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recorre da anulação 
da quebra de sigilos de 
Flávio Bolsonaro

Submarino Riachuelo, 
em testes na Base Naval 
de Itaguaí, sofre acidente 
com inundação da proa

BRASIL, P. 5

BRASIL, P. 6

O DIA D

QUASE 
MINISTRO
CENTRÃO QUERIA 
O DEPUTADO 
DOUTOR LUIZINHO 
NA SAÚDE
INFORME DO DIA, 
P. 2

GOVERNO 
AUTORIZA 
REAJUSTE DE ATÉ 
4,88% NOS 
PREÇOS DE 
MEDICAMENTOS.  
ECONOMIA, P. 9

COVID

Paes usa Twitter para pressionar o Ministério 
a distribuir rapidamente mais vacinas. P. 4

Ainda ministro, Pazuello disse que o governo 
comprará 562,9 milhões de doses até o fim do ano. P. 3
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Bolsonaro escolhe cardiologista 
Marcelo Queiroga (esq.) para lugar 
do general Eduardo Pazuello. Já são 
mais de 270 mil mortos e a Saúde à 
beira do colapso. Leia aqui.   BRASIL, P. 3

No Rio, clínica da 
família não tem 

vacina para a 
segunda dose de 

idosos.   RIO, P. 4

Uma das muitas oportunidades está no “Emprega Rio Digital: um feirão”, da Secretaria Municipal de Trabalho. ECONOMIA, P. 9

VEJA MAIS DE 760 VAGAS DE EMPREGO 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO AFP

Depois de detido em uma casa de 
jogos clandestinos, com cerca de 

200 pessoas, em São Paulo, Gabigol 
se reapresentou ontem ao Flamengo 

e já treinou. Até o governador
João Doria o criticou. P. 6 E 8

O Papa Francisco avalizou a decisão da 
Congregação para a Doutrina da Fé, o 
organismo doutrinário da igreja. P. 7

DO CASSINO DO CASSINO 
PARA O PARA O 

GRAMADOGRAMADO

Vaticano proíbe Vaticano proíbe 
bênção a casais bênção a casais 
homossexuaishomossexuais

LEIA NA 
EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

O rapper está no paredão. Vai pesar a 
trajetória polêmica na casa do ‘BBB’. P. 15

PROJOTA 

INDECIFRÁVEL

Quatro ministros da Saúde em 
um ano de pandemia. Pode?!
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As mais lidas
Online

O poderoso BTG volta pra 
ribalta

ECONOMIA

Com restrições da 
pandemia, casais de 

swing aproveitam 
locais públicos para 

sexo generalizado
BRASIL

Juliette rompe aliança 
com Gilberto: ‘Não foi 

recíproco’
BBB

CONTRA O 
PRECONCEITO

 N A deputada federal flumi-
nense Benedita da Silva (PT) 
pretende solicitar um espaço 
na agenda do ex-presidente 
Lula para pedir para ele en-
campar a bandeira da causa 
negra. “A discriminação das 
populações negras, situação 
que se mantém basicamente 
a mesma desde a abolição da 
escravidão”, disse ela. Elegí-
vel, Lula deve concorrer de 
novo à presidência em 2022. 

A recusa da cardiologista Ludhmila Hajjar em aceitar ser 
a nova ministra da Saúde no lugar do general Eduardo 
Pazuello levou os bolsonaristas a trabalharem pelo 

nome do médico Marcelo Queiroga. É bem verdade que o 
Centrão queria que fosse o deputado Doutor Luizinho (PP-
-RJ). Para se ter uma ideia, em Brasília, circulou de mão em 
mão a entrevista ao jornal O Dia, publicada no domingo, do 
deputado Doutor Luizinho (PP/RJ) em que ele comenta a 
atual situação da pandemia. Em resposta a uma pergunta do 
colunista Sidney Rezende, Luizinho comenta abertamente: 
“Neste momento, o nosso problema é falta de doses, e não 
de falta de organização do PNI. É claro que acho que a gente 
poderia, pelo PNI, ter um alinhamento com todos os estados 
e municípios”.

PRESSÃO PARA DIZER NÃO
Amigos próximos do Rio pediram a Luizinho, que já foi secre-
tário Municipal de Nova Iguaçu e secretário estadual de Saú-
de, que recusasse o convite, caso ele fosse formulado. O que 
eles argumentaram é que ser subordinado do presidente é 
muito difícil, e que o deputado, apesar de comprovada capa-
cidade, “só teria um ano para desenvolver seu trabalho”. Um 
outro colega, que pediu para não ser identificado, foi mais 
fundo. “Luizinho não é negacionista, e iria apanhar tanto da 
oposição, da mídia, e tão cobrado que não valeria a pena ser 
ministro. Ademais, ele é o atual presidente estadual do PP no 
Rio, e ganharia mais se ficar quieto”, diz.

CRISE NA SAÚDE

Os bastidores 
do quase 
ministro

 N Cerca de 76,8% dos em-
preendedores do setor de co-
mércio ou serviços do estado 
do Rio de Janeiro esperam 
que seus negócios nos próxi-
mos três meses melhore ou 
melhore muito; em fevereiro 
esse percentual era de 77,8%. 
Já o número dos que acham 
que a situação vai piorar ou 
piorar muito saltou de 8,3% 
em fevereiro, para 12,3% 
agora em março.

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

EMPRESÁRIOS ESTÃO 
MAIS CAUTELOSOS

Neste 
momento, 
o nosso 
problema 
é a falta de 
doses e não a 
organização 
do PNI”

GILVAN DE SOUZA / AGÊNCIA O DIA

Com o poder de compra 
das famílias cada vez mais 
baixo, pagar acima R$ 
6,00 pelo litro da gasolina 
está difícil. O valor no Rio é 
ainda mais alto do que de 
outros Estados, o que torna 
a vida do fluminense mais 
custosa. Como um país 
produtor, não deveríamos 
pagar um preço deste.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Benedita da Silva

Deputado Dr. Luizinho foi aconselhado a não aceitar ser ministro de Bolsonaro.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Consumidor: 67% resolvem problema 
quando reclamam, diz pesquisa
Entre exemplos mais citados de desrespeito está o atendimento inadequado

DIVULGAÇÃO - 13/12/2019 

U
ma pesquisa do Ins-
tituto Brasileiro de 
Defesa do Consu-
midor (Idec) reve-

lou que, para 64% dos entre-
vistados, o desrespeito aos 
direitos dos consumidores 
aumentou com a crise ge-
rada pela pandemia do co-
ronavírus. A maioria desse 
universo de consumidores 
declarou não se acomodar 
quando sente algum direito 
desrespeitado: 82% afirma-
ram que reclamam sempre. 
Além disso, a sensação de re-
solução dos problemas é alta 
para aqueles que reclamam, 
já que 67% afirmaram que re-
solveram seus problemas em 
todas ou na maioria das vezes 
que reclamaram.

Os exemplos mais citados 
de desrespeito foram dificul-
dade de cancelar um serviço 
ou devolver/trocar um produ-
to (19%); cobrança indevida 
(17%); venda de produto dani-
ficado, estragado ou alterado 
(15%); não oferta de nota fiscal 
ou garantia (14%); e atendi-
mento inadequado (13%).

“Ainda não saímos da con-
dição de incertezas sobre o fu-
turo, mas é impossível não no-
tar que a situação que enfren-
tamos está entre as mais difí-
ceis, principalmente para as 
populações mais vulneráveis. 
E, apesar de a classe política 
ter manifestado preocupação 
com os efeitos da crise, na hora 
de resolver dilemas entre con-

sumidores e fornecedores, as 
empresas saíram ganhando”, 
analisa a diretora executiva do 
Idec, Teresa Liporace.

Essa visão sobre a pouca 
atuação do poder público du-
rante a pandemia também é 
compartilhada pela maioria 
da população. Para 52%, a 
avaliação sobre a atuação do 
governo em defesa dos direi-

Pesquisa do Idec abordou diversas questões sobre os consumidores no país, sendo realizada em 436 cidades brasileiras

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

tos do consumidor é nega-
tiva: 28% entendem que o 
governo está se omitindo e 
24% acreditam que ao invés 
de ajudar está prejudican-
do. Já para 35%, a avaliação 
é positiva: 25% acham que o 
governo está fazendo algum 
trabalho neste sentido e 10% 
avaliam que está trabalhan-
do muito neste sentido. Ou-

tros 14% não tinham opinião 
sobre o assunto.

A pesquisa inédita Idec/
MultiFocus foi realizada en-
tre os dias 21 de dezembro 
de 2020 e 13 de janeiro de 
2021, como 1.140 morado-
res de 436 cidades brasilei-
ras, com idade entre 25 e 65 
anos, das classes socioeco-
nômicas A,B ou C.

NÚMERO

64%
Dos entrevistados 

acreditam que o 

desrespeito aos direitos 

do consumidor aumentou 

com a crise gerada pela 

pandemia do coronavírus 

O Butantan, principal responsável pelas vacinas disponíveis no 
Brasil, entregou mais 3,3 milhões de doses da Coronavac ao Minis-
tério da Saúde. Agora, o mínimo que se espera é que a distribuição 
aos Estados seja feita o mais rapidamente possível.
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BRASIL

O 
Brasil passa pela pior 
crise sanitária de 
sua História, com H 
maiúsculo. A junção 

da pandemia de coronavírus, 
que perdura há pouco mais 
de um ano, e políticas de en-
frentamento equivocadas, faz 
o país contabilizar mais de 
278 mil mortes por covid-19. 
No meio dessa pandemia, ao 
invés de estabilidade e aquisi-
ção e distribuição de vacinas, 
a dança das cadeiras conti-
nuou no Ministério da Saú-
de, que já teve três ministros 
e ontem anunciou o quarto 
chefe da pasta: o cardiologis-
ta Marcelo Queiroga, atual 
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Cardiologia. Ele, se-
gundo fontes, seria alinhado 
com a ala ideológica do go-
verno, sendo apoiado pelo se-
nador Flávio Bolsonaro. 

O novo ministro da Saúde 
é graduado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, tem especialização em 
cardiologia e doutorado em 
Bioética pela Faculdade de 
Medicina da Universidade do 
Porto/Portugal. 

Atualmente, ele dirige o 
departamento de hemodi-
nâmica e cardiologia inter-
vencionista (Cardiocenter) 
do Hospital Alberto Urqui-
za Wanderley (Unimed João 
Pessoa) e é médico cardio-
logista intervencionista no 
Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires, também na 
Paraíba. Integra ainda o Con-
selho Regional de Medicina 
do Estado da Paraíba como 
Conselheiro Titular.

Na chegada ao Palácio da 
Alvorada Bolsonaro infor-
mou a escolha: “Foi decidi-
do agora à tarde a indicação 
do médico, doutor Marcelo 
Queiroga, para o Ministério 
da Saúde. Ele é presidente da 
Sociedade Brasileira de Car-
diologia. A conversa foi exce-
lente, já conhecia há alguns 
anos, então não é uma pes-
soa que tomei conhecimento 
há poucos dias. Tem tudo no 
meu entender para fazer um 
bom trabalho, dando pros-
seguimento em tudo que o 
Pazuello fez até hoje”. 

TRATAMENTO PRECOCE

Assim como a médica cardio-
logista Ludhmila Hajjar, rece-
bida no domingo por Bolso-
naro, que alegou divergências 
com o presidente e recusou o 
convite para assumir a pasta, 
Queiroga defende o isolamen-
to social como forma de com-
bate à pandemia e vacinação 
em massa. 

Ele também já se posi-
cionou contrário ao “trata-
mento precoce” defendido 
por Bolsonaro à base de clo-
roquina, medicamento sem 
comprovação científica para 
covid-19.

MAIS UM MÉDICO À FRENTE DO 

Cardiologista é o 4º a ocupar o cargo. Novo chefe da pasta é contra o ‘tratamento precoce’ à base de 
cloroquina. Fontes informaram a O DIA que o médico foi indicado pela ala ideológica do governo

Ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, 
durante coletiva 
sobre as acoes do 
ministério contra a 
covid-19

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

 > Em reunião-sabatina 
no domingo com Bolso-
naro, em Brasília, Lu-
dhmila informou que 
foi ameaçada de morte 
várias vezes desde que 
o nome foi cotado para 
a pasta e que houve 
tentativa de invasão no 
quarto de hotel onde 
estava hospedada e 
ameaças à sua família. 
O que o presidente fez? 
Soltou um ‘faz parte’. 

