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ISOLAMENTO
CRÍTICA A 
LOCKDOWN POR 
FLÁVIO BOLSONARO 
NÃO É BEM  
RECEBIDA POR 
EPIDEMIOLOGISTAS  
INFORME DO DIA, P. 2

CAOS NO BRT

COVID NO BRASIL TEM

1910 MORTOS EM 24H

Lumena, eliminada do ‘BBB 21’, reflete e afirma que 
sua ‘jornada foi um pouco desastrosa’ no jogo. P. 15

No pior momento da pandemia, morre um brasileiro 
a cada 45 segundos pela doença no país. P. 4
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Rio deve endurecer medidas
Para evitar colapso como em outras cidades, Paes anunciará novas regras de circulação. P. 5

Ministério da Saúde de Bolsonaro vai, 
enfim, decidir compra da vacina Pfizer. P. 5
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CONHEÇA MAX, 
O JOVEM HERÓI 
DA VITÓRIA DO 
FLAMENGO SOBRE  
O NOVA IGUAÇU

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL DO 
RIO: PRIORIDADE 
DE PAGAMENTO 
SERÁ PARA 
FAMÍLIAS COM 
RENDA ATÉ R$ 178

Paes cancela 
concessão e diz 
que empresa 
tratava o povo 
‘como gado’
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Prefeitura assume o controle provisório da operação 
até uma nova licitação ser realizada.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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RIO DE JANEIRO, P. 7

VASCO PERDE DE 1 A 0 PARA A PORTUGUESA

BOTAFOGO NÃO SAI DO 
0 X 0 COM O BOAVISTA. P. 8

Propina era 
acertada 
no Palácio 
Guanabara
Desembargadores e o então 
governador Wilson Witzel 
tinham encontros na calada 
da noite para negociar valores, 
aponta investigação. P. 6

CORRUPÇÃO
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 N Estou há vários meses 
sem abastecimento 
regular de água em minha 
casa chegando a ficar o 
mês inteiro sem o devido 
abastecimento. As contas 
sempre chegam em dia. A 
Cedae não presta um bom 
serviço mediante ao valor 
cobrado nas faturas.

 > Leandro Gregório
Macaé

Abastecimento 
irregular de água

Light faz corte 
indevido de luz

 N Gostaria de registrar a 
minha insatisfação com 
a Light, que ameaçou de 
corte minha instalação por 
problema de controle dos 
pagamentos. Por sorte, foi 
feito via caixa eletrônico, e 
tinha o comprovante para 
mostrar que o procedimento 
estava errado!

 > Geralda Martins
Rio de Janeiro

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Repórter da Globo se 
casa com namorado e é 

parabenizado ao vivo no 
‘Bom Dia Rio’

DIVERSÃO

Os bastidores do fim de 
Larissa Manoela e Leo 

Cidade
FÁBIA OLIVEIRA

Avião que carregava doses 
de vacina se choca com 

jumento em pista de pouso
BRASIL

Morre veterinária 
de 31 anos vítima da 
doença causada pela 

toxina do peixe
BRASIL

Nunca 
tivemos 
tantos 
estados em 
situação de 
tamanha 
dificuldade 
ao mesmo 
tempo” 
CARLOS LULA

PRESIDENTE DO 

CONASS

 
O colapso do sistema hospitalar em quase todo o Brasil 

chamou a atenção para a situação do Rio de Janeiro. 
Nesta semana, o senador Flávio Bolsonaro elogiou 

o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes por 
não terem optado pelo lockdown. Para infectologistas, isto 
não soou como elogio. Antes mesmo da importante reunião 
sobre como combater a covid-19, organizada pelo prefeitura 
e o Palácio Guanabara, o presidente do Conselho de Secre-
tários de Saúde, Carlos Lula, alertou que o Rio deveria se 
preparar para aumento exponencial de casos da doença nos 
próximos dias. De acordo com ele, o Brasil já vive atualmen-
te o pior momento da pandemia e afirmou que o cenário 
caótico presenciado por diversas regiões do país “vai che-
gar” no estado fluminense. Ele estava certo.

CENÁRIO NACIONAL
O Conass soltou uma nota técnica, que esperava nos próxi-
mos meses, março e abril, as semanas mais difíceis da pan-
demia de Covid-19. O secretário de Saúde do Maranhão sa-
lientou que as secretarias estaduais e municipais deveriam 
trabalhar em conjunto para reduzir os impactos da doença. 
“O pior ainda está por vir. Nós nunca tivemos tantos esta-
dos em uma situação de tamanha dificuldade ao mesmo 
tempo”, afirmou o presidente do Conass. “A gente precisa 
de uma coordenação nacional. Não dá para cada governo 
achar que vai fazer seu toque de recolher, sua medida de 
restrição de circulação de pessoas do seu jeito”, concluiu.

 N Segundo dados da CNC, 
com pandemia, 75 mil lojas 
fecharam as portas em 2020 
no país. O ramo que mais 
perdeu unidades foi o de ves-
tuário, calçados e acessórios. 
Na sequência, aparecem hi-
per, super e minimercados. 

InformedoDia

 N O vereador Vitor Hugo 
(MDB) enviou à Câmara Mu-
nicipal do Rio um projeto de 
lei de tombamento do Cen-
tro Municipal de Tradições 
Nordestinas, em São Cristó-
vão. “Essa feira é um grande 
ícone da cultura nordestina 
na nossa cidade, e também é 
ponto turístico do Rio. Esse 
tombamento nos trás a segu-
rança da continuidade dessa 
tradição”, disse. 

FEIRA DE 
TRADIÇÕES 
NORDESTINAS

REPRODUÇÃO

CLÉBER MENDES/AGÊNCIA O DIA

NÚMEROS DE 2020 
PIORES QUE 2016

BUSÃO 
ITINERANTE 
NO ESTADO
Um gabinete 
itinerante sobre 
quatro rodas. 
É assim que o 
deputado Ale-
xandre Knoploch 
(PSL) pretende 
ouvir demandas 
da população do 
estado. Amanhã, 
estará no Centro 
de Teresópolis, a 
partir das 10h.

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

Tuitadas do Nuno @nuno_vccls

Carlos Lula, presidente do Conass, faz alerta sobre pandemia.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Feira de São Cristóvão

Estados receberão esta semana mais de 2,5 milhões de doses da 
vacina produzida pelo Instituto Butantan (SP). A Fiocruz garantiu 
a entrega de 15 milhões de doses ainda este mês. Mesmo atrasada, 
a instituição fará diferença no cenário atual. Temos capacidade de 
fazer mais e melhor.

Vemos temporais causando transtornos em alguns estados. Como 
dizia o poeta, as águas de março fecham o verão e, em breve, che-
gam ao Rio. Governantes precisam agir com prevenção em locais 
críticos em épocas de chuva para evitar uma nova crise social.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Retomada do ensino 
presencial com cuidado
Mais 82 escolas da Prefeitura do Rio reabriram ontem para estudantes da rede

DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DO RIO

O 
prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, e o se-
cretário municipal 
de Educação, Renan 

Ferreirinha, acompanharam 
ontem o início da nova etapa 
do retorno às aulas presen-
ciais, na Escola Municipal 
João de Camargo, em São 
Cristóvão. A unidade é uma 
das 82 escolas que reabriram 
para estudantes, totalizan-
do 120 unidades em todas as 
regiões. A próxima fase está 
prevista para dia 17 com alu-
nos do 3º ao 5º anos, 6º Ano 
Carioca, 9º Ano e Carioca II. 
E a fase 3, para creches, 6º ao 
8º anos, Educação de Jovens 
e Adultos e Classe Especial, 
começa dia 31.

Para evitar aglomerações, 
a escola João de Camargo 
dividiu as turmas em três 
grupos: A, B e C. Cada um 
frequentará aulas em dias 
alternados da semana. Foi 
instalada no pátio estação 
de higienização lavagem das 
mãos, antes das crianças se-
guirem ao refeitório ou salas.

“Estamos fazendo um 
esforço, sabemos que é um 
momento de pandemia, 
de dificuldade, mas desde 
o início temos dito isso: a 
escola vai ser sempre a pri-
meira a abrir e a última a 
fechar”, disse.

O prefeito ressaltou que o 
retorno gradual foi cuidado-
samente estruturado. E que 

AGORA SÃO 530 ESTABELECIMENTOS

 NA Secretaria Municipal de Edu-
cação ampliou a quantidade de 
estabelecimentos credenciados 
para que pais de alunos da rede 
de ensino possam fazer compras 
com o cartão alimentação. É o 
segundo aumento que ocorre, 
em menos de uma semana, por 
determinação da SME. Agora, 
são 530 credenciados ativos, ou 
seja, 176 a mais que o quantita-
tivo divulgado na última sex-
ta-feira. Outros 334 pontos de 
venda estão em negociação.

O cartão alimentação é des-
tinado a reforçar a merenda 
escolar. Os responsáveis têm à 
disposição mercados de todos 

os portes, em todas as regiões 
da cidade. O cartão, no valor 
de R$ 54,25, funciona normal-
mente em toda a rede creden-
ciada. A SME passou a determi-
nação à operadora do cartão, 
a empresa Personal Card, que 
venceu a pesquisa de preços.

A pasta informou que bus-
cará ampliar novas parcerias 
de modo a expandir mais a 
rede de mercado credencia-
dos. O objetivo é proporcionar 
um atendimento ainda mais 
dinâmico em termos de op-
ções para os pais e responsá-
veis realizarem as compras dos 
alimentos da merenda.

Mais opções na compra com cartão 

Paes esteve ontem na escola João de Camargo, em São Cristóvão

todas as medidas de proteção 
foram garantidas, de acordo 
com o protocolo sanitário 
aprovado pelo Comitê Espe-
cial de Enfrentamento da Co-
vid-19, como o distanciamen-
to social, uso de máscaras e a 
higienização das mãos com 
álcool em gel.

Nesta primeira fase, as 
aulas foram direcionadas a 
alunos da pré-escola, 1º e 2º 
anos do Fundamental. Com 
as unidades em funciona-
mento, serão atendidos 23,5 
mil estudantes. O retorno é 
opcional e cabe aos pais deci-
dir de levar os alunos. Desde 
o início do ano letivo, em 8 de 
fevereiro, os estudantes têm 
opção do ensino remoto.

Conforme a Secretaria 
de Educação, pesquisa com 
responsáveis de alunos das 
120 escolas reabertas mos-
trou que 82% preferem aulas 
presenciais. É o que pensa o 
motoboy Gutierre, 5 anos, 
aluno do 1° ano do Funda-
mental, da João de Camar-
go. Ele contou que o garoto 
ficou ansioso pelo retorno 
e nem dormiu direito. “Em 
casa, fica entediado, agitado, 
foi o primeiro a acordar”.

A doméstica Josefa San-
tiago dos Santos também 
comemorou a volta às aulas 
do filho Davi Salvador dos 
Santos, de 5 anos, outro que 
estuda no 1° ano da escola 
de São Cristóvão. 

PANDEMIA

O Rio no 
combate ao 
coronavírus
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PREFEITURA AGE E BRT ESTÁ

SOB NOVA DIREÇÃO
Prefeito do Rio cancela concessão e diz que concessionária ‘opera mal’ e trata a população ‘como 
gado’; transição pode ser concretizada em até quatro semanas. Bilhetagem também muda de mãos

A 
‘caixa preta’  das 
empresas de ôni-
bus será finalmen-
te aberta. É o que 

garante o prefeito Eduardo 
Paes, que anunciou ontem 
que a prefeitura irá assumir 
o controle temporário do 
BRT. O município vai retirar 
o contrato da atual conces-
sionária e deve fazer uma 
nova licitação. A bilhetagem 
eletrônica nos ônibus, feita 
pela concessionária, tam-
bém mudará de mãos.

No BRT, o processo de 
transição entre a atual ad-
ministradora e a prefeitura 
deve ser concretizado em até 
quatro semanas, segundo 
Paes. A partir daí, o municí-
pio deve nomear um execu-
tivo para liderar o processo. 
Para o prefeito, responsá-
vel pelo início da operação 
do BRT na cidade, ainda na 
primeira gestão, em 2012, a 
concessionária atualmente 
“opera mal” e trata a popu-
lação “como gado”.

“De forma amigável, va-
mos tirar o contrato de con-
cessão dos três corredores, 
Transolímpica, Transoes-
te, e Transcarioca, além 
da TransBrasil (ainda em 
construção na Avenida Bra-
sil). E a prefeitura pretende 
licitar novamente. Sairiam 
esses consórcios existentes. 
Nós vamos ter que viver um 
período de transição”, ex-
plicou Paes, que também 
apontou falhas graves na 
circulação dos ônibus ur-
banos da cidade.

