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MÃE DE VIIH TUBE, 
DO ‘BBB 21’, SE 
ESFORÇA  
PARA TENTAR 
ENTENDER POR 
QUE A SISTER NÃO 
TOMA BANHO. P. 12

‘RACHADINHAS’: 
STJ NEGA RECURSO 
DE FLÁVIO 
BOLSONARO E 
INVESTIGAÇÃO  
É VÁLIDA. 
BRASIL, P. 7

PANDEMIA

Número de óbitos pela 
covid explode no dia 
em que o novo ministro 
da Saúde, Marcelo 
Queiroga, fala em união 
contra o vírus.  BRASIL, P. 3

Eduardo Paes divulga calendário de vacinação.  
Postos voltam hoje a receber idosos para imunização. P. 4

Quando política e saúde se misturam: escolha do novo 
ministro por Bolsonaro desagradou o Centrão. P. 3
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Vitória Strada está de volta, a partir da próxima segunda-
feira, na novela ‘Salve-se Quem Puder’. A atriz fala ainda sobre 
a trama e o seu futuro casamento com Marcella Rica. P. 15

Especialistas afirmam que o youtuber Felipe Neto não 
pode ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional por 
criticar o presidente sobre a crise da covid no Brasil. P. 6

Chamar Bolsonaro 
de genocida é crime?
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NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

RAFINHA VEM 
OU NÃO VEM? 

FábiaOliveira

Contratação é incerta por causa 
das restrições de orçamento do 
Flamengo em ano de pandemia. P. 8

ATAQUE

Prefeitura explicou que filas foram causadas porque muitos 
idosos eram de outros municípios. RIO DE JANEIRO. P. 4
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MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

BELFORD ROXO 
PARA VACINAÇÃO

Estado pagará horas extras para aulas
Decisão vale para as atividades  presenciais e remotas e deverá alcançar 12 mil gratificações na rede de ensino. SERVIDOR, P.10
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‘QUE AMANHÃ 
TEREMOS?’, 
MANIFESTO DE 
MÉDICOS ESTÁ 
A CAMINHO  
INFORME  

DO DIA, P. 2

RE
CO

M
EÇ

AN
DO

Brasil: 2.841 
mortos em 
apenas 24h, 
recorde do 
caos e horror
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Nem no fim de verão a gente tem des-
canso... A chuva de ontem, que nem 
era esperada por muitos, chegou... E 

foi tão rapidinha que teve gente que nem 
viu... Só que quem viu, enfrentou um per-
rengue danado! A rua Teixeira de Castro, em 
Bonsucesso, por exemplo, por volta de 4 da 
tarde, virou um mar.

Quem estava trabalhando ou fez uma 
simples ida ao mercado, ficou ilhado! E das ja-
nelas, os moradores filmavam o desespero de 
quem estava debaixo d’água. “Desde que eu 
me entendo por gente, há quase 30 anos, isso 
fica assim. E ainda piora por causa do esgoto! 

É de indignar, porque a gente nem consegue 
sair de casa e foi uma chuva rápida, teve até sol 
depois. Não aguento mais”, conta o morador 
Sérgio Júnior.

É mermão, viver no Rio de Janeiro é uma 
aventura diária... É chuva de verdade, de bala, 
de vírus. Não é fácil não! Se aqui ficou assim, 
imagina na Baixada? A gente viu por fotos 
como ficou por lá... São João de Meriti e Mes-
quita ficaram um terror.

Pior é saber que o verão ainda nem aca-
bou... 3,2,1... É DEDO NA CARA!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bo-
nito... É muita cachorrada, e tenho dito.

PINGO NO I 
 n Na boa, já não era pra gente ter que patrulhar aglomeração por 

aí... O óbvio não precisa ser dito! Ou melhor, precisa sim. Olha o 
tumulto que ficou a porta da UPA Beira Mar, no Hospital Moacyr 
do Carmo ontem, em Caxias.

Que confusão! Alô, a gente tá falando de hospital, onde a pro-
babilidade do vírus circular é maior ainda! É claro que se tá todo 
mundo ali é porque precisa de atendimento, desde que tenha 
organização. E a zona não é só lá fora! Segundo parentes de pa-
cientes, tem até gente cardíaca internada com quem tá com covid.

E lá foi a coluna atrás da Prefeitura de Caxias saber o porquê dessa bagunça toda... Em nota, a o muni-
cípio informou que mesmo diante do aumento da demanda de pacientes em busca dos serviços de Saúde 
na unidade, não há registros de que pacientes deixaram de receber atendimento médico. Em função de sua 
localização, facilidade de acesso e atendimento de portas abertas a população, a UPA tende a receber pa-
cientes não só de Caxias, mas também de outros municípios da Baixada Fluminense e região metropolitana.

A direção do hospital informou também que vem trabalhando com suas equipes de saúde 24 horas, 
avaliando caso por caso, fazendo a triagem e realocando os casos suspeitos ou confirmados de covid-19, 
sempre tendo como prioridade o atendimento a todos com segurança epidemiológica.

Bora colocar o Pingo no I... A população também tem que ajudar. Se for só acompanhante, cuidado, pra 
na próxima semana não virar paciente!

TÁ FEIO!
 n O puxão de orelha não vai ser só meu não... Aqui a 

gente dá voz a quem quer falar e quase sempre não é 
ouvido! A bronca vem da Dona Vera Araújo, moradora 
de São Gonçalo, que me procurou e mandou ver.

“Isabele, a Viação Mauá, responsável pela linha 
590, que passa aqui, reduziu os ônibus. Nós que pre-
cisamos, sofremos muito nos finais de semana. Eles 
colocam só dois ônibus pra circular e a gente fica qua-
se duas horas no ponto, com risco de ser assaltado”, 
desabafou ela.

É brincadeira, né? O povo não trabalha fim de 
semana não? Só falta dizer que reduziu pro pessoal 
ficar em casa, por causa de pandemia. Menos ônibus 
na rua, é mais gente esperando no ponto e nesse mo-
mento, mais aglomeração.

É muita gente sem noção! Alô, Viação Mauá, 
se liga!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... A 
gente quer ônibus na rua, e tenho dito.

Até chuva isolada dá trabalho!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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‘Viver no Rio de Janeiro é uma aventura diária...’

O Planalto e o Ministério da Saúde tomarão conheci-
mento nos próximos dias de documento de mobiliza-
ção de expoentes da Medicina brasileira e do Rio, das 

áreas pública e privada, que se uniram num manifesto cha-
mado “Que amanhã teremos?”. São profissionais que pe-
dem ação imediata para impedir mais mortes de vítimas da 
pandemia. A coluna teve acesso ao texto da carta aberta ao 
presidente Jair Bolsonaro, que alerta que “estamos batendo 
recordes diários de mortes pela covid-19, o que transformou 
o Brasil no epicentro da pandemia, que vírus mutantes já 
foram identificados em nosso país; que todas as estratégias 
adotadas pelo governo federal até o momento não resulta-
ram em respostas efetivas no combate à pandemia ou na 
esperada imunidade coletiva; que a produção nacional de 
vacinas e a aquisição das mesmas nas indústrias internacio-
nais não têm sido suficientes para atender às demandas da 
população; que as ações isoladas de prefeituras e governos 
estaduais não têm conseguido conter o crescimento de no-
vos casos e mortes decorrentes da covid-19”.

O QUE FAZER
Os profissionais de Saúde pedem a Bolsonaro que convo-
que, pelo rádio, TV e redes sociais, os governadores, prefei-
tos, Congresso e Judiciário a participarem de esforço cole-
tivo e suprapartidário e anuncie: 1 - Imediata coordenação 
pelo Ministério da Saúde de ações de prevenção e combate 
à epidemia, agindo de forma integrada com autoridades 
sanitárias através do empoderamento do Plano Nacional 
de Imunização; 2 - Compromisso de intensificar compra de 
insumos farmacêuticos ativos e de todas as vacinas dis-
poníveis no mercado internacional para atender o SUS; 3 
- Criação imediata de grande campanha nacional de comu-
nicação para conscientização da população das necessárias 
ações de prevenção recomendadas pela OMS.

EXCLUSIVO

O apelo dos médicos

 n O vereador do Rio de Ja-
neiro Paulo Pinheiro (PSOL) 
vibrou com a diminuição 
de casos de internações de 
idosos com mais de 90 anos 
no município. “É a vitória 
da Ciência! É a vitória da 
vida! Parabéns para o secre-
tário Daniel Soranz”, disse 
ele. Agora, é aguardar a con-
tinuação da vacinação.

 n Após magistrados argu-
mentarem que correm ris-
co de contaminação por co-
vid-19 por causa do manu-
seio de processos em papel 
como justificativa para te-
rem privilégio na compra de 
vacina, o deputado estadual 
Alexandre Freitas (Novo) 
questionou: “Considerando 
o tempo que alguns proces-
sos estão parados, seria co-
vid ou gripe espanhola?” 

PRIVILÉGIOS 
DA VACINAÇÃO 
CONTRA COVID

DIVULGAÇÃO

A VACINA SALVADORA

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’.
DIVERSÃO

InformedoDia

FARMÁCIA 
POPULAR 
ANIMAL NO RIO

SAÚDE E 
IMPOSTO DE 
RENDA

Câmara Municipal 

aprovou projeto 

de lei do vereador 

Luiz Carlos Ramos 

Filho (PMN) que 

cria farmácia ve-

terinária popular, 

no formato de 

parceria público 

privada. “Vem 

numa boa hora. 

As pessoas estão 

sem dinheiro”.

Projeto de Lei 

apresentado pelo 

deputado fede-

ral Otavio Leite 

(PSDB) garante 

que gastos em 

serviços de cuida-

dores de idosos e 

de pessoas com 

deficiência sejam 

deduzidos do Im-

posto de Renda.

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

Em meio a tantas notícias pesadas, um indicador positivo para 
o Brasil. Janeiro teve a maior geração de empregos com carteira 
assinada em 30 anos, e a Região Sudeste ficou em primeiro lugar 
na lista. A retomada chegará e, com vontade política, podemos ser 
um país próspero.

A Prefeitura do Rio abriu espaço para que entidades da sociedade 
civil participem do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável. A partir das audiências públicas, os recursos disponíveis, 
que são escassos, poderão ser aplicados em projetos de interesse 
da população.

Twittadas do Nuno
@nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Médicos fazem manifesto de alerta sobre mortes por covid-19

REPRODUÇÃO INTERNET

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

DIVULGAÇÃO



BRASIL

NOVO RECORDE DE

MORTES NO PAÍS
Enquanto o Brasil registra 2.841 óbitos por covid em 24h, novo ministro da Saúde 
pede união dos secretários estaduais e municipais para enfrentar a pandemia 

N
o dia em que o novo 
ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
afirmou pela manhã 

que seu papel era “executar a 
política do governo” e à tar-
de reforçou a necessidade 
de “união da nação” para en-
frentar a pandemia, ontem, o 
Brasil chorou mais um trági-
co recorde de mortes diárias 
por covid-19. Foram registra-
dos 2.841 óbitos nas últimas 
24 horas, fazendo o total su-
bir para 282.127, de acordo 
com dados divulgados pelo 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass).

A média móvel de óbitos 
nos últimos sete dias tam-
bém bateu recorde, chegando 
a 1.894. Essa é a 18ª vez conse-
cutiva que o recorde é batido. 
De acordo com o conselho, os 
novos casos confirmados de 
covid-19 são 83.926, totalizan-
do 11.603.535.

Os dados incluem pessoas 
sintomáticas e assintomáti-
cas, o que significa dizer que, 
nesse último caso, são pacien-
tes que foram ou estão infec-
tadas, mas não apresentaram 
sintomas da doença.

DEFESA DO SUS
Em pronunciamento à im-
prensa ontem à tarde, além de 
pedir união para o enfrenta-
mento do que considera como 
uma “nova onda” da pande-
mia, o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, que é mé-
dico cardiologista, defendeu o 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
e disse sobre a importância de 
“evidências científicas” nas 
ações do ministério. Queiroga 
estava ao lado do agora ex-re-
presentante da pasta, general 
Eduardo Pazuello.

