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Cinco operadores de câmera e 
um assistente estão acionando 
a Globo na Justiça por más 
condições de trabalho. P. 12

PROCESSOS NOS 
BASTIDORES DO ‘BBB’

Rio e São João de Meriti têm as 
maiores taxas de letalidade  
Pesquisa da plataforma Brasil.IO aponta a capital com índice de 9,05% e a cidade da Baixada com 11,19%.  RIO DE JANEIRO, P. 5

COVID NO ESTADO 

ESCOLHAS 
RIO TEM QUE 
DEFINIR CAMINHOS 
PARA ALCANÇAR 
SOLUÇÕES DE SEUS 
PROBLEMAS 
INFORME DO DIA, 

P. 2

INSTITUTO 

BUTANTAN 

ENTREGA AO 

GOVERNO 600 

MIL DOSES DA 

CORONAVAC. 
RIO DE JANEIRO, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 10

GAROTADA DO 
FLA INICIA O 
CARIOCA COM 
REFORÇO DE 
ALGUNS 
PROFISSIONAIS

BOMBEIRO QUE 
ATROPELOU 
CICLISTA ESTÁ EM 
LIBERDADE E TEM 
QUE FICAR EM CASA 
NAS FOLGAS 

ATAQUE, P. 8
AFP

GILVAN DE SOUZA

Emoldurada por cartões-
postais, como o Museu 
do Amanhã, a cidade 
completa 456 anos em meio 
à pandemia. Mas o carioca 
segue com fé: vai passar!  P. 3 

Secretaria de Saúde do município abre mais um ponto de imunização 
drive-thru para atender idosos de 78 e 79 anos a partir de hoje.   P. 5 

Indústria de chocolates 
prevê um crescimento 
de contratações 
temporárias de 4,8% 
em relação a 2020. 
Saiba como conseguir 
uma oportunidade. P. 9 

Emprego: 
12 mil 
vagas na 
Páscoa

Ministério da Saúde tem cinco dias para responder sobre disponibilização de vagas. P. 4

TCU pede informações 
sobre leitos no município

ATAQUE

DIVULGAÇÃO/NOVA IGUAÇU
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Mariana Godoy estreia no 
‘Fala Brasil’, da Record. P. 15

Nigeriana Ngozi 
Okonjo-Iweala 
na direção da 
OMC é inspiração 
para mulheres 
empreendedoras 
no Brasil. P. 6
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VACINAÇÃO EM NOVA IGUAÇU

A FORÇA DA 
REPRESENTATIVIDADE 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Sem recadastramento, sem dinheiro no bolso... 
Essa é a situação de alguns servidores lá de 
Belford Roxo!

Segundo eles, desde janeiro não se vê a cor do 
dinheiro. E hoje já começa mais um mês...

Eles até tentaram se recadastrar, mas cadê que 
conseguiram?

A prefeitura já até se manifestou nas redes sociais, 
dizendo que o recadastramento dos servidores efeti-
vos já foi concluído, mas pelas denúncias não é bem 
assim...

“Tem servidor passando fome, com ordem de des-
pejo. E a prefeitura falando que está com o dinheiro 
do pagamento separado, mas cadê? Esse recadas-
tramento pra muitos não existiu, foi uma furada! 

Até quem conseguiu fazer ainda não recebeu”, conta 
um servidor que pediu para não ser identificado, por 
medo de represálias.

É surreal imaginar que o povo trabalha pratica-
mente de graça!

Que problema... E olha que não é de agora! A histó-
ria vem de muito antes.

Outro servidor que nos procurou conta que está há 
1 ano e 3 meses sem receber.

Sandro Santos da Silva, funcionário efetivo há 21 
anos da Secretaria de Segurança Pública e mobilida-
de urbana, não recebeu ainda o salário de dezembro 
de 2019, todo o ano de 2020 e décimo terceiro, e o 
mês de janeiro deste ano.

“Eu não tenho medo de botar a cara, tô cobrando 

Cheiro de calote!

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

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

Gabriel é ajudado por centro, mas precisa de doações

As mais lidas
Online

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

daremos início nos próximos dias, pelos canais eletrônicos da 
rede O Dia, a uma série de consultas à população. Elas nos 
permitirão apontar aquilo que a sociedade considera priori-
tário e definir, entre os problemas do Rio, os que precisam ser 
atacados primeiro.

É necessário, com os resultados em mãos, definir prioridades 
e traçar o caminho que, por exemplo, proporcionará à juventu-
de uma educação de qualidade e capaz de prepará-la para ter 
lugar num ambiente de trabalho cada vez mais exigente e sele-
tivo. É imperativo não permitir que o crime organizado seja uma 
barreira e impeça o Estado de proporcionar aos moradores das 
comunidades serviços públicos de qualidade e uma infraestru-
tura decente. Há muito para ser feito e cada etapa da jornada 
precisa ser planejada e posta em prática sem desvios de rotas 
nem interrupções. 

ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO
Esse ponto é importante. Para se livrar dos problemas que o 
afligem, o Rio precisa abandonar um dos vícios mais nocivos da 
administração pública nacional: a falta de continuidade. Aqui, 
como em outras cidades, obras públicas costumam ser interrom-
pidas antes de ficar prontas porque o prefeito ou o governador 
que entrou não quer dar sequência aos projetos do antecessor. 

A questão é: se isso acontece com projetos de curta duração, 
planejados para durar dois ou três anos, por que não acontecerá 

com projetos que, se tudo correr bem, demandarão dez vezes 
mais tempo do que isso? Para dar certo, o Plano Estra-
tégico precisa contar com o engajamento da população. 

Só depois que ele deixar de pertencer aos governantes e for 
assumido pela sociedade que os elegeu é que as ações terão 
continuidade e o dinheiro público deixará de ser desperdiçado 
pela interrupção de obras e programas. 

No caso específico do Plano Estratégico a ideia é, depois que 
ele for elaborado, debatido pela sociedade e aprovado nos ca-
nais institucionais, fazer com que deixe de ser uma política de 
governo e passe a ser uma política de Estado, de aplicação obri-
gatória pelos governantes. Assim, ao assumirem seus mandatos, 
os futuros prefeitos e os futuros governadores terão sob sua res-
ponsabilidade um determinado número de ações importantes 
para que o Plano tenha continuidade. 

Outro ponto fundamental: é preciso olhar para exemplos bem 
sucedidos em outras partes do mundo, adaptá-los à realidade 
local e aplicá-los no Rio. Não há nada errado em aprender com 
os outros. É preciso, por exemplo, conhecer e implantar no Rio um 
modelo de intervenções urbanas parecido com o que deu certo 
em Seul, na Coréia do Sul. É preciso ver o que os colombianos fi-
zeram para melhorar a qualidade de vida em comunidades antes 
dominadas pelo crime e pelo tráfico, em Medellin. E, também, 
para resolver os gargalos mais críticos no sistema de transporte 
público de Bogotá, uma cidade com um relevo mais desafiador 
do que o do Rio. 

É preciso ver o que os norte-americanos e os australianos 
fazem para cuidar da qualidade da água nas baias de San 
Francisco e de Sydney e fazer o mesmo na Guanabara. É preci-
so se inspirar no trabalho que transformou um ponto inóspito 
no deserto, como era a atual Dubai, num centro financeiro 
importante para o mundo.

Alguém pode dizer que é impossível fazer tantas intervenções 
ao mesmo tempo e que a cidade jamais conseguirá se livrar de 
seus problemas. Pensamentos como esse, convenhamos, não 
combinam com a essência do carioca. Ao longo de seus quase 
cinco séculos de existência, o Rio de Janeiro acolheu e viu flores-
cer uma série de trunfos que precisam, agora, ser postos para 
trabalhar em benefício da cidade. E preciso honrar a memória 
de Estácio de Sá e dos que vieram depois dele mostrando que 
o alicerce da obra que construíram é sólido o suficiente para su-
portar o edifício das próximas gerações. 

Parabéns, Rio. Você não pode ser problema. Tem que ser 
solução!

O Rio deve ser solução, não problema
O Rio de Janeiro, que completa hoje 456 anos de fundação, 

se vê diante da necessidade de fazer uma escolha definiti-
va. A cidade e seus moradores precisam decidir o caminho 

que pretendem seguir daqui por diante e definir com clareza 
aonde pretendem chegar nos próprios 20 ou 30 anos. Preci-
sam decidir se querem continuar ocupando uma cidade que se 
deteriora dia após dia ou se tomam para si a responsabilidade 
de consertar o que está errado e melhorar a qualidade do espaço 
onde vivem e trabalham. 

Isso mesmo! Por mais que doa para quem ama esta cidade 
admitir que a situação não é das melhores, é preciso reconhecer 
que o Rio, já há alguns anos, deixou de ser visto pelo Brasil e pelo 
mundo como a Cidade Maravilhosa. E passou a ser considerado 
um lugar problemático e perigoso. A crise fiscal, que é grande em 
diversas cidades brasileiras, é gigantesca no Rio. A pandemia do 
coronavírus, que ameaça vidas no mundo inteiro, parece adquirir 
uma dimensão ainda maior no Rio. A criminalidade, que preocu-
pa em todas as capitais, é alarmante na nossa cidade.

Não há como negar a verdade: a situação é delicada e o ca-
rioca depende cada vez mais de si mesmo para vencer essas 
dificuldades. Ninguém virá de fora para oferecer socorro se o ci-
dadão local não agir com a mesma determinação do português 
Estácio de Sá, ao desembarcar na Baia de Guanabara no dia 1º 
de março de 1565. Ao invés de olhar para os lados e ficar parali-
sado diante dos adversários e dos desafios que o aguardavam, 
ele olhou para a frente e enxergou as oportunidades de ouro que 
este lugar oferece. 

ASSUMIR A LIDERANÇA
A necessidade de os fluminenses começarem a ter atitudes 
concretas em defesa do estado e de sua capital tem sido tema 
recorrente nos textos que tenho publicado neste jornal nos 
últimos meses. Na edição de ontem, por exemplo, insisti na 
necessidade de um Plano Estratégico que defina os caminhos 
a serem percorridos para que o Rio deixe de ser considerado um 
estorvo e assuma a liderança como solução para os problemas 
econômicos e sociais dele e do Brasil. 

O jornal O DIA, porém, não tem a intenção de cometer o mes-
mo equívoco que vem sendo repetido há décadas por lideranças 
e instituições que desejam reduzir os interesses da população a 
seus próprios interesses. É preciso fazer justamente o contrário: 
ouvir o que a sociedade tem a dizer e utilizar as informações 
recolhidas junto aos cidadãos como base para a elaboração de 
um projeto de longo prazo.

Assim, e nos valendo de uma estrutura que já está presente 
em mais de 25 municípios e é especialmente sólida na capital, 

um direito que é meu. Tem funcionário doente, mor-
rendo e a prefeitura não dá uma resposta, um moti-
vo”, desabafa ele, que ainda administra um grupo de 
WhatsApp com outros funcionários no sufoco.

É... Não tá tudo às mil maravilhas, e o povo precisa 
de resposta!

A coluna cobrou a prefeitura que, em nota, informou 
que o recadastramento foi feito de 18 de janeiro a 5 de 
fevereiro. Após análise dos dados, a prefeitura come-
çou a efetuar o pagamento de fevereiro dos servidores. 

Sobre o fato de ter servidores sem receber há um 
ano, a prefeitura se defendeu, dizendo desconhecer 
essa informação, pois desde 2017 o prefeito Waguinho, 
tem mantido em dia o pagamento dos servidores ati-
vos, aposentados e dos pensionistas.

A gente vai continuar em cima, querendo saber dia e 
hora em que os trabalhadores em questão vão receber 
seus pagamentos.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 

 n4,5,6... 456 anos de Rio de Janeiro!
E que presentão a senhora recebeu, hein cidade 

maravilhosa?
1 ano de pandemia e a sensação de não ter saído 

daquele março de 2020... Pra falar a verdade, nin-
guém saiu!

E pelo ritmo que as coisas andam, ainda nem dá 
pra saber quando vai sair.

Ah, meu Rio! Mas isso aí você e seu povo ensinam 
como ninguém, todos os dias... Porque ser carioca, 
mesmo que de alma como eu, é ser perseverante!

Essa cidade, que fica entre o mar e a montanha, 
cheia dos seus contratempos ( e olha que são mui-
tos) e que é a vitrine do Brasil, nos promove sempre o 
exercício de que “amanhã será um novo dia”.

