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FOGÃO, NA LANTERNA, PEGA 
HOJE O ATLÉTICO-GO. BARROCA 
TEM ESPERANÇAS. P. 8
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Cidade terá 450 pontos de vacinação  
na campanha contra o coronavírus. P. 3

Primeiro lote da CoronaVac só será 
suficiente para atingir 0,5% dos idosos.  P. 5

Comerciários do Rio pedem inclusão  
no grupo prioritário de imunização. P. 4

FIOCRUZ ADIA PARA 
MARÇO DOSES DA 

VACINA DE OXFORD

INSS: fim da perícia online 
é risco para auxílio-doença
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NA EDIÇÃO DIGITAL
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Atraso na chegada ao Brasil de 
insumos para a produção leva 

instituição a mudar previsão de 

entrega do imunizante.  P. 5
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Segurado com doença poderá ter que ir até uma agência do instituto. P. 9
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

se desemprego elevado, uma forte redução 
do consumo será causada. Por isso, acredi-
ta-se que a atividade econômica tem grande 
probabilidade de uma queda forte”, afirma o 
especialista em Finanças Gilvan Bueno Costa.

É muito fácil abrir a boca e falar “Vai tra-
balhar, procurar um emprego”, com o desem-
prego e a falta de oportunidade sendo uma 
realidade constante nesse país.

A gente tá falando de fome! Alô governo, 
vai ter a inserção do Bolsa Família, o auxílio 
vai continuar ou outro programa será criado?

O povo tem o direito de saber como vai 
viver daqui pra frente. Essa resposta, a gen-
te não pode esperar o tempo dizer. Tem que 
ser agora!

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n “Sou do bem e quero trabalhar, mas desisti da arte.”

Com uma moto improvisada por ele mesmo e uma 
gaita na mão, o ator e diretor Paulo Sérgio da Silva, de 
46 anos, me procurou para pedir ajuda. Desempregado e 
sem qualquer tipo de renda, ele está à procura de um tra-
balho, porque o perrengue, que já era grande, só piorou.

“Viver artisticamente nesse país é muito difícil. Eu, 
sinceramente, não quero mais. Não tive qualquer tipo 
de ajuda do governo. Mas preciso trabalhar, porque vi-
ver do jeito que estou, morando de favor, não dá”, conta 
Paulo Sérgio.

Nessa pandemia, o que não faltou foi artista de rua, 
anônimos que levam arte para todos os cantos, sem 
ter até o que comer por puro descaso de quem tá no 
comando. Quem leva sorrisos pra gente tá chorando há 
10 meses no sufoco!

Bora colocar o Pingo no I...
É preciso entender que cultura também é investi-

mento, é necessária, não é besteira! Ele quer trabalhar, 
quer oportunidade.

TÁ FEIO!

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

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

ARQUIVO PESSOAL

Paulo Sérgio da Silva quer oportunidade para trabalhar

A Polícia Civil prendeu em casa, no bairro Jardim San-
ta Rita, o ex-vereador e ex-policial militar Alex Rosa. 
Ele é alvo da operação “Pit Stop”, contra o desvio de 

combustível em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. 
O político seria o chefe de uma das quadrilhas que atuam 
no Rio. O problema é mais sério do que se pensa. O diretor 
do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Adriano Pires, 
estima que a perda anual da Petrobras provocada por furto 
de combustíveis alcance R$ 150 milhões. A empresa dis-
ponibiliza o número 168 para receber alertas da população 
que ajudem a chegar aos autores. O crime pode ser dividido 
em três categorias com diferentes níveis de complexidade: 
importação ilegal ou combustível ilegal; furto de carga de 
caminhão e furto de carga em duto. 

O CERCO QUE SE  FECHA
Um consultor que conhece o assunto com profundidade, 
mas pediu para não ter seu nome revelado, conta que a Polí-
cia Civil e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
“fazem um trabalho fantástico. Com a atuação em duas 
frentes, o furto em dutos e em caminhão diminuiu muito 
no Rio de Janeiro. Tem sido um trabalho de 3 anos dos dois 
órgãos e com o sistema Petrobras colaborando. A empresa 
investiu muito nisso”, diz ele. 

As autoridades contam com o apoio da população, até 
porque, o furto de combustível de dutos pode colocar em 
risco a vida de pessoas e o meio ambiente. “É uma covardia 
social. É camuflada a baixíssima qualidade, vaza e pode 
gerar uma catástrofe”, alerta. O que os engenheiros escla-
recem é que o combustível ilegal não respeita o sistema 
tributário. E mais, o solvente pode ser importado e transfor-
mado em gasolina de má qualidade. “É crime organizado. 
Há indústrias secundárias que fazem esse tipo de ação e 
não são pequenas”. 

ROUBO DE COMBUSTÍVEIS

Crime detona a economia

 n Convênio entre Governo 
do Estado e Prefeitura de 
Nova Iguaçu viabiliza proje-
to de reflorestamento do mu-
nicípio, para plantar 300 mil 
mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica. O Florestas 
do Amanhã irá fazer reflo-
restamento de 150 hectares 
na APA Gericinó-Mendanha, 
em Tinguá e Morro Agudo.

 n Piadinha que circulou no 
Palácio Guanabara esta se-
mana é que o presidente Jair 
Bolsonaro estaria estudando 
a hipótese de vir ao Rio de 
Janeiro nesta quinta-feira. O 
motivo seria assistir ao lan-
çamento do novo filme do 
Pinóquio, a clássica história 
do boneco de madeira que, 
ao mentir, o nariz crescia, e 
que se transformou em um 
garoto de verdade. 

PINÓQUIO  
E A MALDADE 
PALACIANA

DANIEL CASTELO BRANCO

NOVA IGUAÇU: MAIS 
VERDE, MAIS AR PURO

As mais lidas
Online

Falsa planilha de 
vacinação circula nas 

redes sociais;  
Saúde esclarece o 

cronograma no Rio
RIO DE JANEIRO

Viagem de luxo com 
vacina incluída é 

oferecida a milionários 
por R$ 286 mil

MUNDO E CIÊNCIA

Crianças são assaltadas 
enquanto brincavam na 
calçada de rua em Irajá

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

O MUNDO 
POLÍTICO DÁ 
MUITAS VOLTAS

QUILOMBO-
LAS SÃO 
PRIORIDADE

A deputada direi-

tista Alana Passos 

escreveu: “Eu vou 

tomar a vacina 

do Bolsonaro. 

Talkey?”. A vacina 

disponível para 

o Rio é a chinesa 

Coronavac, da 

Sinovac-Butan-

tan, a mesma do 

governador de São 

Paulo, João Doria. 

Ministério Público 

Federal questio-

nou Ministério da 

Saúde exigindo 

inclusão de comu-

nidades quilom-

bolas do Rio na 1ª 

fase de vacinação 

nos termos da lei, 

como previsto no 

Plano Nacional de 

Vacinação. 

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

Twittadas do Nuno
@nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

O roubo de Combustível gera um prejuízo de R$ 150 milhões

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

O feriado de hoje no Rio tem ligação com minha terra natal, Por-
tugal. Estácio de Sá, em 1565, homenageou Dom Sebastião, o rei 
de lá, e a cidade foi nomeada de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Que o protetor das vítimas da fome, das pestes e da guerra encha 
de bençãos os cariocas.

Atenção, leitores! Não se antecipem em ir a postos de saúde 
em busca da vacina contra a Covid-19. Nessa primeira etapa, o 
público alvo é bem específico. Mantenham-se reservados, sem 
exposição desnecessária. Ainda levará um tempo para chegar a 
todos, mas chegará!

Todo mundo voltado, e deve é claro, para 
o combate da pandemia da covid-19.

Mas é preciso falar sobre uma outra 
pandemia, bem mais antiga, e que foi refor-
çada por conta do problema do coronavírus... 
A pandemia da desigualdade no Brasil.

Com o fim do pagamento do auxílio emer-
gencial, veio a promessa de que 2 milhões de 
famílias seriam inseridas no Bolsa Família... 
Um alívio para tantos brasileiros. Afinal, é 
dinheiro no bolso para que as pessoas co-
mam... Isso é o mínimo!

Onde está essa promessa? Alguém por 
um acaso está em cima disso, cobrando? 

Não tô vendo ninguém.
Muitos vão dizer que o auxílio tinha que 

acabar, que não daria pra segurar muito 
tempo, ok... Mas não dá pra “cobrir” um santo, 
deixando o outro com as pernas de fora.

O fim do auxílio emergencial representa 
levar muitas famílias à pobreza extrema! Em 
algumas regiões, a renda vai cair 8% em mé-
dia. Ou seja, menos dinheiro circulando.... E a 
economia, que já está lenta, parando.

Tem gente que sequer recebeu, ou os que 
esperam, nem previsão tem.

“São mais de 14 milhões de desemprega-
dos. E com o fim do auxílio emergencial e des-

E aí, qual vai ser?

 n Quase todo dia, a coluna recebe re-
clamações da quantidade de fios de 
energia e telefone pendurados ou até 
espalhados pelo chão da cidade.

Eu mesma já vi vários jogados pelas 
ruas de São Cristóvão.

Mas todos os bairros sofrem com 
a ação de vagabundos que roubam 
os cabos... Principalmente nas Zonas 
Norte e Oeste.

“Eles levam tudo, e depois o que 
sobra fica jogado. Além de deixar a 
gente com o serviço comprometido, 
ainda põe a nossa vida em risco, ima-
gina levar um choque?”, conta uma 
moradora da Freguesia.

É brabo! Pra não dizer outra coisa...
Por isso, se você me perguntou se 

tá feio ou tá bonito... É muita pilantra-
gem, e tenho dito.



RIO DE JANEIRO

PONTOS 
ESTRATÉGICOS 
PARA VACINAR

Relação 
completa 

com 
endereços 
ainda será 
divulgada 

pela 
prefeitura

A 
vacinação contra co-
vid-19 no Rio aconte-
cerá em 14 pontos es-
tratégicos espalhados 

pela cidade. Entre eles, alguns 
oferecerão o esquema ‘drive-
thru’, exclusivamente para ido-
sos. Ao todo, serão 450 pontos 
de imunização: 236 clínicas da 
família, centros municipais de 
Saúde e policlínicas, e demais 
pontos de vacinação. Neste 
momento, os locais não estão 
ativos, já que, inicialmente, 
apenas pessoas que vivem em 
abrigos e instituições, além de 
profissionais da linha de fren-
te da Saúde, serão vacinadas.

Os 14 pontos estratégi-
cos serão os seguintes: CMS 
Belizário Penna, em Campo 
Grande (com drive-thru); Po-
liclínica Manoel Guilherme da 
Silveira, em Bangu (com drive-
thru); Policlínica Lincoln de 
Freitas Filho, em Santa Cruz  
(com drive-thru); Aterro do 
Flamengo; Parque de Madu-
reira; Cidade Universitária; 
Cidade das Artes; Sambódro-
mo; Estádio Nilton Santos 
(Engenhão); Uerj; quadra da 
Estácio de Sá; Mocidade In-
dependente de Padre Miguel; 
Universidade Estácio de Sá/
Carioca Shopping; e UFRJ - 
Praia Vermelha.

Para a vacinação nos pon-
tos estratégicos, a prefeitura 
orienta a preferência pelo pe-
ríodo da tarde, pela unidade 
mais próxima de casa, que se 
leve a caderneta de vacinação, 
caso tenha, e que se tome as 
duas doses da vacina no mes-
mo local. Aqueles que não 
puderem se vacinar no dia 
indicado, devem se dirigir ao 
ponto de vacinação no sábado. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio informou que a 
relação completa com os en-
dereços dos pontos de vacina-

ção drive thru será divulgada 
futuramente, quando novas 
remessas de vacina forem en-
viadas pelo Ministério da Saú-
de, possibilitando a abertura 
da vacinação para os outros 
grupos prioritários.

Todas as 236 unidades de 
Atenção Primária (clínicas da 
família e centros municipais 
de saúde) e policlínicas terão 
vacinação em suas salas de 
imunização. As unidades Be-
lizário Penna, Policlínica Ma-
noel Guilherme da Silveira e a 
Policlínica Lincoln de Freitas 
Filho também atenderão ido-
sos no sistema drive-thru por 
terem espaço físico e estarem 
localizadas em ruas propícias 
à disposição dos carros em fila.

Os pontos de vacinação e 
os drive-thrus ainda não estão 
ativos neste primeiro momen-
to, em que as próprias equipes 
vão ativamente a locais onde 
estão o público-alvo: trabalha-
dores da Saúde que atuam na 
linha de frente e da vacinação, 
idosos em asilos, pessoas com 
deficiência em instituições e 
população indígenas vivendo 
em terras indígenas.
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O Sambódromo será um 
dos 14 pontos estratégicos 

de vacinação contra 
covid-19 no Rio de Janeiro

DANIEL CASTELO BRANCO

Que bom ser 
escolhida para ser 
a primeira a receber 
a vacina no meu 
estado. Fico muito 
feliz”
DONA TEREZINHA DA 
CONCEIÇÃO, primeira 
vacinada no Rio

Os pontos de 
vacinação e os 
drive-thrus ainda 
não estão ativos 
neste primeiro 
momento

PRIMEIRA A RECEBER VACINA NO RIO FOI BAIANA DA ESTÁCIO DE SÁ

Dona Terezinha da 
Conceição desfilou 
por outras escolas, 
como Salgueiro

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

 LNada mais carioca do 
que ter como primeira 
vacinada uma idosa apai-
xonada por samba. Dona 
Terezinha da Conceição, 
de 80 anos, foi imunizada 
na segunda-feira, em ceri-
mônia no Cristo Redentor. 
Assim que as emissoras 
de televisão focalizaram a 
senhorinha sentada, os fo-
liões logo a reconheceram: 
é que ela foi baiana da Es-
tácio de Sá por anos, além 
de ter desfilado por outras 
escolas, como Salgueiro.