“Temos que unir esforços 
com os secretários municipais 
de saúde. O Brasil tem mais de 
5.570 municípios. Aos secre-
tários municipais, estaduais 
e aos órgãos representativos, 
nós temos que trabalhar de 
forma harmônica. Assim que-
remos trabalhar para melho-
rar a condição de assistência”, 
disse Queiroga. “Temos um 
sistema de saúde que é um 
grande ativo do nosso país”.

O general Pazuello afir-
mou que os dois embarcam 
juntos para o Rio, com obje-
tivo de ver o andamento da 
produção de vacinas na Fio-
cruz. “Nesta semana, tere-
mos 5 milhões de imunizan-
tes distribuídas para todo o 
país”, disse Pazuello.

Queiroga fez um pedido 
para todos os brasileiros e re-
forçou a necessidade do uso 
de máscaras, do álcool em 
gel e lavar as mãos. “São me-
didas simples para bloquear 
o vírus. Vocês sabem disso, 
mas só para reafirmar”, disse 
o ministro. 

FASE ROXA

 NO governador de Minas Ge-
rais, Romeu Zema (Novo), 
confirmou a implantação 
da fase roxa de restrições em 
Minas Gerais. A classificação, 
a mais rígida até o momento, 
é motivada pelo aumento 
de internações e mortes por 
covid-19 no estado. De acor-
do com o governador, em 
entrevista coletiva, o estado 
começou “a assistir cenas 
de horror, pessoas claman-
do por atendimento e não 
temos vagas nas unidades 
de saúde”.

A nova fase ocorrerá pe-
los próximos 15 dias e permi-
te o funcionamento apenas 
de atividades consideradas 
essenciais pelo governo, 
além da implantação de 
barreiras sanitárias e toque 
de recolher em todo o esta-
do entre as 20h e as 5h.

Temos um 
sistema de 
saúde que é 
um grande 
ativo do 
nosso país

MARCELO 
QUEIROGA, 
ministro da 
Saúde

Ex-ministro Mandetta diz que ‘se presidente não mudar, nada muda’

AGÊNCIA BRASIL

BASE CONTRARIADA

Nem Prêmio Nobel de Medicina resolve
 > Em entrevista ao site 

‘Congresso em Foco’, Luiz 
Henrique Mandetta, que 
já ocupou a cadeira de 
Ministro da Saúde, co-
brou uma mudança na 
postura de Jair Bolsona-
ro na condução do com-
bate à covid-19.

S e g u n d o  Ma n d e t -

ta, “pode colocar o Prêmio 
Nobel de Medicina no mi-
nistério. Se o presidente não 
mudar, nada muda”.

A afirmação sucede a no-
meação de Marcelo Queiro-
ga como novo Ministro da 
Saúde no lugar de Eduar-
do Pazuello. O desafio, de 
acordo com Mandetta, será 

em ter autonomia como 
ministro.

“A esperança é a últi-
ma que morre. O duro é 
que está morrendo tanta 
gente que até a esperança 
está na UTI”, finalizou o 
primeiro dos quatro mi-
nistros da Saúde do gover-
no Bolsonaro.

O novo ministro 

da Saúde, 

Marcelo Queiroga, 

pediu que todos 

os brasileiros 

usem máscara

 N Ao escolher o cardiologista 
Marcelo Queiroga como su-
cessor de Eduardo Pazuello à 
frente do Ministério da Saúde, 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
desagradou integrantes de sua 
base de governo: o Centrão.

Queiroga foi uma indicação 
de seu filho e senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ), 
enquanto os nomes sugeridos 
pelo Centrão foram ignorados.

A cúpula do PP desejava um 
nome técnico e indicou o depu-
tado federal Luiz Antonio Tei-
xeira (PP-RJ), conhecido como 
Dr. Luizinho, mas foi descartado 
pelo presidente.

Ludhmila Hajjar obteve a 
chancela do presidente da Câ-
mara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), mas as conversas com 
Jair Bolsonaro não avançaram 
por “pontos de divergência”, se-
gundo a médica. Parlamentares 
indicaram que o descarte de dois 
nomes dados por Lira enfraque-
ce o presidente da Casa.

Fausto Pinato (PP-SP), de-
putado federal, em declaração 
à ‘Folha de S.Paulo’, disse que 
“não adianta trocar o minis-
tro se o presidente continuar 
sabotando a implementação 
das práticas de combate ao 
coronavírus”.

Pacientes 

de covid em 

hospital: foram 

confirmados 

83.926 casos nas 

últimas 24 horas

DAIANE MENDONÇA/GOVERNO DE RONDÔNIA

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Restrições mais 
duras em Minas

Escolha de Queiroga para o 
ministério desagrada o Centrão
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RIO DE JANEIRO

Belford Roxo suspende vacinação 
Medida foi tomada pela prefeitura após madrugada de filas e aglomeração de idosos em postos

I
dosos e familiares en-
frentaram dificuldades 
para conseguir tomar a 
vacina contra a covid-19 

em Belford Roxo, na Baixa-
da Fluminense, na manhã 
de ontem. Com filas e aglo-
merações, a população espe-
rou desde a madrugada para 
conseguir ter acesso ao imu-
nizante. Após a confusão, a 
prefeitura anunciou a sus-
pensão da primeira dose em 
todas os postos a partir de 
hoje. O município garantirá 
apenas a segunda dose para 
as pessoas que já se imuniza-
ram na primeira etapa.

De acordo com o calendá-
rio de vacinação de Belford 
Roxo, ontem a primeira dose 
foi distribuída para idosos 
de 71 anos. O posto de saúde 
Neuza Brizola, no centro do 
município, onde ocorreu a 
vacinação, registrou movi-
mentação intensa.

As filas foram provocadas 
principalmente por conta do 
baixo número de senhas, dis-
tribuídas apenas para as pri-
meiras 200 pessoas que che-
garam à unidade de atendi-
mento. Preocupados em che-
gar primeiro para conseguir 
a vacina, idosos e familiares 
ficaram no posto durante a 
madrugada para ter acesso 
ao imunizante.

A prefeitura de Belford 
Roxo afirmou em nota que 
houve um aumento na pro-
cura dos imunizantes por 
conta dos municípios vizi-
nhos, incluindo a capital, es-
tarem sem doses. Segundo o 
comunicado, para conter a 
aglomeração, funcionários 

dos postos, com auxílio de 
guardas municipais, orien-
taram as pessoas sobre o tér-
mino das senhas.

Sobre a lotação no pos-
to de saúde Neuza Brizola, 
a prefeitura disse que este 
problema foi influenciado 
pela unidade estar no ponto 
central do município, que faz 
limite com outras cidades, 
como Nova Iguaçu, Mesqui-
ta e São João de Meriti, além 
de ficar nas proximidades da 

 > A Prefeitura do Rio re-
toma hoje a vacinação de 
idosos. O prefeito Eduar-
do Paes anunciou ontem 
no começo da noite, nas 
redes sociais, novo ca-
lendário. A novidade é 
que haverá dias com di-
visão entre mulheres e 
homens para vacinação.

Hoje, serão vacina-
dos homens e mulheres 
com 76 anos. Amanhã, 
apenas mulheres com 75 
anos serão imunizadas. 
Na sexta-feira, somente 
homens com 75 anos. 
E no sábado, homens e 
mulheres com 75 anos 
ou mais. O prefeito expli-
cou que a divisão é para 
não haver aglomeração.

As doses serão aplica-
das em clínicas da famí-
lia, centros de Saúde, no 
planetário da Gávea, no 
Tijuca Tênis Clube, Mu-
seu da República (Cate-
te), Igreja Nossa Senho-
ra do Rosário (Leme) e 
Casa Firjan (Botafogo). 
O horário é de 8h às 17h. 
No Parque Olímpico 
(Barra), a vacinação será 
em modelo drive-thru, 
das 9h às 15h. 

A Secretaria Estadual 
de Saúde do Rio infor-
mou que o estado rece-
beu 444 mil novas doses 
CoronaVac, do instituto 
Butantan. A distribui-
ção para a capital e mais 
três municípios acontece 
hoje de manhã.

Prefeitura do 
Rio volta a 
imunizar hoje

A fila estava 
enorme, acho que 
tinha mais de 200 
pessoas. Meu irmão 
foi pra lá à 1h e ficou 
até 6h. Depois, eu 
cheguei e o substituí

MEIRE RODRIGUES

Dona Elvira Teresa (de azul) e Maria Elisabete na fila de vacinação

FOTOS REGINALDO PIMENTA

Idosos enfrentaram aglomeração e longas filas para conseguir tomar a primeira e a segunda dose da vacina contra a covid-19 em Belford Roxo

ESTADO DO RIO

 N A pandemia da covid-19 
fez o mês de fevereiro deste 
ano registrar o maior nú-
mero de mortes alcançado 
na série histórica do Portal 
da Transparência do Regis-
tro Civil, com 12.523 óbitos, 
comparado ao mesmo mês 
de anos anteriores. O portal 
reúne dados dos cartórios 
de todo o país e contabiliza 
os falecimentos desde 2015.

Desde o início da pande-
mia no estado, entre março 
de 2020 e fevereiro de 2021, 
foram registradas mais de 
177 mil mortes nos cartórios 
fluminenses. O número inclui 
mortes em geral, como aci-
dentes e questões de saúde. 

Comparando esses núme-
ros ao período anterior à pan-
demia, é possível identificar a 
influência da covid no estado. 
Foram 50,5 mil mortes a mais 
registradas, um crescimento 
de 39,9% dos óbitos.

Fevereiro 
mais mortal

 > Às 4h20 da manhã, sem 
transporte público, Maria 
Elisabete Linhares preci-
sou pedir um táxi para che-
gar ao posto de saúde Neu-
za Brizola. Ela acompa-
nhou a sogra, Elvira Teresa 
de Jesus, de 80 anos, para 
tomar a segunda dose. 

“Eu fui com a minha so-
gra na segunda. Quando 
cheguei, eles falaram que 
não tinha mais senha, o 
rapaz que me atendeu fa-
lou: ‘Você tem que vir com 
ela de madrugada’. Fiquei 
até 8h30 esperando na 
fila, que estava enorme. 
Me sinto abandonada”, 
desabafou. 

Maria também recla-
mou das condições sani-
tárias e da aglomeração. 
“O banheiro é unissex, 

uma podridão. Então, a 
pessoa que tem problema 
de saúde não pode usar o 
banheiro. Eu tenho dia-
betes, se eu tiver que pe-
gar covid-19, sei que pro-
vavelmente será hoje”, 
lamentou.

Meire Rodrigues tam-
bém acompanhou sua tia, 
Juçara Nascimento, de 79 
anos, para a segunda dose. 
Ela precisou revezar com 
o irmão para conseguir es-
perar na fila. 

“A fila estava enorme, 
acho que tinha mais de 
200 pessoas. Meu irmão 
foi pra lá 1h e ficou até 6h, 
cheguei e substituí ele. 
Quando deu 8h, ele trou-
xe a minha mãe e trocou 
comigo de novo para ela 
se vacinar”, disse.

Quem tentou se vacinar 
passou por perrengues 

Rodovia Presidente Dutra.
Ontem à tarde, o Ministé-

rio Público (MP) e a Secre-
taria Municipal de Saúde de 
Belford Roxo se reuniram 
para discutir sobre os pro-
blemas que foram registra-
dos pela manhã, com forma-
ção de longas filas e aglome-
rações de idosos durante a 
distribuição da primeira e 
segunda doses das vacinas 
contra a covid-19 no municí-
pio da Baixada.

Segundo o MP, o objetivo 
da reunião era identificar 
as causas dos problemas e 
apontar soluções, com o es-
tabelecimento de critérios 
rígidos e a adoção de medi-
das efetivas, para que tal fato 
não se repita. O órgão ainda 
ressaltou que existe um in-
quérito civil em tramitação 
para acompanhamento do 
processo de vacinação con-
tra a covid-19 da população 
de Belford Roxo.

