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Conheça a história de brasileiros que vivem 
no exterior e já foram vacinados. P. 3

Governo estadual começa a enviar seringas e 
agulhas para os 92 municípios do Rio.  P. 4
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RIO NÃO TERÁ 

LOCKDOWN, 

SERVIDOR, P. 13

COLISÃO 
ENTRE DUAS 
LANCHAS 
DEIXA QUATRO 
MORTOS EM 
ANGRA  
DOS REIS

PRESIDENTE  
DO PREVI-RIO  
DIZ QUE SÓ 
AUMENTAR 
DESCONTO DE 
SERVIDORES NÃO 
SERÁ SUFICIENTE

RIO DE JANEIRO, P. 7

CONFIRA  
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CRIME E FÉ?
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RECORDE DE ENTERROS EM 
UM DIA EM MANAUS: 213.  P. 5

DIZ PAES

Prefeito reabriu ontem o Passeio 
Público, na Lapa, parque fechado desde 
o início da pandemia. Segundo ele, a 
Secretaria de Saúde aprova a liberação 
de espaços assim, mas ressalta a 
necessidade de uso de máscaras e de 
evitar aglomerações. P. 4
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Vertente evangélica de 
facção do tráfico se expande
Chefiada por Peixão, grupo religioso do Terceiro Comando Puro avança e ganha simpatizantes.  RIO DE JANEIRO, P. 6

Simone, da dupla com 
Simaria, compartilha o 

cotidiano da gravidez 
com os fãs, em seu 

canal no YouTube. P. 4

ATAQUE

DIVULGAÇÃO/ @KARINEBASILIO
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COVID
SERÁ POSSÍVEL 
REALIZAR O 
CARNAVAL NO 
MEIO DO ANO? 
UM OLHAR  
SOBRE O RIO, P. 11

FLU JOGA 
MAL, MAS 
VENCE
Vasco perde para o 
Coritiba, que deixa a 
lanterna do Brasileiro. P. 8

CLAUDIA LEITTE 
E SUA MISSÃO 
DE VIDA 
Cantora, uma das técnicas do 
‘The Voice +’, fala da família, 
de Deus e da carreira. P. 14
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Aos 40 anos, o vereador Carlo Caiado (DEM) 
é o mais novo parlamentar a ocupar a presi-
dência da Câmara Municipal do Rio de Janei-

ro. Caiado está em seu quinto mandato e é autor 
de mais de 70 leis, entre elas, a que institui a Ficha 
Limpa e o Portal da Transparência no âmbito mu-
nicipal. À frente da Câmara dos Vereadores pelos 
próximos dois anos, Caiado contou nesta primeira 
entrevista a um jornal após assumir a presidência 
da Câmara sobre as pautas prioritárias que serão 
debatidas entre os parlamentares, como a recu-
peração econômica do município, retorno às aulas, 
adequação do valor do IPTU e o combate à pan-
demia. “A prioridade número um da Câmara será 
ajudar a Prefeitura a enfrentar a covid-19”. O verea-
dor falou ainda sobre a revisão do Plano Diretor da 
Cidade. “É um instrumento importante que propõe 
uma política de desenvolvimento urbano e orienta 
o processo de planejamento da cidade. Esta políti-
ca tem por objetivo ordenar o desenvolvimento da 
cidade e garantir seu pleno funcionamento e o bem 
estar da população”, explicou. 

ENTREVISTA 

“A prioridade número um 
é enfrentar a covid-19”

 n Quais são as suas prioridades 
agora que assumiu a presidência 
da Câmara de Vereadores?

 L A cidade do Rio vive uma grave 
situação com a pandemia, com 
quase 16 mil mortes e centenas de 
milhares de infectados. A priori-
dade número um da Câmara será 
ajudar, na medida dos limites da lei 
orgânica, a Prefeitura a enfrentar a 
covid-19 e reduzir os danos à popu-
lação. Além disto, na parte admi-
nistrativa, pretendemos uma ges-
tão com foco na modernização da 
Casa, com várias ações que levarão 
a uma maior economicidade. Com 
o apoio dos vereadores, os recursos 
economizados serão repassados à 
Prefeitura para serem investidos 
em áreas importantes como saúde 
e educação. No âmbito legislativo, 
vamos fortalecer as comissões da 
Casa para que tenham uma maior 
interação com a população. 

 n Qual a agenda do prefeito 
Eduardo Paes e da Casa que o 
senhor preside?

 L Teremos como pautas prioritá-
rias o combate à covid-19, ênfase 
na recuperação econômica e dis-
cussão tributária, empregabilida-
de, retorno às aulas com biossegu-
rança, revisão do Plano Diretor da 
Cidade, adequação do IPTU e bus-
car mecanismos para solucionar o 
problema da crescente população 
em situação de rua.

 n O que a Câmara pode ajudar 
neste momento para o combate 
à covid-19?

 L Meu primeiro ato como presiden-
te da Casa foi criar uma comissão 
de representação para fiscalizar as 
ações do Executivo no combate à 
covid-19. Ela é presidida pelo verea-
dor Dr. João Ricardo, que é médi-
co. Os temas que estão em discus-
são são: o processo de vacinação, o 

atendimento a pacientes e o cum-
primento de legislações aprovadas 
pela Câmara. Cito, como exemplo, 
uma lei em que sou um dos autores, 
que cria a central de informações 
para familiares de pacientes com 
covid-19. Nesse momento difícil, é 
fundamental que as famílias sejam 
acolhidas, pelo menos com infor-
mações. Essa questão tem sido uma 
grande reclamação.

 n Quais projetos o senhor consi-
dera indispensáveis que sejam 
aprovados no primeiro trimestre 
deste ano?

 L Vamos priorizar as pautas rela-
cionadas à saúde (propostas rela-
cionadas à pandemia), Educação 
(retorno às aulas com biosseguran-
ça). Fundamental a Câmara trazer 
ao debate também temas relacio-
nados ao crescimento econômico. 
Inclusive, criamos uma comissão 
de representação para acompa-
nhar o desenvolvimento econômi-
co e tributário da cidade.

 n O combate à corrupção faz 
parte da sua agenda de trabalho?

 L Sempre. Transparência no servi-
ço público é fundamental. Sou au-
tor de inúmeras leis sobre o tema. 
O combate à corrupção deve ser 
pauta de todo agente público.

 n Como deve ser conduzido o 
debate sobre o Plano Diretor 
da cidade?

 n A área da Saúde durante o 
governo Crivella foi a mais crí-
tica de toda administração. O 
senhor acredita que se possa 
ver melhoras na gestão Paes em 
quanto tempo?

 L Acredito que sim. A população 
espera respostas rápidas. É difícil 
prever tempo. Há muito o que se 
fazer. Existe uma grande demanda 
por atendimento ambulatorial e 
cirurgias eletivas. A fila do Sisreg, 
nos últimos anos, só aumentou. A 
nova gestão tem o desafio de dimi-
nuir essa espera e trabalhar com 
afinco a saúde preventiva da po-
pulação. A Câmara de Vereadores 
terá uma Comissão de Saúde muito 
atuante. Inclusive, já temos uma 
comissão de representação em an-
damento de fiscalização e acompa-
nhamento das ações da Covid-19. 

 n Sua base eleitoral é na zona 
oeste e por lá existem várias 
construções irregulares, inclusi-
ve na Muzema. O que a Câmara 
pode ajudar para resolver isso?

 L A Câmara Municipal aprovou um 
novo Código de Obras que norteia 
as construções na cidade. Vamos 
discutir o novo Plano Diretor, o Có-
digo de Fiscalização, o de Parcela-
mento e a nova Lei de Uso e Ocupa-
ção do Solo. Essas legislações, com 
uma política pública habitacional 
popular e fiscalização atuante do 
Executivo, criarão um novo cená-
rio urbanístico e formal na cidade.

CARLO CAIADO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO

 L Essa será uma das maiores res-
ponsabilidades da Câmara em 
2021. O Plano Diretor é um ins-
trumento importante que propõe 
uma política de desenvolvimento 
urbano e orienta o processo de pla-
nejamento da cidade. Esta política 
tem por objetivo ordenar o desen-
volvimento da cidade e garantir 
seu pleno funcionamento e o bem 
estar da população. Em 2005, tive 
a oportunidade de participar da 
Comissão de discussão do Plano 
Diretor e sei da importância e da 
complexidade do tema. Esta polí-
tica urbana é detalhada também 
em políticas públicas setoriais: de 
meio ambiente, patrimônio cultu-
ral, transporte, habitação e regu-
larização urbanística, saneamen-
to ambiental, entre outras. Para 
cada uma delas, o Plano Diretor 
define objetivos, diretrizes e ações 
estruturantes.

 n Tem surgido denúncias de que 
traficantes e milicianos estão 
entrando na política para im-
pedir ações em favor da ordem 
pela Prefeitura. Qual a opinião 
do senhor sobre isso?

 L Esta é uma questão de seguran-
ça pública. Para ser candidato, to-
dos precisam comprovar, junto ao 
TRE, serem fichas-limpas. Além do 
mais, a Câmara é formada pela am-
pla pluralidade político-ideológica 
dos 51 vereadores. As leis sempre 
são aprovadas por uma maioria. 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

O combate 
à corrupção 
deve ser 
pauta de 
todo agente 
público”

A prioridade 
número um 
da Câmara 
será ajudar 
a Prefeitura 
a enfrentar 
a covid-19 
e reduzir 
danos à 
população”

A fila do 
Sisreg só 
aumentou. 
A nova 
gestão tem 
o desafio 
de diminuir 
essa 
espera”

Yá Burihan e Lipe 
Ribeiro não estão  
mais juntos 
FÁBIA OLIVEIRA

Angra dos Reis: 
acidente com lanchas 
deixa quatro mortos e 
quatro feridos 
RIO DE JANEIRO, P.7

Hospital divulga boletim 
médico de Eva Wilma: 
‘Quadro respiratório 
estável’  
DIVERSÃO

As mais lidasOnline

SidneyRezende



ESPECIAL

O DIA ouve cinco profissionais da área de saúde ou que trabalham 
com idosos em países que iniciaram imunização contra a covid-19

E
nquanto o país espera ansioso pelo dia D e 
pela hora H - o Ministério da Saúde ainda 
irá confirmar, mas a tendência é que seja 
nesta semana -, muitos brasileiros pelo 

mundo já foram vacinados contra a covid-19. 
Em comum, eles residem em países que se or-
ganizaram melhor para iniciar a campanha de 
imunização, que começou em 8 de dezembro no 
Reino Unido, na tentativa de frear a pandemia. 

As brasileiras ouvidas por O DIA aguardam 
para tomar a segunda dose da vacina, com exce-

HUGO PERRUSO 

hugo.perruso@odia.com.br

“Eu tomei a primeira dose da Pfizer/BioNtech, no dia 4. A segunda está agendada para 
28. Sou enfermeira e a campanha de vacinação no hospital onde trabalho começou 
dia 20 de dezembro. Alguns colegas que conseguiram agendar para aquela semana, 
já tomaram a segunda dose. A vacinação é voluntária e por isso eu tive que agendar 
um horário na clínica. Toda semana o hospital manda um e-mail interno para que os 
funcionários façam o agendamento (de acordo com o número de vacinas disponíveis). 
Na primeira semana, as vagas esgotaram em poucas horas porque muitos queriam ser 
os primeiros. Agora está mais fácil.

A primeira dose foi tranquila. Apenas uma leve dor no local, mas nada diferente da 
gripe. Meus colegas me falaram que a segunda traz mais efeitos colaterais como febre, 
moleza e até inchaço nos linfonodos da axila. Mas nada que um remédio não resolva.

Tomar a vacina com certeza já trouxe um alívio, apesar de ainda precisar da segunda 
dose. Eu sou enfermeira na UTI pediátrica e, apesar da covid não afetar crianças como nos 
adultos, elas podem transmitir e eu poderia ficar bem doente. Em relação à rotina, nada 
mudou. Ainda uso minha máscara, passo álcool em gel nas mãos e evito tocar no rosto em 
lugares públicos. No trabalho, mesma coisa e ainda utilizo todos os materiais de precaução.”