Terezinha morava 
no Santo Cristo, região 
portuária, até 2015, 
quando a Defesa Civil 

interditou sua casa. Des-
de então, passou a morar 
no Abrigo Estadual Cristo 
Redentor, em Bonsucesso. 
Antes da pandemia, a idosa, 
solteira e sem filhos, tinha 
como programa preferido 
as idas à quadra da Estácio. 
Ao receber a notícia de que 
seria a primeira vacinada do 
estado, celebrou a imuniza-
ção e, claro, a possibilidade 
de dar uma voltinha até o 
Corcovado, depois de meses 
em isolamento.

“Que bom ser escolhida 
para ser a primeira a rece-
ber a vacina no meu estado. 
Fico muito feliz, até porque 
vou sair um pouco para um 
passeio. Com todo cuidado 
do mundo e seguindo rigo-
rosamente as medidas sa-
nitárias. Não consigo ficar 
muito tempo parada, estou 
doida para voltar a traba-
lhar”, comentou a idosa. Te-
rezinha é a única idosa do 
Abrigo Cristo Redentor a 

fazer parte do projeto mu-
nicipal ‘Agente Experiente’, 
onde idosos preenchem o 
tempo ocioso com ativida-
des diversas.

“Me senti uma pes-
soa de muita sorte ao ser 

FOTO GENTILMENTE CEDIDA POR DAYSE KING

Dona Therezinha tinha como programa preferido frequentar a Estácio

escolhida para ser a primei-
ra a tomar a vacina aqui 
no Rio de Janeiro. Vou me 
cuidar. Esperar a segunda 
dose pra depois passear 
por ai. De máscara, é claro”, 
completou.

Bruno Dauaire, se-
cretário estadual de 
Desenvolvimento Social 
e Direitos Humanos, 
comemorou a escolha. 
“Foi um prestígio muito 
grande ter a dona Tere-
zinha, que é acolhida do 
Abrigo Estadual Cristo 
Redentor, abrindo essa 
vacinação tão importan-
te para o Rio de Janeiro. 
Ela que tem muita saúde 
e uma enorme vontade 
enorme de viver. Ela foi 
nossa rainha”.

Quadras de escolas de 
samba, como a da pró-
pria Estácio de Sá e da 
Mocidade Independente 
de Padre Miguel, na Zona 
Oeste, funcionarão como 
postos de vacinação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. Ao todo, a cidade 
terá 450 pontos, entre clí-
nicas da família, centros 
municipais de saúde e 
outros locais.

SERVIDORES DO RONALDO GAZOLLA

Profissionais tomam a vacina

 NCom duas horas de atraso, 
profissionais do Hospital Mu-
nicipal Ronaldo Gazolla, em 
Acari, começaram a ser imuni-
zados ontem contra a covid-19. 
No primeiro hospital da cida-
de a receber a CoronaVac, se-
rão vacinados 2.640 pessoas 
que estão na linha de frente 
no combate ao coronavírus. A 
previsão é de que cerca de 100 
mil trabalhadores da Saúde se-
jam imunizados até sexta-feira.

“Nesse primeiro momen-
to  a  p r i o r i d a d e  é  va c i n a r 
profissionais da Saúde que 
estão na linha direta da co-
vid. Amanhã (hoje) nossas 
equipes vão percorrer locais 
de longa permanência para 
idosos, alguns já começaram 
a vacinação hoje (ontem). 
Serão em torno de 9 a 10 mil 
idosos e funcionários desses 

locais”, afirmou Nadia Greffe, 
coordenadora do Programa 
de Imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde.

A vacinação dos funcioná-
rios Ronaldo Gazolla aconte-
cerá na unidade, nos horários 
de trabalho. “A expectativa 
está muito grande, a equipe 
está muito feliz. Estamos fa-
zendo a vacinação por esca-
lonamento imediato. Vamos 
fazer por turnos de trabalho, 
nos períodos diurnos e no-
turnos”, explicou o diretor do 
hospital, Roberto Rangel.

A saída das vacinas de 
Niterói teve atraso e as do-
ses chegaram na Central de 
Logística da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em Jaca-
repaguá, mais tarde do que 
estava previsto, o que causou 
atraso na vacinação.

 > A técnica de enferma-
gem do Ronaldo Gazol-
la, Izamara Ribeiro Bar-
bosa, 59, foi a primeira 
a ser vacinada. Ela re-
latou que se sente vito-
riosa. “Me sinto muito 
feliz e contente de ser 
funcionária do Ronaldo 
Gazolla e receber uma 
das primeiras doses. Era 
uma expectativa muito 
grande pela luta que tra-
vados neste hospital”.

Izamara ainda pediu 
para que a população 
confie na Ciência e não 
tenham medo da vacina. 
“Percam esse medo, é ne-
cessário. Não se esqueça 
que a Ciência lutou para 
que isso acontecesse”.

A técnica de enferma-
gem Dulcinéia da Silva 
Lopes, de 59 anos, que 
foi primeira pessoa a to-
mar a vacina no Rio, aos 
pés do Cristo Redentor, 
também é profissional 
da unidade. “Vivi uma 
emoção dupla. Foi a 
primeira vez que fui no 
Cristo e fui a primeira a 
ser vacinada”. Morado-
ra da Pavuna, Dulcinéia 
contou que seguirá com 
os mesmos cuidados de 
antes. “Não é porque eu 
tomei a vacina que eu 
vou relaxar”.

‘Sou uma 
vitoriosa’, diz 
1ª vacinada

 > Os primeiros idosos 
que moram em asilos no 
estado começaram a ser 
vacinados ontem à noite. 
Ao todo, foram enviadas 
300 doses da CoronaVac 
ao Abrigo Cristo Reden-
tor, em Higienópolis. O 
espaço, inaugurado em 
1935, tem 206 idosos e 
262 funcionários. As vaci-
nas foram aplicadas nos 
abrigados e na equipe de 

cuidadores.
O primeiro a ser vaci-

nado foi Cândido Alves 
Filho, 92 anos, mora-
dor mais antigo do abri-
go, onde vive há 47 anos. 
“Graças a Deus a vacina 
chegou. Parece que eu es-
tou rodeado de anjos”, dis-
se referindo-se à equipe 
de Saúde. Cândido disse 
que o pessoal do abrigo es-
tava ansioso pela vacina.

Imunização nos asilos

Morador mais 
antigo do 

abrigo, Cândido 
foi o primeiro a 

ser vacinado
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Comerciário pede para ser prioridade
Em documento enviado ao governo, categoria argumenta que esteve exposta durante toda a pandemia

O 
Sindicato dos Co-
merciários do Rio 
enviou ao governa-
dor em exercício 

Claudio Castro um ofício 
para inclusão dos traba-
lhadores do setor no grupo 
prioritário de imunização na 
primeira etapa de vacinação 
contra a covid-19. O governo 
do estado firmou acordo de 
cooperação com a Associação 
de Supermercados do Rio de 
Janeiro (Asserj) e a Associa-
ção Brasileira de Shoppings 
Centers (Abrasce) para uso 
dos estabelecimentos como 
postos móveis de vacinação.

Para a entidade sindical, 
os comerciários do Rio esti-
veram expostos durante toda 
a pandemia de coronavírus, 
já que as lojas ficaram aber-
tas e estes profissionais tive-
ram contato com todo tipo 
de público, o que eleva de-
mais o risco de contágio e de 
disseminação do vírus. 

No caso dos trabalhadores 
de supermercados, pesa, ain-
da, o fato de estarem listados 

no rol de atividades essen-
ciais e que, portanto, não po-
dem parar. Por isso, a impor-
tância de serem logo vacina-
dos, argumenta o sindicato.

“Defendemos que os tra-
balhadores do comércio que 
também estão na linha de 
frente sejam incluídos nos 
grupos prioritários para a 
vacinação. Estamos nos mo-
bilizando e também já ofe-
recemos nossas instalações 
para agilizar a imunização. 
Nossa luta é pela vida, já que 
os comerciários estão expos-
tos todos os dias, atendendo 
um grande número de pes-
soas”, explicou Marcio Ayer, 
presidente do Sindicato dos 
Comerciários do Rio.

O documento enviado 
ao gabinete do governador 
pede, ainda, que sejam dis-
ponibilizados testes rápidos 
em quantidade suficiente 
para que estes trabalhadores 
possam ser periodicamente 
submetidos a exames de de-
tecção, a fim de evitar que tra-
balhem doentes, em confor-
midade com a Lei Estadual 
8.980, sancionada em 20 de 
agosto de 2020.

Nossa luta é pela 
vida. Os comerciários 
estão expostos todos 
os dias, atendendo 
um grande número de 
pessoas
MARCIO AYER, pres. 
Sindicato dos Comerciários

Falsa planilha circula nas redes sociais
Secretaria de Saúde alerta que cronograma de vacinação segue programa nacional

Secretaria avisa que cartilha que circula nas redes sociais é fake news 

Uma falsa planilha de vaci-
nação contra a covid-19 no 
Rio circula nas redes sociais, 
inclusive entre profissionais 
da área. A Secretaria Munici-
pal de Saúde alerta que é fake 
news e que o cronograma de 
imunização apresentado na 
última segunda-feira pela Pre-
feitura do Rio é o que está em 
vigor e segue o Programa Na-
cional do Ministério da Saúde. 

A falsa planilha indica 
um planejamento de distri-
buição das vacinas como se 
a capital fluminense tivesse 
recebido 1,4 milhão de doses 
das vacinas CoronaVac e da 
Oxford/AstraZeneca. No en-
tanto, a cidade do Rio de Ja-
neiro recebeu não mais do 
que 231 mil doses da Coro-
naVac, sendo 110 mil doses 
na primeira remessa.

PRIORIDADES

Na primeira etapa de vaci-

nação, que ocorre entre os 
dias 19 e 23 de janeiro, o pú-
blico-alvo será os trabalha-
dores de saúde que atendem 
diretamente pacientes com 
covid-19 (CTI, enfermaria 
SRAG e emergências), os en-
volvidos na campanha de 
vacinação para covid-19, os 
que trabalham nas institui-
ções de longa permanência, 
os idosos (a partir 60 anos) 
moradores de instituições de 
longa permanência, as pes-
soas com deficiência a par-
tir de 18 anos moradoras de 
abrigos/residências inclusi-
vas e a população indígena 
vivendo em terras indígenas.

Hoje, o dia será de intensi-
ficação para imunizar os pro-
fissionais da área de Saúde 
envolvidos na Campanha de 
Vacinação e atendimento à 
covid-19 e nas instituições de 
longa permanência e resi-
dências inclusivas.

LUCIANO BELFORD

LEI

 8.980
Lei que garante 

funcionários não 

trabalhem doentes, 

sancionada em 20 de 

agosto de 2020.

REGINALDO PIMENTA

Sindicato dos Comerciários do Rio alega que muitas lojas ficaram abertas e os trabalhadores tiveram contato com todo tipo de público, o que eleva demais o risco de contágio

Trabalhadores de 
supermercados 
estão são atividades 
essenciais e não 
podem parar

Líder de projeto 
morre de covid-19
A fundadora do projeto 
social Ballet Manguinhos, 
Daiana Ferreira, morreu 
na segunda-feira após tes-
tar positivo para covid-19. 
Segundo a nota de pesar do 
projeto, ela sofreu parada 
cardíaca e não resistiu. “To-
dos aqui sabem que o Ballet 
Manguinhos era como uma 
família para ela, e como era 
importante tudo que foi 
construído ao longo desses 
anos. Ela deixou um legado 
e uma lição para todos nós, 
sem dúvida. Agradecemos 
a todos por todas as men-
sagens de conforto”.

O projeto oferece aulas 
semanais de balé clássico 
de graça para crianças e 
adolescentes de Mangui-
nhos, na Zona Norte do 
Rio, desde 2012. A iniciativa 
também conta com projeto 
de leitura e alfabetização. 

O Sindicato dos Traba-

lhadores da Fiocruz, parcei-
ro cultural do projeto social, 
lamentou a morte de Daiana. 
“Com enorme pesar, a Asfoc
-SN lamenta a morte da idea-
lizadora, criadora e diretora 
do Ballet Manguinhos, a bai-
larina, professora e coreógrafa 
Daiana Ferreira dos Santos”.

Segundo a entidade, o pro-
jeto “abriu portas para novas 
oportunidades por meio da 
dança clássica”, com o “ob-
jetivo de atender crianças, 
adolescentes e jovens em um 
território vulnerável e cheio 
de desigualdades”. “Parcei-
ro cultural do Sindicato dos 
Trabalhadores da Fiocruz, 
o projeto foi agraciado pela 
Asfoc-SN com o Prêmio Ser-
gio Arouca de Saúde e Cida-
dania, em 2017.

Deputada estadual, Re-
nata Souza (Psol) lamentou 
nas redes sociais. “Muita 
tristeza!”.