“Eu recebi ataques, 
ameaças de morte que 
duraram a noite, recebi 
tentativa de invasão no 
hotel que eu estava, fui 
agredida, áudios e ví-
deos falsos com perfis, 
mas estou firme aqui 
e vou voltar para São 
Paulo para continuar a 
minha missão que é ser 
médica”, disse. Em en-
trevista à Globo News, 
a médica fez uma ava-
liação sombria: diante 
da pandemia, o núme-
ro de mortes pode che-
gar a 500 ou 600 mil. 

Uma das diferen-
ças com Bolsonaro, 
por exemplo, é o “tra-
tamento precoce” com 
cloroquina e ivermecti-
na por não haver eficá-
cia científica. “Muitos 
de nós já prescrevemos 
cloroquina, até que fo-
mos lidando com resul-
tados e estudos mostra-
ram a não eficácia”, afir-
mou a médica.

“O Brasil precisa de 
protocolos (de trata-
mento) e isso é pra on-
tem”, disse Ludhmila.

‘Faz parte’, 
diz Bolsonaro 
sobre ameaça

REPRODUÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Pazuello diz que tem 562,9 milhões de doses compradas
 > Em coletiva, o ministro-

-general Eduardo  Pazuel-
lo fez um balanço da sua 
gestão e admitiu que dei-
xaria a pasta. Na apresen-
tação, ele afirmou que go-
verno federal já viabilizou 
a compra de vacinas de 10 
fornecedores diferentes. 
Segundo os dados apre-
sentados, o país conta-
rá com 562,9 milhões de 
doses até o final de 2021. 
Pazuello frisou, entretan-
to, que há chances de que 
nem todos os laborató-
rios cumpram os prazos 
estabelecidos.

Desse total, 138 milhões 
são doses das vacinas con-
tra a covid-19 produzidas 
pelas farmacêuticas Pfi-
zer/BioNTech e Janssen. 
Segundo ele, serão 100 mi-
lhões de doses da Pfizer, 
que já tem registro defini-
tivo no Brasil. Outras 38 
milhões serão da Janssen, 
vacina de dose única do 
grupo Johnson & Johnson 
que ainda não foi aprovada 
para uso pela Anvisa.

“Óbvio que tem mais va-

cina do que brasileiro, mas 
essas vacinas se mantêm na 
validade para 2022. E nós te-
mos que ter estoque. E nós 
não podemos contar com 
100% das entregas. Há osci-
lações,” disse Pazuello.

O desafio, disse Pazuello, 
é o prazo e a concretização 

Marcelo Queiroga 
é a quarta pessoa 

a assumir a 
pasta da Saúde 

no governo 
Bolsonaro

da entrega, sobretudo diante 
da demora no fechamento 
dos acordos. Nos balanços 
do governo, o Brasil recebeu 
quase 17 milhões de doses 
nos dois primeiros meses do 
ano. Apesar de os contratos 
indicarem a possibilidade de 
38 milhões de doses serem 

entregues em março, esse 
número deve ficar entre 
25 e 29 milhões. Agora a 
responsabilidade pela co-
brança das vacinas e es-
tratégia de imunização 
no país ficarão a cargo do 
novo ministro, o cardio-
logista Marcelo Queiroga.

Nome do escolhido 
foi informado 
pelo presidente na 
chegada ao Palácio 
da Alvorada

 NMais cedo o vice-presiden-
te, Hamilton Mourão (PRTB), 
defendeu a possibilidade de 
um nome político para ocu-
par o cargo de ministro da 
Saúde, uma vez que a vaga 
“sempre será um cargo po-
lítico”. “A gente sabe que no 
Congresso tem alguns com 
experiência no Sistema Único 
de Saúde, o que é, na minha 
visão, um requisito importan-
te”, afirmou. “Tudo depende 
dos técnicos que a pessoa se 
cercar”, argumentou.

Mourão atribuiu à popula-
ção brasileira responsabilida-
de sobre o quadro que o Brasil 
enfrenta. “A nossa população 
não gosta de respeitar regras, 
não é da natureza do nos-
so povo. O nosso povo é um 
povo mais libertário, gosta de 
circular pelas ruas e de fazer 
festa. Em um momento em 
que se tem que passar dois 
ou três meses sem usufruir 
desses prazeres da vida, são 
poucos os que aguentam”, 
disse o vice-presidente.

Mourão: cargo 
é político
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Paes: pressão por novo 
lote de imunizantes

REGINALDO PIMENTA

Prefeito Eduardo Paes e o governador em exercício Cláudio Castro

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, usou o Twitter para 
pressionar o Ministério da 
Saúde a distribuir rapida-
mente as doses. Com o ca-
lendário de vacinação inter-
rompido na cidade por falta 
de doses, Paes agradeceu ao 
governador de São Paulo, 
João Doria, pela entrega 
de 3,3 milhões de doses do 
Instituto Butantan aos es-
tados, e disse torcer para 
que o ministério “não fique 
estocando e distribua logo 
essas doses”.

Na noite da última quin-
ta-feira, o prefeito Eduardo 
Paes anunciou a suspensão 
do cronograma de vacina-
ção por falta de doses na 
capital. O Rio abriria, esta 
semana, a imunização para 
pessoas de 75 e 74 anos. Mas 
sem a chegada de novas re-
messas, o município segue 
vacinando apenas a segun-
da dose e idosos com 76 

anos ou mais. Paes disse que 
novos lotes devem chegar hoje 
ou amanhã, mas não deu pre-
visão exata. 

O prefeito, inclusive, ma-
nifestou a pressa em receber 
os imunizantes que estavam 
previstos para chegarem no 
estado ontem. O secretário es-
tadual de Saúde do Rio, Car-
los Alberto Chaves, afirmou 
ao DIA que, por uma questão 
logística, aguardaria a chega-
da da remessa de doses de Co-
ronavac de amanhã para dis-
tribuir as doses previstas para 
chegarem ontem. O prefeito 
disse que o município está em 
condições de buscar as vacinas 
no depósito do governo.

“O Rio está à disposição e 
em condições de ir no depósito 
de vocês e imediatamente pe-
gar nossas vacinas. Podemos 
fazer isso todos os dias da se-
mana. Não precisamos de he-
licóptero. Queremos vacinar!”, 
escreveu o prefeito.

Governador do Rio pretende fechar 
compra de vacinas até sexta-feira
 Castro diz que priorizará pronta entrega de imunizante, ao todo 5 milhões de doses

DIVULGAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO DO RJ

Governador em exercício Cláudio Castro: estado vai comprar 5 milhões de doses por cerca de R$ 300 milhões

O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro (PSC), 
pretende fechar até sexta-fei-
ra a compra de imunizantes 
contra covid-19. A fabricante 
anunciada ainda não foi de-
finida. Segundo o governo, 
será priorizada a marca que 
proporcionar a pronta en-
trega das doses. No sábado, 
o governador anunciou que 
o estado vai comprar 5 mi-
lhões de doses em um valor 
estimado de R$ 300 milhões.

Cláudio Castro, via redes 
sociais, falou sobre a com-

pra de imunizantes. “Fiquei 
em contato durante toda a 
manhã com secretários, pre-
feitos e governadores para 
tratar da compra de vacinas. 
Seguimos analisando de 
perto os números da covid 
fornecidos pela Secretaria 
de Saúde, discutimos sobre 
as medidas preventivas e 
sabemos que esta hora é de 
união”, escreveu o governa-
dor em exercício.

O governo do estado pu-
blicou um decreto, na noite 
da última sexta-feira, crian-

do um comitê que será res-
ponsável pela compra de 
imunizantes por fora do 
Plano Nacional de Imuni-
zação (PNI).

Responsável pelo con-
tato com os fornecedores, 
o grupo tem autorização 
para fazer parcerias com 
prefeituras para a compra 
de vacinas e insumos. De 
acordo com esse decreto, 
o comitê também deverá 
adotar medidas de trans-
parência na aquisição e 
distribuição das vacinas.

Idosos ficam sem 
segunda dose em 
clínica da família 
na Zona Norte
Agentes de saúde anotam telefone das pessoas 
para avisá-las quando novas remessas chegarem 

ESTEFAN RADOVICZ

Valmir Silva, 84 anos, tentou se vacinar onde recebeu a primeira dose, mas foi encaminhado para o Centro Municipal de Saúde Clementino Fraga

D
ona Vilma acordou 
cedo para receber 
a segunda dose da 
vacina e, enfim, ga-

rantir a imunização contra 
o vírus que a isolou em casa 
por um ano. Mas ao chegar à 
Clínica da Família Herbert 
de Souza, em Tomás Coelho, 
Zona Norte do Rio, a idosa de 
84 anos nem demorou. Ain-
da na porta, ficou sabendo 
que as doses tinham acabado 
logo nas primeiras horas da 
manhã de ontem. Sem rece-
ber novas remessas do Mi-
nistério da Saúde, a prefeitu-
ra interrompeu o calendário 
previsto, e vacina apenas a 
segunda dose ou idosos de 
76 anos ou mais.

Agentes de saúde da clí-
nica têm anotado o telefone 
dos idosos que não consegui-
ram a vacina para avisá-los 
quando uma nova remessa 
chegar. “Ela tomou a primei-
ra dose aqui, mas a segunda 
não tem. Vamos procurar 
nas redondezas, porque o 
dia dela é hoje”, lamentou 
Rosana, filha de Vilma. “Seu” 
Valmir Silva, de 84 anos, 
também tentou se vacinar 
na Herbert de Souza, mes-
mo local onde tomou pri-
meira, mas foi encaminha-
do para o centro municipal 
de saúde Clementino Fraga, 
perto dali, em Irajá. Lá, foi 
vacinado em menos de três 
minutos.

“Fomos lá na clínica, mas 
disseram que a vacina não 
chegou ainda, ou já termi-
nou, não sei bem. A enfer-
meira, então, orientou que 
eu viesse aqui na Clementino 
Fraga”, disse. 

MOVIMENTO TRANQUILO

O centro municipal, que re-
cebe em média 300 pessoas 
por dia, tinha movimento 
tranquilo e doses suficien-
tes, apesar de o horário da 
manhã ser o mais agitado. 
Dona Maria Aparecida Tere-
sa, de 89 anos, era só felicida-
de: recebeu a segunda dose 
da Coronavac, após um ano 
de isolamento.

“Não peguei fila, foi tudo 
ótimo. Recebi a primeira 
dose aqui, também. Estou 
livre, dá uma tranquilidade 
porque fiquei muito tempo 
presa em casa, só ia para 

 NA Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio (SES) infor-
mou que registrou, até ontem 
607.806 casos confirmados 
e 34.330 óbitos por corona-
vírus no estado. Nas últimas 
24 horas, foram contabiliza-
dos 1.086 novos casos e uma 
morte. Entre os casos confir-
mados, 566.804 pacientes 
se recuperaram da doença.

Segundo o painel de da-
dos desenvolvido pela pas-
ta, a taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) para a covid-19 é 
de 78.8%. Já a taxa de ocu-
pação nos leitos de enfer-
maria é de 59.6%.

O estado espera receber 
sua parte das 3,3 milhões de 
doses de Coronavac que o 
Instituto Butantan entrega 
ao Ministério da Saúde. O go-
verno, no entanto, só deve 
distribuir essas doses quando 
chegar o próximo lote. Segun-
do o cronograma do Governo 
Federal, 2 milhões de doses 
serão entregues amanhã. 

O secretário estadual de 
Saúde, Carlos Chaves, disse 
que por uma questão logís-
tica vai aguardar o lote de 
quarta-feira para distribuir 
as duas remessas esperadas 
para esta semana. Na própria 
quarta-feira serão encami-
nhadas as vacinas aos muni-
cípios de transporte terrestre 
(Rio, Maricá e São Gonçalo) 
e na quinta-feira os helicóp-
teros distribuem aos demais 
municípios do estado.

PAINEL COVID

No Rio, mais 
de mil novos 
casos em 24h

Ela tomou a primeira 
dose aqui, mas a 
segunda não tem. 
Vamos procurar nas 
redondezas, porque 
o dia dela é hoje

ROSANA RAMOS, filha da 
idosa Vilma Ramos, de 84 
anos

CORONAVAC

 N O secretário estadual de 
Saúde do Rio, Carlos Alberto 
Chaves, disse que vai distri-
buir as vacinas assim que re-
ceber o novo lote de Corona-
vac do Ministério da Saúde. 
O governo do Rio esperava 
receber 297 mil vacinas, cor-
respondentes a 9% das 3,3 
milhões de doses adquiri-
das pelo governo federal do 
Instituto Butantan. Outro 
lote com mais 180 mil doses 
é esperado para quarta-fei-
ra. O secretário, no entanto, 
disse que não tem definição 
de quando as remessas vão 
chegar ao Estado do Rio. 
“Quando as doses chega-
rem, vamos distribuir aos 
municípios. Se chegar de 
manhã, distribuímos a São 
Gonçalo, Niterói, Maricá e 
Rio de Janeiro no mesmo 
dia, e de helicóptero para 
as demais cidades no dia 
seguinte”, afirmou Chaves.

