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Inscrições para o 
concurso da PRF 
começam hoje: 
1.500 vagas

Dificuldades para realizar 
a perícia no INSS? Justiça 
é um caminho a seguir. 
Entenda aqui

Proposta de redução 
de salário e jornada no 
setor público avança 
no Congresso

ECONOMIA, P. 9SERVIDOR, P. 9

Salários chegam a R$ 10,3 mil 
para a jornada de 40 horas 
semanais. Os cargos são para 
Nível Superior. P. 10

Na orla, a aglomeração 
não respeita o isolamento 

social necessário. No 
Enem, a solidariedade e 

o temor de se estar muito 
próximo. P. 3

JOGO 
POLÍTICO
TENSÃO NA 
REELEIÇÃO DE 
CECILIANO
NA ALERJ 
INFORME 
DO DIA, P. 2

QUEDA DE AVIÃO 
MATA QUATRO 
JOGADORES, 
PRESIDENTE DE 
TIME E PILOTO. 
BRASIL, P. 7

Rio: regras restritivas para 
o comércio já valem hoje
Decisão foi tomada por causa do alto risco de contágio em todos os bairros. Conheça as medidas.  RIO DE JANEIRO, P. 4

MY NAME IS LUCCA! FLU DERROTA O 
BOTAFOGO POR 2 A 0 E COLA NO G-6
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Terror: bairro de 
São Gonçalo lidera 
ranking de tiroteios 

Exclusivo!
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Gizelly Bicalho, que 
participou da última 

temporada, conta 
quais conselhos 

daria para os 
confinados e revela 

o que mudou na sua 
vida. P. 15

COVID

RIO DE JANEIRO, P. 5

FLA PERDE E 
GABIGOL DÁ 
PITI DIANTE 

DE CENI
Atacante é substituído com cara de 
poucos amigos e não cumprimenta 

o treinador. Com o revés de 2 a 1 para 
o Furacão, time agora não depende 

só de si para ser campeão.  P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“A gente não tem tempo pra espe-
rar, a doença já avançou. Ela tá 
muito desesperada, tentando se 

tratar e só tem resposta negativa... Como é 
que faz?”

O desabafo, agoniado, é de Rafael Gua-
piassu Oliveira, que desde agosto do ano 
passado faz uma corrida contra o tempo 
para salvar a vida da irmã.

Ana Paula tem 41 anos e luta contra 
um condrossarcoma, um câncer grave na 
bacia, que não adianta tratar com quimio-
terapia ou radioterapia, só com cirurgia. 
Ela precisa operar de qualquer jeito para 
cuidar da sua filha, de 1 aninho.

Com esse histórico, com certeza vão falar 
que o problema é a saúde pública... Mas 
nesse caso, não! Ana tem plano de saúde, 
que desde então nega que ela faça a cirur-
gia pelo convênio, um procedimento que 
custa 35 mil reais.

“Ela desistiu de fazer a cirurgia pelo 
plano, porque é muita enrolação. Eles co-
meçaram a negar vários exames, a biópsia 
também. Todo e qualquer exame que é 
aprovado, ela tem que sair de Nova Iguaçu 
para fazer na Zona Sul. É muito desgastan-
te”, afirma Rafael.

É um descaso muito grande com quem 
gasta uma nota com planos que deveriam 
dar o melhor serviço e cobertura... Porque 
pagar por algo que você acredita ser de ex-
celência, e receber esse tipo de tratamen-

Tá feio!

 n A história da Carla Cristina Abreu, moradora de 
Guaratiba, começou lá em 2010, com uma luta pela 
vida do seu pai, que faleceu em 2019, também na 
fila para realizar uma cirurgia.

Depois de tanta dificuldade, ela, que cria sua filha 
de 13 anos sozinha, virou motorista de aplicativo, e 
no ano passado perdeu seu meio de ganhar a vida, 
o seu carro, que foi roubado.

Ela conseguiu recuperar o carro, mas as peças 
foram todas levadas, e ela não tem condições de 
comprar para continuar trabalhando.

“Eu consegui um carro emprestado para traba-
lhar de vez em quando e honrar as minhas contas 

da casa, como água e luz, mas quero o meu carro de 
volta, para continuar levando minha vida”, diz Carla.

Carla e os amigos agora passam uma rifa, de um 
jogo de mesa e uma cafeteira, para levantar uma 
graninha e finalmente comprar as peças, que são 
caras.

Carla é como tantas outras mulheres arrimos 
de família, o exemplo da mulher brasileira. Aquela 
que vai lá e faz, com muita garra, mas sem medo 
de ser feliz.

O link da rifa é https://botanarifa.com/hdvaxpwl
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 

bonito... Bora ajudar esse mulherão, e tenho dito!

Nem particular resolve

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

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

Rafael Guapiassu com sua irmã, Ana Paula

As mais lidas

Online

Cidade do Rio ficará com 
40% das vacinas de 

Oxford; saiba quem será 
imunizado

RIO

‘Eu não saí do armário. 
Nunca entrei!’, diz ator 

da Globo
FÁBIA OLIVEIRA

Após 6 dias de procura, 
menino sumido na 
Cidade de Deus é 

encontrado
RIO

André 
Ceciliano 
consegue 
conversar 
com a direita 
e a esquerda 
e ser 
respeitado 
e ouvido 
pelas duas 
correntes”

A gestão do presidente da Alerj, André Ceciliano, pare-
cia navegar em mar de rosas, a ponto de ser conside-
rada natural sua reeleição. O “espírito agregador” é 

uma de suas qualidades, dizem seus amigos. Para um deles, 
o petista “consegue conversar com a direita e a esquerda e 
ser respeitado e ouvido pelas duas correntes”. Outra quali-
dade, dizem, é que Ceciliano “deixou as equipes técnicas tra-
balharem, e isto melhorou o compliance da Casa. O André 
trouxe o Sérgio Pimentel para assumir a Procuradoria-Geral, 
o Wagner Victer para a Direção Geral, o controller é oriundo 
do TCE. Ele deu profissionalismo ao Legislativo fluminense”.

PROBLEMAS

Por isso é que parlamentares se dizem surpresos com ação 
judicial apresentada pelos deputados Tia Ju e Carlos Mace-
do, ambos da Igreja Universal, contra a reeleição de Cecilia-
no. O advogado dos dois é do partido deles, o Republicano, 
que não poupou nas pesquisas sobre jurisprudências que 
analisam os casos de reeleição no Legislativo. Só que, no 
caso do Rio, é ponto pacífico que presidentes podem ser ree-
leitos. O motivo da “vingança” dos deputados é pelo fato de 
Tia Ju não ter sido reconduzida à Mesa Diretora, de onde se 
afastara para assumir a Secretaria de Assistência Social do 
governo Crivella. Ao voltar, quis ser candidata à presidente 
da Alerj, mas só obteve apoio de Carlos Macedo. Depois, quis 
ser Secretária de Assistência Social do Estado (já que tinha 
tomado gosto pelo Executivo), mas também não teve êxito. 

ALERJ

Reeleição 
tensa na 
Assembleia 

 n “Soubemos pela imprensa 
- embora os autos permane-
çam sob ‘supersigilo’ - que o 
Órgão Especial do TJ/RJ iria 
rediscutir a decisão sobre o 
foro especial. A defesa nunca 
foi intimada para acompa-
nhar os debates”.

InformedoDia

 n Lenine Lemos, candida-
to a prefeito derrotado em 
Queimados, e irmão do Max 
Lemos, arrumou um guarda-
chuva na administração do 
município de Guapimirim, 
da prefeita Marina Rocha. 
A sua nova função será as-
sessor especial no gabinete 
do vice-prefeito Natalício. 
E olha que de Queimados a 
Guapimirim dá em torno de 
90 Km de distância.

CARGO: VIDA 

NOVA EM 

GUAPIMIRIM

PAULO CARNEIRO/PARCEIRO/AGÊNCIA O DIA

Lenine Lemos

DIVULGAÇÃO

NOTA DE FLÁVIO 
BOLSONARO

PENTE FINO 
NA SAÚDE 
DO RIO
Atua em sigi-

lo uma espécie 

de força tarefa 

designada para 

investigar desvios 

na área da Saúde 

do governo Crivel-

la. A próxima fase 

recairá sobre um 

vereador que teria 

liderado opera-

ções consideradas 

suspeitas.

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

Meus sentimentos aos familiares das vítimas  do acidente com 
parte da delegação do Palmas Futebol Clube. Tragédias como essa 
sempre me entristecem. Mas as incertezas e os mistérios da vida 
me fazem crer que há um plano maior para todos nós.

Além do possível retorno da geosmina, agora o Rio sofre com a 
falta de água. Em plena crise financeira, a população já precisa 
correr aos mercados na busca por água. A concessão da Cedae já 
passou da hora. Assunto de urgência máxima na agenda de todos 
os governantes.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

André Ceciliano é surpreendido com ação judicial de dois deputados.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

to, é demais!
Por incrível que pareça, Ana está rece-

bendo um tratamento melhor no hospital 
público, do que no particular, já que desde 
dezembro ela se trata pelo INTO, e já tem 
consulta marcada para o próximo dia 2.

“Eu não quero nada além do que a mi-
nha irmã merece, salvar sua vida”, finaliza 
Rafael.

A coluna foi atrás do plano de saúde de 
Ana Paula para saber o motivo de tanta 
demora.

O plano informou que aguarda parece-
res técnicos sobre o caso. A resposta será 
enviada ainda esta semana.

Vamos ficar em cima, por uma resposta 
para Ana Paula, Rafael e toda família.

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO

O 
secretário municipal 
de Saúde, Daniel So-
ranz, afirmou ontem 
que o Rio receberá 75 

mil das 185 mil doses de Ox-
ford/Astrazeneca importadas 
da Índia e foram destinadas 
ao estado. A quantidade repre-
senta 40,5% do total e será en-
tregue à cidade na manhã de 
hoje. Segundo o secretário, os 
profissionais de Saúde acima 
de 60 anos integram o grupo 
prioritário para ser imunizado 
com a remessa. Na quarta-fei-
ra, a partir das 14h, eles já po-
dem procurar um centro mu-
nicipal de Saúde ou clínica da 
família para receber a dose. É 
exigida a apresentação da car-
teira profissional para com-
provar que são da área.

“Estamos bem ansiosos em 
torno da expectativa de rece-
ber as 75 mil doses da vacina 
da Fiocruz/Astrazeneca. A par-
tir de quarta-feira, inicia o pró-
ximo grupo prioritário, que 
são os profissionais de Saúde 
acima de 60 anos. A partir de 
quarta-feira, às 14h, poderão 
procurar um centro municipal 
de saúde ou clínica da família 
para vacinar”, afirmou Soranz 
no Parque Madureira.

O secretário disse que a pre-
feitura deve fazer vacinação 
simbólica em alguma unidade 
de Saúde a ser escolhida para 
marcar o início da imunização 
com as doses produzidas no 
Instituto Serum, na Índia. O 
local ainda não foi escolhido. 
Ele também adiantou que os 
demais profissionais da Saú-
de abaixo de 60 anos serão 
vacinados ao longo do mês de 
fevereiro dentro das próprias 
unidades que atuam.

A secretaria ressaltou que 

Na orla e no calçadão do 
Arpoador e de Ipanema 
não havia espaço vazio. 
Banhistas e praticantes 
de atividades físicas se 

aglomeravam

DANIEL CASTELO BRANCO

RIO TERÁ 75 MIL DOSES DAS
VACINAS DE OXFORD

Profissionais de 
Saúde da linha 
de frente com 
mais de 60 anos 
de idade serão 
vacinados a 
partir de quarta-
feira em centros 
municipais ou 
clínicas da família

Enem 2020: cartazes de incentivo substituem abraços
Falta de aferição da temperatura dos estudantes gerou insegurança entre os candidatos em alguns locais de provas no estado

DANIEL CASTELO BRANCO

Voluntários de máscara foram dar um incentivo aos participantes

do que é capaz até tentar”. To-
dos usavam máscaras.

Como não podia deixar de 
ser, o fechamento dos portões, 
às 13h em ponto, foi marcado 
por choro de quem chegou 
atrasado como Juliana da Silva 
Mendes. Ela sonha em cursar 
Enfermagem e não tem con-
dições de pagar universidade 
particular. A jovem foi de moto 
com o pai, que é motoboy, até 
a Uerj para não ficar presa no 
trânsito, mas a tentativa foi em 
vão. “Fiquei chateada por não 
chegar a tempo, mas vou ten-
tar em 2022”, disse.