O Rio de Janeiro vacinou as 
duas primeiras pessoas con-
tra a covid-19, na tarde des-
ta segunda-feira, aos pés do 
Cristo Redentor. Terezinha da 
Conceição, 80, e Dulcinéia da 
Silva Lopes, 59 anos, técni-
ca de enfermagem, foram as 
imunizadas. O estado terá uma 
tiragem inicial de 480 mil vaci-
nas. Cerca de 240 mil pessoas 
serão imunizadas.  Como o 
número de doses foi reduzi-
do (487.520), poucos grupos 
prioritários vão ser imuniza-
dos neste primeiro momen-
to. Como são duas aplicações 
para imunizar cada pessoa, 
232.521 fluminenses devem 
ser vacinados. Perguntas e res-
postas sobre a vacinação:

 N  A vacinação possui quan-
tas etapas?
A vacinação tem quatro fases. 
A primeira é para trabalha-
dores de Saúde; pessoas de 
75 anos ou mais; pessoas de 
60 anos ou mais em abrigos; 
população indígena em ter-
ras demarcadas aldeada; po-
vos e comunidades tradicio-
nais ribeirinhas. A segunda é 
para pessoas de 60 a 74 anos. 
A terceira é para pessoas com 

FIQUE ALERTA

comorbidades. E a quarta e últi-
ma, para trabalhadores da Edu-
cação, profissionais das forças 
de segurança e salvamento, pes-
soas em situação de rua, fun-
cionários do sistema prisional, 
população privada de liberdade, 
pessoas com deficiência, e traba-
lhadores de serviços essenciais.

 N  Quais pessoas podem ser va-
cinadas na primeira etapa? 
Os trabalhadores de Saúde da 
linha de frente serão a priorida-
de, o que corresponde a 34% dos 

trabalhadores da área de Saúde. 
Trabalhadores envolvidos na vaci-
nação também estão incluídos no 
primeiro grupo a ser vacinado. Ido-
sos acima de 60 anos moradores 
de instituições de longa perma-
nência, pessoas com deficiência 
a partir de 18 anos moradores de 
residências inclusivas e população 
indígena e quilombolas comple-
tam este grupo.

 N Quantas doses a pessoa pre-
cisa tomar?
Cada pessoa que for vacinada 

Tire dúvidas sobre vacinação contra covid-19
pela CoronaVac vai receber 
duas doses, com intervalo de 
duas ou três semanas. Na ca-
pital, serão aproximadamente 
de 110 mil pessoas. 

 N Quais grupos não podem se 
vacinar?
Gestantes e menores de 18 
não devem tomar a vacina. A 
explicação é que se trata de 
uma medida de cautela, por-
que não houve tempo para 
formular testes precisos com 
grávidas e lactantes.

 N  Onde serão aplicadas as 
doses?
Nesta primeira etapa, não ha-
verá vacinação em postos de 
Saúde. A vacinação acontecerá 
em 450 pontos, em 236 salas de 
vacina em Clínicas da Família. A 
campanha vai envolver 10,5 
mil profissionais de saúde. Os 
profissionais de Saúde e idosos 
em abrigos serão vacinados nas 
unidades que trabalham e nas 
instituições que estão.

 N Preciso levar algum docu-
mento ou me cadastrar em 
algum site?
Não. Todas as pessoas serão 
vacinadas, mesmo que não 
apresentem algum documento. 
Basta comprovar que pertence 
ao grupo prioritário correspon-
dente à fase da vacinação.

Estado do Rio terá inicialmente 480 mil doses de vacinas 

DIVULGAÇÃO

Que sejam 
disponibilizados 
testes rápidos 
suficientes para 
que possam ser 
submetidos a 
exames”

4   RIO DE JANEIRO QUARTA-FEIRA, 20.1.2021  I  O DIA



Primeiro lote suficiente para vacinar só 0,5% dos idosos
Número limitado de doses obrigou ministério a priorizar indivíduos com mais risco. Pasta optou por dar preferência a quem vive em asilos

DANIEL CASTELO BRANCO

Ainda não há previsão para receber mais doses de vacinas no país

34% dos mais de 5 milhões de 
profissionais da Saúde do País, 
estima o ministério.

Além dos 156,8 mil idosos 
institucionalizados e 2,2 mi-
lhões de profissionais de Saú-
de, serão vacinados com esse 
lote 431,9 mil indígenas e 6,4 
mil pessoas com deficiência 
em instituições de longa per-
manência. Outra restrição é a 
necessidade de reserva da 2ª 
dose a imunizados e perdas 
técnicas de doses, estimadas 
de 5% a 10%. O 1º lote imuni-
zará cerca de 2,8 milhões. Essa 
divisão foi proposta pelo mi-
nistério, mas estados têm au-
tonomia para definir estraté-
gias, contanto que sigam dire-
trizes federais de prioridades.

O lote inicial de 6 milhões de 
doses da CoronaVac que co-
meçou a ser distribuído será 
suficiente para a vacinação de 
só 0,5% dos idosos brasileiros 
e 34% dos profissionais de saú-
de do país, como mostra pla-
nilha do Ministério da Saúde 
com a divisão dos imunizantes 
por estado e grupo prioritário, 
conforme revelou a Agência 
Estadão Conteúdo. Não há 
previsão de data para o rece-
bimento de mais doses.

Embora todos os idosos e 
trabalhadores da Saúde do 
Brasil sejam considerados po-
pulação-alvo da imunização 
nas duas primeiras fases da 

campanha, o número limitado 
de doses disponíveis obrigou o 
ministério a priorizar indiví-
duos com mais risco. A pasta 
optou por dar preferência a 
idosos que vivem em institui-
ções de longa permanência, 
grupo estimado em 156,8 mil 
pessoas, ou seja, 0,5% dos cer-
ca de 29 milhões de idosos bra-
sileiros, segundo estimativa do 
próprio ministério na versão 
do plano de imunização apre-
sentado ao STF.

Já no caso dos profissio-
nais de Saúde, serão prioriza-
dos trabalhadores da linha de 
frente de combate à covid-19, 
em hospitais e postos de Saú-
de. Também serão vacinados 
funcionários das instituições 

de longa permanência de ido-
sos e servidores que farão a 
vacinação, conforme informe 
técnico concluído pelo minis-
tério e obtido pelo Estadão.

A recomendação é sobre a 
seguinte ordem, conforme a 
realidade local: equipes de va-
cinação inicialmente envolvi-
das na vacinação; trabalhado-
res das instituições de longa 
permanência de idosos e de 
residências inclusivas (acolhi-
mento de jovens e adultos com 
deficiência); trabalhadores 
dos serviços de Saúde públi-
cos e privados de urgência e da 
atenção básica no combate à 
covid e os demais trabalhado-
res de Saúde. Os três primeiros 
são pouco mais de 2,2 milhões, 

Prioridade para o 
pessoal de transporte

Os profissionais do setor 
de transportes de todo o 
país foram incluídos no 
grupo prioritário para 
receber a vacina contra 
a covid-19. Segundo nota 
divulgada pelo Ministério 
da Infraestrutura, entram 
nesta categoria os traba-
lhadores em transportes 
terrestres, aéreo, ferroviá-
rio e aquaviário.

Conforme a determi-
nação do ministérios, 
também estão incluídos 
no grupo caminhoneiros, 
trabalhadores em portos, 
empregados de compa-
nhias aéreas, funcionários 
de empresas de trens e fer-

rovias e motoristas e cobra-
dores de ônibus tanto metro-
politanos quanto intermuni-
cipais e interestaduais.

Para ter direito à vacina-
ção contra o coronavírus, os 
profissionais deverão com-
provar, por meio de docu-
mentação, que são funcioná-
rios de empresas de alguns 
destes segmentos.

A nota do Ministério da 
Infraestrutura não detalha, 
no entanto, em que fase da 
vacinação esses trabalhado-
res serão incluídos no Plano 
Nacional de Imunização.  

A data para o início da 
imunização dos profissio-
nais do setor de transportes 
ainda deverá ser divulgada 
pelo Ministério da Saúde.

Fiocruz só vai 
entregar vacinas 
no mês de março
Adiamento se deve a atrasos na importação de 
insumos de novas doses do imunizante da Oxford 

MAURICIO BAZILIO/ GOVERNO DO ESTADO DO RIO

Butantan tem capacidade de produzir um milhão de doses por dia, mas aguarda matéria-prima da China

A 
Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) 
adiou de fevereiro 
para março a entre-

ga de doses da vacina de Ox-
ford produzidas no Brasil. O 
imunizante foi desenvolvido 
pela farmacêutica AstraZe-
neca. A nova data foi infor-
mada por meio de ofício en-
viado Ministério Público Fe-
deral ontem, divulgou o jor-
nal ‘O Estado de São Paulo’.

A mudança se deve aos 
atrasos na importação dos 
insumos para que as novas 
doses sejam produzidas na-
cionalmente e dificulta ainda 
mais a execução do Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
contra a covid-19 . A campa-
nha já foi afetada por dificul-
dade na entrega de materiais 
para a produção da Corona-
Vac, do Instituto Butantan.

O MPF tem apurações 
abertas desde dezembro 
para acompanhamento das 
estratégias de vacinação 
contra a doença. No último 
dia 11, o órgão enviou ofício à 
Presidência da Fiocruz com 
questionamentos sobre o 

cronograma de entrega.
Os detalhes pedidos fo-

ram sobre os  dois milhões 
de doses prontas que serão 
importadas da Índia e o 
quantitativo que terá sua fa-
bricação finalizada no Bra-
sil pela Fiocruz a partir da 

importação do ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) de 
uma parceira da AstraZene-
ca na China.

No ofício de resposta, assi-
nado pelo diretor do Institu-
to Biomanguinhos, Mauricio 
Zuma Medeiros, a Fiocruz 
informou que o primeiro lote 
do IFA tem chegada prevista 
para 23 de janeiro. 

Segundo a fundação, a ins-
tituição “ainda aguardando 
confirmação” e as primeiras 
doses produzidas com essa 
matéria-prima deverão ser 
entregues ao Ministério da 

Saúde no início de março.
A Fiocruz justifica ser ne-

cessário mais de um mês 
para o fornecimento das 
doses pois, além do tempo 
de produção do imunizan-
te a partir do IFA, as doses 
fabricadas nacionalmente 
precisarão passar por testes 
de qualidade que demorarão 
quase 20 dias.

O documento deixa claro, 
portanto, que, se o IFA não 
chegar em janeiro ou se os in-
sumos ou produtos finais não 
passarem nos testes de qua-
lidade, esse prazo de entrega 
pode ser ainda mais longo.

Preocupa sim a 
chegada da matéria-
prima. Precisa 
chegar para não 
parar o processo de 
produção”
DIMAS COVAS, presidente 
do Butantan

À ESPERA DE AUTORIZAÇÃO DA CHINA

Covas cobra dignidade a Bolsonaro sobre Coronavac

 N A produção de vacinas para 
a covid-19 de forma a garantir 
campanha nacional depende 
da vinda de insumos cuja data 
exata de entrada no Brasil não 
está definida. Caso esse ma-
terial não chegue até o fim do 
mês, o cronograma de vacina-
ção pode ser adiado, segundo o 
presidente do Instituto Butan-
tan, Dimas Covas. “Precisa che-
gar para não parar o processo 
de produção. Se chegar neste 
mês, nós manteremos o cro-
nograma de entrega”, afirmou.

Covas cobrou que o presiden-
te Bolsonaro tenha dignidade e 
defenda a Coronavac. Ele pediu 
agilidade na viabilização da ma-
téria-prima da China. Integrantes 

do alto escalão do governo admitem 
que a relação conturbada com a 
China trava a importação. Bolsonaro 
chegou a dizer que não compraria a 
vacina por ser chinesa. 

“Se a vacina agora é do Brasil, o 
nosso presidente tenha a dignida-
de de defendê-la e de solicitar, in-
clusive, apoio, para o seu Ministério 
de Relações Exteriores na conversa 
com o governo da China. É o que 
nós esperamos”, declarou. 

O Butantan tem capacidade de 
produzir um milhão de doses da 
vacina por dia. Mas, para executar 
essa fabricação, o instituto depen-
de de insumos feitos da Sinovac e 
que precisam ser importados. 

Covas não foi claro ao detalhar 
quantas doses poderão ser feitas 

com a matéria-prima importa-
da. “Mil litros (da matéria-pri-
ma) dão origem a um milhão 
de doses”, disse.

A questão ao redor da libera-
ção desses insumos é de ordem 
burocrática. “Temos carrega-
mento de matéria-prima pron-
to na China para ser despacha-
do e aguardamos autorização”.

O Butantan já iniciou a pro-
dução de 4,8 milhões de doses 
da CoronaVac com um lote de 
matérias-primas que haviam 
sido importados por São Pau-
lo. Para que esses imunizantes 
cheguem até o braço da popu-
lação é preciso que a Anvisa 
emita nova autorização de uso 
emergencial.

Indício de ‘homicídio 
por omissão imprópria’

A falta de oxigênio hospita-
lar para tratar pacientes com 
a covid-19 em Manaus (AM), 
que levou doentes à morte por 
asfixia, acendeu as discussões 
sobre a responsabilização de 
governos e gestores pelo saldo 
de vidas perdidas em razão da 
escassez do insumo.

