos clu-
bes, dobradas em caso de 
reincidência. As expulsões 
punem o show e quem 
paga por ele.

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

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

 NO Flamengo, se quiser fi-
car com a taça de campeão 
do Brasileirão 2020, terá que 
partir para cima do São Pau-
lo como se fosse um tsunami. 
O adversário estará em casa, 
sem grandes obrigações, e aí é 
que mora o perigo. O empate 
só servirá caso o Internacio-
nal não vença o Corinthians, 
no Beira-Rio, o que é pouco 
provável. Nos últimos con-
frontos, os paulistas levaram 
vantagem, mas cada jogo tem 
sua história e as estatísticas 
não entram em campo. O jogo 
mais difícil é o que está por 

ser jogado e, mesmo com mais 
time, o Flamengo precisa saber 
controlar as emoções, jogan-
do mais com o cérebro e pro-
curando dominar o ambien-
te. Até perdendo o Flamengo 
será campeão se o Interna-
cional também perder, mas 
é bom não facilitar. Rogerio 
Ceni (foto) foi cria da casa, co-
nhece os atalhos e caberá a ele 
acelerar a equipe em busca do 
bicampeonato, ansiosamente 
aguardado pela imensa Nação 
Rubro-Negra. Pena o campeo-
nato terminar escondido num 
fim de noite de quinta-feira.

 N Cruzeiro, Vasco, Bota-
fogo, Coritiba e Goiás na 
Segundona do Campeo-
nato Brasileiro. A tempo-
rada 2021 será mais di-
fícil que a anterior, sem 
folga.

 N Que os jogos no está-
dio do Morumbi e no 

Beira-Rio sejam decididos 
no campo pelos jogadores, 
sem que a arbitragem seja 
protagonista.

 N O lateral Reinaldo expulso 
e o reserva Leo, com o ter-
ceiro cartão, desfalcarão o 
São Paulo, amanhã, no due-
lo contra o Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Livre da pressão pela 
obrigação de ganhar, o Bo-
tafogo jogou bem, domi-
nou o São Paulo e venceu 
por 1 a 0, interrompendo 
uma incômoda sequência 
de jogos sem vitória.

 NJorge Sampaoli se des-
pede do Atlético Mineiro 
para trabalhar no Olympi-
que de Marselha, da Fran-
ça. Não deixa saudades, 
só contas para o presiden-
te Sette Câmara pagar.

BASQUETE
O pivô espanhol Pau Gasol, um dos 

melhores jogadores europeus da história 

da NBA, anunciou o retorno ao Barcelona.

Mário Bittencourt recebe Roger
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para garantir a classificação 
para a fase de grupos da Liber-
tadores, sem precisar torcer 
por um tropeço do Fluminen-
se contra o Fortaleza.

Apesar desses cenários, o 
Flamengo pode se sagrar cam-
peão sem precisar quebrar 
esse jejum incômodo contra 
o São Paulo. Em caso de em-
pate ou derrota do Interna-
cional para o Corinthians, em 
Porto Alegre, o Rubro-Negro 
será campeão mesmo que não 
pontue no Morumbi.

O zagueiro Rodrigo Caio 
não participou ontem do 
treinamento ao lado dos 
companheiros no Ninho do 
Urubu. O defensor fez traba-
lho de reforço muscular na 
academia. Apesar disso, há 
otimismo por parte da co-
missão técnica do Flamengo 
de contar com o jogador para 
a partida contra o São Paulo.

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br
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Auxílio emergencial aprovado no Rio 
Benefício mínimo será de R$ 200 e as famílias podem obter R$ 50 extras a cada filho - no máximo dois

DIVULGAÇÃO/ALERJ

André Ceciliano, presidente da Alerj: celeridade no programa

A 
Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) 
aprovou ontem a 

criação do auxílio emergen-
cial mensal de até R$ 300 até 
o fim deste ano. A proposta 
foi apresentada pelo presi-
dente Alerj, deputado André 
Ceciliano (PT). A medida será 
encaminhada ao governador 
em exercício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis para 
sancioná-la ou vetá-la.

O benefício faz parte do 
programa “Supera Rio” e terá 
um valor mínimo de R$ 200. 
O benefício mínimo será de 
R$ 200 e as famílias poderão 
receber R$ 50 extras por filho 
- num máximo de dois. Terão 
prioridade as famílias que, 
comprovadamente, tenham 
renda mensal igual ou infe-
rior a R$ 178 e, de preferên-
cia, estejam inscritas no Ca-
dastro Único de Programas 
Sociais (CadÚnico).

O benefício também será 
prioritário aos trabalhado-

res que perderam vínculo 
formal de emprego duran-
te a pandemia e que sigam 
sem qualquer outra fonte de 
renda, além dos profissio-
nais autônomos, trabalha-
dores da economia popular 
solidária, agricultores fami-
liares, microempreendedo-
res individuais e produtores 
culturais. As famílias com 
crianças e adolescentes de 
0 a 18 anos também terão 
prioridade.

A proposta proíbe o rece-
bimento do auxílio de forma 
cumulativa a outro benefício 
previdenciário ou assisten-
cial, seja este de origem fe-
deral ou municipal. Pessoas 
que estejam recebendo segu-
ro-desemprego também não 
poderão ser contempladas. 
O auxílio terá validade até 31 
de dezembro de 2021.

“São graves as consequên-
cias econômicas da pande-
mia, com mais de 100 mil 
pessoas sendo desemprega-
das somente ano passado, e 

podemos ajudar a reduzir es-
ses efeitos com medidas como 
essa, que vai permitir que par-
te da população saia da vulne-
rabilidade social com a pror-
rogação do acesso a uma ren-
da mínima básica. Sabemos 
que nunca é o suficiente, mas 
atualmente é o que o estado 

pode arcar. Acreditamos que o 
programa atingirá, ao menos, 
300 mil famílias fluminenses. 
Nós criamos os critérios e in-
dicamos as fontes de recursos 
para o Executivo. Esperamos 
que haja celeridade para co-
locar o programa em vigor”, 
ressaltou Ceciliano. 

LINHA DE CRÉDITO

 N A Alerj também aprovou uma 
linha de crédito de até R$ 50 
mil para microempreendedo-
res e autônomos. O valor de-
verá ser pago em até 60 meses, 
tendo uma carência mínima de 
seis a 12 meses, segundo a es-
pecificidade e o valor da linha 
de crédito concedida.