“Tomei a primeira dose no dia 30 de dezembro, da Pfizer/
BioNtech. Foi simples. Sendo profissional de saúde (médica 
pediatra), eu faço parte do grupo prioritário da primeira 
fase de vacinação aqui em Portugal, que também inclui ido-
sos residentes em lares e instituições, além de profissionais 
e internados em unidades de cuidados intensivos.

Em primeiro lugar, recebi uma mensagem por celular 
perguntando se eu estaria interessada em me vacinar, pois 
não é obrigatório. Disse que sim e fui incluída, logo entre as 
primeiras por fazer serviço de urgência. Após a vacina, senti 
apenas dor no braço e terei mais segurança só cerca de 15 
dias após a segunda dose, que julgo ser o período de tempo 
necessário para a eficácia. Em princípio, está agendada para 
o dia 21.

Em relação à rotina, não vai mudar. As dúvidas quanto à 
vacina ainda são muitas (tal como as sobre a doença). Não 
se sabe bem por quanto tempo oferece imunidade. Sabe-se 
que protege contra as formas graves da doença, o que já é 
um grande salto qualitativo. Mas como não se sabe bem se 
protege contra a infecção ligeira e a possibilidade de trans-
missão da doença a terceiros, obviamente que é muito im-
portante manter o uso de máscara, distanciamento social, 
etc. Pelo menos até que 70% da população seja imunizada 
e se tenha alguma imunidade de grupo.”

“Como sou enfermeira, fui vacinada porque estou entre as 
prioridades no estado do Texas, que são os profissionais de 
saúde. Tomei a primeira dose da Moderna no dia 4 e a segunda 
será em 3 de fevereiro. Por aqui, ou toma no local de trabalho 
ou pode agendar por telefone em alguma clínica ou farmácia 
credenciada pelo governo. 

Eu não tive efeito colateral ou reação, apenas dor no braço 
normal de uma vacina. A sensação é de alívio porque me deu 
muitas esperanças de poder abraçar de novo e ver meus pais no 
Brasil. Eles têm mais de 80 anos e estão em isolamento. Agora 
posso pensar em viajar para o Brasil novamente.

E não mudou nada na minha rotina, até porque eu sei que 
a vacina não imuniza 100% e ainda posso transmitir ou levar 
para casa. Meu marido não tomou porque não é do grupo prio-
ritário. Além disso, tem os meus pacientes no trabalho e preciso 
ter cuidado. Apesar de não estar mais com o vírus, posso levá-lo 
pela minha mão, roupa, estetoscópio. 

Espero que as pessoas no Brasil se conscientizem. Se só al-
gumas pessoas tomarem a vacina não vai adiantar de nada.”

“Nessa quinta (14), eu tomei a segunda dose da Pfizer/
BioNtech. Como sou assistente social e psicoterapeuta no Hos-

pital Infantil Schneider, nos arredores de Tel Aviv, recebi uma 
mensagem por celular me convidando a vacinar. A picada em 

si é igual a qualquer outra. Não senti nada na primeira dose. Na 
segunda, entendi que tem a possibilidade de mais efeitos cola-

terais tipo febre, dor muscular. Eu prefiro isso do que a covid. 
A vacina foi recebida de forma muito positiva em Israel. 

A população está se imunizando em massa. Claro que sinto 
alívio, porque é um vírus desastroso com consequências de 
longo prazo, muito sofrimento e mortes. Mas não mudou a 

nossa rotina. Continuamos usando máscaras, evitando aglo-
merações e protegendo os mais frágeis. É nossa obrigação 

social. Acredito que dentro de um ou dois meses veremos os 
efeitos e voltaremos à vida normal.”

ELAINE DE ABREU - 34 ANOS,  
MORA EM CHICAGO E ESTÁ NOS ESTADOS UNIDOS HÁ 7 ANOS.  
ELA É DE SÃO PAULO, CAPITAL

MÁRCIA QUARESMA - 55 ANOS,  
ESTÁ EM PORTUGAL DESDE 1978.  
ANTES, MOROU NO RIO DE JANEIRO

TICIANA GREEN - 42 ANOS,  
MORA EM DALLAS, NOS ESTADOS UNIDOS,  
HÁ 4 ANOS. É DE MARANGUAPE, NO CEARÁ

DEBORAH ERLICH,  
48 ANOS, RESIDE EM TEL AVIV, EM ISRAEL,  

HÁ 27 ANOS. É DO RIO DE JANEIRO

ção de uma que já recebeu as duas. Elas contam 
que sentem o alívio e a segurança, mesmo que 
mantenham os cuidados de antes, o que con-
sideram essencial. Por trabalharem na área 
da saúde ou de cuidado de idosos, elas fazem 
parte do grupo prioritário nos países onde 
residem, cada um com regras distintas.

Sem nenhum efeito colateral grave, es-
sas brasileiras receberam vacinas que não 
têm previsão no Brasil — Pfizer/BioNtech 
e Moderna ainda não entraram com o pe-
dido de uso emergencial na Anvisa, apenas 
AstraZeneca/Oxford e CoronaVac. E relatam 
como foi a experiência.

CRISTIANE FERREIRA - 39 ANOS  
MORA NA CIDADE DE NEW WESTMINSTER  
E ESTÁ NO CANADÁ HÁ 1 ANO E 5 MESES.  
ELA É DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

“Tomei a primeira dose da Pfizer/BioNtech em 21 de dezembro e não 
precisei me cadastrar. Como trabalho em uma homecare facility 
(espécie de casa de repouso), logo tive prioridade no acesso. Porque 
temos contato diretamente com pessoas na faixa mais vulnerável 
para o vírus, e somos potenciais vetores, uma vez que eles não podem 
sair desde o início da pandemia, nem receber a visita da família.

Não senti nada além de dormência no braço como em outras 
vacinas. No meu caso, a da gripe me dá a mesma reação. E depois 
de dois dias já estava normal. Existe um telefone a sua disposição 
para dúvidas e instruções, e também te informam de todos os pos-
síveis sintomas colaterais, e medicamentos para tomar. Também 
existe uma tabela para as pessoas se vacinarem e em breve meu 
empregador irá marcar a data para a segunda dose e me avisar. 
Para os residentes, a aplicação foi no local e, para os trabalhadores, 
fomos a um posto e disponibilizaram condução direto do trabalho.

Obviamente teve uma sensação de alívio, não por mim mas 
pelo próximo. Eu tinha muito medo de ficar doente e levar o vírus 
para os residentes. Mas continuo com as mesmas medidas, não to-
mei a vacina e saí jogando máscara fora. Pela característica do nos-
so trabalho, é senso comum continuarmos os cuidados de antes.”

Brasileiros 
pelo mundo 
saem na frente

KIKO

FOTOS/ARQUIVO PESSOAL 
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N
o próximo dia 20 
vamos celebrar São 
Sebastião, santo pa-
droeiro do Rio. Este 

ano as festividades serão di-
ferentes, devido à pandemia 
que nos impede de aglome-
rar na tradicional procissão. 
Porém, não faltarão celebra-
ções virtuais para prestar 
nossas homenagens ao santo 
guerreiro que tanto inspira e 
abençoa os cariocas.

São Sebastião foi solda-
do corajoso que lutou con-
tra perseguição religiosa e 
enfrentou a fúria do impe-
rador romano, resistindo às 
flechadas. Neste momento, 
não poderíamos ter interces-
sor mais propício: o santo é o 
mais celebrado patrono con-
tra a peste.

Quando a peste atingiu a 
Itália, no ano de 680 da Era 
Cristã, relíquias de São Se-
bastião foram trasladadas 
de Roma para Pavia, perto 
de Milão. Nas duas cidades 
foram preparados um altar 
para o mártir. A epidemia 
cessou. Pavia nunca esque-
ceu de festejar esta memória. 

No Rio, a varíola era um dos 
grandes males na era dos enge-
nhos. Ceifava vidas de alguns 
senhores, mas, sobretudo, de 
escravos. Foi atribuída a São 
Sebastião a diminuição dos 
contágios. Também durante 
a gripe espanhola, a cidade 
recorreu a ele. Sobretudo, em 
outubro de 1918, quando o ce-
nário era desolador. Passada a 
pandemia, o cardeal arcebispo 
Dom Joaquim Arcoverde re-
digiu uma carta pastoral cujo 
espírito era a renovação do fer-
vor ao padroeiro. 

Nesta quarta-feira não 
deixe de rezar a São Sebas-
tião. Que ele seja nossa ins-
piração nesse momento de 
tantas dificuldades.

O PADROEIRO 
DA CIDADE

PADRE 

OMAR

FÉ 
NO RIO

Padre Omar: é o Reitor do Santuário do 

Cristo Redentor do Corcovado. Faça perguntas 

ao Padre Omar pelo e-mail padreomar@

padreomar.com. Acesse também www.

padreomar.com e www.facebook.com/

padreomarraposo

Eduardo Paes descarta 
lockdown na cidade

LUCIANO BELFORD

O 
prefeito Eduardo 
Paes descartou a 
possibilidade de 
lockdown no Rio, 

durante uma live, ontem, 
em suas redes. Ele reforçou 
ainda que, caso necessário, 
as medidas de combate à 
covid-19 serão mais rígidas. 
Também ontem a prefeitura 
decidiu adiar o anúncio da 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19 na cidade. A di-
vulgação seria hoje, e não há 
ainda uma data prevista.

“Nós não flexibilizamos 
absolutamente nada. O que 
nós fizemos foi estabelecer 
regras claras, classificando 
por região administrativa 
risco moderado, alto, muito 
alto”, declarou.

A live foi realizada no car-
ro, enquanto o prefeito volta-
va da reabertura do Passeio 
Público, na Lapa. Ao passar 
pelo Aterro, Paes se irritou 
ao flagrar uma turma tiran-

do fotos de formatura: “É um 
momento importante, mas 
a gente vive um período de 
restrição”.

Primeiro parque ajardina-
do do Brasil, o Passeio Público 
foi o segundo espaço de área 
verde reaberto por Paes: “São 
espaços fantásticos da cidade, 
que estavam abandonados há 

muito tempo, e assim como 
o Campo de Santana quere-
mos devolver à população. É 
importante que eles estejam 
abertos, porque evitam até 
aglomeração em outros pon-
tos”. Dos 26 parques públicos 
do Rio, 25 já estão abertos. O 
único fechado é o Ari Barroso, 
na Penha, Z. Norte.

REABERTURA

 N Na reabertura do Parque 
do Passeio Público, na Lapa, 
que estava fechado desde 
o início da pandemia, Paes 
foi questionado se esse era 
o melhor momento para 
isso. O prefeito afirmou que 
a decisão se deu após a ava-
liação da Secretaria de Saú-
de e de epidemiologistas. E 
reforçou a obrigatoriedade 
do uso de máscara.

“Segundo especialistas, 
é um bom momento para a 
reabertura dos parques. Eles 
acham que é muito impor-
tante que os espaços públi-
cos de qualidade, como esse, 
estejam abertos para que a 
população possa espairecer, 
claro, sempre com a devida 
distância e uso de máscara, 
que é obrigatório”, declarou.

“Especialistas 
recomendam”

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

Serão enviados 
5,5 milhões de 
materiais 
descartáveis

Municípios começam 
a receber seringas

REPRODUÇÃO /REDES SOCIAIS

Castro: “Helicópteros à disposição”

O governo estadual come-
çou ontem a distribuição 
do primeiro lote de se-
ringas para a campanha 
de vacinação contra a 
covid-19. Nesta primeira 
fase, a Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES) vai en-
viar 5,5 milhões de serin-
gas descartáveis de 3ml 
com agulha aos 92 muni-
cípios do estado. 

A operação para a en-
trega do material em qua-
tro dias conta com o apoio 
da Polícia Militar, que dá o 
suporte com 17 comboios 
fazendo a escolta dos veí-
culos da SES, que levarão 
as seringas para as cida-
des, além do reforço do 
Viagem Segura, policia-
mento que cobre as rodo-
vias estaduais e federais. 

Mais de 100 PMs par-
ticiparão diariamente da 
megaoperação de distri-
buição de insumos exclu-
sivos. A ação será moni-

torada pelo Centro Integra-
do de Comando e Controle 
(CICC).