Número de senhas foi 
insuficiente no posto 
de saúde Neuza 
Brizola, causando 
longas filas
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Flordelis chora: ‘Não mandei matar meu marido’
Depoimento, por videoconferência, fez parte da defesa da parlamentar no processo que pode cassar seu mandato

Assassinato de reputação foi 
como a deputada Flordelis 
(PSD-RJ) resumiu os últimos 
acontecimentos de sua vida 
em um depoimento dado ao 
Conselho de Ética da Câmara 
ontem. A declaração, em vi-
deoconferência, fez parte da 
defesa no processo que pode 
levar à cassação de seu man-

dato. Em um discurso de dez 
minutos, ela disse, chorando, 
ser inocente e não ter manda-
do matar o marido, o pastor 
Anderson do Carmo.

“Estou aqui para ter espaço 
para me defender e quero fa-
zer isso olhando, mesmo em 
vídeo, nos olhos de vossas ex-
celências e dizer que, eu, Flor-

delis, sou inocente. Eu não 
mandei matar meu marido, 
não participei de nenhum ato 
de conspiração contra a vida 
do homem que foi meu com-
panheiro por muitos anos”.

“Eu não sabia o que estava 
acontecendo em casa. Eu não 
sabia que meu marido estava 
assediando a minha filha. Eu 

não sabia, eu não sabia, eu não 
sabia. E agora eu entendo por 
que ele não fez nada. Queria 
evitar que eu soubesse o que 
estava acontecendo dentro da 
casa”, disse a deputada duran-
te o depoimento na Câmara. 
“Minha filha foi a mandante 
com a outra filha, não sei mais 
quem estava envolvido, mas 

eu não compactuo com isso. 
Não matar, ela tinha outros ca-
minhos de denúncia.”

O relator do processo con-
tra a deputada no Conselho 
de Ética da Câmara, Alexan-
dre Leite (DEM-SP), negou 
o pedido para declarar inad-
mitida a representação con-
tra a parlamentar.

Síndica e 
amante 
suspeitos 
de crime
Um morador do condomí-
nio de luxo London Green 
Park, na Barra da Tijuca, foi 
morto, em 1º de fevereiro, e 
os principais suspeitos são 
a síndica e o amante dela, 
que é funcionário dos edi-
fícios. Os dois foram presos 
ontem. A 27ª DP (Vicen-
te de Carvalho) concluiu 
que o empresário Carlos 
Eduardo Monttechiari te-
ria sido morto porque acu-
sou Priscilla de Oliveira de 
ter desviado dinheiro do 
condomínio.

Carlos foi baleado den-
tro do carro, na frente do 
terreno que alugava, em 
Vila Kosmos, quatro dias 
antes de reunião que mar-
cou com outros moradores 
para apresentar dossiê com 
provas de ilegalidade con-
tra a síndica. 

O delegado Renato Car-
valho disse que a vítima 
teria descoberto notas fis-
cais falsas ou fantasmas, 
que mostrariam desvios de 
mais de R$ 800 mil do or-
çamento do condomínio. 
O empresário fora síndico 
e era opositor de Priscilla.

O autor dos disparos, se-
gundo a polícia, seria Leo-
nardo Lima, funcionário do 
London Green Park, que te-
ria uma caso com a síndica. 
Ontem, ele tentou fugir, ao 
receber voz de prisão, mas 
acabou capturado na Ave-
nida das Américas no mes-
mo carro que teria usado 
para cometer o crime. 

Aplicativo de transporte taxado
Prefeitura do Rio cobrará 1,5% sobre valor da viagem feita pelo sistema viário urbano

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Decreto da prefeitura com a cobrança entra em vigor em 30 dias

A 
Prefeitura do Rio bai-
xou decreto ontem 
com mudanças para 
aplicativos de trans-

porte operarem no município. 
A decisão prevê pagamento de 
1,5% sobre valor total cobrado 
dos passageiros nas viagens 
pelo uso intensivo do sistema 
viário urbano. O arrecadado 
será destinado ao Fundo Mu-
nicipal de Mobilidade Urbana 
Sustentável. O decreto entra 
em vigor em 30 dias.

O objetivo é “evitar a ociosi-
dade ou sobrecarga da infraes-
trutura urbana disponível e ra-
cionalizar a ocupação e a utili-
zação”, além de “proporcionar 
melhoria nas condições de 
acessibilidade e mobilidade”. 

O decreto determina que 
os motoristas devem cumprir 
condições, mediante comu-
nicação de atividade em cre-
denciamento público perante 
o órgão fiscalizador como re-
quisito para sua atividade ser 
considerada regular no muni-

cípio: contratar seguro de aci-
dentes pessoais a passageiros 
e seguro de responsabilidade 
civil facultativa, nos limites 
mínimos definidos pela Susep, 
além do DPVAT; inscrever-se 
como contribuinte individual 
do INSS; ter Carteira Nacional 
de Habilitação na categoria B 
ou superior que contenha a 
informação de que exerce ati-
vidade remunerada; conduzir 
veículo com idade máxima de 
dez anos e com, no mínimo, 
quatro portas e capacidade 
máxima de sete passageiros; 
emitir e manter o CRLV; apre-
sentar certidão negativa de an-
tecedentes criminais.

Em nota, a empresa 99 afir-
mou estar aberta ao diálogo 
com a prefeitura, com objetivo 
de encontrar uma solução fa-
vorável tanto para passageiros 
quanto para motoristas par-
ceiros. A empresa destaca a 
posição do STF, ao considerar, 
desde 2019, a restrição do uso 
de aplicativos de transporte 

como inconstitucional, por fe-
rir princípios como a livre ini-
ciativa e a concorrência.

A Uber confirmou dispo-
sição para apoiar o desenvol-
vimento de regulamentação 
moderna que leve em consi-
deração a legislação federal e 
os limites que as cidades têm 
para propor normas para o 
transporte individual privado. 
A empresa mostrou sua posi-
ção sobre pontos levantados 
pelo município como o preço 
pelo uso do viário e o sistema 
de cadastramento de trans-
porte individual privado.

A Rio Ônibus defendeu que 
regulamentação dos transpor-
tes públicos é fundamental 
para a segurança e organiza-
ção da mobilidade urbana. A 
entidade diz que em várias re-
giões do mundo o poder públi-
co destina parte dos impostos 
relacionados às corridas por 
aplicativos a investimentos 
nos transportes coletivos e re-
dução do preço de passagens. 
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Felipe Neto não cometeu 
crime, avaliam advogados
Carlos Bolsonaro fez queixa contra o youtuber por ter chamado Bolsonaro de genocida

REPRODUÇÃO

Especialistas afirmam que, no contexto de enfrentamento à covid, as afirmações de Felipe Neto não ferem a Lei de Segurança Nacional

E
xercer o mandato de 
presidente da Repúbli-
ca pressupõe estar su-
jeito a críticas. Para os 

especialistas em Direito ouvi-
dos pelo jornal O DIA, Felipe 
Neto não cometeu crime ao 
chamar Bolsonaro de geno-
cida no contexto do enfren-
tamento à covid-19 no Brasil. 
A Lei de Segurança Nacional 
não se aplicaria a este caso e 
a Polícia Civil não teria com-
petência para apurar o even-
tual crime, avaliam. 

Para o conselheiro da OAB-
-RJ Ítalo Pires a fala de Felipe 
Neto precisa ser contextualiza-
da. “Ele verbalizou uma crítica 
dura, mas não criminosa con-
tra alguém que exerce cargo 
suscetível ao escrutínio públi-
co. A fala do Felipe Neto não 
me parece nada além do que 
liberdade de expressão exer-
cida, no contexto de controle 
social sobre os atos políticos, 
algo que passa longe de um 
ato criminoso, em especial re-
lacionado à Lei de Segurança 
Nacional”, analisa.

O professor de Direito 
Constitucional da FGV Direi-
to Rio Wallace Corbo destaca 
dois pontos problemáticos da 
medida. O primeiro é que os 
eventuais crimes praticados 
com base na Lei de Segurança 
Nacional são de competência 
da Polícia Federal, e não da 
Polícia Civil. O segundo pro-
blema é que o contexto da fala, 
avalia o professor, é de crítica 
ao presidente, como ocupante 
de cargo público.

“A crítica não é em nenhu-
ma medida criminalizável. Os 
fatos parecem ser um exercício 
do direito de crítica. A pessoa 
pública está sujeita ao contro-
le mais restrito. Cidadãos tem 
mais liberdade de expressão 
quando se dirigem a repre-
sentantes do poder do que em 
relações privadas”, comenta 
Corbo. O professor de Direito 
da FGV acrescenta que Felipe 
Neto poderia acionar o Minis-
tério Público para apurar um 
eventual crime de abuso de 
autoridade.

“A Lei de Abuso de Auto-

ridade prevê alguns crimes, 
por exemplo, dar início a per-
secução penal sem justa cau-
sa. O artigo 27 dispõe sobre 
instaurar um procedimento 
investigatório sem indício de 
crime”, afirma o professor.

O consultor legislativo 
do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) junto ao 
Congresso Nacional e ex-de-
putado federal Miro Teixeira 
defende que a Lei de Segu-
rança Nacional seja extinta. 
Ele avalia que a legislação 
vem sendo usada para inti-

A Lei de Segurança 
Nacional (usada) 
contra oposição 
parece ser 
incompatível com 
Estado Democrático 
de Direito”
WALLACE CORBO, 
professor de Direito da FGV

DO FIM DA DITADURA

 N Um ponto destacado pelo 
professor Wallace Corbo é o 
objetivo da Lei de Segurança 
Nacional, mas, segundo ele, 
a legislação carrega um res-
quício autoritário. “Essa lei foi 
elaborada no fim da ditadu-
ra. Não considerava que cin-
co anos depois teríamos uma 
Constituição que consagrou a 
liberdade de expressão. A lei 
vai além da segurança nacional 
e criminaliza a difamação e ca-
lúnia contra autoridades. Esses 
crimes têm que ser interpreta-
dos com extrema restrição, se 
é que eles ainda são compa-
tíveis. É preocupante o uso de 
Lei de Segurança Nacional com 
intuito intimidatório, com ares 
de autoritarismo grave. A Lei 
de Segurança Nacional contra 
oposição parece ser incompa-
tível com Estado Democrático 
de Direito”, afirma.

O representante do IAB, 

Miro Teixeira, questiona ain-
da o fato de a queixa-crime 
ter sido feita pelo filho do pre-
sidente da República Carlos 
Bolsonaro. “A honra de uma 
pessoa que se considera ofen-
dida é defendida pela própria 
pessoa. O caso do filho defen-
der é admissível quando a pes-
soa morreu. Quando se trata do 
presidente da República, você 
tem pela Lei de Segurança Na-
cional algumas possibilidades 
de iniciar uma investigação, 
quando existe uma ameaça 
por exemplo. Mas a ação é ini-
ciada pelo Ministério da Justiça 
e apurada pela Polícia Federal”, 
considera.

O depoimento do youtuber 
está marcado para amanhã na 
Delegacia de Repressão aos 
Crimes de Informática (DRCI). 
O delegado responsável pelo 
caso, Pablo Sartori, disse que 
não foi marcada hora.

‘Lei de Segurança Nacional 
carrega resquício autoritário’

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

midar jornalistas e comuni-
cadores. “Todas as garantias 
constitucionais acabam fi-
cando fragilizadas por uso 
da Lei de Segurança Nacio-
nal. Autoridades, que esco-
lhem essa vida estão expos-
tas à opinião pública. Seus 
atos interessam”, ressalta 
Miro Teixeira.

Os especialistas também 
diferenciam a ação contra 
Felipe Neto da instauração 
de inquérito pelo STF, co-
nhecido como Inquérito das 
Fake News, que usa a Lei de 
Segurança Nacional.