Em um ano de muitas dificul-
dades para os estudantes que 
se prepararam como pude-
ram para o Enem, em meio à 
suspensão das aulas presen-
ciais em todo o país, o segun-
do dia de provas, ontem, foi 
marcado por gestos de soli-
dariedade sem contato físi-
co. Voluntários que todos os 
anos costumam abraçar can-
didatos na entrada dos locais 
de prova e desejar boa sorte 
dessa vez levaram cartazes de 
incentivo, seguindo as regras 
de distanciamento contra a 
covid-19. As aglomerações no 

interior dos locais de prova, 
no entanto, foram inevitáveis, 
como na Uerj, no Maracanã. O 
uso de máscara foi respeitado.

Na Uerj, estudantes recla-
maram da escassez de cuida-
dos importantes para evitar o 
contágio. Não havia, por exem-
plo, aferição de temperatura 
na entrada das instituições de 
ensino. Muitos se aglomera-
vam no pátio antes de entrar 
no prédio. “Não tem medição 
de febre, mas pedem o uso da 
máscara”, comentou Ana Bea-
triz Furtado, que tenta vaga 
para curso de Moda.

As cenas de solidariedade 
responsável foram vistas na 
porta da Uerj e da Unigran-
rio, um dos maiores pontos 
de aplicação do Enem em 
Duque de Caxias. “Boa prova! 
Nós acreditamos em você!” e 
“Estamos torcendo por você” 
eram algumas das mensagens 
lidas nos cartazes levados por 
voluntários à entrada da Uerj. 
No campus da Unigranrio, 
em Caxias, jovens da Igreja 
Missionária Maranata 25 de 
Agosto exibiam aos candida-
tos frases como “Posso orar 
por você?”  e “Você não sabe 

DOMINGO DE SOL

Mesmo com ação educativa, cariocas lotam as praias

 NUma das maiores áreas de 
lazer da Zona Norte, o Parque 
Madureira recebeu, ontem, uma 
ação de conscientização da pre-
feitura sobre orientações contra 
a disseminação da covid-19. A 
ação também ocorreu na orla 
da Zona Sul, nas praias de Copa-
cabana e Ipanema. No parque, 
a população não fazia aglome-
rações, pelo menos enquanto 
os agentes municipais estavam 
por lá. Já nas praias do Arpoador 

e Ipanema, mesmo com toda orien-
tação, banhistas e praticantes de 
atividades físicas se aglomeravam. 
Muitos não usavam máscaras.

O DIA questionou a prefeitura 
se as pessoas que se recusavam 
a usar máscaras eram multadas. 
Mas a resposta foi que “a recep-
tividade da população tem sido 
boa e vale lembrar que é ação de 
conscientização e não de fiscali-
zação”. Na orla e no calçadão do 
Arpoador e de Ipanema não havia 

espaço vazio, com um amon-
toado de guarda-sóis em dia 
de muito calor nas areias. En-
quanto isso, o estado superou 
a marca de 500 mil casos de 
covid-19. A taxa de ocupação 
dos leitos SUS para covid-19 no 
município está em 78% para 
enfermaria e 87% para UTI. 

No Parque Madureira, o se-
cretário  Daniel Soranz voltou 
a pedir que as pessoas não fa-
çam aglomerações.

A prefeitura descartou as pri-
meiras denúncias sobre profis-
sionais de Saúde que estariam 
furando fila, passando a vez de 
integrantes do grupo prioritário 
para vacinação. O secretário de 
Saúde, Daniel Soranz, disse que 
todas as denúncias apuradas 
até o momento eram contra pes-
soal que fazia parte, de fato, de 
grupos prioritários. A checagem 
das denúncias continua, disse.

“Os profissionais que atuam 

na Atenção Primária se vacina-
ram no dia 20 e foram responsá-
veis por vacinar todos os abrigos 
de idosos no dia 20. Todos que 
estavam envolvidos na cam-
panha estarão envolvidos na 
campanha de vacinação para 
covid-19, por isso estão no grupo 
de maneira correta”, afirmou.

Denúncias pontuais acon-
teceram em relação a hospitais 
da rede municipal e privados 
estão sendo analisadas. 

 ‘FURA-FILAS’ DA VACINA

Prefeitura descarta denúncias

Estamos bem 

ansiosos em torno 

da expectativa 

de receber as 

75 mil doses da 

vacina da Fiocruz/

Astrazeneca”

DANIEL SORANZ, sec. 
municipal de Saúde 

a prioridade agora será para 
pessoal de Saúde que atende 
diretamente pacientes com 
covid-19 e da Atenção Primá-
ria envolvido na campanha e 
os que atuam em CTI, urgên-
cia e emergência afastados por 
idade ou comorbidade. A pas-
ta informou que o grupo prio-
ritário é formado ainda por 
idosos e deficientes que vivem 
em asilos e profissionais que 
trabalham no locais, além de 
indígenas e quilombolas.

SEGUNDA DOSE
A segunda dose da Corona-
Vac, que teve a aplicação ini-
ciada na semana passada, 

será 28 dias após a primeira 
dose. Em relação à vacina de 
Oxford/ Astrazeneca, o secre-
tário estadual de Saúde, Car-
los Alberto Chaves, já disse 
que não reservará a segun-
da dose para quem receber a 
primeira dose. Na avaliação 
da pasta - e seguindo estudos 
clínicos realizados pela Fio-
cruz - não há a necessidade 
de garantir a segunda aplica-
ção antes de um intervalo de 
12 semanas, e a expectativa 
é que, até lá, a própria Fun-
dação já tenha os insumos 
necessários para produzir a 
vacina Oxford/AstraZeneca 
no país. Não há previsão de 

recebimento de novas remes-
sas das vacinas. 

MUNICÍPIOS DO INTERIOR
Até ontem de manhã, a Secre-
taria Estadual de Saúde não 
havia divulgado a quantida-
de de doses que serão repas-
sadas às 92 cidades do estado. 
A pasta ressaltou que já está 
com toda a logística aérea e 
terrestre preparada para que 
as vacinas sejam entregues aos 
municípios a partir de hoje. 

“Uma grande operação foi 
montada para que todas as ci-
dades possam dar início a essa 
nova fase da vacinação assim 
que receberem as doses e as 

recomendações técnicas da 
SES, oriundas do MS”, com-
plementou o órgão.

A pasta enviou ofício aos 
municípios recomendando 
que as secretarias de Saúde 
façam uma busca ativa para 
levantar casos de idosos e 
deficientes vivendo em ins-
tituições que não estejam 
cadastradas no Ministério 
da Saúde e, por isso, possam 
não ter recebido ainda doses 
da vacina Coronavac. O docu-
mento solicita que os gestores 
comuniquem à Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde essas 
possíveis divergências para 
que possam ser solucionadas.

GUSTAVO RIBEIRO
gustavo.ribeiro@odia.com.br
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Moradores de 10 bairros confirmam 
água sem cheiro, gosto ou coloração 
Melhora na condição ocorre no último dia de prazo dado à Cedae pelo governo

Moradores de pelo menos 
dez bairros das Zonas Norte, 
Sul, Oeste e do Centro do Rio 
relataram ontem que consta-
taram melhora na qualidade 
da água. Segundo os usuá-
rios da Cedae, a água que sai 
da torneira agora não tem 
mais características como 
gosto de terra, coloração ou 
odor. Apesar da melhora na 
condição, algumas localida-
des ainda relatam problemas 
de falta de abastecimento. 

Na Zona Norte, morado-
res da Tijuca, Maracanã, Ca-
chambi, Ilha do Governador, 
Penha, Brás de Pina e Cor-
dovil, confirmaram que hou-
ve melhora ou não há ques-
tionamentos desde o início 
dos relatos de problemas na 
água fornecida pela Cedae, 
na última semana. 

Jeorge Barroso, que mora 
no bairro Zumbi, na Ilha do 
Governador, contou que no-
tou que a situação começou 
a melhorar no sábado, e que 
ontem a água não parecia 
mais estar com problemas. 
“Testamos aqui e está tudo 
certo. Água limpa, transpa-
rente e sem o gosto de terra 
que sentimos em outros mo-

mentos”, relatou. 

‘UFA, MELHOROU!’
Na Zona Oeste, a professora 
Rosa Pacheco, moradora de 
Campo Grande, informou 
que o sabor diferente não 
émais sentido. “Ufa!”, co-
memorou. Em Botafogo, na 
Zona Sul, a condição da água 
também melhorou. 

As primeiras reclamações 
sobre a água começaram a 

surgir na última segunda-fei-
ra, quando moradores de di-
versos bairros atendidos pelo 
sistema Guandu relataram o 
problema. Após as queixas, a 
Cedae confirmou alterações 
próximo à Estação de Tra-
tamento de Água Guandu, 
na terça-feira. Os relatos de 
moradores de várias regiões 
aconteceram um ano após a 
“crise da geosmina” no Rio.

Procurada por O DIA, a 

Cedae informou que adotou 
medidas para eliminar qual-
quer possibilidade de altera-
ção de gosto e cheiro da água 
produzida na ETA Guandu 
e distribuída à Região Me-
tropolitana. Com relação aos 
dados da semana passada so-
bre a análise de geosmina, 
conforme divulgado, “o re-
sultado do laboratório con-
tratado está previsto para ser 
divulgado nesta semana”. 

Órgão amplia atendimento a partir de 
hoje. Veja como fazer para ser atendido

Detran reabre 42 
postos no interior

DIVULGAÇÃO

Postos funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h 

Para ampliar o atendi-
mento em todo o estado, 
o Detran reabre a partir 
de hoje mais 42 postos 
de Serviços Auxiliares de 
Trânsito em municípios 
do interior. Será possível 
fazer serviços administra-
tivos de todos os setores 
do departamento, como 
abertura de processos, co-
municação de venda, re-
cursos de multa e trans-
ferência de propriedade.

No primeiro dia de fun-
cionamento, as unidades 
farão apenas atendimento 
para procedimentos que 
não necessitam de agen-
damento (informações, 
abertura de processos, co-

municação de venda e recur-
so de multas) e, no decorrer 
da semana, outros serviços 
passam a ser oferecido gra-
dativamente, sempre com 
marcação prévia. A capaci-
dade inicial será de 840 aten-
dimentos diários.

Os postos funcionarão 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h e, para evitar 
aglomeração, pedimos que 
não levem acompanhantes 
às unidades. O agendamen-
to para o serviço de emissão 
de Autorização para Trans-
ferência de Propriedade do 
Veículo pode ser feito pelo 
site www.detran.rj.gov.br 
ou teleatendimento (21) 
3460-4040/4041/4042.

Regras rígidas em todas as regiões 
entram em vigor a partir de hoje 
Medidas serão adotadas devido ao alto risco de contaminação por coronavírus registrado na cidade

A 
partir de hoje toda 
a cidade do Rio de 
Janeiro terá as mes-
mas regras de res-

trição para vários setores. 
A uniformização é por con-
ta da piora no cenário nos 
bairros com as últimas cin-
co regiões que tinham ris-
co moderado e passaram ao 
patamar alto de contágio 
de covid-19, conforme o 3º 
Boletim Epidemiológico de 
sexta-feira. Assim, Realen-
go, Rocinha, Jacarezinho e 
Complexos do Alemão e da 
Maré, que antes possuíam 
horários mais flexíveis, te-
rão de cumprir medidas do 
segundo nível mais restriti-
vo de controle, e que já esta-
vam em prática nas outras 
regiões administrativas.

A prefeitura promete 
intensificar a fiscalização 
após segunda semana se-
guida com piora do cenário. 
Na sexta-feira, o prefeito 
Eduardo Paes disse que se as 
regras não forem respeita-

das, as medidas serão mais 
restritivas em relação a li-
mitação da capacidade de 
lotação dos estabelecimen-
tos, alteração nos horários 
de funcionamento e amplia-
ção das regras de distancia-
mento em locais fechados.

INTERDIÇÕES
A Secretaria de Ordem Pú-
blica interditou seis esta-
belecimentos e constatou 
30 infrações sanitárias 

desde sexta-feira. Somente 
no sábado, foram três in-
terdições, 17 multas e 141 
veículos removidos por es-
tacionamento irregular. A 
fiscalização da prefeitura 
visa combater aglomerações 
para evitar a contaminação 
de coronavírus na cidade.