Entrega de 
novas doses 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

médico. Antes da pande-
mia, todo dia dava uma ca-
minhadinha. Graças a Deus, 
a vida vai voltar ao normal”, 
comemorou.

Adailton Torres, de 74 
anos, ficou sabendo pelo ca-
lendário que ontem começa-
ria a distribuição para idosos 
da sua idade. Mas ao chegar 
à Cruz Vermelha, um dos 
principais pontos do Centro 
do Rio, o morador de Paque-
tá foi informado da má notí-
cia: a vacinação foi interrom-
pida, e quem tem menos de 
76 vai ter que aguardar uma 
nova programação. “Semana 
passada, vim aqui perguntar 
e disseram que para a minha 
idade começaria hoje. Mas 
fazer o quê? Eu espero. Moro 
em Paquetá, vim resolver um 
negócio na cidade, aprovei-
tei e vim aqui. Vou ter que 
ficar atento aos jornais para 
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Sergio Zveiter é nomeado secretário  
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

Pasta foi recriada 
pelo governador em 
exercício do Rio e 
decisão publicada 
no Diário Oficial 

O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, de-
cidiu recriar a Secretaria de 
Justiça. A decisão foi publi-
cada, na manhã de ontem, 
no Diário Oficial do Esta-
do. A pasta cuidará da rela-
ção do governo com o Poder 
Judiciário.

PGR recorre de decisão que anulou 
quebra de sigilos de Flávio Bolsonaro
Procuradoria pede ainda que o ‘inquérito das rachadinhas’ seja levado ao Supremo Tribunal Federal

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

Deputado Flávio Bolsonaro: para procurador da República, análise do caso no STJ está “esgotada”

A 
Procuradoria-Geral 
da República (PGR) 
recorreu ontem da 
decisão do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) que 
anulou a quebra do sigilo 
fiscal e bancário do senador 
Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ) e de outras 94 pes-
soas e empresas investigadas 
no chamado “inquérito das 
rachadinhas”.

No documento, a PGR 
pede que o caso seja levado 
ao Supremo Tribunal Fede-
ral. Na avaliação do procu-
rador Roberto Luís Opper-
mann Thomé, que assina 
o recurso extraordinário, a 
análise no STJ está “esgota-
da”. No entanto, para chegar 
ao Supremo, o recurso ainda 
precisa ter a admissibilidade 
reconhecida no próprio STJ, 
pelo presidente da Corte, 
Humberto Martins, ou vice-
-presidente, Jorge Mussi.

Ao  STJ,  Thomé tam-
bém sustenta que não hou-
ve nulidade no pedido do 
Ministério Público do Rio 
para quebrar os sigilos dos 
investigados.

No final de fevereiro, por 
4 votos a 1, a Quinta Turma 
do STJ determinou que os 
investigadores do Ministé-
rio Público do Rio retirem 
da apuração todas as infor-

 N Parlamentares do PSOL vão 
apresentar um pedido de CPI 
(Comissão Parlamentar de In-
quérito) para apurar possíveis 
crimes de corrupção do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) e de seu filho Carlos 
Bolsonaro (Patriotas), atual 
vereador do Rio.

Segundo reportagem pu-
blicada ontem pelo portal Uol, 
a quebra de sigilo bancário 
do senador Flávio Bolsona-
ro (Republicanos-RJ) aponta 
indícios de que o esquema de 
rachadinha também acontecia 
nos gabinetes de Jair Bolso-
naro — enquanto deputado 
federal — e de Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). 

A intenção do PSOL é entrar 

PSOL quer abertura de CPI para apurar 

‘rachadinhas’ da família Bolsonaro

“Fica criada, sem aumen-
to de despesas, a Secretaria 
de Estado de Justiça (SE-
JUS). Também fica criado, 
sem aumento de despesas, 
o cargo de Secretario Esta-
dual de Justiça”, diz trecho 
da decisão publicada no Diá-
rio Oficial.

O deputado federal Ser-
gio Zveiter, do Democratas, 
foi nomeado para assumir a 
Secretaria estadual de Jus-
tiça. Zveiter é advogado, já 
atuou como presidente da 
OAB-RJ e também do Su-
perior Tribunal de Justiça 
Desportiva.

Deputado federal Sergio Zveiter (Democratas): escolhido para a pasta

DIVULGAÇÃO

mações obtidas a partir da 
devassa nas contas de Flá-
vio Bolsonaro e dos demais 
alvos da medida. A decisão 
foi tomada em conjunto pe-
los ministros João Otávio de 
Noronha, Reynaldo Soares 
da Fonseca, Ribeiro Dantas e 
José Ilan Paciornik. Apenas o 
relator do caso, Felix Fischer, 

INDÍCIOS DE CRIMES DE PAI E FILHO

com o pedido e, ao longo dos 
próximos dias, coletar pelo me-
nos 171 assinaturas, o mínimo 
necessário para a abertura do 
inquérito.

“Um completo absurdo, ain-
da mais para um grupo que 
assume o poder defendendo 
o combate à corrupção. Sabe-
mos que essa nunca foi uma 
verdade para eles. O PSOL exi-
ge ampla investigação e espe-
ramos contar com apoios sufi-
cientes para instalar uma CPI 
que apure essas operações li-
deradas pelo presidente e seus 
filhos”, disse Talíria Petrone 
(PSOL-RJ), líder do partido na 
Câmara dos Deputados.

Do Estadão Conteúdo

Do IG

BRASIL

defendeu as quebras de sigi-
lo, mas acabou isolado.

A decisão é considerada 
pelos procuradores o maior 
revés desde a abertura do 
inquérito, há mais de dois 
anos. Os ministros ainda 
vão analisar, hoje, dois ou-
tros recursos apresentados 
pela defesa do senador que 

podem implodir as investi-
gações sobre o suposto es-
quema de desvio de salários 
no gabinete de Flávio Bolso-
naro durante os mandatos 
como deputado estadual no 
Rio de Janeiro.

Os pedidos restantes mi-
ram no compartilhamento 
de informações pelo Conse-

lho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf ) com 
o Ministério Público do Rio 
e as decisões tomadas pelo 
juiz Flávio Itabaiana, da 27ª 
Vara Criminal do Rio, desde 
o início das investigações.

Em relação ao Coaf, os ad-
vogados alegam que houve 
quebra dos sigilos bancário 

e fiscal sem autorização judi-
cial. No caso de Itabaiana, a 
defesa do senador argumen-
ta que, após a Justiça do Rio 
reconhecer o foro privilegia-
do de Flávio, as decisões do 
magistrado no caso devem 
ser anuladas.
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Caso Miguel: casal terá 
que pagar indenização  
A Justiça do Trabalho de 
Pernambuco condenou, 
na última sexta-feira, Sarí 
Corte Real e Sérgio Hacker, 
patrões de Mirtes Renata, 
mãe de Miguel Otávio, de 
5 anos, a pagamento de R$ 
386.730,40 por danos mo-
rais coletivos. O menino 
morreu ao cair do nono an-
dar de um condomínio de 
luxo em Recife, quando es-
tava sob a responsabilidade 
de Sari. O caso aconteceu 
em julho do ano passado e 
chocou o país.

A sentença é do juiz subs-
tituto José Augusto Segundo 
Neto, da 21ª Vara do Trabalho. 
Por se tratar de ação civil pú-
blica (ACP), o valor da multa 
será depositado em fundo da 
Justiça do Trabalho. Entre-
tanto, a sentença só deve ser 
cumprida após a realização 
de uma nova audiência de 
instrução, a ser marcada pela 
Justiça.

Segundo o advogado dos 
acusados, Ricardo Varjal, eles 
ainda não foram notificados 
sobre a decisão do juiz. 

Atacante do Fla 
foi detido após 
ação da polícia

Doria critica Gabigol por 
ir a cassino clandestino

O governador de São Pau-
lo, João Doria, fez duras 
críticas ao atacante Gabi-
gol, do Flamengo. Durante 
entrevista coletiva na tar-
de de ontem, o político co-
mentou a ação que fechou 
um cassino clandestino 
com cerca de 200 pessoas 
na capital paulista, na ma-
drugada do último domin-
go, que acabou resultando 
na detenção do jogador.

“Inacreditável .  Em 
meio a pandemia, (ter) 
gente brincando em cas-

sino. Atividade ilegal, proi-
bida por lei. Se divertindo, 
bebendo, sem máscaras. Que 
péssimo exemplo de alguns 
personagens que lá foram e 
se esconderam embaixo da 
mesa de jogo. Que vergonha 
isso”, disse Doria, citando in-
diretamente o atacante.

Segundo o delegado Nico 
Gonçalves, responsável pela 
operação, Gabigol se escon-
deu embaixo de uma das me-
sas ao perceber a chegada da 
polícia. Mas, em entrevista ao 
‘Fantástico’, na TV Globo, o 
jogador negou o ocorrido. “Se 
eu tivesse escondido, não sai-
ria como saí. Eu saí de cabeça 
erguida”, afirmou.

Submarino Riachuelo 
sofre acidente em Itaguaí
Marinha diz que ninguém ficou ferido, mas proa da embarcação foi inundada

Riachuelo: 
técnicos da 

Marinha 
investigam 

as causas do 
acidenteO 

submarino Riachue-
lo, que está em tes-
tes avançados na 
Base Naval da Ma-

rinha em Itaguaí, sofreu um 
acidente que resultou em 
inundação de água salgada 
na proa (parte dianteira da 
embarcação) e em inclina-
ção do casco para a frente. O 
evento foi no dia 11 de março, 
por volta das 10h45.

O Riachuelo (S40) é um 
submarino brasileiro da Clas-
se Riachuelo (derivada da 
Classe Scorpène), fabricado 
em Itaguaí. As embarcações 
da Classe Riachuelo são maio-
res no comprimento, tonela-
gem e capacidade de carga 
em relação aos originais fran-
ceses. A versão brasileira tem 
71,62 metros e 1.870 toneladas. 
A embarcação é uma das cin-
co com construção prevista e 
realizada no contexto do Pro-
grama de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub) da 
Marinha do Brasil.

A Marinha do Brasil di-
vulgou nota confirmando o 
acidente: “Hoje (11/03), cer-
ca de 10h45, durante uma 
manobra de rotina para a 
realização de manutenção 
de equipamentos, o Subma-
rino Riachuelo, atracado no 
Estaleiro de Construção em 
Itaguaí, adquiriu inclina-

ção de casco avante, pro-
vocando o embarque de 
água salgada no porão do 
compartimento da proa. 
O submarino restabeleceu 
prontamente a condição de 
segurança e iniciou a lim-
peza dos compartimentos 
afetados. Não houve aci-
dente de pessoal. Realiza-
da inspeção com equipe de 
mergulho, não sendo verifi-
cadas avarias na estrutura 
do submarino. O Riachue-
lo permanece atracado, 
em segurança, conduzindo 
pesquisa de avarias. Até o 
momento, não foram iden-

tificados danos”.

PROBLEMA EM VÁLVULA

Segundo o site especializa-
do Poder Naval (www.naval.
com.br), técnicos da Marinha 
do Brasil investigam as cau-
sas do acidente e trabalham 
com a possibilidade de erro na 
chamada “manobra de válvu-
la” (conhecida também pelos 
militares como “manobra de 
água”), o que teria provocado 
o alagamento e a inclinação 
indevida do submarino.

O DIA procurou a asses-
soria de imprensa da Mari-
nha do Brasil para mais es-

clarecimentos a respeito das 
causas do acidente. A infor-
mação que obteve no final da 
tarde de ontem é de que está 
em curso a investigação para 
tentar entender o que ocor-
reu com o Riachuelo. 

Ainda de acordo com o 
site, o grupo de mergulha-
dores que inspecionou o 
Riachuelo concluiu que, 
aparentemente, o alagamen-
to não aconteceu por qual-
quer problema de rachadu-
ra do casco, o que obrigaria 
a Marinha a tirar o navio da 
água para reparos difíceis e 
custosos.