“O STF tratou de uma 
hipótese que envolveu um 
deputado federal, recente-
mente, que diferentemente 
do Felipe Neto, proferiu não 
apenas críticas duras, mas 
críticas descontextualizadas 
e ameaça à integridade físi-
ca de integrantes do STF. É 
preciso afastar uma crítica 
a ocupante de cargo públi-
co de ofensa e ameaça à in-
tegridade da sociedade”, diz 
o membro da Comissão de 
Direitos Humanos e Assis-
tência Judiciária da OAB-RJ, 
Ítalo Pires.

Ameaças 
contra 
Lula fora 
da web

MIGUEL SCHINCARIOL/AFP

Lula entrou com ação e ganhou

O vídeo com ameaça de 
morte ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Sil-
va tem que ser retirado 
das redes sociais por seu 
autor, o empresário José 
Sabatini, da cidade de Ar-
thur Nogueira, no interior 
de São Paulo. Nas imagens 
Sabatini aparece armado 
com uma pistola e com a 
bandeira do Brasil como 
se fosse uma saia, após 
atirar em um alvo, xinga 
Lula e o ameaça de morte. 

Ontem, o juiz Fernan-
do Ladeira, da 7ª Vara 
Cível de São Bernardo 
do Campo determinou 
que o empresário se abs-
tenha de reproduzir ou 
compartilhar o vídeo 
onde faz ameaças contra 
o ex-presidente, e demais 
conteúdos com o mesmo 
teor, sob pena de multa 
diária de R$ 1.000 até R$ 
100.000. Procurado pelo 
jornal O DIA, Lula prefe-
riu não se manifestar.

Em sua decisão, o juiz 
afirmou que a intenção do 
empresário era atemori-
zar. “Existe uma tendên-
cia das pessoas, diante da 
percepção de ilegalidades 
e/ou contravenções não 
reprimidas, a afrouxarem 
freios morais libertando 
tendências individuais 
em detrimento da lei ou 
a agirem coletivamen-
te de modo irrefletido, 
casos em que a conduta 
individual de um agente 
serve de estopim de atos 
mais gravosos e violentos 
de grupos para além da 
mera ameaça”, escreveu 
na sentença.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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Rachadinhas: STJ 
nega recurso de 
Flávio Bolsonaro
Documentos revelaram  movimentação atípica 
de R$ 1,2 milhão do ex-assessor Fabrício Queiroz

LEOPOLDO SILVA/AGÊNCIA SENADO

O 
Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) ne-
gou, por três votos a 
dois, o pedido para 

que o relatório do Conse-
lho de Controle de Ativida-
des Financeiras (Coaf ), que 
iniciou a investigação sobre 
as supostas rachadinhas de 
funcionários do antigo gabi-
nete do senador Flávio Bol-
sonaro (Republicanos-RJ), 
na época deputado estadual, 
na Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj), fosse invalidado. 
Rachadinha é a prática na 
qual parlamentares se apro-
priam de parte dos salários 
dos assessores.

O recurso havia sido pedi-
do pela defesa do senador e 
foi negado ontem pela Quin-
ta Turma do STJ em sessão 
transmitida virtualmente. 

Os relatórios do Coaf que 
revelaram movimentação 
de R$ 1,2 milhão do ex-as-
sessor Fabrício Queiroz, 
suspeito de ser o pivô do 
esquema da rachadinha 
no gabinete de Flávio na 
Alerj. Após a descoberta da 
movimentação atípica, o 

Ministério Público do Rio 
(MP-RJ) abriu investigação 
e pediu quebras do sigilo 
bancário e fiscal.

Em sessão virtual, a maio-
ria dos ministros seguiu o 
voto do relator, Félix Fischer, 
e considerou legais os atos 
praticados pelo Coaf.

Uma segunda decisão da 
turma do  STJ impediu a 
anulação de decisões do juiz 
Flávio Itabaiana, da 27ª Vara 
Criminal do Rio, no caso das 
rachadinhas. O pedido havia 
sido feito pelos advogados 
do senador, que argumentou 
que houve quebra dos sigilos 
bancário e fiscal sem autori-
zação judicial. 

No caso específico de Ita-
baiana, os advogados alega-
ram que, após a Justiça do 
Rio reconhecer o foro privi-
legiado de Flávio, as decisões 
do magistrado deveriam ser 
anuladas.

Mas com a decisão de on-
tem do STJ, os atos do foram 
validados. Ou seja, o com-
partilhamento de informa-
ções pelo Coaf com o Mi-
nistério Público do Rio e as 
decisões tomadas pelo juiz 
desde o início das investiga-
ções estão valendo.

Filho 03 de Bolsonaro sofreu derrota no Superior Tribunal de Justiça, que validou o uso do relatório do Coaf 

NO ENTANTO, ELE PERMANECERÁ EM PRISÃO DOMICILIAR

Corte concede liberdade a Fabrício Queiroz

 NO Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) concedeu liberdade a Fa-
brício Queiroz, ex-assessor do 
senador Flávio Bolsonaro (Re-
publicanos-RJ), e à mulher dele, 
Márcia. Entretanto, eles devem 
seguir em prisão domiciliar por-
que está em vigor uma decisão 

do ministro Gilmar Mendes, do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 

Ou seja, apesar da decisão do 
STJ, somente uma nova decisão 
de Gilmar Mendes pode mudar a 
situação do ex-assessor do filho 
de Bolsonaro. 

Queiroz e Márcia foram presos 

pela Polícia Federal no ano pas-
sado em um desdobramen-
to das investigações sobre as 
rachadinhas.

A maioria da Turma do STJ en-
tendeu que há excesso de prazo 
na ordem de prisão dos dois, que 
estão detidos há nove meses.

MPT está colhendo 
depoimentos de 
ex-funcionários da 
Fundação Palmares

Sérgio 
Camargo é 
investigado 
por assédio

O Ministério Público do Traba-
lho (MPT) do Distrito Federal 
está investigando o presidente 
da Fundação Palmares, Sérgio 
Camargo, por suposto assédio 
moral contra funcionários do 
órgão. O inquérito está em fase 
de depoimentos e dezenas de 
pessoas devem ser ouvidas.

A investigação teve início 
em julho de 2020, após o MPT 
no DF receber uma denúncia 
relatando que Sérgio Camargo 
“estaria praticando persegui-
ção ideológica a trabalhado-
res da Fundação que tenham 
opiniões e posições políticas e 
ideológicas distintas das suas”.

A notícia de fato apontava 
ainda que áudios revelados 
pelo Estadão em junho, de 
uma reunião entre Camargo e 
servidores realizada em abril, 
confirmariam o “processo de 
perseguição ideológica”. Nas 
gravações, o presidente da 
Fundação Palmares chama o 
movimento negro como “escó-
ria maldita” e promete demi-
tir diretores da autarquia que 
não tiverem como “meta” a 
demissão de um “esquerdista”.

O Ministério Público do 
Trabalho então procedeu às 
notificações tanto de Sérgio 
Camargo, como da Fundação 
Palmares, para que se mani-
festassem sobre as acusações.

À instituição, a Procura-
doria do Trabalho pediu uma 
relação dos funcionários lota-
dos em Brasília, com os respec-
tivos contatos, além de uma 
lista com os nomes e informa-
ções dos servidores que se des-
ligaram da fundação em 2020. 
As notificações não foram res-
pondidas pela fundação.

Decisões do juiz 
Itabaiana no 
inquérito das 
rachadinhas 
estão valendo

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br
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BOTAFOGO FLUMINENSE

‘Difícil dizer não para um 
clube desse tamanho’

VÍTOR SILVA / BOTAFOGO

Felipe Ferreira: reforço no meio

Contratação para um dos se-
tores mais carentes do elen-
co, Felipe Ferreira chegou ao 
Botafogo e avisou que pode 
atuar como meia tanto por 
dentro, como pelos lados, para 
aumentar o leque de opções 
do técnico Marcelo Chamus-
ca, com quem trabalhou no 
Cuiabá. O jogador de 26 anos 
assinou contrato de dois anos 
e terá sua segunda experiên-
cia em um grande clube — jo-
gou pelo Vasco por três meses 
no fim de 2019 —, mas espera 
que, desta vez, possa ficar mais 
tempo para fazer o seu nome.

O objetivo inicial de Felipe 
Ferreira é levar o Botafogo à 
Primeira Divisão. Mas não 
quer parar apenas nisso.

“Tive outras situações de 
Série A, mas a proposta do Bo-
tafogo e o projeto agradaram, 
além da história linda que 
tem. É muito difícil dizer não 

para um clube desse tamanho. 
Quando o Botafogo veio, a 
gente já sabia que queria. Que-
ro olhar para frente e lembrar 
que estive junto do Botafogo 
nesse momento, que nos reer-
guemos e voltamos a disputar 
títulos. Vou dar tudo para aju-
dar o Botafogo nos próximos 
anos”, avisou.

Róger 
Guedes: 
valor 
assusta
Apesar do interesse inicial 
em Róger Guedes, revela-
do pelo presidente Mário 
Bittencourt durante uma 
live na segunda-feira, 
o Fluminense decidiu que 
não abrirá negociações 
com o atacante. Segundo 
o site “Globo Esporte”, os 
valores para contratar o 
jogador estão fora da rea-
lidade do Tricolor.

Guedes foi oferecido ao 
clube carioca por um in-
termediário que atua no 
Brasil. Segundo a publi-
cação, o atacante recebe 
cerca de 5,5 milhões de eu-
ros (R$ 36,8 milhões) por 
ano na China, equivalente 
a quase uma folha salarial 
inteira do elenco tricolor.

FLAMENGO

Orçamento pesa, e contratação de 
Rafinha vira incerteza no Mengão
Lateral alega que já topou a proposta e aguarda o Rubro-Negro, mas nos bastidores a chegada do jogador é uma incógnita

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Rafinha: retorno do lateral-direito divide opiniões no Rubro-Negro

‘E
ncaminhamos uma 
proposta do Fla-
mengo. Passamos 
para ele todos os 

itens, colocamos alguns pon-
tos em relação ao que o Fla-
mengo e todos os times estão 
passando. Esperamos um fi-
nal feliz. Não depende só do 
Flamengo”.

Essas foram as palavras 
do vice de futebol, Marcos 
Braz, na apresentação de 
Bruno Viana ao ser questio-
nado sobre a possibilidade 
de Rafinha retornar ao Fla-
mengo. Um mês se passou e 

ainda não teve um desfecho 
sobre o assunto. O lateral diz 
que já aceitou a proposta ru-
bro-negra. “Já aceitei. Agora 
não é mais comigo”.

O questionamento ‘o que 

falta para que haja acordo en-
tre Flamengo e Rafinha?’ toma 
conta das conversas entre ru-
bro-negros nas redes sociais. A 
resposta é simples: orçamen-
to. O departamento de futebol 

a palinha do apolinho
ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

HORA E MEIA SEM RISCOS

OPORTUNIDADE 
PARA OS JOVENS

PEDALADAS

 N O calendário do fute-
bol acabou unificado em 
função da pandemia em 
2020/21 porque a bola não 
parou. Contando desde a 
volta após a paralisação, 
os clubes disputarão entre 
130 a 160 jogos, dependen-
do do seu desempenho nas 
competições. Rodar o elen-
co será a solução e os cam-
peonatos estaduais serão 
importantes para dar rit-
mo e confiança aos atletas 
que jogaram menos. Os jo-
gadores jovens vindos das 
categorias de base que sou-
berem aproveitar a opor-
tunidade poderão virar 
protagonistas.

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

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

 NO lugar mais seguro para 
quem teme contágio pela co-
vid-19 é um campo de futebol 
em competições oficiais. O 
Protocolo Jogo Seguro limita 
acesso, exige testes, máscaras 
e distanciamento para os que 
ficam fora do campo. O índice 
de falha no controle é despre-
zível. Os casos de jogadores 
contaminados têm origem na 
inobservância do protocolo 
fora do ambiente de trabalho, 
como no exemplo do compor-
tamento de Gabigol (foto), que 
se arriscou ao se meter num 
cassino onde se acumulavam 

mais de trezentas pessoas em 
ambiente fechado. Outros vão 
para baladas, bailes funk e o 
resultado não pode ser atri-
buído ao futebol. Entendo os 
problemas das competições 
nacionais e internacionais pe-
los deslocamentos, aeropor-
tos, hotéis, visitas a regiões 
de maior contaminação. Nos 
estaduais, onde os desloca-
mentos são rápidos e em iso-
lamento, o risco praticamente 
inexiste. O que está faltando é 
responsabilidade, bom senso, 
profissionalismo por parte dos 
artistas dos espetáculos.