Segundo a assessoria de 
imprensa da Seop, entre 
os estabelecimentos inter-
ditados está o bar e restau-
rante Eireli, na Rua Harol-

ARTE PAULO MÁRCIO

CORONAVÍRUS

Rio contabiliza 
1.017 mil casos 
de covid-19 nas 
últimas 24h

 N A Secretaria Estadual de 
Saúde informou que regis-
trou, até ontem, 501.202 
c a s o s  c o n f i r m a d o s  e 
28.833 óbitos por coro-
navírus em todo o Estado 
do Rio de Janeiro. Nas úl-
timas 24h, foram conta-
bilizados mais 1.017 novos 
casos e outras 21 mortes 
de pacientes acometidos 
pela doença. Entre os ca-
sos confirmados, 466.309 
pacientes se recuperaram 
da covid-19.

De acordo com a pas-
ta, a taxa de ocupação de 
Unidades de Terapia inten-
siva (UTI) para a covid-19 
em todo Estado do Rio é 
de 64,5%, enquanto nos 
leitos de enfermaria é de 
52,5%. Já na rede muni-
cipal, a taxa de ocupação 
dos leitos SUS está em 
78% para enfermaria e 
87% para UTI.

Maioria das casas na Região Metropolitana é atendida pela Estação de Tratamento do Rio Guandu

CLÉBER MENDES 

LUCAS CARDOSO
lucas.cardoso@odia.com.br

Realengo, Rocinha, 
Jacarezinho e 
Complexos do 
Alemão e da Maré 
terão regras rígidas

do Cavalcanti, no Recreio 
dos Bandeirantes, na Zona 
Oeste. O local foi autuado 
por aglomeração por volta 
do meio-dia de sábado e in-
terditado às 17h por reinci-
dência. Os agentes também 
constataram diversas irre-
gularidades, como preparo 
de churrasco ao ar livre, som 
alto, pessoas sem máscaras 
e consumindo bebidas em 
pé e fora das mesas.

Os outros dois estabeleci-

mentos interditados foram 
durante ações noturnas: um 
em Bangu (por aglomeração) 
e o outro em Rocha Miranda 
(sem licença), mas os nomes 
não foram divulgados. 

Já o quiosque Pesquei-
ro, na Praia da Reserva, se-
gundo a Seop, foi autuado 
por aglomeração, e o quios-
que Família RJ, no Recreio, 
por falta de uso de másca-
ra. A maioria das multas 
de sábado foi por conta de 

aglomeração.
Durante as ações em vá-

rios bairros da cidade, os 
agentes também atuaram na 
fiscalização e orientação do 
comércio ambulante. Foram 
apreendidos mais de 600 
itens irregulares, como be-
bidas em garrafas de vidro, 
óculos de sol supostamente 
falsificados e botijões de gás. 

Ontem, os agentes da Or-
dem Pública estiveram de 
manhã nas ruas de Copa-

cabana, incluindo a área de 
lazer da Avenida Atlântica, 
e nas da Barra da Tijuca, e 
irão percorrer diversos bair-
ros ao longo do dia.

Ao todo, a Seop já con-
tabilizou 202 inspeções, 87 
infrações e 16 interdições 
(sendo oito eventos clan-
destinos em casas de festas 
e em uma parque de diver-
são) desde o início das ações 
e já passou por 34 bairros de 
toda a cidade.
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Briga de facções faz bairro de

Setor de 
inteligência 
do 7º BPM do 
município aponta 
o Complexo 
da Alma como 
principal alvo de 
disputas

‘A 
gente agora deixa 
de sair a noite, se 
não tiver de car-
ro, porque se não, 

não tem mais como voltar 
para casa direito. Nenhum 
carro por aplicativo aceita 
corrida para cá, porque vive 
em guerra, tem constantes 
tiroteios”. Esse é o relato 
de um morador do bairro 
Amendoeira, em São Gon-
çalo, na Região Metropoli-
tana do Rio, que sofre com o 
“toque de recolher” que tra-
ficantes têm, indiretamente, 
imposto à população.

São Gonçalo foi a cidade 
do Leste Metropolitano que 
mais registrou tiroteios em 
2020. Ao todo, foram 579 ca-
sos de disparos. O número foi 
divulgado no balanço anual 
da plataforma Fogo Cruza-
do, que apontou, ainda, o 
bairro Amendoeira como o 
mais violento de toda a re-
gião, com 62 tiroteios ocor-
ridos. O local fica à frente de 
todos os bairros de Niterói, 
São Gonçalo, Itaboraí, Mari-
cá, Rio Bonito, Cachoeira de 
Macacu e Tanguá.

Segundo o comandante do 
7º BPM (São Gonçalo), Gil-
mar Tramontini, grande par-
te desses tiroteios na Amen-
doeira aconteceram porque 
o Complexo da Alma, locali-
zado no bairro, é o único do 
município que tem o tráfico 
de drogas controlado pela 
facção Terceiro Comando 
Puro (TCP).

“Por ser o único local de 

 > Desde que assumiu o 
comando do 7º BPM (São 
Gonçalo), em julho de 2019, 
o coronel Gilmar Tramon-
tini afirma ter demandado 
total atenção de sua tropa 
para a região do Complexo 
da Alma.

“Desde que cheguei a co-
munidade já era uma área 
conflagrada em que reali-
zamos diversas operações e 
conseguimos enfraquecer o 
tráfico local. Talvez, por isso, 
o Comando Vermelho tenha 
começado a intensificar suas 
investidas. Mas desde que 
percebemos a guerra, o 7º ba-
talhão tem operado diaria-
mente na região e, acabou, 

participando até, de parte 
desses confrontos contabi-
lizados pelo Fogo Cruzado”, 
explicou.

O oficial declarou ainda 
que para tentar conter os 
confrontos, a Polícia Mi-
litar deve inaugurar uma 
Companhia Destacada, 
no bairro de Santa Izabel, 
que integra o Complexo do 
Anaia.

“Acredito que até o pró-
ximo mês vamos conseguir 
inaugurar a companhia. O 
local escolhido é estratégi-
co, porque é de lá que saem 
a maioria dos criminosos 
para praticar os ataques”, 
finalizou.

Batalhão pretende criar 
companhia destacada

REPRODUÇÃO TWITTER

Traficantes do TCP 
em área de mata do 

Complexo da Alma

TIROTEIOS

62 
Foi o número de tiroteios 
registrados apenas no 
bairro Amendoeira, em São 
Gonçalo, no ano passado.

Comunidade 

dominada por 

criminosos do TCP 

seria o motivo das 

intensas trocas de tiro

A missionária 
Eunice Veiga, 
de 59 anos, 
foi baleada e 
morreu dentro 
de casa no 
Complexo da 
Alma, em São 
Gonçalo

ARQUIVO PESSOAL

Exclusivo!

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

São Gonçalo que tem crimi-
nosos do TCP, o Complexo 
da Alma acabou se tornan-
do palco de disputas por 
controle de território. Trafi-
cantes ligados ao Comando 
Vermelho atacam o conjunto 
de favelas com a intenção de 
conseguir ‘fechar o condomí-
nio’, como eles falam, e para 
dominar o tráfico no municí-
pio”, explicou.

De acordo com informa-
ções de inteligência do Ba-
talhão de São Gonçalo, os 
principais responsáveis por 
esses ataques, são trafican-
tes do Comando Vermelho 
(CV), oriundos do Complexo 
do Anaia, que são liderados 
por um criminoso identifica-
do apenas como Recife.

INOCENTES BALEADOS

A disputa entre bandidos 
de grupos rivais pelo con-
trole do tráfico do Comple-
xo da Alma vitimou pessoas 
inocentes. Em dezembro, a 
missionária e cantora gos-
pel Eunice Veiga, de 59 anos, 

morreu após ser atingida por 
uma bala perdida dentro de 
casa, no bairro Amendoeira. 
Ela estava na cozinha, quan-
do o tiro entrou pela janela e 
feriu. O mesmo tiroteio que 
causou a morte de Eunice, 
ainda deixou outras duas 
pessoas baleadas.

Na época, os filhos da ví-
tima contaram que o bairro 
estava enfrentando tiroteios 
há mais de duas semanas 
consecutivas por conta da 
guerra entre traficantes.

Meses antes, em julho, 
traficantes locais, liderados 
por um criminoso conheci-
do como Pai, executaram os 
soldados do Exército, Victor 
Hugo Xavier e Daniel Ferrei-
ra de Azevedo. Os rapazes, 
que moravam em um bairro 
que tem o tráfico dominado 
pelo CV, haviam acabado de 
deixar uma amiga em casa, 
quando bateram de frente 
com os traficantes do TCP.

SÃO GONÇALO
liderar ranking de tiroteios

Nenhum carro por aplicativo 
aceita corrida para cá,  
porque vive em guerra,  
tem constantes tiroteios”

MORADOR DO BAIRRO AMENDOEIRA

O DIA I SEGUNDA-FEIRA, 25.1.2021 RIO DE JANEIRO   5



Menino da CDD que estava 
desaparecido é encontrado
Kevyn de Jesus, de 9 anos, foi localizado pela família, após denúncia anônima 

ARQUIVO PESSOAL 

Kevyn ao lado da mãe, Jessica, após ser encontrado pela polícia

A
pós seis dias de in-
tensa procura, o me-
nino Kevyn de Jesus 
Oliveira, de 9 anos, 

foi encontrado, na madruga-
da de domingo, na Vila Sapê, 
Taquara, na Zona Oeste do 
Rio de Janeiro. Avistado por 
um amigo da família, Kevyn 
foi levado por policiais mili-
tares à 32ª DP (Taquara) e, 
a seguir, encaminhado aos 
seus responsáveis legais. 

Sumido desde a manhã do 
último domingo, Kevyn foi 
visto circulando pelas ruas 
de bairros vizinhos e na orla 
de praias da região. A loca-
lização do menino ocorreu 
após denúncia anônima. 
De acordo com a família, o 
menino foi abrigado por um 
homem, identificado apenas 
como Patrick. Após vigiar o 
local informado, familiares 
e amigos resgataram Kevyn 
e avisaram à polícia. De acor-

do com a família, o menino 
foi abrigado por um homem, 
identificado apenas como 
Patrick, que avisou à polícia, 
após repercussão do caso 
nas mídias sociais.

O resgate de Kevin ocor-
reu durante as buscas de fa-
miliares e voluntários per-

corriam bairros, abrigos e 
hospitais distribuindo car-
tazes. “Abraçar um filho que 
estava perdido é algo mara-
vilhoso”, disse, emocionada, 
a dona de casa Jessica Fran-
co de Jesus, de 28 anos, mãe 
do menino.

De janeiro a novembro 

de 2020 foram registrados 
3.042 desaparecimentos de 
pessoas no Estado do Rio de 
Janeiro, conforme dados di-
vulgados pelo Instituto de 
Segurança Pública (ISP). O 
Conselho Federal de Medici-
na (CRF) estima que, no Bra-
sil, a cada ano, cerca de 50 
mil crianças desaparecem. 

ALÍVIO, REFLEXÃO E RECOMEÇO 
Durante as buscas, familiares 
relataram terem sido vítimas 
de pré-julgamentos e recla-
maram do descaso das autori-
dades. “Uma criança pobre da 
Cidade de Deus é igual a ou-
tras. É um desrespeito e total 
negligência das autoridades 
legais, quando ignoram suas 
atribuições e colocam, sob as 
famílias, a responsabilidade 
de buscar e até investigar os 
desaparecimentos”, afirma o 
presidente do Núcleo Social 
Quilombo, Marcelo da Cruz, 
que atua em programas so-
ciais na Cidade de Deus e aju-
dou nas buscas. 

Um caminhoneiro foi solto 
após ser mantido refém por 
traficantes no Morro do Urubu, 
em Piedade, na Zona Norte do 
Rio, na manhã deste domingo. 
Segundo informações dadas 
pela Polícia Militar, policiais 
do 3º BPM (Méier) receberam 
alerta sobre um roubo de carga 

Bombeiros resgataram um ho-
mem em encosta da Av. Niemeyer, 
no Leblon, Zona Sul, na manhã 
deste domingo. A vítima estava 
ferida próximo as pedras à beira 
mar, na altura do segundo miran-
te, onde pescadores costumam 
ficar. Segundo o Corpo de Bom-
beiros, os militares do quartel da 

A Marinha do Brasil informou, 
por intermédio do Comando do 1o 
Distrito Naval, em nota divulga-
da à imprensa neste sábado, que 
suspendeu as buscas pelos três 
pescadores desaparecidos desde 
o dia 13 de janeiro no mar da Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, à 
bordo da embarcação “Ressaca I”. 