Volta de Gabigol aos treinos na pág. 8

JUPY JUNIOR 
jupy.junior@odia.com.br 
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MUNDO

Congregação para a Doutrina da Fé emite a 
determinação, por conta de dúvidas de algumas 
paróquias. Resposta foi autorizada pelo pontífice

O 
Vaticano decidiu 
ontem que a Igreja 
Católica não pode 
abençoar casais 

homossexuais porque Deus 
“não pode abençoar o pe-
cado”. A Congregação para 
a Doutrina da Fé, o organis-
mo doutrinário do Vaticano, 
emitiu a determinação em 
resposta a dúvidas e ações 
de algumas paróquias sobre 
a concessão de tais bênçãos 
como um gesto de acolhi-
mento de católicos gays, já 
que a Igreja não permite o 
casamento homossexual.

A resposta, contida em 
uma explicação de duas 
páginas publicada em sete 
línguas, foi autorizada pelo 
Papa Francisco. Segundo o 
decreto, homossexuais po-
dem ser aceitos e podem re-

ceber bênçãos nas Igrejas. 
No entanto, a união entre 
pessoas do mesmo sexo não 
pode ser abençoada.

O Vaticano afirma que os 
homossexuais devem ser 
tratados com dignidade e 
respeito, mas que o sexo ho-
mossexual é “intrinsecamen-
te desordenado”. Os ensina-
mentos católicos indicam 
que o casamento entre um 
homem e uma mulher faz 
parte do plano divino e tem o 
propósito de criar uma nova 
vida. Ainda segundo o docu-
mento, visto que casais gays 
não fazem parte desse plano, 
eles não podem ser abençoa-
dos dentro da Igreja.

“A presença nessas rela-
ções de elementos positivos, 
que por si só são valorizados 
e apreciados, não pode justi-
ficar essas relações e trans-
formá-los em objetos legíti-

mos de bênção eclesiástica, 
uma vez que os elementos 
positivos existem no contex-
to de uma união não orde-
nada pelo plano do Criador”, 
diz a resposta.

Deus “não abençoa e não 
pode abençoar o pecado: Ele 
abençoa o homem pecador, 
para que ele possa reconhecer 
que faz parte de seu plano de 
amor e se deixar transformar 
por Ele”, acrescenta o texto.

Francisco tem defendido 
que os casais homossexuais 
tenham proteções legais, 
mas no que diz respeito à es-
fera civil, não dentro da Igre-
ja. Ele fez esses comentários 
em uma entrevista à estação 
de televisão mexicana Televi-
sa em 2019, e o trecho foi ao 
ar no documentário Frances-
co, de 2020.

O papa tem defendido que os casais homossexuais tenham proteções legais na esfera civil, não na Igreja

Capitólio: 
invasores 
acusados 
da morte 
de policial

Dois dos apoiadores de Do-
nald Trump que invadiram 
o Capitólio em janeiro foram 
acusados de atacar um poli-
cial, que mais tarde foi morto, 
com spray de urso, disseram 
as autoridades ontem.

O agente Brian Sicknick 
morreu devido aos ferimen-
tos sofridos no ataque, mas 
as causas da morte não foram 
confirmadas. O Departamen-
to de Justiça disse que dois ho-
mens, entre 32 e 39 anos, fo-
ram detidos com várias acusa-
ções, incluindo agressão com 
um produto químico, aparen-
temente um spray usado para 
se defenderem de ursos. Eles 
não enfrentam acusações de 
homicídio.

Os vídeos mostram um dos 
homens “com uma lata na 
mão direita apontando para 
os policiais”, segundo docu-
mentos do tribunal. Três poli-
ciais, incluindo Sicknick, “rea-
giram ao serem pulverizados 
no rosto. Os policiais foram 
embora, levando as mãos ao 
rosto e procurando água para 
lavar os olhos”, acrescenta.

Sicknick voltou ao seu es-
critório, onde desmaiou e foi 
levado para um hospital, e fa-
leceu no dia seguinte.

 > Roma 

Com aval do Papa, Vaticano proíbe 
bênção a casais homossexuais

Com Estadão Conteúdo

 > Washington 

Com AFP
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FLAMENGO VASCO

Com Gabigol, elenco se 
reapresenta após férias
Grupo principal do Rubro-Negro retornou às atividades ontem, no Ninho do Urubu

Gabigol se reapresenta com o elenco principal após polêmica

A
pós a conquista do tí-
tulo do Campeonato 
Brasileiro, o Flamen-
go concedeu duas 

semanas de recesso para o 
elenco principal. Com isso, a 
reapresentação dos jogadores 
aconteceu ontem pela ma-
nhã, no CT Ninho do Urubu, 
na Zona Oeste do Rio. O desta-
que foi a presença do centroa-
vante Gabriel, envolvido em 
uma polêmica na madrugada 
de domingo ao ser detido pela 
polícia em um cassino clan-
destino em São Paulo.

A princípio, a diretoria do 
Flamengo não vai multar o 
jogador, pois entende que ele 
estava de férias e o assunto 
faz parte da vida pessoal do 
jogador. Em entrevista à TV 
Globo na noite de domingo, 
Gabriel reconheceu o erro 
e se desculpou pela falta de 
“sensibilidade”.

Por outro lado, Arrascaeta 
não esteve presente. O uru-
guaio conseguiu uma libe-
ração do Flamengo para se 
reapresentar somente hoje. 
O meia teria que voltar na 
última sexta por causa da 

escassez de voos decorrente 
da pandemia do novo coro-
navírus, mas recebeu a auto-
rização para passar o fim de 
semana com os familiares no 
Uruguai.

Enquanto os titulares des-

cansavam, o Flamengo dis-
putou as rodadas iniciais do 
Campeonato Carioca com o 
time alternativo e o auxiliar 
Maurício Souza no comando. 
Cabe destacar que algumas 
peças do elenco principal já 
se reapresentaram, como por 
exemplo Michael, Vitinho, 
Hugo Souza, Pepê e Gabriel 
Batista, além do técnico Ro-
gério Ceni.

Com o elenco principal 
reapresentado, o treinador 
assume o comando da equi-
pe que disputa o Carioca. O 
próximo compromisso do 
Flamengo está marcado para 
sexta-feira, às 21h, contra o 
Resende, no Maracanã.

O primeiro grande obje-
tivo do Flamengo na tempo-
rada 2021 é a Supercopa do 
Brasil, contra o Palmeiras, 
no dia 11 de abril, em local 
não confirmado pela CBF.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Roger Machado estava ca-
minhando para uma estreia 
sem graça e com uma atua-
ção abaixo do esperado, mas 
foi o dedo dele que apertou o 
botão da vitória. E da bom-
ba que soltou Igor Julião. No 
meio do segundo tempo, ele 
colocou o lateral de origem 
para atuar como terceiro ho-
mem de meio-campo e deu 
muito certo. Primeiro gol — 
e que gol — da revelação de 
Xerém com a camisa tricolor, 
logo num Fla-Flu, e na estreia 
do comandante. Grande fase!

BOMBA DO ALÍVIO 
PARA O TRICOLOR

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

UM ÍDOLO ERRA

G
abriel Barbosa, o Gabigol, ou Gabi, como 
quer ser chamado, foi flagrado em um cas-
sino clandestino, em São Paulo, com mais 

de 200 pessoas presentes no local. O atacante do 
Flamengo não jogou o Fla-Flu, mas se reapresen-
taria nesta semana e teria contato com jogadores, 
comissão técnica e outros funcionários do Ru-
bro-Negro. Num momento de discussão sobre a 
paralisação do futebol, um ídolo erra. Estamos fa-
lando de uma referência para crianças e adultos. 
O principal jogador do futebol brasileiro mostrou 
que não está se cuidando, como muitos no Bra-
sil, mas Gabigol só ele. Situação que ainda gera 
complicações para quem defende a segurança do 
futebol em meio à pandemia. Ídolos erram. São 
seres humanos. O mais importante é reconhecer 
a gravidade da falha, pedir desculpa e entender 
que uma pessoa do tamanho dele não pode dar 
exemplos como esse. Ao Gabriel, pelo bem dele e 
de todos que estão ao redor, desejo sabedoria para 
se retratar pois, assim como seus belos gols, preci-
samos de belas atitudes num momento tão grave.

Gabigol  
treina no Ninho 
do Urubu,  
ao lado de 
Rogério Ceni

 nCastan vive um impasse 
sobre seu futuro no Vasco. 
Capitão nos últimos três 
anos, a torcida e o jogador 
parecem desgastados, mas 
Marcelo Cabo já disse que 
quer contar com ele. Está 
certo. Castan será muito im-
portante na reconstrução e 
não pode receber a culpa 
sozinho pelo que aconteceu 
em 2020. Há muitos outros 
culpados na frente dele. O 
grupo o respeita. Acertando 
a redução salarial (ganha 
cerca de 300 mil), o melhor 
é permanecer e participar 
desse retorno.

ELE SERÁ 
IMPORTANTE

VOLTAÇO VOANDO

 nÉ de uma alegria imensa ver como, a cada ano, o Volta Re-
donda vai melhorando de rendimento e como clube. Hoje 
lidera o Carioca e está invicto na competição. Sempre gosto 
de destacar o artilheiro João Carlos, que já tem três gols, e 
continua balançando as redes ano após ano. Uma coisa me 
parece bem encaminhada: o Voltaço vai seguir brigando 
na cabeça, como tem sido na história recente do Cariocão.
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Desde 2018 no clube, zagueiro está nos 
planos do técnico Marcelo Cabo

Leandro Castan 
se aproxima de 
permanência 

Após alguns dias de inde-
finição, parece que o fu-
turo do zagueiro Leandro 
Castan será mesmo em 
São Januário. De acordo 
com informações do por-
tal “globoesporte.com”, a 
tendência é que ele conti-
nue no clube carioca. 

O defensor, de 34 anos, 
tem mais dois anos de 
contrato com o Vasco. No 
entanto, o experiente de-
fensor é um dos maiores 
salários do elenco cruz-
maltino. Com o rebaixa-
mento para a Série B do 
Campeonato Brasileiro 
e a queda nas receitas, a 
equipe de São Januário 
acabou tendo que se des-
fazer de alguns jogadores 
que tinham salário alto 
como: Pikachu, Fernando 
Miguel, Léo Gil e Gustavo 
Torres. 

Leandro Castan também 
fazia parte dessa lista. Mas o 
zagueiro teve um tratamen-
to especial. A conversa com 
o treinador Marcelo Cabo, 
que deseja a permanência 
do atleta, também pesou na 
provável continuidade do 
defensor.

“Tive uma reunião mui-
to boa com o Castan. Vamos 
procurar contar com ele na 
continuidade da tempora-
da. Ele vem de período de 
transição, está em processo 
de evolução. Hoje ele é atleta 
do Vasco e, assim que esti-
ver recuperado, vamos ten-
tar contar com Castan, sim”, 
afirmou.

Leandro Castan chegou 
ao Vasco em 2018. Ao todo, o 
defensor entrou em campo 
em 103 jogos com a camisa 
cruzmaltina e marcou duas 
vezes.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Felipe Ferreira é anunciado
Meia-atacante foi uma indicação de Marcelo Chamusca

O Botafogo acertou mais uma 
contratação, a nona para a 
temporada. Trata-se de Fe-
lipe Ferreira, meia-atacante 
que trabalhou com o técnico 
Marcelo Chamusca no Cuia-
bá em 2020 e que fica em-
prestado até dezembro pela 
Ferroviária-SP.

Felipe Ferreira chega para 
uma das posições mais ca-
rentes do elenco alvinegro e 
que o técnico Marcelo Cha-
musca havia pedido por re-
forços na coletiva de sábado. 
O jogador de 26 anos se junta 
a Cesinha e Matheus Frizzo 
como meia. O atacante Mar-
cinho já jogou improvisado 
por ali.

Felipe Ferreira foi uma 
indicação de Chamusca e 
retorna ao Rio, onde atuou 

Felipe Ferreira: novo reforço

pelo Vasco em 2019. O joga-
dor de 26 anos também des-
pertou o interesse do Cruzei-
ro, mas o Botafogo passou na 
frente das negociações com a 
ajuda do treinador.

Felipe Ferreira teve rá-

pida passagem pelo Vasco 
em 2019 quando esteve em 
campo por menos de 400 mi-
nutos e em nove partidas. O 
Cruzmaltino tentou a reno-
vação do empréstimo, que 
foi de setembro a dezembro, 
mas não conseguiu. Ele vem 
sendo constantemente em-
prestado pela Ferroviária, 
onde está desde 2017 e dis-
putou o Campeonato Paulis-
ta de 2020.

Com a chegada do meia, 
o Botafogo contabiliza nove 
contratações para a tempo-
rada. Os outros são o goleiro 
Douglas Borges, o lateral Jo-
nathan, os zagueiros Carli e 
Gilvan, o volante Pedro Cas-
tro, o meia Matheus Frizzo 
e os atacantes Marcinho e 
Ronald.