 N O espanhol Miguel Án-
gel Ramírez, técnico do 
Internacional, chegou 
aprontando. Ainda sem 
condições legais para 
trabalhar, pulou para o 
campo para dar pitacos 
no jogo com o Ipiranga. 
Pode pegar um gancho.

 N O argentino Martín Be-
nítez já fala como jogador 
do São Paulo. Fará falta no 
Vasco.

 N O uruguaio Arrascaeta 
bicudo. Quer reajuste no 
dindim.

 N Natan troca o Flamengo 
pelo Red Bull Bragantino.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Flamengo lidou bem 
com o caso Gabigol pi-
lhado num cassino. Faz o 
controle de risco de conta-
minação, dará assistência 
jurídica e a parte discipli-
nar analisa internamente.

 NSão Paulo proíbe jogos 
e permite treinos. Num 
treino participam todos 
os jogadores aptos, outros 
fazem tratamento, fora 
turma da base e funcio-
nários. Muito mais gente.

VASCO

Jogo contra Caldense é antecipado

Após um dia de indefinição 
por causa das medidas restri-
tivas de combate à covid-19 
em Minas Gerais, as partidas 
da Copa do Brasil que serão 
disputadas no estado nesta 
semana foram confirmadas, 
mas com alterações impor-
tantes. Entre elas, a estreia 
do Vasco contra a Caldense. 
Entretanto, para cumprir 
orientação do governo mi-
neiro, o duelo foi antecipado 
para 17h30 de amanhã, em 
Poços de Caldas.

Inicialmente marcado 
para 21h30, o duelo sofreu a 
mudança no horário porque 
hoje Minas Gerais entrará na 
Onda Roxa, fase mais restri-
ta de combate à pandemia 
de covid-19. Mas abriu a ex-

Castan viajou com a delegação

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

ceção, desde que a partida 
respeitasse a restrição de 
circulação de pessoas, que 
começa às 20h.

Mesmo diante da indefini-

ção, o Vasco manteve a pro-
gramação com o aval da CBF 
e viajou ontem para Poços de 
Caldas, onde acontecerá o 
jogo. A delegação foi de ôni-
bus, numa viagem de cerca 
de oito horas, e contou com 
novidades. Leandro Castan, 
Cano e Léo Matos estão à dis-
posição, assim como Zeca, 
que deve estrear.

PROIBIÇÃO
Na manhã de ontem, o go-
verno mineiro proibiu par-
tidas entre clubes de outros 
estados, o que obrigou a Fe-
deração Paulista a cancelar 
Palmeiras x São Bento, que 
seria disputado em Belo Ho-
rizonte pelo Campeonato 
Paulista. 

NEYMAR NÃO JOGA
O PSG não terá a volta de Neymar, 

lesionado, no jogo de hoje, contra o Lille, em 

Paris, pelas oitavas da Copa da França.

ainda não recebeu a autoriza-
ção do financeiro (e do presi-
dente Rodolfo Landim) para 
sacramentar a negociação.

Internamente, como já no-
ticiado pelo O DIA, a volta de 
Rafinha divide opiniões na 
cúpula rubro-negra. Grande 
parte da diretoria é contra a 
chegada do lateral por enten-
der que o clube não pode, com 
a queda de receita por conta 
da pandemia da covid-19, as-
sumir um custo tão alto.

O argumento dos membros 
da diretoria que são contra a 
contratação de Rafinha é que 
o atual titular, Maurício Isla, 
tem um custo altíssimo para 
os cofres rubro-negros, sendo 
o jogador da posição mais bem 
pago no Brasil. Só de salário 
na carteira (CLT), o Flamen-
go desembolsará mais de R$ 7 
milhões no ano com o chileno.

Com restrições em Minas, duelo será disputado amanhã, às 17h30

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

O contra-argumento de 
quem é a favor da chegada de 
Rafinha é que Isla desfalcará o 
Flamengo em muitos jogos em 
2021 por conta de convocações 
para a seleção chilena. Mas a 
justificativa, segundo fonte da 
reportagem, não foi bem acei-
ta porque, quando o jogador 
foi contratado, isso já havia 
sido colocado na balança.

“Todo mundo aqui dentro 
sabia desde o início que não 
tínhamos dinheiro para isso. 
Se alguém alimentou algo 
diferente é outro problema 
(dos outros)”, disse um mem-
bro da cúpula do Flamengo 
à reportagem. Quem tem a 
palavra final é Landim, ex-
tremamente cauteloso com o 
orçamento do clube. A re-
portagem procurou Marcos 
Braz, que não retornou até 
o fechamento desta edição.

 NAusente na reapresenta-
ção do Flamengo na segun-
da-feira, o meia Arrascaeta 
participou na manhã de on-
tem do treino no Ninho do 
Urubu. O jogador partiu do 
Uruguai apenas na segun-
da, devido à dificuldade com 
voos durante a pandemia.

A reapresentação com 
atraso gerou expectativa 
devido à informação dos 
canais “ESPN” que Arras-
caeta teria recebido uma 
sondagem do Egito e que o 
seu estafe estaria querendo 
uma valorização do atleta.

ARRASCAETA 

VOLTA A 

TREINAR
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ECONOMIA

Acordo de redução para até 3 milhões
Custo da nova rodada do benefício emergencial deve ficar entre R$ 5,8 bilhões e R$ 6,5 bilhões

REPRODUÇÃO / INTERNET

O dinheiro 
sairá todo do 
FAT, mas sem 
necessidade 
de aportes 
adicionais

A 
nova rodada do pro-
grama que permite 
às empresas corta-
rem jornada e salá-

rio e suspender contratos de 
trabalho deve ter custo entre 
R$ 5,8 bi e R$ 6,5 bi para o go-
verno, responsável por pagar 
benefício emergencial aos tra-
balhadores. A estimativa é que 
de 2,7 milhões a três milhões 
de acordos serão firmados en-
tre patrões e empregados nas 
duas modalidades, segundo 
o jornal O Estado de S. Paulo.

Os dados são da Subsecre-
taria de Políticas Públicas de 
Trabalho do Ministério da 
Economia de 9 de março. Os 
técnicos podem refinar os nú-
meros, sobretudo se o quadro 
de agravamento da pandemia 
indicar maior demanda pelo 
programa. O governo prepara 
reformulação no seguro-de-

semprego para poupar recur-
sos do FAT e conseguir direcio-
ná-los ao benefício emergen-
cial. O programa que permite 
acordos para proteger empre-
gos e aliviar o caixa das empre-
sas vai durar quatro meses.

Um desenho inicial previa 
que o governo bancaria com 
recursos públicos os primei-
ros dois meses de benefício, e 
os outros dois seriam anteci-
pação do seguro-desemprego. 
No entanto, o governo mudou 
a estratégia e decidiu bancar 
integralmente os benefícios de 
quem tiver jornada e salário 
reduzido ou contrato suspen-
so, sem interferir no seguro-
-desemprego do trabalhador, 
que manterá o direito de for-
ma integral caso seja demitido 
após o fim do acordo.

O dinheiro sairá todo do 
FAT, mas sem necessidade 

de aportes adicionais pelo Te-
souro. Com o aumento subs-
tancial da dívida pública em 
2020, a equipe econômica tem 
buscado soluções para com-
bater a crise da covid-19 que 
dependam menos de recursos 
obtidos via emissão de dívida 
pública. A economia obtida 

com a reformulação do segu-
ro-desemprego abre espaço no 
fundo para essas despesas.

Os técnicos traçaram três 
cenários para o pagamento do 
BEm, agora chamado de “Bol-
sa Emergencial”. No cenário-
-base, que na visão do governo 
é o que tem mais chances de 

ocorrer, haveria 1,16 milhão de 
acordos de suspensão de con-
trato e 1,69 milhão de acordos 
de redução de jornada e sa-
lário (total de 2,85 milhões). 
Considerando o gasto médio 
com cada trabalhador, o custo 
ficaria em R$ 6,14 bi.

Na redução de jornada e 

salário, os acordos podem ser 
firmados com cortes de 25%, 
50% ou 70%, nos mesmos mol-
des da primeira rodada em 
2020. No cenário conserva-
dor, menos contratos são alvo, 
1,1 milhão em suspensão e 1,6 
milhão em redução de jorna-
da e salário. A despesa ficaria 
em R$ 5,82 bi. Já no cenário 
agressivo, haveria 1,2 milhões 
de suspensões e 1,8 milhões de 
redução de jornada e salário, 
custo de R$ 6,46 bi.

As projeções levaram em 
conta as adesões de setembro 
a dezembro de 2020. Técnicos 
usaram esse período, e não o 
do pico logo no início do pro-
grama, porque consideram 
que houve acomodação no 
número de empresas que pre-
cisam para seguir operando 
sem prejuízos e sem demitir 
funcionários.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

está implementando projeto de eficiência energética, inicialmente, 
em sua sede, no Centro. A ideia é instalar painéis fotovoltaicos e substituir aparelhos de 
ar-condicionado e as lâmpadas atuais por tecnologia LED, entre outras medidas. 

A DEFENSORIA

Estado do Rio avança em 
negociação por concursos

C
om restrições impos-
tas pelo Regime de 
Recuperação Fiscal 
(RRF), o Rio segue 

em articulação com o go-
verno federal e o Conselho 
de Supervisão do RRF para 
abrir concursos em áreas 
consideradas essenciais. Nos 
bastidores, as informações 
são de que alguns certames 
na área de Segurança Públi-
ca, como o da Polícia Civil, 
sairão em breve. Em novem-
bro de 2020, o governador 
em exercício Cláudio Castro 
anunciou que a seleção da 
PCERJ é para o preenchi-
mento de mais de 800 vagas 
(englobando os níveis supe-
rior, médio e fundamental).

Todos os concursos que o 
governo pretende realizar 
são para reposição de cargos 
vagos, como ainda prevê o 
regime (Lei Complementar 
159/17), cobrindo o déficit de 
pessoal nas polícias Civil e 
Militar e Corpo de Bombei-
ros. O Executivo busca tam-
bém a liberação de contrata-
ções na Saúde e Educação.

Já o novo regime, previs-
to na Lei 178/21 — que ainda 
será regulamentada — veda 
certames por três anos. En-
quanto não sai a regulamen-
tação, valem as regras da Lei 
159, que autoriza a medida 
em casos de vacância.

DESCONTO DE 14%

 nÀ coluna, o presidente da Câ-
mara afirmou que ainda não tem 
previsão de quando as propostas 
irão ao plenário. A principal de-
las — e mais polêmica — trata 
da capitalização do Funprevi, 
e prevê aumento do desconto 
previdenciário de 11% para 14% 
e da contribuição patronal (do 

Tesouro) de 22% para 28%. Por 
ser um tema ‘delicado’, segundo 
Caiado, o texto não deve ser vo-
tado tão cedo, já que depende 
de discussões. Ele reforçou ainda 
que a apresentação técnica de 
ontem foi mais uma “declaração 
de que o fundo está deficitário 
em mais de R$ 1 bilhão”.

Sem data de votação pela Casa

 n Secretário municipal de 
Fazenda do Rio, Pedro Paulo 
prometeu ontem aos verea-
dores que a prefeitura voltará 
a conceder reajuste anual aos 
servidores assim que recuperar 
o caixa da cidade. 

Ele deu essa previsão ao 
ser questionado pelo presi-
dente da Câmara, Carlo Caia-
do (DEM), se o governo Paes 
acompanhará a PEC Emergen-
cial, que impõe medidas de 

austeridade, como o congela-
mento de salários e concursos.