Carioca não desiste fácil, rapá! Seja dentro do BRT 
lotado ou aplaudindo o pôr-do-sol no Arpoador, ele 
mostra a que veio.

E comemorar aniversário é sempre um sinal de re-
nascimento, né? E quando isso tudo passar, ele com 
certeza vai renascer, como tantas vezes já renasceu. 

Pode acreditar!
Bora colocar o Pingo no I...
Meu Rio, minha escolha, feliz aniversário! E “aquele 

abraço!” de todos os anos, em 2021, fica só pela música 
mesmo. 

PODE FICAR BONITO!

 nO pedido chegou pelo pai de uma amiga...
Esse é o Gabriel, de 23 anos, morador de Irajá.
O jovem, que perdeu a mãe cedo, e é criado pela avó 

e pela bisavó, já bem idosas, sofreu um AVC aos 20! Ele 
recebia atendimento no Hospital Sarah, mas com a 
chegada da pandemia, tudo se complicou...

Hoje, ele está sendo ajudado pelo Centro Espírita 
Francisco de Paula, em Vigário Geral, que paga a fi-
sioterapia, medicamentos e também materiais como 
fraldas e pomadas.

Mas ele ainda precisa de muita ajuda! Precisa passar 
por consultas médicas e também de uma cama melhor.

“A família do Gabriel nunca foi em nossa casa, a his-
tória dele chegou para nós e resolvemos ajudar. Qual-
quer ajuda é muito importante para ele”, conta Cláudio 

Pereira, diretor do centro espírita.
É isso, gente... Se quem deveria realmente ajudar 

fecha os olhos, o povo de bom coração vai lá e faz! 
Parabéns ao Centro Francisco de Paula e bora ajudar 
mais ainda o Gabriel com o que ele precisa?!

O telefone do centro para doações é: (21) 
99433-6431

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É 
corrente do bem que fala, e tenho dito!

Nego Di acusa a Globo  
de manipulação no ‘BBB 

21’ e expõe bastidores
FÁBIA OLIVEIRA

Fogo Cruzado: fevereiro 
tem queda 90% no 

número de vítimas de bala 
perdida no Grande Rio

RIO DE JANEIRO

Do apoio de seguranças 
do Flamengo à emoção na 
Paróquia: os bastidores da 

peregrinação de Rodolfo 
Landim e Bruno Spindel

ATAQUE



RIO DE JANEIRO

E 
lá se vão 456 anos desde o seu 
‘nascimento’! E a cidade do 
Rio de Janeiro continua ma-
ravilhosa, apesar dos percal-

ços pelo caminho, ela resiste e pulsa. 
Abençoado pelo Cristo Redentor, que 
inicia hoje as comemorações pelos 
seus 90 anos, o Rio tem muitos de-
safios pela frente, o principal deles é 
vencer a covid-19. Mas, com as bên-
çãos do Senhor, que está de braços 
abertos, a capital fluminense vai dar 
a volta por cima! 

Rio do sol, do samba, das praias, 
das montanhas e lagoas. Rio do cho-
pp gelado na esquina, do Maracanã, 
da boêmia na Lapa, e do calçadão 
mais famoso do mundo, o de Copa-
cabana. O Rio é do Carnaval, mas 
também do Theatro Municipal. Para 
matar a saudade nesse período de 
pandemia de coronavírus e home-
nagear a cidade, O DIA separou al-
guns ícones bem cariocas. Como se 
vê, há de tudo um pouco e para todos 
os gostos, quando tudo isso passar é 
só chegar que a Cidade Maravilhosa 
vai acolher de braços abertos.

Ah, cidade de São Sebastião do Rio 
de Janeiro, o Cristo do alto do Corco-
vado cuida de ti, tenha fé! E, nesses 
tempos tão tão difíceis, Ele zela pelo 
seu povo. Fique firme como o Reden-
tor que te abençoa. Vai passar...

Feliz aniversário, Rio!

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br
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COM AS BÊNÇÃOS
DO CRISTO, O RIO FAZ 

456 ANOS   456 ANOS   

Arcos da Lapa: obra arquitetônica de maior porte feita no Brasil colonial

AGÊNCIA O DIA

Domingo na Lagoa Rodrigo de Freitas é sinônimo de pedalinhos na água

AGÊNCIA O DIA

DANIEL CASTELO BRANCO

Maracanã do futebol, dos clássicos, das paixões. Um ícone do Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

Estátua de Carlos Drummond de Andrade no calçadão de Copacabana

RIOTUR/DIVULGAÇÃO

Pôr do sol na praia do Arpoador, ou Arpex: atrai cariocas e turistas

LUCIANO BELFORD

Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão: herança do período Imperial 

AGÊNCIA O DIA

Theatro Municipal e estátua de Carlos Gomes: história e beleza

DIVULGAÇÃO

Desfile das escolas de samba no Sambódromo: luxo e alegria

Praia, sol, futebol, 
mar, montanha, 
lagoa... A Cidade 

Maravilhosa, 
assim como o 

Redentor, está de 
braços abertos e 
deixa seu recado: 

vai passar
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Pasta terá 5 dias para informar ações coordenadas 
e número de oferta de leitos ativos e inativos no Rio

O 
Tribunal de Contas 
da União (TCU) de-
terminou ao Minis-
tério da Saúde que, 

no prazo de cinco dias, apre-
sente as medidas adotadas 
em coordenação com as es-
feras estadual e municipal 
para a disponibilização de 
leitos para o tratamento de 
pacientes de covid-19 nos 
seis hospitais e três institu-
tos federais do Rio. 

O TCU pede informações 
sobre leitos operacionais em 
cada unidade, leitos inativos 
e soluções para reativá-los, 
além de medidas adotadas 
para suprir déficit operacio-
nal com demissão de 1.419 
profissionais cujos contra-
tos terminaram ontem e in-
formações sobre reabertura 
dos leitos perdidos com o in-
cêndio Hospital Federal de 
Bonsucesso. 

Em outra exigência, o mi-
nistério terá que informar 
como foi realizado o proces-
so seletivo para a contrata-

ção de 4.117 profissionais. 
Em um relatório do TCU 

divulgado no início de feve-
reiro constava que 770 leitos 
(clínicos e de UTI) encontra-
vam-se ociosos devido à fal-
ta de profissionais de saúde. 
A subutilização dos equipa-
mentos representava 48% 
dos leitos instalados. 

De acordo com os dados 
coletados pela fiscalização 
do TCU, o percentual de lei-
tos não utilizados por falta 
de recursos humanos nos 

hospitais federais varia de 
32% a 44%. 
Questionados pelo O DIA, 
o Ministério da Saúde disse 
que ainda está fazendo um 
levantamento da situação. 

PROTESTO CONTRA DEMISSÕES 
O Sindicato dos Profissio-
nais da Rede Federal (Sinds-
prev) fará manifestação na 
porta do Hospital de Bon-
sucesso hoje, a partir de 9h, 
contra a demissão de 1.419 
funcionários ontem. 

“A manifestação é para 
que os contratos sejam mais 
uma vez prorrogados, além 
de exigir uma solução para o 
Hospital Federal de Bonsu-
cesso, que há quatro meses 
não funciona plenamente, 
desde o incêndio”, explicou 
a diretora regional do Sinds-
prev, Christiane Gerardo.

Caso sejam demitidos, o 
impacto será enorme. “Isso 
pode acabar fechando lei-
tos, como é o caso do Cardo-
so Fontes. A partir de ama-
nhã (hoje), um CTI com cin-
co leitos pode fechar”, aler-
tou Christiane.

Sindicato fará uma manifestação na porta do Hospital Federal de Bonsucesso

MAIS VACINAS

Butantan entrega 600 mil doses da Coronavac

 NUma remessa de 600 mil do-
ses da vacina CoronaVac, contra 
a covid-19, foi entregue ao Minis-
tério da Saúde. De acordo com o 
Instituto Butantan, responsável 
pela produção da vacina no Bra-
sil, novos lotes devem ser enca-
minhados à pasta nos próximos 
dias. O laboratório, porém, não 
especificou as quantidades.

Com as novas doses, o Butan-
tan totaliza 3,7 milhões de doses 
entregues ao Programa Nacional 
de Imunizações (PNI), que por sua 
vez é responsável pela avaliação e 
distribuição das doses para cada 
estado. De acordo com o diretor Di-
mas Covas, 8,2 mil litros de insumo 
para a produção da vacina são es-
perados até amanhã, possibilidade 

a produção de pelo menos mais 
3 milhões de doses.

De acordo com o contrato as-
sinado pelo Ministério da Saúde, 
100 milhões de doses da vacina 
serão entregues pelo Butantan 
ao PNI até setembro deste ano. 
O instituto anunciou que será 
possível entregar o total de do-
ses em agosto.

Isso pode acabar 
fechando leitos, 
como é o caso do 
Cardoso Fontes. A 
partir de amanhã, 
um CTI com cinco 
leitos pode fechar”.

CHRISTIANE GERARDO

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br 

Covid: TCU cobra 
planejamento do 
Ministério da Saúde
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Maiores taxas de letalidade
Número de mortes de São João de Meriti e no Rio são as maiores em todo estado 

WHATSAPP O DIA

Aglomeração na Rua Alfredo Lopes de Oliveira, em São João de Meriti

A 
triste estatística da 
pandemia da co-
vid-19 mostrou dados 
alarmantes obtidos 

na plataforma Brasil.IO em 
relação ao Rio de Janeiro. Se-
gundo os dados, entre todos os 
92 municípios do estado, São 
João de Meriti, na Baixada Flu-
minense, e Rio de Janeiro, na 
capital, têm dois dos maiores 
índices de letalidade da doen-
ça. Segundo levantamento da 
Brasil.IO, do Ministério da 
Saúde, a taxa de letalidade 
de São João de Meriti bateu 

11,19% na última quarta-fei-
ra; enquanto o Rio de Janei-
ro registrou 9,05%. Casos de 
aglomerações e denúncias de 
festas clandestinas foram re-
correntes nos dois municípios 
nos últimos dias.

Em São João de Meriti, 
uma operação da prefeitura 
flagrou desfiles de blocos clan-
destinos, carros de som alto 
nas ruas e bares e restauran-
tes lotados. Na ação, equipes 
verificaram documentações, 
alvarás, mercadorias impró-
prias para o consumo e outras 

atividades ilícitas. Já no Rio, 
os eventos clandestinos se es-
palharam em diversos bairros. 
O Morro do Vidigal, na Zona 
Sul, foi um dos locais em que 
a curtição reuniu centenas de 
pessoas.

Na Rua Olegário Maciel, na 
Barra, houve, inclusive, engar-
rafamento de carros, tamanho 
movimento do local. Outra re-
gião já marcada por diversos 
flagrantes de desrespeito à 
pandemia é a Rua Dias Ferrei-
ra, no Leblon. O trabalho re-
forçado da Secretaria Munici-

pal de Ordem Pública foi acio-
nado no Carnaval mas, mesmo 
assim, ocorreu aglomeração. 

Ainda de acordo com o le-
vantamento, em relação ao nú-
mero de casos confirmados, o 
município da Baixada Flumi-
nense apresenta 1.243,38 ca-
sos confirmados por 100 mil 
habitantes, e a capital 3.051,83 
casos. Já quanto ao número de 
mortes, o Rio registra 276,21 
óbitos por 100 mil habitantes, 
enquanto São João de Meriti 
139,14. Óbitos no estado che-
gam a 33.080.

Nova Iguaçu 
vai vacinar 
idosos de 78 
e 79 anos

 > A partir de hoje, a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde de Nova Iguaçu 
irá começar a vacinação 
dos idosos com 78 e 79 
anos, dando continui-
dade a primeira fase de 
imunização da cidade. 
Os locais de vacinação 
estarão disponíveis para 
os idosos de 79 anos hoje 
e amanhã, enquanto na 
quarta (3), quinta (4), e 
sexta-feira (5) será a vez 
dos idosos de 78 anos 
se imunizarem. No Rio 
(capital), hoje começa 
a vacinação de idosos 
com 79 anos. A imuni-
zação dessa faixa etária 
vai também vai ocorrer 
amanhã e depois. 