Segundo especialistas, as in-
vestigações precisam demons-
trar que os envolvidos sabiam 
do risco de esvaziamento dos 
estoques de oxigênio e não agi-
ram para evitar ou minimizar 
as mortes. “Em tese, é possível 
que advenha responsabiliza-
ção criminal pelas mortes. Se 
os administradores do hospi-
tal ou agentes públicos sabiam 

não era suficiente e, podendo 
agir para evitar a tragédia veri-
ficada, não o fizeram, poderão 
responder pela prática do cri-
me de homicídio por omissão”, 
explica o advogado crimina-
lista e doutor em direito penal 
pela Universidade de São Pau-
lo (USP), Conrado Gontijo. 

Claudio Bidino, mestre em 
Criminologia e Justiça Crimi-
nal pela Universidade de Ox-
ford, explica que a responsa-
bilização na esfera penal, por 
omissão, não é simples. “É 
preciso que se comprove que 
algum responsável por zelar 
pela Saúde previu ou deveria 
ter previsto a calamidade que 
acabou por se instalar. É ne-
cessário que se demonstre que 
tinha condições de agir”.

A cidade de Shijiazhuang, norte da China, está construindo centro 
de quarentena com capacidade para mais de 4 mil pessoas. O 
objetivo é conter o surto de covid-19 na região. Desde 2 de janeiro, 
a cidade registrou mais de 700 casos de transmissão comunitária 
com uma morte, a primeira pelo vírus no país em oito meses. 

QUARENTENA

A
FP

 > Brasília > Manaus, Amazonas
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 > São Paulo

Fiocruz informou 

que o primeiro lote 

do IFA tem chegada 

prevista para 23 de 

janeiro
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Mensagens de golpe circularam nas 
redes sociais, e houve confusão

Tire suas dúvidas 
sobre o IPTU 2021

REPRODUÇÃO 

IPLAN Rio não detectou nenhuma irregularidade na cobrança

O boleto do IPTU 2021 do 
Rio despertou dúvidas 
nos contribuintes. O moti-
vo que causou confusão é 
que o código de barras da 
guia impressa é diferente 
daquele que consta na in-
ternet. Nas redes sociais, 
circulou uma mensagem 
de que criminosos esta-
riam aplicando um golpe 
com a guias.

No entanto, a Secretaria 
de Fazenda informou que 
a Empresa Municipal de 
Informática (IPLAN Rio) 
não detectou nenhuma ir-
regularidade envolvendo 
a cobrança. A pasta ain-
da disse que o código não 
apontava para uma conta 
diferente, e sim, um código 
de barras diferente.

O ant igo  carnê  do 
IPTU, com várias folhas, 
deu lugar à guia de folha 
única, em formato carta, 
nas cores azul e branco. 
Já que a opção de parce-
lamento estaria apenas 
disponível no site https://
carioca.rio/servicos/
segunda-via-do-iptu/.

De acordo com a pasta, 
a data de postagem de 15 

de janeiro é um prazo limi-
te que atende exigência dos 
Correios devido ao grande 
volume de correspondência. 
A guia postada tem apenas 
dois códigos de barra: um 
para pagamento da cota 
única, com 7% de desconto, 
e outro para quitar a primei-
ra parcela do imposto.

O código de barras da guia 
entregue pelos Correio só di-
ferente daquele gerado pelo 
portal Carioca Digital na in-
ternet. O que muda são ape-
nas os códigos verificadores 
de origem dos documentos. 
O código de barras para paga-
mento da cota única está loca-
lizado do lado externo, na pri-
meira dobra. Já o código para 
quitação da primeira parcela 
está na parte interna da carta.

Em homenagem  
ao padroeiro do Rio 

ESTEFAN RADOVICZ

Dom Orani Tempesta ao lado da imagem de São Sebastião

H
oje os cariocas cele-
bram o dia de São 
Sebastião, padroeiro 
da cidade do Rio. E, 

como forma de homenagear o 
santo, estão previstas algumas 
atividades  durante o feriado. 
Em coletiva de imprensa rea-
lizada na manhã de ontem, 
no Santuário Cristo Redentor, 
o arcebispo do Rio, Cardeal 
Orani João Tempesta, e o rei-
tor do Santuário, Padre Omar, 
falaram sobre a programação 
e os eventos que estão sendo 
organizados para o dia de hoje.

Para o feriado, foi plane-
jado o seguinte cronograma 
de homenagem ao padroeiro: 
pela manhã, às 10h, deve ser 
celebrada a tradicional Missa 
no Santuário Basílica de São 
Sebastião, no bairro da Tijuca, 
na Zona Norte da capital. Já 
à tarde, por volta das 14h30, 
uma carreata sairá da Paró-
quia Nossa Senhora da Con-
ceição, em Santa Cruz (Zona 
Oeste), em direção à Catedral 
Metropolitana de São Sebas-
tião do Rio de Janeiro, na Re-
gião Central do município. 
Em seguida, no mesmo local, 
haverá uma missa drive-in na 
porta principal, às 17h.

Na parte da noite, após um 
dia inteiro de atividades, terá 
tempo ainda de acontecer, às 
20h, o Auto de São Sebastião 
e uma live musical no Cen-
tro Cultural e Social Cardeal 
Tempesta, que fica localizado 
na Praça Nossa Senhora da 
Apresentação, número 272, 
no bairro de Irajá, na Zona 
Norte do Rio. Ao falar sobre 
a homenagem ao padroeiro, 

o arcebispo Dom Orani co-
mentou sobre as perspectivas 
do feriado e relembrou o ver-
dadeiro sentimento que ele 
nos proporciona. “Tempo de 
esperança! Neste ano, esse é 
o tema da trezena. Olhando 
para o futuro, construiremos 
juntos nossos sonhos”, desta-
cou ele.

Às vésperas da celebração 
do dia de São Sebastião na ca-
pital do Rio, a vacinação con-
tra a covid-19, enfim, está ga-
nhando capítulos finais. Isso 
porque a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
aprovou, por unanimidade, 
no último domingo, a utiliza-

ção emergencial das vacinas 
CoronaVac e Oxford/AstraZe-
neca no Brasil.

O arcebispo Dom Orani 
está contente com o início da 
vacinação justamente no dia 
20. “É claro que, mesmo com 
essa vinda dos imunizantes, 
ainda há muito caminho a ser 
percorrido e muitos passos a 
serem dados para que tudo 
volte ao normal. Por isso, pe-
dimos ao nosso padroeiro que 
continue intercedendo pela 
nossa população e a proteja 
da covid-19”, disse.

NO FERIADO

 N Os principais pontos turís-
ticos do Rio estarão abertos 
para visitas nesta quarta-
feira. O bondinho do Pão de 
Açúcar funciona de 10h às 
19h; já para o Cristo Reden-
tor, os horários variam de 
acordo com o acesso: pelo 
trem do Corcovado, o aces-
so é de 8h às 16h30, com 
entrada até as 15h; pelas 
vans do trajeto Paineiras-
Corcovado, o acesso é de 
8h às 17h. O AquaRio abrirá 
de 10h às 18h, com entrada 
no circuito até as 17h. A roda 
gigante RioStar também 
vai funcionar de 10h às 18h.

 N Transportes: O MetrôRio 
opera das 7h às 23h. A trans-
ferência entre as linhas 1 e 2 
será feita na estação Está-
cio. As linhas de ônibus do 
Metrô na Superfície (Antero 
de Quental – Gávea e Bo-
tafogo – Gávea) também 
operarão normalmente, em 
esquema de feriado, das 7h 
às 22h30. As linhas 1, 2 e 3 
do VLT Carioca terão fun-
cionamento normal no fe-
riado, com operação das 6h 
à meia-noite e intervalos 
de 12 a 20 minutos ao longo 
dia. Já o BRT Rio vai funcio-
nar com a mesma operação 
usada aos domingos. A CCR 
Barcas vai operar com a gra-
de de fins de semana. 

O que abre e 
fecha hoje

Reportagem do estagiário Bruno Gentile, 

sob supervisão de Thiago Antunes

VENCIMENTO

1ª cota ou cota única  05/02
2ª cota 05/03
3ª cota 08/04
4ª cota 07/05
5ª cota 08/06
6ª cota 07/07
7ª cota 06/08
8ª cota 08/09
9ª cota 07/10
10ª cota 08/11

Cronograma de São Sebastião tem missas, carreatas e live musical para o santo
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Prouni divulga nomes de candidatos 
selecionados na primeira chamada
Todos deverão apresentar comprovações até 27 de janeiro; há lista de espera para não-aprovados 

O 
Programa Univer-
sidade Para Todos 
(Prouni) 2021 di-
vulgou ontem os 

aprovados para sua primeira 
chamada. O programa sele-
ciona estudantes para uni-
versidades particulares com 
bolsas integrais e parciais. 
O resultado pode ser encon-
trado no endereço http://
prouniportal.mec.gov.br. 
Para a próxima fase, os sele-
cionados devem comprovar 
as informações declaradas 
na inscrição até o dia 27 de 
janeiro, quarta-feira.

Em razão do adiamento 
do Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) 2020, os 
candidatos usaram as notas 
do Enem 2019 para o progra-
ma neste primeiro semestre. 
Após a comprovação das in-
formações declaradas, o re-
sultado final será divulgado 
no dia 1° de fevereiro.

O desempenho dos estu-
dantes no Enem é um dos 
critérios adotados para a 
seleção dos candidatos, 
além da renda, por exem-

plo. O estudante não pode 
ter tirado zero na redação 
do exame e deve ter obtido, 
no mínimo, 450 pontos de 
média das notas.

Também é preciso ter cur-
sado o ensino médio na rede 
pública ou ter sido bolsista 
integral durante esse pe-
ríodo em escolas particula-
res. Pessoas com deficiência 
também podem concorrer, 
assim como professores da 
rede pública de ensino, da 
educação básica. 

Concorrem à bolsa integral 
aqueles com renda mensal 
per capita de até 1,5 salário 
mínimo. Para a bolsa parcial, 
de 50% da mensalidade, bas-
ta ter renda mensal per capi-
ta de 1,5 a 3 salários mínimos.

Para quem participou do 
processo mas não foi sele-
cionado nas duas chamadas, 
ainda será possível manifes-
tar interesse para a lista de 
espera entre os dias 18 e 19 
de fevereiro. A partir disso, 
a consulta do resultado es-
tará disponível no dia 22 de 
fevereiro.

Homem morre após cair da Linha 
Vermelha em acidente de moto
Motocicleta com um casal bateu na mureta, na altura de São Cristóvão

REPRODUÇÃO

Linha Vermelha ficou 
engarrafada após 
acidente de ontem, 
envolvendo casal 
numa motocicleta

Um homem morreu e uma 
mulher ficou gravemente 
ferida após um acidente na 
Linha Vermelha, na altura 
de São Cristóvão, Zona Nor-
te do Rio, na manhã de on-
tem. O casal estava em uma 
motocicleta que bateu na 
mureta do Elevado Rufino 
Pizarro. Com o impacto, os 
dois foram lançados e caí-
ram embaixo, na Rua Bela, 
próximo ao Centro de Tradi-
ções Nordestinas.

O homem, identificado 
como Douglas Silva, de 29 
anos, morreu na queda. A 
mulher, Mayara dos Santos, 
25, foi levada para o Hospi-
tal Municipal Souza Aguiar, 
no Centro. O quadro dela é 
grave.

Com o acidente, a via che-
gou a ser fechada durante 
a manhã desta terça-feira. 
Em nota, a Polícia Militar 
informou que “policiais mi-
litares do Batalhão de Poli-
ciamento em Vias Expres-
sas (BPVE) foram verificar 
ocorrência na pista sentido 
Centro da Linha Vermelha, 
altura de São Cristóvão. No 
local, houve um acidente 

de trânsito e duas pessoas 
caíram da parte elevada da 
via. Uma equipe do Corpo 
de Bombeiros também foi 
designada ao local e um 

óbito foi constatado. A ou-
tra vítima foi socorrida ao 
Hospital Municipal Souza 
Aguiar. A área está isolada”, 
escreveram na nota. 

Ex-vereador preso por 
desvio de combustível 

REPRODUÇÃO

Ex-PM e ex-vereador de Caxias, Alex Rosa é levado preso

Agentes da Delegacia de 
Defesa dos Serviços De-
legados (DDSD) fizeram 
na manhã de ontem uma 
operação para cumprir 
seis mandados de prisão 
contra integrantes de 
uma quadrilha respon-
sável por desvio de com-
bustível. Até o momento, 
quatro pessoas foram 
presas. Entre os detidos 
está o ex-vereador de Du-
que de Caxias e ex-poli-
cial militar Alexsandro 
Mendonça Rosa, o Alex 
Rosa (PSL), apontado 
como chefe do bando.

Os mandados de prisão 
foram cumpridos no Rio e 
em Duque de Caxias. Essa 
é a segunda fase da Opera-

ção Pit-Stop, iniciada no ano 
passado.

O delegado André Leiras, 
titular da DDSD, acredita 
que o lucro do bando alcance 
a cifra de R$ 1,5 milhão por 
mês com os desvios de com-
bustível. “O que nos chamou 
a atenção é a incrível evo-
lução patrimonial das pes-
soas envolvidas diretamente 
nesse furto. Encerramos as 
investigações conseguindo 
a prisão do bando”, explica 
o delegado, dizendo que fo-
ram seis meses de investiga-
ções até a segunda fase da 
operação. As investigações 
apontam que o grupo ligado 
a Alex Rosa aliciava moto-
ristas a desviar combustível 
para os seus postos.