“Estamos prontos para 
vacinar a população flumi-
nense. Agora, é hora de cada 
cidade do estado receber 
seringas e agulhas para a 
primeira fase de imuniza-
ção. Cada cidadão, de forma 
igualitária e seguindo o Pla-
no Nacional de Imunização, 
terá direito à vacina, de Na-
tividade à Paraty”, declarou o 
governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro.

Castro disse ainda que os 
helicópteros do estado “estão 
à disposição para serem uti-
lizados na distribuição dos 
insumos e da vacina”. E que a 
compra dos materiais foi “no 
menor preço do Brasil”.

Parque do 
Passeio 
Público foi 
a segunda 
reabertura 
de área verde 
realizada por 
Eduardo Paes

Prefeito reabriu Passeio Público, e disse que, se necessário, enrijecerá restrições
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V
iver vocação é forma 
de viver com arte. 
Quando encontra-
mos a maneira de 

atuar, tudo deve fluir natural-
mente. Para que serve o músi-
co? Para tocar seu instrumen-
to. Se para de fazer, sua vida 
perde o sentido. Mais tarde, 
com idade avançada, pode ser 
que tenha que reduzir o ritmo 
de atividades, mas continuan-
do a fazer o essencial: tocar. 
Se abandonar, as pessoas per-
derão o melhor dele.

Podemos fazer a mesma 
analogia com outras profis-
sões. Certas pessoas quando 
se aposentam param de fazer 
o que deveriam. Querem dar 
um tempo. E têm razão em 
querer. Nem tudo se dá como 
queremos. A vida pode ter ou-
tros projetos.

Nossa arte está em saber o 
que fazer e como seguir flu-
xo dos acontecimentos que a 
existência nos propõe. Intui-
ção, discernimento, boa von-
tade, flexibilidade. Não fuja do 
sonho, não se aposente para 
a vida. Mesmo institucional-
mente aposentado, não pode 
desperdiçar conhecimento.

Veja ao redor as necessida-
des cada vez maiores de quase 
todos. Unida ao sonho, nossa 
vocação faz sentido e diferen-
ça. A aldeia é nosso universo. 
Se você fez planos que vão pre-
cisar ser alterados, aceite isso 
como nova oportunidade de 
crescimento e expansão da 
consciência. Nascemos para 
ser peça útil na engrenagem 
do planeta.

Não abandone o jogo no 
momento em que a torcida 
pede sua presença. Você não 
precisa jogar os 90 minutos, 
mas pode dar passes e colocar 
amigos e filhos na cara do gol. 
Chutar é com eles. Façamos 
nossa parte. Vamos!

VIVER COM 

ARTE

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Sob colapso, Manaus tem 
213 enterros em 24 horas

AFP

Município 

registrou 213 

enterros na 

sexta, maior 

número em 

24 horas 

desde início 

da pandemia

D
evastada pela falta 
de oxigênio nos hos-
pitais, Manaus - ca-
pital do Estado do 

Amazonas - tem sido alvo de 
uma mobilização nacional, 
entre artistas e anônimos. A 
tragédia que assola a cida-
de é revelada nos números, 
cada vez mais desoladores. 
O município registrou 213 
enterros na última sexta-fei-
ra (15), informou a prefeitu-
ra: 161 em espaços públicos 
e 52 em espaços privados. O 
número de sepultamentos 
é o maior registrado em 24 
horas desde o início da pan-
demia. Entre as causas das 
mortes, 102 foram declara-
das como covid-19, e sete ca-
sos suspeitos.

Só no mês de janeiro, é a 
quinta vez que a capital ama-
zonense bate recorde de en-
terros diários. A situação 
que assola Manaus também 
se reflete em outros municí-
pios daquele estado. 

O governo do Amazonas 
orientou a prefeitura de Ita-

São Paulo pode iniciar 
vacinação amanhã

DIVULGAÇÃO/GOVERNO SP

Jean Gorinchteyn e presidente 

do Butantan, Dimas Covas, 

com a CoronaVac

 > Desde 23 de novembro, 
o governo do Amazonas 
sabia que a quantidade de 
oxigênio hospitalar dispo-
nível seria insuficiente para 
atender à alta demanda 
provocada pela pandemia. 
Segundo o jornal O Estado 
de S. Paulo, a informação 

consta de projeto básico, 
elaborado pela pasta da 
Saúde, para a última com-
pra extra do insumo, no fim 
de 2020. A White Martins 
informou que, se o contrato 
tivesse previsto um pedido 
maior, a empresa teria con-
seguido atendê-lo.

Governo tinha conhecimento
coatiara, no interior, a abrir 
valas para enterrar seus 
mortos por não ter previsão 
de chegada de cilindros de 
oxigênio em nenhuma cida-
de do interior. 

A orientação é citada pelo 
Ministério Público Estadual, 
que entrou ontem com uma 
ação civil pública para obri-
gar o estado a enviar oxigê-
nio para Itacoatira, a 269 
quilômetros de Manaus. A 
Justiça já acatou o pedido. 

São Paulo pode ser o pri-
meiro estado a iniciar 
amanhã (dia 18) a vaci-
nação contra a covid-19 
no Brasil. De acordo com 
o secretário estadual de 
Saúde Jean Gorinchteyn, 
isso acontecerá se a Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) 
aprovar hoje (dia 17) o 
uso emergencial da Co-
ronaVac. No primeiro 
momento, somente pro-
fissionais de saúde serão 
imunizados. 

Gorinchteyn afirmou, 
em entrevista à rádio 
CBN, porém, que um iní-
cio de imunização antes 
do restante do país não 
significa “uma desobe-
diência ao Programa Na-
cional de Imunização”.

A reunião entre os di-
retores da Anvisa para 
discutir a aprovação de 
uso emergencial das va-
cinas para o Brasil está 

marcada para as 10h deste 
domingo, com final previs-
to para as 15h. A CoronaVac, 
produzida pelo Instituto 
Butantan em parceria com 
a farmacêutica Sinovac, e a 
vacina de Oxford, fruto de 
parceria da Fundação Os-
waldo Cruz (Fiocruz) com a 
AstraZeneca, são os imuni-
zantes analisados pela agên-
cia reguladora.

O secretário de Saúde de 
São Paulo também disso 
que o estado já conta com 
toda a logística pronta para 
iniciar a imunização, a par-
tir da liberação da Anvisa. 
Caso a CoronaVac seja libe-
rada para uso emergencial 
neste domingo, a vacina-
ção no estado começa na 
segunda-feira.

Medida só 
depende de aval 
da Anvisa à 
Coronavac

Recorde de sepultamentos é o retrato da tragédia da falta de oxigênio na capital do AM
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COMPLEXO DE ISRAEL 

PODE GANHAR FORÇA
A 

ideologia dos trafi-
cantes do Complexo 
de Israel, pode estar 
se expandindo para 

outras comunidades do Rio. 
De acordo com a Polícia Civil, 
a vertente evangélica dentro 
da facção Terceiro Comando 
Puro (TCP), do traficante Ál-
varo Malaquias Santa Rosa, 
o Peixão, na Cidade Alta, Pa-
rada de Lucas e Vigário Ge-
ral, na Zona Norte, estaria 
ganhando simpatizantes na 
Ilha do Governador. De acor-
do com investigações, as lide-
ranças do tráfico do Morro do 
Dendê, na Ilha, Marcos Vini-
cius dos Santos, o Chapola, 
e Mario Henrique Paranhos 
de Oliveira, o Neves, também 
do TCP, estariam pensando 
assumir a doutrina religiosa 
usada por Peixão. 

“Eles são da mesma facção 
e se respeitam. Mas não é de 
hoje também que lá na Ilha 
o tráfico demonstra sinais de 
religiosidade”, explicou um 
investigador. 

O antigo chefe do tráfico na 
Ilha do Governador, Fernando 
Gomes de Freitas, o Fernandi-
nho Guarabu - morto em con-
fronto com a polícia em 2019 - 
também se declarava evangéli-
co. Segundo a polícia, ele teria 
sido uma das primeiras lide-
ranças do TCP a se converter. 

Por conta de sua fé, Gua-
rabu não permitia qualquer 
manifestação de religiões de 
matriz africana, e já chegou a 
ordenar a destruição de cen-
tros de umbanda, no Morro do 
Dendê, em 2017. 

A prática foi reproduzida 
dois anos depois por Peixão, 
que também ordenou a depre-
dação de terreiros, segundo 
investigações da Polícia Civil. 
Chapola, sucessor de Guarabu, 
é mais um dos traficantes que 
se declara evangélico e tam-
bém não permite manifesta-
ções de religiões de matriz afri-
cana, segundo o promotor do 
Ministério Público, Sauvei Lai.

PROFETA DA BÍBLIA 
Segundo a Polícia Civil, a reli-
giosidade de Peixão é tamanha 
que ele se intitula de Arão, o 
profeta de Deus, irmão de Moi-
sés. O nome foi assumido tam-
bém pela sua quadrilha que 
se autodenomina “Tropa do 
Arão”. O próprio nome, Com-
plexo de Israel, seria uma re-
ferência a terra prometida, de 
acordo com as investigações. 

Outro exemplo da religio-
sidade de Peixão está nos sím-
bolos usados para marcar seus 
territórios: a bandeira de Is-
rael e a estrela de Davi. Esses 
símbolos geralmente estão co-
locados em pontos altos das 
comunidades. Um exemplo 
está na Cidade Alta, onde foi 
instalada uma estrela de Davi 
que pode ser vista há mais de 
2,5 km de distância.

Segundo a polícia, a bandei-
ra de Israel tem sido usada tam-
bém em comunidades geren-
ciadas pelo TCP em Guadalupe, 
na Zona Norte do Rio, e até em 
Angra dos Reis. 

DIVULGAÇÃO

Antigo chefe do 
tráfico no Dendê 
teria sido a primeira 
liderança do TCP a se 
converter 

Traficantes marcam território com símbolo que pode ser visto da Av. Brasil

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Grupo de traficantes liderado por Peixão possui cerca de 200 fuzis

REPRODUÇÃO DO TWITTER

Não é de hoje que 
lá na Ilha  o tráfico 
demonstra sinais de 
religiosidade”,

Investigador  
da Polícia Civil

Um dos objetivos de Peixão, 
a invasão ao Complexo da 
Penha, reduto de crimino-
sos do CV, parece ter tido 
uma nova etapa no fim de 
2020, quando a quadrilha 
liderada pelo traficante se 
uniu a milicianos de Brás 
de Pina. O pacto rendeu a 
Álvaro o comando da venda 
de drogas nas comunidades 
Quitungo e Guaporé. 

A união foi descoberta 
pela Polícia Civil durante a 
investigação de um homicí-
dio na localidade do Doura-
do, onde apenas a milícia do 
Quitungo atuava até então. 

As vítimas José Mário Alves da 
Trindade, o Cebolão, e Jhona-
tan Batista Vilas Boas Alves, o 
Cepacol, seriam milicianos des-
contentes com o pacto entre os 
paramilitares e o TCP.

Segundo as investigações, 
o acordo promoveu uma 
união de forças entre os gru-
pos, para que um defendes-
se o outro e se protegesse em 
caso de tentativas de invasão 
a áreas dominadas pelos ri-
vais. Além disso, a gangue do 
Peixão ficou com o domínio 
da venda de drogas e abertura 
de bocas nas áreas da milícia. 

Um morador da região, que 

preferiu não se identificar, 
relatou que localidades 
como a Guaporé onde não 
havia tráfico passaram a 
conviver com essa realidade 
nos últimos meses. “Até cir-
cular por lá ficou esquisito. 
Você precisa dizer para onde 
vai e de onde vem”, disse. 

Com as novas áreas sob a 
influência da facção, a pro-
ximidade com o Complexo 
da Penha diminuiu. Segun-
do medição feita via Google 
Maps, a favela da Guaporé 
está a menos de 1 km do 
morro do Sereno, que é do-
minado pelo CV.