Em Nova Iguaçu, a 
mudança não está ape-
nas no calendário, tam-
bém será acrescentado 
mais um ponto de vaci-
nação drive-thru na ci-
dade, dessa vez no Sho-
pping Nova Iguaçu. Sen-
do assim, a cidade passa 
a ter 15 locais disponí-
veis para atender todo 
o público-alvo, tanto de 
primeira quanto de se-
gunda dose. A ampliação 
prevê evitar a formação 
de filas e aglomerações 
nestes locais, garantin-
do o cumprimento das 
recomendações do Mi-
nistério da Saúde.

A vacinação acontece 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 16h, e o 
idoso deverá apresentar 
carteira de identidade, 
comprovante de residên-
cia, CPF e cartão SUS. 

Além do grupo, tam-
bém será aplicada a 
segunda dose em pro-
fissionais de saúde da 
linha de frente que se 
vacinaram entre 20 de 
janeiro e 19 de feve-
reiro; profissionais de 
saúde com mais de 60 
anos imunizados en-
tre 1º de fevereiro e 12 
de fevereiro e também 
idosos maiores de 90 
anos vacinados entre 
1º de fevereiro e 19 de 
fevereiro. É importan-
te ressaltar que apenas 
aqueles que tomaram 
Coronavac irão tomar 
a segunda dose neste 
momento, visto que o 
intervalo entre a pri-
meira e segunda dose 
é de 14 a 28 dias. Quem 
tiver ultrapassado este 
prazo, também pode-
rá comparecer para 
garantir a completa 
imunização.

Até a última sexta-
-feira (26), foram vaci-
nadas 23.174 pessoas no 
município, sendo 17.106 
com a primeira dose e 
6.068 com a segunda 
dose.
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Posse da nigeriana 
Ngozi Okonjo-Iweala 
para chefiar a OMC 
pode favorecer 
pequenas empresas 
brasileiras

A 
semana começa com um cha-
mado às mulheres, que daqui 
a uma semana vão celebrar o 
Dia Internacional da Mulher. 

O 8 de março - nunca é demais relem-
brar - foi escolhido para ressaltar as 
conquistas das mulheres, que não 
foram e não são fáceis. Contudo, ao 
contrário do que fica no imaginário, 
esse dia não é de “festa”, é de luta por 
igualdade de condições de trabalho, 
como remuneração equivalente ao 
cargo ocupado, independentemente 
do gênero, por espaço nas fileiras aca-
dêmicas, nas empresas, no empreen-
dedorismo, e na vida. E nesse contexto 
tão adverso, uma mulher em especial 
chamou atenção há poucos dias por 
conseguir transpor uma das barreiras 
mais cruéis que existe, a do racismo: a 
nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, de 66 
anos, é a primeira mulher, e nascida 
na África, a ocupar a diretoria-geral 
da Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). Seu mandato vai até 31 de 
agosto de 2025. E na esteira da nova 
diretora-geral, O DIA buscou histórias 
inspiradoras para as mulheres olharem 
o horizonte com um pouco mais de oti-
mismo e para mostrar que representa-

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

tividade é muito importante. 
Além da importância das desigualda-

des econômicas, outras pautas devem ga-
nhar mais espaço na gestão da nigeriana. 
“Ela (Ngozi) já sinalizou que defenderá 
uma maior participação das mulheres 
no comércio global e que buscará um 
aumento da fatia de pequenas e médias 
empresas no comércio, já que pequenas 
e médias empresas (PMEs) são a maioria 
das empresas no mundo. Outro ponto 
importante é que dará mais espaço a pau-
tas de tecnologia, um tema com o qual a 
OMC tem um histórico de dificuldades 
em lidar”, avalia Karla Borges, professora 
de Relações Internacionais da ESPM-SP.

“Ela é experiente e preparada para a 
função e a sua indicação trouxe mais cre-
dibilidade e legitimidade para a institui-
ção. Uma das suas marcas como diretora 
do Banco Mundial e como ministra na 
Nigéria é a sua capacidade de enfrenta-
mento de temas econômicos e comerciais 
complexos. Além disso, o fato de ser afri-
cana traz uma nova ótica para a OMC, na 
qual a pauta das desigualdades globais 
terá centralidade”, acrescenta Karla.

DESAFIOS PELA FRENTE
A nova diretora-geral da OMC é conhe-
cida por enfrentar problemas aparente-
mente insolúveis. À frente da organiza-
ção, ela terá muito com que se ocupar na 
entidade comercial mesmo sem Donald 
Trump, que ameaçou retirar os Estados 
Unidos da OMC, se a nigeriana assumis-
se o cargo. Por isso a substituta do antigo 
diretor, o brasileiro Roberto Azevêdo, de-
morou 9 meses. 

Como diretora-geral, uma posição que 
concede poder formal limitado, ela pre-
cisará intermediar tratativas comerciais 
internacionais perante um conflito per-
sistente entre Estados Unidos e China, 
reagir à pressão pela reforma das regras 
comerciais e se contrapor ao protecionis-
mo acentuado pela pandemia de covid-19.

No discurso feito na OMC após a vi-
tória, Ngozi Okonjo-Iweala disse que fe-
char um acordo comercial na próxima 
grande reunião ministerial será uma “das 
maiores prioridades”, e também exortou 
os membros da organização a rejeitarem 
o nacionalismo da vacina, de acordo com 
um delegado presente à reunião fechada, 
que foi realizada virtualmente. No mesmo 
discurso, ela descreveu os desafios que a 
entidade enfrenta como “numerosos e 
traiçoeiros, mas não insuperáveis”.

AFP

A escolha de Ngozi 
Okonjo-Iweala 
como líder da 
OMC representa 
uma nova era. 
Além de ser a 
primeira mulher e 
a primeira africana 
a ocupar o cargo, é 
reconhecida pela 
transparência em 
suas determina-
ções políticas e 
econômicas e por 
sua luta em prol 
das classes mais 
baixas”
BIA SANTOS,
Empreendedora

Ngozi Okonjo-Iweala, 

diretora-geral da 

OMC, terá muitos 

desafios pela frente. 

O principal: quebrar 

barreiras

DIVULGAÇÃO

COM 25 ANOS, JOVEM ESTÁ NA LISTA DA FORBES

Curso para jovens da periferia e empresas em educação financeira

 N Pensando em diminuir as desigualdades 
e o endividamento dos jovens, adminis-
tradora Beatriz Santos, a Bia, de 25 anos, 
moradora do Cachambi, na Zona Norte do 
Rio, ganhou destaque com uma área que 
deveria estar incluída na grade escolar: a 
educação financeira. E criou uma empresa 
inovadora (startup) de educação chamada 
Barkus Educacional, que visa ajudar os gru-
pos minorizados a entender esse manejo 
de entrada e saída de dinheiro, orçamento, 
despesas e receitas. A Barkus Educacional 
rendeu à Bia uma colocação na lista Under 

30 na área de Ciência e Educação, da Forbes.
“No curso são desenvolvidos cursos e ofi-

cinas através de metodologias práticas de 
aprendizagem de forma divertida, com lingua-
gem facilitada e muita mão na massa”, diz a 
jovem, apaixonada por gestão de empreen-
dimentos sociais e faz parte do livro Somos 
Empreendedoras, do Itaú Mulher Empreen-
dedora, que conta a história de 25 mulheres 
inspiradoras brasileiras.

A jovem executiva-empreendedora co-
memora a ascensão da nigeriana ao mais 
alto cargo da OMC. “A escolha de Ngozi 

Okonjo-Iweala como líder da OMC repre-
senta uma nova era. Além de ser a primeira 
mulher e a primeira africana a ocupar o 
cargo, é reconhecida pela transparência 
em suas determinações políticas e eco-
nômicas e por sua luta em prol das classes 
mais baixas. Ela é a união de tudo que 
precisamos no momento: representati-
vidade, pluralismo, combate à pobreza 
e à corrupção institucional”, avalia Bia. 
“Okonjo-Iweala deixa um legado que 
transcende seu país de origem, a Nigéria, 
e inspira também a nós”, finaliza.

RepresentatividadeRepresentatividade  
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 > Os turbantes usados pela nova 
diretora-geral da OMC também 
“fazem a cabeça” das brasileiras. 
Os adornos de origem africana 
sempre estiveram presentes na 
vida de Glória Maria Caetano de 
Araújo, 57, do Rio Comprido, na 
Zona Norte, que viu na comercia-
lização das peças uma forma de 
driblar dificuldades financeiras. 
A empreendedora carioca é dona 
da marca Glória Turbantes & Es-
tilo (https://www.instagram.com/
gloriaturbantesestilo/). E tempos 
de pandemia, a inovação chegou 
ao ateliê: faixas de cabelo e más-
caras com a mesma estampa. É só 
conferir no Instagram!

Uma mulher na diretoria-geral 
da OMC é comemorada: “Mesmo 
que distante, a Srª Ngozi com seu 
belo turbante é nossa rainha e te-
nho certeza que com a experiência 
que já reúne de outras funções fará 
um belo trabalho na organização 
(OMC), que realmente precisa se re-
vigorar”, avalia Glória.

Glória conta a O DIA que iden-
tificou as reações nas redes em-
preendedoras como muito positi-
va e festejada. “A ascensão de uma 
mulher, principalmente africana 
num cargo de tamanha visibilida-
de mundial e uma aposta alinha-
da aos movimentos de inclusão de 
diversas minorias nos contextos 
de decisão e gerenciamento, so-
bretudo, relacionada às mulheres 
e ao povo preto em geral”, diz.

Turbantes ditam 
moda e garantem 
reforço na renda

RAFA BARRETO/DIVULGAÇÃO

Tenho certeza que 
com a experiência 
que já reúne de ou-
tras funções fará 
um belo trabalho 
na organização 
(OMC), que real-
mente precisa se 
revigorar”
GLÓRIA DOS 
TURBANTES,
Empreendedora

 > A jovem Larissa Cristina Bar-
cellos de Almeida, 20 anos, de Ro-
cha Miranda, na Zona Norte, “se 
vira nos 30”, para complementar o 
que recebe de salário em uma em-
presa de recrutamento. Ela conta 
que desde os 15 anos faz unhas, 
trufas, tranças e pega outros tra-
balhos por fora, inclusive chur-
rasquinho! “Atualmente trabalho 
em uma empresa que inclui jovem 
aprendiz no mercado, fora isso, eu 
sou trancista e trabalho com ven-
das pelas redes sociais”, explica.

Mas o seu sonho mesmo é ter 
uma loja de roupas, confidenciou 
a O DIA. “Hoje eu vendo as pe-
ças pelo Instagram”, diz a jovem. 
“Com esses trabalhos aqui e ali, 
além do meu fixo com carteira as-
sinada, estou conseguindo pagar 
minha faculdade”, diz Larissa, que 
vem de origem humilde e dá um 
show versatilidade. 

Quem quiser dar uma força 
para Larissa garantir mais algu-
ma grana para pagar a faculdade 
de Gestão de Recursos Humanos, 
é só dar uma chegada na página 
da moça em https://www.insta-
gram.com/lbmoda_s/.

Para a empreendedora uma 
mulher ocupar a diretoria-geral 
da OMC vai além da ocupação de 
um cargo importante e de visibi-
lidade mundial. 

“(A posse de Ngozi) Representa 
muito mais do que uma posição, 
representa a voz das mulheres, 
finalmente estamos ocupando 
espaços e cargos que deveríamos 
ter alcançado e chegado há muito 
tempo, se não fossem o preconcei-
to e a falta de confiança por ser-
mos mulheres. A escolha repre-
senta a liberdade, motivação e sim 
podemos todas as coisas porque 
somos mulheres! É nisso que eu 
acredito e essa notícia me deixa 
muito feliz e motivada!”, conta 
Larissa.

Emprego e bicos 
para pagar 
faculdadeRepresenta muito 

mais do que uma 
posição, represen-
ta a voz das mu-
lheres, finalmente 
estamos ocupando 
espaços e cargos 
que deveríamos 
ter alcançado e 
chegado há muito 
tempo”
LARISSA ALMEIDA,
Empreendedora

 > As barreiras enfrentadas por 
mulheres negras, seja para se-
rem reconhecidas no mercado 
de trabalho ou até por sua sub-
sistência como empreendedo-
ras, são destacadas por Liliane 
Rocha, executiva-chefe e fun-
dadora da Gestão Kairós, con-
sultoria de Sustentabilidade e 
Diversidade. 