Preso acusado de feminicídio em Japeri
Rafael teria esfaqueado ex-mulher e foi localizado em Itaquaquecetuba, interior de SP

Policiais da 63ª DP (Japeri) 
prenderam, na manhã de 
ontem, um homem acusado 
de espancar e esfaquear a ex
-mulher, Dociene Lorraine 
dos Reis, 27 anos, em dezem-
bro. Rafael Santos Belarmi-
no foi localizado na cidade 
de Itaquaquecetuba, em São 
Paulo. Contra ele foi cumpri-
do mandado de prisão por 
feminicídio. Rafael: acusado de feminicídio

DIVULGAÇÃO

Investigações da Polícia 
Civil apontam que Rafael 
não aceitava o término do 
relacionamento com a moça. 
No dia 13 de dezembro ele foi 
até a casa onde ela estava no 
bairro Vila Central, em Ja-
peri, Baixada Fluminense e, 
após agressões, a esfaqueou 
na frente dos filhos peque-
nos que pediram socorro aos 
familiares. 

Dociene foi socorrida pelo 
Samu e chegou a passar a noite 
no Hospital Geral da Posse, em 
Nova Iguaçu, mas não resistiu. 
Apesar de abalada emocional-
mente, a mãe dela comemo-
rou a prisão do acusado. “Tudo 
o que eu queria era justiça. A 
morte da minha filha, assim 
como de outras mulheres, não 
pode ficar em vão”, disse a dona 
de casa Nilma Reis. 

As unidades do Poupa Tempo 
RJ voltam a funcionar amanhã. 
Os postos de Duque de Caxias, 
Bangu e S. J. de Meriti retomam 
a atividade normal, com aten-
dimentos para serviços do De-
tran-RJ, da Secretaria de Estado 
de Trabalho e Renda, do Procon, 
do Riocard e de todos os demais 
parceiros. Os documentos emiti-
dos até o fechamento, em 22 de 
dezembro, serão entregues nas 
unidades em que o cidadão fez 
a solicitação.

O primeiro vencimento do ca-
lendário do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Auto-
motores (IPVA) de 2021, para 
veículos com final de placa 
zero, é na quinta. Os proprietá-
rios terão que pagar a primeira 
parcela do valor integral ou 
quitar o tributo à vista, com 
desconto de 3%. O IPVA pode-
rá ser pago por meio de boleto 
bancário, que está disponível 
no www.fazenda.rj.gov.br/ipva 
e no site do Banco Bradesco.

DIA A DIA

POUPA TEMPO RJ 
VOLTA AMANHÃ

PRIMEIRA 
PARCELA DO IPVA

CONFIRA AS PRÓXIMAS DATAS: 

Data limite para  
apresentar comprovações; 

Resultado da  
Segunda Chamada; 

Manifestação de  
interesse para lista de espera 

Resultado da  
lista de espera

27/1 1/2 18 E 19/2 22/2
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Exclusivo!

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Duílio aposta em duelo 
difícil para o Tricolor 
Campeão por Fluminense e Coritiba, ex-zagueiro vê parada dura no Couto Pereira

REPRODUÇÃO

Duílio, que ocupa função na base do Fluminense, diz que o Tricolor tem grandes jovens valores

C
oritiba e Fluminense 
se enfrentam hoje, às 
20h30, no Couto Pe-
reira, pela 31ª rodada 

do Brasileiro. Esse confronto 
sempre mexe com o ex-joga-
dor Duílio, revelado pelo Coxa 
e campeão brasileiro pelo Tri-
color. Em conversa com O 
DIA, o ex-zagueiro, de 63 anos, 
contou que acompanha com 
carinho as partidas das duas 
equipes, que estão em situa-
ções bem diferentes na tabela.

“Minha passagem pelos 
dois clubes foi bastante posi-
tiva. No Coritiba, eu comecei 
a minha carreira, fui campeão 
paranaense, no Brasileiro che-
guei a semifinais. No Flumi-
nense, tive a grande coroação 
da minha carreira, fui capitão 
daquela equipe no título de 
1984, pude levantar a taça no 
Maracanã, tive grandes mo-
mentos. Hoje a gente se divide, 
eu gostaria de ver as duas equi-
pes buscando títulos, mas infe-
lizmente nem sempre é aquilo 
que nós queremos”, afirmou.

Duílio atua como supervi-
sor técnico da equipe sub-17 
do Fluminense, que conquis-

tou recentemente o Brasileiro 
da categoria. “Creio que o Flu-
minense está em um caminho 
certo, com grandes valores na 
base. E o Coritiba precisa se 
reencontrar como um gran-
de clube do futebol brasileiro 
que é. Torço pelos dois clubes 
e espero que em breve possam 
voltar a viver juntos bons mo-
mentos no futebol”, disse.

O Tricolor é o sétimo na ta-
bela, com 46 pontos, enquan-
to o Coxa está em penúltimo, 
com 25 pontos. Apesar de as 
equipes viverem momen-

tos distintos no Brasileiro, 
Duílio não acredita que o Tri-
color vá ter vida fácil no Couto 
Pereira. “O Fluminense nos úl-
timos anos vinha amargando 
situações não muito boas na 
tabela, mas vive um ano dife-
rente, lutando pela Libertado-
res. O Coritiba veio de uma Sé-
rie B e não conseguiu ter uma 
equipe forte que desse a ele a 
chance de brigar para perma-
necer na Série A ou por coisas 
maiores. Acho que vai ser um 
jogo muito difícil, tanto para 
um, quanto para outro”.

Time de Barroca encara ‘bicho papão’ 
dos cariocas nesta edição do Brasileiro

Na lanterna, Alvinegro 
recebe o Atlético-GO

Em situação desespera-
dora, o Botafogo entra em 
campo contra o Atlético-
GO, hoje, às 17h, no Nil-
ton Santos, necessitando 
muito de uma vitória. A 
equipe comandada por 
Barroca quer vencer para 
deixar a lanterna do Cam-
peonato Brasileiro.

Contra o Santos, o Al-
vinegro acabou sofrendo 
mais uma derrota, des-
ta vez decretada no fim 
da partida. Um dos des-
taques do jogo, o golei-
ro Diego Loureiro pode 
seguir como titular. A 
equipe alvinegra deve ir 
a campo com Diego Lou-
reiro; Kevin, Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e Victor 
Luis; José Welison, Caio 

Alexandre e Bruno Nazário; 
Kelvin, Matheus Babi e Pe-
dro Raul.

Com 23 pontos, o Bota-
fogo está a nove de deixar a 
zona de rebaixamento. Fal-
tam apenas oito jogos para o 
fim do Brasileirão. De acordo 
com os cálculos do matemá-
tico Tristão Garcia, o Glo-
rioso tem 98% de risco de 
rebaixamento.

Em situação mais confor-
tável na tabela, o Atlético-GO 
tem 36 pontos e busca con-
firmar o retrospecto positivo 
contra os clubes carioca nes-
te Brasileiro. O Dragão ainda 
não foi derrotado por equipes 
do Rio. O Atlético-GO venceu 
três jogos e empatou quatro 
contra Flamengo, Fluminen-
se, Vasco e Botafogo.

a palinha do apolinho
RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

FUTEBOL EM ALTA TENSÃO

DECISÃO COM 
PÚBLICO

PEDALADAS

 N Para a final da Copa Li-
bertadores, no dia 30, no 
Maracanã, entre Santos 
e Palmeiras, decidindo a 
mais importante compe-
tição do continente, a Con-
mebol requisitou o está-
dio e estabeleceu normas. 
Cada clube receberá 150 
convites. Outras cotas se-
rão destinadas à Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF) e a autoridades, e a 
fatia maior será dela mes-
mo, para dirigentes, patro-
cinadores e convidados. 
Gostaria de saber o que 
dizem as autoridades sani-
tárias do estado e também 
do munícipio sobre a farra.

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

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

 NOs jogos da 31ª rodada, que 
começa hoje, colocam fren-
te a frente os seis primeiros: 
São Paulo x Internacional e 
Grêmio x Atlético Mineiro 
jogarão esta noite enquan-
to Flamengo x Palmeiras se 
pegarão amanhã. Dos seis, o 
São Paulo é o único que de-
pende dos próprios esforços 
e só isso faz do jogo no Mo-
rumbi o mais importante da 
noite. Uma vitória gaúcha e 
a equipe de Abel Braga (foto) 
assumirá a liderança e fará 
a alegria dos que sonham 
com título. No outro jogo, o 

Grêmio recebe o Atlético-MG, 
e Renato sabe que a derrota 
o tira praticamente da briga. 
Vencendo, transformará o 
Grenal de domingo numa final 
de Copa do Mundo. Flamengo 
e Palmeiras levam vantagem 
por se enfrentarem amanhã, 
conhecendo os resultados. O 
título de campeão brasileiro 
está à procura de dono. Qual-
quer um dos seis pretendentes 
poderá ficar com a taça. Toma-
ra que os deuses do apito este-
jam de prontidão e permitam 
que esses jogos sejam decidi-
dos por méritos.

 N O “ex-ultrapassado” 
técnico Abel Braga briga 
pela liderança do Brasi-
leiro e, se o Internacional 
for campeão, entregará o 
grupo para Seu Ramírez 
com taça e faixas.

 N Invenções do técnico 
Rogério Ceni no Flamen-

go puxando Arão para a zaga 
devem ter como finalidade 
arrumar vaga para Diego, 
que vem melhorando.

 N Vanderlei Luxemburgo 
arma a defesa do Vasco de 
olho no Claudinho, o cara 
no bom time do Red Bull 
Bragantino.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Contrariando quem diz 
que técnico precisa tempo, 
Abel Ferreira chegou sem 
conhecer o clube, adver-
sários, a cidade e o país. 
Pegou o Palmeiras e dis-
parou a ganhar.

 N Depois de brilhar na 
goleada de 5 a 0 sobre 
o Fluminense, o Corin-
thians toma de 4 a 0 do 
Palmeiras sem esboçar 
reação. O pior é que po-
deria ter sido de mais.

Barroca comanda o Botafogo em situação dramática no Brasileiro

VITOR SILVA / BOTAFOGO

VASCO

FLAMENGO

Em busca da reabilitação
Em situação delicada na tabe-
la, o Vasco tentará se recuperar 
da derrota do último sábado 
para o Coritiba, hoje, contra o 
Bragantino, em Bragança Pau-
lista, em duelo válido pela 31ª 
rodada do Brasileiro. A parti-
da acontecerá às 21h30.

O treinador Vanderlei 
Luxemburgo precisará fa-
zer duas mudanças na equi-
pe que encarou o Coritiba. 
Henrique, que foi expulso, 
e Bruno Gomes, com o ter-
ceiro cartão amarelo, estão 
suspensos. A equipe deverá 
ser escalada com Fernando 

Cano é a aposta ofensiva

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Miguel, Léo Matos, Werley, 
Castan, Neto Borges, Andrey, 
Léo Gil, Juninho (Benítez), 

Yago Pikachu, Talles e Cano.
Com 32 pontos, o Cruz-

maltino poderá retornar à 
zona de rebaixamento, caso 
seja derrotado pelo Bragan-
tino e, além disso, o Bahia 
vença o seu jogo contra o 
Athletico-PR, em Salvador, 
e o Fortaleza pontue contra 
o Santos, no Castelão.

Adversário do Vasco na par-
tida, o Bragantino tem 38 pon-
tos e busca uma vitória para, 
quem sabe, começar a sonhar 
até mesmo com uma vaga em 
um possível G-8, que classifi-
caria para a Libertadores.

Ceni fala em ‘tranquilidade’
Após três jogos de jejum, o 
Flamengo voltou a vencer 
pelo Campeonato Brasileiro. 
O resultado de 3 a 0 contra o 
Goiás foi bastante comemo-
rado por Rogério Ceni. Na opi-
nião do treinador, o clube ca-
rioca terá mais tranquilidade 
para buscar os seus objetivos 
no Brasileiro.

“Tranquilidade nós temos 
para desenvolver o trabalho 
aqui. Vitória você mede mo-
mentaneamente. O torcedor 
fica feliz, mas a confiança exis-
te sempre. Trabalho fazemos 
bem direcionado. A vitória 
traz alegria, satisfação, você 
tem Gerson no próximo jogo, 
começa a ter mais competição 
nas posições, e isso ajuda a ele-
var o nível de jogo. Hoje, o time 

Titular contra o Goiás, o meia Diego foi elogiado por Rogério Ceni 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

fez um grande jogo”, disse.
Titular na partida, o meia 

Diego recebeu muitos elo-
gios do treinador. Foi a pri-
meira partida que o expe-
riente meia começou jogan-
do sob o comando de Rogé-
rio Ceni no Flamengo.

“Temos que ressaltar alguns 
jogadores que foram extrema-

mente competitivos. Diego Ri-
bas, por exemplo, que fez um 
jogaço na minha opinião. Pri-
meiro jogo que ele inicia comi-
go. É um cara que transmite 
energia extremamente positi-
va. Gustavo, que decidimos ter 
um jogador mais alto, fez um 
jogo seguro ao lado do Rodrigo 
Caio”, disse.

RICARDO SÁ PINTO NA TURQUIA
O treinador português Ricardo Sá 

Pinto será anunciado como novo 

técnico do Gaziantep, da Turquia. 

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

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

Eu gostaria de ver 
as duas equipes 
buscando títulos, 
mas infelizmente 
nem sempre é aquilo 
que nós queremos”
DUÍLIO,
Ex-zagueiro
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ECONOMIA

INSS: especialistas veem 
riscos no fim da perícia online
Segurado com doença que o incapacite de trabalhar terá que ir a uma agência 

REPRODUÇÃO DA INTERNET

to presencial, é necessário 
ligar pelo telefone 135 ou fa-
zer pelo aplicativo Meu INSS, 
onde será possível escolher 
data, hora e local da perícia. A 
lista de agências está dispo-
nível no site do órgão, no link 
https://covid.inss.gov.br/.