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Alvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão (último 
à direita) em culto de igreja evangélica 

Vertente evangélica da facção Terceiro Comando Puro (TCP), liderada pelo traficante 
Álvaro Malaquias, o Peixão, estaria ganhando simpatizantes na Ilha do Governador 

Complexo 
de Israel na 
Baixada 
Agentes da Delegacia Es-
pecializada em Armas, 
Explosivos e Munições 
(Desarme) apuraram 
que Peixão tem sob seu 
comando cerca de 300 
soldados, divididos entre 
a Cidade Alta, Parada de 
Lucas, Vigário Geral, Pica 
Pau e Cinco Bocas - co-
munidades que formam 
o Complexo de Israel, na 
Zona Norte. A “Tropa do 
Arão” possuiria cerca de 
200 fuzis. 

Investigações apon-
tam que a gestão de Pei-
xão já se estendeu para 
Baixada Fluminense. Se-
gundo o delegado Gusta-
vo Castro, titular da Dele-
gacia de Combate às Dro-
gas (DCOD), Parada de 
Lucas e Vigário Geral são 
os fornecedores de drogas 
das favelas do Buraco do 
Boi, em Nova Iguaçu, e 
Parque Paulista, em Du-
que de Caxias. 

Em 2019, Peixão foi 
acusado de ordenar 
ataques à terreiros na 
Baixada.

Peixão também fez aliança com a milícia 
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ESTEFAN RADOVICZ

E
m 2017, o casal Adriana 
e Elias vivia debaixo do 
viaduto de Campo 
Grande quando sou-

be, através de um líder comu-
nitário, da ocupação Unidos 
Venceremos que ganhava for-
ma dentro de um condomínio 
Minha Casa, Minha Vida, no 
sub-bairro Jesuítas, em Santa 
Cruz, na Zona Oeste do Rio. 
Para lá foram e por ali mo-
raram nos últimos três anos, 
com cinco filhos, em um cô-
modo de madeira. Na última 
quinta-feira, um incêndio 
destruiu os barracos das 252 
famílias do local.  Ninguém 
morreu, mas A maior parte 
saiu só com a roupa do corpo. 
Agora, e recomeçar do zero.

O fogo começou pouco de-
pois das 19h e rapidamente se 
espalhou pelos barracos. A ver-
são dos moradores é de que a 
explosão de um botijão pode 
ter iniciado o incêndio. Mais de 
150 pessoas foram inicialmen-
te abrigadas no complexo es-
portivo Miécimo da Silva, em 
Campo Grande, e estão agora 
em galpões próximos ao lugar 
do incêndio.

A ocupação Unidos Vence-
remos ficava exatamente no 
meio do Minha Casa, Minha 
Vida de Santa Cruz, um com-

as cinco crianças, entre elas 
uma bebê de apenas um ano. 
“Se não fosse meu pai, não sei 
o que seria”, completa. Um 
morador, que preferiu não se 
identificar, disse que perdeu 
“tudo o que tinha para salvar 
os dos outros”. Ele tem proble-
mas de locomoção, mas foi rá-
pido em salvar crianças.

Os moradores são como o 
nome da ocupação sugere. Na 
Unidos Venceremos tudo é co-
munitário: desde o banheiro 
até a bica para lavar as mãos. 
A água era cedida por alguns 
moradores do condomínio vi-
zinho - outra parte não concor-
da com a ocupação.

Lusitânia Maria, de 52 

plexo de 1.343 apartamentos, 
construído em 2012. Cinco 
anos depois, chegaram os mo-
radores da ocupação. Levan-
taram barracos, quase todos 
de tábuas e pallets, um estra-
do de madeira comumente 
usado para transporte de car-
gas. A condição sanitária do 
local era desumana.

“Você vê rato mordendo 
criança, mexendo nas pane-
las, barata, lagarto. De noite, 
você ouve o barulho dos ratos 
andando pelos pallets. Veja 

quantos moradores de rua 
tem em Santa Cruz. É muito 
abandono”, comentou Elias 
da Matta, que foi com a espo-
sa Adriana por falta de opção: 
ou era lá, ou era a rua.

No momento do incêndio, a 
vendedora ambulante voltava 
do trabalho e enxergou, ain-
da da rua, o incêndio tomar 
grandes proporções. “O fogo 
era muito, muito alto”, con-
tou. Foi o pai dela quem abriu 
a porta do barraco para retirar 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

NÚMERO

252

Famílias viviam no local 

e perderam tudo o que 

tinham. A maioria saiu só 

com a roupa do corpo

anos, é moradora do Minha 
Casa, Minha Vida e se tornou 
umas das líderes da ocupa-
ção. “O condomínio cedia 
água para o pessoal. As pes-
soas nunca estão satisfeitas, 
uns tratavam mal, outros 
bem, mas todo mundo sem-
pre viveu normal. Está todo 
mundo abalado”, afirma.

Quatro 
mortos em 
colisão de 
lanchas
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Como o nome 
sugere, na Unidos 
Venceremos tudo era 
comunitário: desde 
o banheiro até a bica 
para lavar as mãos

‘Você vê rato mordendo criança’
Moradores relatam a vida na ocupação Unidos Venceremos, em Santa Cruz, dizimada pelo fogo quinta-feira

Acidente aconteceu 
em Angra dos Reis. 
Duas pessoas 
ficaram feridas

Um grave acidente entre lan-
chas em Angra dos Reis, no 
litoral sul do estado, no início 
da tarde de ontem, resultou 
em quatro mortos e dois fe-
ridos. O Corpo de Bombeiros 
confirmou que, às 12h41, foi 
acionado por causa da coli-
são. A Capitania dos Portos, 
da Marinha, também foi acio-
nada e colhia depoimentos de 
testemunhas para levantar as 
possíveis causas do acidente.
A batida entre as duas lan-
chas teria ocorrido próximo 
à Ilha de Paquetá, mas há 
informações que apontam 
para localidades da Ilha de 
Calaca e Ilha Itanhangá. 
Duas pessoas ficaram feri-
das, segundo informações, 
com escoriações leves. Em 
vídeos publicados nas redes 
sociais, as embarcações apa-
recem, filmadas por pessoas 
que passavam pelo local. 
Uma equipe de resgate da 
Marinha iniciou operações 
imediatamente. Na estrada 
de acesso à Angra do Reis, 
na Costa Verde fluminense, 
havia intensa circulação de 
viaturas da Polícia Civil e de 
veículos dos Bombeiros, re-
latam testemunhas.

Uma das lanchas do acidente

O cenário de destruição onde 
ficava a Unidos Venceremos.  
Fogo botou abaixo os barracos
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VASCO

FLUMINENSE

Tricolor joga mal, mas 
derrota o Sport por 1 a 0

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE F.C.

C
om dificuldades e sem 
jogar um bom futebol, 
o Fluminense voltou 
a vencer no Brasilei-

ro. Beneficiado pela vanta-
gem numérica adquirida no 
primeiro tempo, o Tricolor 
derrotou o Sport por 1 a 0, no 
Nilton Santos. O único gol da 
partida foi marcado por Luc-
ca, no segundo tempo. O Tri-
color chegou aos 46 pontos e 
se manteve na sétima coloca-
ção. A equipe comandada por 
Marcão voltará aos gramados 
na quarta-feira contra o Coriti-
ba, no Couto Pereira, às 20h30. 

Pressionado após ser golea-
do pelo Corinthians, o Flumi-
nense teve muitas dificulda-
des no primeiro tempo. Mes-
mo com uma equipe jovem, 
o Tricolor mostrou a mesma 
lentidão dos últimos jogos.

A marcação do Sport, co-
mandado por Jair Ventura, 
dificultou a criação de lances 
ofensivos pelo Fluminense. A 
equipe pernambucana esca-
pou em alguns momentos e 
criou boas jogadas ofensivas. 
Porém, as finalizações não 
foram boas e não colocaram  
Marcos Felipe para trabalhar. 
Aos 39 minutos, o Sport ficou 
com um jogador a menos. 

Após revisão do VAR, Júnior 
Tavares foi expulso.

Com um a mais, o Flumi-
nense teve mais espaços no 
ataque. O Tricolor voltou para 
o segundo tempo com a mes-
ma formação e conseguiu o 
gol. Com três minutos, após 
cruzamento de Calegari, Luc-
ca cabeceou e a bola bateu em 
Patric antes de morrer no fun-

do das redes de Luan Polli.
Aos 10 minutos, o Tricolor 

quase ampliou. Fred recebeu 
e deu belo passe para Michel 
Araújo. Cara a cara com o 
goleiro, o uruguaio finalizou 
forte e a bola explodiu no tra-
vessão. Um minuto depois, 
após cobrança de escanteio, 
Matheus Ferraz cabeceou 
com perigo para Luan Polli.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

O PREÇO DO SUCESSO

CACHIMBO DO SACI PEDALADAS 

 N As ligações do técnico 
Abel Braga com o Inter-
nacional teriam a ver com 
o Saci Pererê, mascote do 
clube gaúcho. Diz a lenda 
que, quando era garoto, 
Abel espantava os mole-
ques que queriam pegar 
o Saci com a peneira. Saci 
estaria por trás da cam-
panha e iria secar o São 
Paulo à tarde, na Arena 
da Baixada, em Curitiba, 
contra o Athletico-PR, ba-
forando depois o cachim-
bo no Estádio Beira-Rio 
na partida com o Fortale-
za. Dizem que Abel Braga 
tem o Saci Pererê tatuado 
nas costas e não mostra a 
ninguém. Será?

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

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

 NPor disputar com chances 
de título três competições 
paralelas, o Palmeiras é con-
denado a jogar a cada três 
dias para atender o calendá-
rio nacional e internacional. 
A programação massacrante 
compromete a qualidade, a 
equipe só joga, não treina, o 
técnico português Abel Fer-
reira (foto) pouco pode fazer 
e mal tem tempo para estu-
dar rivais. Jogou sexta-feira 
com o Grêmio, amanhã com 
o Corinthians, quinta-feira 
com o Flamengo, domingo 
com o Ceará, na terça-feira, 

dia 26, com o Vasco ( jogo 
adiado da primeira rodada do 
turno), para, depois, fazer a 
contagem dos sobreviventes 
e ir para a decisão da Liberta-
dores, quatro dias depois, no 
Maracanã, com o Santos. Se 
for campeão, terá o Mundial 
de Clubes e a decisão da Copa 
do Brasil com o Grêmio adia-
da para os dias 28 de feverei-
ro e 7 de março, depois do 
Brasileiro e misturado com 
o Paulistão. Se ganhar uma 
dessas taças, será um suces-
so, duas uma façanha, as três, 
algo sobrenatural.

 NReal Madrid paga mico, 
perde por 2 a 1 e é elimina-
do na Supercopa da Espa-
nha pelo modesto Athleti-
co de Bilbao, 12º do Cam-
peonato Espanhol.

 N Precisando desespera-
damente de vitórias, o 
Botafogo vai hoje à Vila 

Belmiro encarar o Santos, 
que está em grande fase. O 
técnico Eduardo Barroca 
ainda acredita, mas parece 
que só mesmo ele.

 N A pandemia do novo co-
ronavírus volta assustar 
e ameaça a realização da 
Olimpíada de Tóquio.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Vagner Mancini pegou 
o Corinthians ameaça-
do de rebaixamento, sob 
desconfiança de grande 
parte da imprensa pau-
lista e já briga por vaga na 
Libertadores.

 N A situação do Cruzeiro 
é desesperadora: atra-
sos de pagamento, insa-
tisfação no grupo, dívi-
das com fornecedores e 
a União, Felipão amea-
çando ir embora. O caos.

FLAMENGO

Proposta por Bruno Henrique
Um dos destaques do Fla-
mengo, o atacante Bruno 
Henrique vai receber pro-
posta milionária para deixar 
o clube. Segundo o portal “Al-
bilad Daily”, o Rubro-Negro já 
está ciente da tentativa a ser 
feita pelo Al-Hilal, da Arábia 
Saudita. Os valores estão na 
casa dos 10 milhões de euros 
(cerca de R$ 64 milhões). O 
clube árabe pretende agir já 
na próxima janela de transfe-
rência local, ainda neste iní-
cio de ano.

Segundo o portal, o ca-
misa 27 chamou atenção 
após atuação em “nível ma- Bruno Henrique: valorizado

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

ravilhoso” no jogo contra o 
Al-Hilal pela semifinal do 
Mundial de Clubes em 2019.