A concessão acontecerá 
através da Agência Estadual 
de Fomento (AgeRio), e o 
Executivo ficará responsável 
pelo pagamento das despe-
sas com juros compensatórios 
dos empréstimos. O beneficiá-
rio deverá pagar os tributos, 
taxas e tarifas bancárias da 
operação, além de eventuais 
juros de atraso no pagamento 
das parcelas. As empresas que 
receberem o crédito também 

terão que priorizar o pagamen-
to de salários e remuneração 
dos trabalhadores, além do 
pagamento de tributos esta-
duais e municipais. As compa-
nhias ainda serão proibidas de 
reduzir injustificadamente os 
postos de trabalho.

O Poder Executivo pode-
rá celebrar convênios com os 
municípios, pela celeridade e 
desburocratização do acesso 
ao crédito. A AgeRio deverá 
informar, semestralmente, ao 
Poder Legislativo, o número 
de beneficiados, empregos 
gerados e novos negócios fo-
mentados por esta norma. Já o 
governo deverá regulamentar 
a medida, indicando o órgão 
responsável pela gestão e ce-
lebração de contratos.

Microempreendedores e 
autônomos têm direito a auxílio
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Castro negocia ‘alívio’ do 
saldo da dívida do Rio

REPRODUÇÃO

Cláudio Castro se reuniu com o ministro Tarcísio Freitas e deputados

A
lém de tratar da 
adesão do Rio de Ja-
neiro ao novo Regi-
me de Recuperação 

Fiscal (RRF), o governador 
em exercício Cláudio Castro 
negocia hoje com o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
pontos cruciais desse acor-
do. Um deles diz respeito à 
dívida - ou melhor, ao saldo 
devedor dos débitos que o 
Rio tem com a União. Tam-
bém participam do encon-
tro com o ministro os secre-
tários da Casa Civil, Nicola 
Miccione, e da Fazenda, Gui-
lherme Mercês.

O Executivo estadual ten-
tará reverter uma medida 
que o estado fluminense teve 
que tomar, em 2017, para 
conseguir entrar no regime 
naquela ocasião: a renúncia 
de ações no STF que discu-
tiam dívidas do Rio adminis-
tradas pelo Tesouro Nacio-
nal. A mais importante delas 
(um mandado de segurança) 
questionava a aplicação de 
juros capitalizados pelo ór-
gão federal, levando ao cres-
cimento da dívida.

Antes de embarcar ontem 
para Brasília, Castro divulgou 
um vídeo e comentou o tema: 
“Tem a questão dos débitos do 
estado, que nós entendemos 
que foi feito um acordo lá atrás 
muito danoso para o Rio”.

CORTES

 n A PEC Emergencial também 
cria gatilhos para o ajuste fis-
cal na União, estados e mu-
nicípios. Entre eles, a redução 
de 25% de salário e jornada 
de servidores em períodos de 
crise. O texto proíbe ainda leis 

que autorizem o pagamento 
retroativo de despesas, a alte-
ração de estrutura de carreira, 
a realização de concursos, além 
da criação de bônus em favor 
de membros de Poder, empre-
gados públicos e militares.

Gatilhos para ajuste fiscal dos entes

 n A votação da PEC Emergen-
cial (186) amanhã no Senado 
está mobilizando parlamenta-
res e também o funcionalismo 
público do país. O parecer do 
relator, senador Márcio Bittar 
(MDB-AC), divulgado na se-
gunda, gerou polêmica. O re-
latório prevê, entre diversos 
itens, o fim dos gastos míni-
mos com saúde e educação na 
União, estados e municípios.

A aprovação da PEC foi 
atrelada pelo governo federal 
à extensão do auxílio emer-
gencial. Mas a possibilidade 
de extinguir os investimentos 

obrigatórios nessas áreas prio-
ritárias provocou controvérsia 
entre os parlamentares. Inclu-
sive, isso pode atrasar a discus-
são da matéria e a criação de 
um novo benefício.

O Movimento a Serviço do 
Brasil, que representa mais de 
400 mil servidores do país, re-
pudiou o projeto. E afirmou que 
o relatório representa “um gra-
ve risco aos direitos básicos da 
população”: “A proposta dá 
liberdade para que o dinheiro 
público seja utilizado como 
moeda de troca política de for-
ma irrestrita”.

PEC EMERGENCIAL

‘Proposta ameaça direitos básicos’

Senado vota amanhã a proposta de emenda constitucional

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

A possibilidade de os 
estados em recupera-
ção fiscal contratarem 
servidores em casos de 
vacância é outro ponto 
a ser discutido. A medi-
da foi vetada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ao 
sancionar a Lei Com-
plementar 178/21. “Tem 
vários pontos da lei que 
precisamos tratar com 
o ministro, principal-
mente a questão das va-
câncias”, disse Castro.

A reposição de car-
gos vagos é importante 
para manter os serviços 
públicos especialmen-
te nas áreas essenciais, 
como segurança, saúde 
e educação. Sem isso, 
haverá um déficit ain-
da maior de policiais 
militares e civis, por 
exemplo. Essa é uma 
preocupação que toma 
o governo. Até porque, 
hoje, o quadro de pes-
soal nesses setores já 
não alcança o quanti-
tativo necessário.

Tentativa 
de aval a 
contratações

 n O chefe do Executivo flumi-
nense está cumprindo desde 
ontem uma extensa agenda na 
capital federal. Ontem, Cláudio 
Castro se reuniu com o minis-
tro da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, e parlamentares da 
bancada fluminense. 

“O estado continuará rece-
bendo investimentos que contri-
buem para o seu desenvolvimen-
to. Essa foi a pauta da reunião 
de hoje (ontem) com o ministro 

Tarcísio e a sempre atuante ban-
cada do Rio de Janeiro”, destacou 
o governador interino.

Com o titular da Saúde, 
Eduardo Pazuello, o assun-
to é a vacinação contra a co-
vid-19 e a chegada de novas 
remessas de doses. Já com o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), as tratativas são 
pela prioridade da reforma tri-
butária e do pacto federativo 
pelo Congresso Nacional.

ECONOMIA E SAÚDE

Agenda extensa na capital federal
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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. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. 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.
 