Igor Julião: ‘Soubemos sofrer’
Autor do gol decisivo no Fla-Flu, lateral destaca atitude do time

Autor do gol decisivo na vi-
tória sobre o Flamengo, o 
lateral-direito Igor Julião 
admitiu que, na maior parte 
do clássico, o Rubro-Negro 
foi superior ao Fluminense. 
No entanto, o jogador, de 26 
anos, elogiou a forma como 
o Tricolor se comportou na 
partida, mesmo nos mo-
mentos mais complicados 
do jogo.

“A gente soube sofrer. Na 
maioria das vezes o Flamen-
go foi melhor do que a gente, 
mas soubemos sofrer e apro-
veitamos a chance que a gen-
te teve. Essa primeira vitória 
nos motiva para o restante 
da competição. E o professor 
Roger tem estrela, estreou 
com uma vitória que pôde 
ajudar a gente”, afirmou.

Igor Julião exalta postura do Flu

O lateral fez contra o Fla-
mengo o seu primeiro gol 
com a camisa do Fluminen-
se. Bastante crítico, o joga-
dor explicou a sua come-

moração no clássico e fez 
críticas à CBF por conta da 
condução do esporte no país, 
durante a pandemia.

“Inspiração foi por causa 
da postura que o Fluminense 
sempre teve durante a pan-
demia. O time que a gente 
escolhe torcer também é um 
ato político. Foi para exaltar 
a postura que o Fluminen-
se teve durante a pandemia. 
A gente sabe como é difícil, 
mesmo com o protocolo fa-
lho que a CBF tem com a 
gente, fazendo os jogadores 
viajarem em voos comuns 
durante o ano inteiro. É para 
isso, exaltar a postura do Flu-
minense numa pandemia 
até porque nem todos estão 
tendo uma postura coeren-
te”, disse.

JOGOS DE TÓQUIO
O Comitê Organizador confirmou o início do 

revezamento da tocha olímpica para o 

próximo dia 25, na cidade de Fukushima.
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Mais de 760 vagas de emprego no Rio
Prefeitura faz o primeiro ‘Emprega Rio Digital: um feirão’. Comunidade Católica Gerando Vidas realiza ação

DIVULGAÇÃO

Comunidade Católica Gerando Vidas realiza mais uma ação de empregabilidade. Confira no Facebook da comunidade

A 
pandemia trouxe um 
cenário negativo no 
mercado de trabalho. 
Muitos cariocas per-

deram o emprego de um ano 
para cá. Mas, para as pessoas 
que estão em busca de uma 
oportunidade de emprego, há 
feirões com vagas de emprego 
disponíveis no Rio. São mais 
de 760 vagas abertas nesta 
semana.

A Secretaria Municipal de 
Trabalho e Renda (SMTE) 
anunciou a primeira edição 
do “Emprega Rio Digital: um 
feirão” totalmente virtual, que 
vai ofertar mais de 600 vagas 
de trabalho, com entrevistas à 
distância e contratações ime-
diatas. As primeiras etapas da 
ação começaram ontem. A ini-
ciativa conta com a parceria 
da empresa Bee Jobs, que vai 
disponibilizar software e usar 
inteligência artificial para co-
nectar candidatos às vagas dis-
poníveis no feirão com maior 
velocidade e precisão.

O Emprega Rio Digital, vai 
disponibilizar oportunidades 
para diversos cargos e níveis 
de escolaridade. Tem vaga 
para operador de caixa, fiscal 
de loja, analista de crédito, 
representante de vendas, au-
xiliar administrativo, desen-
volvedor back-end e muitos 
outros segmentos.

A Rio Lub, empresa que 
fornece lubrificantes para 92 
municípios, é um exemplo do 
tamanho dessa parceria. Eles 
disponibilizaram diversas va-
gas para vendedor interno e 

 > A Comunidade Cató-
lica oferece 146 vagas 
nesta semana. Entre 
elas, há oportunidades 
para auxiliar de ser-
viços gerais, técnico 
de coleta laboratorial, 
operador de caixa, téc-
nico em enfermagem, 
enfermeiro, copeiro, 
repositor de mercado-
rias, auxiliar de com-
pras e recepcionista.

Para participar das 
ações de empregos, é 
necessário que o can-
didato faça o agenda-
mento prévio. Os en-
caminhamentos serão 
enviados por e-mail, aos 
candidatos seleciona-
dos, assim que comple-
tarem o total de vagas 
oferecidas, contendo o 
endereço, o horário de 
comparecimento, para 
qual empresa o candi-
dato foi encaminhado 
e qual documentação a 
ser apresentada. Para 
se inscrever, a pessoa 
deve acessar o Face-
book do Gerando Vidas 
para encontrar os links 
para cadastro https://
www.facebook.com/
sougerandovidas.

Gerando 
Vidas tem 146 
oportunidades

externo e também vão con-
tratar pelo banco de dados da 
secretaria. A seleção é feita a 
partir dos currículos cadastra-
dos pela pasta. Os cadastros 
são feitos pelo e-mail (vagas.
smte@gmail.com) e mais de 
2,5 mil currículos estão sendo 
selecionados.

Os currículos serão cadas-
trados na plataforma da Bee 
Jobs e, em seguida, o softwa-
re de inteligência artificial vai 
aplicar os currículos às vagas, 
de acordo com o perfil exigido 
pelas empresas. Depois disso, 
os selecionados irão receber 
um link para efetivação da ins-

crição e, após a confirmação, 
as informações relativas ao 
dia e horário da entrevista. A 
seleção é feita por inteligência 
artificial.

As entrevistas serão feitas 
pelo aplicativo Zoom. Essa 
etapa irá acontecer no perío-
do entre 13 e 28 de abril. Nes-

se período, as empresas darão 
respostas a todos os candida-
tos que concorreram. O nome 
dos contratados será divulga-
do no site e nas redes sociais 
da secretaria. Além das mais 
de 600 vagas oferecidas pelo 
feirão, também haverá sorteio 
de bolsas de estudos.

Empresas 
farmacêuticas já 
podem aplicar os 
novos valores

Remédios 
vão ter 
reajuste 
de 4,88%

O governo federal autorizou o 
reajuste de até 4,88% nos pre-
ços de medicamentos para 
2021. O aval para o aumento 
está publicado no Diário Ofi-
cial da União (DOU) de ontem, 
quinze dias antes da data regu-
lar, que habitualmente se dá 
em 31 de março de cada ano.

A decisão foi deliberada 
na última sexta-feira pela 
Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 
(CMED) e formalizada on-
tem. As empresas já podem 
aplicar os novos preços. A re-
solução da CMED não expli-
ca o porquê da antecipação 
do reajuste.

LEVANTAMENTO

Pesquisa do Instituto Febra-
far de Pesquisa e Educação 
Corporativa mostra que os 
idosos enfrentam dificulda-
de para comprar medicamen-
tos. Falta de dinheiro impacta 
esse público, sendo que 59% 
dos 2.200 consumidores en-
trevistados afirmaram que 
em algumas vezes deixaram 
de comprar medicamentos 
por falta de dinheiro. Tam-
bém se percebe que os en-
trevistados não possuem o 
costume de analisar preços, 
já que a maioria afirmou não 
ter pesquisado preços em ou-
tras farmácias, 73%.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Teto de gastos será 
elaborado com diálogo

LUCIANO BELFORD

Governador em exercício, Cláudio Castro terá que enviar projetos à Alerj

A 
exemplo do caminho 
que percorreu em 
2017 para conseguir 
aderir ao Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF), o 
governo estadual terá, agora, 
que aprovar no Legislativo 
fluminense um novo teto de 
gastos. À época, o projeto foi 
elaborado em conjunto com 
os Poderes Legislativo e Ju-
diciário e órgãos autônomos, 
como Ministério Público, 
que também entrarão nas re-
gras de limite de despesas. O 
texto será novamente cons-
truído com diálogo entre as 
instituições.

A apresentação da nova 
regra e de outras medidas 
— Reforma da Previdência 
dos servidores públicos ci-
vis, com alteração da idade 
mínima, e redução de bene-
fícios fiscais — foi colocada 
como condição para os en-
tes que pretendem assinar 
o acordo de recuperação fis-
cal com a União. 

Uma reforma administra-
tiva, que mexerá com a es-
trutura dos órgãos estaduais, 
também está no pacote. A 
expectativa é que ocorram 
desestatizações e fusões de 
fundações, sociedades de 
economia mista e empresas 
públicas. Vale ressaltar que 
todas as iniciativas precisarão 
passar pelo crivo da Alerj.

NO CONGRESSO

 n Na sessão de ontem, Arthur 
Lira deixou claro que a PEC 
Emergencial é só o primei-
ro passo na construção de 
uma pauta de ajuste fiscal. 
“É prova que o Congresso 
está preparado para dar res-
postas robustas aos desafios 
nacionais”, afirmou. Ele e o 

presidente do Senado, inclu-
sive, demonstraram total ali-
nhamento em seus discursos 
de posse, em fevereiro. Am-
bos defenderam as reformas 
tributária e administrativa 
(que prevê novas regras do 
serviço público) como priori-
dades do Congresso.

Reformas são os próximos passos

 n Com a votação concluída na 
semana passada, a PEC Emer-
gencial (186/19) foi promulga-
da ontem pelo Congresso Na-
cional, destravando uma nova 
rodada de auxílio emergencial 
à população mais vulnerável. 
Os presidentes da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), e do Sena-
do, senador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), participaram de 
sessão solene de promulgação.

Transformado na Emenda 
Constitucional 109, o texto pre-
vê, no entanto, contrapartidas 

de longo prazo à União, esta-
dos e municípios. A previsão 
de congelamento salarial por 
15 anos para o funcionalismo 
federal é uma delas. No caso 
dos entes federados, o impe-
dimento de reajuste acontece 
de forma permanente.

Diante desse cenário, as car-
reiras públicas do país afirmam 
que vão intensificar as articula-
ções com o Parlamento, além da 
pressão sobre o governo, para 
reverter os dispositivos de aus-
teridade impostos pela emenda.

PEC EMERGENCIAL

Ajustes fiscais já estão valendo

Lira e Pacheco em sessão de promulgação da EC 109 de 2021

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

 > O novo regime está 
previsto na Lei Comple-
mentar 178/21, sanciona-
da em janeiro. A versão 
remodelada do RRF ga-
rante mais nove anos de 
‘folga’ de caixa ao Rio, po-
dendo chegar a 10 anos. 

Na prática, com o 
acordo, o governo flu-
minense deixará de 
desembolsar R$ 52,5 
bilhões com a suaviza-
ção do pagamento das 
parcelas da dívida com 
a União de 2021 até o 
final de 2029. Os dados 
são da Secretaria do Te-
souro Nacional.

O Executivo esta-
dual considera a me-
dida essencial para o 
depósito em dia dos 
salários dos servidores 
e para a prestação de 
serviços à população. 
Para se ter uma ideia, 
o custo anual com a fo-
lha salarial (incluindo 
aposentados e pensio-
nistas) é de cerca de 
R$ 30 bilhões.

Suavização 
das parcelas 
da dívida 

CONFIRA

R$ 52,5 BI R$ 10,2 BI
De acordo com dados 
divulgados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional, de 2021 até 
2029, Rio terá alívio de caixa 
de R$ 52,5 bilhões.

De acordo com os dados, dos 
R$ 52,5 bilhões que deixarão 
de ser pagos, R$ 10,2 bilhões 
já serão em 2021, levando em 
consideração a adesão ao RRF.
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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
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depó-
sito amplo  +carro para en-
trega. Aluguel Barato. Falar 
Sr Francisco Tel:2510-6204/ 
97920-6204 whatsapp
 

BOMBEIRO CIVÍL 
Empresa do ramo de segu-
rança contra incêndio,
localizada na zona norte do 
rio de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSI-
VAMENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso.
Interessados entrar em con-
tato através do seguinte
endereço de e-mail: bombei-
rocivilpcd@atacfire.com.br
 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação 
de Plásticos
Contrata c/ experiência: 
Operador Máquina Extrusora 
e Aglutinador. Salário +Cesta 
Básica +Vt. Local: Duque de 
Caxias Enviar curriculum: lua-
napeletplast@hotmail.com
 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprova-
da caminhão Poliguindaste,  
ensino médio, atuação Rio/ 
Baixada.  Segunda/ Sábado, 
Salário +VT +VA . Categoria 
D, MOOP. vt@vtentulho.com.
br.
 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: Atendemos to-
do RJ. Aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 



Rafa Kalimann 
exibiu seu novo 

visual nas redes 
sociais: “Do nada, 
a pessoa aparece 

loira e de franja, 
né? É isso... É que 

tem muita coisa 
vindo aí. E para 

isso a gente 
resolveu dar uma 

cara nova. O Rey 
(cabeleireiro) 
abraçou essa 

oportunidade... 
(...) Não sei o que 

estou falando. É 
que estou muito 

nervosa. Uma 
hora vocês vão 
entender. Mais 

para frente!”. 
Rafa vai fazer 
uma série na 

Globoplay.