Relatório do Sebrae sobre em-
preendedorismo negro de 2019 
aponta que, no Brasil, 9,6 mi-
lhões de mulheres estão à frente 
de um negócio, sendo as mulhe-
res negras metade desse núme-
ro, ou seja, 4,7 milhões são mu-
lheres negras.

A sub-representação da mu-
lher negra no mercado de tra-
balho certamente tem impulsio-
nado esses números nos últimos 
anos, o que pode ser comprova-
do no estudo do Ethos, “Perfil 
Social, Racial e de Gênero das 
500 maiores empresas do Bra-
sil e suas Ações Afirmativas”. 
Na perspectiva de raça, o es-
tudo mostra que mulheres ne-
gras são ainda mais excluídas 
nas empresas, principalmente 
nos cargos executivos e da alta 
liderança, sendo apenas 1,6% da 
gerência e 0,4% do quadro exe-
cutivo. Entre os 548 executivos 
analisados para a conclusão do 
estudo, apenas duas mulheres 
negras faziam parte do grupo.

No Brasil, 9,6 
milhões de mulheres 
à frente de negócios

DIVULGAÇÃO

RACISMO ESTRUTURAL

 NAs dificuldades para as profissionais ne-
gras vêm desde a graduação, já que elas en-
frentam diversos obstáculos que vão desde 
o ingresso na faculdade, passando pelas 
dificuldades em manter os estudos e até 
concluir um curso superior, seja por dificulda-
des financeiras ou pela falta de tempo para 
conciliar o emprego com os estudos, aponta 
levantamento do Sebrae. E as desigualdades 
não param por aí. Os negócios conduzidos 
pelas mulheres negras têm porte menor que 
o de mulheres brancas, as empreendedoras 
negras ganham 49% a menos que as brancas.

Para Liliane Rocha, essas diferenças são 
reflexos do racismo estrutural que ainda é 
muito forte na sociedade brasileira.

“A verdade é que dentro das grandes 
empresas, produtoras de filmes e afins, che-
ga uma hora que a mulher negra percebe 
que está lidando com uma barreira invisível 
que nada tem a ver com a performance. 
Neste instante, se dá conta de que, para ter 
o tamanho profissional e social que merece, 
deverá empreender. E ainda que sem base 
financeira ou patrimonial prévia, acaba por 
se tornar um caso de sucesso”, diz Liliane.

Sebrae: dificuldades desde a graduação

Entre os 548 
executivos analisados 
para a conclusão do 
estudo, apenas duas 
mulheres negras 
faziam parte do grupo

atividadeatividade  é importanteé importante
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a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

FELIZ ANO NOVO

UM ÓTIMO 
LABORATÓRIO

PEDALADAS

 N As federações bem que 
poderiam aproveitar os 
Campeonatos Estaduais 
para testar a exclusão no 
lugar da expulsão de joga-
dores por cartão vermelho 
ou pelo segundo amarelo, 
evitando a mutilação das 
equipes durante as parti-
das. O torcedor paga para 
ver o espetáculo comple-
to, 11 contra 11 em campo. 
O jogador apenado com 
o cartão vermelho seria 
substituído, desde que den-
tro do limite de alterações 
previstas, cumpriria a sus-
pensão automática, além 
de multa pesada e progres-
siva para a reincidência.

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

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

 NNo confuso calendário do 
futebol brasileiro, o novo ano 
começa tendo os Estaduais 
como atração, com Flamen-
go e Nova Iguaçu dando a 
largada no Maracanã. O Ru-
bro-Negro com equipe jo-
vem, enquanto os campeões 
gozam merecido descanso. 
O campeonato tem novo for-
mato, com os 12 clubes se en-
frentando em 11 rodadas e os 
quatro mais bem colocados 
avançando às semifinais em 
duas partidas, com o primei-
ro enfrentando o terceiro e o 
segundo pegando o quarto. 

O primeiro e o segundo terão 
a vantagem do empate. Os 
vencedores decidem o títu-
lo. A Record adquiriu os di-
reitos de transmissão em TV 
aberta e vai passar dois jogos 
por semana, terças-feiras, às 
21h30, e sábados, às 21h, com 
o pay-per-view negociado pe-
los clubes. Depois da terceira 
rodada, Fla-Flu, todos deve-
rão ter equipes completas sob 
pena de multa. Na primeira 
fase, não teremos árbitros de 
vídeo. Se todos prestigiarem, 
poderemos ter uma competi-
ção interessante.

 N Cuca e Abel Braga fo-
ram destaques como 
técnicos no Campeona-
to Brasileiro, ambos pelo 
grau de dificuldade. Cuca 
fez milagres no comando 
do time do Santos e Abel 
promoveu uma impres-
sionante arrancada no 

Internacional, perdendo o 
título para o Flamengo por 
apenas um ponto.

 N Tite terá dificuldades para 
convocar a seleção brasileira 
pelas restrições de viagens 
internacionais provocadas 
pelo coronavírus. Poderá ter 
que se valer dos locais.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O meia Claudinho, do 
Red Bull Bragantino, foi 
craque, revelação e arti-
lheiro do Brasileirão. Com 
apenas 24 anos, joga como 
veterano e pode pintar no 
Red Bull Leipzig.

 N Presidente da CBF, Ro-
gério Caboclo disse que, 
como os 20 clubes recla-
maram da arbitragem, 
ficou provado que não 
houve favorecidos nem 
prejudicados.

BOTAFOGO

Novo nome com a direção
O Botafogo está no mercado 
em busca de reforços e um 
dos novos nomes na mesa é o 
do meia-atacante Wellington 
Rato, do Atlético-GO. O técni-
co Marcelo Chamusca apro-
vou as características do joga-
dor e deu aval para a diretoria 
tentar a contratação. As con-
versas com o clube goiano ain-
da não foram iniciadas, o que 
deve acontecer ainda hoje. 

A ideia do Botafogo é ten-
tar um empréstimo ou, até 
mesmo, envolver um jogador 
na negociação. Então, com a 
aprovação de Chamusca e a 
estratégia colocada na ponta 
do lápis, a tendência é que o 
primeiro contato ocorra nas  

Wellington Rato: alvo alvinegro

DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-GO

próximas horas. Wellington 
Rato chegou ao Atlético-GO 
em 2020, após se destacar pelo 
Ferroviário (CE). Ao longo da 
última temporada, disputou 

24 jogos e marcou dois gols. 
Em dezembro, estendeu o 
vínculo até dezembro de 2022.

Um outro jogador da equi-
pe goiana chega ao Rio nos 
próximos dias para finalizar 
os detalhes e assinar contra-
to. Aos 31 anos, o defensor 
Gilvan vai firmar vínculo de 
uma temporada, com renova-
ção automática, caso o clube 
consiga o acesso para a Série A 
em 2022. “Tenho título, acesso, 
permanência na Série A e clas-
sificação à Sul-Americana em 
quatro temporadas no Atléti-
co. Então, acho que é uma pas-
sagem muito vitoriosa”, disse 
Gilvan logo depois de ter sido 
campeão goiano, no sábado. 

SEM GOLS NO CLÁSSICO

Chelsea e Manchester United ficaram no  

0 a 0 pelo Inglês. Bom para o Manchester 

City, que abriu 12 pontos na liderança.

FLAMENGO VASCO

Estreia no Carioca-2021 
com a ajuda da garotada
Com alguns reforços do time profissional, meninos da base vão iniciar a luta pelo tri

REPRODUÇÃO PAPPARAZO RUBRO-NEGRO

Landim (E) e Spindel (D) durante a caminhada de quase 46km

O 
Flamengo oficializou 
a lista de relaciona-
dos para as três pri-
meiras rodadas do 

Campeonato Carioca. O clu-
be informou que, a partir de 
hoje, Matheuzinho, João Go-
mes, Natan, Rodrigo Muniz e 
Gabriel Batista se apresentam 
para iniciar os treinos com o 
time sub-20 que vai disputar 
as rodadas iniciais. Pepê, Mi-
chael e Hugo Moura (de volta 
após ser emprestado ao Cori-
tiba) serão incorporados na 
quinta-feira e também serão 
treinados por Maurício Souza, 
técnico do sub-20, que estará à 
frente da equipe profissional 
até a volta de Rogério Ceni e 
dos respectivos comandados.

O restante do elenco reto-
mará as atividades em 15 de 
março, um dia após o clássi-
co diante do Fluminense, pela 
terceira rodada. O Flamengo 

fará a estreia no Carioca ama-
nhã, às 21h30, contra o Nova 
Iguaçu, no Maracanã.

PROMESSA CUMPRIDA

O presidente Rodolfo Landim 
e o diretor de futebol Bruno 
Spindel cumpriram ontem 
uma promessa pelo octa bra-
sileiro: caminhar do Ninho do 
Urubu, em Vargem Grande, na 
Zona Oeste, até a Paróquia de 
São Judas Tadeu, no Cosme 
Velho, na Zona Sul.

Foram mais de oito horas 
para percorrer os quase 46km. 
Landim e Spindel chegaram 
ao Ninho do Urubu por volta 
das 5h, tomaram um café re-
forçado e saíram. Na compa-
nhia de seguranças, não para-
ram uma vez sequer para não 
perder o ritmo e foram sauda-
dos por torcedores. Ao chegar, 
Landim se ajoelhou dentro da 
igreja e abraçou os seguranças.

Marcelo Cabo e a diretoria começam  
a decidir a reformulação do elenco

Com novo treinador, 
hora de definir a barca

O Vasco já começa a plane-
jar a reformulação do elen-
co para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasi-
leiro. Com a definição de 
Marcelo Cabo como novo 
treinador para a tempora-
da de 2021, a diretoria pen-
sa em ter o time formado 
na maioria por jovens re-
velados nas categorias de 
base, com poucos atletas 
mais experientes. 

A chamada barca deve 
ser grande e contará in-
clusive com jogadores que 
têm contratos mais longos, 
de acordo com informação 
do site ‘UOL’. A missão de 
negociar as saídas cabe 
ao diretor-executivo de 
futebol, Alexandre Pássa-
ro. Ele já começou os con-
tatos com empresários de 
alguns atletas para tentar 
uma rescisão amigável ou 
para liberá-los a procurar 
um novo clube para seus 
agenciados.

Os primeiros nomes a dei-
xar o Vasco devem ser Gus-
tavo Torres, Werley, Léo Gil 
e Neto Borges, que não tive-
ram bom desempenho na 
última temporada. Líderes 
importantes do elenco, como 
Fernando Miguel e Leandro 
Castan, terão a situação ava-
liada e também podem sair. 
Resta saber o que será feito 
para manter o ídolo Cano.

Marcelo Cabo assume o Vasco

DIVULGAÇÃO

FLUMINENSE

Artilheiro acha absurda ausência do zagueiro na seleção do Brasileiro

Fred é só elogios a Luccas Claro

O atacante Fred reclamou da 
ausência do zagueiro Luccas 
Claro na seleção do Cam-
peonato Brasileiro. Em seu 
Instagram, o artilheiro trico-
lor definiu o fato de o com-
panheiro do Fluminense ter 
ficado fora da relação como 
“absurdo” e tratou o ocorrido 
como uma grande injustiça 
com o jogador.

“Eu vi o Patrick, do Inter, 
falando: ‘Será que eu joguei 
vôlei nessa temporada?’ Eu 
votei nele. No meu meio-cam-
po, ele estava na seleção do 
campeonato. Agora, deixa eu 
perguntar para vocês: como 
que o Luccas Claro não está 
nessa seleção? É absurdo isso 
aí, cara. Absurdo mesmo”, pos-
tou Fred. E acrescentou. “Eu vi 
lá de dentro de campo o Luc-
cas Claro atrasando, ele atra-
sa. Eu perguntei: ‘Você está de 
sacanagem?’ Ele atrasa para o 
atacante achar que vai chutar 
no gol. Ele é tão rápido, que  
atrasa para o atacante ganhar 

dois metros, para ele chegar e 
não ficar sem graça”.

A dupla de zaga escolhida 
para a seleção do Brasileirão 
foi formada por Víctor Cues-
ta, do Internacional, e Gustavo 
Gómez, do Palmeiras.

Técnico do Fluminense na 
campanha que reconduziu o 
time à Libertadores da Amé-
rica, Marcão revelou uma 
conversa recente com um dos 

O zagueiro Luccas Claro foi um dos destaques do Tricolor no Brasileiro

DANIEL CASTELO BRANCO

grandes ídolos da torcida tri-
color, o zagueiro Thiago Silva, 
atualmente no Chelsea. 