ABANDONO DE EMPREGO 
Convidamos o Sr. MARCELO 
ANTONIO SANTANA DO NAS-
CIMENTO, portador da CTPS 
nº 42462, Série 090 RJ, 
funcionário do CONDOMÍNIO 
BARRABELLA HOTEL RESI-
DÊNCIAL, comparecer ao De-
partamento Pessoal  da em-
presa Protel Administração 
Hoteleira Ltda, no endereço, 
rua Alceu Amoroso Lima, 105 
- Loja C - Barra da Tijuca, no 
prazo de 48 horas.
Esgotado esse prazo, o caso 
será incurso na letra "i" do 
artigo 482 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, 
configurando abandono de 
emprego, o que implicará em 
seu desligamento do Condo-
mínio.
 

ALFAIATE T.98268-7947
alfaiate para retirada de 
medidas, Costureiras com 
experiência na ctps,  Salário 
a combinar, valor acima do 
piso. Contato: t.98268-7947 
zap
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

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.
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A RAINHA QUE ELIMINOU KAROL CONKÁ

 > Sarah Andrade vem surpreendendo a todos os telespectadores do ‘Big Brother Brasil’ com sua 

visão apurada do jogo que nenhum outro participante tem. Em poucas semanas de confinamen-

to ela conseguiu identificar os vilões e mocinhos da casa, conseguiu desfazer a trupe da discór-

dia, a começar pela eliminação de Nego Di - que ela puxou para o paredão - e depois a de Karol 

Conká - que ela indicou ao paredão como líder. Além disso, ela foi a participante menos votada 

em um paredão triplo de toda história do reality da Globo. Atenta aos detalhes, Sarah costuma 

observar tudo e todos, mas sempre na dela. Ela não se envolve diretamente em brigas e barra-

cos, mas engana-se quem acha a sister ‘mamão com açúcar’ nestas circunstâncias. Sarah tem, 

sim, um lado explosivo que podemos vir a conhecer em breve. “O lado explosivo da Sarah é falar 

alto, discordar sem cerimônia alguma de uma opinião ou posicionamento”, revela Ellen Peters, a 

amiga que morou com Sarah em Los Angeles, na Califórnia. Ellen também explica de onde vem 

a perspicácia de Sarah no jogo. “Muitas leituras que ela fez tem contribuído para as tomadas de 

decisões dela. Além disso, ela foi sempre aconselhada pela mãe a ser uma pessoa observadora, 

que presta atenção aos detalhes, expressões faciais e corporais”.
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Ex-Coelhinha da Playboy, Viviane Bordin, que atual-

mente atua como modelo e CEO da revista digital 

Diamond Brazil, prepara o lançamento da OnlyDia-

monds, uma plataforma de conteúdo adulto com 

a assinatura da marca Diamond Brazil. O objetivo é 

que a OnlyDiamonds concorra diretamente com a 

plataforma pioneira no segmento de compartilha-

mento de conteúdo adulto, a Onlyfans. “Estamos 

desenvolvendo um projeto de plataforma de con-

teúdo adulto com os mesmos cuidados e qualidade 

da Diamond Brazil. Nosso foco é a entrega de con-

teúdo das parceiras, modelos e artistas com assina-

tura direta dos fãs e seguidores”, disse a empresária.

LANÇANDO O CONCOR-
RENTE DO ONLYFANS

REPRODUÇÃO GLOBOPLAY

O apresentador Fábio Ramalho se 
assustou com a repercussão sobre o seu 
namoro com tiktoker João Paulo, de 19 
anos. “Não entendi a surpresa das pessoas 
com a minha orientação sexual. Eu nunca 
estive no armário como também nunca 
escondi nada da minha vida e por isso acho 
que não cabe os comentários que eu 
‘assumi’ agora ser homossexual. Sempre 
fui muito bem resolvido com a minha 
sexualidade’, a jornalista.

Fábio revela que o namoro tem um pouco 
mais de um ano e as fotos dos dois foram 
ficando mais frequentes nas suas redes 
sociais, a medida que o relacionamento ia 
se tornando mais sério com o tempo, como 
aconteceu como qualquer casal. “O que me 
chama mais atenção é que existem 
também comentários pesados por conta 
da nossa diferença de idade, porque eu sou 
26 anos mais velho, e o fato do meu 
trabalho de âncora na Record. Nunca 
ninguém da emissora me perguntou sobre 
a minha orientação sexual. Nunca ninguém 
me julgou na empresa. Esses tipos de 
preconceitos ainda são desagradáveis”, 
completa Fábio.

‘NUNCA ESTIVE 
NO ARMÁRIO’, 
DIZ FÁBIO 
RAMALHO

‘Tem um lado explosivo, mas 

não é agressiva’, diz amiga 

da líder Sarah Andrade

D
AV

I B
O

R
G

ES

 N A Sarah é a única jogadora que consegue enxergar o 
mesmo jogo de quem está assistindo, só que estando 
lá dentro do jogo. Ela sempre teve essa perspicácia? 
A que podemos atribuir essa intuição dela que difi-
cilmente falha? 

 L A Sarah sempre foi perspicaz, ela analisa pessoas e situa-
ções e não se deixa influenciar. Os valores dela são muito 
importantes e norteiam as ações e o modo de pensar dela. 
Quanto a intuição, a Sarah é uma pessoa de muita fé em 
Deus e que acredita na lei da atração. Devido a isso, a 
conexão dela com o universo é intensa e, dessa forma, se 
ela for atenta aos sinais, que se manifestam pela intuição 
dela, ela tem maior chance de acertar nas tomadas de 
decisões.

 N Semana após semana a Sarah vem conseguindo 
eliminar os ‘vilões’ do BBB. O jogo dela vem sur-
preendendo vocês, amigos e familiares, ou por já 
conhecê-la vocês já imaginavam que ela seria bem 
estratégica como vem sendo? 

 L Imaginávamos que ela seria estratégica, mas estamos 
surpresos e felizes como as escolhas e posicionamentos 
certeiros que ela tem feito.

 N A Sarah trouxe conhecimentos ou vivências de fora 
que estão a ajudando a jogar? 

 L Certamente a Sarah é curiosa por natureza e gosta de 
aprender. Muitas leituras que ela fez tem contribuído para 
as tomadas de decisões dela. Além disso, ela foi sempre 
aconselhada pela mãe a ser uma pessoa observadora, que 
presta atenção aos detalhes, expressões faciais e corpo-
rais,. O fato da mãe ser policial influenciou na criação de 

Sarah. Outro aspecto que contribui para a Sarah jogar 
do modo que está jogando é a experiência de morar em 
outro país, conviver com pessoas diferentes e ter vivido 
momentos inusitados e desafiadores.