Pedro Paulo respondeu que 
o compromisso do prefeito 
Eduardo Paes (DEM) é retomar 
as reposições salariais quando 
as contas saíram do vermelho. 

O titular da pasta e a presi-
dente do Previ-Rio, Melissa Garri-
do, estiveram na Casa legislativa 
para tratar de projetos enviados 
pelo Executivo, como o de capita-
lização da previdência.

PROMESSA

Prefeitura retomará reajuste anual

Pedro Paulo e Melissa Garrido detalharam projetos na Câmara

EDUARDO BARRETO/ CMRJ

Policiais aguardam reforço de pessoal na Polícia Civil do Rio, hoje com déficit de 4 mil agentes

DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL / SALVADOR SCOFANO

Hora extra para aula presencial e remota
 > Educadores da rede 

estadual de ensino vão 
começar a ganhar extra 
hora, a partir de abril, por 
aulas presenciais e remo-
tas. A Secretaria de Esta-
do de Educação (Seeduc) 
informou que já está libe-
rada a Gratificação por 
Lotação Prioritária (GLP) 

para professores regentes, 
coordenadores pedagógicos 
e orientadores educacionais 
das escolas fluminenses que 
desejam ampliar sua jornada 
de trabalho. 

Ao todo, serão até 12 mil 
GLPs. A carga horária se-
manal, presencial ou on-li-
ne, pode chegar a 65 horas 

no total, somando tempo 
efetivo e extra. Para solici-
tar a ampliação, o docente 
deverá contatar o diretor 
de sua unidade escolar ou 
a Coordenação de Gestão 
de Pessoas da Regional.

As horas extras serão 
bancadas com recursos 
da própria secretaria.
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FábiaOliveira

‘BBB 21

Viih Tube virou meme na internet por 
causa de sua falta de banho. A influen-
ciadora chegou a virar alvo de matéria no 

‘Fantástico’ por conta de sua higiene. Para 
entender o comportamento de Viih avesso à 
uma ducha, nós procuramos a pessoa que mais 
conhece a Viih Tube nessa vida: a mãe dela, 
Viviane Tube. A matriarca, que também é in-
fluenciadora digital, só que do mundo fitness, 
confessa não entender a postura da filha de 
ficar tanto tempo sem banho na casa mais 
vigiada do Brasil. 

“É uma surpresa não só para mim, mas para 
todas as pessoas que convivem com a Viih. 
Amigos, familiares, pessoas que trabalham 
com a Viih sabem que ela ama banho e nunca 
ficou um dia sem tomar banho. Então, eu não 
estou entendendo o que está acontecendo, 
porque aqui fora, ela é uma menina muito 
higiênica. Ela escova muitas vezes os dentes, 
não tem uma cárie e é uma menina muito 
limpa e cheirosa. Aqui fora o comportamento 
dela é outro”, afirma.

Viviane tem algumas suspeitas que possam 
ajudar o público a entender o por que da Viih 
não tomar banho diariamente. “Eu estou ten-
tando entender o porquê. Mas, eu posso falar 
aqui algumas opções que eu acredito que 

possa estar atrapalhando ela na hora de tomar 
banho. A primeira delas é que a Viih gosta de 
tomar banho quente, que é até uma das coisas 
que eu brigo com ela. Quando o chuveiro não 
esquenta ou sai pouca água, ela fica chateada 
(risos). Então, pelo racionamento de água que 
ocorre na casa do BBB, muitas vezes ela vai 
tomar banho e não dá para esperar esquentar o 
chuveiro, tem que tomar um banho rápido de 
sair e entrar, eu já vi ela fazendo isso várias 
vezes. Ela deve estar odiando isso! Segundo, é 
porque também a Viih deve estar constrangida 
com as câmeras, ela é um pouco envergonhada 
com essas coisas, pelo o que eu conheço dela. 
Estratégia para o jogo eu acho que não (risos)”, 
descarta.

Perguntada se quando criança a Viih Tube 
tomava broncas por causa de banho, ela garan-
te que não. “Ela era um exemplo de criança. Eu 
nunca tive nenhum tipo de problema com ela. 
Tirou a chupeta sozinha, parou de mamar 
sozinha... Nunca precisei mandar tomar banho, 
ela sempre sabia a hora e sempre gostou de 
banho. Amava ficar no banheiro, se cuidando e 
também adora escovar os dentes várias vezes. 
Então, realmente não procede e estou muito 
curiosa para ela falar quando ela sair”, finaliza a 
mãe da sister.

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M
 

Já recuperado da Covid-19, o sertanejo Edson, que faz 
dupla com Hudson, recebeu alta hospitalar na noite 
da última segunda-feira e deixou as dependências do 
Hospital e Maternidade São Luiz Itaim, em São Paulo, 
ao lado da esposa, Deia Cypri. O cantor foi transferido 
para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 8 de 
março “Agradeço a Deus! Agradeço à Dra. Ludhmila 
e equipe por me salvarem. Obrigado a cada um pelas 
orações e carinho. Agora inicio uma etapa da minha 
vida”, encerra Edson. 
 Edson iniciou o tratamento contra o coronavírus 
em casa. Devido às complicações, foi internado no 
Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, no dia 3. Depois, 
foi transferido para a UTI do Hospital e Maternidade 
São Luiz Itaim, onde tratou de uma pneumonia de-
corrente da doença. Ele chegou a ter 70% do pulmão 
comprometido por conta da Covid-19.

Marido de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bre-

tas atualizou os fãs do ator - que está internado desde o 

último sábado com Covid-19 - sobre o estado de saúde 

dele. “Olá, amigos. Paulo Gustavo precisou de internar 

por complicações da Covid. Mas graças à equipe médica 

e à corrente de energia e orações ele está vencendo o 

vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco pra voltar 

a fazer gente rir”, disse Thales, que ainda pediu ao pú-

blico orações em três horários diferentes para a rápida 

recuperação do ator. 

SE RECUPERANDO

EDSON, DUPLA DE 
HUDSON, ESTÁ DE ALTA

DIVULGAÇÃO 

O nome de Otaviano Costa tem circulado 
como um dos principais cotados para 
substituir Marcos Mion no comando de ‘A 
Fazenda’. A coluna então procurou o 
apresentador para saber o que há de 
concreto quanto a isso. “Esta informação 
vem rolando desde a saída do Marcos 
Mion, mas por enquanto ninguém da 
Record entrou em contato e continuo 
focado em meus projetos, em especial o 
meu programa ‘Otalab’. Me sinto muito 
lisonjeado, mas por enquanto nada 
aconteceu”, esclareceu o artista.

POSSIBILIDADE 
DE COMANDAR 
‘A FAZENDA

Surpresa, mãe de 

Viih Tube tenta 

explicar falta de 

banho da sister
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‘NÃO GOSTA DE FUNK, MAS PEDIU 

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

Aumenta som DJ e 
solta o pancadão 
porque vem treta 
por aí. Depois que 
alguns funkeiros 
resolveram entrar 
na confusão entre 
Anitta e  Rick Bona-
dio, MC Rielle deci-
diu comprar briga 
também contra o 
produtor musical, 
quem ela garantiu 
ter a cantado há um tempo. “Não gosta de 
funk, mas pediu o meu material para ouvir 
depois de ter mandado vários corações em fotos 
sensuais, que eu postei. Mandou mensagens 
também pelo direct. Se ele me cantou? Cantou 
e eu que deixei para lá, fingi que não entendi”, 
começou Rielle. Bonadio disse ter ‘vergonha’ da 
comemoração de brasileiros após a americana 
Cardi B incluir em sua apresentação no Grammy 
um remix do DJ carioca Pedro Sampaio para sua 
música ‘WAP’. A declaração foi alvo de críticas 
de músicos como Anitta, Valesca Popozuda, 
Lexa, entre outros.

Aos 29 anos, com quatro anos de carreira, 
a dona do hit ‘Minha Raba, Minhas Regras’ 

conta que conhe-
ceu Rick Bonadio 
depois de começar 
a curtir suas lives 
no Instagram. “Fiz 
um comentário e ele 
respondeu. Passou 
a me seguir e volta e 
meia me mandava 
mensagens. O meu 
marido via tudo e eu 
fingia que não en-
tendia, Só estou ex-

pondo isso porque achei desnecessário o que o 
Bonadio falou do funk porque é uma classe mu-
sical, é um gênero ganha-pão de muitos artistas. 
É o meu ganha-pão e como uma pessoa pode 
falar mal do funk e quer ouvir o material de uma 
funkeira? Deixei quieto porque a internet é fogo 
e aí as pessoas vão me acusar de querer biscoito. 
Eu não quero biscoito até porque eu não sou tão 
lembrada, mas ele já é uma pessoa esquecida e 
quem quer biscoito é  o Rick depois dessa crítica 
ao funk”, descascou Rielle.

CAMILLA CAMARGO DESPONTA 
COM SEU CANAL NO YOUTUBE
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Lorena Improta e Léo Santana usaram as redes 
sociais ontem para anunciar a primeira gravidez do 
casal. Os dois, que se casaram recentemente, disse-
ram  que ainda não sabem o sexo do bebê, mas uma 
certeza eles já têm: o nome começará com a letra L. 
“Estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo 
pra vocês. E ainda bem que esse dia chegou! Tem 
#BabyGG na área. Isso mesmo, grávidos! Estamos 
amadurecendo e construindo nossa família e esse 
neném lindão vem como um sopro de esperança em 
nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo”, 
disseram Lore e Léo.

Luciana Gimenez fez um desabafo em suas redes sociais, ontem, para falar 

sobre os assédios que vem sofrendo por parte de alguns de seus seguidores. 

A apresentadora compartilhou um comentário de um assediador que, além 

de falar palavras obscenas, sugeriu a prática de crimes como estupro contra 

mulheres. “As pessoas acham que redes sociais são terra de ninguém e podem 

se esconder atrás de um perfil e falar barbaridades.  Aproveitam para agredir 

nós, mulheres, usando de vulgaridade e sugerindo atos criminosos contra 

nossa integridade física, como estupro. O que é algo muito grave e deve ser 

levado às autoridades. Covarde quem entra na minha rede social e se esconde 

atrás de um perfil fake para poder falar essas obscenidades. Quero ver fazer 

isso do perfil verdadeiro”, desabafou a apresentadora do ‘SuperPop’.

DESABAFO SOBRE ASSÉDIO 

BEBÊ A BORDO
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 n Fabio Porchat é 

uma das atra-
ções do ROTA 
- Festival de Ro-
teiro Audiovisual 
este ano. O apre-
sentador e ator 
fala sobre sua 
trajetória como 
roteirista na sex-
ta (19), às 19h. 
Já Thiago Dotto-
ri, Natália Maeda 
e Renato No-
gueira refletem 
sobre a escrita 
para produções 
infantojuve-
nis, amanhã, às 
20h30. O evento 
virtual promo-
ve atividades 
gratuitas, como 
debates e mos-
tra de curtas-
-metragens até 
domingo (21). 
A programação 
está disponível 
no site rotafesti-
val.com. 

Grávida de seu segundo filho, Camilla Camargo atingiu, este mês, a marca de 1 
milhão de visualizações em seu canal no Youtube, que estreou em dezembro. 
Com dois vídeos semanais, Camilla divide com os fãs um pouco de sua rotina, 
aborda assuntos como carreira, desafios e curiosidades da profissão, as dores 
e as belezas da maternidade, entre outros. Além disso, a plataforma também 
tem servido para reafirmar seu grande talento para a comédia, já que ela 
monta e interpreta sátiras baseadas em cenários cotidianos, fazendo bom 
uso de muito do que aprendeu com seus 11 anos de atuação.

UMA ‘CHIQUEZA SÓ 
Marcos Pasquim foi fotografado na tarde de ontem jogando golf no Itanhangá, 
Zona Sul do Rio. Os cliques mostraram o ator sempre muito concentrado e com 
uma postura impecável. Chique é pouco para descrever o galã!