Amigo pessoal do jogador 
desde que atuaram juntos no 
time, Marcão brincou dizen-
do para Thiago Silva retornar 
à equipe e disputar a compe-
tição continental: “Estava 
falando aqui de novo com o 
Thiago (Silva) que o espera-
mos para a Libertadores”.

Michael: reforço para o Carioca
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REDUÇÃO DE 
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A
pós  pressão  e 
discordância de 
parlamentares, 
a  proposta  de 

emenda constitucional 
186/19 (PEC Emergen-
cial) voltará amanhã ao 
plenário do Senado para 
discussão. A expectativa 
é de votação na quarta-
-feira. Apesar de o rela-
tor Márcio Bittar (MDB-
-AC) ter retirado do pa-
recer o item que previa 
a redução temporária de 
25% do salário e jornada 
de servidores quando as 
despesas ultrapassarem 
95% das receitas nos es-
tados e municípios, essa 
medida ainda pode vol-
tar ao texto por emenda. 
A ideia não está descarta-
da por senadores. 

O dispositivo também 
alcançava o funcionalis-
mo federal. Neste caso, 
o gatilho seria acionado 
quando houvesse des-
cumprimento da regra de 
ouro pela União.

A PEC Emergencial 
estabelece mecanismos 
para o ajuste fiscal na 
União e governos locais. 
E destrava a retomada do 
auxílio emergencial por 
meio de uma “cláusula de 
calamidade”, que permite 
ao governo federal o paga-
mento do benefício à po-
pulação em 2021, ainda 
em decorrência da crise 
que se agravou pela pan-
demia da covid-19. 

A votação da proposta 
estava prevista para acon-

PEC EMERGENCIAL

Proposta está 
atrelada a uma 
nova rodada 
de pagamento 
do auxílio 
emergencial

NO SENADO

186/19
PEC foi apresentada 
em 2019, com apoio 
do governo, mas não 
avançou. Agora, União 
trabalha por aprovação

tecer na última semana. 
Mas a inclusão no texto do 
dispositivo que extingue 
os investimentos obriga-
tórios na saúde e educa-
ção foi o principal motivo 
para adiar a análise. Sem 
consenso entre senado-
res, o presidente da Casa, 
Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), mudou a data para 
a proposta ser votada. 

Após a polêmica, Bittar 
retirou do seu relatório os 
cortes nesses setores. Os 
gastos mínimos são pre-
vistos na Constituição. Na 
saúde, a União tem que in-
vestir, pelo menos, 13,2% 
das receitas com impos-
tos. Já os estados e muni-
cípios devem aplicar 12% 
e 15% — respectivamente 
— das verbas provenien-
tes de impostos e transfe-
rências diretas. Na educa-
ção, o piso é de 18% para 
o Executivo federal, e de 
25% para governos esta-
duais e prefeituras.

AUSTERIDADE
Entre as medidas que se-
guem previstas no texto 
está a proibição de nova 
lei que garanta pagamen-
to retroativo de despesas 
com pessoal. Assim, estão 
vetados concursos, mu-
dança na estrutura de car-
reiras, criação de auxílios 
e gratificações a servido-
res civis e militares, em-
pregados públicos, inte-
grantes dos Poderes Judi-
ciário e Legislativo, além 
dos membros do Ministé-
rio Público e Defensoria.

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR
n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

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

Páscoa deve gerar 12 mil 
empregos temporários
Na capital fluminense, a loja Chocolates Brasil Cacau está com 19 vagas 
disponíveis. A Kopenhagen também informou que pretende abrir oportunidades

REGINALDO PIMENTA

Na Páscoa deste ano, as contratações devem crescer 4,8% em relação ao ano passado, segundo a Abicab

P
ara atender a de-
manda do período 
da Páscoa deste ano, 
a indústria de cho-

colates prevê 11.665 contra-
tações temporárias diretas 
e indiretas de profissionais 
que atuarão nas linhas de 
produção ou nos pontos de 
venda. O número represen-
ta um crescimento de 4,8% 
em relação às contratações 
do ano passado. Os dados 
são de um levantamento 
da Associação Brasileira 
da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas (Abi-
cab). O DIA conversou com 
especialistas que deram di-
cas para turbinar o currícu-
lo e ainda se destacar nas 
entrevistas.

Na capital fluminense, a 
loja Chocolates Brasil Ca-
cau está com 19 vagas aber-
tas. Os interessados podem 
deixar os currículos com 
os gerentes dos estabeleci-
mentos da marca. A Kope-
nhagen informou que tem 
previsão de contratação 
para o mês de março. Basta 
ficar atento à área Trabalhe 
Conosco no site da empre-
sa: Kopenhagen.com.br. 

De acordo com a associa-
ção, as contratações para 
suprir a demanda começa-
ram a ser realizadas a partir 
de agosto do ano passado e 
o planejamento para a Pás-
coa tem início com até dois 
anos de antecedência. Isso 
acontece, segundo a enti-
dade, porque as empresas 
têm de elaborar e planejar 
todo o portfólio, realizar as 
contratações e definir to-
dos os detalhes, como, por 
exemplo, tendências, em-
balagens e logística.

COMO TURBINAR O CURRÍCULO
Especialista em Gestão de 
Carreira e CEO da Emplo-
yability, Claudio Riccioppo 
aposta na personalização 
do currículo para a vaga. 
Para ele, é fundamental 
que o candidato faça o ali-
nhamento das suas expe-
riências profissionais, com 
as expectativas do selecio-

LETÍCIA MOURA 
leticia.moura@odia.com.br

nador: “Ou seja, ele precisa 
customizar o currículo às 
reais necessidades daquele 
empregador”.

“Todo trabalho temporá-
rio tem uma pretensão espe-
cífica a ser resolvida. Quando 
você faz o alinhamento das 
suas habilidades e de seus 
conhecimentos com o que o 
profissional pretende resol-
ver durante o período, você, 
provavelmente, vai ser cha-
mado para uma entrevista de 
emprego”, aponta Riccioppo.

ENTREVISTA
Os especial is tas  fazem 

coro sobre a necessidade 
do candidato pesquisar e 
conhecer a empresa. An-
tes da entrevista, procure 
as redes sociais e o site da 
instituição que você dese-
ja trabalhar, para coletar 
informações. 

No momento da entre-
vista, Márcia Costantini 
diretora de Projeto Integra-
dor da ABRH Brasil (Asso-
ciação Brasileira de Recur-
sos Humanos) recomenda 
que o candidato tente con-
trolar a ansiedade e mos-
tre segurança nas palavras 
e nos gestos. 

Quais são os direitos do trabalhador temporário?
 > O advogado trabalhista 

Ricardo Basile ressalta que 
o trabalhador temporário 
possui os mesmos direitos 
que o trabalhador normal. 
Sendo assim, o profissional 
tem direito, terminando o 
seu contrato, a receber con-
tribuição de Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), proporcional de fé-
rias, 13º salário, como qual-
quer outro empregado.

“A diferença é que existe 
um período determinado para 
o trabalho terminar. Os direi-
tos trabalhistas são idênticos 
aos contratados por tempo 
indeterminado. Portanto, ele 
tem, sim, direito à contribui-
ção previdenciária e a se so-
correr dela caso necessário, 
observando as regras compe-
tentes da Previdência Social”.

Segundo Basile, com a Re-
forma Trabalhista em 2017, 

o prazo para contratação do 
empregado pela modalidade 
temporária teve um acrésci-
mo. “Hoje o empregado pode 
ser contratado por 180 dias e 
pode ter esse contrato renova-
do por até 90 dias, chegando 
a 270 dias. Isso leva em conta 
que o empregador tem que 
observar algumas regras para 
estender o contrato por mais 
90 dias, como por exemplo de-
monstrar a necessidade para 

tal”, afirma o especialista.
O advogado pondera 

ainda que o empregado 
não poderá se desligar do 
contrato sem justa causa, 
sob pena de ser obrigado 
a indenizar o empregador 
dos prejuízos. “A indeniza-
ção não pode ultrapassar 
àquela a que teria direito 
o empregado em idênticas 
condições. Ou seja, há uma 
compensação”, indica. 

NÚMEROS

11.665 

4,8%

Contratações temporárias 
devem ser geradas pela 
indústria de chocolates no 
período de Páscoa, avalia 
a associação.

Dado sobre contratações 
representa um crescimento 
de 4,8% em relação às 
contratações do ano 
passado.

REPRODUÇÃO/ INTERNET

O candidato precisa 
customizar o 
currículo dele às 
reais necessidades 
do empregador”

CLAUDIO RICCIOPPO, 
especialista em Gestão de 
Carreiras

Trabalhador temporário tem os mesmos direitos que os demais

Presidente do 
Senado, Rodrigo 
Pacheco: votação 
será na quarta



De acordo com a 
vítima, os ladrões 
debitaram mais de 
R$ 30 mil da conta

Golpe do 
cartão põe 
2 em cana 
no Leblon
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GM recuperou as máquinas

Guardas municipais prende-
ram, na madrugada de ontem, 
dois falsos ambulantes de São 
Paulo, que não tiveram o nome 
divulgado, suspeitos de aplicar 
um golpe utilizando máqui-
na de cartão de crédito na Rua 
Dias Ferreira, no Leblon. Os 
nomes não foram divulgados.

De acordo com a Guarda 
Municipal, uma equipe fa-
zia um patrulhamento no 
bairro quando foi acionada 
por um homem por volta de 
0h20 na Rua Rainha Guilher-
mina, relatando o crime. A ví-
tima, de 34 anos, contou ter 
comprado R$ 21 em cerveja 
com dois ambulantes na Rua 
Dias Ferreira mas, ao olhar o 
aplicativo do cartão no celular, 
percebeu débitos irregulares 
de R$ 3 mil e R$ 30.001.

Os agentes saíram de moto 
em perseguição pelas ruas do 
bairro e conseguiram localizá-
-los na Rua Visconde de Albu-
querque, onde foi feita a abor-
dagem e a prisão. Na delegacia 
foi constatado que eles têm en-
volvimento em uma quadri-
lha de clonagem de cartões em 
São Paulo. 

Cenas de câmera de segurança mostram militar antes do atropelamento

de máxima, prevista em abs-
trato para o injusto imputado 
ao demandado não é superior 
a 4 anos de reclusão (hipótese 
que não autoriza a imposição 
de custódia cautelar preventi-
va). O réu deverá ainda com-
parecer mensalmente em Car-
tório, para dar conta de suas 
atividades; ficando proibido 
de frequentar locais onde haja 
venda de bebidas alcoólicas; 
devendo, ainda, manter-se em 
recolhimento domiciliar nos 
dias de folga”. 

Questionado sobre o re-

torno do militar ao serviço, o 
Corpo de Bombeiros afirmou 
que não tinha como apurar os 
detalhamentos.

Vale destacar que o militar 
tem histórico de agressão con-
tra a mulher, que ficou defi-
ciente física após um acidente 
de carro provocado pelo mili-
tar após beber. Ele, inclusive, 
já foi preso por ter agredido 
a esposa na casa onde mora, 
no Méier, Zona Norte, mas foi 
liberado após audiência de 
custódia.

O capitão foi denunciado 

Bombeiro está em liberdade
Na decisão, o militar, com histórico de agressão contra a mulher, deve ficar em casa  

REPRODUÇÃO

O 
capitão do Corpo 
de Bombeiros, João 
Maurício Correia 
Passos, de 36 anos, 

preso em flagrante por 
atropelar e matar o ciclista 
Cláudio Leite da Silva, de 57 
anos, no Recreio dos Ban-
deirantes, na Zona Oeste, 
está em liberdade provisó-
ria e, pelo visto, vai conti-
nuar trabalhando, segundo 
a decisão do juiz Roberto 
Câmara Lacé Brandão, da 
31ª Câmara Criminal do Rio. 

“A pena privativa de liberda-

por homicídio culposo, quan-
do não há intenção de matar. 
O promotor responsável pelo 
caso não concordou com a Po-
lícia Civil, que havia indiciado 
o motorista por homicídio do-
loso, com intenção de matar.