 N Ela nunca pensou em seguir os passos da mãe na 
carreira militar? Diante do lado ‘espiã’ dela, vocação 
já da pra ver que tem. 

 L Ela nunca pensou em seguir a carreira da mãe. A Sa-
rah tinha como projeto profissional trabalhar na área de 
marketing de grandes empresas multinacionais, o que ela 
conseguiu concretizar.

 N Você, que morou com a Sarah, pode dizer com 
propriedade: ela é aqui fora exatamente o que está 
sendo lá dentro? 

 L A Sarah que está participando do reality show é exata-
mente a mesma pessoa que eu conheço, a minha amiga 
de sempre. 

 N Ela procura se manter sempre centrada mesmo em 
situações de brigas e barracos. Tem um lado mais 
explosivo dela que ainda não conhecemos? Acha que 
em breve ela pode vir a explodir em algum momento?

 L Por ser muito espontânea, ela tem um lado explosivo, 
mas ela não é agressiva. Sarah é uma pessoa que sofrerá, 
caso machuque alguém com as palavras. Ela preocupa-se 
muito em ser justa e tratar as pessoas com respeito. O lado 
explosivo da Sarah é falar alto, discordar sem cerimônia 
alguma de uma opinião ou posicionamento ou então tra-
zer à tona uma série se situações passadas que ocasiona-
ram a explosão no momento.
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DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL

IRMÃOS NETO DISPENSADOS 
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O Ministério Público do Rio de Janeiro se manifestou favoravelmente ao pedido de dispensa, feito pelos irmãos 
Neto, requerendo a dispensa do comparecimento em audiência de instrução marcada para 29 de abril de 2021, 
no que processo em que movem contra a influenciadora Antônia Fontenelle, por injúria, calúnia e difamação.
De acordo com o despacho do último dia 19, assinado pelo juiz Ricardo Coronha Pinheiro, da 39ª Vara Criminal 
do Rio, Felipe Neto e o irmão Luccas Neto estão dispensados de se fazerem presentes, sendo representados por 
seus advogados constituídos.
Em dezembro passado, a audiência virtual que estava marcada para o dia 9 foi cancelada, tendo em vista que os 
advogados de Antônia solicitaram a modalidade presencial da audiência. O pedido foi deferido, entretanto, ao 
que tudo indica, não será dessa vez que Fontenelle ficará frente a frente com os irmãos Neto, conforme pretendia.

‘ESSAS COBRANÇAS 
NÃO ME ATINGEM 
MAIS’, REVELA DULCE 
MARÍA SOBRE OS 
PADRÕES DE BELEZA
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Zilu Camargo começou o dia de ontem deixando seus 
seguidores no Instagram em polvorosa. Ela publicou 
uma foto deitada em uma cama vestindo uma lin-
gerie pra lá de sensual que deixa seu bumbum em 
evidência. “Acordando e agradecendo! Bom dia meus 
amores!”, escreveu Zilu na legenda da foto, que rece-
beu muitos elogios dos fãs da ex de Zezé di Camargo. 

Gabi Martins comunicou aos fãs ontem que passou por algumas 

cirurgias plásticas em Belo Horizonte, onde mora com a família. 

Gabi já teve alta do hospital e segue se recuperando em casa 

com o auxílio da mãe e do namorado, o cantor Tierry. 

“Hoje faz 24h que fiz a cirurgia. Estou com um pouco de dor 

nos peitinhos. Eu coloquei 331ml e 305ml no outro, porque um 

peito meu é maior que o outro. Então fizemos isso pra igualar. 

Também enxertou um pouco de gordura no bumbum e fizemos 

lipo na barriga e nas costas. Tô muito feliz com o resultado”, 

conta Gabi, que promete compartilhar todas as etapas de sua 

recuperação das cirurgias. 

CIRURGIAS PLÁSTICAS

SENSUALIZANDO
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 n Com direção de 

Rafaela Amado, 
o espetáculo ‘O 
Jogo’, da auto-
ra venezuelana 
Mariela Romero, 
ganha tempora-
da virtual, de 06 
a 21 de março. Na 
trama, as atrizes 
Geovana Metz-
ger e Milah Cou-
tinho expõem 
questões como 
desigualdade, 
opressão femi-
nina e relações 
abusivas.  Os 
ingressos estão 
disponíveis no 
site Sympla.

 n  A sambista 
Carla Rio coman-
da mais uma 
live do projeto 
‘Raiz e Enre-
do’ no próximo 
domingo (28), 
às 18h30min,em 
seu canal no 
Youtube. 

Mãe da pequena Maria Paula, de dois meses de ida-
de, Dulce María está voltando a trabalhar. Estrela da 
nova campanha de uma marca de cosméticos para 
cabelos, a cantora mexicana abriu o jogo sobre ter 
sido muito cobrada para seguir os padrões de bele-
za. “ É o assunto bastante delicado para qualquer 
mulher, mas hoje não sinto o mesmo peso de antes. 
Isso não quer dizer que a sociedade tenha parado de 
fazer essas cobranças porque ela não parou. Eu que 
parei de me importar com essas pressões sobre mim. 
Essas cobranças não me atingem mais. Quando eu 
descobri e entendi que não conseguiria agradar a 
todos, passei a fazer mais por mim. Silenciei todas 
as vozes externas que palpitam sobre o meu corpo, 
meu cabelo, meu rosto... eu sou suficiente e gosto de 
ser como sou”, pontuou Dulce.

‘TUDO EM FAMÍLIA’ NO TEATRO
Neto de Lucio Mauro e Arlete Salles, Pedro Medina está no elenco da peça ‘Tudo 
em Família’ ao lado de Fabi Oliveira, com quem é casado na vida real. A peça é um 
projeto de Aldir Blanc com direção do ator Lúcio Mauro Filho, quem vem a ser tio 
de Pedro. A estreia está prevista para o dia 2 de março, no Teatro Petragold.