“Desde a campanha elei-
toral temos tratado de ma-
neira enfática o colapso do 
sistema de transporte de 
ônibus e BRT. O que a gente 
vem constatando há alguns 
anos é no chamado SPPO, 
os ônibus urbanos, que vive 
um sumiço de linhas. Hoje, 
40% delas estão desapare-
cidas. Áreas da cidade estão 
descobertas, desprovidas de 
serviço de transporte. Em 
paralelo, completa ausên-
cia de ônibus prestando ser-
viço noturno”, comentou o 
mandatário.

Atrasos 
constantes, 
veículos 
quebrados e 
passageiros 
espremidos: a 
realidade do BRT

Assembleia 
dos rodoviários 

ocorreu ontem, na 
Barra da Tijuca, 

na Zona Oeste

DEMISSÕES

 NA direção do Sindicato dos 
Rodoviários realizou na tarde 
de ontem uma assembleia 
para ouvir dos 100 trabalha-
dores da categoria que se-
riam dispensados pelo BRT. 
Segundo José Carlos Sacra-
mento, vice-presidente do 
sindicato, ficou decidido que 
o BRT vai pagar todos os di-
reitos dos profissionais. Os 
valores têm que ser pagos 10 
dias após a demissão.

“Os funcionários vão 
receber 40% do FGTS, 13° 
salário, férias proporcio-
nais com 1/3 e seguro de-
semprego. A rescisão de 
contrato será paga em 12 
parcelas”, explicou.

“A homologação dos 
acordos está marcada para 
o próximo dia 9 na sede do 
BRT, às 8h”, informa. 

BRT vai pagar 
as verbas

A homologação dos 
acordos está marcada 
para o dia 9 na sede 
do BRT, às 8h”
JOSÉ CARLOS 
SACRAMENTO, do 
Sindicato dos Rodoviários

 > Outro anúncio feito 
pelo prefeito Eduardo 
Paes é que a bilhetagem 
eletrônica dos ônibus, 
o RioCard, também vai 
deixar de ser controlado 
pelas concessionárias. A 
prefeitura fará outra li-
citação para um terceiro 
ente assumir o controle 
do sistema, a fim de dar 
“mais transparência” às 
informações das empre-
sas de ônibus.

“A bilhetagem eletrô-
nica vai deixar de ser 
uma exclusividade das 
concessionárias. Nós va-
mos sair do RioCard, dei-
xar de usá-lo e fazer uma 
nova licitação para fazer 
essa bilhetagem com 
total transparência e 
comando da prefeitura. 
Na famosa ‘caixa preta’ 
dos sistemas de ônibus, 
a prefeitura vai ter to-
tal controle. Hoje, como 
o RioCard pertence às 
concessionárias, temos 
informações, mas essa 
informação é prestada 
por eles. Sequer conse-
guimos auditar”.

Procurados, BRT e 
Rio Ônibus informaram 
que não vão se pronun-
ciar no momento.

Licitação na 
bilhetagem 
eletrônica

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Intervenção será diferente da ocorrida em 2019
 > Em coletiva, o prefeito 

Eduardo Paes reforçou que 
a intervenção da prefeitura 
no BRT não será nos mes-
mos moldes daquela feita 
pelo ex-prefeito Marcelo 
Crivella, em janeiro de 2019. 
Na época, em uma tentativa 
de recuperar o sistema, com 
estações vandalizadas, calo-
tes e modais superlotados, 

a gestão de Crivella assumiu 
durante sete meses a admi-
nistração do BRT, para então 
devolver à Rio Ônibus. Ape-
sar da intervenção, os proble-
mas continuaram. No início 
de fevereiro, funcionários do 
BRT paralisaram as operações 
contra o atraso de salários. O 
estado de greve gerou superlo-
tação e confusão nas estações.

“(O que muda é que) o 
prefeito agora é o Eduardo 
Paes. (Crivella) não era uma 
pessoa capaz, nem muito 
focada em resultados. O 
que ele fez foi destruir o 
que havia sido feito. Esta-
mos retirando a concessão. 
Aquela intervenção que ele 
fez foi retirar e dar para os 
mesmos concessionários. 

Estamos t irando das 
concessionárias o poder 
sobre o BRT. Eles operam 
mal e tratam a população 
como gado”, disse Paes. 

Segundo cálculos da 
atual Secretaria de Trans-
portes, o BRT começou a 
operar em 2012 com 400 
ônibus. Atualmente, são 
cerca de 200.

DIVULGAÇÃO/SRR

Desde a campanha 
eleitoral temos 
tratado de maneira 
enfática o colapso 
do sistema de 
transporte de 
ônibus e BRT”
EDUARDO PAES, prefeito
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Soranz: “A meta é ousada, mas nos baseamos numa previsibilidade maior de distribuição das doses”

 NA vacinação ontem começou 
com pouco movimento no pos-
to do Planetário da Gavéa. Por 
volta das 10h, a procura aumen-
tou e pequena fila se formou 
na entrada. Mas, a espera não 
excedeu 30 minutos. 

Ontem foram imunizadas 
com a primeira dose idosos 
com 79 anos de idade ou mais; 
profissionais de Saúde aci-
ma de 60 anos, que estão no 
último dia de repescagem; e 
idosos no prazo para receber 

a segunda dose. 
Uma das que receberam a 

segunda dose foi Júlia da Sil-
va Ermenegildo, de 95 anos. 
Ela estava acompanhada da 
vizinha e da cuidadora. 

“Receber a segunda dose 
foi um alívio. É a segunda vez 
em que ela está saindo de 
casa em um ano. As duas ve-
zes foram para tomar a vaci-
na”, disse Ana Maria Pianetti, 
de 72 anos, vizinha de dona 
Júlia Ermenegildo.

NO PLANETÁRIO

Pessoas com 79 anos vacinadas

RECORDE MACABRO:
1.910 MORTES NAS ÚLTIMAS 24H
País vive o pior momento da 
pandemia. Na prática, morre 
um brasileiro ou brasileira por 
covid-19 a cada 45 segundos

P
e lo  segundo  d ia 
consecutivo, o Bra-
sil bateu ontem um 
novo recorde maca-

bro no número de mortes 
provocadas por covid-19 e 
registradas nas últimas 24 
horas. Diante da lentidão do 
governo Bolsonaro em agi-
lizar a compra de vacinas, 
foram registradas 1.910 víti-
mas do coronavírus, de acor-
do com dados do painel do 
Conselho Nacional dos Se-
cretários de Saúde (Conass), 
que reúne informações das 
pastas de Saúde dos estados. 
Na prática, esse número es-
tarrecedor, que o governo fe-
deral parece não considerar 
para providenciar mais va-
cinas, representa a morte de 
uma brasileira ou brasileiro 
a cada 45 segundos. 

Ao todo, 259.271 óbitos 
foram registrados desde o 
início da pandemia há pra-
ticamente um ano em todo 
o país. Outros 71.704 novos 
casos também foram conta-
bilizados nas últimas 24h, 
totalizando 10.718.630 pes-
soas  infectadas no Brasil.

Na lista de estados com 
mais casos de contamina-
ção pelo vírus, São Paulo 
aparece em primeiro lugar, 
2.068.616 casos e 60.381 
mortes registras, seguido de 
Minas Gerais, com 893.645 
casos e 18.872 óbitos; Bahia 
com 694.783 casos e 12.140 
mortos e Santa Catarina, 

Tragédia anunciada: 259.271 óbitos foram registrados desde o início da pandemia há praticamente um ano

DANIEL CASTELO BRANCO

Secretário questiona Fiocruz sobre taxa de ocupação
Soranz alega que para Prefeitura do Rio imunizar idosos entre 67 e 78 anos de idade até o fim do mês serão necessárias 500 mil doses

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Júlia Ermenegildo, de 95 anos, recebeu ontem a segunda dose

O secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz, con-
testou ontem uma informa-
ção divulgada em nota téc-
nica da Fiocruz, na última 
terça-feira, de que a cidade 
atingiu uma taxa de 88% de 
ocupação de leitos de UTI 
para covid-19.

“Não é o dado que temos. 
Vamos entrar em contato 
com a Fiocruz para enten-
dermos de onde eles tiraram 
esse número”, disse Soranz, 
sem especificar com que in-
formação a prefeitura traba-
lha neste momento. 

Questionada por O DIA, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) divulgou que 
a taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI para covid-19 na 
cidade é de 79%, e que a de 
leitos de enfermeira está em 
43%. Segundo a SMS, a taxa 
de ocupação média dos leitos 
de covid é de 57%.

A Prefeitura do Rio pre-
cisa de pelo menos 500 mil 
doses para cumprir o calen-
dário de vacinação divulga-
do na última terça-feira, que 
prevê a imunização de todos 
os idosos entre 78 e 67 anos 
com a primeira dose até o dia 
31. A informação é do secre-
tário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz. 

“A meta é ousada, mas es-
tamos nos baseando numa 
previsibilidade maior de 
distribuição das doses pelo 
Ministério da Saúde, com as 

entregas semanais que agora 
começam a ser feitas pelo Ins-
tituto Butantan e com a pro-
dução de vacinas pela Fiocruz 
na segunda quinzena do mês”, 
comentou Soranz, acrescen-
tando que a cidade Rio rece-
beu ontem cerca de 100 mil 
novas doses de CoronaVac.

De acordo com o Instituto 

Butantan, foram entregues, 
ontem também, 900 mil doses 
de CoronaVac ao Ministério 
da Saúde. Até o próximo dia 
30 de abril, o cronograma do 
Butantan prevê a entrega de 
mais 31,5 milhões de doses, to-
talizando 46 milhões de imu-
nizantes destinados ao gover-
no federal desde janeiro.

Soranz reafirmou que a 
prioridade é vacinar todos 
os idosos acima de 60 anos 
na cidade do Rio. Ele expli-
ca que a pessoa é considera-
da imunizada 14 dias após 
a segunda dose de Corona-
Vac e 28 dias após a primei-
ra dose do vacina Oxford/
AstraZeneca.

com 688.600 casos e 7.618 
óbitos registrados.

Desde o início da pan-
demia do coronavírus, em 
março do ano passado, essa 
é a primeira vez que todos 
os estados estão em situação 
crítica pela doença. De acor-
do com o Boletim divulgado 
pela Fiocruz, entre as 27 ca-
pitais brasileiras,  20 estão 
com taxas de ocupação de 
leitos de UTI covid-19 para 
adultos em 80% ou mais. 

NÚMEROS ALARMANTES NO RIO
No Estado do Rio, os núme-
ros também são alarmantes. 
A Secretaria de Estadual de 
Saúde do Rio divulgou on-
tem que registrou, até a úl-
tima quarta-feira, 587.800 
casos confirmados e 33.362 
óbitos por coronavírus no 
estado. Nas últimas 24h, 
foram contabilizados 2.180 
novos casos e 186 mortes. 
Entre os casos confirmados, 
549.715 pacientes se recupe-
raram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pasta, 
a taxa de ocupação de Uni-
dades de Terapia intensiva 
(UTI) para a covid-19 é de 
66,1%. Já a taxa de ocupação 
nos leitos de enfermaria é de 
43,9% na rede estadual.

O número de óbitos re-
gistrados nesta quarta-feira 
no país não é tão surpreen-
dente para quem esperava 
colher o resultado de um 

DA SPUTNIK V

 N Pressionado pelo aumen-
to das mortes por covid-19, 
o Ministério da Saúde anun-
ciou a previsão da chegada 
de 400 mil doses da vacina 
Sputnik V, desenvolvida na 
Rússia pelo laboratório Cen-
tro Gamaleya, até o fim de 
março. Ao todo, até maio, o 
Brasil receberá 10 milhões 
de imunizantes russos. 

A negociação está em tra-
tativas finais para compra. O 
contrato é de R$ 639,6 mi-
lhões. A vacina ainda não foi 
aprovada pela Anvisa. 

A compra é uma mudan-
ça em relação ao cronogra-
ma anterior, que estabelecia 
chegada das primeiras doses 
para abril e a entrega final 
até junho. O ministério infor-
mou que a nova data ainda 
pode sofrer alterações.

Segundo a pasta, com a 
incorporação da tecnologia 
da produção do IFA, com 
a aprovação da Anvisa, a 
União Química, farmacêu-
tica responsável no Brasil 
pela vacina russa, deverá 
produzir no país 8 milhões 
de doses por mês. Além de 
400 mil doses neste mês, 
há mais duas datas para 
liberação: abril: 2 milhões e 
maio: 7,6 milhões

A vacina é aplicada em 
duas doses. Os resulta-
dos publicados na revis-
ta ‘The Lancet’ apontam 
que a Sputnik V teve efi-
cácia de 91,6%.

Serão 400 mil 
doses até o fim 
de março

cotidiano negligente em re-
lação às medidas de preven-
ção sanitária. Desde o início 
da pandemia, o presidente 
Jair Bolsonaro e as figuras 
públicas que o apoiam fize-
ram discursos negacionis-
tas, indo contra as medidas 
de restrição e a favor de me-
dicamentos sem comprova-

ção científica, como a hidro-
xicloroquina, para o trata-
mento precoce. 