FábiaOliveira

RAFA KALIMANN

O NOVO VISUAL DE 

ALUGUÉIS DE CASAS EM GOIÂNIA

Filha e ex-assessora de 

Joelma são processadas por 

supostas dívidas da cantora

Ângela Bismarchi agora é doutora em Teologia. Mesmo com 
todos os desafios da pandemia, Ângela superou os obstá-
culos e concretizou um sonho. “Recebemos a aprovação da 
nossa tese em Teologia. Foi uma monografia de 2230 pala-
vras, em 120 páginas. O tema foi ‘O Poder do Evangelho na 
Recuperação dos Desigrejados’. Dia 27, receberemos o título 
de mestres, doutor e doutora em Teologia. A cerimônia será 
na Catedral Presbiteriana do Rio. Foram 3 anos de muita 
luta e dedicação ao Criador. Valeu ter chegado com meu 
marido até aqui. Agora é a Teóloga Dra. Ângela Bismarchi!”, 
comemorou Ângela.

ÂNGELA BISMARCHI 
VIRA DOUTORA

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

Joelma virou assunto entre os moradores de 
um dos condomínios mais badalados de 
Goiânia, o Aldeia do Vale. Tudo por conta de 

uma confusão envolvendo também a sua filha 
Natália Sarraff e sua ex-assessora de imprensa, 
Rafaela Freitas. As duas estão sendo acusadas 
em dois processos diferentes por terem supos-
tamente emprestado seus respectivos nomes 
para Joelma. 

No caso de Natália, o proprietário de uma 
casa alega ter feito uma transação de compra e 
venda do imóvel diretamente com Joelma pelo 
valor cerca de de R$ 3,7 milhões. No entanto, 
ele garante que na hora de assinar o contrato, a 
cantora teria pedido para retirar seu nome do 
documento para incluir o de sua filha, se com-
prometendo a ser a responsável por quitar a 
dívida da compra - que no fim das contas aca-
bou não se concretizando. É que Joelma combi-
nou de dar uma entrada de R$ 120 mil, que 
seria paga em uma parcela de R$ 20 mil e 
outras 10 de R$ 10 mil, mas segundo o dono do 
imóvel, o restante do valor (cerca de R$ 3,5 
milhões) teria ficado combinado de ser pago 
em abril de 2020, ou seja, quase um ano depois 
da data da assinatura do contrato. 

Joelma se mudou para o imóvel enquanto 
pagava as parcelas, mas de acordo com os 
proprietários, a última foi quitada em outubro 

REPRODUÇÃO DE INTERNET

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

de 2019, restando 
um débito de seis 
parcelas a serem 
pagas. Na inicial 
do processo ainda 
consta que a can-
tora teria feito 
dívidas de condo-
mínio, IPTU, luz e 
água, além de ter 
deixado o imóvel 
em estado de aban-
dono com avarias, 
sujeiras e, inclusive, com o impecável jardim 
praticamente morto, como comprova laudo 
anexado na ação. Joelma teria justificado a 
crise da pandemia como a responsável por ela 
não ter quitado as dívidas do imóvel. O valor 
desta ação em que Natália é ré ultrapassa 
pouco mais de R$ 500 mil, valor referente às 
parcelas não pagas, taxas de água, luz, IPTU e 
honorários advocatícios. 

Já no caso de Rafaella, o proprietário de outro 
imóvel no mesmo condomínio afirma que a 
ex-assessora teria entrado com seu nome no 
contrato de locação, no final de 2018. Ele alega 
ter alugado a residência para a cantora por R$ 
6,5 mil mensais. Segundo o proprietário, os 
alugueis começaram a atrasar já nos primeiros 

meses após o acordo ter sido firmado entre 
as partes. Segundo consta na inicial deste 
segundo processo, em março de 2019, um 
pouco mais de três meses depois Rafaella 

teria entrado em contato com o proprietário 
afirmando que o imóvel já estaria disponível, 
uma vez que Joelma já teria comprado outra 
casa naquele mesmo condomínio. Ou seja, 
descumpriu o contrato sem  notificação prévia. 
O autor da ação alega que Rafaela e Joelma 
demonstraram entender que não deveriam 
pagar multa contratual. O valor total desta 
causa é de cerca de R$ 30 mil referentes ao 
aluguel do mês de abril que não foi pago, multa 
pelos débitos quitados em atraso, além da 
multa contratual e honorários advocatícios.

A coluna procurou a assessoria de imprensa 
de Joelma, que disse que ia consultar os advo-
gados da cantora, mas ninguém se pronunciou 
até o fechamento desta edição.
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PAULO GUSTAVO 
INTERNADO COM COVID-19
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Namorado de Viih Tube há dois anos, Bruno Magri 
está surpreso com a repercussão da falta de banho 
da sister que tem arrancado gargalhadas do partici-
pantes e muitas críticas dos internautas. A questão de 
higiene pessoal da influenciadora virou matéria até 
no ‘Fantástico’. “Me surpreendeu isso. Aqui fora a Viih é 
a menina mais cheirosa que eu conheço. Não sei o que 
rolou lá, pode ser preguiça, ou ela se sente descon-
fortável, mas estou levando na boa as brincadeiras, 
ela vai levar também”, disse Bruno. O rapaz chama 
a atenção para o jogo da sister, que até agora não foi 
ao paredão do ‘BBB 21’ e, segundo ele tem chances de 
chegar entre os três finalistas. “A Viih é muito madura 
pra idade. É observadora, saca as coisas, então pode 
chegar à final por entender como o jogo vai rolando 
e usar isso a seu favor. Tem gente chamando ela de 
falsa, porque às vezes fica em cima do muro. É um 
jogo de convivência e não vejo problema de ela querer 
ficar amiga de todo mundo, mas aqui fora as pessoas 
veem como falsidade”, conta o também influenciador.

Na tarde de ontem, Felipe Neto recebeu em sua casa uma intimação 

da Polícia Civil do Rio para comparecer à Delegacia de Repressão aos 

Crimes de Informática. Segundo ele, o youtuber terá que responder 

por crime contra a segurança nacional por ter chamado o presidente 

Jair Bolsonaro de genocida. “Um carro da polícia acaba de vir na mi-

nha casa. Trouxeram intimação para que eu compareça e responda 

por crime contra segurança nacional porque chamei Jair Bolsonaro 

de genocida. Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me in-

diciou por corrupção de menores. Sim, é isso mesmo”, disse Felipe. 

Na semana passada, o vereador abriu uma queixa-crime contra 

Felipe e Bruna Marquezine por supostos crimes de difamação 

contra o presidente.

INTIMAÇÃO

ELA É CHEIROSA

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

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

POR AÍ
 n Vão até o dia 2 

as inscrições para 
a quarta edição 
do primeiro reality 
virtual do mun-
do, o Na Sua Casa 
Brasil. O programa 
acontece no Ins-
tagram e esse ano 
irá premiar R$100 
mil para o primei-
ro colocado.

Alexia de Paula, ex-mulher 
do jogador Helder de 
Paula, que atuou em 
grandes times como 
Bahia, Coritiba, Palmeiras 
e Santos, entrou na 
Justiça contra o atleta 
por, segundo ela, não 
arcar com suas obrigações 
como pai. Alexia afirma 
ter vivido um 
relacionamento abusivo 
com o ex, ter sido vítima 
de agressão física, 
psicológica e de 
ameaças constantes. “Conheci ele com 17 anos. 
Sempre foi um merd*. Me propôs abortar nossa 
primeira filha, querendo me comprar com casa e 
carro. Na época fiquei com muito medo, me 
afastei e entrei na Justiça, pois ele se negava a 
arcar com os custos da minha gestação. 
Consegui pensão na Justiça e viver bem só eu e 
minha filha. Longe dele”, conta. 
Separada há cinco meses do jogador, Alexia diz 
que, quando a filha completou 7 meses, Helder 
chamou as duas para construir uma família e 
morarem juntos em Curitiba, onde ele passaria 
a atuar pelo Coritiba, mas o comportamento 
dele não mudou. “Sempre foi um 
relacionamento muito conturbado, abusivo e 
tóxico. Vivi momentos bons, sim, mas a maioria 
era horrível. Agressor, ofensor, intimidador, 
rasgava as minhas roupas por ciúmes doentio, 
quebrava meus celulares. Totalmente 
desprovido de respeito por mim e pelos próprios 
filhos. Tão doente que em minutos voltava 
chorando pedindo perdão”. 
 A influenciadora digital conta que o 
relacionamento terminou de vez em outubro do 
ano passado, após ter se mudado com o ex para 
a terra natal dele, o Piauí. “A gente terminou 
uma vez em 2018, ficamos separados três 

meses e depois 
voltamos. Ficamos 
juntos até 2020. Já 
estávamos em 
Salvador de novo, 
saímos para o Piauí. 
Levei tudo meu. Só que 
eu já estava cansada, 
então na primeira briga 
que teve eu saí de lá. Ele 
não queria nem deixar eu 
sair, tanto que meus 
documentos e dos meus 
filhos foram furtados da 
minha bolsa, 
desapareceram do nada. 

Tudo pra eu não conseguir viajar. Só consegui 
trazer uma mala de roupas. Tudo meu e dos 
meus filhos está lá ainda. Só consegui voltar 
porque eu tinha foto do meu RG e das crianças e 
tinha as nossas três certidões de nascimento”, 
conta.  
 Recentemente, há cerca de uma semana, 
Alexia teve uma discussão com ex via 
WhatsApp, após ter se recusado a aceitar uma 
ligação de vídeo dele. Nos prints divulgados por 
ela, o jogador faz ameaças de morte. “Eu 
deveria te matar na porrada, vagaba. Você é 
put*, vagaba. Eu deveria te quebrar e te matar 
na porrada. Você fala que coitado de quem se 
envolve comigo. Coitado ao máximo de quem 
tiver alguma coisa com você. Eu tenho dó dessa 
pessoa. Se eu pudesse o alertar, eu faria com 
todo prazer do mundo pra ele ou eles não 
entrarem nessa. Você é put*, tem que ser 
tratada como put*, como vagaba”, escreveu 
Helder para a ex, que agora já está morando de 
novo com os filhos em Salvador.  
 A coluna entrou em contato com Helder 
através de mensagem direta pelo Instagram, 
mas não obteve resposta até o fechamento 
desta matéria.

EX-CRAQUE DE PALMEIRAS É ACUSADO 
PELA EX DE AMEAÇAS DE MORTE

No último sábado (13), Paulo Gustavo foi internado em um hospital do 
Rio de Janeiro com um quadro de Covid-19. O ator foi internado seguindo 
uma orientação médica para fazer um melhor acompanhamento. O 
ator agradeceu as mensagens de apoio por sua recuperação.  A asses-
soria do artista confirmou a informação.

COM RICK BONADIO

ANITTA BATE BOCA 
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ARQUIVO PESSOAL

O produtor e empresário musical, Rick Bonadio, gerou polêmica 
na internet ao criticar a apresentação de Cardi B no Grammy 
Latino, que aconteceu na noite do último domingo. A crítica foi 
por conta do remix de WAP na versão funk de Pedro Sampaio 
que a cantora acrescentou em seu show. “Já exportamos Bossa 
Nova, já exportamos Samba Rock, Jobim, Ben Jor. Até Roberto 
Carlos. Mas o barulho que fazem por causa de 15 segundos de 
funk na apresentação da Cardie (sic) B me deixa com vergonha. 
Precisamos exportar música boa e não esse ‘fica de quatro’”, 
disse Bonadio, que recebeu críticas de internautas que o acusaram 
de preconceito contra o funk.
 Depois ele se desculpou. “Não tenho nenhuma intenção de criar 
polêmica, muio menos desmerecer o trabalho de ninguém. Espero 
que evoluam e entendam as críticas. Só aplauso pode ser alienação. 
Eu sinto a necessidade de criticar algumas situações porque vejo 
uma alienação generalizada. O Funk precisa evoluir. Os funkeiros 
precisam ousar evoluir musicalmente para crescer. Não se pode 
fazer o mesmo sempre, porque isso dá certo. Meu post anterior não 
teve a intenção destrutiva”, explicou ele.
 Anitta, que há anos vem trabalhando para levar o funk para o 
mundo inteiro, soltou o verbo na hora de rebater a crítica do em-
presário. “Tenho uma sugestão top pra você também. Escolhe um 
ritmo brasileiro à sua altura, faz uma música e exporta pro mundo. 
É facin… e rápido.. e de uma hora pra outra, claro, não dá pra começar com míseros segundos 
no Grammy. Quando você chegar lá a gente comemora com você”, escreveu a cantora.