Segundo o comunicado, o de-
saparecimento de Everaldo Ro-
drigues, conhecido como Cica, 
Marcelo Silva e Pablo Henri-
que permanece sendo divulga-
do por meio das Estações Rádio 
Costeiras, junto à comunidade 
marítima e empresas de aviação 
que sobrevoam o litoral.

DIA A DIA

na região e se dirigiram ao local. 
Houve um cerco na região do Mor-
ro do Urubu e troca de tiros com 
criminosos antes do motorista ser 
libertado.
O caminhão roubado também 
acabou sendo recuperado pela 
policia, mas os bandidos conse-
guiram fugir. 

Gávea foram acionados por 
volta das 6h30 da manhã para 
o segundo mirante da via, onde 
a vítima estaria caída próxi-
mo as pedras em área de difícil 
acesso. Foram duas viaturas, 
uma de resgate e uma ambu-
lância e, pelo menos, quatro 
militares participaram da ação. 

SUSPENSAS BUSCAS POR PESCADORES RESGATE NA AVENIDA NIEMEYERSEQUESTRO NO MORRO DO URUBU

Demerval Barboza Filho foi baleado por 
bandidos na porta de casa no sábado

Criminosos procurados 
por morte de policial 
em São Gonçalo

DIVULGAÇÃO PORTAL DOS PROCURADOS

Um policial reformado 
foi assassinado no bairro 
Porto Novo, em São Gon-
çalo, na Região Metropo-
litana do Rio, na tarde 
deste sábado. Demerval 
Barboza Filho foi baleado 
por bandidos na porta de 
sua casa. 

De acordo com a Polí-
cia Militar, uma equipe 
do 7º BPM (São Gonçalo) 
foi acionada para a Rua 
Carlinda Dutra e, ao che-
gar no local, por volta de 
16h10, a vítima já estava 
morta. Ainda segundo a 
PM, ele foi executado por 
dois criminosos em uma 
motocicleta, que fugiram 
do local após o crime.

Com a morte de Demer-
val, chega a cinco o núme-
ro de agentes de seguran-
ça mortos em 2021, sendo 
três da Polícia Militar, um 
da Polícia Civil e um da 
Marinha. 

O caso é investigado 
pela Delegacia de Homi-
cídio de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí (DHNSGI) 
e o Portal dos Procurados 
oferece uma recompensa 
de R$ 5 mil por informa-
ções que levem à prisão 
dos envolvidos envolvidos 
na morte dele.

Já na Ilha do Governador, 
um agente do Departamento 
Geral de Ações Socioeduca-
tivas (Degase) foi ferido por 
internos da unidade Escola 
João Luiz Alves, na Ilha do 
Governador, durante uma 
tentativa de rebelião. Segun-
do o órgão estadual, o caso 
aconteceu neste sábado, por 
volta das 11h45, quando um 
grupo de nove menores ten-
tou fugir da unidade.

O grupo iniciou um mo-
tim, mas foi repreendido 
pelos agentes da unidade. O 
profissional foi atingido de 
raspão no pescoço por um 
pedaço de ferro. De acordo 
com o Degase, a tentativa de 
motim foi controlada para 
evitar riscos a “integridade 
física dos adolescentes e dos 
funcionários”.

O agente ferido foi enca-
minhado para o hospital, já 
foi liberado e passa bem. O 
caso foi registrado na 37ª DP 
(Ilha do Governador).

Em Caxias, ataque a barbearia com tiros
Dois irmãos que não tinham relação com o conflito que motivou o ataque foram mortos

Dois irmãos, donos de uma 
barbearia na Rua Darcy Var-
gas, em Gramacho, Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense, foram mortos na 
tarde deste sábado. O esta-
belecimento foi alvo de tiros 
e até granadas, e os irmãos 
morreram na hora. 

Segundo relatos de redes 
sociais, o ataque mirava um 
cliente que estava cortando 
o cabelo e conseguiu fugir, e 
faz parte da guerra do tráfi-
co entre o Corte 8 e Grama- Havia uma criança no local durante os tiros, mas ela conseguiu fugir

REPRODUÇÃO

cho. Os irmãos eram conhe-
cidos como Dudu e Careca, 
e não tinham relação com o 
conflito. 

Ainda segundo relatos, 
havia também uma criança 
dentro da barbearia no mo-
mento dos tiros, mas ela con-
seguiu fugir. 

A PM informou que o es-
quadrão antibombas foi 
acionado e a ocorrência en-
caminhada para a Delega-
cia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF).

Com a morte de 
Demerval, são 
cinco agentes de 
segurança mortos 
em 2021

CHARLES RODRIGUES
charles.rodrigues@odia.com.br  
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Acidente com avião mata piloto, 
jogadores e presidente do Palmas
Após Covid-19, atletas viajavam separadamente para enfrentar o Vila Nova, hoje, pela Copa Verde

DIVULGAÇÃO

O que restou do avião, em chamas, após o acidente no Tocantins

U
m avião com parte 
da equipe do Pal-
mas Futebol Clube 
caiu na manhã de 

ontem, pouco após decolar, 
no distrito de Luzimangues, 
em Porto Nacional, Tocan-
tins. Não houve sobreviven-
te. Morreram os atletas Lu-
cas Praxedes, Guilherme 
Noé, Ranule e Marcus Mo-
linari; o presidente do Pal-
mas, Lucas Meira; e o pilo-
to da aeronave, identificado 
como ‘comandante Wagner’. 

Eles estavam indo para 
Goiânia, onde o Palmas en-
frentaria o Vila Nova, hoje, 
às 16h, pela Copa Verde, 
em Goiânia - consternada, 
a CBF já adiou a partida. O 
avião decolou na pista da 
Associação Tocantinense de 
Aviação (ATA), no distrito 
de Luzimangues, mas caiu 
pouco depois, ao atingir 
o solo em um matagal, na 
cabeceira da pista. As cau-
sas do acidente ainda serão 
investigadas. 

O trágico acidente pôs 
fim à vida de um quase can-

didato a vice-prefeito de 
Palmas, na chapa vencedo-
ra na última eleição, além 
de jovens que assim como 
muito outros no país luta-
vam por um lugar ao sol 
dentro do futebol brasilei-
ro. Os quatro atletas eram 
recém-chegados ao clube. 

Todos foram contratados 
em 2021.

POSITIVO PARA COVID-19

Segundo informações, o 
goleiro Ranule, o lateral
-esquerdo Lucas Praxedes, 
o atacante Marcus Molina-
ro e o zagueiro Noé haviam 

testado positivo para Co-
vid-19 na última terça-feira 
e, por isso, viajavam sepa-
radamente do grupo para 
o jogo contra o Vila Nova. 
O período de isolamento 
terminaria ontem, e, assim, 
eles estariam aptos para o 
jogo contra o Vila Nova. 

APÓS TRAGÉDIA

 N Vítima de outro trágico 
acidente aéreo em 2016, 
no qual morreram 71 pes-
soas, a Chapecoense emitiu 
nota de solidariedade com 
o Palmas, após o episódio 
de ontem, no Tocantins. 
“Infelizmente, sabemos 
como é este momento de 
dor insuperável por perdas 
irreparáveis e gostaríamos 
que nenhuma outra agre-
miação tivesse que sentir o 
mesmo (...) Vocês não pas-
sarão por isso sozinhos”, diz 
trecho da nota.

O acidente aéreo com o 
Palmas deixou o futebol bra-
sileiro de luto e outros clu-
bes se manifestaram após 
o ocorrido, lamentando as 
mortes. Flamengo, São Paulo 
e Internacional foram alguns 
deles. “O Flamengo lamenta 
profundamente o falecimen-
to de quatro atletas do Pal-
mas Futebol e Regatas, Gui-
lherme Noé, Lucas Praxedes, 
Marcus Molinari e Ranule, do 
presidente da equipe, Lucas 
Meira, e do comandante da 
aeronave, Wagner, vítimas 
de um acidente aéreo”, disse 
a nota do Rubro-Negro.

“Recebi com enorme tris-
teza a notícia do acidente 
que matou o presidente do 
Palmas, Lucas Meira, quatro 
atletas e o piloto do avião. É 
um duro golpe na família do 
futebol. A toda torcida, pa-
rentes, amigos e funcionários 
do clube, manifesto nossa 
solidariedade em nome do 
Corinthians”, afirmou o presi-
dente, Duilio Monteiro Alves.

O Vila Nova, que seria 
adversário do Palmas, hoje, 
pela Copa Verde, emitiu nota 
lamentando o acidente: “O 
Vila Nova deseja que todos 
os amigos e familiares das 
vítimas sejam consolados no 
colo do Pai neste momento 
de tamanha angústia e tris-
teza. O clube fará homena-
gem aos ocupantes no jogo 
de quinta-feira, pelo Cam-
peonato Goiano”.

Chapecoense 
e outros 
clubes se 
solidarizam

 > Luzimares, Tocantins

AS VÍTIMAS DO PALMAS

Ranule
 NO goleiro era natural de Várzea de Palma, Minas 

Gerais. Com 27 anos, se destacou no Atlético Itape-
mirim em 2016, após jogar a Série D do Brasileirão 
pelo Villa Nova-MG. No ano seguinte, foi campeão 
capixaba pelo Atlético. No Estadual, esteve em 
campo nos 13 jogos da campanha vitoriosa do Galo 
da Vila, onde sofreu 10 gols e foi eleito o melhor 
goleiro da competição. Passou por Minas Boca
-MG, Guaxupé-MG, Nacional de Muriaé-MG, Villa 
Nova-MG, Atlético-ES, Democrata-MG, Tupi-MG, 
Portuguesa-RJ, Resende-RJ e Sampaio Corrêa-RJ.

Noé
 NAos 28 anos, Gulherme Noé foi campeão estadual 

em 2019 pelo Palmas. Ele começou a carreira na 
base do Corinthians, passou por Tombense-MG, 
Tupi-MG, Mirassol-SP, Batatais-SP, Caldense-MG, 
Rio Preto-SP, São Bernardo-SP, Ipatinga-MG e Na-
cional-SP, entre outros.

Lucas
 NLucas Praxedes, de 23 anos, era larteral-esquerdo 

jogou por XV de Jaú-SP, Capivariano-SP, Botafo-
go-PB, Marília-SP, São José-SP, Marcílio Dias-SC e 
Coimbra-MG, entre outros.

Marcus Vinicius Molinari 
 NCom apenas 23 anos, era meia e filho de Marinho, 

ex-atacante do Atlético-MG e chuteira de ouro 
no futebol brasileiro em 2006 (27 gols). O jovem 
passou por Villa Nova-MG, Araxá-MG, Tupi-MG, 
Ipatinga-MG e Tupynambás-MG.

Lucas Meire
 NO empresário e presidente do Palmas era natural 

de Goiânia. Morava em Palmas desde 2007, onde 
se formou em Agronomia. Passou perto de se can-
didatar a vice-prefeito de Palmas em 2020, mas 
desistiu por conta de processos judiciais em que 
estava envolvido em Goiânia.
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FLAMENGO

FLUMINENSE X BOTAFOGO

VASCO

Luxa enche 

a bola do 

Cruzmaltino

Feliz, após a vitória por 3 
a 2 sobre o Atlético-MG, 
que tirou o Vasco do Z-4 
do Campeonato Brasilei-
ro, sábado, em São Januá-
rio, o técnico Vanderlei 
Luxemburgo elogiou seus 
jogadores pelo empenho. 
Principalmente no pri-
meiro tempo. Luxa tam-
bém destacou a criação da 
jogada do terceiro gol.

“Não foi circunstância. 
Nós armamos no treina-
mento. O Atlético quer 
que a gente marque em 
cima e eles achem o espa-
ço. Quando fechamos, tem 
que saber sofrer. O Bení-
tez fez segundo homem 
pela direita, o Léo pela 
esquerda e o Bruno por 
trás”, explicou o treinador, 
antes de acrescentar:

“Foi nosso melhor jogo, 
no primeiro tempo. No 
segundo, sofremos. Mas 
quero dar os parabéns 
porque nosso terceiro 
gol foi de jogo de futebol. 
Qualidade, toque de bola, 
visão de jogo e finaliza-
ção perfeita. O time está 
de parabéns”, celebrou o 
treinador.