Na última terça-feira, 
mesmo após o Brasil ter 
batido o recorde anterior 
com 1.726 mortes registra-
das, Bolsonaro voltou a mi-
nimizar os efeitos da doen-
ça durante uma conversa 

com apoiadores. 
“Criaram o pânico. O pro-

blema está aí, lamentamos, 
mas você não pode viver 
em pânico. Que nem a po-
lítica, de novo, do ‘Fique em 
Casa’. O pessoal vai morrer 
de fome, de depressão?”, afir-
mou o presidente para uns 
poucos seguidores. 
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Rio terá medidas de restrições duras 
Prefeito manifesta preocupação com o aumento de casos graves e óbitos por coronavírus no país

A 
Prefeitura do Rio 
deve anunciar hoje 
novas medidas de 
combate à covid-19. 

O prefeito Eduardo Paes não 
adiantou quais serão as no-
vas restrições, mas garantiu 
que deve endurecer as regras 
de circulação na cidade. Na 
última segunda-feira, Paes se 
reuniu com o Comitê Cien-
tífico. Em entrevista coleti-
va ontem, o prefeito mani-
festou preocupação com o 
aumento de casos graves e 
óbitos no país, e consequen-
temente na cidade.

“Desde que essa segunda 
onda se tornou mais contun-
dente tenho acompanhado 
mais. Venho manifestando 
as minhas dúvidas e agonias 
em relação ao que está acon-
tecendo em nossa volta. Fiz 
uma reunião segunda-feira 
com o comitê científico. Ama-
nhã (hoje), nós anunciaremos 
algumas restrições”, informou.

Com o anúncio, a tendência 
é que o boletim epidemiológi-
co, normalmente divulgado 
às sextas, seja antecipado em 
um dia. No último, todas as 33 
regiões permaneciam em ris-
co alto, o segundo mais grave 
na escala de três. Escolas não 
devem ser fechadas.

A cidade do Rio tem atual-

mente 18.920 óbitos por co-
vid-19, e 207.620 casos con-
firmados. Em paralelo, a 
prefeitura já aplicou 459.973 
doses de vacinas até ontem.

A decisão de Paes ocorreu 
após a Fiocruz divulgar nota 
técnica em que o Rio aparece 
entre 19 estados que tiveram 

 > O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, ressaltou 
que os números na cida-
de estão sob controle, 
mas se disse preocupado 
com a situação de esta-
dos vizinhos, como São 
Paulo que adotará me-
didas mais restritivas de 
serviços não essenciais. 

“Existe uma indicação 
de grau de risco (de con-
tágio) moderado. Estou 
vendo o que está acon-
tecendo no Brasil e isso 
me assusta. Mas o que eu 
ouvi deles é que temos 
que manter as medidas 
atuais. Eu tenho certeza 
que, por mais que a si-
tuação tenha melhora-
do, não somos uma ilha. 
Existem lugares perto 
da gente que estão com 
muitos problemas. Mas, 
eu não vou esperar o pior 
acontecer para agir. Mas, 
eu adoraria que a cida-
de funcionasse normal-
mente. Aqui não existe 
negacionismo. Vamos 
tomar todas as medidas 
necessárias”, completou.

Paes diz que 
situação está 
sob controle

Vinte municípios integram consórcio
Frente é alternativa na aquisição de imunizantes diante da lentidão do governo Bolsonaro 

No país, 649 prefeituras já manifestaram interesse, segundo a FNP, para integrarem o consórcio

Em busca de acelerar a vaci-
nação, 20 municípios no Es-
tado do Rio manifestaram 
interesse em integrar o con-
sórcio público da Frente Na-
cional de Prefeitos. A inicia-
tiva é opção adicional para 
prefeituras comprarem imu-
nizantes e insumos hospita-
lares com recursos próprios 
ou de doações, aproveitando 
brecha deixada pela lentidão 
do Plano Nacional de Imu-
nização na distribuição das 
doses. Na terça-feira, o pre-
feito Eduardo Paes anunciou 
que a capital participará da 
frente de municípios. 

No país, 649 prefeituras já 
manifestaram interesse, se-
gundo a FNP. A iniciativa foi 
lançada segunda-feira em re-
união com 300 prefeitos. As 
administrações municipais 
podem assinar o termo de in-
tenção até amanhã.

No estado, São João de Me-
riti, Petrópolis, Macaé, Barra 
do Piraí, Saquarema, Arraial 
do Cabo, Vassouras, Cordeiro, 
Mendes, Comendador Levy 
Gasparian, Macuco, Areal, 
Volta Redonda, Rio das Os-
tras, Barra Mansa, Três Rios, 
Pinheiral, Paraty e Sapucaia 
estão interessadas.

As prefeituras vão obter 
maior segurança jurídica e 

poder de negociação para 
comprar imunizantes com 
recursos próprios, doações de 
empresários ou aportes do go-
verno federal. O consórcio terá 
a capacidade de centralizar as 
demandas dos municípios e 
adquirir vacinas com os labo-
ratórios interessados. 

EVITAR SUPERFATURAMENTO

A centralização evita super-
faturamento. Vale ressaltar, 
que a obrigação de adquirir 
os imunizantes é do governo 
federal. Segundo o secretário-
-executivo da FNP, Gilberto 
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O prefeito Eduardo Paes não adiantou quais serão as novas restrições, mas garantiu que deve endurecer as regras de circulação na cidade

Perre, os prefeitos estão se an-
tecipando caso o governo fe-
deral não cumpra as entregas. 
Ele explicou como poderá ser 
feita a compra das doses.

“Para a aquisição, obede-
cendo a legislação, o consórcio 
vai chegar a um ponto de ne-
gociação com os laboratórios 
e após este processo, irá notifi-
car os municípios perguntan-
do se possuem interesse em 
comprar”, afirmou.

No Rio, o secretário de Saú-
de Daniel Soranz afirmou 
que a prioridade é continuar 
seguindo o PNI. Contudo, vi-

sando acelerar o processo de 
compra, a prefeitura decidiu 
apoiar o consórcio. Mas não há 
definição sobre a quantidade 
de doses que podem ser adqui-
ridas pela prefeitura por inter-
médio do consórcio. Segundo 
Soranz, o município aguarda, 
em até duas semanas, defi-
nição das datas de entrega e 
valores dos imunizantes a se-
rem negociados pelo consór-
cio para que seja definida uma 
estratégia de compra. 

agravamento da pandemia 
da covid-19. O prefeito se 
reuniu com o secretário de 
Saúde, Daniel Soranz, para 
avaliar sobre adotar medidas 
mais restritivas na cidade.

“Eu vi essa nota da Fiocruz, 
mas as informações que tenho 
é que existe uma estabilidade 
na rede municipal de Saúde, 
nos leitos e filas zeradas. Mas, 
diante dessa notícia, eu convo-
quei os técnicos para eles me 
dizerem o que eu devo fazer. 
Eu não sou epidemiologista. 
Mas se os infectologistas e os 
epidemiologistas nos disse-
rem que teremos que tomar 
medidas mais duras, vamos 
tomar mais medidas sem te-
mor”, disse o prefeito.

Tendência é 
que boletim 
epidemiológico 
divulgado às 
sextas, seja 
antecipado

APÓS SEIS MESES DA OFERTA

 NO Ministério da Saúde deve 
anunciar a compra vacina Pfizer 
contra covid-19. A informação 
foi confirmada pelo ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, em 
reunião com a Confederação 
Nacional dos Municípios. A pre-
visão é de que 100 milhões de 
doses sejam entregues ao longo 
do ano. A pasta também deve 
seguir com o contrato do labo-
ratório Janssen-Cilag, do grupo 
Johnson & Johnson. Ainda não 

há informações sobre número 
de doses que deve ser adquirido.

O imunizante Pfizer é consi-
derado um dos mais eficazes. 
Teve registro definitiva aproado 
pela Avisa mês passado. A pri-
meira oferta ao Brasil ocorreu 
em agosto de 2020. Um dos mo-
tivos para a resistência do gover-
no Bolsonaro seriam cláusulas 
de transferência de responsa-
bilidade caso problema fosse 
detectado com a vacina.

Pfizer e Johnson serão compradas

São Paulo restringe atividade não essencial
 > Com o agravamento da 

pandemia, todas as regiões 
do estado entrarão na fase 1 
vermelha do plano São Pau-
lo a partir da zero hora de 
sábado, segundo a Agência 
Estadão Conteúdo. A deci-
são do toque de restrição foi 
anunciada ontem pelo go-
vernador João Doria. A clas-
sificação é a mais restritiva 
do plano de flexibilização, 
pois veta abertura de res-
taurantes, academias e ou-
tros estabelecimentos con-
siderados não essenciais. 

Escolas seguem abertas, 
desde que cumpram protoco-
los sanitários e de distancia-
mento social, por não serem 
consideradas locais de grande 
transmissão. 

O futebol paulista não vai 
ser interrompido. Segundo 
o Centro de Contingência do 
Coronavírus em São Paulo, 
as competições esportivas 
poderão continuar ocorren-
do, mas sem a presença de 
público, o que já acontece 
desde o ano passado.

Segundo dados do governo, 

São Paulo tem 2.054.867 ca-
sos e 60.014 mortes. Na ter-
ça-feira, foram confirmadas 
468 mortes pela doença, o 
maior registro no estado 
desde o início da pande-
mia. A ocupação de UTI é 
de 75,3%, média que é 76,7% 
na Grande São Paulo. Em 
leitos de enfermaria, a taxa 
é de 56,8% em todo o esta-
do, enquanto é de 63,5% na 
região metropolitana da ca-
pital. Em parte do interior, 
a ocupação de UTI é ainda 
maior, chega a 100%.

Venho 
manifestando as 
minhas dúvidas 
e agonias em 
relação ao que está 
acontecendo em 
nossa volta”
EDUARDO PAES, prefeito 
do Rio

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Reportagem do estagiário Jorge Costa, 

sob supervisão de Cadu Bruno
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NA CALADA DA NOITE
Desembargador preso na terça e Witzel tinham encontros noturnos para acerto de propina no Palácio Guanabara

BETINHO CASAS NOVAS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Anotação de controle de entrada do Palácio Guanabara mostra encontro noturno de Cruz com Witzel

O
s encontros para 
acerto de propinas 
entre o governador 
afastado do Rio, 

Wilson Witzel, e desembar-
gadores eram feitos dentro 
do Palácio Guanabara, fora 
do expediente, no período 
noturno. É o que aponta 
denúncia do Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que de-
sencadeou a operação Mais 
Valia, na terça-feira, dia 2.

Na ação da Polícia Federal, 
os desembargadores do Tribu-
nal Regional do Trabalho do 
Rio (TRT-RJ) Antônio Carlos 
de Azevedo Rodrigues, Fer-
nando Antônio Zorzenon da 
Silva, José da Fonseca Martins 
Junior e Marcos Pinto da Cruz, 
foram presos, em um total de 
11 mandados cumpridos. 

Segundo a delação de Ed-
mar dos Santos, ex-secretário 
de Saúde do Rio, partiu do 
próprio desembargador Cruz 
a oferta de participação no 
esquema criminoso que con-
sistia em beneficiar empresas 
no TRT em troca de propinas. 
O dinheiro era lavado através 
de parentes dos presos, todos 
advogados. 

Entre charutos, no Palácio 
Guanabara, em encontros no-
turnos, Cruz ofereceu a Wit-
zel o recebimento de 20% dos 

ram desviados cerca de R$16 
milhões dos cofres públicos 
através desse único esquema 
envolvendo o TRT.

A operação Mais Valia seria 
um desdobramento da Opera-
ção Tris in idem, que afastou 
em agosto do ano passado o 
então governador Witzel do 
cargo durante a crise de gastos 
em meio ao pico da pandemia. 

Agora, o MPF apura o pa-
gamento indevido de quan-
tias aos magistrados, que, 
em resposta, davam vanta-
gens aos integrantes do es-
quema criminoso possivel-
mente instalado do governo 
de Witzel, que agora respon-
de como réu por corrupção e 
lavagem de dinheiro.

De acordo com a denúncia 

feita pelo MPF, algumas fir-
mas pagavam aos magistra-
dos para serem incluídas no 
esquema chamado Plano Es-
pecial de Execução da Justi-
ça do Trabalho Fluminense. 
O objetivo era conseguir uma 
forma do governo do estado 
pagar valores devidos.

As sete empresas envolvi-
das e citadas no inquérito são: 
a Pró-Saúde, a Átrio Service, 
a MPE Engenharia e quatro 
consórcios de transporte: 
Transcarioca, Santa Cruz, In-
tersul e Internorte.

Nesta última terça-feira, 
Witzel voltou a ser denuncia-
do. Esta já é a quarta denún-
cia da PRG contra o ex-juiz 
federal, afastado do cargo de 
governador.

valores pagos às empresas. 
As reuniões, celebradas na 
varanda do Palácio, ficaram 
registradas no livro de entra-
da da portaria do próprio pa-
lácio e estão reproduzidas na 
denúncia. A maioria dos en-
contros ocorria após o expe-
diente, às 21h. Mas, também 
há registros de encontros no 
café da manhã, como no dia 7 
de outubro de 2019, em que a 
portaria aponta a entrada de 
Cruz às 7h50 da manhã.