CRISTINA GRANATO

Participante do ‘BBB 20’, Gui Napolitano conversou com Daniela Albuquerque sobre o reality show da Globo e contou que 
estranhou os boatos sobre o recebimento de informações privilegiadas durante o confinamento para alguns brothers da 
atual edição. “Na minha edição eu não soube de ninguém que tenha recebido informações vindas de fora [produção]. Em 
outros casos, às vezes o clima está muito pesado e se faz necessário falar algo, mas eu não sei”, disse o modelo.

SEM INFORMAÇÕES EXTERNAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Dos quase 300 réus que foram presos pelas fases da 
Operação Lava Jato de Curitiba, Rio de Janeiro e São 
Paulo, apenas o ex-governador carioca Sergio Cabral 
continua na cadeia. Para o Ministério Público Fede-
ral, manter Cabral na cela é fundamental na guerra 
de bastidores com a Polícia Federal. Quem conhece 
o outro lado das portas aponta que os procuradores 
não engolem o fato de a PF fechar acordo de delação 
premiada – caso de Cabral – com aval do Supremo Tri-
bunal Federal. O ex-governador teve seu acordo com a 
PF homolagado pelo ministro Edson Fachin, do STF, há 
um ano. É o único colaborador da Lava Jato que ainda 
vê o café passar pelas grades toda manhã.

Café na mesa
 N Fernando Cavendish, da 

Delta, com muitos contra-
tos fraudulentos – em es-
pecial no Rio – fechou de-
lação com o MPF, foi con-
denado a 11 anos de prisão 
recentemente, e segue em 
prisão domiciliar. 

Passou perto
 N Cabral, que chegou a ser 

cotado para vice na chapa 
de Dilma Rousseff, amar-
ga por ora 17 condenações 
que somam mais de 300 
anos de prisão nas costas. 

Tô longe 
 N Não havia confirmação 

até ontem à noite de que o 
presidente do DEM, ACM 
Neto, venha hoje à posse 
do ministro da Cidada-
nia, João Roma (Repu-
blicanos), seu ex-chefe de 
gabinete na prefeitura de 
Salvador. Estão hoje como 
água e vinho. 

Custo Castello
 N Há anos, nas mãos de 

diferentes presidentes da 
República, a Petrobras é a 
moeda eleitoral mais pre-
ciosa no cofre do Governo, 

na política de controle de 
preços dos combustíveis 
(que por sua vez, claro, se-
guram a inflação). Desta 
vez, a conta no mercado 
chegará alta a médio pra-
zo, porém tão forte como 
anteriores. 

Custo Brasil
 N A Bovespa está regis-

trando altas retiradas de 
capitais do Brasil desde 
a demissão do presiden-
te da petroleira, Castel-
lo Branco, decidida pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
São multinacionais que 
confiaram no discurso de 
Bolsonaro, na sua passa-
gem por Davos, sobre se-
gurança jurídica e novos 
tempos sem ingerência na 
empresa de capital aberto.

Previsib....
 N Previsibilidade é uma pa-

lavara alheia ao vocabulá-
rio do dia a dia de Brasília, 
mas ao citá-la tanto nos 
últimos dias, Bolsonaro 
resgatou a figura de Aécio 
Neves. A palavra foi o mote 
da campanha derrotada 
do tucano contra Dilma 
Rousseff em 2014.

Ôh, dona Kátia!
 NSenadora que sugeriu 

medidas sanitárias no Se-
nado, Katia Abreu colocou 
mais de 30 convidados 
dentro de uma sala de co-
missão, ontem, mesmo sob 
aviso da Polícia Legislativa 
sobre as restrições contra a 
pandemia. A turma presti-
giou sua posse como presi-
dente da Comissão de Re-
lações Exteriores.

Os fiscais 
 NConhecido pelo discurso 

– e prática – de austeridade 
desde os tempos de depu-
tado, o senador Reguffe vai 
comandar a Comissão de 
Fiscalização e Controle. O 
senador Marcos do Val será 
o vice. Ambos do Podemos.

Degradação 
 N O centro antigo do Reci-

fe, dos mais históricos do 
País, está degradado, rela-
tam moradores da capital. 
A antiga sede do Diario de 
Pernambuco - que deveria 
se transformar num mu-
seu - está destruída. Por 
ali batia ponto o funda-
dor Assis Chateaubriand. 
Nas ruas do entorno, pe-
dintes de várias naciona-
lidades: venezuelanos, co-
lombianos, equatorianos 
e brasileiros.

Termômetro 
 N A Mobills, startup de 

gestão de finanças pes-
soais, constatou que os 
gastos com supermercado 
aumentaram 28% entre 
março e dezembro, anali-
sando operações de 42 mil 
usuários do app. O ticket 
médio de dezembro foi de 
R$ 343,98. 

ESQUECERAM DE MIM 

CARRO CHEFE 

 N A ministra Damares Alves montou o Grupo de Trabalho mi-
nisterial para análise da vindoura Política Nacional de Direitos 
Humanos. Será sua bandeira da gestão.  

Quem recebe até dois salários 
mínimos faz parte dos 52,4% 
dos trabalhadores que cir-

culam pelos modais de transporte 
no Rio. Esse percentual pula para 
80% no trem. Os dados são do Plano 
Diretor de Transportes Urbanos de 
2015. Agora, imagine 2020 e 2021, 
em meio à pandemia, com muita 
gente em casa, em trabalho remoto. 
Quem sai à rua para trabalhar?

Em grande número, pessoas com 
relações de trabalho precárias, sem 
trabalho formal e, agora, sem uma 
renda básica de sobrevivência, extinta 
pelo governo federal. Uma multidão 
de usuários dos transportes que já so-
fre o impacto de ajustes recentes de 
tarifas, como o das barcas. Nos trens, 
teriam que arcar com um aumento 
brutal de 25% (IGP-M) nos gastos diá-
rios com passagens, autorizado por 
órgão do estado em 28 de dezembro.

Um aumento absurdo e que não 
havia a menor condição de ser banca-

As diversas transformações 
impostas pela pandemia ao 
mercado de trabalho exigiram 

uma agilidade fundamental na capa-
cidade de adaptação às mudanças, 
bem como na necessidade de se rein-
ventar. Primeiro, por uma questão de 
sobrevivência imediata. Em seguida, 
para permanecer sustentável e com-
petitivo neste contexto. Isso vale tan-
to para as organizações quanto para 
os colaboradores. Essa nova dinâmi-
ca organizacional revela competên-
cias e habilidades indispensáveis.