Luxemburgo já pensa 
no duelo de amanhã, con-
tra o Palmeiras, em São 
Paulo, em partida atrasa-
da da primeira rodada do 
Campeonato Brasileiro, e 
contra o Bahia, domingo, 
na Colina. 

a palinha do apolinho
RAFAEL RIBEIRO

NINGUÉM SEGURA ABEL

BBB DA BOLA  
NO BRASILEIRO

PEDALADAS

 N No Big Brother da Bola 
está formado o paredão 
do Brasileiro.  Se você 
acha que Fernando Diniz 
deve sair da casa digite 1, 
se acha que quem deve ir 
para o saco é o Jorge Sam-
paoli, digite 2, e se optar 
pelo Rogério Ceni, digite 
3. O fato é que a trinca está 
acumulando fracassos: 
Diniz chegando a quinta 
eliminação na temporada, 
Sampaoli esperando por 
milagre para justificar a 
fortuna que fez a direto-
ria do Atlético-MG gastar 
sem sucesso, e Ceni só ex-
plicando derrotas. Esse 
paredão promete muito.

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

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

 N O Gre-Nal  foi  muito 
emocionante e a galera as-
sistiu roendo as unhas dos 
pés. A vitória de virada do 
Internacional por 2 a 1, on-
tem, no Beira-Rio, mais do 
que folga ao Colorado na 
liderança do Campeonato 
Brasileiro, valeu a quebra 
de um tabu que já durava 
11 jogos e a certeza de que 
o Colorado quer o título, 
além de saber muito bem 
como consegui-lo. O téc-
nico Abel Braga merece 
ser campeão, seu trabalho 
frutificou em meio a duras 

críticas da torcida, mes-
mo com ele sabendo que 
na sala de espera um ou-
tro treinador espera para 
assumir o seu lugar. Não 
bastassem os três pontos 
conseguidos, com garra e 
coração de sobra, os resul-
tados da rodada também 
ajudaram bastante: o em-
pate do São Paulo, e as der-
rotas de Atlético-MG e Fla-
mengo. Dez pontos numa 
rodada. Mas nada está de-
cidido, a briga continua e 
o final vai ser dramático. 
Haja, coração.

 N Olimpíada de Tóquio 
aguardando canetada fi-
nal das autoridades japo-
nesas para ser cancelada. 
Governo está sensível ao 
veto da opinião pública, 
que não quer o evento 
por falta absoluta de se-
gurança contra a pande-

mia do novo coronavírus.
 N Palmeiras x Vasco. Van-

derlei Luxemburgo comeu o 
Galo, sábado, e agora vai pra 
cima do Porco, amanhã, às 
20h, em São Paulo. Promessa 
de fortes emoções.

 N Pai de Santo garante que 
Botafogo ainda se salva.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Pa u l o  A u t u o r i  s a b e 
como poucos armar uma 
equipe dentro das suas li-
mitações. Se faz um gol na 
frente, raramente leva a 
virada. Flamengo do Ceni 
foi engolido por ele.

 NO covarde ataque de um 
grupo de bandidos ao ôni-
bus do São Paulo, rumo ao 
Morumbi, com explosivos, 
tem que ser enquadrado 
como ato terrorista e tra-
tado como tal.

Cavalieri falha e 
Tricolor faz a festa
Muita transpiração, nenhu-
ma inspiração. Em clássico 
sofrível, Fluminense e Bo-
tafogo só não ficaram em 
um empate chato por causa 
da falha grotesca do goleiro 
Diego Cavalieri, que voltou 
à meta alvinegra ontem, em 
São Januário: 2 a 0 para o 
Tricolor, gols de Lucca, e 
Wellington Silva, de pênalti, 
ambos no segundo tempo. 

O resultado mantém o 
clube das Laranjeiras na sé-
tima colocação do Brasileiro, 
mas agora com 50 pontos e 
muito vivo na briga por uma 
vaga na Libertadores. Esta-
cionado com míseros 23, o 
Alvinegro continua firme 
na lanterna do Brasileirão e 
virtualmente rebaixado. Na 
próxima rodada, domingo, o 
Time de Guerreiros encara 
o Goiás, no Nilton Santos. O 
Glorioso vai a São Paulo para 
enfrentar o Palmeiras.

A cabeçada de Lucca, logo 

Lucca (7) vibra com Egídio após fazer o primeiro gol do Fluminense

LUCAS MERCON/FLUMINENSE

no começo da partida, parecia 
dizer que o time das Laranjei-
ras seria senhor do clássico. 
Ledo engano. As duas equipes 
protagonizaram um verda-
deiro show de decisões equi-
vocadas, de passes errados e 
de maus-tratos com a coita-
da da bola. Foi, sem dúvidas, 
uma das piores etapas inicias 
da temporada nacional.

No segundo tempo, um 
pouco mais organizado, o 
Fluminense foi à frente e, aos 
21 minutos, em chute fraco, 
Lucca fez 1 a 0 depois de um 
frango de Diego Cavalieri. 
Sem forças para reagir, assim 
como em todo campeonato, 
dependendo da inoperân-
cia de Cícero, o Botafogo. no 
desespero, buscou o empate, 
mas o Fluminense teve tran-
quilidade para se segurar na 
defesa. Nos acréscimos, Cava-
lieri fez pênalti em Welling-
ton Silva, que converteu e deu 
números finais à partida.

GRE-NAL: VIRADA DO INTER
Em jogo emocionante, o Inter fez 2 a 1 no 

Grêmio, de virada, no Beira-Rio, e ampliou 

sua vantagem na liderança do Brasileiro.

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

Falta de ousadia leva à derrota 
Rubro-Negro sofre com pragmatismo de Ceni, cai para o Athletico-PR e se complica na busca pelo título

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Sobrecarregado, Diego tenta dominar a bola diante de dois adversários: o Flamengo não depende mais apenas de si para ser campeão

F
iel ao pragmático estilo, 
Rogério Ceni frustrou 
os planos do torcedor 
rubro-negro na Arena 

da Baixada. Não só pela derro-
ta por 2 a 1 para o Athletico-PR, 
ontem, mas pela falta de ousa-
dia num momento de defini-
ção do Brasileiro. Não foi em 
Curitiba que a dupla Gabigol 
e Pedro foi colocada em ação. 
Sem Bruno Henrique, suspen-
so, o substituto, Vitinho, foi o 
retrato da falta de ambição do 
Flamengo na corrida pelo tí-
tulo. Com 55 pontos, o Rubro-
Negro, não depende mais de si 
para ser campeão, já que o In-
ternacional venceu o Grêmio e 
abriu sete pontos na liderança.

O Flamengo até tomou a 
iniciativa em Curitiba. Com a 
marcação adiantada, chegou 
a quase 70% de posse de bola 
num pequeno ‘déjà vu’ do es-
tilo adotado por Jorge Jesus 
no mágico ano de 2019. Mas a 
versão de Rogério Ceni pouco 
lembrou a ‘fome’ de atacar.

Gabigol sentiu a solidão no 
comando de ataque. Já Viti-
nho, mal, errou quase tudo 
que tentou. Fora de sintonia, 
Gerson, Everton Ribeiro e 
Arrascaeta sobrecarregaram 
Diego na dupla função de vo-
lante e armador. O Furacão foi 
perigoso quando encaixou o 
contra-ataque e Hugo Souza 
cresceu. Foram quatro boas 
defesas no primeiro tempo. 

O goleiro só foi vencido 
pela bela finalização de Ab-
ner, sem marcação, aos 24 
minutos. A resposta do Fla-
mengo veio pelo alto. Con-
testado, Gustavo Henrique, 
que substituiu Rodrigo Caio, 
machucado, explorou a esta-
tura de 1,94m para empatar 
de cabeça, aos 33. Mas  im-
pressão ao fim do primeiro 
tempo foi de que faltou ‘ape-
tite’ ao Flamengo. 

À moda Ceni, conservador, 
o Rubro-Negro voltou com a 
mesma formação para o se-
gundo tempo. Quando o trei-
nador chamou Pepê e Pedro, 
o torcedor se animou com a 
chance de ver o camisa 21 ao 
lado de Gabigol. A decepção 
veio quando o artilheiro ru-
bro-negro foi sacado. Pepê en-
trou no lugar de Everton Ri-
beiro e não mudou o apático 
panorama ofensivo.

Oito minutos após sacar 
Gabigol, Rogério Ceni substi-
tuiu Arrascaeta pelo centroa-
vante Rodrigo Muniz, o que 
gerou muita reclamação da 
torcida nas redes sociais, in-
conformada com a recusa do 
treinador de escalar o camisa 
9 ao lado de Pedro. O castigo 
pela falta de apetite aconteceu 
com o gol de Renato Kayser, 
aos 37 minutos, decretando a 
derrota rubro-negra.

Desfalcado de Bruno 
Henrique, suspenso, 
Ceni escalou Vitinho 
e frustrou a torcida 
que queria Pedro e 
Gabigol no ataque

 NA derrota para o Athleti-
co-PR evidenciou a insatis-
fação de Gabigol ao deixar 
o gramado, aos 26 minutos 
do segundo tempo, para a 
entrada de Pedro. Com uma 
expressão fechada no rosto, 
o camisa 9 não cumprimen-
tou o técnico Rogério Ceni e 
gesticulou enquanto se enca-
minhava para o banco de re-
servas no flagra feito pelo ca-
nal ‘Paparazzo Rubro-Negro’.

“Não ouve desentendi-
mento. Gabriel saiu recla-
mando porque deu muitas 
opções, mas não recebeu as 
bolas. E eu até dei razão a ele. 
Depois nós optamos por um 
jogador mais de referência, 
que é o Pedro, para proteger 
e esperar a chegada dos jo-
gadores de meio”, disse Ceni.

A mexida, recorrente, é 
alvo de críticas, já que a tor-
cida quer ver Pedro e Gabigol 
em ação. “Terminamos com 
Muniz e Pedro na área, e o Ma-
theuzinho, que é um jogador 
que chega mais na linha de 
fundo. O Muniz tem caracte-
rística de entrar na área, mas 
consegue ter força para re-
compor. Por isso a opção por 
esses jogadores”, frisou Ceni.

GABIGOL FICA 
NA BRONCA 
COM TÉCNICO

 > Curitiba
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A 
votação da Pro-
posta de Emenda 
Constitucional 
Emergencial (PEC 

186/19) pelo Congresso 
Nacional pode acontecer 
no primeiro semestre. 
Uma das razões para isso 
é que o governo Bolsonaro 
tem condicionado a pror-
rogação do auxílio emer-
gencial à aprovação da 
matéria. O texto prevê me-
canismos de controle de 
despesas públicas, como 
a redução temporária em 
25% do salário e jornada 
de servidores. 

A equipe econômica da 
União também já traba-
lha na defesa do avanço da 
PEC, e o candidato à presi-
dência da Câmara Federal, 
Arthur Lira (PP-AL) - nome 
do presidente Jair Bolso-
naro -, já demonstrou esse 
apoio. Seu adversário, Ba-
leia Rossi (MDB-SP), candi-
dato do atual chefe da Casa 
legislativa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), não tem dado 
muitas declarações sobre 
o projeto. Mas sabe-se que 
Maia trata o assunto como 
prioridade.

A PEC Emergencial pre-
vê ‘gatilhos’ para serem 
acionados em períodos de 
grave crise fiscal. Por exem-
plo, se a União descumprir 
a regra de ouro, poderá 
lançar mão das medidas: 
além do corte de jornada e 
remuneração, o texto abre 
possibilidade para conge-
lamento de concursos e de 
contratações.

Para os estados e muni-
cípios, a proposta garante 
esses mecanismos de ajus-
te quando a despesa cor-

PEC NO CONGRESSO

Funcionalismo faz 
mobilização ao 
longo da semana e 
um ato na Câmara 
em 1º de fevereiro

CONFIRA

186/19

25%

PEC 186 foi apresentada 
em 2019 por senadores, 
seguindo modelo da 
equipe do Ministério da 
Economia

Segundo o texto, haverá 
25% de redução no salário 
e na jornada se a despesa 
do estado ultrapassar 
95% da receita

rente ultrapassar 95% da 
receita corrente do ente. 

O texto está no Senado, 
e o relator, senador Már-
cio Bittar (MDB-AC), quer 
apresentar o seu relatório 
em fevereiro.