Vídeos de um posto de ga-
solina, onde o capitão parou 
e bebeu antes do acidente, 
foram analisados pela polí-
cia. Na imagem gravada por 
câmeras de segurança, João 
Maurício aparece compran-
do cerveja na loja de conve-
niência. Ele também conver-
sa com um homem e dança, 
aparentemente alcooliza-
do. A imagem o mostra com 
duas garrafas de bebida, uma 
de vodca e outra de uísque, e 
um copo, que ele enche com 
a vodca e, em seguida, bebe. 
João Maurício foi preso em 
flagrante em 11 de janeiro.
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

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$500,00
+taxas (agua e luz 
R$100,00). Aluga quarto 
com pia e banheiro para sol-
teiro ou casal. Ótima Localiza-
ção. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

PIZZARIA V/TEXTO
Passo ponto de Pizzaria e 
Esfiharia. com todo maqui-
nário/ carteira de cliente, 
R$35.000,00, São Cristovão, 
T.99159-7078. Falar com 
ANA.
 

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.
 

BALCONISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência 
na carteira, para balção de 
material de construção. Rua 
Campos da Paz 123, Rio 
Comprido.
 

COSTUREIRAS V/TEXTO
Precisa-se de Costureiras 
profissional (externa) para 
Uniformes (camisa e cal-
ça social e calça jeans) 
Tratar horário comercial 
Tel.:(21)2441-2936
 

TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Ins-
talações, Consertos, Manu-
tenção. Com experiência na 
área, carteira habilitação(B). 
Salário à combinar  +Vt  
+Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-
4736.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato prefe-
rencialmente pelo WhatsA-
pp  98139-8339  Tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom 
salário +benefícios.  En-
dereço  Av. Alfredo Bal-
tazar da Silveira 1.584 
Recreio Bandeirantes. 
Tels.:2437-4777/ 98139-
8339 Whatsapp

 

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, Sprin-
ter, bongo, caminhão, carga 
seca e gelada. Entregas: 
Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepa-
guá ou Ceasa. T:96419-8521 
Vitor.
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PROCESSO TRABALHISTA

O lado obscuro por trás das câmeras 

do ‘BBB’ que ninguém nunca viu

Quem assiste ao ‘Big Brother Brasil’ e vê uma 
transmissão impecável do reality na Globo 
nem imagina o que alguns dos prestadores 

de serviço que estão por trás das câmeras, aque-
les que são os olhos da atração, passam diaria-
mente nos bastidores do programa. Cinco opera-
dores de câmera e um assistente de operações 
que atuavam no ‘BBB’ até o ano passado entra-
ram na Justiça contra a TV Globo e a empresa 
LET, na qual eles eram contratados para presta-
rem os serviços para a emissora. O processo 
expõe, entre outras coisas, condições degradan-
tes do ambiente trabalho, além de assédio 
moral sofrido por esses profissionais. A ação, que 
corre em segredo de Justiça, conta com imagens 
e testemunhos de outros profissionais direta-
mente envolvidos na produção do reality, que 
corroboram com as acusações do grupo que 
move a ação. Por enquanto, a Globo e a empresa 
LET ainda não foram citadas no processo. 

“Todos pedem indenização pelas condições 
degradantes do local de trabalho, em função 
das condições precárias do local destinado aos 
câmeras, o chamado Câmera Cross (corredor 
que fica em volta da casa por trás dos espelhos), 
que era muito sujo, sem lixeiras, com fios desen-
capados que davam choque quando chovia. Os 
autores também tinham suprimido o horário de 
almoço e ainda trabalhavam de pé por cerca de 
9 horas seguidas. Além disso, os autores tinham 
frequentes contatos com animais, como ouriço, 
ratos, morcegos, gambás, aranhas, marimbon-
dos e até cobra. Um autores já foi picado por 
uma aranha. Há ainda pedido de assédio moral 
referente ao tratamento destinado aos autores 
por um diretor da emissora, que os tratava com 
desrespeito e grosseria, com gritos e chegando a 
agarrar dois dos autores pelo casaco. Há ainda 
pedido de pagamento do intervalo suprimido e 
também equiparação salarial a outros câmeras 
que desempenhavam as mesmas atividades, 
mas recebiam salários superiores”, explica o 
advogado da causa, Fábio Chiara Allam, com 
exclusividade à coluna.

Washington Santos, que trabalhou em 12 

edições do reality, é o profissional que já foi 
picado por um bicho. Em conversa com a coluna, 
ele descreve em detalhes as dificuldades enfren-
tadas em seu local de trabalho. “Um ambiente 
sujo, totalmente hostil. Quando chove, naquela 
parte da varanda onde os participantes sentam 
pra fumar, do lado de dentro do Câmera Cross, 
alaga tudo. Fora que a gente circulava no meio 
de fios espalhados no chão sem proteção e, pior, 
alguns até desencapados. Era um monte de 
máscaras descartáveis usadas espalhadas pelo 
chão. Rato, ouriço, cobra, aranha, todos esses 
bichos circulavam entre a gente. Chegamos a ser 
orientados sobre infestação e pra tomar cuidado 
com os cabos, porque poderiam ter cobras enro-
ladas neles e a gente poderia confundir, porque o 
local é bem escuro. 

O operador de câmera também descreveu o 
acidente com a picada de um bicho e relatou que 
problemas de saúde por conta da insalubridade 
do local não aconteceram só com ele. “Eu fui 
picado na mão, minha mão inchou muito e eu fui 
levado para o centro médico e lá me deram uma 
injeção. Depois me deram dois dias em casa. 
Uma funcionária chegou a desmaiar lá dentro 
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Apresentadora do ‘Fofocalizando’, Flor falou pela primeira vez publicamente em entrevista que foi 
ao ar no canal ‘Cortes do Venus Oficial’, no Youtube, sobre o abuso sexual que sofreu aos 18 anos 
de idade. Ela conta que tentou apagar o episódio da memória e que só recentemente contou para 
sua família.
“Eu lembrei - porque eu tentei apagar isso - que eu sofri uma violência sexual. Eu queria ser artista e 
me inscrevi num concurso de miss. Eu nem sei quem é pessoa, mas ele (estuprador) me disse assim: 
‘entra aqui que eu vou te dar os convites pra vender’. E aí ele mandou ver e eu gritava. Ninguém me 
ajudou. Foi muito ruim. Então eu apaguei isso”, começou a apresentadora.
Flor ainda contou que quase foi vítima de estupro várias vezes, mas ela sempre conseguiu fugir. No 
entanto, uma vez que ela ignorou sua intuição, acabou não tendo como escapar. “Por que eu entrei 
na casa pra pegar os convites? Eu fiquei com receio, porque alguma coisa avisa a gente: ‘não vai’. Eu 
fazia shows, já cansei de pular do carro, já tentaram várias vezes (estuprá-la). Meu anjo (da guar-
da) me ajudou muito. Mas uma voz dizia ‘não entra’ e eu entrei e sofri isso tudo. Foi ruim, gritei, ele 
ameaçou me bater pra eu parar de gritar. Eu senti muito medo”, contou. 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

por causa de sinusite, porque é um ambiente 
com muita poeira. Saiu carregada de dentro do 
Câmera Cross. Tudo isso a gente reclamava com 
a chefia. Temos um depoimento do profissional 
da técnica de segurança dizendo que dois meses 
antes da estreia do ‘BBB 20’ levou nossas recla-
mações sobre as condições insalubres de traba-
lho até a direção e a direção não fez nada”, conta 
o profissional.

Por fim, Washington ressaltou a hipocrisia da 
emissora em levantar uma bandeira de ‘prezar 
pela saúde’, mas não proporcionar o mínimo para 
que os câmeras trabalhassem dignamente. “A 
gente sabe bem o que é o produto Big Brother. A 
TV Globo vende muito essa questão de se preo-
cupar com a saúde, pedindo pra usar máscara, 
batendo no presidente, e a gente lá com másca-
ras usadas espalhadas pelo corredor. A gente foi 
proibido de tomar a vacina da influenza, isso foi o 
pior pra gente. Nós, prestadores de serviços, nos 
sentimos muito humilhados. Quando fomos 
indagar as enfermeiras sobre a vacinação, disse-
ram pra gente que era só pra funcionários e que a 
gente não tinha direito. É uma indignação que 
temos por causa da falta de respeito”, lamenta.

FLOR REVELA QUE JÁ FOI  

ABUSADA SEXUALMENTE
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EXERCITA NA ORLA 

PATRÍCIA POETA SE 
AGNEWS

‘DEI MUITO E RECEBO 
INFINITAMENTE MAIS’
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 Nem mesmo a prisão 

do Belo por, entre ou-

tras coisas, promover 

aglomeração no meio 

da pandemia e colocar 

a vida das pessoas em 

risco diante do novo 

coronavírus impediu 

o cantor Príncipe de 

se apresentar na noi-

te deste sábado (28) 

em Duque de Caxias, 

na Baixada Fluminen-

se do Rio. O evento, é 

claro, registrou alto 

índice de aglomera-

ção do público que 

assistia ao show. E pra 

piorar, Príncipe ainda 

filmou registrou tudo 

e compartilhou em 

seu Instagram. A vaci-

na já chegou pra todo 

mundo e esta colunis-

ta não está sabendo 

ainda?

Os atores de ‘Nos Tempos do Imperador’, da TV Globo, vêm se sentido exaus-
tos nas gravações da trama, por conta da dispensa de boa parte dos assis-
tentes de figurino. Acontece que a emissora tem seguido à risca a ordem de 
distanciamento social por conta da pandemia, ou seja, ninguém pode tocar 
nos atores e os maquiadores só podem maquiar usando luvas e pincéis des-
cartáveis. E se tratando de uma trama de época, os figurino costumam ser 
pesados, principalmente os das atrizes, que usam saias enormes uma por 
cima da outra para dar volume, corpetes e vestidos longos. Sendo assim, os 
atores estão tendo muita dificuldade e perdendo bastante tempo com as 
trocas de figurino, uma vez que não podem ter ajuda dos figurinistas, pois 
ninguém pode chegar muito perto. 
Na Record, no entanto, não tem esse problema. É que, diferente da Globo, a 
emissora não segue essas regras para evitar ao máximo o contágio, já que 
tem investido alto em testes seguros de Covid-19 diariamente. Só entra para 
trabalhar nos estúdios da Casablanca, em Vargem Grande, na Zona Oeste 
do Rio, os atores e equipe que testam negativo para doença. Para se ter uma 
ideia, o elenco e funcionários têm chegado algumas horas antes do início 
das gravações para dar o tempo de fazer os testes e o resultado ficar pronto. 
Estão gastando uma grana, mas pelo menos ninguém fica sobrecarregado!

EXAUSTOS

AGLOMERAÇÃO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Depois que Andressa Urach contou, em entrevista à coluna, toda sua decep-

ção com a igreja Universal, após ter doado tudo que tinha e ter se sentido 

‘descartada como lixo’ pela instituição, eis que Mara Maravilha resolveu abrir 

um pouco de sua experiência com a igreja. A apresentadora do SBT afirma, 

que assim como Andressa, também doa muito dinheiro à instituição, mas que 

recebe de volta infinitamente mais. 

“Tudo que dei e dou na igreja, inclusive na Universal, dei e dei muito. Mas tenho 

recebido infinitamente mais e mais. Minha salvação, meu marido, meu filho, 

estar no SBT, onde por anos e anos orei para estar. Fui curada da Covid-19, 

crendo no senhor Deus há mais de duas décadas, que não é e nem foi para os 

homens e sim para Deus o Senhor Jesus! Com ele não tem barganha, mesmo 

sendo uma humilde pecadora, me prontifico voluntariamente a ser testemu-

nha do rei dos reis, em qualquer circunstância”, escreveu Mara no Instagram.

Patrícia Poeta ostentou boa forma durante caminhada na manhã de ontem, 
na orla carioca. A apresentadora do ‘É de Casa’ foi clicada se exercitando na 
Praia do Leblon e mais que protegica do que nunca contra a Covid-19 com 
máscara e óculos de sol. 

Zé Carlos Machado, o protagonista Abraão na fase ‘Jornada de Abraão’, em ‘Gênesis’, é unanimi-
dade entre os atores mirins da novela, por conta da parceria profissional. “Essa troca e o carinho 
que o Zé tem conosco é inesquecível! Em um mundo onde falta amor e empatia, encontrar um 
ator como ele é encontrar tesouro”, diz Guel Villela, que interpreta o Quemuel na trama.