O valor de 10 milhões de 
euros não interessa ao time 
carioca, que já negou a venda 
do atacante para o Benfica 
em 2020, após indicação do 
ex-treinador Jorge Jesus. O 
clube também não tem in-
teresse em negociar com o 
clube árabe, que já contratou 
o volante Cuéllar em 2019.

Bruno Henrique tem mul-
ta rescisória de 35 milhões 
de euros (aproximadamente 
R$ 214 milhões), e contrato 
válido até dezembro de 2023.

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.

Fogão encara o Santos
Desesperado, o Botafogo 
terá um velho conhecido 
pela frente hoje, às 16h. O 
Alvinegro encara o Santos, 
do técnico Cuca, que teve 
passagens marcantes pelo 
Glorioso, em duelo na Vila 
Belmiro. A equipe carioca 
precisa desesperadamente 
de um resultado positivo.

A equipe paulista, co-
mandada pelo ex-treinador 
do Botafogo, vive um gran-
de momento na temporada. 
Na última quarta-feira, o 
Peixe derrotou o Boca pela 
semifinal da Libertadores e 
garantiu presença na final 
da competição, contra o Pal-
meiras, no próximo dia 30. Barroca: situação dramática

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Sem compromissos no meio 
de semana, o Santos deverá 
entrar em campo com o que 
tem de melhor.

O Botafogo deverá ir a 
campo com Diego Cavalie-
ri; Kevin, Kanu, Marcelo Be-
nevenuto e Víctor Luis; José 
Welison, Caio Alexandre e 
Bruno Nazário; Kelvin, War-
ley e Pedro Raul. 

Em situação desesperado-
ra no Campeonato Brasileiro, 
o Botafogo busca uma vitória 
para seguir sonhando com a 
permanência na Série A. De 
acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia 
no site “Infobola”, o Glorioso 
tem 98% de risco de queda.

BOTAFOGO

Matheus Ferraz 
diante do Sport: 

zagueiro teve 
trabalho em 

lances de bola 
parada e em 

muitas não levou 
vantagem

Aos 19 minutos, o Sport 
teve grande chance de em-
patar. Após cruzamento de 
Patric, Dalberto cabeceou no 
travessão, a bola voltou para 
o clube pernambucano, mas 
Matheus Ferraz afastou. Nos 
últimos momentos, o Trico-
lor segurou a bola no campo 
de ataque e manteve o pla-
car favorável.

ADÍLSON BATISTA
O técnico Adílson Batista sofreu infarte na 

quinta-feira e foi internado no Hospital 

Cardiológico Constanini, em Curitiba  

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

Resultado em São Januário coloca  
o Botafogo na lanterna do Brasileiro

Cruzmaltino perde 
para o Coritiba

DANIEL CASTELO BRANCO

Germán Cano passa em branco na disputa com o goleiro Wilson

Vanderlei Luxemburgo co-
nheceu a sua primeira der-
rota no comando do Vasco 
em 2021. Em São Januá-
rio, a equipe carioca jogou 
com um a menos desde o 
primeiro tempo e não re-
sistiu ao Coritiba. O Coxa 
venceu por 1 a 0 e deixou 
a lanterna do Brasileiro 
para o Botafogo, que hoje 
encara o Santos.

O resultado fez o Cruz-
maltino estacionar nos 31 
pontos. No entanto, a equi-
pe carioca não corre risco 
de entrar no Z-4 nesta ro-
dada, porque o Bahia só 
vai encarar o Corinthians 
no dia 28, em partida adia-
da. O Vasco voltará aos gra-
mados na quarta-feira, con-

tra o Bragantino, fora de casa.
Atuando em casa, o Vasco 

iniciou o jogo tendo muitas 
dificuldades. Aos 29 minu-
tos, Henrique acertou o braço 
em Sarrafiore e, após interven-
ção do VAR, foi expulso. Aos 
43 minutos, o Coritiba abriu 
o placar. Hugo Moura finali-
zou após a defesa vascaína não 
afastar e bola morreu no gol de 
Fernando Miguel.

O Vasco voltou para o se-
gundo tempo com Benítez e 
Caio Lopes na vaga de Tal-
les e Juninho. O Coritiba re-
cuou, mas o Cruzmaltino ti-
nha dificuldades para criar 
oportunidades e não con-
seguiu o empate. Cano teve 
grande chance no fim, mas 
Wilson fez bela defesa. 

Após massacre diante do Corinthians, Lucca dá a vitória ao Fluzão no Nilton Santos
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DIVULGAÇÃO

Vinicius Marques 

de Carvalho em 

seu escritório, em 

São Paulo

E
nquanto o governo 
Bolsonaro colecio-
na polêmicas e cri-
ses com o Centrão e 

o Congresso, na economia 
há amostras de que o Parti-
do dos Trabalhadores (PT) 
segue influente em deter-
minados órgãos, mesmo 
com a promessa de abertu-
ra de mercado e uma agen-
da liberal.

O principal exemplo está 
no Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), 
órgão vinculado ao Ministé-
rio da Justiça, que tem como 
objetivo fomentar e dissemi-
nar a cultura da livre concor-
rência no mercado.

No centro de diversas tra-
tativas está Vinicius Mar-
ques de Carvalho, que tem 
laços históricos com o PT. O 
advogado se filiou ao partido 
em 2000 e só formalizou a 
sua desfiliação em 2013, cin-
co dias após a imprensa reve-
lar que ele era filiado à sigla 
enquanto presidia o Cade 

na era PT (Vinícius presidiu 
a entidade entre os anos de 
2012 e 2016).

Vinicius Marques de Car-
valho, que, dentro do Con-
selho, já defendeu a empre-
sa Raízen, grupo que con-
trola a marca da distribui-
dora Shell no Brasil, mostra 
que até hoje possui certa in-
fluência no órgão, a ponto 
de não causar constrangi-
mento em um conselheiro 
nomeado no governo Bol-
sonaro e que fez o agrado a 
um petista de carteirinha 
para salvar o processo a pe-
dido do advogado ligado ao 
PT, mesmo contrariando o 
prazo do regimento inter-
no do Cade.

A polêmica se concentra 
na Raízen, que foi ao Cade re-
clamar que uma concorren-
te era anticompetitiva por 
vender combustível abaixo 
do preço no Rio de Janeiro, e 
por duas vezes teve o pedido 
negado pela Superintendên-
cia-Geral do órgão, mas pôde 

ver o caso avançar graças a 
uma manobra fora de prazo 
tomada por um dos conse-
lheiros do órgão.

A última decisão do Cade, 
para arquivar o caso, foi em 
16 de dezembro, com o prazo 
para recurso começando a 
correr no dia 21. Mas, pelas 
regras do Conselho, após o 
arquivamento na Superin-

tendência-Geral, o tribunal 
do Cade pode reverter essa 
decisão. Para isso, é preciso 
que um conselheiro faça o 
pedido e o tribunal aprove.

E foi exatamente o que 
um conselheiro fez, dando 
sobrevida ao processo, ainda 
que artificialmente. Porém, 
há um problema.

O despacho do conselhei-

ro aconteceu já em janeiro, 
no apagar das luzes do dia 4, 
às 19h22m, quando o prazo 
estava no último dia para a 
decisão do tribunal – tornan-
do o pedido do conselheiro 
natimorto. Porém é preciso 
levar em conta que o prazo 
de 15 dias se dá para a análise 
do tribunal e não para a ma-
nifestação do conselheiro.

O que houve, na prática, 
foi um atendimento ao pe-
dido, no governo Bolsonaro, 
do ex-presidente do Cade e 
super poderoso na era PT – 
e que segue com influência 
no conselho. Uma vitória, 
ainda que primária, de Vi-
nicius Marques de Carvalho, 
da era PT, no Cade do gover-
no Bolsonaro.

O homem 
forte do PT 
no Cade
Com mais de 13 anos vinculado ao 
partido, Vinicius Marques de Carvalho 
ainda mostra sua influência no órgão 
que presidiu entre 2012 e 2016 
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Fotografias: 

Estefan 
Radovicz

Luciano 
Belford

No Theatro Municipal, 
inaugurado em 1909, 
na Cinelândia, a  
bailarina Irene 
Orazem, de 80 anos, 
desfila sua elegância 
e sabedoria: ela 
entrou na escola de 
dança aos oito anos
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A
reflexão surgiu num bate-papo com o meu amigo 
Estefan Radovicz, craque dos cliques poéticos. 
“Aninha, olhando nos meus arquivos, eu me 
lembrei de outro projeto meu: sobre as datas 
na parte alta de alguns sobrados”. E, mesmo 

sem ter visto suas fotografias, fiquei pensando em como 
prédios históricos e centenários vêm acompanhados de 
tanta reverência. Afinal, já foram palcos da História, essa 
com H em maiúsculo mesmo, e têm muito a nos dizer.

Só na Cinelândia, no Centro do Rio, três vizinhos com-
partilham charme e imponência: o Theatro Municipal, 
inaugurado em 1909, a Biblioteca Nacional, de 210 anos, e 

o Museu Nacional de Belas Ar-
tes, sediado desde 1937 no pré-
dio histórico de 1908. Ao meu 
olhar de visitante, não há rivali-
dade entre os veteranos, sábios 
guardiões da cultura, cada um 
com o seu encanto. Pelo imenso 

Brasil, os Patrimônios Culturais da Humanidade nos orgu-
lham com todo o seu percurso de muitos anos. Como o Centro 
Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais. A lista de relíquias 
históricas se estende mundo afora. 

E a preservação de projetos arquitetônicos nos faz ter 
referências do que não vimos, mas tomamos conhecimen-
to. Assim como nós mesmos, que registramos marcas que 
expressam o quanto vivemos. As rugas, os cabelos brancos e 
também os rarefeitos são sinais de quem está aqui há tempo 
suficiente para ter o que ensinar aos mais novos. Se trilhamos 
um caminho, é porque alguém começou a desbravá-lo antes 

de nós. E, para ser pioneiro, é preciso coragem. Assim como 
é possível que o veterano una sua experiência aos novos tem-
pos, como bem comprova o ator Ary Fontoura, aos 87 anos 
divertindo mais de dois milhões de seguidores no Instagram.

Inúmeras pessoas, no entanto, se esquivam do rótulo de 
sênior, carregando o receio de estarem datadas e serem tra-
tadas pejorativamente. Mas não me esqueço da live festiva de 
Gilberto Gil pelos seus 78 anos, em junho de 2020. Ao fim, ele 
resumiu a delícia de quem segue a caminhada: “Como dizia 
Dona Canô, quem não morre envelhece”. 

Um dedo de prosa com quem tem história para contar é 
muito bom. Estar aqui há mais tempo deve ser sinal de sabe-
doria e não de ser demodé. Afinal, para haver construções a 
serem admiradas é preciso, antes de tudo, os incomparáveis 
patrimônios humanos.

O mundo mágico 
dos livros é o local 
de trabalho da 
bibliotecária Vera 
Lúcia de Almeida, de 
68 anos, há 26  
no Real Gabinete 
Português  
de Leitura, 
inaugurado em 1837, 
no Centro do Rio 

“Um dedo de prosa com quem tem história para 

contar é muito bom. Estar aqui há mais tempo 

deve ser sinal de sabedoria e não de ser demodé”

“Se trilhamos um caminho, é porque 

alguém começou a desbravá-lo antes de nós. 

E, para ser pioneiro, é preciso coragem”

Clique da 

fachada datada 

revela detalhes 

arquitetônicos 

através do olhar 

de Estefan 

Radovicz
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Criada em 1860, a 
doceria Casa Cavé, 
no Centro do Rio, 
tem um símbolo: 
João José de 
Oliveira, de 67 
anos. Adepto aos 
novos tempos, ele 
recepciona os 
clientes com álcool 
e cartão digital  
na entrada
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patrimônios
Nossos
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Eram os dias finais do ano 
que já se findou quando 
recebi a notícia. Nesse 

dia, estava de folga, ajeitando a 
vida, que deixo de lado, quan-
do estou no hospital. Sou en-
fermeira e, no cuidar, descobri 
o meu lugar no mundo. E foi 
assim que conheci Anna Maria 
Martins, a escritora.