Às vésperas de completar um ano, 
talvez a mais longa fase de mudan-
ças contínuas experimentadas pe-
las empresas no século XXI, ainda é 
impossível ver a luz no fim do túnel. 
Ou seja, ainda permaneceremos em 
transição por um bom período. E o 
que isso quer dizer exatamente? Sim-
ples. Que elas continuarão ocorren-
do e que o nível de competitividade 
continuará crescendo. Seguiremos 
testando opções e recursos de forma 
permanente. A questão essencial é 
como manter a relevância diante des-
te cenário, conciliando metas, objeti-
vos e propósitos.

Diante da certeza de que essas 
transformações serão cada vez mais 
rápidas, é necessário que a sociedade 
se abra, criando e aceitando as novas 
dinâmicas de trabalho e estimulando 
o desenvolvimento das competências 
para a evolução das organizações e 
dos profissionais. As empresas, por 
sua vez, precisam priorizar a inova-
ção, valorizar o ambiente colaborati-
vo, rever seus paradigmas, incentivar 
a inclusão e a diversidade e manter 
boa reputação interna e externa. Pes-
quisa recente, realizada pela FRST 
Falconi, revela que apenas 44% das 
empresas se sentem prontas para o 
futuro mercado de trabalho. Temos 
um longo caminho a percorrer.

Pensando fora da caixa

Quem sai à rua para trabalhar?

Eliomar Coelho 

Dep. est. PSOL-RJ e 
presidiu a CPI dos 
Transportes

André Esteves 

Diretor do Instituto 
Cyclus e professor 
universitário

do pela parcela mais pobre da popu-
lação. Injustificável porque os itens 
que compõem o IGP-M e sofreram 
com a alta (especulativa) histórica do 
período não guardam relação algu-
ma com os usados na operação e ma-
nutenção dos serviços de transporte 
operados pela Supervia.

Graças à mobilização popular, o 
reajuste das tarifas dos trens foi rea-
valiado. Mas, além de uma decisão 
pontual, o governo precisa assumir e 
organizar seu sistema de transportes 
daqui para frente, que segue sob o 
comando de agentes privados. Esses 
não vão se furtar a exigir compensa-
ções financeiras enormes para a apli-
cação de uma tarifa mais adequada, 
ou jogar todo o custo para o Estado. 
Aliás, como sempre fizeram.

Na CPI dos Transportes que pre-
sidi na Alerj, ficou evidente a ausên-
cia de planejamento e coordenação 
entre os vários órgãos. O relatório fi-
nal aponta diversos descumprimen-
tos dos operadores (os de sempre, 
há décadas) na entrega de serviços 
e investimentos. É preciso sempre 
lembrar: os mesmos empresários 
que operam os serviços também 
controlam toda a máquina da bilhe-

Quanto aos profissionais, a empre-
gabilidade continua sendo um desafio 
extra. É fundamental refletir e am-
pliar as opções de carreira em linha 
com seus propósitos de vida, fomen-
tando o desenvolvimento de outras 
habilidades. A pesquisa identificou 
as principais competências deseja-
das pelos profissionais: inteligência 
emocional; liderança; capacidade de 
solucionar problemas complexos, de 
colaboração e de inovação; além da 
flexibilidade cognitiva, a famosa ca-
pacidade de “pensar fora da caixa”. 

O atual ecossistema profissional 
prioriza as qualidades essencialmen-
te humanas. Segundo o relatório Fu-
ture of Jobs 2020, do Fórum Econô-

mico Mundial, “metade de todos os 
trabalhadores do mundo precisará 
de requalificação até 2025. Entre as 
quinze habilidades mais requisitadas 
pelo mercado de trabalho do futuro, 
estão competências técnicas, como 
programação e experiência de usuá-
rio, e habilidades socioemocionais, 
como criatividade, pensamento ana-
lítico e inteligência emocional”.

Isto significa ao mesmo tempo um 
desafio, devido à crise econômica 
causada pela pandemia, que reduz a 
capacidade de investimento das em-
presas em capacitação; e uma opor-
tunidade porque coloca um nível de 
prioridade nunca visto em relação à 
requalificação da equipe.

tagem. E a tarifa continua do jeito 
que está, nas alturas.

Na decisão de agora, de aplicar 
nova tarifa dos trens, Agetransp (que 
autorizou o primeiro valor) e secre-
taria não se falaram. Se a secretaria 
não tem condições de negociar pre-
viamente com o concessionário, das 
duas uma: ou falta organização ou há 
muita pressão por parte dos empre-
sários de transporte.

Um transporte público de qualida-
de é aquele que respeita a vida. Mas 
não é o que temos visto. Pelo contrá-
rio, houve redução das linhas que 
passam pelas cidades e pelos bair-
ros, nas barcas e trens. Nos ônibus 
da cidade do Rio, não é de hoje que 
as linhas somem sem aviso prévio. 
Durante a pandemia não foi dife-
rente, diversas foram as reclama-
ções de sumiços, também nas linhas 
intermunicipais.

Falta fiscalização, mas falta dire-
ção, uma secretaria que retome o 
controle público da gestão e planeja-
mento dos transportes. E que defenda 
uma tarifa justa, e não o descontrole 
de recursos públicos em favor dos em-
presários ou que atente sobre o bolso 
dos mais pobres.

GERALDO MAGELA/ AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # Calzoon  Sucos e Calzones inaugura 22 franquias até abril em todas 
as regiões do. # Shoptime aderiu à campanha #RespiraXingu, para aju-
dar a região a enfrentar a pandemia da Covid-19. # A Direcional Enge-
nharia completa 40 anos com recorde de lançamentos e de vendas, com 
R$ 697 milhões faturados apenas no 4º trimestre de 2020. # O cantor 
e produtor Richard Martin lança em março o novo single “Even the Rain”.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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E
liminada na noite de ontem do 
‘BBB 21’, em paredão triplo com 
Arthur e Gilberto, Karol Conká 
tem um grande desafio ao voltar 

ao mundo real: reverter a imagem ne-
gativa criada dentro do reality. No con-
finamento, a rapper protagonizou cenas 
de xenofobia contra Juliette, bullying 
contra Lucas Penteado e brigas com Car-
la Diaz e Camilla de Lucas, além de ser 
acusada de manipular falas de outros 
participantes. Isso fez com que ela fosse 
cancelada pelo público e perdesse se-
guidores nas redes sociais, shows em 
festivais e contratos já assinados. Será 
que é possível reverter o cancelamento 
da intérprete de ‘Tombei’?