VETERANO MAIS QUERIDO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

A coluna não é baú para guardar segredo e por isso decidiu abrir o jogo sobre 
Hariany Almeida. A influenciadora, modelo, ex-BBB e ex-Fazenda está 
vivendo um affair. O nome do boy é Guilherme Pedrozo, um engenheiro civil de 
Goiânia e herdeiro de uma família de agropecuarista com muitas terras aos 
arredores da capital de Goiás e até pelas bandas do estado vizinho, Tocantins. 
Além disso, a família do rapaz também é proprietária de uma distribuidora de 
cerveja e refrigerante que atende 40 municípios do sul tocantinense. O rapaz 
faz o estilo ‘agroboy’. Sempre muito discreto, ele não curte holofotes. Das 
poucas vezes em que ele apareceu ao lado de Hari nas redes sociais foi através 
de alguns flagras feitos por fãs da loura. 

SAIBA QUEM É O NOVO 
AFFAIR DE HARI ALMEIDA

REPRODUÇÃO/MONTAGEM
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 NO Superior Tribunal de Justiça deve abrir esta semana, 
em seção presencial na Corte, a corrida oficial para a vaga 
do próximo ministro, com a aposentadoria de Napoleão 
Nunes Maia Filho ocorrida no fim de 2020. A lista trípli-
ce de desembargadores federais, formulada em votação 
secreta, será levada ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Esta será a primeira escolha de ministro do 
Tribunal nas mãos de Bolsonaro. Ao contrário da vaga no 
Supremo Tribunal Federal, de livre escolha do chefe da 
nação em avaliação de indicados, desta vez o presidente 
terá de escolher um dos três a serem apresentados pelo 
STJ, goste ou não do perfil do juiz. Na bolsa de apostas, 
um nordestino, um carioca e um paulistano estão na fila. 

Volta ao plenário
 N Os dias se passaram e 

sua ausência na mídia e 
nas decisões da Câmara 
cravaram no peito de Ro-
drigo Maia a chancela do 
seu retorno ao baixo clero. 
Ele sumiu do radar.

Sombra
 N No Congresso, os alia-

dos se calam, e alguns crí-
ticos já chamam Guedes 
de Paulo Mantega – em 
alusão ao sobrenome do 
ex-ministro que sempre 
errou a previsão do PIB.

Operação travada
 N Anunciada no ano passa-

do, a compra da Linx pela 
Stone por R$ 6,7 bilhões 
está emperrada no Conse-
lho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade). O 

órgão colhe depoimentos 
de empresas do segmento 
de pagamentos para apu-
rar qual seria o impacto da 
junção entre a credencia-
dora de cartões e a empre-
sa de gestão de software.

Briga
 N A Adyen, concorrente da 

Linx, está confiante de que 
o Cade manterá sua posi-
ção de zelar pela preserva-
ção do ambiente compe-
titivo e vetará o negócio. 
Em manifestação recen-
te, a companhia afirmou 
que a fusão faria com que 
a Stone tivesse “vantagem 
concorrencial indevida, 
arrefecendo a rivalidade...
valendo-se de subsídios 
cruzados entre suas ati-
vidades” e “capturando 
clientes dos concorrentes”.

Script...
 N Antes da prisão, o depu-

tado federal Daniel Silvei-
ra teve acesso aos prints 
de conversas de procura-
dores da Lava Jato sobre 
a investigação da família 
Bolsonaro. O trato entre 
portas era ele subir na tri-
buna da Câmara e esbra-
vejar, numa terça-feira. 
Mas na sexta à noite, em-
polgado, soltou aquele ví-
deo desastroso e infeliz de 
ataques a ministros do Su-
premo Tribunal Federal. E 
deu no que deu.

...engavetado
 N Os bolsonaristas aliados 

esperavam que Silveira, 
então, denunciasse a si-
tuação durante sua de-
fesa, ao vivo e em vídeo, 
na sessão que acabou por 
manter sua prisão. O que 
ele fez? Chorou, pediu ar-
rego, lembrou a família e... 
perdeu a confiança de co-
legas que decidiram votar 
pela sua manutenção na 
cadeia. 

Alerta
 N Não foi divulgado. Mas 

muitos deputados fize-
ram o teste rápido no 
Congresso Nacional e 
constataram contamina-
ção por covid-19. São em 
sua maioria assintomá-

ticos. A média, segundo 
uma fonte da Casa, foi de 
sete contaminados a cada 
10 testados.

Aliás...
 N ...O deputado Eros Bion-

dini pegou covid-19. Está 
de resguardo, em casa, em 
Minas Gerais. 

País das vantagens
 N A Justiça tem sofrido 

suas derrotas no âmbi-
to do... Judiciário. O STJ 
decidiu que servidor con-
denado por improbidade 
não pode ter aposentado-
ria cassada automatica-
mente via decisão judicial. 
O ato caberá, ou não, ao 
administrativo do órgão 
que ele representa. 

Sobre grão$
 N O juiz Márcio Alexandre 

da Silva, da 2ª Vara do Tra-
balho de Dourados (MS), 
suspendeu execução tra-
balhista de R$ 25 milhões 
movida pelo empresário 
Marcos César de Moraes 
contra a produtora de 
grãos Terra Santa Agro. 
O caso foi parar no CNJ, 
que dará uma posição so-
bre a denúncia da empre-
sa de que Moraes tentou 
transformar um contra-
to comercial em cláusula 
trabalhista.

OLHO NA VAGA

O OTIMISTA

 N N ã o  q u e  o 
país, gigante que 
é, não consiga. 
Mas o otimismo 
do ministro Pau-
l o  G u e d e s  e m 
cravar, novembro 
passado, PIB de 
4,5% para o Bra-
sil este ano, é um 
sonho distante.

O Rio vive os estragos causados 
pela pandemia de covid-19, 
agravados pela gravíssima 

desestruturação da Saúde municipal 
causada pela gestão do ex-prefeito 
Marcelo Crivella. Com demissão de 
seis mil profissionais que formavam 
as equipes de Saúde da família, o Rio 
vive a ausência da assistência básica 
em muitos territórios populares da 
cidade. Esse cenário arrasta milhares 
de pessoas em rápido contágio sem 
testes, isolamento e cuidados, desde 
a chegada sorrateira do coronavírus 
no ano de 2020. 

Hoje, são quase 18 mil mortes na 
capital. É para combater esse cenário 
desolador que anuncio boas iniciati-

Aqueles que deveriam ser os 
homens mais responsáveis do 
país, com responsabilidades 

ainda maiores diante desta pandemia 
que a todos afeta, na ameaça à saúde, 
à Economia, ao emprego, à paz social, 
vivem em outro mundo que não o real. 
Como todos são funcionários públicos, 
ou donos de mandatos nos legislativos, 
não percebem a dimensão das dificul-
dades crescentes que o Brasil vive, de 
Norte a Sul, de Leste a Oeste, dos me-
nos favorecidos aos mais ricos. Exce-
to, claro, os marajás da área pública, 
como é o caso do Judiciário.

A sociedade, perplexa e desorien-
tada, nem sempre bem-informada e 
de bom senso, se deixa levar por pen-
samentos e ações radicais, frequen-
temente transmitindo sentimentos 
menores, como ódios, preconceitos, 
prejulgamentos. Querem acabar de 
qualquer maneira com a cordialidade 
que marcou a formação de nosso povo, 
na igualdade racial, religiosa. A desi-
gualdade na Economia é grande, tanto 
quanto à responsabilidade do povo 
que vota equivocado e dos eleitos, que 
nunca promoveram a prioridade na 
Educação e formação profissional, 
único meio de vencer os baixos salá-
rios, que são decorrência do desprepa-
ro e da baixa produtividade entre nós.

Mas os ativistas acham que o dinhei-
ro cai do céu ou que o empresariado 
tem ainda como piorar para sustentar 
essa máquina pesada, cara, injusta e 
ineficiente. Neste momento, a pauta 
nacional deveria se ater à luta pelas va-
cinas, que andam escassas, e à votação 
das reformas, para que tenhamos um 
mínimo de chance de nos recuperar do 
baque econômico, gerador de uma dívi-
da que vai travar o investimento púbico 
por muitos anos. Mas sobrevivem as re-
sistências à atração do capital externo 
e da poupança interna. A inoportuna 
troca de comando na Petrobras foi o 
desastre da semana nos mercados.

A mídia, em geral – inclusive a digi-
tal, que permite acesso ao noticiário 
–, fez da sociedade mais informada e 

Justa revolta popular

SOS, Rio!

Jandira Feghali 
deputada federal do 
PCdoB-RJ

Aristóteles  
Drummond 
jornalista 

vas no dia do aniversário da cidade de 
São Sebastião, que completa 456 anos.

Com emendas de parte da bancada 
federal do Rio, a partir dos dados reco-
lhidos com o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, eu e mais cinco 
deputados (Marcelo Freixo (PSOL), 
Marcelo Calero (Cidadania), Rodri-
go Maia (DEM), Paulo Ramos (PDT) e 
David Miranda (PSOL) estamos desti-
nando para a Saúde do Rio aproxima-
damente R$ 30 milhões do orçamento 
de 2021, o que possibilitará a contrata-
ção de 30 equipes de Saúde da família 
para atuar nas regiões da Maré, Man-
guinhos e Jacarezinho com cobertura 
de atendimento para 105 mil pessoas.

E é uma corrida contra o tempo. 
Uma das principais áreas que serão 
beneficiadas pelas contratações, como 
a Maré, já registraram concentração 
de mais de 2,5 mil casos de covid-19 até 
janeiro de 2021 (Painel das Favelas). 
Segundo a entidade, são 258 óbitos 

com maior percepção do drama que 
vivemos. Percebe-se a revolta contra o 
desvio de conduta de todos. Uma lei-
tura rápida dos jornais mostra que a 
pauta nacional está voltada para as bo-
bagens que um desqualificado parla-
mentar andou falando para um públi-
co insignificante, como se fosse ques-
tão do mais alto interesse nacional.

A segunda preocupação é com o 
novo auxílio emergencial, que tem 
nobre inspiração, mas que vai agra-
var o endividamento público, amea-
çar a estabilidade e que poderia ser 
algo em menos tempo, uma vez que, 
em se querendo, as vacinas viriam, in-
cluindo o setor privado, fundamental 

para a imunização que pode deter o ví-
rus. No mais, este martelar monótono 
de críticas a um governo que, gostem 
ou não dele, está trabalhando bem e 
com poucos recursos. O caso do leite 
condensado é emblemático, pois as 
quantidades são as mesmas há anos e 
justificadas, mas foi tema de destaque 
há algumas semanas.

O povo está atento. Mas sofre. Pe-
rigo para a democracia não são as 
palavras dos bobocas, como o infeliz 
deputado, mas sim essa exibição de 
insensibilidade e irresponsabilidade 
dos que travam os avanços na luta pelo 
crescimento e pela imunização.

E criam crises. Vamos pressionar!

juntando as três regiões. No estado, 
quase 31 mil casos e 3,3 mil óbitos em 
áreas de favela. Caos. 

É preciso garantir a vacinação de 
toda a população, ultrapassando os 
obstáculos colocados pelo governo fe-
deral, que tem os recursos para adqui-
rir as vacinas, mas a negação da Ciên-
cia, sua incompetência e desprezo pela 
vida não conseguem realizar. Além da 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) que liberou que estados e muni-
cípios comprem e distribuam imuni-
zantes, também aprovamos na última 
semana na Câmara dos Deputados tex-
to neste sentido. Agora falta o Senado!

O Rio chega aos seus 456 anos pre-
cisando de cuidados depois de um in-
tenso abandono público de seu último 
gestor. Crises políticas, éticas e de má 
administração. Que os recursos sejam 
bem utilizados e mais cariocas possam 
ser protegidos, atendidos e salvos! O 
Rio precisa. O Rio merece.

EDU ANDRADE/ASCOM/ME

ESPLANADEIRA

 N  Instituto de Gestão e Tecnologia da Informação está com inscrições 
abertas para o Agile Days. # O Postalis completou 40 anos, com 134 mil 
servidores dos Correios associados, sendo o 14º maior fundo de previ-
dência do Brasil. # O COPPEAD/UFRJ realizará 100% online o III Fórum 
de Transparência & Sustentabilidade em Negócios, de 3 a 5 de março. 
# ABSOLAR aponta que 75 mil consumidores em 98% dos municípios 
paulistas já contam com energia solar em residências e empresas.