O primeiro dizer daque-
la bela mulher de 96 anos foi, 
“Minha querida, estou sendo 
muito bem tratada aqui, agra-
deço a amabilidade de todos, 
mas, infelizmente, vou ter que 
ir embora, compreende?”. A fi-
lha sorria com o dizer da mãe. 
As palavras, companheiras de 

Um céu para Anna

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

toda uma vida, não aconteciam 
sem cerimônias. Eram pensadas 
antes de ganharem vida. 

Acho linda a vida de um escri-
tor e quis saber mais. Um pouco 
ela mesma me disse, feliz com 
minha curiosidade. Outro tanto 
fui pesquisando e me encantando 
com aquela mulher. O marido era, 
também, escritor. E, também, a 
filha. Ela gostava de dirigir a vida, 
inclusive. Mas me contou que, aos 
90, ainda ia interior afora visitar 
parentes. E gostava da liberdade. 
E ria dizendo que, vez ou outra, 
extrapolava os limites da veloci-
dade, “Que minha filha não me 
ouça!”, soletrava brincadeiras. 

Os livros tomavam horas de 
seus dias. Era ciosa na arte de tra-
duzir, engenhosa na arte de in-
ventar personagens ou de relatar 
acontecimentos. Os seus pares a 
tinham como a dama da elegân-
cia ou da delicadeza ou da gene-

POR CONTA DA PANDEMIA

Vivendo uma fase de vacas magér-
rimas, o Rio de Janeiro não pode 
se dar ao luxo de abrir mão da 
receita gerada por um evento da 
magnitude do Carnaval. De acor-
do com a Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), das receitas 
de R$ 8 bilhões geradas pelo Car-
naval do ano passado em todo o 
país, mais de R$ 2,3 bilhões fica-
ram no Rio. A rede hoteleira local 
beirou 100% de ocupação durante 
a semana da festa — o que, natu-
ralmente significa pleno empre-
go no setor. O mesmo vale para os 
restaurantes e os bares da cidade. 

E mais: cerca de 10 mil pes-
soas se credenciaram como 
vendedores ambulantes para a 
festa do ano passado. A situação 
da pandemia, no entanto, mos-
tra que, ao invés de esquentar, 
é hora de esfriar os tamborins. 
Por mais que esse dinheiro faça 
diferença (e faz), é preciso tam-
bém pensar na saúde da popu-
lação. Resta saber se é possível 
zelar pela vida das pessoas e pre-
servar, senão toda, pelo menos 
parte da renda que o Rei Momo 
traz para o Rio nos dias de folia. 

CRIANÇAS SEM MÁSCARA 
A questão é delicada e deve ser 
mantida, na medida do possível, 

O 
brasileiro de um modo geral e o carioca em particular se ha-
bituaram ao longo de décadas a “esquentar os tamborins” 
no mês de janeiro. A expressão, para quem gosta do Carna-

val, se refere às semanas que antecedem a folia, quando é hora de 
começar a preparar o corpo, o espírito e o bolso para os quatro dias 
de agitação. Para a grande maioria das pessoas, isso é sinônimo de 
alegria, de descontração e de gastos mais generosos. Para alguns 
setores da Economia, é um momento de trabalho intenso e é justa-
mente aí que está o problema.

ESFRIANDO OS TAMBORINS

Um olhar sobre o Rio

distante das paixões. Os ânimos es-
tão exaltados e basta que alguém 
defenda a flexibilização dos meca-
nismos de controle da pandemia 
para logo ser tratado como um ini-
migo da Saúde pública. 

Na semana passada, por exem-
plo, o secretário da Saúde do Rio, 
Daniel Soranz, defendeu, com razão, 
a dispensa do uso de máscaras por 
alguns grupos — entre os quais, as 
crianças de até cinco anos. Isso bas-
tou para Soranz — que tem adotado 
medidas eficazes para controle e tra-
tamento da covid-19 — passar a ser 
acusado de negligenciar os cuidados 
com a doença. Em tempo: na Euro-
pa, mesmo em países que adotaram 
medidas rigorosas para controle do 
vírus, crianças de até dez anos estão 
dispensadas do uso da máscara...

O xis da questão é: se uma pro-
posta simples e defensável como a 
de Soranz já causou uma discussão 
acalorada, é possível esperar, para o 
caso do Carnaval, um debate mais in-
flamado ainda. Mesmo assim, e dian-
te do peso da festa para a Economia 
da cidade, ele não pode ser evitado.

IMUNIDADE 
Da mesma forma que não podem se 
dar ao luxo de abrir mão da receita 
gerada pelo Carnaval, a cidade e o 
estado também não devem por em 

a chegada de Eduardo Paes à 
prefeitura, no último dia 1º. Se 
os seis meses que nos separam 
da data marcada para a festa 
não bastam para se conseguir 
a imunização geral da popula-
ção, eles são mais do que su-
ficientes para se elaborar um 
esquema de testagem que ga-
ranta um Carnaval seguro para 
o maior número de pessoas. 

Isso é possível? Com as infor-
mações de momento, a resposta 
é não. Na semana passada, por 
exemplo, Paes acertou ao recuar 
de uma decisão que permitiria 
a volta de público aos estádios 
de futebol. A justificativa foi 
justamente a dificuldade para 
se fiscalizar o cumprimento das 
regras de distanciamento reco-
mendadas para essa situação. 
A cada dia que passa, porém, 
surgem novas modalidades de 
testes que fornecem resultados 
muito mais rápidos e confiáveis.

Com base neles será possível 
elaborar um esquema que, por 
exemplo, só permita o acesso ao 
Sambódromo a quem apresen-
tar o resultado de exames feitos, 
no máximo, 48 horas antes. Des-
de o início da pandemia, vem 
sendo disseminada a noção de 
que os cuidados com o coronaví-
rus exigem a paralisação de toda 
e qualquer atividade econômica. 
Chegou a hora de cobrarmos das 
autoridades e da ciência a cria-
ção de um ambiente seguro para 
os que já estão na cidade e os que 
virão para a festa. 

rosidade. Meu Deus, por que de-
morei tanto para conhecer essa 
mulher?

Já disse que gosto do cuidar, 
e esse é o meu manifesto de que 
não desisti da humanidade. Mas 
me pego absorvida de horror 

quando vejo as violências. Há 
mulheres que chegam ao hospi-
tal rabiscadas de um escrito co-
varde que agride partes do corpo 
e que diminui a alma. A alma, vo-
cacionada para as grandezas. Bri-
gas tolas que geram ferimentos, 

por homens armados de ódio. No 
trânsito. Na vizinhança. No bar. 

Há outras provas da violência 
onde trabalho. Os abandonados. 
Os que melhorariam mais rapi-
damente se tivessem o amor dos 
seus. Essas imagens sempre me 
visitaram. E me entristeceram. E, 
jamais, me desanimaram. 

Meu ânimo hoje é outro. A 
tristeza da despedida de Anna e 
a certeza de que o que ela falou 
era mais profundo do que ir para 
casa. “Agradeço a amabilidade de 
todos, mas, infelizmente, vou ter 
que ir embora”.

Ela foi embora. Infelizmente, 
ela foi embora. Embora tenha ido 
feliz. Não que a vida não a tivesse 
ferido, mas tinha ela, na gentile-
za, o poder cicatrizante dos dias. 
Quem a conheceu, há mais tem-
po, dizia que os dias ao lado dela 
eram mais leves. Que ela plantou 
delicadezas em todos os palcos 

em que representou com mestria 
o viver pela palavra.

“Sou uma escritora”, dizia ela, 
“Sou da literatura, sou das histó-
rias bem contadas, dos laços que 
unem vidas e que proporcionam 
felicidades”.

Decidi que vou ler mais em 
gratidão aos poucos dias em que 
pude ouvir a sonoridade da sua 
voz dizendo belezas. Fico ima-
ginando como deve ser um céu 
para Anna. Terá ela um clube de 
leituras para explicar o amor, a 
amizade, a bondade? Terá ela ou-
tros escritores para inspirar os 
dias? Terá ela alguma enfermei-
ra como eu para acariciar a alma 
cuidando e sendo cuidada?

Sou uma mulher de fé. E isso 
me basta para dizer que não sei 
como é a vida depois que a vida se 
despede. Só sei que não pode ser 
ruim para quem foi bom. Anna, 
ainda nos encontraremos...
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risco a saúde da população. Pelo 
calendário do momento, os eventos 
oficiais de fevereiro foram cancela-
dos e os desfiles das escolas de sam-
ba na Marquês de Sapucaí, adiados 
para os dias 11 e 12 de julho. Isso, 
porém, não basta. 

A taxa de contaminação no Rio 
voltou a crescer nas últimas sema-
nas e qualquer descuido agora pode 
significar a contaminação pelo co-
ronavírus justo no momento em 
que a vacina está chegando. Mesmo 
que corra tudo bem e a campanha 
de vacinação seja um sucesso, nin-
guém pode prever com certeza a 
data para em que se alcançará um 
nível de imunidade que permita a 
volta à normalidade. Diante dessa 
incerteza, algumas pessoas envol-
vidas com o Carnaval defendem 
que, ao invés de adiar os desfiles, 
o mais seguro seria simplesmente 
não fazer a festa este ano. 

É justamente esse o problema. 
Assim como não é razoável simples-
mente defender que um evento das 
dimensões do Carnaval seja cance-
lado — devido ao prejuízo que isso 
pode causar à Economia e à Cultura 

cariocas — é preciso admitir que ju-
lho está logo aí. E nada indica que, 
até lá, teremos as condições seguras 
para a realização do Carnaval, que 
se caracteriza por aglomerações, 
pela proximidade entre as pessoas 
e por momentos de descontração 
que não combinam com os cuida-
dos sanitários recomendáveis numa 
hora como esta. 

A VEZ DA CIÊNCIA 
É possível fazer algo para garantir 
que a festa aconteça sem que isso 
leve ao aumento da taxa de conta-
minação? A tentação inicial é res-
ponder que não: seria uma temeri-
dade. O bom senso, no entanto, diz 
que, se as condições não existem, é 
possível criá-las.  O primeiro cuida-
do a ser tomado, claro, é a intensi-
ficação da vacinação. Todos os es-
forços, a partir de agora, devem ser 
concentrados na direção de uma 
campanha ampla e sem atropelos.

Outro cuidado a ser tomado é 
a testagem em massa da popula-
ção — providência que, no caso 
específico do Rio, passou a ser 
tratada como prioridade desde 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

“Já disse que gosto 

do cuidar, e esse é 

o meu manifesto 

de que não desisti 

da humanidade”

“Em fase de vacas 

magérrimas, Rio 

não pode abrir 

mão da receita do 

Carnaval”



ECONOMIA

Caí no golpe da falsa vaga, e agora? 
Empresas recrutadoras não podem cobrar nenhum valor de candidato, seja qual for a fase da seleção 

REPRODUÇÃO

É preciso que candidatos fiquem atentos aos anúncios de empregos

C
om o intuito de apli-
car golpes, empresas 
maliciosas aprovei-
tam o momento de 

ansiedade que ronda a vida 
dos desempregados. Ao pro-
curar uma vaga de trabalho, 
os interessados podem en-
contrar oportunidades que 
exigem o ingresso em cur-
sos pagos pelo candidato, na 
“garantia” de uma chance no 
mercado de trabalho. Fique 
atento, as empresas não im-

pedidas de cobrar por cursos 
de solicitar dados bancários 
antes da contratação. 

De acordo com Juliana 
Moya, especialista em Rela-
ções Institucionais da Pro-
teste, Associação Brasileira 
de Defesa do Consumidor, 
geralmente, as vagas de em-
prego anunciadas com “fins 
fraudulentos” exigem que o 
candidato pague para par-
ticipar das fases do proces-
so seletivo. “Algumas vezes 
é exigido o pagamento de 
uma taxa para participar da 
primeira entrevista, outras 

 > A advogada especia-
lizada em Direito do 
Consumidor Catia Vita 
reforça a importân-
cia da denúncia, caso 
o candidato caía em 
um golpe como esse. 

“O primeiro passo é 
guardar toda a docu-
mentação como con-
trato, panfletos e con-
versas. Em seguida, 
exija o cumprimento 
forçado da oferta ou a 
restituição da quantia 
paga junto a empresa, 
por meio de reclama-
ção diretamente com 
a empresa, por escrito 
ou anotando protoco-
los, exigindo a solução. 
Caso a empresa não re-
solva, deve-se acionar 
os órgãos de defesa do 
consumidor como Pro-
con ou seu advogado de 
confiança e ingressar 
com uma ação de inde-
nização”, ensina Vita.