O INSS afirma que 491 lo-
cais estão aptos para reali-
zar os procedimentos, com 
mais de 2.000 médicos peri-
tos atuando em todo o país. 

16: “Neste momento, ainda há 
muitos riscos para os segura-
dos. Na verdade, acredito que 
essa deveria ser sempre uma 
opção para os que dispõem de 
recursos tecnológicos, para 
os que têm dificuldade de 
locomoção”.

O serviço de perícia onli-
ne deveria ter durado até 31 
deste mês, mas o fim foi an-
tecipado. Vale lembrar que, 
para realizar o agendamen-

Perdas no FGTS: 
ação coletiva é 
alternativa
Campanha pretende pressionar o 
governo para mudar taxa monetária 

Os trabalhadores com 
perdas no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) podem partici-
par de uma ação coletiva 
para recuperar perdas do 
fundo. O Instituto Fundo 
de Garantia do Trabalha-
dor (IFGT) promove uma 
campanha para as pessoas 
conseguirem o benefício 
e pressionar o Congresso 
Nacional a mudar a taxa 
de atualização monetária 
do fundo de Taxa Referen-
cial (TR) para o Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
mido (INPC).

Para Mario Avelino, pre-
sidente do instituto, são 
muitos anos de perda, pois 
o dinheiro não é reajusta-
do como deveria: “De agos-
to de 1999 a dezembro de 
2020, os trabalhadores dei-
xaram de ganhar R$ 500 bi-

lhões na atualização monetá-
ria do saldo do FGTS, pois a TR 
não repõe as perdas inflacio-
nárias. Para se ter uma ideia 
do prejuízo, para um trabalha-
dor que ganhou apenas um sa-
lário mínimo nos últimos 21 
anos, o governo confiscou R$ 
8.877 até o dia 10 de dezembro 
do ano passado”.

A campanha pretende cha-
mar atenção para a mudança 
na lei que permite este con-
fisco. “Essa realidade poderia 
ser diferente se o rendimento 
do FGTS fosse pelo INPC do 
IBGE”, afirma Avelino.

Ele indica que uma ação 
coletiva é importante, pois 
fará pressão no governo, sem 
que o trabalhador tenha gas-
tos maiores. Para participar 
da ação, o trabalhador pre-
cisa se associar a ONG. Mais 
informações pelo site: www.
fundodegarantia.org.br/

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

N
a semana passada, 
o Instituto Nacio-
nal do Seguro So-
cial (INSS) finali-

zou as perícias online para 
concessão de auxílio-doença. 
Agora, o segurado que esti-
ver com alguma doença que 
o incapacite para trabalhar 
terá que se deslocar até um 
agência da Previdência So-
cial para realizar atendimen-
to presencial com o perito. 
Para especialistas, ainda no 
período de pandemia, o fim 
dessa perícia online pode 
trazer riscos para os segu-
rados que dependem desse 
atendimento. 

Para o advogado previden-
ciário João Badari, sócio do es-
critório Aith, Badari e Luchin 
Advogados, o governo federal 
deveria ter mantido a perícia 
online pelo menos até grande 
parte da população estar va-
cinada: “O retorno da perícia 
presencial vai tirar as pessoas 
de casa, que, para ir às agên-
cias, muitas vezes, terão que 
entrar no transporte público 
e correr o risco de contamina-
ção. Até o fim, a medida estava 
funcionando muito bem”. 

A advogada e consultora 
Silvia Correia concorda que o 
fim da perícia online não deve-
ria ter ocorrido no último dia 

ORIENTAÇÃO

 N Independentemente do 
atendimento virtual ou pre-
sencial, o advogado João Ba-
dari diz que o segurado deve 
reunir o maior número de do-
cumentos, como exames, 
laudos médicos, receitas de 
remédios, que comprovem a 
doença: “Não basta demons-
trar a doença, mas sim a in-
capacidade através de do-
cumentos. E, no dia do aten-
dimento, o segurado deve 
informar ao perito qual é a 
incapacidade que a doença 
provoca e o que ela impede 
sua atividade no trabalho”. 

Procurado pelo O DIA, o 
INSS não respondeu até o 
fechamento desta edição. 

Documentos 

são necessários 

O INSS diz que 491 locais estão aptos para realizar os procedimentos
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

PM contribuirá só com o 
valor acima do teto do INSS

AGÊNCIA O DIA

PGE informou que estuda decisão da Justiça para definir estratégias

A 
Justiça do Rio deter-
minou que o gover-
no estadual mude a 
forma de cobrança 

da contribuição previden-
ciária de uma policial militar 
inativa. De acordo com a de-
cisão, o Rioprevidência terá 
que voltar a aplicar o des-
conto apenas sobre a parte 
da remuneração que excede 
o teto do INSS (agora, de R$ 
6.433,57), além de retomar o 
percentual de 14%. 

A PM recorreu ao Judiciá-
rio depois de constatar per-
das com o novo modelo de 
desconto, imposto pela re-
forma no sistema de prote-
ção social dos militares esta-
duais e das Forças Armadas.

Com essa alteração, a alí-
quota mudou para 9,5% em 
2020 e 10,5% em 2021, mas 
passou a ser aplicada sobre 
a remuneração integral de 
militares ativos, inativos e 
seus pensionistas. 

Especialista em Direito 
Administrativo, o advoga-
do que assina a ação, Carlos 
Henrique Jund, argumenta 
que a cobrança sobre o valor 
total é inconstitucional. Ele 
solicitou ainda a restituição 
à PM, ou seja, a devolução 
(com correção) dos valores 
descontados com a nova 
base de cálculo. Esse pedido 
também foi acolhido.

REUNIÃO COM COMTE

 n Representantes do Sindicato 
dos Profissionais de Educação 
do Rio de Janeiro (Sepe) se re-
unirão amanhã com o secretá-
rio da pasta estadual, Comte 
Bittencourt. Na pauta, além 
da discussão sobre o retorno 
presencial às atividades nas 
escolas, os professores querem 

tratar de recente decisão judi-
cial que garantiu a implemen-
tação de um terço da jornada 
de trabalho para atividades 
extraclasse. O pedido do Sepe 
tem como base a Lei do Piso do 
Magistério. O sindicato diz que, 
com isso, “não há mais como 
procrastinar a medida”.

Um terço para atividades extraclasse

 n As articulações do governa-
dor em exercício Cláudio Castro 
em Brasília não se limitam ao 
Palácio do Planalto, com quem 
ele também tem uma apro-
ximação. Castro quer reforçar 
suas relações com parlamen-
tares que integram a bancada 
fluminense. 

Hoje, inclusive, o governador 
interino terá reunião de traba-
lho com a bancada federal do 
Rio de Janeiro. O encontro será 

no Palácio Guanabara, sede do 
governo estadual, e contará 
com a presença do deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL), um 
dos candidatos à presidência 
da Casa Legislativa. 

Lira é o candidato do pre-
sidente da República, Jair 
Bolsonaro, e a sua presen-
ça na reunião sinaliza, mais 
uma vez, a convergência en-
tre o atual chefe do Executi-
vo do Rio e Bolsonaro.

PRÓXIMO AO PRESIDENTE 

Cláudio Castro recebe Arthur Lira

Cláudio Castro recebe candidato do presidente no Palácio

REGINALDO PIMENTA

 > Com a reforma no sis-
tema de proteção social 
dos militares, os gover-
nos locais passaram a 
aplicar, no ano passado, 
a alíquota de 9,5% inci-
dindo sobre a remunera-
ção integral. A mudança 
levou as categorias a re-
correrem ao Judiciário 
em outras regiões. 

No Rio, será necessá-
ria ainda uma reforma 
no sistema dos milita-
res fluminenses. Di-
versas medidas previs-
tas na lei federal serão 
propostas em um tex-
to a ser encaminhado 
à Alerj este ano, como 
a coluna informou no 
último dia 10.

Será exigido um tem-
po mínimo de contri-
buição dos militares na 
ativa, que passará de 30 
anos para 35 anos. E ha-
verá um pedágio para 
quem já está trabalhan-
do: 17% do tempo que 
falta para completar 30 
anos em serviço.

Período 
na ativa 
aumentará

 > Jund ressalta que outros 
militares poderão ser con-
templados: “O modelo de 
cobrança realizado pela 
autarquia previdenciária 
precisa, de fato, ser revis-
to judicialmente, na me-
dida em que descumpre 
parâmetro constitucional 
absolutamente expresso”.

“Essa sentença abre as 
portas para que os inati-
vos e pensionistas, civis e 

militares, busquem seus 
direitos e tenham a possi-
bilidade de pagar o justo, 
bem como possam rece-
ber de volta o que estão 
pagando indevidamente”, 
acrescenta.

A coluna procurou a 
Procuradoria Geral do Es-
tado, que, em nota, infor-
mou que “analisa a deci-
são para definir a melhor 
estratégia processual”.

Outros contemplados
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

maDureIra r$600,00
apartamento quarto, sala, 
cozinha, banheiro. edgard 
romero 239 bloco-01. (cha-
ves com porteiro) aceito pro-
posta compra r$150.000,00   
Direto proprietário 2786-
7273/ 99884-3431
 

aDV5GaD5 V/teXt5
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.

 

VeNDeD5r 
Contrata para atendimento 
Condomínios, Lojas, Co-
mércio geral. Experiência  
vendas produtos limpeza/
descartáveis. Média salarial 
R$4.000,00 a R$8.000,00. 
Currículo: realso.rep@gmail.
com ou Zap: 97990-6837

 

C5StureIra V/teXt5
5verloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra. Comparecer à  rua 
Carlos Vasconcelos, 155 
Sala: 303 tijuca. tel: 98162-
6184
 

meC.reFrIGeraÇÃ5 
Com experiência em manu-
tenção  ar condicionado em 
reparos e pequenas instala-
ções.  Comparecer (19/01), 
com carteira 09:00h. av. das 
americas, 5001, Loja 152, 
(midtown) Barra tijuca
 

meCâNIC5 
refrigeração, meio 5ficial e 
auxiliar.  empresa refrigera-
ção contrata com experiên-
cia Ctps. Comparecer a partir 
8:00h. rua 19 de 5utubro 65 
Bonsucesso.

 

FaXINeIra V/teXt5
Faxineira, para início ime-
diato, trazer documentação 
e telefone dos 03 últimos 
trabalhos, Ligar para o tel: 
99681-6223 de 07:00/ 
13:00hs
 

marCeNeIr5 
e maquinista com expe-
riência comprovada em 
carteira. Comparecer para 
entrevista  rua manoel 
machado, 22 - Vaz Lobo 
das 7:00hs às 8:30hs  
manhã.

 

C5L5rISta V/teXt5
De autos, com experiên-
cia. Bom salário + bene-
fícios. entrar em contato 
preferencialmente pelo 
whatsapp  98139-8339  
tels.:2437-4777/ 3258-
9673.

 

LaNterNeIr5 V/teXt5
De autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
entrar em contato prefe-
rencialmente pelo whatsa-
pp  98139-8339  tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 
meCâNIC5 t.2569-1821
De autos, experiente em 
freios, embreagem,  suspen-
são, correias e  eletricista 
experiência em injeção ele-
trônica   e elétrica em geral . 
Comparecer para entrevista: 
rua Barão de mesquita, 120 
tijuca.t.98038-5635
 
meCâNIC5 V/teXt5
GNV e Manutenção, com 
experiência. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. 
Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel

 
meCâNIC5 V/teXt5
Precisa-se com experiência 
em ar-condicionado. Traba-
lhar  2ª à 6ªfeira, salário à 
combinar. Rua Visconde de 
Santa Isabel 161/ Vila Isabel
 

tIJ5L5 t.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp

 



FábiaOliveira

APÓS DOIS ANOS FORA DA GLOBO

D
ony De Nuccio esteve ontem fazendo 
teste no SBT. Segundo a coluna apurou, o 
ex-apresentador da Globo foi cotado para 

assumir um novo programa da casa, que deverá 
ser uma versão brasileira dos ‘Irmãos à Obra’, a 
famosa atração que ganhou o mundo com os 
gêmeos Jonathan e Drew Scott. Nela, os partici-
pantes têm suas casas reformadas. Segundo 
consta, Danoy fechou com a emissora de Silvio 
Santos. 

Um acordo foi fechado entre o SBT e o grupo 
Discovery, responsável por veicular o ‘Irmãos à 
obra’ no exterior. Procurada, a assessoria do 
SBT não confirma a nova contratação do canal. 

Ainda sem nome divulgado, a nova atração da 
emissora paulista já está em fase de 

pré-produção. 
Os gêmeos Jonathan 

e Drew Scott já vieram 
ao Brasil, em 2019, e na 
ocasião reuniram uma 
multidão de fãs em 

São Paulo.
Dony de Nuccio deixou a Globo em 2019, 

época em que apresentava o ‘Jornal Hoje’, após 
se tornar pública a informação de que ele havia 
recebido mais de R$ 7 milhões, em dois anos, 
para produzir conteúdo para o Banco Bradesco.
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Ex-participante de ‘A Fazenda 10’, Nadja Pessoa sur-
preendeu os fãs ao compartilhar uma foto com o seu 
novo visual e os internautas logo comentaram as mu-
danças, nesta terça-feira (19). A maioria estranhou o 
rosto da ex-mulher do cantor Vinicius D’Black e logo 
suspeitou do uso excessivo dos filtros e aplicativos 
para retocar a imagem. Alguns seguidores até levan-
taram a hipótese de que algo errado aconteceu em 
um procedimento estético. No final do ano passado, 
Nadja contou que estava fazendo vários tratamentos 
para levantar a autoestima e dar uma repaginada no 
visual, pois queria começar 2021 bem diferente. Pelo 
visto, ela conseguiu!