Pedro Valério, especialista em Marke-
ting Digital e CEO da agência Allfluence, 
diz que Karol, assim como Projota, en-
trou em contradição com as mensagens 
compartilhadas em suas próprias mú-
sicas. “Toda a imagem de um músico é 
em cima da mensagem. O rap não é uma 
música pelo virtuosismo musical, mas 
sim pela mensagem. A música da Karol 
Conká é em cima do protagonismo da 
mulher negra... Quando você fere a sua 
mensagem principal, é muito difícil você 
resgatar”, explica.

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

MALHAÇÃO

 n Gael avança contra René, e 
Dandara o expulsa de sua casa. 
Sol promete para Bete que se 
dedicará aos estudos. Dandara 
questiona René sobre seu rela-
cionamento com Ana. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano diz a Dionísio que ele 
será levado para a Alemanha. 
Quirino pede Nicole em namoro. 
Cassiano avisa Ester e Samuel 
sobre a prisão de Dionísio. Lino e 
Juliano conhecem Jeff.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha quase reconhece 
Guido. Shirlei se surpreende com 
a visita do padrasto de Felipe. 
Apolo decide dar uma chance a 
Tamara. Aparício descobre que 
Fedora e Leozinho fugiram.

 n Morabi não consegue reali-
zar seu plano contra Kissare. 
Hasabia não se conforma com 
a atitude de Nidana contra Terá 
e Amat. Amat fica aliviada ao 
desabafar com Nadi.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Eduarda surta ao saber da 
decisão de Maria Cecília em ficar 
com Tobias. Cris e Vivi ajudam 
Mili a criar um novo caminhar e 
jeito de falar.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi decide procurar por Rubi-
nho, que está no hotel com Cari-
ne. Ivan pensa em Cláudio. Joyce 
sequestra Ruyzinho. Alan e Érica 
treinam Jeiza para uma luta.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Apesar disso, o especialista em Mar-
keting analisa e diz que é possível rever-
ter a imagem negativa da rapper, mas 
que isso vai tomar um tempo, principal-
mente pelo fato de o reality ainda estar 
em exibição até o fim de abril. Assim, as 
atitudes da rapper dentro do jogo ainda 
vão repercutir nas redes sociais. Ele en-
xerga duas medidas principais para a 
equipe da cantora amenizar a situação: 
se posicionar contra a cultura do cance-
lamento nas redes e humanizar a rapper.

“Se eu fosse ela, eu falaria ‘se vocês 
são contra o cancelamento que eu fiz na 
casa, não me cancelem porque eu tam-
bém sou um ser humano’. E provaria isso 
com o que chamamos de ‘empilhamento 
de pressão’, que é mostrar que você tem 
um problema e foi empilhando pressão 
até te tirar do centro e você não ser você 
mesmo. Quando as pessoas entendem 
que, naquela situação, você não estava 
sendo você mesmo, elas abrem um pre-
cedente para voltar a te enxergar como 
um humano”, reflete Pedro.

Além de Karol, o especialista des-
taca que o rapper Projota, a psicóloga 
Lumena e o comediante Nego Di, que 
foi eliminado na semana passada com 
98,76% dos votos, também vão precisar 
trabalhar bastante para recuperar suas 
imagens e por terem feito parte do cha-
mado “Gabinete do Ódio”. Ainda acres-
centa que só vão conseguir reverter a 
situação se souberem conversar com o 
público fiel deles.

“Você precisa ser muito honesto e di-
reto, fazer uma mea-culpa e se posicio-
nar ao lado da pessoa que foi oprimida 
pela sua atitude. Se você foi cancelado, 
você machucou pessoas, independen-
temente da sua intenção. Pode não ter 
sido intencional, mas isso aconteceu”, 
analisa Pedro.

Ele usa como exemplo positivo a Viih 
Tube, que foi cancelada no passado e 
soube reverter a situação, fazendo essa 
“mea-culpa” e conversando com os se-
guidores fiéis, que consomem, de fato, 
o conteúdo dela. Com o tempo, os in-
ternautas de fora da bolha da influen-
ciadora esqueceram ou amenizaram o 
ocorrido.

TRAJETÓRIA DE CONKÁ
A vilã do ‘BBB 21’ começou o programa 
com 1,6 milhão de seguidores no Insta-
gram e era uma das apostas do público. 
Mas, agora, cinco semanas depois da 

Karol Conká, 

canceladora e 

cancelada no 

‘BBB’: à esq., a 

rapper com Lucas 

Penteado, Nego 

Di e Lumena; 

abaixo, com 

Lucas

estreia e ser eliminada, tem apenas 1,2 
milhão. Até uma página chamada ‘Re-
jeição da Karol’ ultrapassou a rapper e 
soma mais de dois milhões de seguido-
res na rede social.

O primeiro episódio que marcou uma 
imagem negativa na ex-sister ocorreu 
durante uma fala xenofóbica sobre os 
costumes da paraibana Juliette, pois a 
rapper não gostava que ela falasse e to-
casse demais nas pessoas. Atribuiu essas 
características ao povo do Nordeste e 
que ela, como uma pessoa nascida em 
Curitiba, no Sul do Brasil, seria diferente 
e mais educada.

Em seguida, a cantora foi uma das 
principais agentes do cancelamento de 
Lucas Penteado dentro da casa, que pe-
diu para sair do jogo por se sentir per-
seguido e humilhado. A cena mais im-
pactante dessa relação foi quando Karol 
expulsou o rapaz da mesa de jantar du-
rante uma refeição. Ela também chegou 
a dizer ao ator: ‘Lá fora eu vou te pegar’.

Internautas ainda acusaram a rapper 
de manipular pessoas e distorcer discur-
sos durante o breve affair com Arcre-
biano — o que foi suficiente para ela ter 
ciúmes da atriz Carla Diaz e protagoni-
zar briga durante uma festa. Ela ainda 
partiu para cima de Camilla de Lucas ao 
acusar a sister de não querer ver duas 
mulheres pretas no reality.