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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D
epois de anos apresentando 
um talk show e de uma curta 
temporada na Band, Mariana 
Godoy volta ao jornalismo tra-

dicional hoje, na Record. A jornalista e 
Sergio Aguiar são os grandes destaques 
da nova fase do ‘Fala Brasil’, noticiário 
matinal da emissora, que ganhou uma 
nova identidade visual para receber 
os apresentadores. Feliz com sua nova 
casa, Mariana vê com bons olhos a volta 
às bancadas de telejornais. 

“Estou bastante animada com essa 
oportunidade que surgiu. Quando re-
cebi o convite da Record TV para voltar 
ao jornalismo, achei que seria um bom 
momento para fazer esse retorno. Estar 
numa emissora que prioriza o jornalis-
mo na sua programação é um privilégio 
e estou empolgada em mais uma vez na 
minha carreira fazer parte de um ma-
tinal, levando ao público as primeiras 
e principais informações da manhã. 
Acredito que é um horário importante, 
com características próprias”, afirma 
a jornalista, que deseja imprimir sua 
marca no noticiário. 

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

MALHAÇÃO

 n Um artista famoso, amigo de 
Nando, convence Bete a deixar 
Sol se apresentar com a banda. 
Bianca e Duca namoram apaixo-
nados. Roberta se insinua para 
Marcelo.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Iná tem um pesadelo com suas 
netas e se preocupa. Rodrigo as-
siste escondido ao jogo de Ana. 
Todos comemoram o aniversário 
e a vitória de tenista. Jonas mar-
ca um encontro com Cris.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha se enfurece com 
Aparício, e Guido tenta acalmá-
-la. Felipe decide contar a Shirlei 
sobre a chantagem de Jéssica. 
Adônis sonda Nilton sobre Nair. 
Fedora é reconhecida na rua.

 n Diante de Sharur, Terá fica na 
saia justa. A rainha Enlila critica 
o posicionamento de Ibbi-Sim. 
Terá se compromete com Sharur 
e pede segredo. Ibbi-Sim negocia 
a liberdade do filho.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mili descobre que seu pingente, 
única lembrança de seus pais, 
sumiu. Antes de ir embora do or-
fanato, Janu coloca um cocô de 
cachorro na cama de Pata.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Irene chantageia Eugênio, que 
acaba comprando um aparta-
mento para a ex-amante. Simo-
ne, Biga e Nonato se preocupam 
com  Ivan. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS EDU MORAES / RECORD TV

Mariana Godoy 

e Sergio Aguiar 

na bancada do 

repaginado ‘Fala 

Brasil’, telejornal 

matinal da 

Record

“O ‘Fala Brasil’ é um dos telejornais 
mais tradicionais da emissora, pelo 
qual já passaram grandes nomes. Agora 
tenho a oportunidade de apresentar o 
jornal ao lado do Sergio Aguiar, impri-
mindo nossa marca. Estamos fazendo 
reuniões para definir os novos rumos, 
mas adianto que a proposta é que o 
‘Fala Brasil’ seja mais opinativo e que 
tenha entrevistas. Novos quadros tam-
bém devem ser lançados. A logomarca 
mudou e agora tem somente tons de 
amarelo, bem matinal”.

Companheiro de bancada de Ma-
riana, Sergio Aguiar conta algumas 
novidades da atração. “A nova fase do 
‘Fala Brasil’ vai ser ainda mais ágil e 
vibrante. Vamos trazer entrevistas ex-
clusivas, ampliar o espaço de política 
e economia. E buscar histórias ricas 
de personagens no Brasil e no mundo 
que contribuam para um país melhor”, 
garante o jornalista, que também é só 
felicidade com a estreia no noticiário.

“Em 2021, completo 30 anos de car-
reira, e apresentar um dos principais 
jornais da TV é um grande presente! 

Ainda mais estando ao lado de Mariana 
Godoy, que vai trazer leveza, carisma 
e segurança para o jornal. Trabalha-
mos juntos na Globonews, mas pela 
primeira vez vamos dividir uma ban-
cada”, comemora.

“Eu e o Sérgio trabalhamos juntos 
na Globonews na mesma época, mas 
em jornais diferentes. Eu comandava 
o ‘Jornal das 10’, enquanto ele estava 
no ‘Em Pauta’. Ele é um profissional su-
percompetente, e além de tudo muito 
educado e elegante. O Sérgio transmite 
credibilidade e juntos acho que vamos 
conseguir informar os telespectadores 
com seriedade, mas também com um 
pouco de descontração. A sintonia tem 
sido incrível, acho que seremos uma 
ótima dupla”, completa Mariana.

Além de ancorar o noticiário, um dos 
desejos de Mariana é voltar a fazer re-
portagens. “Eu costumo me dedicar por 
inteiro aos meus projetos, então agora 
meu foco é a apresentação do ‘Fala Bra-
sil’, um trabalho que vai exigir bastante 
de mim e de toda a equipe. Mas com o 
tempo pretendo fazer reportagens, por-
que adoro contar histórias, estar na rua”.  

Depois de passar por emissoras como 
SBT, Globo, RedeTV! e Band, a jornalista 
se sente em casa na Record. “Eu tenho 
muitos amigos na Record TV que já tra-
balharam comigo, colegas da época da 
TV Manchete, SBT, Globo. Alguns eu até 
já sabia que veria, outros eu me surpreen-
di ao ver pelos corredores. Estou cerca-
da de amigos e de grandes profissionais 
preocupados em fazer jornalismo de qua-
lidade, com seriedade, o que é imprescin-
dível hoje em dia, mais do que nunca. Isso 
torna o ambiente muito bom. A acolhida 
não poderia ter sido melhor”.

Após curta passagem pela Band,  

Mariana Godoy retorna ao 

jornalismo diário para comandar 

a nova fase do ‘Fala Brasil’, da 

Record, ao lado de Sergio Aguiar

TÁBATA UCHOA  |  tabata.uchoa@odia.com.br

Com o tempo,  
eu pretendo fazer 
reportagens, porque 
adoro contar histórias, 
estar na rua

MARIANA GODOY, jornalista



Horóscopo

Trabalhe em equipe para dar conta das tarefas hoje. 
Fortaleça as amizades, mesmo de maneira virtual. 
Reforce os gostos em comum na vida a dois. Cor: 
laranja.

O trabalho estará entre as suas prioridades nesta 
segunda. Tenha cuidado com a sua saúde. Se está a 
fim de um colega, capriche bastante no visual. 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:aabiu, anta, bacia, base, beata, beca, besta, beta, bica, caber, 
cabide, cabo, casta, cedro, ceia, debate, duro, nabo, nata, obesa, odre, ouro, 
recibo, rodeio, rude, ruído, sabedor, sabedoria, sabiá, sabido.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Você irá interagir de forma bem melhor com os seus 
colegas. Também vai ter ótimas ideias. A animação e o 
seu romantismo vão surgir na vida com seu par. Cor: 
areia.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Ótimo momento para organizar o lar e resolver 
assuntos domésticos. Alguém da família pode te 
ajudar no emprego. A paquera vai estar devagar. Cor: 
magenta. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

A comunicação vai te ajudar bastante hoje. O astral 
favorece atividades que envolvam raciocínio. Grande 
momento para paquerar nas redes sociais. Cor: 
amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Os astros ressaltam sua habilidade para lidar com 
dinheiro. Aproveite o astral para investir nos cuidados. 
Pegue leve na cobrança no romance. Cor: azul-
turquesa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Utilize seu charme para convencer as pessoas. 
Habilidades como lideranças e criatividade vão 
marcar o seu dia. Ninguém vai resistir a você na 
paquera. Cor: lilás.

LIBRA
23/9 a 22/10

Seja  bastante cuidadoso no trabalho. Sua intuição 
estará forte e te indicará quem é confiável. Algumas 
intrigas podem pintar no amor, cuidado. Cor: verde-
escuro.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você terá muita disposição para alcançar aqueles 
objetivos desejados. Novos contatos e surpresas 
podem surgir. Há sinal de companheirismo no 
romance. Cor: sépia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua indica que a sua produtividade vai estar em alta. 
Mantenha o foco que os resultados podem pintar. 
Oportunidade de planejar o futuro na vida a dois. Cor: 
amarelo.

Troque experiências e conhecimentos no ambiente de 
trabalho. Vai sentir vontade de conhecer novos 
lugares mas tome cuidado. Surpreenda o par na 
paixão. Cor: creme.

A Lua indica que você vai se surpreender muito no seu 
trabalho. Uma conquista favorável vai marcar o seu 
dia. Pode atrair olhares na conquista, atente-se. Cor: 
dourado.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB’: Nego Di 
acusa Globo de 
manipulação e 
diz que Lucas 
foi expulso
O humorista Nego Di, eliminado 
com 98,76% dos votos do ‘BBB 21’, 
detonou a Rede Globo na madru-
gada de domingo. No Instagram, 
o ex-brother acusou a emissora de 
não lhe prestar atendimento médi-
co e de uma suposta manipulação 
dentro do reality show. Além disso, 
ele reagiu a participação de Lucas 
Penteado no ‘Altas Horas’.

“A real é que eu tô cansado de evi-
tar falar da Globo, de passar pano. 
Tá demais. F*da-se que tem con-
trato. Azar. Eu não era chamado no 
confessionário. Precisei de remédio, 
tava com a unha encravada, fiquei 
três dias batendo na porta do con-
fessionário. Quando eu pedi ajuda 
no raio-x, fui xingado. ‘Ah, tem que 
pedir depois do raio-x’. ‘Mas tô três 
dias pedindo, tô com unha encra-
vada, tô f*dido’. As pessoas troca-
vam microfone quatro vezes no dia, 
eram chamadas no confessionário 
e voltavam, pareciam que tinham 
sido benzidas, voltavam uma pes-
soa mais equilibrada, de luz, sensi-
tiva”, iniciou.

Di também reclama que momen-
tos que ele ajudou Lucas Penteado 
ou que fazia piadas eram cortados 
da edição. “Eu quero entender. As 
piadas que eu contei não aparece-
ram, os conselhos que eu dei antes 
de virar as costas pro Lucas não 
apareceram. Aí eu vi gente que falou 
‘não, mas eu tava no Pay-Per-View 
24h’. Mano, quem vê o Pay-Per-View 
sabe: do nada tá filmando, troca de 
câmera, corta, em tempo real. Fora 
as edições que vão pra Globo. Nin-
guém é 100% ruim nem 100% bom”.

Tratamento diferente
O ex participante também falou 

mais sobre Lucas Penteado, dizen-
do que enquanto ele foi julgado, o 
ator estava sendo protegido, mes-
mo que tenha cometido erros.

“O cara vai no programa e fala 
que eu falei pra ele que ele defen-
de vagabundo e que vários filhos 
são arrancados de suas mães e que 
isso atinge diretamente a periferia. 
Como se ele não soubesse sobre o 
que realmente foi nossa discus-
são. E muita gente realmente me 
pergunta por que eu falei aquilo”, 
acrescentou.

Ele também afirma que Lucas 
não pediu para sair, mas sim foi ex-
pulso pela produção. “Eu fui cha-
mado no confessionário onde eu 
ouvi assim: ‘mano, esqueça esse as-
sunto, não fale mais disso. Aja as-
sim, assim, assado. O cara era um 
monstro quando bebia, tal tal tal’. 
Quando uma pessoa te fala isso, te 
leva a crer que ‘mano, estou agindo 
certo”.

Ele também fala que Karol 
Conká está tendo um tratamento 
diferente do que ele teve quando 
saiu do reality, dando a entender 
que a emissora a está protegendo.

“Quando a Karol sai, tem interva-
lo, não mostram seguidores, vai pra 
Faustão, é redenção, é isso. Eu só 
quero entender qual é a da Globo. 
Querem defender os deles, vão pas-
sar a mão por cima de todo mundo 
independente da merda que tenha 
feito porque têm um outro tipo de 
relação com a emissora, ou a car-
reira deles é mais importante? A fa-
mília deles é mais importante? Não 
entendi”, questionou.

O humorista encerra dizendo 
que estava tomando cuidado com o 
que falava sobre a Globo, por conta 
do contrato. “A real é que eu tô can-
sado de passar pano. Tá demais”. 

REPRODUÇÃO
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