Os gatilhos previstos no 
projeto, porém, são criti-
cados pelas categorias 
do funcionalismo públi-
co, que alegam prejuízos 
à prestação de serviços à 
população. Além disso, 
afirmam que a medida 
acaba penalizando os ser-
vidores e a sociedade, en-
quanto outras iniciativas 
poderiam ser adotadas.

Ao longo dessa sema-
na, inclusive, o conjun-
to do funcionalismo faz 
uma mobilização nacio-
nal contra a PEC Emer-
gencial e também contra 
a PEC 32/20, da reforma 
administrativa, que refor-
mula as regras do setor, e 
extingue a estabilidade 
para novos funcionários 
públicos, além de benefí-
cios (como adicionais por 
tempo de serviço).

Serão diversas ativida-
des e, na próxima segun-
da-feira, dia 1º de feverei-
ro, haverá o Dia Nacional 
de Lutas, com carreatas 
nos estados e ato em Bra-
sília, na Câmara. Os ma-
nifestantes farão uma vi-
gília em frente ao Anexo 2 
da Casa para acompanhar 
a eleição à presidência.

Justiça é alternativa para 
garantir perícia do INSS
Em tempos de pandemia, especialistas estimam que segurado esperam até sete 
meses para conseguir agendar. Previdência alega que prazo médio fica em 45 dias

REPRODUÇÃO INTERNET

Acordo entre o INSS, a Defensoria Pública da União (DPU) e o Ministério Público da União (MPU) prorrogou prazo de espera para 90 dias

S
egurados do INSS 
que tentam receber 
o  auxí l io-doença 
mas não conseguem 

agendar perícia médica, pro-
cedimento necessário para 
obter o benefício, podem 
tentar pela Justiça marcar 
exame. A Secretaria de Pre-
vidência e Trabalho, do Mi-
nistério da Economia, indi-
ca que, em média, leva-se 45 
dias para ter o atendimen-
to. Entretanto, não é o que 
afirmam advogados e o que 
os trabalhadores enfrentam 
para fazer o agendamento. 

O Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário 
(IBDP) estima que a espera 
chega a ultrapassar sete me-
ses. Segundo Diego Cherulli, 
vice-presidente do IBDP, a 
demora não deveria ser su-
perior a 45 dias. Entretanto, 
um acordo entre o INSS, a 
Defensoria Pública da União 
(DPU) e o Ministério Públi-
co da União (MPU) prorro-
gou esse prazo para 90 dias. 
“Esse acordo ainda não pos-
sui validade, pois o INSS tem 
seis meses para implementar 
as medidas necessárias para 
seu cumprimento, o que ain-
da não ocorreu”, explica.

Com o período difícil que 
o país atravessa em razão da 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

pandemias, os especialis-
tas orientam esperar os 90 
dias. Mas, caso supere esse 
tempo, os segurados devem 
fazer, primeiramente, uma 
reclamação na ouvidoria do 
INSS, pela central 135.

Caso o problema se ar-
raste ainda depois de feita a 
queixa, a outra saída é procu-
rar a Justiça. Dessa forma, há 
dois caminhos para os segu-
rados requererem o benefí-
cio. O primeiro é o mandado 
de segurança, que nesse caso 
é para o juiz obrigar o INSS a 
acatar o pedido da pessoa, ou 
seja, fazer a perícia. 

O outro caminho é, como 
passou o prazo legal, entrar 
direto com uma ação judicial 
para concessão do benefício. 
O juiz vai determinar que 
um perito da própria Justi-
ça faça o exame.

“A sugestão é procurar um 
advogado especialista em 
Direito Previdenciário ou a 
DPU para analisar o caso e, 
assim, a possibilidade de ajui-
zamento da ação para adian-
tar o processo de recebimen-

to do auxílio-doença. O segu-
rado será submetido à perícia 
médica com perito da Justiça, 
não do INSS. Após a perícia, 
o juiz analisa o caso, conside-
rando todas as provas e argu-
mentos”, explica Cherulli. 

Caso o segurado tenha 
uma resposta positiva, o juiz 
ordenará ao INSS a conces-
são do benefício. Há também 
ações de pessoas que tiveram 
o benefício negado e, ain-
da, ações revisionais do valor 
do benefício, estes sendo pa-
gos pela própria Justiça com 
orçamento do Fundo do Re-
gime Geral de Previdência.

É preciso documentos para comprovar incapacidade
 > O advogado previden-

ciário João Badari, sócio 
do escritório Aith, Badari 
e Luchin Advogados, res-
salta que o segurado deve 
reunir o maior número de 
documentos, como exa-
mes, laudos médicos, re-
ceitas de remédios, que 
comprovem a doença ao 
recorrer à Justiça. “Não 
basta demonstrar a doen-
ça, mas sim a incapacidade 
através de documentos. E 
no dia do atendimento o 
segurado deve informar ao 
perito qual é incapacidade 
que a doença provoca e o 
que impede sua atividade 
no trabalho”, explica.

Procurado pelo O DIA, 

o INSS informou que há 222 
mil auxílios por incapacida-
de temporária pendentes de 
análise, desse total, 31.404 
estão em exigência e depen-
dem de documentação com-
plementar do segurado para 
que o INSS possa completar 
a análise.

“O tempo médio de con-
cessão dos benefícios é de 66 
dias. O prazo máximo previs-
to em lei é de 45 dias, contu-
do, conforme acordo entre o 
INSS, MPF e DPU, com ho-
mologação por parte do STF, 
novos prazos foram estabe-
lecidos para a concessão, e 
entrarão em vigor seis meses 
após a homologação”, infor-
mou o INSS. 

Neste caso, esses são as se-
guintes prazos médios apon-
tados pela autarquia: salário
-maternidade é de 30 dias, 
aposentadoria por invalidez 
comum e acidentária e auxí-
lio-doença comum e por aci-
dente do trabalho são de 45, 
pensão por morte, auxílio-re-
clusão e auxílio-acidente são 
de 60, benefício assistencial 
à pessoa com deficiência, be-
nefício assistencial ao idoso 
e aposentadorias, salvo por 
invalidez, são de 90 dias.

Ainda segundo o INSS, 
pelo acordo firmado, os pra-
zos para o cumprimento de 
decisões judiciais serão os se-
guintes (considerados a par-
tir da intimação do INSS): be-

nefícios por incapacidade 
e benefícios assistenciais 
são de 25 dias. 

Por fim, com relação aos 
agendamentos de perícia 
médica, a Subsecretaria da 
Perícia Médica Federal di-
vulgou que há 583.249 
atendimentos agendados 
para os próximos dias.

Vale lembrar que para 
fazer o agendamento pre-
sencial é necessário ligar 
para a Central 135 ou fazer 
pelo aplicativo Meu INSS, 
onde será possível esco-
lher data, hora e local da 
perícia. A lista de agências 
está disponível no site do 
órgão, no link https://co-
vid.inss.gov.br/.

CONFIRA

7 MESES

45 DIAS 

Especialistas estimam 
que a espera pelo 
agendamento da perícia no 
INSS chega a ultrapassar 
sete meses.

A Secretaria de Previdência 
e Trabalho, do Ministério da 
Economia, indica que, em 
média, leva-se 45 dias para 
ter o atendimento.

João Badari: “Não basta demonstrar a doença, mas a incapacidade”

DIVULGAÇÃO

Caso o segurado 
tenha resposta 
positiva, o juiz 
ordenará concessão 
do benefício



BRASIL

Inscrições para concurso 
da PRF começam hoje
Seleção é para 1,5 mil vagas de Nível Superior com remuneração de até R$ 10.357

FOTO: REPRODUÇÃO INTERNET

Concurso será de abrangência nacional, com oportunidades de lotação de acordo com a corporação

A
s inscrições do con-
curso com 1,5 mil va-
gas da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) 

começam hoje, às 10h. As 
chances são para quem tem 
Nível Superior em qualquer 
área. Outro pré-requisito para 
participar da seleção é ter Car-
teira Nacional de Habilitação 
na categoria B ou superior, vá-
lida, sem impedimentos e sem 
observações de necessidade 
de adaptação veicular. Para as 
vagas oferecidas, a remunera-
ção é de até R$10.357,88, com 
uma jornada de trabalho de 
40 horas semanais. 

Os interessados devem 
se inscrever pelo site do Ce-
braspe (https://www.cebras-
pe.org.br/) até 12 de feverei-
ro de 2021. A taxa de inscri-
ção é de R$180.

Ao contrário do ano an-
terior, neste ano, o concurso 
será de abrangência nacional, 
sendo ofertadas aos candida-
tos a agentes da PRF oportu-
nidades de lotação de acordo 
com a necessidade do serviço 
e o interesse da corporação. A 
seleção será em duas etapas, 
com as provas objetiva e dis-
cursiva, previstas para o dia 
28 de março. Os exames se-
rão de caráter eliminatório e 

classificatório. Os participan-
tes precisarão responder 120 
questões de múltipla escolha, 
em que uma questão errada 
anulará uma certa.

APTIDÃO FÍSICA

Ainda fazem parte da pri-
meira etapa a realização 
do exame de aptidão física, 
a avaliação psicológica, a 
apresentação de documen-
tos, a avaliação de saúde e a 
avaliação de títulos. A segun-
da etapa do concurso será o 
Curso de Formação Policial 

(CFP), de caráter eliminató-
rio e classificatório. As ma-
trículas estão programadas 
para os dias 3 e 4 de agosto.

O CFP contemplará tam-
bém outras avaliações: tes-
tes de aptidão física comple-
mentares e avaliação psico-
lógica e de saúde continua-
das. A investigação social 
se estenderá durante todo 
o concurso. No processo, os 
candidatos que solicitarem 
concorrer às vagas reser-
vadas às pessoas com defi-
ciência e às pessoas negras 

passarão ainda pela avalia-
ção biopsicossocial e pela 
heteroidentificação.

Antes mesmo da inscri-
ção, os interessados preci-
sam se atentar aos requisi-
tos para posse no cargo PRF. 
Entre eles, o candidato ser 
aprovado em todas as eta-
pas e fases do concurso, ter 
concluído curso de gradua-
ção, comprovado por meio 
de diploma, devidamente re-
gistrado e fornecido por ins-
tituição de ensino superior 
reconhecida pelo MEC

A produtora de moda Naiara 
Albuquerque, que é uma mulher 
negra, afirmou que foi impedida 
de entrar em uma loja do Sho-
pping Iguatemi, em São Paulo, 
na última quinta-feira. Ela iria 
escolher peças de acessórios de 
luxo para a atriz Taís Araujo usar 
em ‘Aruanas’, série da Globo. 

O empréstimo para a produ-
ção da série fora combinado com 
o marketing da loja. Naira disse 
que chegou ao local para reti-
rá-los, uma vendedora pediu 

O ministro Gilmar Mendes, do 
STF, suspendeu o julgamento 
do foro do senador Flavio Bol-
sonaro no Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Rio. Fla-
vio é investigado sobre suposto 
esquema de desvio de salários 
de funcionários da Alerj, a cha-
mada ‘rachadinha’.

A decisão atende pedido da 
defesa do senador, filho do pre-
sidente Bolsonaro, que acionou 
o STF na sexta-feira, após o 
TJRJ marcar para hoje o julga-
mento para decidir se a apu-
ração deveria voltar à primeira 
instância ou continuar no âm-
bito do tribunal. 

DIA A DIA

‘RACHADINHA’: JULGAMENTO SUSPENSO

PRODUTORA DE MODA ALEGA RACISMO

Pressionado para deixar o 
cargo de ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello desem-
barcou sábado em Manaus, 
que enfrenta grave crise em 
função da pandemia do coro-
navírus com falta de oxigênio 
em hospitais. No sábado, a PGR 
solicitou ao STF abertura de in-
quérito para apurar a conduta 
de Pazuello, em relação à grave 
crise na capital amazonense.

O aceno ao governo norte-ame-
ricano por meio da carta do pre-
sidente Bolsonaro a Joe Biden na 
quarta-feira, dia em que tomou 
posse, é insuficiente para pro-
mover as relações entre os paí-
ses com a Casa Branca sob nova 
direção. Especialistas afirmam 
que o Brasil precisa de mudanças 
concretas, principalmente em 
relação ao meio ambiente, se 
quiser se alinhar ao democrata.

PAZZUELLO 
PRESSIONADO

RELAÇÃO ENTRE 
EUA E BRASIL

para que ela ficasse do lado de 
fora da loja. Em um primeiro mo-
mento, ela pensou que fosse 
protocolo de segurança contra 
covid-19. Mas reparou que qua-
tro clientes, que não eram ne-
gras, entraram na loja. 