“No entanto, caso 
estejamos diante de 
um golpe, por exemplo 
estelionato, ele poderá 
procurar uma Delega-
cia de Polícia para re-
gistro da ocorrência”, 
informou o Procon/RJ.

É preciso 
denunciar 
situação

vezes simulam que o can-
didato foi aprovado para a 
vaga, mas que para iniciar o 
trabalho precisa pagar por 
um curso de capacitação téc-
nica”, explica.

NÃO PODE HAVER COBRANÇA
A advogada trabalhista Ma-
ria Lúcia Benhame, do escri-
tório Benhame Sociedade 
de Advogados, adverte que 
as empresas não podem co-
brar para que um emprego 
seja concedido. “Se a função 
exige formação, a empresa 
pode pedir que a qualifica-
ção exista, mas não fazer esse 
curso cobrado. As agências 
também não podem agir as-
sim. O Código de Defesa do 
Consumidor considera como 
venda casada e não permite 
essa prática”, alerta.

No caso de uma venda ca-
sada, quando uma institui-
ção condiciona a aquisição 
de um produto à compra de 
outro, o Procon/RJ informa 
que o consumidor deve pro-
curar a autarquia para ajudá
-lo no caso. 

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

CAPITALIZAÇÃO PARA GARANTIR 
APOSENTADORIAS 
Presidente do Previ-Rio quer modernizar o órgão e assegurar a sustentabilidade do fundo

O 
Instituto de Previ-
dência e Assistên-
cia do Município do 
Rio de Janeiro (Pre-

vi-Rio), autarquia que admi-
nistra o fundo dos servidores 
(Funprevi), passou a ter, des-
de o início do mês, o coman-
do da atuária e auditora do 
Tribunal de Contas do Mu-
nicípio (TCM), Melissa Gar-
rido Cabral. Em entrevista à 
coluna, a especialista diz que 
assume esse desafio buscan-
do aplicar seu conhecimento 
para tornar o fundo susten-
tável e, assim, garantir os 
benefícios previdenciários 
hoje e no futuro. Para isso, 
vai investir no trabalho de 
modernização do instituto, 
centralização das concessões 
de aposentadorias, além da 
capitalização do Funprevi — 
o que demanda estudos que 
já foram iniciados.

Outro ponto que vem sen-
do colocado pelo governo é 
uma possível mudança da 
alíquota previdenciária de 
11% para 14%, seguindo a 
Emenda Constitucional 103 
(que instituiu a reforma na-
cional), o que já está em aná-
lise pelo Previ-Rio. Também 
está nos planos a criação da 
previdência complementar, 
voltada para servidores com 
salários mais altos.

Melissa ressalta que, 
mesmo com a adequação 
do município à regra fede-
ral, somente isso não será 
suficiente para o equilíbrio 
do fundo. Por isso, enfatiza 
a necessidade de encontrar 
mais meios para reforçar a 
previdência.

“Serão necessárias outras 
fontes, só isso (aumento do 
desconto) não vai ser sufi-
ciente. Fazendo esse plano 
(de capitalização), a ideia é 
colocar todas as fontes den-
tro de uma lei, porque assim 
está tudo legalizado e o fun-
do caminha dentro de um 
planejamento”, detalha.

A gestora acrescenta ain-
da que, no caso da mudança 
da contribuição, a prefeitura 
obrigatoriamente também 
terá que repassar ao fundo 
um percentual maior (refe-
rente à contribuição patro-
nal): “(A adequação de alí-
quota) Isso foi determinado 
pela EC 103. É importante 
lembrar que, se aumentar a 
contribuição do servidor, au-
tomaticamente, a contribui-
ção patronal vai para 28%. 
Então, é algo que vai ter a 
contrapartida do Tesouro”.

A presidente da autarquia 
disse que todas as medidas 
são no sentido de assegurar 
os benefícios previdenciá-
rios. E que, hoje, a folha de 
pagamentos supera as re-
ceitas do fundo em aproxi-
madamente R$ 1 bilhão por 
ano, sendo sempre necessá-
rio aporte do Tesouro. “As 
medidas são visando um 
bem maior, são para tentar 
constituir a reserva, para 
capitalizar o fundo e garan-
tir o benefício da geração 
atual e da geração futura, 
sem precisar de repasses do 
Tesouro”, enfatiza.

Melissa Garrido pondera que Lei 5.300 não é suficiente; ela comanda trabalhos para uma nova capitalização

LUCIANO BELFORD

 > Logo que assumiu a 
cadeira, a presidente do 
instituto se deparou com 
uma tarefa urgente: a do 
plano de saúde dos servi-
dores municipais ativos, 
aposentados e pensionis-
tas, e seus dependentes. 

O prazo do contrato 
com a Assim termina no 
fim deste mês, e para não 
deixar os beneficiários 
descobertos, ela procurou 
a operadora do plano para 

prorrogar o serviço por mais 
seis meses, até que seja feito 
novo credenciamento. 

“Quando eu cheguei aqui, 
no dia 1º, tive a notícia de que 
o contrato do plano de saúde 
se encerra em 31 de janeiro. 
Fomos surpreendidos com 
essa data”, relata.

“E o que a gente fez? Dian-
te do prazo exíguo para o en-
cerramento, tomamos duas 
posturas: pedimos autori-
zação para a Fazenda para 

a prorrogação por mais seis 
meses, seguindo as orienta-
ções do decreto, e também 
mandamos um ofício para 
o Ministério Público (diante 
da denúncia feita em 2020 
sobre ilegalidades nesse con-
trato) para nos colocar à dis-
posição para mais informa-
ções e avisando que a gente 
precisa prorrogar, em aten-
ção às vidas. Enviamos para 
o MP se manifestar e para 
colocar as portas abertas e 

processo mais participa-
tivo”, ela diz. “E verificar 
se novas operadoras de 
planos de saúde estarão 
interessadas”, pontua.

O instituto ainda está 
aguardando o posiciona-
mento da operadora do 
plano. Caso haja uma ne-
gativa em meio a essa si-
tuação emergencial, serão 
analisados os instrumen-
tos jurídicos para garantir 
o serviço ao funcionalismo.

deixar bem ciente que é algo 
transparente”, afirma.

Melissa complementa: 
“Nossa preocupação aqui é 
o servidor. Hoje a gente tem 
mais de 150 mil vidas. Não 
podemos deixar os servido-
res sem o plano, ainda mais 
no meio de uma pandemia”.

A ideia é, nesse período, 
organizar os trabalhos para 
a realização de novo creden-
ciamento, fazendo antes 
uma consulta pública, “um 

 > Formada em Ciências 
Atuariais pela UFRJ, 
com mestrado em Ma-
temática Aplicada a 
Finanças, no Instituto 
de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA), e duas 
pós-graduações — uma 
na Uerj, e outra na AVM 
—, Melissa Garrido Ca-
bral entrou no Tribunal 
de Contas do Município 
em 2011. Antes, atuava 
na iniciativa privada. 

“Eu trabalhava na ini-
ciativa privada, fiz o con-
curso do TCM em 2011, e 
estou até hoje lá”, conta. 
Entre os diversos setores 
(ou inspetorias) do Tri-
bunal, ela ficou na Coor-
denadoria de Auditoria e 
Desenvolvimento (CAD). 

Ali, passou a ter a 
missão de auditar o 
fundo previdenciário 
do município: “Me alo-
caram na CAD e eu fui 
designada para fazer 
auditoria do fundo de 
previdência logo que 
cheguei lá. Fiz a audi-
toria da lei de capita-
ção 5.300, e cheguei 
com esse olhar da parte 
atuarial, que é o passivo 
de longo prazo”.

Seus dois trabalhos 
nas pós-graduações, 
“por coincidência” — diz 
—, foram em temas do 
Funprevi: “Um foi sobre o 
Funprevi e outro sobre o 
plano de saúde (em 2015)”. 

Sobre os motivos 
que a levaram a aceitar 
o convite, ela acredita 
que poderá contribuir 
com sua bagagem. “Es-
tou acostumada a ficar 
atrás do computador, 
mexer com os números, 
buscar soluções... Quan-
do foi feito o convite fi-
cou bem claro isso, que 
era uma pessoa técni-
ca, especialista na área, 
com a missão de gerar 
mais sustentabilidade 
ao fundo. Resolvi acei-
tar o desafio”, conta.

“Pensei o que eu real-
mente poderia trazer, 
e eu achei que eu te-
nho muito a oferecer e 
acho que tenho muito 
a aprender também. E 
achei que seria o mo-
mento de ter uma pes-
soa técnica aqui para 
conseguir levar isso à 
frente, e sensibilizar 
sobre a importância da 
previdência. As pessoas 
têm que pensar no fu-
turo para que possam 
planejar suas vidas”, 
declara a nova gestora 
da autarquia.

Trabalho com 
olhar para a 
parte atuarialSerão necessárias 

outras fontes, só 
isso (aumento 
da alíquota) não 
vai ser suficiente. 
Fazendo esse plano 
(de capitalização), a 
ideia é colocar todas 
as fontes dentro de 
uma lei”

CONFIRA

R$ 35 BI

R$ 32 BI

198 MIL

Último balanço apontou 
déficit atuarial de R$ 35 
bilhões. Cálculo está sendo 
atualizado, e a presidente 
disse que valor mudará: 
“Vai piorar um pouquinho a 
situação”.

Na primeira auditoria 
que Melissa fez pelo 
TCM, já havia um déficit 
atuarial de R$ 22 bilhões: 
“É a expressão do déficit 
financeiro trazido a valor 
presente”.

Atualmente, a prefeitura 
tem 81,4 mil servidores 
ativos na Administração 
Direta; 28,9 mil na 
Administração Indireta; 72 
mil aposentados e 15,6 mil 
pensionistas.

Resolvi aceitar o 
desafio. E achei que 
seria o momento 
de ter uma pessoa 
técnica aqui para 
conseguir levar 
isso à frente, e 
sensibilizar sobre 
a importância da 
previdência”

 > Questionada se a Lei 
5.300, criada em 2010 para 
capitalizar o Funprevi, 
também não é suficiente, a 
presidente avalia que não. 
A legislação prevê a capi-
talização por meio de imó-
veis, royalties de petróleo, 
contribuição suplementar, 
entre outras fontes. Há in-
tenção, agora, de criar uma 
nova lei, atendendo às ne-
cessidades atuais.

“A lei (5.300) foi o pri-
meiro passo e um passo 
importante, mas não está 

sendo suficiente. Esse déficit 
atuarial não vai ser revertido 
de uma forma simples”, diz. 

Sobre o uso dos imóveis, 
Melissa também analisa que 
o Tesouro tem repassado es-
ses bens para o fundo, mas 
atualmente há diversos obs-
táculos para que rendam: 
“Há bastante dificuldade 
de você alienar, o momento 
também não está propício, o 
mercado está passando por 
dificuldades”.

“Quando foi criada a Lei 
5.300, o mercado imobiliário 

estava no auge, e isso só 
caiu, o que também atra-
palhou. Há algumas difi-
culdades com a regulari-
zação dos imóveis, enfim... 
E a gente tem a diretoria 
de investimento que está 
fazendo um levantamento 
para a gente ratificar com 
o prefeito os imóveis que 
foram repassados. Há al-
guns imóveis que a gente 
ainda não conseguiu alie-
nar. Porque a gente precisa 
realmente vender para pa-
gar a folha”, endossa.

Nos planos: nova lei para reforçar Funprevi

Plano de saúde: solução emergencial para manter assistência

No Tribunal de 
Contas, atenção 
era voltada para 
a previdência
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ENTREVISTA

CLAUDIA LEITTE, CANTORA

 > Hoje é dia de Claudia Leitte. A canto-
ra estreia como técnica do ‘The Voice +’, 
o reality musical da Globo para maio-
res de 60 anos, e pode se orgulhar de 
ter passado por todos formatos da atra-
ção. Aos 40 anos, mãe de Rafael, Davi e 
Bela, Claudinha detesta má vontade e 
diz ser uma mulher de muita fé e que fé 
não combina com medo. Jura que não 
dorme com fome para manter o corpo 
sarado e credita que é favorecida pela 
genética, mas não dispensa uma boa ali-
mentação, a prática de exercício físico e 
beber muita água. Com vocês e exclusivo 
para a coluna, Claudia Leitte.