Outro encontro reproduzi-
do, entre Cruz e Witzel, que o 
porteiro anotou, ocorreu no 
dia 17 de outubro de 2019, 
com término às 21h40.  Ainda 
de acordo com Santos, as re-
uniões noturnas com Witzel 
eram semanais. No total, fo-

CASO DANIEL SILVEIRA

 N As câmeras da Superinten-
dência da Polícia Federal do 
Rio, na Praça Mauá, flagra-
ram o momento em que os 
dois assessores do deputado 
federal Daniel Silveira en-
tregaram celulares ao parla-
mentar, enquanto ele estava 
preso em alojamento da de-
legacia, que foi usado como 
cela improvisada. A Polícia 
Federal (PF) encaminhou 
relatório com as imagens do 

flagrante e o depoimento dos 
envolvidos para o ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) Alexandre de Moraes, 
que decretou a prisão de de-
putado no dia 16 de fevereiro. 

De acordo a instituição, os 
responsáveis por repassar os 
celulares foram os assesso-
res Mário Sérgio de Souza, 
Pablo Diego Pereira da Silva, 
que passaram a ser investi-
gados. Uma terceira pessoa, 

Ra fa e l  Fe r n a n d o  Ra m o s , 
também estaria envolvido. 
Nas imagens que O DIA teve 
acesso, é possível ver que os 
aparelhos foram entregues 
separadamente por cada as-
sessor durante audiências 
com o advogado do deputa-
do, André Benigno Rios, que 
presenciou tudo. Chamado a 
prestar esclarecimentos, não 
compareceu à PF.

O primeiro aparelho foi en-
tregue por Mário, às 9h05, 
durante a reunião com o ad-
vogado, na sala de visitas, 
improvisada numa recepção 
da Superintendência da PF, 
que não pode ser acompa-
nhada por policiais por con-
ta do sigilo profissional. Às 
9h40, ao pegar o celular mais 
uma vez, Silveira colocou o 
telefone no bolso. 

Na tarde do dia 17, Silveira 
teve mais uma reunião com 
o advogado, que foi acom-
panhado pelos assessores e 
pela deputada Fabiana. Eles 
se encontram na sala de re-
união por volta das 16h45, 
e cerca de uma hora e vinte 
depois o parlamentar cus-
todiado recebe o segundo 
celular, entregue por um as-
sessor, que seria Rafael Fer-
nando Ramos, identificado 
por Pablo Diego.

Pego na mentira: assessores 
entregaram celulares na prisão

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Uso de celular 
é proibido. 
Advogado viu 
a entrega dos 
aparelhos

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br
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BRASIL

Famílias com 
renda até R$ 178 
terão prioridade
Expectativa é que parcelas do auxílio emergencial 
no Rio comecem a ser pagas a partir de 1º de abril

A
pós o governador em 
exercício do Rio, Cláu-
dio Castro (PSC), ter 
sancionado o “Supera 

Rio”, que vai destinar auxílio 
emergencial para as famílias 
que ainda vivem com dificul-
dades em razão da crise gera-
da pela pandemia do corona-
vírus, a expectativa é que as 
parcelas comecem a ser pagas 
a partir do dia 1º de abril. O 
chefe do Executivo ainda dis-
se que as famílias com filhos 
de até 15 anos e renda igual 
ou inferior a R$ 178 devem ter 
prioridade no cronograma. 

O auxílio emergencial será 
de R$ 200 até R$ 300, com 
pagamentos previstos até 
dezembro deste ano, e é ne-
cessário que as famílias es-
tejam inscritas no Cadastro 
Único de Programas Sociais 

(CadÚnico). As famílias pode-
rão receber R$ 50 extras por 
filho - num máximo de dois. O 
governo estadual prevê que a 
norma vá atender 260 famílias 
fluminenses.

O benefício também será 
prioritário aos trabalhadores 
que perderam vínculo formal 
de emprego durante a pande-
mia e que sigam sem qualquer 
outra fonte de renda, além dos 
profissionais autônomos, tra-
balhadores da economia po-
pular solidária, agricultores 
familiares, microempreende-
dores individuais e produtores 
culturais.

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 auxí-
lio desemprego também não 
poderão ser contempladas.

O governo estadual in-
formou que vai criar uma 
comissão de trabalho para 
detalhar como será aplicado 
o Supera Rio. Além disso, um 
decreto será publicado com 
a regulamentação da lei que 
instituiu o programa.

Além do auxílio emer-
gencial, o programa prevê 
também a criação de linha 
de crédito de R$ 50 mil para 
micro e pequenos empresá-
rios, microempreendedo-
res, cooperativas e demais 
categorias de profissionais 
autônomos. Segundo o go-
verno, uma comissão vai de-
finir como será feito cadas-
tramento das linhas a serem 
oferecidas. 

Programa ‘Supera Rio’ foi sancionado pelo governador em exercício, Cláudio Castro

VOTAÇÃO NO SENADO

Entenda a importância da PEC Emergencial

 NO Senado vai votar o Projeto 
de Emenda à Constituição (PEC) 
Emergencial,  que prevê alívio 
aos cofres públicos e possibili-
dade de relaxamento no teto de 
gastos, para manter a estabili-
dade da máquina pública. A ex-
pectativa era de que a proposta 
fosse votada ontem. Mas, até o 
fechamento desta edição, nada 
estava decidido.

Sob relatoria do senador Már-
cio Bittar (MDB-AC), a PEC tem 
uma cláusula de calamidade, 
que definirá o retorno dos pa-
gamentos do auxílio emergen-
cial, beneficiando 40 milhões 
de pessoas - sendo 20 milhões 

de usuários do Bolsa Família.
A medida faz parte de um pacote 

orçamentário proposto pelo Minis-
tério da Economia e tratado como 
prioridade pelo governo federal. Nas 
últimas semanas, com o aumento 
no número de casos de covid-19 
no país, congressistas apressaram 
o assunto para definir a verba do 
benefício emergencial.

Em negociações, o Ministério da 
Economia definiu o pagamento de 
quatro parcelas de R$ 250. Isso cau-
saria um gasto de R$ 10 bilhões. En-
viada em 2019, a PEC Emergencial 
passou por diversas alterações até 
o texto final relatado na terça-feira 
no Senado. 

O economista José Rita Mo-
reira acredita que o desafogo dos 
cofres públicos pode ser bem-
-visto por investidores. Morei-
ra ressalta que a aprovação do 
auxílio emergencial se tornou 
preferência e deve melhorar o 
poder de compra da população.

“Acredito que a volta do auxí-
lio é fundamental para a econo-
mia do país. Percebemos, com 
os pagamentos do ano passa-
do, um aumento do poder de 
compra da população. Vejo essa 
volta como uma oportunidade 
de manter esse poder de compra 
e ajudar na recuperação econô-
mica”, afirma.

A professora de pós-
-graduação do Ibme-
c-SP, Renata da Silvei-
ra Bilhim, explica que 
o auxílio emergencial 
entrará como um gasto 
obrigatório do gover-
no e, por isso, deman-
da mais atenção do 
Congresso. 

“Uma despesa que 
cairia como obrigató-
ria a União não pode se 
endividar para pagar o 
auxílio. Essa alteração 
no panorama político 
é para manter os gastos 
equilibrados e pagar o 
benefício”, disse.

A especialista lem-
bra que o atraso para 
a aprovação da medi-
da se deve ao desafio 
de convencer 75% dos 
colegiados congressis-
tas para a aprovação de 
emendas na Constitui-
ção Federal.

“É preciso estrutura 
para aprovar um pro-
jeto desse. É necessá-
ria uma maioria muito 
qualificada. Existe toda 
uma questão social e 
pública para aprovar 
uma lei dessas. Uma 
PEC precisa de 3/5 
do colegiado”, explica 
Renata.

“O governo federal 
não soube conversar 
com o legislativo para 
aprovar a medida de 
forma mais rápida. 
Nós sabíamos que iria 
demorar, mas o cami-
nho poderia ter sido 
encurtado se o Planalto 
soubesse negociar com 
o Congresso”, ressalta.

Gasto 
obrigatório 
do governo

NÚMERO

94%

94% do orçamento é 
destinado a despesas 
necessárias, como salários e 
dívidas, e 6% vão para não 
obrigatórias.

REGINALDO PIMENTA
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BOTAFOGO VASCO

Alvinegro empata na 
estreia de Chamusca 
Com uma atuação sem brilho, Fogão fica no 0 a 0 com o Boavista, pelo Carioca

Após o empate na estreia, Chamusca terá pela frente o Resende

O 
Botafogo iniciou o 
Carioca da mesma 
forma que terminou 
o Brasileirão: de-

cepcionando seu torcedor. 
Na estreia do técnico Mar-
celo Chamusca, o Glorioso 
teve uma atuação sem bri-
lho e empatou sem gols com 
o Boavista, ontem à noite, no 
Estádio Nilton Santos.

O Boavista começou a par-
tida empolgado e teve duas 
boas chances de contra-ata-
que. Com apenas dois minu-
tos de jogo, a zaga do time de 
Saquarema deu um chutão 
para frente e a bola acabou 
nos pés de Erick Flores, que 
levou até a área e bateu para 
o gol, mas a bola saiu à direi-
ta de Diego Loureiro. Dois 
minutos depois, o goleiro 
trabalhou e fez boa defesa 
em chute de Ralph.

Apesar de ter dificuldades 

para chegar ao ataque no co-
meço do jogo, o Botafogo me-
lhorou um pouco ao longo do 
segundo tempo e teve chan-
ces de abrir o placar. A melhor 
delas foi aos 25: a defesa do 
Boavista errou ao tentar fazer 
linha de impedimento e Luiz 

Otávio ficou sozinho com a 
bola na área. O meia rolou 
para Babi, que chutou para a 
defesa de Klever. Após bate e 
rebate na área, Kevin encheu 
o pé e acertou o travessão.

Após um primeiro tempo 
sem gols, o Botafogo voltou 

para a segunda etapa conse-
guindo manter mais a bola no 
campo de ataque, mas ainda 
esbarrava em suas deficiências 
técnicas e pouco ameaçava. 
Sem conseguir ser eficiente, o 
Glorioso viu o adversário con-
seguir um contra-ataque peri-
goso puxado por Erick Flores, 
mas Diego Loureiro brilhou 
novamente e defendeu o chute 
de Vitor Feijão.

No fim do jogo, aos 40 mi-
nutos, o Botafogo teve a me-
lhor chance. Matheus Nasci-
mento recebeu cruzamento na 
área e cabeceou bem no canto, 
mas o goleiro Klever fez uma 
linda defesa e manteve o pla-
car sem gols.

O Botafogo volta a cam-
po na segunda-feira, às 21h, 
contra o Resende, no Nilton 
Santos. Já o Boavista, encara 
o Bangu, no domingo, às 18h, 
em Bacaxá.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Fluminense está espe-
rando o resultado da final 
da Copa do Brasil para sa-
ber como irá direcionar suas 
forças e quando iria jogar na 
Libertadores, mas o técnico 
Roger Machado já vai poder 
observar os garotos contra o 
Resende hoje, às 21h (de Bra-
sília), contra o Resende, no 
Maracanã. Miguel, Luan, An-
dré, Samuel e John Kennedy 
devem jogar como titulares 
e são peças que podem per-
feitamente integrar os pro-
fissionais de forma crucial. 
Olho neles, Roger!

O OLHO DE ROGER
MARCELO CORTES / FLAMENGO

HORA DOS GAROTOS

O 
Carioca para os grandes clubes começou 
como terminou o de 2020: Flamengo ven-
cendo e mostrando que a base dá conta do 

recado. Na temporada passada, o que se viu foi a 
utilização dos garotos com frequência reduzida 
em relação ao que poderiam ser. A sensação que 
tenho é de que, em vez de gastarem rios de dinhei-
ro em jogadores que ainda não estão totalmen-
te firmados (como exemplo temos o Michael), o 
ideal seria apostar nesses garotos para que pudes-
sem se desenvolver jogando em um time rechea-
do de craques. São atletas formados no Flamengo, 
que podem render no campo e fora dele com a 
parte financeira. Acredito que seja um bom mo-
mento para observar cada um com muito cuidado 
e pinçar quatro ou cinco atletas para serem ativos 
na temporada atual. O Rubro-Negro vai disputar 
Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e 
Supertaça do Brasil. São cinco competições e que 
pedem elenco num calendário apertado. Fica a 
dica para a diretoria do clube da Gávea.