Em comunicado nas redes 
sociais, a marca pediu desculpas. 
“Nunca compactuamos com 
qualquer ação discriminatória, 
seja ela racial, de gênero, sexua-
lidade ou classe e seguimos não 
compactuando”.
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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
 

aDV5CaCIa t.99161-9013
em Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia, rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. milton Santos tel:99161-
9013 whatsapp 
 

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.

 

ateNDeNte V/teXt5
quiosque Pedra do Leme 
contrata, atendente/  au-
xiliar de cozinha, início 
imediato, salário combinar. 
Ligar t.97008-6791 auri-
ceia.t 97019-0716 regiane 
t.96636-6429 ednaldo.
 

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
 

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
 

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

 

C5NSuLtaS V5Vó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
t.2594-6085/ 3228-2626

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

 



INFLUENCIADORA ‘TROLLA’ ANITTA 

E RECEBE UMA PATADA

FábiaOliveira

NOVO AMOR?

REPRODUÇÃO

Entre os amigos de Eduardo Costa, o comentário é um só: o 
quanto o cantor está apaixonado. Segundo consta, o sertanejo 
vem vivendo um romance às escondidas com uma morena 

muito bonita. A moça em questão se chama Gabriella Silva. 
A coluna apurou que o relacionamento dos dois tem seguido sem 

holofotes porque a moça é policial militar em Minas Gerais e gosta de 
discrição por conta de sua profissão. É, pelo visto a ex-’Fazenda’ 
Nadja Pessoa já é passado na vida do artista. 

Eduardo Costa, conhecido no meio da música por ser mulherengo, 
tem estado bem quieto últimamente. Fora da mídia, ele tem elogia-
do Gabriella publicamente em fotos da moça no Instagram e ela, 
inclusive, já fez alguns passeios ao lado do sertanejo, como andar a 
cavalo, por exemplo.

O cantor não assume um novo relacionamento sério desde o fim 
do namoro com a bailarina e ex-’Fazenda’, Victoria Villarim.

Procurada para falar sobre o novo romance, a assessoria de Eduar-
do Costa não retornou o contato até o fechamento desta matéria. 

A influenciadora Morgana Santana levou um susto ao receber uma 
mensagem privada de Anitta. “Oi Larissa, você é uma péssima 
cantora”, escreveu para a cantora, crente que ela não responderia, 
mas a Poderosa rebateu. “Oi. Eu não faço ideia de quem você seja, 
então não sei dizer se você é boa ou ruim em whatever the fuck 
[qualquer po***a] seja o que você faz. Beijos”. 
Morgana revelou que era uma ‘trollagem’, um tipo de desafio. “A 
Anitta em xingou, só que eu admiro muito a Anitta, eu gosto dela. 
Eu estou tremendo, estou com muita vergonha”, contou arrasada. 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

/M
O

N
TA

G
EM

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Eduardo Costa vive 

romance com policial 

militar de MG

POR AÍ
 N A primeira edição do ‘Pajubá – Festival de Cinema LGB-

TI+ do Rio de Janeiro’ acaba de abrir inscrições. De hoje a 12 
de fevereiro, realizadores de todo o país podem incluir suas 
obras de curta-metragem (entre um e vinte minutos) atra-
vés do site www.pajubafestival.com.br

NA NOVA VERSÃO DE ‘REBELDE’

DOIS NOMES JÁ ESTÃO CONFIRMADOS 

Esta coluna chique que só já tinha revelado que a Netflix preparava uma nova versão de ‘Rebelde’ sob a 
autorização da detentora da marca, a argentina Cris Morena. Pois bem. A trama já vai começar a ser gravada 
no México e, apesar de todo o mistério em torno do elenco, nós aqui do outro lado da América adiantamos 
o nome de Sérgio Mayer Mori, ator e filho de Barbara Mori, a eterna Rubi, como um dos protagonistas. Des-
cobrimos mais um nome: Andrea Chaparro, filha do comediante  Omar Chaparro.  A trama será em formato 
de série, tipo ‘Elite’ e seu roteiro está sendo preparado em várias temporadas de 20 episódios.

 O ator Flavio Bauraqui, que atualmente interpreta 
o personagem  Barata da série ‘Arcanjo Renegado’, 
da Globoplay, rebateu os comentários sobre a 
declaração de amor que fez recentemente para o 
marido, o urbanista Helder Mendes, nas redes 
sociais. Muitas pessoas questionaram a revelação 
agora por sua sexualidade e o acusaram de ter se 
‘escondido no armário’. “Mas eu não saí do armário. 
Nunca entrei! Descobri minha sexualidade aos 13 
anos, minha mãe sempre soube. Já casei muitas 
vezes na vida: ao todo, foram nove. Por aí se pode 
perceber que nunca escondi nada”,  disse. 

‘Nunca entrei no armário’
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REPRODUÇÃO

JOJO TODYNHO  
MANDA FOTO PELADA 
PARA GRUPO DA FAMÍLIA
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A cantora Pocah nem entrou mesmo no ‘BBB 21’, mas 

já está preocupada com os mutirões de votos ao seu 

favor no reality show. Ela revelou durante o ‘Diário do 

Confinamento’ da atração direto do hotel, que mentiu 

para muitas pessoas sobre a sua participação no ‘Big 

Brother Brasil’: “Cara, menti para muita gente, a cara 

nem treme. Não podia contar e as pessoas ficavam 

mandando, perguntando, e eu falava que não, que 

isso era mentira”, assumiu Pocah, que aproveitou 

para pedir perdão e ajuda com a torcida das amigas 

também cantoras como Anitta e MC Rebecca. “A MC 

Rebecca mandou no nosso grupo [de WhatsApp] 

tudo o que saía, qualquer especulação de que eu ia 

participar. Ela falava: ‘Você já tá confinada!’. [Res-

pondia:] ‘Não tô’. Aí, a Anitta botou: ‘Se a Pocah entrar 

e não falar para a gente, não vou fazer mutirão’. Eu 

menti. Me perdoem, não desistam de mim, amo vocês 

e façam mutirão”, pediu Pocah.

Duda Reis passou alguns dias na casa da família, em Volta 

Redonda, na região  Sul Fluminense do Rio, e aprovei-

tou para mandar um recado aos seus seguidores. “Você 

carrega coisas bonitas dentro do peito. O universo que 

vive dentro de você brilha em tons de esperança. Você é 

imensa, você é suficiente. E não tem que se diminuir para 

caber em ninguém”, postou.

Os fãs logo entenderam a mensagem como uma indi-

reta para o ex-noivo, Nego do Borel. Recentemente, ela 

revelou ter vivido um relacionamento abusivo de quase 

dois anos. A atriz, de 19 anos, acusa o cantor de lesão cor-

poral, estupro de vulnerável, injúria, ameaça, violência 

doméstica e transmissão de HPV (infecção sexualmente 

transmissível). O cantor nega as acusações.

RECADO DADO

PERDÃO E AJUDA

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

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

Jojo Todynho é mesmo surpreendente. A campeã de ‘A Fazen-

da 12’ contou que enviou um nude errado e o clique foi parar no 

grupo da família. “A foto estava no WhatsApp e fui compar-

tilhar com outro, aí sem querer mandei no grupo da família. 

Foi uma baixaria”, lembrou a funkeira. Ela ainda comentou 

que  os parentes ficaram em choque ao verem peladona da 

silva: “A minha avó falou, ‘misericórdia, vou orar’”, entregou as 

gargalhadas.

Terceira colocada na ‘Dança dos Famosos 2020’ do Faustão, Giullia Buscacio tem aproveitado os 
dias de descanso, sol e mar do verão carioca na Ilha Grande. Ela, que completou 24 anos no dia 21 
de janeiro, chamou a atenção dos moradores do lugar paradisíaco pela simpatia e também pela 
beleza. A atriz ganhou elogios pelo corpão. Que sereia!

Mesmo longe viajando com as amigas para comemorar o aniversário no dia 21 de janeiro, Andressa Suita mostra que 
está de olho em Gusttavo Lima. O sertanejo compartilhou cliques ao lado dos filhos, Gabriel e Samuel, frutos do seu 
casamento com a atriz e adivinha quem foi uma das primeiras a comentar a publicação? Quem? Quem? Andressa 
Suita. dois emojis de rostinhos apaixonados aumentando ainda mais os rumores sobre uma reconciliação.

ANDRESSA SUITA DE OLHO 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Ingryd Rainha, mais conhecida no meio do funk 
como Mc Ingryd, assinou com a gravadora e 
produtora Kondzilla, após viralizar no carnaval do 
ano passado com o hit ‘Vem me satisfazer’. A 
cantora rompeu com a produtora logo após perceber 
que ficaria na geladeira.

Ingryd fazia shows e planejava novas ações que 
acabaram não acontecendo. A MC tinha 
composições e até um EP, que ficou na gaveta. Sobre 
sua contratação, Ingryd afirma que nunca recebeu a 
via de contrato assinada pela produtora.

“Como qualquer artista, assinei no calor do 
momento. Ainda mais se tratando da Kondzilla, que 
tem um grande nome no mercado. Na prática, não 
foi nada disso. Percebi que eles sempre preferiam 
colocar outra MC no meu lugar. Quando contestei, 
afirmaram que era porque eu cantora de baile, que 
não era comercial para vender o funk fora da 
comunidade. Sendo que a minha música viralizou no 
Brasil inteiro, de canto a canto, e não dentro das 
favelas”, conta a cantora, que garante ter tido uma 
turnê internacional em sua agenda, mas não a 
cumprir porque colocaram outra Mc em seu lugar.

Após todo o impasse, MC Ingryd rompeu com a 
Kondzilla e resolveu seguir uma carreira 
independente. Ela montou uma equipe, lançou um 
novo single e um videoclipe, ‘Melhor de mim’, que 
teve a participação dos rappers Maolli e Raffé.

“Fiz tudo sozinha. Contei com a ajuda de amigos 
para gravar, mas foi tudo independente. A Kondzilla 
me fez assinar um contrato alegando que iriam 
agenciar minha carreira, mas não fizeram 

MC CRITICA A 
KONDZILLA APÓS 

ROMPER COM A 
PRODUTORA

absolutamente nada. Sem contar, todo assédio 
moral que sofri dentro da empresa, por tentarem 
diminuir meu trabalho e colocar outras pessoas para 
fazerem a minha agenda, depois de tudo 
combinado comigo. Fora que peço a via do meu 
contrato, que tenho direito, e não me mandam. Até 
a senha dos meus perfis nas plataformas digitais 
estavam com eles. Exigi que me devolvessem e foi 
feito a muito custo. Pra piorar, estão me ligando, 
exigindo que eu faça shows. Para rebater, eu peço 
que me mandem o contrato para saber o que tenho 
direito ou não de fazer”, revela.

Procurada, a Kondzilla, através de sua assessoria 
jurídica, emitiu a seguinte nota: “A empresa vem 
cumprido com todas as obrigações pactuadas no 
Contrato de Agenciamento e Empresariamento 
firmado com a Artista, possuindo todas as provas 
deste fato. Por outro lado, a Artista vem 
descumprindo com suas obrigações pactuadas com 
a empresa, as quais serão objeto das medidas 
judiciais e extra judiciais cabíveis. Tal declaração 
tem o pano de fundo de acobertar o visível 
descumprimento contratual da Artista que inclusive 
já anunciou estar sendo agenciada por outra 
empresa.

DIVULGAÇÃO 

A SEREIA 

GIULLIA BUSCACIO
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 N Dois anos depois da tragédia de Brumadinho, que pro-
vocou a morte de 270 pessoas e devastação ambiental, 51 
barragens em todo o país estão classificadas como “alto 
risco”. A maioria delas (42) está em Minas Gerais, estado 
do desastre ocorrido em 25 de janeiro de 2019. As outras 
barragens sob risco estão no Amapá (2), Mato Grosso 
(4), Pará (1), Goiás (1) e Rio Grande do Sul (1). Os dados, 
solicitados pela coluna, são do Relatório Quantitativo 
da Agência Nacional de Mineração (ANM).

Médio
 N As barragens classifica-

das como “risco médio” 
somam 58 – são 28 em 
Mato Grosso e oito em Mi-
nas Gerais - e as de “risco 
baixo”, 326.