Um mês e meio após a morte da influenciadora Ygona Moura, o resultado do exame da Covid-19, doença 
apontada como causa do falecimento, deu negativo. A mãe da jovem, Valéria Cardoso, anunciou  cho-
que séptico pulmonar causado por uma tuberculose. Ygona viralizou na internet depois que fez vídeos 
falando sobre ‘aglomerar com sucesso’ e ainda assumiu que frequentava festas durante a pandemia. 

EXAME NEGATIVO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N A primeira pergunta que o presidente Jair Bolsona-
ro fez à médica Ludhmila Hajjar (foto) no domingo à 
tarde na reunião do Palácio da Alvorada foi um “você 
sabe atirar?”. O tiro verbal, de surpresa, assustou a 
doutora num momento dramático da saúde pública 
do país. É o conhecido jeito de o presidente quebrar 
o gelo com desconhecidos, puxando assuntos alheios, 
mas muito inconveniente para a ocasião. Hajjar foi 
indicada por Jorge Moll, dono da rede hospitalar 
D’Or, entre outros padrinhos, onde ela trabalha e 
ganha ‘salário de jogador de futebol’, segundo fontes 
consultadas pela coluna. 

 Só na brasa
 NNo fim de semana, quan-

do era citado como poten-
cial novo ministro da Saú-
de, o deputado Luizinho 
nem pensava nisso. Passou 
o sábado e o domingo num 
churrasco com a família.

Apostas 1
 N Duas empresas de Mi-

nas Gerais e uma do DF, 
com sócios gregos e por-
tugueses, estão no páreo 
da licitação para a futura 
Loteria de Brasília.

Apostas 2
 N A loteria do Paraná vai 

ser recriada 14 anos de-
pois de extinta pelo en-
tão governador Roberto 
Requião. Os gregos são 
favoritos.

A conferir
 N O Ministério Público Fe-

deral desconfiou do novo 
formulário bem reduzi-
do usado pelo IBGE para 
recenseamento da popu-
lação. A investigação co-
meçou em 2020, parou 
no Tribunal de Contas da 
União, que o considerou 
suficiente para atender as 
demandas. 

Sinal oscilando 
 N O custo anual da TV 

Ines, dos surdos e mudos, 
para o Ministério da Edu-
cação, é de R$ 8 milhões. 
O da TV Brasil é R$ 550 
milhões, que paga R$ 12 
milhões anuais em alu-
guel. O MEC deve encer-
rar a TV de cunho social 

por corte de custos.

Ensino em casa
 N O Projeto de Lei que 

oficializa o Homeschoo-
ling no Brasil tem nova 
relatora na Câmara, com 
tendência à aprovação. 
É a deputada Canziani 
(PTB-PR), em razão de a 
deputada Prof. Dorinha 
ter assumido a Comissão 
de Educação. 

Santuário$
 N Voltou à mesa das ne-

gociações a licitação para 
concessão da administra-
ção de dois santuários 
ecológicos, hoje nas mãos 
do ICMBio: Aparados da 
Serra e Serra Geral, no 
Sul do País. O STJ defe-
riu pedido de liminar do 
próprio órgão federal. Há 
duas empresas no páreo, 
com experiência em ou-
tras gestões do modelo.

PdoB?
 N Roberto Jefferson, dono 

da legenda, quer alterar 
para Partido do Brasil o 
nome do Partido Traba-
lhista Brasileiro.

Modo militar
 N Bolsonaro está oficiali-

zando, um pouco mais a 
cada dia, um governo civil 
controlado por militares. 
Esse modelo tem assusta-
do alguns grandes empre-
sários do Brasil, a ponto 
de questionarem como 
será uma transição de go-
verno caso seja derrotado 
ano que vem.

VOCÊ SABE ATIRAR?

Com a benção dos meus mais ve-
lhos, e a bênção dos meus mais 
novos, peço licença para buscar 

caminhos e Políticas Públicas de con-
tinuidade que reforcem a função deste 
lugar e sua potência em criar grandes 
motes para a discussão racial brasileira.

No final dos anos 1990, comecei a fre-
quentar o Centro Cultural José Bonifá-
cio como um jovem iniciante no mundo 
das artes que, vez por outra, aproveitava 
suas contínuas vindas de Queimados até 
o Centro do Rio para explorar os espa-
ços culturais e bibliotecas, tão raros na 
Baixada Fluminense. Tal qual um des-
lumbrado de interior que chega na ca-
pita(r), eu passei muitas tardes na Celso 
Kelly, no CCBB e naquele lugar mágico 
da Gamboa, na época gerido por Hilton 
Cobra, onde os nomes das salas e espaços 
comuns perpetuavam, nas placas das pa-
redes, personagens de enorme relevân-
cia para a história da cultura brasileira.

Ver o nome de Dona Ruth de Souza de-
nominando um auditório e o de Abdias 
do Nascimento uma sala de exposições, 
entre tantos outros que demarcam to-

A produção de diferentes vaci-
nas contra o novo coronavírus 
em tão curto espaço de tempo é 

uma vitória da Ciência. E só foi possí-
vel graças ao empenho e esforço con-
junto de milhares de pesquisadores 
espalhados em laboratórios ao redor 
do mundo com o objetivo único de 
encontrar um imunizante capaz de 
interromper o ciclo de contaminações 
decorrentes da covid-19 e seguro o 
bastante para aplicação em larga es-
cala na população planetária. 

Estas vacinas também representam 
a perspectiva na retomada da norma-
lidade ao dia-a-dia das populações e o 
reaquecimento das economias, devol-
vendo nações ao caminho do desenvol-
vimento no compasso do avanço das 
campanhas de imunização em curso 
nos países.

O Brasil ainda patina na imuniza-
ção de sua população a despeito do 
sentimento popular captado quando 
falamos em vacinas: o povo brasileiro 
quer ser vacinado. Pelo menos esse é o 
resultado de uma pesquisa conduzida 
no final de fevereiro em todo o país sob 
a responsabilidade da Travessia Estra-
tégia e Marketing e encomendada pelo 
jornal Valor Econômico.

Aproximadamente 83% das pessoas 
entrevistadas gostariam de ser vaci-
nadas, sendo que 79% delas manifes-
tam confiança nos imunizantes que 
vêm sendo aplicados no Brasil. Estes 
números podem estar relacionados 
com a percepção das perdas financei-
ras decorrentes da pandemia. Afinal, 
80% dos entrevistados tiveram a renda 
familiar prejudicada com 72% deles 
acreditando que as consequências ain-
da vão perdurar por um bom período.

Pela vacina e pela vida!

Um museu para nós reencontrarmos!

Leandro 
Santanna
diretor-geral do 
MUHCAB 

Randolfe 
Rodrigues
senador da Rede-AP 
 

das as dependências do local, só não foi 
emoção maior do que me deparar com 
as imagens de uma exposição que estava 
no prédio por ocasião da minha primeira 
visita: Realeza Africana era o título uma 
série de quadros que tomavam conta dos 
corredores com enormes fotografias em 
sépia, mostrando a suntuosidade dos tro-
nos, das vestimentas e dos personagens 
que protagonizavam o centro de cada 
moldura. Anos depois, frequentei com o 
mesmo gosto as incríveis Noites Negras 
na gestão da querida Carmen Luz.

O José Bonifácio de hoje abriga o Mu-
seu da História e da Cultura Afro-brasi-
leira, o MUHCAB. A implementação de 
um museu de território dentro do antigo 
Centro Cultural tem como objetivo expor 
seu acervo e interagir com a localidade, 
que é um dos pontos nacionais de resis-
tência da herança africana, com o reco-
nhecimento do título de Patrimônio da 
Humanidade concedido pela Unesco, 
buscando também espaço para se tor-
nar uma referência da produção de artes 
plásticas contemporâneas no Rio.

Quando recebemos o desafio do secre-
tário municipal de Cultura, Marcus Faus-
tini, no final de janeiro, encontramos a 
maior parte do acervo ensacada e grande 
parte das esculturas de Orixás quebradas. 
A museóloga Talita Dester está debruçada 
na missão primeira da gestão, de recupe-

O papel do governo federal no en-
frentamento da pandemia e organiza-
ção da campanha nacional de vacina-
ção também foi sondado. Cerca de 59% 
desaprovam a atuação frente a pande-
mia e 60% acreditam que falta orga-
nização na campanha de imunização, 
sendo que 66% dos entrevistados não 
confiam na capacidade do presidente 
em gerenciar a crise do coronavírus.

De certa forma, a recente aprova-
ção do PL 534/21 dá uma resposta a 
essa desconfiança generalizada sore 
a competência do governo federal na 
condução da vacinação em escala na-
cional. Relatado pelo nosso mandato 
no Senado Federal e aprovado em cur-
tíssimo espaço de tempo no Congres-
so, a nova legislação desburocratiza 
a entrada de imunizantes no país ao 
compartilhar entre estados, municí-
pios e União a responsabilidade civil 
sobre as vacinas. Trata-se de um pro-
cedimento padrão em nível global que 
era, estranhamente, um dos entraves 

para a entrada de novos imunizantes 
no Brasil.

Mais do que isso, com a aprovação 
do PL, estados, municípios e empresas 
privadas expressamente adquiriram 
o direito de comprar vacinas de for-
ma complementar ao governo federal, 
dando o necessário reforço ao Plano 
Nacional de Imunização. Importante 
destacar que as empresas que compra-
rem vacinas obrigatoriamente terão 
que doar 50% das doses adquiridas ao 
SUS e só poderão usar o resto após a 
vacinação de todos os grupos prioritá-
rios presentes no PNI, sendo qualquer 
tipo de comercialização proibida. 

Apesar da injustificável demora, é 
de se comemorar a sanção do projeto 
de lei, que pode ser denominado como 
“Lei da Vacina” e que vem em boa hora, 
justamente quando o próprio governo 
federal admite o risco real e iminente 
de faltar vacina, revelando mais um 
capítulo da incompetência do presi-
dente em enfrentar a pandemia.

rar danos ao acervo, com as possibilidades 
que temos, e listar o material danificado 
para encaminhar a restauração via parce-
rias – que já estamos buscando viabilizar.

Mesmo com o museu fechado para o 
público, nos ocupamos em uma série de 
reuniões e visitas de engenheiros para o 
processo de obra do telhado, além das 
propostas de reestruturação do Conse-
lho Consultivo e o desenho do projeto 
de uma associação de amigos que pos-
sa auxiliar na manutenção do espaço. 
Articulamos também a viabilidade de 
futuros programas contínuos de arte-e-
ducação com visitas teatralizadas, con-
tando a história da região através do uso 
de mapping e itinerância pelo prédio.

Junto à historiadora e artista plástica 
Mariana Maia, pretendemos construir 
uma discussão permeada por Educa-
ção e Arte que transforme o lugar em 
um polo de experimentações da Lei 
10.639/03 e do fazer preto nas artes plás-
ticas brasileiras, assumindo o lugar de 
fala – e execução – de um equipamento 
cultural afrocentrado, sonhando sempre 
com um futuro melhor para o Brasil, pois 
como diria Lima Barreto, “atualmente, 
nesta hora de tristes apreensões para o 
mundo inteiro, não devemos deixar de 
pregar, seja como for, o ideal de fraterni-
dade e de justiça entre os homens e um 
sincero entendimento entre eles”. Axé!

DIVULGAÇÃO

ESPLANADEIRA

 NConglomerado Alfa anuncia parceria com Verity. # Blue Sol, rede de fran-
quias de energia solar, lança o modelo Next. # OHB Gestão abre inscrições 
para webinar “O Custo da Judicialização para o Mercado de Saúde Suple-
mentar”, que acontece dia 31. # Edino Krieger comemora 93 anos lançan-
do coletânea de textos e CD, dia 17, em concerto do Trio Aquarius na Sala 
Cecília Meireles. # O advogado João Paulo Todde faz roteiro de 7 dias pela 
República Dominicana, a convite da Embaixada. Investidor em diferentes 
ramos, ele negocia acordos com empresários locais até a próxima sexta.