Time rubro-negro comemora a vitória sobre o Nova Iguaçu

 nCaio Alexandre foi um dos 
principais jogadores do Bo-
tafogo na temporada passa-
da. Volante da base, o joga-
dor de 22 anos seria impor-
tantíssimo na reconstrução 
e para passar experiência 
aos mais jovens. Tecnica-
mente indiscutível nesse 
time e até por isso tem sido 
cobiçado por equipes do 
Brasil e do mundo. É a hora 
do Alvinegro, se puder, fa-
zer de tudo para mantê-lo. 
Profissional de qualidade 
a gente briga para ficar. A 
não ser que a proposta seja 
astronômica.

ESPINHA CRUCIAL

A DIFERENÇA DA VONTADE

 nMarcelo Cabo fez bons trabalhos por onde passou nos 
últimos anos. Carioca de 54 anos, ele ainda não tinha re-
cebido uma chance de dirigir um grande clube carioca. O 
Vasco, onde já jogou futsal, segundo pessoas próximas, era 
o grande sonho. Tenho muito respeito por quem mostra 
vontade de trabalhar. Cabo tem cara de mudança, empe-
nho e essas características são o que o Gigante precisa.
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Atuando em São 
Januário, equipe 
vascaína perde 
para a Portuguesa 
por 1 a 0

Cruzmaltino joga mal e 
estreia com derrota no 
Campeonato Carioca

O Vasco iniciou a tempo-
rada 2021 da pior forma. A 
equipe vascaína encarou 
a Portuguesa na primeira 
rodada do Carioca, em São 
Januário, e perdeu por 1 a 
0, com gol de Dilsinho.

A garotada do Vasco não 
fez um bom primeiro tem-
po. Um time desorganiza-
do, sem intensidade e que 
viu a Portuguesa, equipe de 
baixo investimento, tomar 
conta do jogo. 

Lucas Santos, um joga-
dor que já teve muito des-
taque em São Januário por 
conta do desempenho na 
base, sumiu nos 45 minu-
tos iniciais. Outro proble-
ma do Vasco na etapa ini-

cial foi a jogada aérea. E o gol 
da Lusa saiu aos 31 minutos: 
Chay cobrou escanteio en-
tre a linha da grande área e a 
marca do pênalti, e Dilsinho, 
sozinho, livre de marcação, 
subiu para cabecear no canto 
direito de Lucão. 

Para o segundo tempo, o 
técnico interino Diogo Sis-
ton fez alterações no Vasco. 
Vinicius, Lucas Santos e Tia-
go Reis saíram para a entra-
da de Galarza, Lucas Figuei-
redo e Laranjeira, respecti-
vamente. A equipe melho-
rou e ficou com meio campo 
mais encorpado, aparecen-
do mais para o jogo. Gabriel 
Pec, um dos mais experien-
tes da garotada, chamou a 
responsabilidade.

A Portuguesa, com resul-
tado no placar, montou um 
ferrolho para tentar segurar 
a vitória e jogava no contra-
-ataque. E o Vasco estreou no 
Carioca 2021 como finalizou 
a temporada 2020: mal, de-
sorganizado e sem dar espe-
ranças aos torcedores. 

FLAMENGO

FLUMINENSE

‘Menino Sorriso’ do Mengão
Max foi o herói da vitória rubro-negra sobre o Nova Iguaçu

O Flamengo fez sua estreia 
no Cariocão na terça-feira. 
Uma vitória por 1 a 0 sobre o 
Nova Iguaçu, com um golaço 
de Max. Mas quem é o jovem 
mineiro de 19 anos que levou 
alegria a milhões de rubro-ne-
gros? Natural de Juiz de Fora, 
Max tem uma história de vida 
que se assemelha, infelizmen-
te, a muitos brasileiros. De 
origem humilde, passou por 
dificuldades financeiras com 
a família. Viu, aos 13 anos, seu 
pai falecer, vítima de infarto. 

Max começou no futebol de 
base no Instituto Dom Orio-
ne, onde treinou com seus ir-
mãos em campo de terra ba-
tida que sequer tinha traves. 

Max fez o gol da vitória

PAULA REIS / FLAMENGO

Aos 11 anos, teve a chance de 
atuar no futsal do Sesi de Juiz 
de Fora e foi lá que, apesar da 
timidez, mas com grande cora-
ção e sorriso, ganhou o apelido 
de “Menino Sorriso”.

Aos 13 anos, foi parar no 
São Bernardo Futsal. Ficou 
conhecido por chamar a res-
ponsabilidade nas horas difí-

ceis. Voltando ao campo, Max 
estava no A.M.D.H, quando 
Régis, seu atual empresário, 
o conheceu por acaso. O meia 
tinha 16 anos. “Eu tinha ido 
ver um outro jogador meu e 
acabou que ele arrebentou no 
jogo”, contou Régis.

Em 2018, Régis levou Max 
para o Tupi. Pelo clube, dis-
putou o Mineiro. Na Copa 
Alterosa, vestiu a camisa 10 
e foi vice-campeão. “Ele co-
meçou a destacar muito no 
treino, com muita qualida-
de e mais maduro”, relatou o 
técnico Wesley Assis. O clube 
conquistou o Mineiro do In-
terior, que deu a chance de 
disputar a Copa São Paulo 
de Juniores. Após a Copinha, 
chegou ao Flamengo, em 
2020. E a vontade de vencer 
teve que superar a timidez 
para conquistar seu espaço. 

Fluzão estreia com o sub-23
Tricolor enfrenta hoje o Resende apostando na garotada

De olho na possível estreia 
na Libertadores na semana 
que vem, o Fluminense inicia 
o Carioca utilizando a equi-
pe sub-23 contra o Resende, 
hoje, às 21h, no Maracanã. 
Mesmo que não seja priorida-
de na temporada, o Tricolor 
tem motivos para olhar com 
carinho o Estadual. Afinal, a 
conquista encerraria um je-
jum que já dura oito edições 
e pode se tornar o segundo 
maior do clube.

Campeão carioca pela úl-
tima vez em 2012, o Flumi-
nense bateu na trave no ano 
passado, quando perdeu a fi-
nal para o Flamengo. Se pas-

Ailton comanda o time sub-23

sar em branco novamente 
em 2021, o Tricolor igualará 
o jejum sem conquistar o Es-
tadual de 1986 a 1994, que-
brado em 1995 pelo gol de 

barriga de Renato Gaúcho.
Esse é o maior jejum tri-

color do futebol moderno, 
mas não o de sua história no 
Estadual. O Fluminense já 
ficou 11 edições seguidas sem 
conquistar o Carioca, entre 
os títulos de 1924 e 1936. 

Para acabar com a seca 
atual — o último título con-
quistado foi da Copa da Pri-
meira Liga em 2016, sendo 
que o mais relevante não 
vem desde 2012 com o Brasi-
leiro —, o Fluminense aposta 
na manutenção do elenco de 
2020 que fez frente nos jogos 
contra o Flamengo, principal 
adversário neste Carioca.

LUTO NO FUTEBOL
O técnico Ruy Scarpino, campeão paulista 

com o Ituano em 2002, morreu ontem, aos 

59 anos, em Manaus, vítima da covid-19.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Colaborou o estagiário Lucas Mazzini
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ECONOMIA

Entenda como a retração do  
PIB afeta a vida do brasileiro

O 
Produto Interno 
Bruto (PIB) do país 
avançou 3,2% no 
quarto trimestre de 

2020, mas encerrou o ano 
com queda de 4,1%, tota-
lizando R$ 7,4 trilhões. É o 
maior recuo anual da série 
iniciada em 1996. Essa que-
da interrompeu o crescimen-
to de três anos seguidos, de 
2017 a 2019, quando o PIB 
acumulou alta de 4,6%. Os 
dados são do Sistema de 
Contas Nacionais Trimes-
trais, divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Segundo o economista 
e professor do Ibmec RJ 
Gilberto Braga, o recuo do 
PIB representa que o ano 
e a década fechados em 
2020 foram perdidos. “Em 

10 anos, o PIB, ou seja, a ri-
queza do país como fruto de 
todo o esforço produtivo de 
trabalhadores e empresas, 
aumentou apenas 0,3%. Os 
economistas estimam que o 
país deveria crescer a uma 
média de 3% ao ano para ge-
rar prosperidade, emprego 
e distribuir renda”, pontua. 

“Um PIB negativo como a 
queda de 4,1% em 2020 re-
presenta desestímulo para 
os investimentos em novos 
negócios, o que se reflete em 
desemprego por conta da 
baixa circulação de recursos 
na Economia”, analisa Bra-
ga. O especialista esclarece 
ainda que os efeitos da pan-

demia da covid-19 permane-
cem afetando a Economia, 
“por causa do avanço tímido 
da imunização da popula-
ção, o que prejudica o fun-
cionamento das atividades 
de consumo e de produção”.

Devido ao contexto de cri-
se econômica, Braga acon-
selha que os consumido-
res tenham cautela com os 
gastos: “É necessário rever 
hábitos de consumo para 
ser mais comedido com os 
excessos, aproveitar que 
os juros caíram para fazer 
acordos e liquidar dívidas 
antigas. Só gastar o que for 
necessário, investir somen-
te se identificar um grande 

retorno e evitar apostas ar-
riscadas”, orienta.

EXPECTATIVAS PARA 2021
Para o economista, “os me-
ses de janeiro e fevereiro 
mostram uma certa desace-
leração da atividade econô-
mica, em boa parte, devido ao 
fim do pagamento da ajuda 
emergencial”. Ele estima que 
o primeiro trimestre deste 
ano deve fechar com o PIB li-
geiramente negativo, “rever-
tendo o crescimento de 3,26% 
do último trimestre de 2020”.

Na avaliação de Braga, 
2021 deve encerrar com um 
crescimento do PIB ao redor 
de 3,3 % a 3,5%. “Ou seja, ha-

verá um avanço, mais ainda 
insuficiente para compen-
sar a queda de 4,1% de 2020. 
Isso significa que a situação 
ainda não melhorará para a 
maioria da população, que 
o desemprego de uma for-
ma geral vai cair pouco. Por 
isso, a atitude recomendada 
deve ser de cautela com as 
finanças e com o emprego”.

RECESSÃO 
Para o Brasil superar a re-
cessão econômica, o espe-
cialista pondera que a so-
lução é o investimento em 
compra ou produção de va-
cinas, “que é solução conhe-
cida para a pandemia da co-

É necessário rever 
hábitos de consumo 
para ser mais 
comedido com os 
excessos, aproveitar 
que os juros caíram 
para fazer acordos 
e liquidar dívidas 
antigas”
GILBERTO BRAGA, 
Economista

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

vid-19”. “Sem imunização co-
letiva, a Economia não fun-
ciona em plena capacidade, 
não faz o dinheiro circular e 
fica limitada na geração de 
empregos”, indica.

Ele lembra ainda sobre a 
importância do retorno do 
auxílio emergencial, con-
cedido pelo governo fede-
ral entre abril e dezembro 
do ano passado. “Em outra 
frente, há a necessidade da 
retomada do pagamento da 
ajuda emergencial para a 
população brasileira caren-
te financeiramente, até po-
dermos atingir níveis mais 
robustos de funcionamento 
da Economia”. 

Economista diz que queda de 4,1% 
em 2020 representa desestímulo 
para investimentos em novos 
negócios e reflete em 
desemprego

Especialista 
destaca também 
a importância do 
retorno do auxílio 
emergencial
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Paes pede urgência em 
votação de nova alíquota

BETH SANTOS/PREFEITURA DO RIO

Eduardo Paes entregou pacote de ajuste fiscal na última terça-feira

O 
prefeito Eduardo 
Paes (DEM) pediu 
urgência à Câmara 
do Rio na votação 

da proposta que aumenta 
a alíquota de contribuição 
previdenciária dos servido-
res cariocas de 11% para 14%. 
Nos bastidores, a avaliação é 
de que há chances de a maté-
ria ser analisada até abril: a 
base do governo vai investir 
em argumentos, como o que 
aponta prazos para cumprir 
regras federais, sob risco de 
perder repasses da União. 

O presidente da Casa, Car-
lo Caiado (DEM), porém, vem 
afirmando que o tema será o 
último a passar por análise do 
plenário. E que antes de levar 
o texto à votação, promoverá 
ampla discussão.

Esse projeto compõe o pa-
cote de medidas que o governo 
entregou na terça à Câmara, 
com objetivo de gerar econo-
mia de cerca de R$ 8 bilhões 
em 10 anos. As mensagens, in-
clusive, saem publicadas hoje 
no DO do Legislativo.

Para elevar o desconto do 
funcionalismo, a proposta 
altera a Lei 3.344 de 2001, 
que trata do Regime Próprio 
de Previdência do Municí-
pio. O texto, ao qual a colu-
na teve acesso, prevê novas 
medidas para capitalização 
do Funprevi.

CATEGORIAS SE ORGANIZAM

 n As categorias do funcionalis-
mo municipal já estão se orga-
nizando para barrar o avanço 
da proposta de reforma pre-
videnciária. Os servidores se 
reuniram ontem para definir 
uma agenda, que inclui ato na 

prefeitura, cobrança de infor-
mações do governo Paes, arti-
culações na Câmara de Verea-
dores, além da mobilização da 
sociedade. Uma reunião com 
o presidente do Legislativo, 
inclusive, já foi solicitada.