AGNEWS 

Em resposta a um seguidor no Instagram, o diretor Boninho revelou que deve liberar já no pró-
ximo mês a lista dos ex-BBB’s escolhidos para participarem do reality ‘No Limite’. Esta coluna 
já antecipou que os ex-BBB’s Lucas Chumbo e Petrix Barbosa, da última edição do ‘BBB, rece-
beram convite para participarem da atração. André Marques será o apresentador do programa. 

FALTA POUCO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

MATERIAL DE UMA FUNKEIRA’
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 N O governo federal começou a fechar o cerco aos go-
vernadores diante das seguidas críticas que alguns 
deles, oposicionistas ao presidente Jair Bolsonaro, 
fazem sobre a gestão do Ministério da Saúde durante 
a pandemia do coronavírus. A subprocuradora-geral 
da República, Lindora Araújo – que no órgão cuida 
do comitê fiscalizador das verbas – enviou ontem um 
ofício cobrando informações de todos os estados so-
bre: quantos e quais hospitais de campanha foram 
construídos no estado; quais estão em funcionamento 
e capacidade; quais foram fechados e por que; e quais 
não entraram em funcionamento. Os governadores têm 
até esta sexta-feira para responder à PGR.

Lupa na verba
 N O iminente pente fino 

que o MPF vai passar nes-
tes contratos pode ajudar 
o discurso de Bolsonaro 

de que ele mandou muito 
dinheiro para os gover-
nadores, e alguns destes 
não aplicaram a verba 
corretamente.

Vendeta
 N Alguns petistas amigos 

da Dra Hajjar se vingam 
dela pelo fato de declarar 
esse amor a Dilma e correr 
para reunião (duas vezes) 
com Bolsonaro, como can-
didata a ministra.

Proteção e fé
 N A Conferência Nacio-

nal dos Bispos do Brasil 
(CNBB) pediu prioridade 
para vacinação de freis 
e padres que visitam en-
fermos para dar a unção 
nos hospitais, clínicas e 
residências; é a chamada 
Pastoral da Saúde. O ris-
co de contágio é alto, e em 
diferentes estados a Igreja 
Católica não interrompeu 
essa assistência por se tra-
tar de serviço essencial no 
D.O.

Da batina
 N Conforme a coluna pu-

blicou semana passada, 
um boletim da CNBB in-
dica que são mais de 1.300 
padres contaminados no 
país. As mortes passam 
de 60.

Em memória
 N O novo ministro da Saú-

de, Marcelo Queiroga, 
defende o PL do deputa-
do Dr. Frederico (Patrio-
ta-MG), que declara o Dr. 
Enéas Carneiro o Patrono 
da Eletrocardiografia.

Teto do MEI
 N A pedido de Bolsonaro, 

o Ministério da Econo-
mia estuda a ampliação 
do teto de faturamento 
para o MEI – e não piso, 
como publicamos – de R$ 
80 mil para R$ 160 mil 
em período determinado, 
para ajudar os pequenos 

empreendedores nesta 
fase ruim.

Portas abertas
 N Pernambuco vai entrar 

em lockdown de amanhã 
ao dia 28 de março devi-
do ao aumento de casos 
do coronavírus (93% dos 
leitos de UTI estão ocu-
pados no estado). Medi-
das estão sob alto risco 
por causa dos estados vi-
zinhos, que mantiveram 
as divisas abertas para o 
grande fluxo de pessoas 
para o Recife, em especial.

Língua afiada
 N Roberto Jefferson tem 

aumentado nas redes so-
ciais suas críticas e ata-
ques ao STF e a ministros. 
Sua estratégia, para quem 
o conhece, é clara: ele pro-
voca a Corte para ser pre-
so. Por quê? Quer provar, 
na sua tese, de que o Su-
premo foi intimidador ao 
mandar prender o depu-
tado Daniel Silveira pelos 
ataques proferidos.

A tese
 N Na tese de Jefferson, se 

ele for preso, perguntará 
por que não o detiveram 
antes, por seus ataques 
notórios serem anterio-
res ao de Silveira. E se 
não for preso, continua 
a questionar a detenção 
do parlamentar e a consi-
derar seletiva pelo STF. É 
um plano para vitimizar o 
bolsonarismo.

Brasília cívica
 N Brasília passa a ser a 

única capital a ter um mês 
inteiro (todo setembro) de 
ações destinadas ao Turis-
mo Cívico, com lei aprova-
da pela Câmara Distrital.

COBRANÇA OFICIAL

É MUITO AMOR

 N A  c o l u n a  p u -
blicou ontem em 
p r i m e i ra  m ã o  n o 
Twitter um vídeo da 
médica Ludhmila 
Hajjar, a quase-mi-
nistra da Saúde de 
Bolsonaro, cantan-
do Presidenta I Love 
You para a então 
chefe da nação, Dil-
ma Rousseff, quan-
d o  i n te r n a d a  e m 
São Paulo.

Nesta semana, comemoramos o 
Dia Nacional do Ouvidor. A data 
representa um marco simbólico 

de reconhecimento aos profissionais que 
atuam na área de ouvidoria no Brasil, 
tanto em instituições públicas quanto 
privadas. E, para o Rio de Janeiro, temos 
um fato a mais pra celebrar: este ano, 
completamos 20 anos de criação da Ou-
vidoria da Prefeitura.

É inquestionável a relevância do 
papel destes profissionais no relacio-
namento entre as instituições e seus 
usuários. No âmbito da Administração 
Pública, a Ouvidoria é um importante 
instrumento de participação e contro-
le social, contribuindo para o fortale-
cimento da democracia participativa.

O ouvidor tem em sua rotina o dever 
de atuar na promoção e no exercício da 
cidadania, ao acolher e traduzir as mani-
festações dos cidadãos – suas insatisfa-
ções, questionamentos, sugestões – em 
ações que possibilitem a melhoria da 
prestação dos serviços públicos.

Como diz aquele famoso sam-
ba, na briga entre o rochedo 
e o mar, sempre sobra para os 

mariscos. No caso, eles são muitos: 
moradores, turistas, empresários e 
trabalhadores da região Serrana e 
Centro-Sul fluminense que depen-
dem da BR-040 para irem para o tra-
balho, para as suas casas, para escoar 
suas mercadorias, para encher suas 
pousadas e hotéis.

Refiro-me à disputa que está sen-
do travada, agora nos tribunais, en-
tre a Concer, que detém há 26 anos a 
concessão de 180,4 quilômetros des-
sa rodovia federal, entre Rio e Juiz de 
Fora, e a União. O rochedo, no caso, é 
a Concer; o mar, o governo federal e os 
mariscos... nem precisa repetir.

A longeva concessão era para ter ca-
ducado em 1º de março último, sem di-
reito a renovação, em face ao péssimo 
estado em que se encontra a rodovia. 
Com isso, a estrada voltaria para o De-
partamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT) até que 
nova licitação fosse realizada - cerca de 
um ano, nas previsões mais otimistas. 
Entretanto, aos 45 do segundo tempo, 
a Concer conseguiu uma liminar na 
Justiça e estendeu – pelo menos por 
ora - o contrato. 

De um lado, a concessionária ale-
ga que a União desde 2013 deixou de 
cumprir com as contrapartidas finan-
ceiras previstas no contrato. Do outro, 
o governo argumenta que fez isso por-
que a concessionária deixou de cum-
prir com suas obrigações contratuais e 
questiona as planilhas e valores apre-
sentados. Da nossa parte, brava gente 
que paga seus impostos em dia e não 
consegue ter a segurança de uma via 
decente para se locomover, pouco im-
porta saber quem é o dono da razão. O 

Somos mariscos entre rochedo e mar

Ouvidoria Pública e Democracia

Wanderson Corrêa

ouvidor Institucional 
do Município do Rio 
 

Vinícius Farah

deputado federal do 
MDB-RJ 
 

Atualmente, a Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro conta com 54 nú-
cleos de ouvidorias. Elas atuam de for-
ma descentralizada, junto aos órgãos 
das administrações públicas direta e 
indireta. Além disso, estão integradas 
ao Sistema Municipal de Ouvidoria, 
sob a coordenação da Ouvidoria Ins-
titucional da Secretaria de Governo e 
Integridade Pública (Segovi).

São cerca de 150 ouvidores e agen-
tes de ouvidoria trabalhando no trata-
mento das reclamações, críticas, elo-
gios, sugestões e pedidos de informa-
ção fundamentados na Lei de Acesso à 
Informação, que totalizam, em média, 
160 mil chamados por ano.

Em 2021, está sendo entregue, pela 
primeira vez desde a criação do Sis-
tema Municipal, o Relatório Anual 
de Ouvidoria. O documento, relati-
vo a 2020, vai sistematizar as ações 
realizadas pela Ouvidoria da Prefei-
tura, por meio de um grupo de indi-
cadores. Além de um instrumento de 
gestão valioso, o relatório contribui 
para uma Administração mais trans-
parente – e pode ser acessado no por-
tal Transparência.rio. A expectativa 
é de aumentar a satisfação dos ca-
riocas com os serviços recebidos do 

que queremos é solução! E é por isso 
que estou nessa luta para tirar a Con-
cer da BR-040 há mais de três anos.

Com todo o respeito aos trabalhado-
res que atuam hoje na empresa e de-
pendem dos seus empregos, mas o fato 
é que a população não está contente e 
algo precisa ser feito, urgente. A BR-
040 é a artéria do desenvolvimento 
da nossa região. Empresas estão dei-
xando de se instalar aqui ou mesmo se 
mudando para outros lugares porque 
o custo do frete fica mais alto na me-
dida em que a infraestrutura e a mobi-

lidade se tornam precárias. Milhares 
de pessoas estão tendo seus empre-
gos cortados por isso. O turismo sofre. 
Sem falar nos acidentes com a perda 
de vidas humanas por conta do asfalto 
e sinalização em estado precário.

Só rogo que a Justiça, árbitro dessa 
disputa, coloque os pesos na balança 
que a simboliza e pondere o quanto 
vale o interesse público e o interesse 
privado. E lembrem-se que, nessa bri-
ga entre o rochedo com o mar, são os 
mariscos que sofrem as consequências 
desse embate entre gigantes.

município, prioridade nas diretrizes 
desta gestão.

Um novo olhar para o relaciona-
mento com o cidadão, sob a perspec-
tiva da sua experiência como usuário 
dos serviços públicos é urgente. Os 
ouvidores que, ao longo de sua rotina 
de escuta ao cidadão, desenvolvem a 
capacidade de perceber as dores reais 
da população são peças fundamentais 
na elaboração de políticas públicas e 
na implementação de projetos estra-
tégicos para a cidade. 

Nestes 20 anos de criação, temos uma 
oportunidade de fortalecimento ainda 
maior da instituição e dos profissionais 
a ela vinculados. Em virtude do seu pa-
pel mediador entre a administração pú-
blica e o carioca, o posicionamento das 
ouvidorias em nível estratégico é funda-
mental para a promoção de melhorias na 
gestão pública municipal.

Em um ano tão representativo para o 
Sistema Municipal de Ouvidoria da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, cabe celebrar o 
Dia Nacional do Ouvidor com entusias-
mo e enaltecer todos os profissionais que 
escolhem essa função por acreditar na 
importância da escuta ativa como ins-
trumento de melhoria da qualidade de 
vida dos cariocas.

ROBERTO STUCKERT/PT

ESPLANADEIRA

 N Edino Krieger  comemora 93 anos lançando hoje, online, coletânea 
de textos e CD, em concerto do Trio Aquarius na Sala Cecília Meireles. 

 N Brasil Bitcoin  lança cartão para pagamento em criptomoeda, sem 
necessidade de recarga. 

 N Ana Cláudia Pinto,  doutora em Medicina pela Unifesp, assume cargo 
de diretora médica da Nilo Saúde.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. 
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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itória Strada está super ani-
mada para a volta de ‘Salve-se 
Quem Puder’, que será reexibi-
da desde o primeiro capítulo 

a partir da próxima segunda-feira, na 
faixa das 19h, na Globo. Já a ‘segunda 
temporada’ vai ao ar em maio. Na tra-
ma, a atriz dá vida a Kyra. Ao DIA, ela 
conta como foi o processo final da gra-
vação da novela, em dezembro do ano 
passado, em meio à pandemia do novo 
coronavírus.