Na noite da última segunda-feira, Nego do Borel rebateu 

as acusações da ex, a atriz Duda Reis, de que ele teria lhe 

transmitido HPV. Ele postou vídeo e imagens após fazer 

exames de sangue, no último sábado (16). 

“Os últimos dias tem sido de muitas acusações para mim. 

A minha resposta para tudo isso será provar a minha ino-

cência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado 

de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, 

resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o 

resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim 

como nenhuma outra doença sexualmente transmis-

sível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi 

de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos traba-

lhando dia e noite e vamos provar que essas acusações 

são mentirosas!”, disse o funkeiro.

NEGO REBATE EX

FÃS ESTRANHAM 
VISUAL DE NADJA

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Sempre muito bem humorado, o 
apresentador Nelson Rubens, do ‘TV 
Fama’, da RedeTV!, usou as redes sociais 
ontem para mostrar que está repaginado. 
O dono do bordão ‘Ok ok’ compartilhou 
com seus seguidores um antes e depois de 
seu rosto e ainda confirmou que está 
retornando à atração já vacinado. 

“Tô voltando vacinado e de nova cara!. 
Confira aqui: Veeeeeeeeja + antes--> 
2020 depois -> 2021. É o talento e a 
competência da grande revelação de 
técnica/ harmonização”, escreveu o 
comunicador sobre a recente 
harmonização facial a qual se submeteu. 

NELSON RUBENS 
ESTÁ REPAGINADO

Dony De Nuccio fecha 

com o SBT para 

apresentar programa

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
/M

O
N

TA
GE

M

DUPLA COM  

CONTRATO RENOVADO

Atração é a versão 
brasileira do 
‘Irmãos à obra’

Jorge & Mateus acabam de renovar seu contrato com a 

Som Livre. Com 15 anos de carreira, a dupla assinou com a 

gravadora em 2012 e desde então não para de acumular 

sucessos, recordes e grandes números em sua trajetória. 

São mais de 6 bilhões de visualizações e 13,7 milhões de 

inscritos no YouTube e 16,5 milhões de seguidores no Ins-

tagram. Jorge & Mateus foram os artistas mais ouvidos da 

década passada no país, de acordo com o Spotify, onde 

possuem 7,8 milhões de ouvintes mensais. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM/MATHEUS LIMAS
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PASSAR POR CIRURGIA NO PÉ

JOÃO ZOLI VAI 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Vice-campeão de ‘A Fazenda 10’, João 

Zoli deu entrada ontem no Hospital 

Barra D’or, onde deve se internar e pas-

sar por uma cirurgia no pé. O modelo 

quebrou os dedos e acabou recebendo 

a notícia de que deverá se submeter 

ao procedimento de emergência. Ele 

estava na unidade acompanhado por 

um de seus melhores amigos, o ator 

Felipe Roque. 

Nas redes sociais, Zoli apareceu choran-

do e lamentou ter que passar por cirur-

gia. “Tô tentando me recuperar há um 

tempo pra falar. Vou ter que operar o pé. 

Tive essa notícia hoje. Se eu sumir mais 

do que já estou, é devido a isso. Vamos 

ver quando será a cirurgia ainda, mas 

foi mais feio do que a gente pensava. A 

ficha tá caindo ainda, mas vai ficar tudo 

bem. Foi uma notícia que me pegou de 

surpresa, porque eu não estava espe-

rando”, disse João Zoli. 

TITTO RECUSOU CONVITE 
DE BONINHO DUAS VEZES
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Campeã do ‘BBB 20’, a médica Thelminha Assis 

esteve em um delegacia de São Paulo, nesta terça-

feira (19), para denunciar ataques racistas que vem 

sofrendo pelas redes sociais. “Eu sempre disse que 

internet não era terra de ninguém. Grande dia! Fogo 

nos racistas”, escreveu a ex-BBB em uma foto na Di-

visão de Proteção à Pessoa.

Parece que vai entrar no ar mais uma novela pelos direitos de heran-

ça de um famoso. Depois da briga entre a família de Gugu Liberato 

e a mãe dos filhos do apresentador, Rose Miriam, agora o imbróglio 

envolve a ex-companheira de Paulinho, vocalista do grupo Roupa 

Nova e os herdeiros do cantor.

Elaine Soares Bastos teve que entrar na Justiça para solicitar o 

reconhecimento de união estável com o músico, que faleceu em 

dezembro de 2020 em decorrência da Covid-19. A psicóloga alega 

que  Twigg de Souza Santos e Pedro Paulo Castor dos Santos, não 

a incluíram no inventário.

A psicóloga, que também é advogada e tem 52 anos, afirma que 

viveu 16 anos com Paulinho e passou a ser declarada dependente 

no Imposto de Renda do músico desde 2006. Por conta disso, ela 

já deu entrada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para 

ter direito à pensão. Mas, os filhos alegam que existem vídeos e 

áudios que comprovam traição por parte de Elaine e que ela tam-

bém agredia Paulinho, quando ele estava doente.

BRIGA POR  
HERANÇA DE CANTOR

DENÚNCIA
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 n Jared Ama-

rante lança, no 
próximo dia 30, 
o livro ‘Ariel - a 
travessia de um 
príncipe trans e 
quilombola’. Em 
sua nova obra, o 
escritor reflete 
sobre gênero, 
raça e corpulên-
cia, apresentan-
do um príncipe 
trans, preto e 
gordo, que é 
corado com um 
pente garfo no 
quilombocéu; e 
que em sua es-
tadia é salvo da 
terra, da transfo-
bia, gordofobia e 
racismo.

Felipe Titto já desmentiu os boatos de que seria um dos participantes famo-

sos convidados por Boninho para o grupo ‘Camarote’ do ‘BBB 21’. Mas o que 

o ator esqueceu de contar é que a ausência dele no reality da Globo não foi 

por falta de convite. Sim, Titto já recusou duas propostas do Big Boss para se 

confinar na atração. A primeira delas foi no ano passado e a segunda foi para 

esta edição. Segundo a coluna soube, as recusas do ator deixaram o diretor 

Boninho beeeeeem chateado. 

CLAUDIA RAIA É SUCESSO 

BIOGRAFIA DE  

‘Sempre Raia um Novo Dia’, o livro de memórias de Claudia Raia, está no top 10 de 
biografias no site da Amazon. A obra, lançada pela HarperCollins, ocupa a quinta 
posição da lista. No livro, a atriz e produtora relembra momentos de sua vida e 
carreira. “Eu costumo dizer que é o primeiro ato da minha vida. Contei sobre meus 
amores, meus casamentos, minhas separações, meus personagens, minha vida 
no teatro... Tudo está ali”, conta.

ANDRÃ© NICOLAU/DIVULGAÃ§Ã£O

Mc Livinho falou sobre o susto que levou na madrugada da última segunda-feira. Se-
gundo ele, o episódio não tinha a ver com qualquer marketing de lançamento de músi-
ca, como vinha sendo especulado. Livinho confirmou que estava mesmo sendo seguido 
por um carro desconhecido, mas conseguiu se livrar sem prejuízos.

LIVINHO NEGA MARKETING

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. Venda de fotos e 
textos: 2222-8021, 2222-8560 e 2222-8265 
Fax Diretoria: 2507-1038  

Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara, 164 Ben-
fica Gerência Industrial: 3891-6002 Gerência de Circulação 
e Logística: 3891-6005
Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias úteis) 
e R$ 3 (domingos). Distrito Federal: R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 
(domingos). Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 
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 N A declaração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, 
de que nunca indicou remédio para o tratamento da co-
vid-19, contrasta com a Nota Informativa (Nº 17/2020) 
na qual constam orientações da pasta para o “manuseio 
medicamentoso precoce” de pacientes com diagnóstico 
da doença. No documento de 74 páginas, é recomen-
dado o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina sob 
argumento, entre outros, de que diversas instituições, 
tanto internacionais quanto nacionais, preconizam 
o uso dos dois medicamentos – que não têm eficácia 
comprovada - em pacientes.

Dosagem
 NA nota contém diversas 

orientações para o uso dos 
medicamentos, como dosa-
gens para sintomas leves, 
moderados e graves, e para 
crianças: “Os pediatras 
devem estar alertas para 
o pronto reconhecimen-
to destes casos, incluindo 
crianças com febre pro-
longada e não esclarecida, 
possibilitando o reconheci-
mento e o manejo adequa-
do e oportuno”. 

TrateCOV
 N Dias atrás, em meio ao 

colapso em Manaus, o 
Ministério da Saúde lan-
çou o TrateCOV. Volta-
do para profissionais da 
Saúde, o aplicativo tam-
bém recomenda e orienta 
o uso da cloroquina e da 
hidroxicloroquina. 

TCU 
 N Deputados do PT e do 

PSOL foram ao Tribunal 
de Contas da União (TCU) 
e ao Ministério Público 

com pedido de investiga-
ção de Eduardo Pazuello, 
após o ministro  pressio-
nar a Prefeitura de Ma-
naus a receitar o uso de 
cloroquina e outros me-
dicamentos sem eficácia 
comprovada. 

Estoque
 N O Exército ainda tem 

391.260 comprimidos de 
cloroquina no estoque. À 
coluna, o Centro de Co-
municação afirmou que 
seu Laboratório Quí-
mico Farmacêutico não 
está mais produzindo o 
medicamento.

Sobrepreço 
 N No ano passado, o Exér-

cito pagou 167% a mais 
pelo principal insumo 
para produção da cloro-
quina (difosfato). Em jus-
tificativa ao TCU, alegou 
que a compra - com sobre-
preço – foi feita devido à 
“necessidade de produzir 
esperança para corações 
aflitos”. 

Avulsos 
 NA um mês da eleição que 

vai escolher o sucessor de 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
outras legendas – como 
PSDB e DEM – também 
estão na mesma situação 
do Solidariedade: fecha-
dos oficialmente com Ba-
leia Rossi (MDB-SP), mas 
com deputados avulsos 
em campanha para Arthur 
Lira (PP-AL). 

Zé Esplanador
 NNosso leitor assíduo e 

ícone da coluna, o Zé Es-
planador - seu lema é Per-
guntar não ofende, Cobrar 
é de direito - estava sumido. 
Rodou o Brasil quieto nos 
últimos dois meses e volta 
irritado com muitos des-
mandos que viu. Hoje, co-
menta a vacina salvadora.

Picadeiro 
 NPara Zé Esplanador, basta-

vam o assistente médico e o 
(a) morador (a) para o início 
da vacinação, mas o Brasil é 
um circo sem lona. Têm que 

aparecer na foto os gover-
nadores, prefeitos, secretá-
rios de Saúde etc. E não será 
diferente no Ministério da 
Saúde. Isso aqui é uma tra-
gicomédia há 521 anos.

Leitos    
 NO Ministério Público Fe-

deral ingressou com ação 
civil pública para que a 
Justiça determine a habi-
litação de leitos UTI para 
pacientes com covid-19 de 
forma mais ágil e transpa-
rente. O MP constatou lap-
so de até três meses entre a 
solicitação da habilitação e 
o atendimento pelo Minis-
tério da Saúde.

Rombo 
 NO rombo nas contas pú-

blicas do governo poderá 
chegar a R$ 218,2 bilhões 
em 2021, prevê a Institui-
ção Fiscal Independente 
(IFI) do Senado Federal. 
O relatório da IFI também 
mostra que os gastos com 
a covid-19 já somam, neste 
ano, R$ 36,1 bilhões. 

CLOROQUINA 

SOLIDARIEDADE  

 N Embora a cúpula do Solida-
riedade tenha declarado apoio 
ao candidato de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), Baleia Rossi (MDB
-SP), a maioria dos deputados 
da legenda mantém o voto em 
Arthur Lira (PP-AL). A banca-
da tem 14 parlamentares, dois 
quais pelo menos oito diver-
gem da orientação do partido 
e seguem com o candidato do 
Palácio do Planalto. 

Estamos na campanha do janei-
ro branco, neste mês vamos di-
vulgar mais sobre saúde mental 

para conscientizar sobre a importância 
do cuidado com as questões emocio-
nais, inclusive no momento mais deli-
cado que estamos vivendo, a pandemia 
da covid-19. Segundo a Fiocruz, sinto-
mas de ansiedade e depressão afetam 
47,3% dos trabalhadores de serviços 
essenciais durante a pandemia de coro-
navírus, no Brasil e na Espanha.

Mais da metade deles — e 27,4% do 
total de entrevistados — sofre de an-
siedade e depressão ao mesmo tempo. 
Além disso, 44,3% têm abusado de be-
bidas alcoólicas; 42,9% sofreram mu-
danças nos hábitos de sono; e 30,9% 
foram diagnosticados ou se tratou de 
doenças mentais no ano anterior a uma 
pesquisa coordenada pela Fiocruz e fei-
ta em parceria com outras instituições.