Mobilização do funcionalismo

 n Além do aumento do des-
conto de servidores ativos, 
aposentados e pensionistas, 
a medida prevê a elevação da 
contribuição patronal (paga 
pelo Tesouro) de 22% para 
28%; a ampliação do prazo 
da contribuição suplementar 
até 31 de dezembro de 2055; 
a incorporação definitiva dos 
créditos de royalties de petró-
leo aos quais o município faz 
jus no caixa previdenciário.

Em relação à previdência 
complementar, a prefeitura 

também precisará de aval do 
Legislativo para criar um fundo 
próprio ou até para aderir a um 
já existente. A hipótese de se 
associar à Fundação RJPrev, do 
governo estadual, já foi descar-
tada, segundo o secretário de 
Fazenda, Pedro Paulo.

A previdência complemen-
tar será voltada aos futuros 
servidores que ganharem aci-
ma do teto previdenciário (R$ 
6.433,57), e também será op-
cional aos atuais funcionários 
públicos do Município do Rio.

PATRONAL SOBE

Contrapartida do Tesouro carioca

Medidas previstas no texto buscam capitalizar a previdência

DANIEL CASTELO BRANCO

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES 
MCTI OBSERVATÓRIO NACIONAL - ON

CNPJ Nº 04.053.755/0001-05
Comunicamos aos interessados que a abertura do Pregão supracitado, 
ocorrerá em 18/03/2021, às 10:00 - Processo nº 01210.000240/2020-
53.OBJETO: Contratação de Empresa especializada para os serviços 
de forma continuada de Limpeza, Conservação e Higienização, com 
fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos/maquinário, 
necessários para atender demanda do ON e OMV. O edital está 
disponibilizado para consulta no site COMPRASNET - UASG Nº 
240126, a partir de 04/03/2021

 > No conjunto de medi-
das para o equaciona-
mento do déficit atua-
rial do Funprevi está 
prevista a revogação do 
dispositivo que isenta 
o Município do Rio de 
pagar as dívidas que ti-
nha no passado com o 
fundo de previdência. 

Cálculos de técni-
cos do governo carioca 
indicam que somente 
essa medida vai possi-
bilitar o recebimento 
de cerca de R$ 2,8 bi-
lhões ao fundo. A prin-
cípio, o pagamento po-
derá ser feito em par-
celas, mas isso não foi 
definido ainda.

A quitação dos débitos 
que o governo tinha com 
a previdência foi consi-
derada “em razão da ca-
pitalização do Funprevi 
realizada pelo municí-
pio e da transferência de 
imóveis e das parcelas de 
amortizações de finan-
ciamento imobiliário 
feita pelo Previ-Rio”.

Rio pagará 
dívidas do 
passado

PROJEÇÕES

R$ 38 BI R$ 200 MI
Déficit atuarial (a longo 
prazo) do Fundo Especial 
de Previdência do Município 
do Rio, segundo dados da 
prefeitura.

Com aumento das alíquotas 
dos servidores e patronal, 
Tesouro deixará de 
desembolsar R$ 200 milhões 
por ano como aporte ao fundo.
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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
 

BOTAFOGO R$1.500,00
+taxas. Sala/ quarto. òtimo 
estado instalação ar e má-
quina de lavar. Rua Voluntário 
da Patria 329/ 709 Fiador 
Tels:2437-6336/ 99983-
8508.
 

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
 

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.
 

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.
 

OP.MÁQUINA 
Para Injetora, prática em tro-
ca de motores, ajustes, elétri-
ca e hidráulica, que conheça 
peças e ferramentas. Enviar 
currículo: adm.officerj@gmail.
com
 
SERRADOR 
Marmoraria contrata: Ser-
rador e Acabador com ex-
periência, salários à partir: 
R$2.400,00, passagem 
+café da manhã +refeição. 
Recreio dos Bandeirantes.  
Tel.:(21)99770-9967 Wat-
sapp.
 

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.
 



CARTOLOUCO VIRA JOGADOR DE FUTEBOL

FábiaOliveira

NA JUSTIÇA 

Sorocaba briga para não pagar 

multa de R$ 1 milhão à sua ex dupla

REPRODUÇÃO

H
umberto Santiago 
Rodrigues, o primeiro 
‘Fernando’ da dupla 

Fernando e Sorocaba, busca 
na Justiça do Amapá os direi-
tos referentes à criação da 
marca ‘Fernando e Sorocaba’, 
conforme os autos do processo 
nº 0026720-
55.2014.8.03.0001. A ação 
coloca Sorocaba numa situa-
ção complicada com a Justiça 
de Macapá, uma vez que o 
acordo, pactuado por seus 
advogados e os advogados de 
Humberto (que tem nome 
artístico Fernando Santiago), 
em setembro de 2014, e homolo-
gado pelo magistrado Ricardo 
Alberto Canezin naquele mesmo mês, incluía 
uma cláusula de sigilo, sob pena de multa no 
valor de R$ 1 milhão em caso de descumprimen-
to de uma das partes.

portanto, arcar com o pagamen-
to da multa de R$ 1 milhão, 
acrescendo-se a este valor 
honorários advocatícios. Na 
falta de valores e bens passíveis 
de penhora para garantir a 
execução, foram bloqueados o 
passaporte e a CNH do 
Sorocaba.

O sertanejo então entrou 
com um mandado de seguran-
ça para liberação dos blo-
queios, o que foi concedido, 
por se tratar de medidas ex-
tremas. Desta forma, a Justiça 
determinou a busca de outros 
meios de assegurar a execu-
ção da multa até o julgamen-

to do recurso apresentado por Sorocaba.
Fernando Santiago e Sorocaba formaram 

uma dupla e juntos gravaram um único DVD, 
em Londrina, em 2006. Na ocasião, o DVD 
explodiu na região Sul do país.

OU SERIA ATUAL?

DECLARAÇÃO AO EX, 

Jornalista e ex-participante de ‘A Fazenda’, Cartolouco, de 25 anos, foi anunciado ontem como nova contratação do 
Resende Futebol Clube. “Cartolouco é do Resende. O atleta já está na Pelé Academia, onde assinou contrato e se 

juntou ao elenco do Gigante do Vale, que estreia amanhã (quinta-feira 4), no #Cariocão2021! Seja bem-vindo, 
Cartolouco”, escreveu o perfil oficial do clube ao anunciar o ex-Globo em seu elenco.
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Escalado em ‘Gênesis’

O ator Diogo Sales está 
confirmado no elenco de 
‘Gênesis’. Ele dará vida ao 
personagem Kaires. Diogo 
ficou internacionalmente 
conhecido por atuar na série 
‘Game Of Thrones’. Na 
Record TV, ele já participou 
do ‘Dancing Brasil 3’. Apesar 
de já estar com contrato 
assinado com a emissora, 
por enquanto o ator não 
começou a gravar.

REPRODUÇÃO INTERNET

REPRODUÇÃO INTERNET 

Arthur Aguiar comemo-
rou mais uma primavera 
ontem. A ex dele, Mayra 
Cardi, que todo mundo já 
desconfia há tempos que 
seja atual novamente, fez 
um textão nas redes so-
ciais para parabenizá-lo. 
A mensagem de Mayra 
levantou ainda mais sus-
peitas sobre a reconcilia-
ção do casal, apesar de 
os dois negarem sempre.
 “Hoje é o começo de um novo ciclo, uma nova chance 
de começar de novo, de fazer o novo de fazer diferente. Se iniciam novas chances de ser mais feliz, de 
sorrir mais, de ter mais saúde, vida, dinheiro também. Que esse seu novo ciclo seja como Deus planejou 
para você, e não como você quer que seja, que você aceite os caminhos dele de maneira leve e saiba 
desfrutar de cada pedra e flores em seu percurso. Eu não tenho a menor ideia do hoje, que dirá do 
amanhã. Ninguém tem, nunca teremos! O que de fato realmente importa é que todos nós possamos 
conhecer a felicidade plena”, diz um trecho da mensagem.
 Mayra ainda demonstrou publicamente todo seu amor pelo pai de sua filha. “Te desejo amor e 
sigo te amando, como sempre amei, mas agora sem esperar nada em troca e de maneira leve e sem 
nenhum sofrimento, porque o que faz sofrer não pode ser de Deus e daí nem me interessa! Feliz 
aniversário, parabéns por essa pessoa maravilhosa que tem nascido dentro de você. E óbvio, muito 
obrigada por insistir tanto para que juntos pudéssemos fazer dois virar três, afinal de contas, esse é 
o verdadeiro significado de ‘o que Deus une o homem não separa’. Ela (Sophia filha dos dois) está aí 
para provar tudo isso”.

Muito embora existam acusações 
recíprocas de descumprimento dessa cláusula, 
Fernando Santiago foi quem levou a melhor, 
pois ficou decidido no processo que o sigilo 
havia sido quebrado por Sorocaba, que deve, 
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BEM E RECUPERADO 

 RÔMULO ESTRELA 

REPRODUÇÃO

MUSA DO CORINTHIANS DIZ 
QUE JÁ FICOU COM JOGADORES
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A atriz veterana Suely Franco escolheu o Teatro Glau-

cio Gill, espaço da FUNARJ, em Copacabana, para 

fazer o primeiro monólogo de seus mais de 60 anos 

de carreira. A artista estrela ‘Ela e Eu: Vesperal com 

Chuva’, inspirado em conto premiado de Lúcia Bene-

detti, com apresentações a partir de 9 de março, tudo 

seguindo as normas do Protocolo de Segurança Sa-

nitária da FUNARJ. “Nunca me convidaram para um 

monólogo, quando eu iniciei, não tinha muito isso. O 

maior desafio está sendo decorar”, diz Suely.

Desde que anunciou a sua separação de Erasmo Viana 

há duas semanas, Gabriela Pugliesi tem recebido várias 

cantadas. A  influenciadora revelou que muitos homens 

dizem que querem ‘ser o pai dos seus filhos’, depois dela ter 

contado que antes do divórcio, o ex-casal planejava uma 

gestação. “Só para avisar que agora, nesse momento, e 

por um bom tempo, eu não quero ter filho, não quero ficar 

grávida agora. Na verdade, isso vai até afastar os boys, vão 

achar que quero ter filho, não é assim, vou começar a viver 

outra fase. Esse xaveco não cola porque não quero ter fi-

lhos agora. Tudo na sua hora”, anunciou a influenciadora.

 Pugliesi também afirmou que não pretende engatar 

outro relacionamento tão cedo: “Vou aproveitar minha 

vida e ficar solteira. Quero viver para mim. O que aparecer 

é bônus. Não vou planejar nada, quero viver sem regras”.

NADA DE GRAVIDEZ

NOVO DESAFIO

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

do e domingo, a 
partir das 13h, a 
Feira de São Cris-
tóvão antecipa o 
‘Dia Internacio-
nal Da Mulher’ 
e realiza, com 
todos os proto-
colos de segu-
rança exigidos, 
várias ações em 
homenagem às 
mulheres. 

Sim, caro leitor, esse é um raro clique atual do ator José Mayer, que segue afastado 
da TV desde que foi denunciado por assédio. Longe das telinhas, o ator tem vivido 
bem no anonimato em Itaipava, Região Serrana, mas aos poucos vai deixando a 
privacidade de  lado. Prova disso é o perfil que ele criou no Instagram (@
josemayerarte), onde já compartilhava um pouco sobre seu trabalho na atuação e, 
mais recentemente, na última terça-feira, publicou uma foto sua atual mostrando 
que está fisicamente muito bem, obrigada! A conta de Zé Mayer no Instagram tem 
pouco mais de 42 mil seguidores e ainda não é verificada, mas a coluna entrou em 
contato com o ator via WhatsApp e ele confirmou que o perfil é, sim, dele. Zé disse 
ainda que no momento a página segue sendo administrada por sua assessoria. E o 
ator faz questão de acompanhar todas as publicações que são feitas por lá.  

A musa do Corinthians Paula Lima protagonizou um ensaio para lá de sensual 

e aproveitou para falar sobre futebol. Ela diz que gosta de acompanhar as par-

tidas e que musa de time não deve ser taxada de maria-chuteira. “Eu admito 

que já fiquei jogadores. Aconteceu, mas a profissão era o que menos importa 

para mim. Não sou maria-chuteira. Aliás nem curto, a maioria é mulherengo 

e eu não gosto”, afirma ela, que admira a beleza de Rodrigo Caio e Arrascaeta, 

ambos do Flamengo; além de Sóbis, do Cruzeiro; e Hudson, do São Paulo.