 N Se tem uma cantora que gosta de reality mu-
sical, essa é você? Como é passar por todos os 
‘The Voice Brasil?

 L Olhe… quando digo que sou time The Voice de 
carteirinha, falo muito sério! (risos) Sou fã do pro-
grama e poder fazer parte da história de cada for-
mato, de cada edição, falando com um público tão 
abrangente - da criança ao idoso - é uma honra!

 N Você teria coragem ou disposição para par-
ticipar de um programa e ser julgada por seu 
talento em rede nacional?

 L Rapaz, você sabe que já participei das audições 
às cegas do The Voice, né? Tudo não passou de uma 
brincadeira, mas eu senti uma emoção muito forte 
estando alí naquela posição. Foi bem emocionante, 
mas prefiro estar na cadeira mesmo! (risos)

 N Quem está do outro lado da telinha fica um 
pouco em dúvidas quando tem aquela indeci-
são nas batalhas. ‘ Ai... juro que não sei o que 
fazer !’. O que passa naquele minuto na cabeça? 
E o que faz escolher um candidato quando a 
disputa é tão acirrada?

 L É igual ao telespectador, só que com a emoção do 
momento ainda mais aflorada por conta de que a 
decisão vem de você mesmo. Passa muita coisa na 
cabeça naquele momento. Tem que colocar na ba-
lança, ver os pontos positivos e negativos das apre-
sentações e ver quem mais emocionou também, 
porque música é sobre isso! 

 N Você fez 40 anos e vai completar 21 anos de 
carreira. Como é crescer, envelhecer, casar, 
ter filhos e se reinventar na carreira diante de 
todo mundo? A sensação que dá é que todos 

nós brasileiros somos íntimos, sabemos tudo 
da sua vida. Concorda? 

 L Eu sinto que minha profissão é uma missão de 
vida. Me entrego a tudo com muito amor. De ver-
dade! Acredito que Deus não joga dados e que tudo 
acontece da forma que tem que acontecer. Mas é 
fato que é preciso ter a cabeça no lugar, ter o respal-
do da família, de amigos, de fãs fiéis durante toda 
essa jornada, pois existe uma parte da fama que é 
muito difícil de lidar, principalmente no começo 
de tudo. Tenho uma proximidade muito saudável 
com o meu público e não só penso, como agradeço 
por isso todos os dias! É uma relação de respeito 
muito verdadeira que nasceu através da música.

 N O que te tira do sério?

 L Detesto má vontade! É melhor não se comprome-
ter com algo do que fazê-lo com má vontade. ‘Pior 
que má vontade, é vontade nenhuma!’. Ah, também 
me irrita quando escutam áudio no alto-falante do 
celular, sabe? Puts! (Risos)

 N A gente vê uns vídeos da Bela e ela mostra ser 
uma menina carinhosa, ligada. Ela se parece 
com você? Qual dos seus três filhos tem a per-

sonalidade mais parecida com a sua?

 L Ela se parece muito comigo e, ao mesmo tempo, 
tem características muito próprias. Davi é muito 
o pai e Rafa tem muitas características parecidas 
com as minhas. Minhas riquezas da vida!

 N Já consegue perceber se algum deles 
tem vocação para área artística? Tem algum 
palpite sobre o que eles poderão ser no futuro?

 L Rapaz, a gente não deve criar esse tipo de ex-
pectativa, né, mas vejo alguns traços em Bela que 
ficam mais evidentes ainda quando ouço a minha 
família falando como eu era nessa idade. Davi é 
de uma inteligência e carinho sem tamanho. Ele 
ama desenhar e faz coisas inacreditáveis! Rafa tem 
uma veia criativa absurda e é um doce de menino 
também. Só sei que estarei junto com todos eles 
no caminho que escolherem! Tenho muito, muito 
orgulho desse meu ‘trio elétrico’. (risos)

 N Qual é seu segredo real para manter o corpo 
sequinho? Você dorme com fome?

 L Pra falar a verdade, não tem segredo não (risos). 
Sou favorecida pela genética, mas não dispenso 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Acho que trabalharia na 

área de comunicação. 

Até cheguei a frequentar 

a faculdade de 

Comunicação Social 

quando menina, mas 

logo comecei a viajar o 

país com shows e não 

consegui concluir”
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uma boa alimentação, a prática de exercí-
cio físico e beber muita água para, antes 

de qualquer questão estética, de au-
toestima, ter a saúde em dia.

 n Um medo?

 L Difícil… sou uma mulher de muita 
fé, e fé não combina com medo. Inclusi-

ve, sempre tive medo de altura e ano pas-
sado eu sobrevoei meu bloco de carnaval, em 

Salvador, no Farol da Barra. Orei antes e durante 
(risos) e acredito que esse seja o segredo: orar e 
confiar, para afastar qualquer medo.

 n Um sonho ainda não realizado, mas que 
pretende realizar?

 L Levar nosso carnaval para fora do país. Será na 
Flórida, estamos vendo ainda as datas, mas é um 
sonho antigo que vou realizar, com fé em Deus.

 n Neste ano, a violência contra a mulher foi 
algo gritante, doloroso e vergonhoso. O que 
anda acontecendo com a humanidade e o que 
uma mulher bem-sucedida e com voz neste 
país pensa sobre isso? O que podemos fazer?

 L É importante dizer que a violência contra a 
mulher, que o feminicídio são questões de TO-
DOS nós como sociedade. Também por isso não 
podemos ignorar nenhuma situação machista, 
opressora e violenta que possamos vivenciar no 
nosso dia a dia. Desconstruir todas as situações 
é fundamental para não alimentar nenhum tipo 
de condição para que isso cresça na sociedade. Eu 
sou madrinha do ‘Free Free’, que auxilia mulhe-
res a conseguirem qualificação e independência 
financeira, e do ‘Beleza Escondida’, que acolhe 
mulheres vítimas de violência doméstica e as abri-
gam em casas de apoio para recolocação social. 
Precisamos de atitude! Projetos como esses rea-
lizam ações práticas, além de promover debates 
construtivos, os quais só assim conseguiremos 
mudar esse cenário.

 n A gente sabe que você sempre quis cantar, 
mas digamos que isso fosse impossível. O 

que você acha que seria? Em que área 
você também é boa?

 L Que difícil! Acho que trabalharia na área de 
comunicação. Até cheguei a frequentar a facul-
dade de Comunicação Social quando menina, 
mas logo comecei a viajar o país com shows e 
não consegui concluir.

 n O que o grande público não sabe sobre Clau-
dia Leitte?

 L Não é um segredo, mas acho que as pessoas não 
têm tanta noção do quanto amo e conheço a histó-
ria de Clarice Lispector. Sou apaixonada!

 n E ‘Sol a Sol’? Sucesso?

 L Total! Eu sou uma pessoa muito solar, da alegria, 
do dia, do público. E esse EP tem muito a ver com 
isso. E eu quis passar essa ideia de que, por mais 
difíceis que as coisas estejam por conta da pande-
mia, o Sol está aí, tudo isso vai passar e o Sol há de 
brilhar mais uma vez.

 n Uma música que não gravou, mas gostaria 
de ter gravado?

 L Não sei se é um desejo tão forte de gravar, mas eu 
estou apaixonada em “Djadja’, de Aya Nakamura 
com o Maluma.

 n Amar é....

 L Espírito de vida!
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Detesto má vontade! É 
melhor não se comprometer 
com algo do que fazê-lo  
com má vontade”
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Conforme os cães vão ficando ido-
sos, é preciso ter alguns cuidados a 
mais com a saúde dos pets e alguns 
deles começam a apresentar difi-
culdade para fazer tarefas com as 
quais eram acostumados, como 
descer as escadas, por exemplo. 
No Twitter, viralizou o vídeo de um 
cãozinho mais velho recebendo a 
ajuda de um amigo mais novo para 
vencer esse obstáculo.

É um homem? Um avião? Não! É o BatCão! Com 
quase quarenta mil seguidores no Instagram, Enzo, 
dogue alemão de pelos pretos e orelhas pontiagudas, 
faz sucesso na Internet pela semelhança com o Bat-
man. Além dos pelos e das orelhas, a “cara de mau” 
do Enzo faz ele ficar muito parecido com o super-herói 
de Gotham City. Enzo vive em Quebec, no Canadá, e 
está sempre posado sob o frio da cidade, no escuro 
do anoitecer. Se não der medo aos mal-feitores, no 
mínimo faz sucesso com a criançada.

Muitas pessoas não podem pegar a estrada que já sentem vontade de cair no sono. 
Pelo visto, isso acontece com alguns cachorros também. Viralizou no TikTok o vídeo 
de um filhote tentando encontrar uma posição confortável para tirar uma soneca no 
carro. O cãozinho se estica todo e dorme em umas posições um pouco inusitadas.

CONHEÇA ENZO, 
O BATCÃO

CACHORRINHO TIRA SONECA

O dono de 
Liam teve 
uma ideia: 
uma roda 
— bem 
parecida  
com as de 
hamsters 
— para que o 
bichano se 
exercitasse

‘Presentes’ para a dona

Os gatos adoram dar uma voltinha por aí. A estaduniden-
se Mónica Vicéns também é dona de uma gatinha que 
adora aprontar quando sai para suas andanças. Toda vez 
que China vai para a rua, ela volta para casa com algum 
presente que roubou no quintal dos vizinhos.

REPRODUÇÃO/THEDODO 

PARA 
VIAJAR COM 
SEU PET

Para viajar com 
o seu pet, a caixa 
transportadora 
deve ter tamanho 
suficiente para que 
o animal se movi-
mente com natu-
ralidade, pode ser 
rígida ou flexível, 
mas ter material 
resistente para que 
ele não possa des-
truí-la e ter travas 
de segurança para 
que não seja aber-
ta acidentalmente

FIQUE 
LIGADO!

Ogatinho Liam começou a apresentar algumas dificulda-
des para respirar. Preocupados, seus donos levaram o 
bichano ao veterinário e ele foi diagnosticado com asma. 

“Liam estava conosco por cerca de um ano ou dois, e co-
meçamos a ver sinais de asma. O veterinário o diagnosticou 
com a doença após alguns testes. E disse que, eventual-
mente, teríamos que utilizar a bombinha”, contou o dono do 
gato, ao site americano The Dodo. 

O gatinho, então, passou a utilizar o equipamento duas ve-
zes por dia e, sem ele, poderia ter problemas e não sobreviver.

“Mas, no fundo, tudo o que importava era ter certeza 
de que Liam tinha uma boa qualidade de vida e eu estava 
focado nisso”, contou o dono do gato. 

O uso contínuo da bombinha, no entanto, faria com que o 
animal ficasse menos ativo e com mais apetite, o que pode-
ria resultar no ganho de peso.

PARA EVITAR GANHO DE PESO
“Foi cerca de um ano após o inalador que começamos a 
perceber que ele estava realmente ganhando peso. E quanto 
mais peso ele tem, mais ele tem seus pulmões pressionados”. 

Por isso, o dono de Liam teve uma ideia: uma roda — 
bem parecida com as de hamsters — para que o bichano se 
exercitasse. No começo, ele era bastante preguiçoso e não 
queria andar na engenhoca. 

Mas, com o passar do tempo e com a prática, Liam ficou 
craque nos treinos em sua pequena academia.

Exercícios 

O comediante  Whindersson Nunes e sua ex-esposa, a 
cantora Luísa Sonza, adotaram uma cadelinha da raça 

pinscher em novembro de 2018. A pequenina foi batizada 
com o nome GISELE PINSCHER, em homenagem  à super-

modelo Gisele Bündchen. A cadela conquista os internautas e 
faz sucesso com suas fotos. Mesmo após a separação do casal, ela 
aparece com os dois, como uma filha com guarda compartilhada. 
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É o bicho
n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

gatinho asmático
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PET DOS FAMOSOS: 
CONHEÇA GISELE 

PINSCHER
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