Em apenas cinco semanas, todo esse 
comportamento causou prejuízos para 
a carreira da rapper. De acordo com le-
vantamento feito pela agência Brunch, 
a pedido da revista ‘Forbes’, o prejuízo 
pode chegar a R$ 5 milhões. Ela perdeu 
contrato com uma marca de beleza, sho-
ws em festivais e seguidores nas redes. 
Até o programa ‘Prazer, Feminino’, que 
já estava gravado e ia ao ar em fevereiro, 
não foi exibido pelo canal GNT.

Se a equipe da cantora esperava re-
petir o sucesso de famosos no ‘BBB 20’, 
como Babu Santana, Manu Gavassi e 

Rafa kalimann, agora, encara prejuízos. 
O staff financeiro da rapper se preocupa, 
inclusive, com as contas do “apartamen-
to de luxo” citado pela cantora no reality 
— o aluguel do imóvel custa R$ 10 mil e 
fica em bairro nobre de São Paulo. Além 
disso, a assessoria artística optou por 
parar de veicular os vídeos gravados pre-
viamente para o Instagram e cancelou, 
temporariamente, o lançamento de uma 
música inédita.

REPENSAR O CANCELAMENTO
Pedro alerta que o cancelamento não 
ocorre somente no contexto do ‘BBB’ e 
que existe há muito tempo, mas foi am-
pliado “pela comunicação agilizada e 
alcance da internet, além da proteção 
da identidade”. Nas redes sociais, o can-
celador não enxerga as consequências 
dos seus atos para a pessoa cancelada.

“Vendo o ‘BBB’, a gente assiste ao can-
celador (como a Karol Conká), mas tam-
bém vê o resultado no cancelado (como 
o Lucas Penteado). Isso dói e machuca, 
deixando uma reflexão: se você teve al-
gum tipo de dor vendo o que aconteceu 
com o Lucas e com outras pessoas den-
tro da casa, repense bastante o seu po-
sicionamento na internet. Por exemplo, 
quando você vai na página de alguém 
para xingar e falar que a pessoa faz tudo 
errado só por ter uma opinião diferente 
da sua, isso também é cancelamento”, 
alerta Pedro.

Eliminada do ‘BBB 21’, Karol 

Conká perdeu seguidores, shows, 

contratos e dinheiro. Especialista 

em Marketing Digital diz o que  

ela pode fazer para reverter  

a situação

Reportagem do estagiário Filipe Pavão,  

sob supervisão de Tábata Uchoa 
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Horóscopo

Parentes podem se opor aos seus projetos hoje. Tenha 
muita calma. Alguns objetivos ambiciosos podem ser 
conquistados, corra atrás. Evite brigas na relação. Cor: 
dourado.

Dedique uma atenção especial a escutar alguns 
conselhos. A família irá te apoiar bastante. Na união, 
busque um tempo a sós em casal e aproveite. Cor: 
verde.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Algumas ideias criativas podem te ajudar no hoje. 
Converse bastante com seus amigos. Uma paixão 
proibida pode surgir e abalar suas estruturas. Cor: 
rosa-claro. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Trabalhe em equipe com uma postura simpática. As 
suas finanças vão estar numa ótima fase. Aproveite a 
fase de muita sedução no relacionamento. Cor: 
marrom.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua carreira será fortemente impulsionada. Você 
terá energia para conquistar grandes feitos, continue. 
Na vida a dois, desfrute do momento de estabilidade. 
Cor: branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

Procure concluir um trabalho o mais cedo possível. 
Você pode precisar de tranquilidade para ser 
produtivo. Uma paixão à primeira vista pode pintar. 
Cor: dourado. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Você terá disposição em dobro para mergulhar no 
trabalho e conquistar parcerias. Sua família vai te 
apoiar bastante. Ótima sintonia no amor. Cor: 
vermelho. 

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua acentua a sua vontade de brilhar. A sua 
competitividade estará em alta hoje. A sua vaidade 
vai impressionar as paqueras. Aposte no autocuidado. 
Cor: azul-vivo. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seu empenho no trabalho pode render uma grana 
extra. Há grande chance de você ter um bom aumento 
de salário. No amor, conversa séria hoje à noite. Cor: 
cinza.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O trabalho em equipe vai fluir muito bem. Você vai 
esbanjar força, o que deve motivar seus colegas no 
trabalho. A paixão vai aparecer no romance, aproveite. 
Cor: verde.

Se você trabalha em casa, uma dose extra de 
determinação vai surgir. Se você está livre, a Lua 
aumenta o seu desejo de viver uma relação 
duradoura. Cor: branco.

Você vai se sentir estimulado hoje. Aproveite para 
concluir tarefas pendentes. Muito companheirismo no 
seu romance. Só cuidado com possíveis tensões. Cor: 
lilás.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Pocah 
desmaia 
em festa 
do ‘BBB 21’ 
Pocah desmaiou durante a 
festa do ‘BBB 21’ na noite de 
segunda. A funkeira estava 
na pista de dança quando, de 
repente, caiu no chão. Fiuk, 
João, Juliette, Sarah, Viih 
Tube e Thaís tentaram aju-
dá-la. “Respira, Pocah”, disse 
Sarah. 

Logo em seguida, as câme-
ras da festa foram cortadas. 
Quando as câmeras voltaram 
a mostrar a festa, Pocah esta-
va sentada em uma poltrona 
e parecia bastante alterada. 
Viih Tube tentava fazer a fun-
keira beber refrigerante, na 
esperança de que isso a aju-
dasse a ficar sóbria.

Pocah foi levada ao confes-
sionário para receber aten-
dimento médico e parecia 
estar melhor quando saiu 
do local. Ela disse para Viih 
Tube que o médico mediu sua 
glicose.

Na mesma festa, Fiuk e 
Thais deram um rápido seli-
nho. O beijo aconteceu depois 
que Viih Tube colocou pilha 
para os dois darem um seli-
nho e disse que iria fotografar 
a cena. A youtuber também 
incentivou os dois a terem 
uma “amizade colorida”. 

“Olha a pressão. Selinho de 
amigo”, disse Fiuk. Os dois, en-
tão, se beijaram. “Achei que 
você fosse melhor que isso”, 
disse Thais após o selinho. 
Viih Tube pediu para os dois 
darem um beijo mais bonito, 
para gravar a cena. Fiuk se 
negou a beijar Thais de novo, 
mas disse que fora do reality a 
situação poderia ser diferente. 
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