Depois de duas semanas difíceis por causa da Covid-19, Rômulo Estrela está 
praticamente curado e falou sobre a doença. “Pessoal, se cuidem. Não é 
brincadeira. “Estamos bem agora, é bem punk. Mas a gente está bem, 
recuperado”, explicou o ator se referindo à mulher, Nilma Quariguasi, que 
também se infectou O ator conta que estava preparando o corpo para a novela 
‘Verdades Secretas’ e aí ficou doente. “Mudamos um pouco os planos. Agora, 
estamos retomando nossas atividades felizes, gratos”, completou o galã

JOSÉ MAYER ESTÁ NO 
INSTAGRAM

REPRODUÇÃO

Esta coluna de seis leitores noticiou ontem que a mãe de uma famosa atriz estava ten-
do um caso extraconjugal. Pois bem. Descobrimos que esta não é a primeira pulada de 
cerca da ilustre senhora - que adora se passar como uma pessoa chique. Em um cruzeiro 
bancado por uma revista, ela trocou beijos com o maleiro do navio...

EMOÇÕES EM ALTO MAR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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tas urbanas, bem como plantações 
visando a recuperação de áreas de-
gradadas e replantio de matas nati-
vas reforçam a importância de ações 
de extensão rural e pesquisa, desen-
volvidas pela Emater e Pesagro.

A região é composta, ainda, por 
um cinturão verde e, por estar bem 
localizada logisticamente, próxima 
em relação à capital fluminense, é 

 N Igrejas católicas e evangélicas, que inevitavelmente 
aglomeram pessoas em seus templos, estão na lista de 
atividades essenciais em variados estados e municí-
pios, e longe da restrição de decretos das autoridades 
nessa pandemia da covid-19. É o poder da bancada 
cristã nas Assembleias estaduais e no Congresso Na-
cional. Como os professores não têm uma bancada 
partidária nos plenários, a atividade de ensino tão 
essencial está proibida. A garotada segue em casa sem 
aulas. Mas rezar eles podem.

Retorno social
 N O que pesou na escolha 

do general Silva e Luna, 
de Itaipu, para novo pre-
sidente da Petrobras, foi 
seu engajamento social 
com realização de obras 
em dezenas de cidades do 
entorno do lago. São es-
colas, pontes, aeroportos. 
Mas isso está no estatuto 
da usina. 

É que...
 N ...Na Petrobras, empresa 

de capital aberto, com a 
União como sócia-majo-
ritária, a história é outra. 
O retorno social vem com 
patrocínios de projetos 
diversos.

All Inclusive 
 N Os árabes sabem fazer 

negócios. E cuidam de 
sua saúde. Quem compra 
pacote de férias para Du-
bai, por exemplo, ganha 
no all inclusive de hotéis 
o direito à vacina contra 
covid-19.

A russa
 N A vacina Sputinik está 

sendo oferecida a US$ 
8,75 (cerca de R$ 48) no 

atacado para governos de 
estado e prefeituras, mas 
para o governo federal o 
negócio sai a US$ 11,20 
(mais de R$ 60). O paga-
mento somente após a en-
trega das doses, para faci-
litar o negócio, com prazo 
de 20 dias.

Caixa postal 
 N A VIVO foi condenada 

ontem a pagar indeniza-
ção de R$ 1 mil a um clien-
te que teve a linha pós-pa-
ga retirada para outro ci-
dadão, de conta pré-paga. 
Só que no chip alvo da 
disputa, tem o áudio do 
antigo dono anunciando 
seu hotel. Há meses. E o 
prejuízo fica.

Scalco  
 NAmigos estão recebendo 

em casa o livro “Euclides 
Scalco – O homem, seu 
tempo e sua história”, so-
bre a trajetória do ex-mi-
nistro palaciano de Fer-
nando Henrique Cardoso, 
que também mandou mui-
to na usina de Itaipu. Era 
para ser lançamento com 
autógrafos, mas Scalco está 
em casa, longe da covid-19.

Memória
 N Que não duvidem os in-

crédulos sobre o seu en-
terro político presidencial 
após a denúncia das gra-
vações do delator Joes-
ley Batista. Foi de porta 
em porta, na Câmara, e 
pelo telefone, que ele se 
fez presidente da Câma-
ra numa Casa controlada 
por Inocêncio de Oliveira 
há décadas. A conferir se 
o mineiro ainda tem esse 
poder político.

Autossuficiência 
 N A produção de petróleo 

na camada pré-sal do Bra-

sil subiu 8,2% em relação 
a janeiro. O país já atinge 
2,62 milhões de barris/
dia nas bacias concedi-
das e nas operadas pela 
Petrobras.

Zé Esplanador
 N Nosso leitor Zé Espla-

nador (seu lema é Per-
guntar não ofende, Co-
brar é de direito) está 
intrigado com a decisão 
da Receita Federal de Foz 
do Iguaçu em destruir 20 
mil garrafas de bom vi-
nho apreendidas em co-
mércio ilegal. Não seria 
melhor leiloar ?

PODER DA FÉ

AÉCIO, O RETORNO

 N O deputado federal e ex-presidenciável Aécio Neves (PS-
DB-MG) está pendurado ao telefone há dias articulando, com 
muita conversa e seu jeito conciliador, para ser eleito presidente 
da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. 

O governador Claudio Castro, 
em mais uma ação inédita 
do programa Governo Pre-

sente, transferiu a sede do seu gabi-
nete para a Baixada Fluminense, no 
sentido de aproximar o governo dos 
municípios e da população. Verda-
deiro celeiro de oportunidades para 
o desenvolvimento econômico do 
Estado do Rio de Janeiro, a região 
apresenta grande potencial para 
avançar na agropecuária, atividade 
forte geradora de emprego e renda.

Os municípios que compõem a re-
gião concentram em torno de 17% 
das áreas verdes preservadas na Re-
gião Metropolitana do Rio de Janei-
ro, apresentando aptidão para pro-
dução agro sustentável. O incentivo 
à produção agrícola através de hor-

Já passamos de 257 mil mortos o 
resultado da terrível pandemia 
da covid19, além de milhares de 

pessoas com sequelas físicas e psico-
lógicas graves. Entretanto, algo de 
positivo sempre fica dessas amargas 
e dolorosas experiências. Pela pri-
meira vez, percebo um grande inte-
resse da população pela governança 
da Saúde brasileira.

Além de todos estarem familiariza-
dos com siglas antes desconhecidas 
como IFA, PNI, M-RNA e tantas ou-
tras, revelou a todos nós o lado mais 
trágico da nossa imensa dependência 
estrangeira para a compra de insumos 
básicos para o suporte a vida.

A pergunta que não quer calar é: por 
que somos dependentes de insumos 
estratégicos para a saúde brasileira? 

Qual a razão para ficarmos depen-
dentes de Insumos Farmacêuticos 
Ativos (IFAs). Por que não os produzi-
mos no Brasil, um pais com inúmeras 
universidades e centros de produção 
e pesquisa reconhecidos internacio-
nalmente? O que aconteceu com o 
ambiente de produção cientifica em 
nosso país?

O Brasil não pode ficar refém de 
distribuição mundial de imunobio-
lógicos na hipótese muito provável 
de uma nova pandemia. Reduzir as 
amarras regulatórias, excluindo os 
excessos que as poluem e financiar 
corretamente as pesquisas no Brasil 
é um imperativo para essa mudança 
de atitude que o país espera.

Os algoritmos e a inteligência ar-
tificial nos conduzem a lugares e es-
paços que jamais imaginamos e nos 
fornece a previsibilidade de novos 
eventos dramáticos como o da co-
vid19 com muita precisão.

O desenvolvimento de um polo de 
inteligência no desenvolvimento de 
soluções inovadoras para a Saúde e 
a criação de incentivos para a cons-
trução de um complexo industrial 
que permita nos tornarmos minima-

A pergunta certa na Saúde

Agricultura Sustentável e Baixada Verde

Marcelo Queiroz 
sec. est. Agricultura, 
Pecuária, Pesca e 
Abastecimento

Josier Vilar 
médico e pres. Fórum 
Inovação Saúde 
(Iniciativa FIS)

mente independentes da produção 
estrangeira é do interesse da sobera-
nia nacional. 

O Rio de Janeiro, por possuir gigan-
tes da indústria e centros de pesquisa 
de grande reputação como a Fiocruz/
Biomanguinhos, Coppe-UFRJ, Petro-
bras, GE, GSK, além de inúmeras uni-
versidades públicas e privadas com 
pesquisadores de alta qualificação téc-
nica, poderia ser esse polo de desen-
volvimento da indústria 4.0, transfor-
mando a cidade em um grande clus-
ter de inovação, empreendedorismo e 
pesquisa da Saúde brasileira.

O Rio não pode perder mais uma 
oportunidade de aprendizado com a 
tragédia que o destino e a natureza nos 
concederam. Diz um ditado africano 
que “todos os dias de manhã, na Áfri-
ca, o antílope desperta. Ele sabe que 
terá de correr mais rápido que o mais 
rápido dos leões, para não ser morto. 
Todos os dias, pela manhã, na África, 
desperta o leão. Ele sabe que terá de 
correr mais rápido que o antílope mais 
lento, para não morrer de fome”.

É uma grande oportunidade para o 
Rio se reencontrar com seu destino. Só 
tem de ser rápido na execução.

um importante polo de produção de 
hortaliças e frutas, levando produ-
tos frescos que atendem ao segundo 
maior mercado consumidor do país.

Apesar de localizada em área de 
grande concentração urbana, a re-
gião apresenta números crescentes 
de faturamento na produção agrope-
cuária, que ultrapassaram, em 2020, 
a marca dos R$ 100 milhões. Há es-
paço para investimentos e ações que 
podem agregar ainda mais força ao 
potencial agropecuário dos muni-
cípios, através da integração rural-
-urbano, especialmente com con-
cessão de créditos aos pequenos e 
médios produtores, uma marca des-
ta gestão da Secretaria Estadual de 
Agricultura.

Os desafios são grandes, mas as 
ações contínuas do governo estadual 
têm mostrado que com integração 
é possível devolver o protagonis-
mo devido a cada região para o de-
senvolvimento do Estado do Rio de 
Janeiro.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL
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 N # O Mania de  Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER pretende abrir 
mais dez churrascarias da sua rede este ano, e ultrapassar a marca de 
90 operações. # A Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de 
produtos de higiene pessoal, anuncia a sua adesão aos compromissos 
propostos pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. # O Itaú 
Unibanco e a Amazon Brasil se uniram para disponibilizar gratuitamen-
te 12 títulos da Estante Digital do Leia para uma Criança na Loja Kindle. 
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“A região apresenta 

números crescentes 

de faturamento 

na produção 

agropecuária, que 

passaram, em 2020, 

R$ 100 milhões”

PAULO MÁRCIO



quase todos os colegas de confinamento 
e dando “palestras” na casa, muitas vezes 
dizendo até mesmo como as pessoas de-
veriam agir. Isso acabou gerando o meme 
mais famoso desta edição do “BBB 21”, o 
“Lumena não autorizou”.  

“É real essa parada? Nem Twitter eu 
tinha, não estou ligada nesse corre. Eu 
estudei tanto para virar meme (risos)! 
Mas é isso, meu primeiro cancelamen-
to. Vou levar para o meu Currículo Lat-
tes e está tudo certo. Vou elaborar o que 
é ser cancelada na internet, o que é virar 

meme. Vou levar para a minha análise, 
vou beber cerveja dando risada com as 

minhas amigas. Porque, gente, o que eu 
vou fazer? Fui cancelada”. 

DICIONÁRIO DE LUMENÊS
Os termos acadêmicos usados por Lumena 
em conversas triviais do dia a dia também 
deram o que falar. “Eu estou muito chocada! 
Eu sou uma mistura: cresci na periferia de 
Salvador, aí fui fazer um corre acadêmico. E 
sou DJ de pagode, então pesquiso muito a 
subjetividade pagodeira baiana – é gíria atrás 
de gíria. Eu sou apaixonada pela minha terra, 
pela maneira com que a gente lida com ques-
tões sérias na Bahia. É uma forma leve, gas-
tona. Eu gosto do ‘sincerão’ e o meu mistura 
academia, o corre do Lattes. As únicas coisas 
que eu tinha para compartilhar eram minha 
pesquisa, meus termos, que eram muito natu-
rais; eu falo assim”. 

APROXIMAÇÃO DE GILBERTO
Apesar de estar no grupo de Karol Conká e 
companhia, Lumena se identificou muito com 
Gilberto, que fazia parte do grupo rival. A psi-
cóloga garante que a aproximação entre eles 
foi genuína. “Eu agradeci muito ao programa 
por ter colocado o Gil na casa. Eu criei uma ad-
miração por ele porque foi a primeira pessoa 
que me alertou, falou: ‘Lumena, você está se 
anulando em prol do outro’”.