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

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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noite de hoje será marcada por mais 
uma eliminação no ‘BBB 21’. Pocah, 
Projota e Thaís são os três participan-
tes que estão na briga por uma vaga 

na casa mais vigiada do país. O líder Fiuk in-
dicou Projota diretamente para a berlinda e 
o rapper não teve nem a chance de participar 
da prova “bate e volta”. Irritado, Projota afir-
mou ter se sentido traído por Fiuk. “Foi uma 
punhalada na cara dura”, disse para o filho de 
Fábio Jr.

Já Pocah e Thaís foram as duas participan-
tes mais votadas pela casa. Considerando to-

TÁBATA UCHOA 
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Cobra percebe que Jade cho-
rou. Pedro dedica música para 
Karina. Jade desabafa com 
Cobra. Pedro beija Karina. Mari 
não consegue contar da gravidez 
para Franz.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE 

 n Ana vence o torneio. Ana fala 
com Manuela que pretende 
voltar para casa o quanto antes. 
Manuela vai com Júlia buscar 
Ana no aeroporto. Manu, Ana e 
Júlia sofrem um acidente.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Giovanni tenta fugir do cati-
veiro e Bruna entra na frente 
do carro. Bia é sequestrada por 
Dulce. Carmela fica emocionada 
ao ouvir a irmã dizer que quer o 
melhor para ela.

 n Abrão encontra Sarai e diz já 
saber de tudo. Ele a apoia e a ob-
serva, apaixonado. Oguedi põe 
em prática o plano mortal contra 
Kissare. Dnin-Sim encontra Sha-
kia no palácio e a questiona.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Ernestina, que na verdade é 
Matilde, diz que Teca pode dor-
mir em seu quarto pelo tempo 
precisar. Ela acha que Teca pos-
sui direito a uma grande herança.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE 

 n Thelma se martiriza por crime. 
Magno comenta com Lurdes 
que acredita que a resposta a 
seu vídeo seja falsa. Marconi jura 
vingança contra Sandro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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RESMUNGÃO, 
CHATO OU 
JOGADOR? 

Disputando o paredão 

com Thaís e Pocah, Projota 

tem grande chance de ser 

o próximo eliminado do 

‘BBB 21’ hoje. Relembre a 

trajetória do rapper

das as outras eliminações do programa, o mais 
provável é que Projota deixe o reality show 
nesta noite, assim como já aconteceu com 
seus antigos aliados Nego Di, Karol Conká e 
Lumena.

A trajetória de Projota no programa come-
çou bem. O rapper ganhou a imunidade em 
uma votação popular antes mesmo de o jogo 
começar. O favoritismo, no entanto, não se 
manteve. O participante começou a perder 
popularidade após receber uma informação 
do apresentador Tiago Leifert, que o agrade-
ceu por ter dado conselhos e ter demonstrado 
empatia com Lucas Penteado.

“Foi uma conversa de ser humano para ser 
humano. A gente agradece muito o enquadro 

que você deu nele”, disse Tiago Leifert. Projota 
não entendeu muito bem o recado e, depois do 
papo com o apresentador, mudou seu compor-
tamento com Lucas, o que foi mal visto pelo 
público. Lucas Penteado era declaradamente 
fã de Projota. “A letra que tu escreve salva vi-
das. Salvou a minha. Mas eu nunca imaginei 
que tu ia aparecer aqui”, disse Lucas para o 
rapper certa vez. 

RESMUNGÃO
Durante sua participação no ‘BBB 21’, Projota 
chamou atenção do público por seu jeito res-
mungão. O rapper reclama muito, principal-
mente quando o assunto é comida. O cantor 
não come alguns pratos e alimentos que são 
praticamente uma unanimidade, como por 

exemplo queijo, lasanha, estrogonofe e 
pudim. 

Quando foi para a Xepa, o rapper che-
gou a dizer que não estava ali para passar 
fome. “Pego as minhas malas e vou embo-
ra”, afirmou. A xepa tem uma alimentação 
baseada em rabada, fígado, língua de boi 
e moela, entre outras coisas. 

Convidado por Arhur para o almoço 
do anjo, Projota só comeu arroz. O prato 
principal da refeição era lasanha, e o ra-
pper não come queijo. Durante uma das 
festas, o cantor até elogiou a comida, mas 
a sobremesa não agradou. “O brigadeiro 
hoje não estava legal”, disse para Pocah. 
“Você não come pudim?”, perguntou a 
funkeira. “Eu só como doce de chocolate”, 
explicou. 

O comportamento de Projota foi muito 
criticado nas redes sociais e a mulher do 
rapper, Tamara Contro, saiu em sua defesa 
e revelou que ele é intolerante a lactose. 
“Super entendo vocês ficarem em choque 
quando o Tiago nega estrogonofe, lasa-
nha. Eu, no começo, ficava também. Mas 
é fácil entender. Vou explicar para vocês o 
paladar do papai. Ele é intolerante a lac-
tose. Só que tem gente que é intolerante, 
sabe que vai fazer mal, e come, agrada o 
paladar. Desde que Tiago nasceu, é intole-
rante para o paladar dele tudo que conte-
nha queijo, leite... Ele não suporta o gosto”, 
disse Tamara.

BRÓCOLIS
Outro momento marcante para Projota 
no ‘BBB 21’ foi ter recebido o castigo do 
monstro de Caio, que era o anjo. O rapper 
teve que usar uma fantasia gigantesca de 
brócolis, enquanto Pocah usou uma fan-
tasia de frango assado. O problema é que 
o rapper sofre de claustrofobia e come-
çou a ter uma crise. Suas roupas, então, 
foram modificadas. “Abriram um buraco 

na orelha para mim e a blusa não está mais 
tão apertada”, disse o rapper para os colegas 
de confinamento.

CARREIRA
José Tiago Sabino Pereira, de 34 anos, o Pro-
jota, chegou ao ‘BBB 21’ como integrante do 
grupo Camarote, formado por famosos. Logo 
que entrou no reality, Arthur bateu os olhos 
nele e disse: “Na moral, vou ter que pergun-
tar. Eu te conheço de algum lugar?”. “Eu sou o 
Projota”, respondeu o artista.

Projota estabeleceu sua carreira como can-
tor participando das batalhas de MC’s, em São 
Paulo. O rapper competiu na ‘Liga dos MC’s’, 
na ‘Rinha dos MC’s’ e na ‘Batalha do Santa 
Cruz’. Lançou várias músicas nas plataformas 
digitais até lançar seu primeiro EP, ‘Carta aos 
Meus’, em 2009.

Os caminhos de Projota foram abertos, e ele 
conseguiu mais reconhecimento do público 
com o álbum ‘Foco, Força e Fé’, de 2014, que 
contou com participações de J. Balvin, Anitta 
e Negra Li e Marcelo D2. O CD ‘3Fs ao Vivo’, 

no entanto, é o álbum que conta com sua 
música de maior sucesso: ‘Ela Só Quer 

Paz’.
Em seu canal no YouTube, Pro-
jota tem mais de 2 bilhões de 

visualizações. O artista já 
se apresentou em grandes 
eventos, como as Olim-
píadas de 2016 e o Rock 
in Rio.    

Projota reclama 
de tudo: comida 
principalmente



Horóscopo

Você pode acordar irritado hoje. Pegue leve nas 
críticas. Aprimore a sua forma de lidar com o dinheiro. 
Chegue a um consenso sobre finanças com o par. Cor: 
lilás.

O seu lado sensível ficará em alta. Reflita e medite um 
pouco. Reúna a galera, mesmo que virtualmente. Na 
paquera, pode pintar alguém indicado aos amigos. 
Cor: verde-oliva.

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: aéreo, aimoré, amena, ante, areia, arte, atro, ceia, cimo, ciro, 
eira, emir, ente, ermo, etário, iate, mate, meia, mente, meta, mora, morte, 
nata, nora, raia, teia, tenor, teoria, trenó, trio.

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

Algumas complicações podem surgir. Se tiver notícias 
desagradáveis, tenha calma. Energias positivas no 
trabalho. A atração vai gerar uma conquista. Cor: 
vinho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Expanda o seu horizonte hoje. Experimente novas 
maneiras de realizar as suas tarefas e busque um dia 
mais produtivo. Compartilhe os seus sonhos com 
quem ama. Cor: menta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Concluir algumas atividades será difícil, não perca a 
paciência. Encare algumas mudanças profundas. 
Repense a sua carreira. Seu jeito sensual vai animar o 
romance. Cor: nude.

LEÃO
23/7 a 22/8

O astral será tenso. Talvez seja necessário organizar a 
vida e encerrar algum ciclo. No romance, discussões 
podem surgir, procure ter calma e aposte no diálogo. 
Contate as pessoas queridas. Cor: dourado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os relacionamentos serão destacados. O astral vai 
pesar e acontecimentos antigos podem ressurgir no 
amor, tenha sensibilidade. A sua concentração no 
trabalho estará em alta, aproveite. Cor: bege.

LIBRA
23/9 a 22/10

Tenha cuidado com os seus dados pessoais. Um mal-
entendido pode acontecer, tenha atenção. Amplie os 
seus contatos. Pode ser mais fácil se entender com o 
par. Cor: azul-marinho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Tome cuidado com as finanças. Excelente momento 
para focar no trabalho e ter um dia produtivo. Bom 
astral para cuidar da saúde. Não há muita novidade 
no romance. Cor: abóbora.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Há risco de brigas ou discussões neste dia. Procure 
manter a calma. A criatividade e a disposição podem 
marcar o trabalho. Muito romantismo na relação com 
o parceiro. Cor: grafite.

A Lua indica que a praticidade vai te ajudar a se 
conectar com a família, é um bom momento para 
uma reunião. O astral recomenda organizar o seu lar. 
Abaixe as expectativas na conquista. Cor: vermelho.

Problemas financeiros podem ocorrer, tenha 
segurança em seus gastos. Conte com o raciocínio 
rápido para causar uma boa impressão hoje. Os 
momentos a dois serão mais animados. Cor: pérola.

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

Márcio Garcia 
é processado 
por briga 
com vizinho
Márcio Garcia, que está escalado 
para apresentar o ‘The Voice Kids’, 
se envolveu em uma briga com o 
vizinho de sua mansão na Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro. O apre-
sentador foi processado por realizar 
uma obra que teria afetado negati-
vamente o imóvel ao lado.

De acordo com informações do 
‘Notícias da TV’, Márcio aumentou 
o muro de sua mansão de três me-
tros para seis, o que teria gerado 
obstrução de circulação de ar, da 
paisagem e da iluminação natural, 
que, por sua vez, teria ocasionado 
na morte do jardim de flores do ad-
vogado Eduardo Antonio Kalache.

Com isso, Garcia virou réu em 
uma ação em que o vizinho exige 
que a obra seja revertida. O proces-
so foi aberto em dezembro de 2020.

Vera Holtz 
perde papel 
em novela 
Vera Holtz, de 67 anos, não está mais 
escalada para atuar em ‘Nos Tem-
pos do Imperador’. A atriz chegou 
a gravar cenas para a trama, mas 
foi desligada por conta do avanço 
da pandemia do novo coronavírus. 
Não é novidade que a Globo tem 
resguardado seus atores mais ido-
sos. Luis Melo, que também entra-
ria em ‘Nos Tempos do Imperador’, 
assim como Vera Holtz, foi afastado 
da trama. Além do resguardo com o 
elenco mais velho, a novela enfren-
ta problemas com cenas de bailes e 
figuração, pois ambas contemplam 
aglomeração. O elenco infantil tam-
bém é uma complicação, visto em 
um ano de paralisação, os atores 
cresceram.

Ana Maria 
detona Gabigol 
após flagrante 
Ana Maria Braga não deixou passar 
batido o flagra no jogador Gabriel 
Barbosa, o Gabigol, que foi visto em 
um cassino clandestino de São Pau-
lo, na madrugada de domingo, no 
auge da pandemia da covid-19 no 
Brasil. Ao vivo no ‘Mais Você’ de on-
tem, a apresentadora afirmou que o 
jogador e ídolo do Flamengo “pisou 
na bola”.

“No fim de semana, a polícia vol-
tou a interditar festas clandestinas, 
fechou cassinos, que já são ilegais, 
né? Não dá pra deixar de comentar 
sobre o Gabigol, né? Um atleta que 
eu admiro muito, um dos principais 
ídolos do nosso futebol, adorado pe-
las crianças, e foi pego num cassino”, 
lamentou.

ALEX CARVALHO/TV GLOBO

GSHOW/DIVULGAÇÃO
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