“Foi muito bom voltar a gravar uma 
novela tão leve e divertida. Fico feliz em 
poder levar ao público uma alegria em 
meio a tantas dificuldades que estamos 
vivendo nesses últimos tempos. Re-
tornamos às gravações com todos 
os protocolos de segurança sendo 
rigorosamente seguidos e uma 
nova metodologia de gravação 
que incluía cenas com uma placa 
de acrílico dividindo os atores e 
marcações de cena diferentes 
para ficarmos o mais afastados 
e protegidos possível. No fim, 
deu tudo certo, foi uma experiên-
cia única que ficará para história e 
agora eu não vejo a hora de compar-
tilhar mais das aventuras de Kyra com 
vocês”, comenta.  

Vitória também relata as maiores 
dificuldades nas gravações. “Acho que 
o maior desafio foi manter a concen-
tração e a intensidade de troca com 
os outros atores, mesmo quando es-
távamos separados por uma placa de 
acrílico. Gravamos alguns beijos dessa 
forma, então tínhamos que imaginar 
que estávamos beijando alguém, mas 
na verdade estávamos beijando um vi-
dro (risos)”.

Mesmo com a novela ‘pronta’, a 
atriz faz mistério sobre o fim de sua 
personagem. Ela jura que não sabe se 
Kyra ficará com Rafael (Bruno Ferrari) 
ou Alan (Thiago Fragoso). “O que eu 
posso dizer é que esta segunda tem-
porada é muito intensa, com muitos 
acontecimentos, reviravoltas... Daniel 
(Ortiz), nosso autor, se superou. Sobre 
o final da Kyra, nem eu sei! Juro! Sou 
a mais curiosa para saber se ela ficará 
com Rafael ou Alan. Gravamos mais 
de um final, e agora só vendo no ar 
para descobrir. Estou muito curiosa!”, 
confessa.

CASAMENTO 

No Réveillon, Vitória foi pedida em 
casamento por Marcella Rica. No 
entanto, ela diz que a cerimônia 
ainda não tem data para aconte-
cer. “Ainda não. Preferimos espe-
rar até a situação da pandemia se 
normalizar para poder juntar um 
número de pessoas sem colocar 
ninguém em risco. Ainda é muito 
perigoso fazer qualquer tipo de 

ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@meiahora.com 

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

MALHAÇÃO

 n Karina ouve quando Pedro fala 
mal de seu comportamento e se 
enfurece. Pedro tenta se aproxi-
mar de Karina, mas ela o agride. 
Gael, Bianca e Duca estranham a 
atitude agressiva de Karina. 

17h45 | GLOBO | Livre 

 A VIDA DA GENTE

 n O carro com Ana, Manuela e 
Júlia para de girar e cai dentro de 
um lago. Ana bate forte a cabeça 
e desmaia. Manu salva a sobri-
nha, mas não consegue ajudar a 
irmã.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Dulce engana Bia para fazê-
-la entrar em seu carro e dopa a 
garota para raptá-la. Ao saber 
do sequestro, Beto dirige em 
alta velocidade em direção ao 
aeroporto.

 n Sarai dispensa o convite de 
Naor. Sharur diz que precisa dar 
uma lição em Terá. Nadi lamenta 
a morte de Kissare. Sumuabum 
recebe a mensagem de Oguedi. 
Terá se surpreende ao ver Sarai. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Terminam os testes e o diretor 
anuncia o elenco: Beto e Clarita 
serão o príncipe e princesa. To-
bias é o rei, pai da princesa. Érica 
a rainha má. 

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Marconi ameaça Betina para 
Sandro, que vai ao encontro dos 
dois. Raul e Vitória se preocupam 
com a reação do filho. Sandro 
ajuda Marconi a escapar.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Vitória Strada e Marcella 
Rica: casamento sem data 

definida. “Esperar a situação 
normalizar”, diz Vitória
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AMOR SEM AMOR SEM 
PRECONCEITO PRECONCEITO 

aglomeração”, comenta ela, que con-
clui: “Ainda não temos nada planeja-
do (risos). Como não temos uma data, 
ainda não estamos pensando nisso. 
Só mesmo quando essa pandemia 
passar”. 

Juntas há dois anos, elas, que 
estão noivas, já dividem o mes-
mo teto. Mas para Vitória não 
teve nada precipitado: tudo 
aconteceu no tempo que tinha 
que acontecer. “Cá entre nós (e 
o Brasil, risos), noticiaram nossa 

relação antes de a gente sequer 
se pronunciar. E tudo bem. Não 
tenho vergonha do meu amor. 
E é essa a mensagem que que-

remos passar. Não precisamos 
ter vergonha de amar. Quanto 

ao nosso relacionamento em si, no 
nosso íntimo, tudo aconteceu mui-
to naturalmente. Acho que não tem 
um tempo certo para cada “passo” 
acontecer. Só é rápido demais quando 
uma das partes não está à vontade. 
Quando é um desejo das duas pes-
soas, por que não deixar o amor evo-
luir?”, pergunta. 

SEM MEDO DE SE EXPOR

Vitória sempre falou super aberta-
mente sobre seu amor por Marcella. 
Ela confessa que não teve medo de per-
der oportunidades de trabalho e nem 
de sofrer ataques de haters por expor 
seus sentimentos.  “A partir do mo-
mento que o nosso namoro se tornou 
público, não vi nenhum motivo para 
esconder. Estou vivendo uma verdade, 
me apaixonei e me permiti viver algo 
que está me fazendo muito feliz. Acho 
que o mundo está evoluindo cada vez 
mais para aceitar que as pessoas pos-
sam amar quem elas quiserem, então 
não tive medo”, frisa.

SEGREDOS DE BELEZA

A atriz, de 24 anos, esbanja beleza e boa 
forma nas redes sociais. Ela, então, re-
vela seus segredinhos de beleza. “Não 
faço nada além daquele combo básico: 
tento me alimentar bem sem me privar 
do que eu gosto e tento não passar uma 
semana sem me exercitar. Se eu disses-
se que malho 4 vezes na semana, não 
seria verdade. Gosto de cuidar da pele, 
uso alguns cremes e protetor solar no 
rosto sempre”. 

MUDANÇA DE VISUAL

Loura desde o ano passado, Vitória 
conta que tem curtido seu visual. “Es-
tou amando essa fase! Acho sempre 
bom mudar depois de passar um tempo 
com um visual para uma personagem. 
Eu mesma me surpreendi com o resul-
tado. Por enquanto, sigo assim, mas, se 
tiver que mudar por algum trabalho, 
estou completamente disponível. Sem 
dúvida, a caracterização, corte e cor de 
cabelo nos ajudam muito na hora de 
criar um personagem novo”. 

Prestes a voltar 
ao ar em ‘Salve-se 

Quem Puder’, na 
Globo, Vitória Strada 

fala do noivado 
com Marcella Rica, 

que a pediu em 
casamento



Horóscopo

O astral vai te ajudar com atividades lucrativas. 
Dedique-se e será recompensado. Misturar amizade e 
grana pode te prejudicar. Má fase na paquera. Cor: 
verde-escuro.

Ótimo dia para alcançar os seus objetivos. Adote uma 
postura determinada. Só tenha cautela com a 
teimosia e evite reclamar tanto do companheiro. Cor: 
púrpura.

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: aabadá, abadia, abridor, adido, amador, âmbar, ameba, ardido, 
áudio, bardo, bário, bêbado, brabo, brado, brida, dardo, doida, drama, 
druida, ébrio, maior, marido, obrado, radiador, rádio, raiado, rodada, ruído.

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

Tenha cautela para tratar de assuntos que exigem 
segredo. Sua intuição estará mais afiada. Há chance 
de realizar uma fantasia sexual com o seu amor. Cor: 
prata.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Tente algo diferente no trabalho. Mantenha o contato 
com os amigos, mesmo que a distância. A turma vai te 
apresentar a alguém na conquista. Cor: laranja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A vida profissional vai estar no seu foco. Coloque em 
prática planos ambiciosos. Busque causar uma boa 
impressão. O romance reserva desafios. Cor: dourado.

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua sugere atividades em conjunto. Para quem 
trabalha com educação e justiça, vai estar num bom 
momento. Curta grandes momentos na vida a dois. 
Cor: sépia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dia será movimentado. Algumas boas surpresas 
podem pintar, inclusive no trabalho. Pratique o 
desapego. Brigas vão surgir no romance. Cor: azul-
marinho.

LIBRA
23/9 a 22/10

Supere algumas diferenças para alcançar os seus 
objetivos. A união será uma boa pedida. A paquera 
estará num ritmo lento. Cor: amarelo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Algumas tarefas complicadas vão exigir concentração 
total. Redobre os esforços no trabalho. A vida 
amorosa pode ficar em segundo plano. Cor: branco.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Aproveite uma dose extra de sorte para encarar os 
desafios. Bom momento para ser criativo no campo 
profissional. Muito carinho no relacionamento. Cor: 
preto.

Utilize a praticidade para o seu trabalho deslanchar. 
Ótimo dia para aqueles que trabalham em casa. O 
ciúme será o principal problema na vida a dois. Cor: 
areia.

O seu jeito descontraído estará animado. Converse 
bastante com os colegas. Só tome cuidado com o que 
fala. Sair da rotina vai ajudar na conquista. Cor: 
vermelho.

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

Arthur para 
Carla: ‘Não 
me chama 
de meu bem’
Arthur e Carla Diaz conversaram 
sobre o jogo no ‘BBB 21’ na madru-
gada de ontem. O crossfiteiro pediu 
informações sobre o que ela viu no 
quarto secreto, mas Carla despis-
tou. Os dois combinaram também 
de tentar cooptar Viih Tube para o 
grupo deles. Em determinado mo-
mento, Arthur se irritou com um 
apelido carinhoso de Carla.

“Ah, meu bem, você sabe que a 
próxima sou eu”, disse a atriz sobre 
ir ao paredão. “Não faz isso. Não me 
chama de ‘meu bem’, na boa”, res-
pondeu o capixaba. “Você faz isso. 
Você me chama de ‘meu bem’”, dis-
se Carla. “Por que eu não posso te 
chamar de bebê? Não me chama 
de meu bem, numa boa. Não me 
chama”, reclamou o rapaz. “Então 
está bom, Arthur”, finalizou a atriz. 

Juliette 
desabafa com 
Camilla e Carla

Juliette segue abalada com seu dis-
tanciamento de Gilberto no ‘BBB 
21’. A advogada e Camilla de Lucas 
conversaram sobre o pernambuca-
no no Quarto Colorido, na tarde de 
ontem. “Eu estou muito triste. Sabe 
o que eu queria fazer? Chorar, cho-
rar, chorar até passar essa minha 
angústia. Eu estou muito arrasada 
com o que está acontecendo com 
o Gil (Gilberto). Muito. Juro a você 
que, se eu estivesse na minha casa, 
eu ia chorar até essa angústia pas-
sar”, desabafou Juliette.

Carla Diaz entrou no local, abra-
çou Juliette e disse: “Aqui tem um 
bando de mulher forte e uma vez 
eu ouvi que aqui é para quem é co-
rajoso”. Emocionada, a paraibana 
disse que estava se segurando para 
não chorar. 

Fiuk recebeu 
cantada do 
One Direction 
Durante conversa na piscina da 
casa do ‘BBB 21’, o líder Fiuk con-
tou que foi cantado por um dos 
integrantes do One Direction. 
Em uma das vindas da banda ao 
Brasil, o integrante deu em cima 
dele e até pegou na mão do can-
tor. “Aconteceu muita coisa. Não 
vou entregar, mas rolou uns xave-
co bravo da banda comigo, pena 
que eu não gosto porque eu queria 
muito gostar para poder me en-
volver com eles. E aí é aquele mo-
mento que eu pergunto: ‘por que 
que eu não gosto, que saco, queria 
tanto um beijinho deles’”, disse.
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