PLANOS
Fora do reality show, Lumena tem muitos pla-
nos. “Eu tenho muita sorte de ter pessoas que 
me amam muito e me entendem do jeitinho 
que eu sou. E a minha companheira, Fernanda, 
é uma delas. Eu quero ter filho. Minha priori-
dade agora também é viajar, mergulhar numa 
cachoeira, comer um acarajé, voltar minha 
cabeça para a minha religião, que é o que cuida 
da minha mente. Me reconectar, voltar para 
a minha leveza, cuidar da minha espirituali-
dade. Quero me fortalecer. Ouvir as músicas 

que minha mulher já fez para mim. E vou 
me dar prazeres porque isso alimen-

ta minha alma. Vou voltar para o 
meu eixo de sanidade, orga-

nização e ludicidade. Vou 
tentar estudar um pouco 

esse mecanismo das re-
des sociais e ver o que 
posso oferecer para 
essas pessoas que 
estão me seguindo 
também”.

a saída dele quan-
to a minha postura 

transcendiam o que a 
gente viveu ali dentro. Eram 

matrizes que vêm da história dele 
e da minha história. A imagem dele me 

lembrava os meus primos, pessoas com quem 
eu me relacionei na vida, pessoas que eu aco-
lhi, a quem eu me doei. Eu confundi muita 
coisa lá dentro. Ele projetou em mim um aco-
lhimento que, em dado momento, eu desejei 
e me anulei no jogo para me doar. Quando ele 
me feriu, eu decidi ligar o modo contra-ataque, 
o que foi muito prejudicial para o meu jogo. Me 
senti atacada pelo que ele me causou, e eu não 
levo desaforo para casa de homem nenhum. 
Pensei: ‘se me atacar, vou atacar também’. Só 
que eu esqueci que eu estava num reality, não 
num campo de batalha”.

AMIZADE COM KAROL CONKÁ
Lumena e Karol Conká se tornaram grandes 
parceiras no confinamento. A psicóloga acre-
dita, no entanto, que sua união com Karol pode 
tê-la afastado de outros participantes, prejudi-
cando-a no jogo. “A saída da Karol, a princípio, 
foi ruim, e depois eu entendi que foi positi-
va a nível de eu voltar para o jogo. A energia 
que eu estava doando para ela ficou 
mais livre. Aí eu pude voltar para 
mim, refletir o que eu estava 
fazendo ali, lembrar do meu 
propósito. Naquele momen-
to, eu consegui verbalizar 
qual era o meu propósi-
to porque eu realmente 
havia esquecido o que 
eu tinha ido fazer no 
‘Big Brother Brasil’ ”, 
afirma Lumena, que 
ressalta que não queria 
ser reduzida às questões 
identitárias.

‘LUMENA NÃO AUTORIZOU’
Sempre com uma opinião 
muito forte sobre os mais 
variados tipos de assun-
to, Lumena acabou 
repreendendo 

Novelas

o
d

ia
d

Psicóloga avalia sua participação no reality 
show, se diverte com os memes, diz que vai 
manter amizade com Gil e Karol e revela que 
tem vontade de ter filhos

A 
psicóloga Lumena Aleluia, de 29 anos, 
é um dos grandes destaques do “BBB 
21”. Não há quem assista ao reality 
show sem ter uma opinião formada 

sobre ela, seja positiva ou negativa. Com sua 
personalidade forte, Lumena entrou no jogo 
com uma vantagem: ganhou uma imunidade 
em votação popular antes mesmo de o progra-
ma começar. No entanto, as alianças que fez e 
seu comportamento muitas vezes intolerante 
com alguns colegas de confinamento fez o jogo 
virar contra ela. 

Eliminada no paredão de terça-feira, Lume-
na revisita suas atitudes no programa, acredita 
que caiu em algumas “ciladas” e classifica sua 
jornada como “desastrosa”. 

“O sentimento é de que eu caí em algumas 
ciladas emocionais que eu nunca imaginei 
que pudesse cair. Eu só comecei a retomar 
meu propósito principal, que era o de levar a 
minha jornada com leveza, alegria, entrega e 
pesar muito menos as questões identitárias, 
quando eu fui para o paredão. Só que os en-
contros e os gatilhos com algumas pessoas lá 
foram muito profundos. Eu não sou uma pes-
soa rasa, não consigo lidar com nada na minha 
vida de maneira superficial. Eu tentei estudar 
possibilidades de questões que poderiam sur-
gir, mas jamais imaginei que pudessem ser 
tão profundas com pessoas também muito 
profundas. Por isso eu acho que foi uma jorna-
da um pouco desastrosa. E o meu foco de ser 
uma mulher competidora, alegre e que gosta 
de desafios acabou ficando em segundo plano, 
assim como minha subjetividade, baianidade 
e ‘gastação de onda’. Isso acabou me afastando 
do meu propósito real. Me atrapalhei toda no 
rolê”, diz, aos risos. 

A eliminação no primeiro paredão em que 
caiu não foi uma surpresa. “A saída da Karol 
e a do Nego Di, que eram pessoas com quem 
eu tinha uma relação, me indicaram que, em 
algum momento, essa bomba poderia cair no 
meu colo. Eu não me calei em horas que po-
deria ter calado e me posicionei de maneiras 
que não curto me posicionar mais. Eu deixei 
parte da minha dinâmica de vida, que é tratar 
de questões que são duras para mim de forma 
leve, e liguei o modo ‘dedo na cara’”, analisa 
a psicóloga, que lamenta ter ficado marcada 
por suas “feridas” e não por seu lado “lúdico”.

“Eu fui mostrar a minha criança no reality, 
a Lumena ‘gastação’. Só que junto com ela 
vieram as feridas. Eu fico muito triste por 
terem reverberado muito mais as minhas 
feridas do que o meu lado lúdico”. 

O discurso de eliminação de Tiago Lei-
fert, que fez uma analogia com a dança, 
mexeu com a psicóloga. “A minha eli-
minação, a analogia que ele fez com a 
dança, foi muito emblemática porque 
é o meu instrumento de comunicação 
mais visceral, mais sincero. Fui com 
um propósito de dançar de um jeito e 
dancei de outro. Até o meu jeito de ex-
pressar questões vem junto com o cor-
po, com a voz. É tudo muito grandão, 
literalmente (risos). Esse discurso me 
pegou nesse sentido: poxa, poderia ter 
dançado de uma forma mais leve no jogo 
em si”, reflete.

CHORO POR LUCAS PENTEADO
Outro momento em que Lumena ficou ex-
tremamente sensível foi quando Tiago Lei-
fert falou sobre Lucas Penteado, logo após a 
desistência do ator. “Na saída do Lucas, aquele 
choro foi uma catarse de reconhecer que tanto 

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

 n Cobra aceita entrar para a aca-
demia de Lobão. Gael apoia Ka-
rina e treina com a filha. Lobão 
conta a Cobra que perdeu tudo 
por causa de Gael. Sol chora ao 
lembrar das palavras da mãe.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Vitória explica a Eva que entrou 
em contato com uma agência de 
adoção. Jonas se enfurece com 
o valor exigido pelos fiscais para 
abandonar a investigação. Ana 
apresenta Alice para Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Fedora fica transtornada ao ver 
Leozinho sendo preso. Aparício 
diz a Guido que Fedora precisa 
de seus cuidados. Rebeca deixa a 
cobertura. Ariovaldo avisa a Teo-
dora que Fedora foi encontrada.

 n Nadi presta homenagem a Kis-
sare, mas o sacerdote se revolta. 
Ela pede o apoio de Terá. Abrão 
não consegue salvar Amat. 
Kissare se desaponta ao ouvir a 
verdade de Terá.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As meninas conversam que 
precisam pensar num presente 
bacana para Bia, pois seu ani-
versário está chegando. Eduarda 
limpa a casa de Shirley.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma 
confortam a esposa de Gerson. 
Ritinha concede uma entrevista 
para a TV para conseguir reaver 
Ruyzinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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‘Minha jornada ‘Minha jornada 
foi um pouco foi um pouco 
desastrosa’, diz desastrosa’, diz 
Lumena após ser Lumena após ser 
eliminada do ‘BBB’eliminada do ‘BBB’

FABIO ROCHA / TV GLOBO

Lumena Aleluia 

levou a pior no 

paredão contra 

Arthur e Projota



Horóscopo

Alguns desafios podem surgir. Adote uma postura 
determinada e perca o medo de mudanças. No 
romance, há um sinal de paixão em alta. Cor: verde-
musgo.

É um bom momento para se dedicar aos contatos. 
Não faça compras por impulso. Controle o ciúme e 
mostre seu lado sensual no romance. Cor: amarelo-
claro. 

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: aterro, ativa, beta, bovina, coberta, cova, elite, ereta, erre, etnia, 
ferro, fiel, iate, latino, nave, nível, novela, orla, real, reta, retina, saleiro, 
salina, seio, seletivo, sério, térreo, três, veleiro, vila.

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

Esforce-se para dar conta dos seus compromissos. 
Faça mudanças para contornar os problemas, 
inclusive de saúde. A paquera não terá novidades. Cor: 
rosa neon. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O clima será favorável para conversar com colegas e 
unir forças no trabalho. Invista no carinho e na 
criatividade para animar o relacionamento. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Sua família pode precisar de alguma ajuda. O astral 
indica alguns consertos em casa, aproveite e dê uma 
cara nova ao seu lar. Há sinal de muito romantismo na 
vida a dois. Cor: prata.

LEÃO
23/7 a 22/8

A comunicação será o seu trunfo  hoje, use-a. Foque 
no ambiente profissional e evite muitas distrações. No 
amor, tome cuidado com a possessividade. Cor: 
vermelho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Oportunidades de ganhos financeiros podem surgir 
por agora. Fortaleça o contato com os familiares. 
Aproveite as chances de animar a paquera. Cor: 
vermelho. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Hoje você estará cheio de energia hoje. Vai resolver 
alguns assuntos pessoais e alcançar objetivos. 
Lealdade e segurança vão valorizar o romance. Cor: 
branco. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Tenha cautela com o dinheiro. Siga a sua intuição para 
conquistar uma promoção no trabalho. Utilize seu 
bom humor para encantar seu par amoroso. Cor: azul-
petróleo.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O contato com os amigos e o seu sexto sentido vão te 
ajudar a resolver alguns problemas.  O 
companheirismo vai animar o romance, aposte nisso. 
Cor: salmão.

Bom dia para as finanças. Vai ser fácil obter algumas 
conquistas profissionais, aproveite. Tome cuidado na 
paquera para evitar disputas desnecessárias. Cor: 
preto.

É um ótimo momento para apostar em 
relacionamentos. Conte com os seus amigos para se 
divertir. Busque o equilíbrio com a família. Cor: verde-
água.

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

Repórter se 
casa e é 
parabenizado  
ao vivo no 
‘Bom Dia Rio’

Latino fala 
sobre Kelly 
Key: ‘Sempre 
fui assim de 
querer apostar 
nos outros’
Latino, ex-marido de Kelly Key e 
pai de Suzana Freitas, declarou 
que contribuiu para o sucesso da 
cantora. Em entrevista a à revista 
“Quem”, o cantor contou sobre o 
livro que está prestes a lançar. 

“Foram muitas pessoas que aju-
dei a conquistar o que têm hoje, 
como a Luka e a Kelly Key. Sempre 
fui assim de querer apostar nos 
outros. Ajudar o próximo”, disse. 
Sobre o lançamento do livro e o 
tempo em que ficou fora do país, 
Latino adiantou que quer trans-
formar sua vida em série até 2022. 
“São muitas coisas que aconte-
ceram desde quando morei fora 
(do Brasil) até hoje. Quero contar 
tudo”, explicou.

Latino lançou o primeiro disco 
em 1994 e fez estreia na TV brasilei-
ra ao lado de Xuxa. “Nessa mesma 
época, tive a sorte da Xuxa chamar 
o Marlboro para ser o DJ do progra-
ma dela. Foi no Xuxa Hits (1995) 
que tive a minha primeira aparição 
nacional”.

DANIEL PINHEIRO / DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO INTERNET

Flávio Fachel e Silvana Ramiro, 
apresentadores do jornal “Bom 
Dia Rio”, chamaram atenção na 
manhã de ontem ao parabenizar o 
colega Edivaldo Dondossola “pelo 
dia especial de ontem (terça-fei-
ra)”. Os jornalistas não disseram o 
motivo das felicitações, mas Edi-
valdo se casou com o namorado, 
Pedro Dias. Surpreso, Edivaldo 
disse que não esperava que Fachel 
e Silvana tocassem no assunto. “A 
intenção é essa mesmo”, brincou 
Fachel.

O repórter postou algumas fo-
tos do momento em que ele e Pe-
dro oficializaram a união no Ins-
tagram. “Estar com você sempre 
foi uma grande aventura: inten-
sa, alegre, contagiante... apaixo-
nante. Desde aquele primeiro dia, 
nunca mais nos separamos. Ago-
ra, cá estamos: num cartório que 
fica a poucos metros daquela pra-
ça onde tudo começou. Pra eter-
nizar esse dia que vai ser nosso 
pra sempre. Te amo!”, se declarou 
Edivaldo para o marido.
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