Com o isolamento social, mortes 
de parentes, amigos, medo de con-

Às vésperas do dia 21 de janeiro, 
dia em que memoramos o Dia 
Nacional de Combate à Intole-

rância Religiosa, os devotos da capital 
fluminense param para manifestar 
sua fé e prestar homenagem à São Se-
bastião, para o devotos católicos, ou 
Oxóssi para devotos das religiões de 
matrizes africanas.

Quem nunca presenciou, seja ao 
vivo ou através dos meios de comu-
nicação, a imagem do santo católico 
com o corpo cravejado por flechas, 
carregado a cada no dia 20 de janei-
ro, em procissão junto com milhares 
de devotos e fiéis? Sem dúvida uma 
das manifestações da religiosidade 
popular mais simbólica e identitá-
ria do nosso país. Mas por trás dessa 
manifestação de fé está uma longa e 
entrelaçada história das formações 
das devoções populares no Brasil, que 
foram forjadas no período colonial. 
Sim, pois pelo sincretismo brasileiro, 
o santo que enfrenta perigos e que en-
frenta as batalhas dos dia a dia pode 
simbolizar São Sebastião para uns, 
Oxóssi e/ou o Caboclo para outros.

Segundo nos conta a história, a de-
voção ao santo, com milagres de cura 
e de proteção em batalhas, começou 
a crescer em Portugal no século XVI. 
Ainda no mesmo século o devocionis-
mo a São Sebastião foi  trazida ao Bra-
sil pelas primeiras expedições dos co-
lonizadores portugueses e por influên-
cia, também, de Dom Sebastião Rei de 
Portugal e Algarves, nascido também 
no dia 20 de janeiro e batizado com 
este nome em homenagem ao santo.

O culto e a devoção foram intensi-
ficados, principalmente na cidade do 
Rio de Janeiro, por Estácio de Sá no 
século XVI. Pela sua religiosidade, o 
militar mandou construir uma cape-
la em homenagem ao santo, erguida 
onde é hoje a área da Praia Vermelha.

Ora! Não podemos nos esquecer que 
enquanto a cultura portuguesa come-

Fé, devoção e luta por liberdade religiosa

Saúde mental na pandemia

Andrea Greco 

psicóloga e 
especialista em 
carreira

Ivanir dos Santos 

babalawô e prof. 
Drº CCIR/CEAP/
UFRJ/IFCS 

trair o vírus, mudanças na rotina diá-
ria e profissional, desemprego, preo-
cupações com as finanças, fake news, 
houve uma sobrecarga em cima dos 
brasileiros, tudo por causa de uma 
mudança radical de estilo de vida.

As mulheres se sentem mais es-
gotadas do que os homens, porque 
acumularam funções de dona de casa 
integral, esposa, professora, profis-
sional que trabalha em home office. 
Houve muitos relatos de mulheres 
à beira da exaustão e esgotamento. 
Afloraram mais os sintomas mentais 
de irritabilidade, ansiedade, desam-
paro, insegurança, depressão, into-
lerância, estresse crônico, síndrome 
do pânico e burnout, o esgotamento 
profissional.

Quem nunca trabalhou em home 
office teve que adaptar, se reinven-
tar e organizar suas tarefas diárias. 
Os estudantes que iniciaram seus 
estudos online, sentiram na pele os 
impactos do isolamento, surgiram 
queixas também de ansiedade, es-
tresse e irritabilidade pela falta em 
retomar a rotina presencial, de férias 
e sem poder viajar e sem o contato 
com colegas, que agora seria tudo de 

çava ser assentada em solo brasilei-
ro, sobre a cultura indígena, a cultura 
negra africana chegava junto com os 
africanos que aportaram no Brasil na 
condição de escravos. E é o entrela-
çamento desses “encontros” que pro-
piciam o início das construções das 
características da cultura popular bra-
sileira, e o sincretismo é uma dessas 
características.

Tais construções religiosas ganha-
ram ainda mais forças na devoção da 
Umbanda, criada por Zélio de Moraes, 
Oxóssi - orixá originário na cultura 
yorubá, ganha “contornos” religiosos 
que simbolizam o catolicismo portu-
guês, as culturas e espiritualidades 
yorubá e às devoções simbólicas indí-
genas. Cá do meu canto observo que 
compreender os processos de forma-

ção das devoções religiosas no Brasil 
é uma das formas de compreender as 
nossas construções culturais e religio-
sas que, de forma significativa, expres-
sam as nossas identidades.

Destarte, à véspera do Dia Nacional 
de Combate à Intolerância Religiosa e 
através desses entrelaçamentos reli-
giosos no Brasil, compreendo que cada 
vez mais que são as nossas diferenças 
religiosas nos une e podem, sim, ser 
uma das bases para a coexistência pa-
cífica em prol da construção da tole-
rância. Afinal, a data de hoje marca a 
História do Rio, São Sebastião - um re-
presentante do espírito carioca, vamos 
celebrar o dia do padroeiro da cidade, 
gravado em nome do município de São 
Sebastião do Rio de Janeiro. 

Okê aro !

forma remota.
Com a pandemia, no entanto, as 

crianças se viram afastadas do local de 
ensino, não podendo mais ter contato 
direto com professores e amiguinhos. 
A criança que sempre esteve no meio 
de pessoas, em 2019 estava isolada em 
casa com seus parentes, sem poder ir a 
pracinha ou tomar um picolé na esqui-
na. Elas também apresentaram sinto-
mas de ansiedade, impaciência e até 
mesmo depressão. Por um lado, a crian-
ça se encontra isolada e por outro seus 
pais estressados pela mesma situação.

Alguns tiveram a possibilidade de 
continuar o ano letivo por meio de 
plataformas virtuais, outros tiveram 
que interromper totalmente as aulas. 
Todas essas experiências exigem da 
criança uma adaptação e compreen-
são da mudança da rotina.

A escola precisou entender que 
esse não é o momento de pressionar 
os estudantes com o conteúdo pre-
sencial, mas sim orientar os estudos 
online, estimulando os jovens a con-
versarem de forma online, para que 
eles se fortaleçam e se sintam acolhi-
dos. Afinal, para ambos, professores 
e alunos isso tudo é muito novo.

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

 N# Frazão Leilões  vai leiloar 27 imóveis do Itaú Unibanco, dia 28, às 11h. 
# Julian Tonioli, sócio da Auddas, participa do T.Connect - Construindo 
Empresas Exponenciais, dia 26. # Escritor Guilherme Kujawski fala sobre 
transformação digital durante o Meet Up #1, promovido pela École Intuit 
Lab (EIL), hoje (20), às 17h. # Escritora brasileira, Isa Colli, lança livro infantil 
“Luke, o Macaco Atleta”, em francês, dia 21, às 16h. # Ironfisio inaugura polo 
Icaraí, no Rio de Janeiro, dia 21.

 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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Novelas

Nova edição do 

reality show vem 

aí, com nomes que 

prometem causar 

muitas discussões 

dentro e fora da 

casa mais vigiada 

do Brasil 

F
oi dada a largada e já é possí-
vel sentir o cheiro da fumaça 
que vem do parquinho. Os vinte 
nomes dos participantes da 21ª 

edição do ‘Big Brother Brasil’ já foram 
revelados (quatorze participantes já 
haviam tido seus nomes anunciados até 
o fechamento desta edição de O DIA). E 
a expectativa só aumenta para a estreia 
do reality show, marcada para a próxi-
ma terça-feira, dia 25.

Além da divisão entre pipoca (anô-
nimos) e camarote (famosos), que fez 
sucesso na edição passada, o ‘BBB 21’ 
promete manter algumas tradições 
como a prova ‘Bate e volta’ no paredão, 
o ‘Big Fone’ e o poder do ‘Anjo’ associa-
do ao ‘Monstro’. 

E no quesito novidade, a nova edi-
ção também não parece deixar a de-
sejar. Além do líder, todos os partici-
pantes desta edição terão acesso a um 
painel de caricatura, onde vão poder 
organizar e montar suas estratégias. 
Mas, por enquanto, a informação mais 
importante diz respeito à duração do 
confinamento. Sim, é verdade. Esse é 
o ‘BBB’ mais longo de todos os tempos. 
Para ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, 
o participante precisará se manter no 

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

MALHAÇÃO

 n Tato e Dogão admiram a ins-
talação de Keyla e K1 na feira 
do Cora. Fio elogia o trabalho 
de Taís. K2 registra imagens da 
feira, a pedido de Malu. Tato fica 
encantado com Keyla dançando.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano e Ester tentam con-
vencer Hélio a confessar que foi 
Dionísio quem mandou matar 
Samuel. Yvete avisa a Alberto 
que ouviu Cassiano dizer a Duque 
que a polícia não tem provas.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Apolo constata que Tancinha e 
Beto estão juntos. Aparício avisa 
a Lucrécia e Agilson que o apoio 
de Safira é importante para que 
o Grand Bazzar não vá à falência 
com Fedora na presidência.

 n Eva e Adão se emocionam com 
o nascimento do primeiro filho. 
Eva diz que o nome da criança 
será Caim. Eva já espera o segun-
do filho. A criança nasce e recebe 
o nome de Abel.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior diz para Maria Cecília 
que acha que o pai, José Ricardo, 
mandou matar Miguel para lhe 
afastar de Gabriela. Tati e Ana 
discutem com Dani.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Irene desparece e Garcia afirma 
a Caio que reconheceu a mulher 
que assassinou seu amigo. Elvira 
exige de Eurico um cartão de 
crédito em seu nome.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GILBERTO
Doutorando em Economia, 29 anos, 

de 29 anos, nasceu e foi criado em 
Jaboatão dos Guararapes, em Per-

nambuco. Hoje mora com a mãe. Tem 
origem humilde.

juliana.pimenta@odia.com.br

JULIANA PIMENTA

CAIO
Fazendeiro, 32 anos, natural de 
Goiás. Trabalha na propriedade 
de seu pai, onde plantam soja e 
milho e criam gado. Cresceu em 
ambiente rural.

KERLINE
 Modelo e influenciadora de 28 anos, 
de Fortaleza, no Ceará. É indepen-
dente desde bem cedo e vem de família 
numerosa. Trabalha desde os 14 anos. 
Sofreu um golpe recentemente.

JULIETTE
Advogada e maquiadora de 
31 anos, é natural de Campina 
Grande. De origem humilde, 
trabalha desde criança para 
ajudar a família.

ARTHUR
Instrutor de crossfit e ex-jogador de 
futebol, de 26 anos, chama atenção 

pela beleza. O capixaba já conquistou o 
título de Mister Espírito Santo, em 2016. 

LUMENA
Psicóloga e DJ de 29 anos, tem 

29 anos e é de Salvador, na Ba-
hia. Já morou no Rio, São Paulo e 

fez intercãmbio na África.

ARCREBIANO 
Tem 29 anos, é do Espírito Santo e 
trabalha como modelo e educador 
físico. Também já viveu dois anos em 
Portugal trabalhando como coach de 
Crossfit.

JOÃO LUIZ
Professor de Geografia, 24 
anos, natural de Minas Gerais. 
Mora em Extrema, no sul de 
Minas, com o namorado, uma 
calopsita e duas chinchilas. 

jogo por 100 dias. E assim, pelas nossas 
contas, a grande final acontece no dia 
4 de maio. 

Além das definições estratégicas, a 
casa do ‘BBB’ também passou por mu-
danças, como acontece em todas as 
edições. A área da piscina passou por 
reformas e até a academia ficou mais 
agregadora, mesmo para quem não 
curte exercícios físicos, com direito à 
lounge e geladeirinha. 

E, sem mais delongas, vamos aos no-
mes selecionados para participar de 
mais uma edição do ‘Big Brother Brasil’. 

CARLA DIAZ
Atriz, 30 anos, natural 
de São Paulo. Está na 
TV desde os dois anos 
de idade e interpretou 
a Khadija em ‘O Clone’, 
aos onze anos

LUCAS PENTEADO
Ator de 24 anos, é natural de São 
Paulo. Mora com os pais e os irmãos e 
tem ligação de família com o samba: é 
tataraneto de um dos fundadores da 
Vai Vai. Cresceu dentro da agremiação.

POCAH
A cantora de funk, 26 anos, que já 
foi conhecida como MC Pocahontas, 
teve infãncia humilde, trabalhou de 
manicure e fez sucesso com ‘Mulher 
do Poder’.

RODOLFFO
Cantor, tem 32 anos 
de vida e 25 de carreira 
com a dupla Israel & 
Rodolffo. Começou a 
cantar com 7 anos de 
idade. Adora cozinhar e 
fazer esportes.

KAROL CONKÁ
Cantora, 35 anos, natural 

de Curitiba. Tem hits 
como ‘Tombei’ e ‘É O 
Poder’, e é ligada ao 
movimento hip hop.

NEGO DI
Tem 26 anos, é 
comediante. Gaúcho de 
Porto Alegre, começou 
a trabalhar cedo, já foi 
taxista, garçom, coz-
inheiro e abriu a própria 
barbearia. 

VIIH TUBE
Natural de Sorocaba 
(São Paulo), tem 20 
anos, é atriz e youtuber. 
Atualmente, tem mais 
de dez milhões de 
inscritos em seu canal, 
criado por ela aos 12 
anos.

CAMILLA DE LUCAS  
Influenciadora digital, 

26 anos. Nasceu em 
Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense. Começou no 

YouTube com vídeos de 
beleza.

É OFICIAL!
BROTHERS 

E SISTERS 
DO BBB21
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