Orçamento
 N Responsável por regu-

lar as atividades minerá-
rias no Brasil, a ANM terá 
redução de 24% no orça-
mento. Foram R$ 90 mi-
lhões em 2020 e este ano 
será de R$ 68 milhões, po-
siciona o órgão à coluna.

Auxílio
 NO auxílio emergencial – 

metade de um salário míni-
mo - pago pela mineradora 
Vale aos moradores de Bru-
madinho vence no próximo 
dia 31. Hoje, os beneficiá-
rios fazem novo protesto 
pela extensão do auxílio.

SUS
 N Só com a decisão de 

abrir mão da cobrança do 
DPVAT, o governo perdeu 
cerca de R$ 3 bilhões que 
iriam direto para o Mi-
nistério da Saúde. Quan-
do foi criado pela Lei 
6.194/74, governo federal 
e Cia. Líder, consórcio for-
mado pelas seguradoras, 
acordaram que metade 
dos valores pagos pelos 
proprietários de veículos 
iriam para a pasta, para 
cobrir despesas hospita-
lares, já que a maior parte 
das vítimas de acidentes 
de trânsito acaba atendi-
da por hospitais públicos.

Isenção
 N Esse reembolso anteci-

pado ocorreu ao longo de 
mais de quatro décadas, 
beneficiando diretamente 
o Sistema Único de Saú-
de (SUS). Com a isenção 
deste ano, em meio à crise 
provocada pela pandemia 
do coronavírus, o Minis-
tério da Saúde terá de ar-
car com 100% das despe-
sas médico-hospitalares 
de todos os acidentes que 
ocorrem no Brasil.

Lesa pátria
 N Ao zerar as cobranças do 

DPVAT, Bolsonaro pode 
ter incorrido no crime de 
improbidade administra-
tiva, pois retirou receita 
do Ministério da Saúde e 

eliminou pagamento de 
impostos federais, como 
PIS, Cofins e IR.

Fritura
 N Com o ministro da Saú-

de, Eduardo Pazuello, sob 
escaldante fritura, o líder 
do governo Bolsonaro na 
Câmara, deputado Ricar-
do Barros (PP-PR), voltou 
a ser cotado para assumir 
o comando da pasta que 
chefiou durante o governo 
de Michel Temer.

Frentes
 N Em busca de votos e ten-

tando conter dissidências 
de partidos que já lhe de-
clararam apoio, Baleia 
Rossi (MDB-SP) concentra 
as articulações nas frentes 
parlamentares. Promete, 
se eleito, trabalhar para in-
cluir os professores na lista 
de prioridades da vacina-
ção para atrair o apoio da 
Frente da Educação.

Plumagem
 N Deputados do PSDB re-

cebem diariamente men-
sagens de caciques tuca-
nos de alta plumagem – 
como o ex-presidente Fer-
nando Henrique Cardoso 
– com pedidos de votos em 
Baleia Rossi (MDB-SP). A 
bancada de 33 deputados, 
no entanto, mantém-se di-
vidida com maioria para 
Arthur Lira (PP-AL).

Ordem
 NNo PT, a ordem é não vo-

tar em Arthur Lira, candi-
dato apoiado por Bolsona-
ro. O líder da bancada, Ênio 
Verri (PR), nega ‘rachadu-
ra’ no partido: “Não tem 
voto para o Arthur. No PT, a 
gente se mata internamen-
te, mas depois que fechou, 
nem se discute mais. Deci-
dimos integrar o bloco do 
Baleia, não tem rachadura, 
não tem divisão”.

Queda
 NO comércio exterior na 

América Latina e no Caribe 
registrou o pior desempe-
nho desde a crise financei-
ra global de 2008 e 2009. 
O valor das exportações na 
região caiu 13% em 2020, 
enquanto as importações 
recuaram 20%, segundo 
relatório da Comissão Eco-
nômica para a América La-
tina e o Caribe (Cepal).

ALTO RISCO

“Ter um dia 

homenageando 

aposentados é 

muito justo. Vale 

comemorar? 

Mas, precisamos 

continuar a luta”

Como quase todos sabem, em 24 
de janeiro é comemorado o Dia 
do Aposentado, uma homena-

gem muito justa àqueles que deram 
os melhores anos de suas vidas pelo 
desenvolvimento do nosso país. 

Até o ano passado, as associações 
e federações que representam a clas-
se se reuniam no Santuário de Apare-
cida, com a diretoria da nossa confe-
deração, onde atos reivindicatórios 
eram efetuados. Este ano, por causa 
da pandemia da covid-19, esta ida ao 
santuário da padroeira do Brasil foi 
cancelada.

Como afirmei antes, ter um dia ho-
menageando os aposentados é muito 
justo. Então, vale comemorar? É claro 

Vassouras vive, neste século 
XXI, um grande momento. A 
cidade foi referência na his-

tória do café no Brasil-Império, re-
gião conhecida pelos seus barões, que 
construíram ao longo do século IXX 
dezenas de fazendas de grande valor 
arquitetônico, histórico, artístico, a 
par da principal produção nacional 
do café e centro financeiro.

Hoje, é atração turística singular 
no Brasil, pelo conjunto que se espa-
lha por municípios como Valença, Rio 
das Flores, Piraí e Barra do Piraí, entre 
outros. E, em breve, verá a consolida-
ção como centro do Vale do Paraíba 
fluminense no turismo histórico, edu-
cacional e cultural, que vem se juntar 
ao seu bom clima, preservação am-
biental, hospedagem e gastronomia.

Depois das marcantes ações efeti-
vamente beneméritas, como o legado 
de sua ilustre filha Eufrásia Teixeira 
Leite, que legou à cidade boa parte de 
sua fortuna espalhada pelo mundo, 
falecida em 1930, que incluía alguns 
dos imóveis de referência da cidade, 
na segunda metade do século XX, foi 
abençoava pelo amor de um dos gran-
des brasileiros da sua época, o general 
Severino Sombra.

Intelectual, político, pensador e 
educador, ele fundou a Universidade 
Severino Sombra, hoje Universidade 
de Vassouras, com grande variedade 
de cursos de graduação e pós gradua-
ção, muitos em convênio com a UFRJ, 
sendo destaque seu curso de Medicina 
e o hospital universitário.

Nas duas últimas décadas, Vassou-
ras e o Vale do Paraíba tiveram a ven-
tura de receber substancial ajuda de 
filhos ilustres da região, como a Casa 
Cazuza, filho e neto de vassourenses, e 
os exemplares institutos São Fernan-
do e o Cultural de Vassouras, ambos 
frutos do mecenato, espírito público 
e grandeza do empresário e ex-depu-
tado Ronaldo Cezar Coelho.

O Instituto São Fernando, consti-
tuído a partir da fazenda homônima, 
uma das primeiras a ser restaurada 
na região, é voltado para atividades 
culturais e de ensino, para a geração 
de mão de obra qualificada na região. 

Exemplo do Vale do Café

Em vez de comemorar, devemos reivindicar

Yedda Gaspar 
presidente 
da Federação 
Aposentados e Rio

Aristóteles  
Drummond 
é jornalista

que vale, mas, muito mais do que isso 
precisamos mesmo reivindicar, conti-
nuar nossa luta pela recuperação do 
poder de compra das aposentadorias 
e pensões, defasado em quase 100%, 
em relação ao salário mínimo, que, ao 
longo dos anos, teve aumentos com 
índices bem superiores aos nossos.

O pior é que, agora, depois da Refor-

E o Instituto Cultural, para valorizar 
a região recuperando monumentos, 
como é o caso do conjunto Barão do 
Amparo, cuja restauração deve custar 
à instituição mais de R$ 20 milhões. A 
entidade está implantando um bos-
que que levará o nome da benfeitora 
Eufrásia Teixeira Leite.

Deve-se registrar que o início des-
ta arrancada se deu no final dos anos 
1980, com a criação do Preservale, 
pelo advogado e ruralista na região 
Délio Mattos, cuja obra vem sendo 
seguida pela dedicação de sua filha 
Sonia, enquanto o filho, que carrega 
seu nome, cuida da preciosa proprie-
dade que está no município vizinho 
de Valença.

Nunca é demais lembrar os perso-
nagens ligados à região pela via de 
propriedades como os médicos Mário 
Kroeff, Guilherme Romano, os empre-

sários Horácio de Carvalho, Marcos 
Vieira de Cunha, o benemérito casal 
Liliane Rodriguez e Nestor Rocha, da 
Fazenda São Luiz e do Preservale, e 
Oswaldo Aranha, em Volta Redonda.

E é bom ressaltar ainda que a cida-
de foi residência por décadas do chefe 
da Casa Imperial Brasileira, D. Pedro 
Henrique de Orleans e Bragança, ali 
enterrado, cuja propriedade pertence 
atualmente a seu filho Alberto, que 
anualmente reúne ali toda a Família 
Imperial.

Os exemplos de Eufrásia, Severino 
Sombra, Ronaldo Cezar, Délio, Lúcia 
Araújo (mãe de Cazuza) deveriam ser-
vir de estímulo a que outras cidades, 
naquela e em outras regiões, sejam 
contempladas com o amor e o idea-
lismo de seus filhos ilustres, por nas-
cimento ou adoção. Visitar o Vale é 
cultura.

ma da Previdência, direitos antigos, 
como 100% de pensão, precisam ser 
conquistados de novo.

Aos que dão ouvidos ao governo, 
que não se cansa de falar em déficit 
da Previdência para não atender as 
nossas reivindicações, respondemos 
que, se não existisse dinheiro, o gover-
no não pegaria bilhões da Seguridade 
Social a título de Desvinculação da Re-
ceita da União (DRU), não concederia 
outros bilhões de renúncia fiscal da 
Previdência a dezenas ou centenas de 
empresas e trabalharia mais para co-
brar os caloteiros da Previdência, cuja 
dívida ultrapassa um R$ 1 trilhão.

Se o governo tivesse um mínimo de 
consideração com os aposentados, de 
cara, concederia o 14º salário este ano, 
ao invés de adiantar o 13º. Mas não de-
sanimamos nunca e, ao parabenizar o 
aposentado, pelo seu dia, renovamos 
nossa disposição para lutar pela me-
lhoria da qualidade de vida de todos.

ESPLANADEIRA

 N Trabalhadores terminaram 2020 menos otimistas quanto à busca por 
emprego, renda e carreira, segundo o Índice de Confiança do Trabalhador, 
do LinkedIn. 

 N Estudo da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza revela que 
foram mapeados e diagnosticados 177 negócios de impacto socioam-
biental positivo na Mata Atlântica. 

 N Em 2020, houve um crescimento de 6,7% no preço dos aluguéis em 
São Paulo, valor acima da Inflação (IPCA-15), que ficou em 4,2% no ano, 
segundo Imovelweb.
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‘QUE SEJA 
MUITO 
DIVERTIDO!’

C
hegou, finalmente, a hora de 
dar aquela espiadinha! Hoje, 
às 22h30, na Globo, estreia o 
Big Brother Brasil 21, com anô-

nimos, que formam o grupo Pipoca, e 
famosos, que fazem parte do time Ca-
marote, na briga pelo título de campeão 
do reality show e o prêmio de R$ 1,5 
milhão! Participante da última edição, 
Gizelly Bicalho revela o que espera da 
atração deste ano.

“Eu espero que esse BBB 21 seja muito 
divertido e que ele tenha a audiência e a 
repercussão que teve no BBB 20. Porque 
é muito trabalho que eles têm para sele-
cionar, para cuidar da casa, é muito ca-
rinho que a Globo tem com a gente. Eles 
merecem todo o sucesso. Tanto a emisso-
ra, quanto os participantes, a produção”, 
destaca a advogada e digital influencer. 

Ela ainda confessa qual dica daria se 
pudesse encontrar os participantes an-
tes deles entrarem no confinamento. 
“Sejam vocês mesmos, não fiquem em 
cima do muro. Acreditem no seu poten-
cial. E força, em todos os sentidos, física 
e mental”, destaca a Gigi ‘Furacão’, que 
revela ter saudades da casa mais vigiada 
do Brasil. “Sinto saudade da casa, dos 
meus brothers de confinamento. E se eu 
pudesse voltar para o BBB, eu voltaria”. 

Mesmo com uma relação conturbada 
com Boninho dentro da casa, o que fazia 
muitos telespectadores se divertirem, 
Gizelly fala que também sente falta do 
Big Boss. “Nossa, sinto muita falta do 
Boninho. Eu encontrei com ele um vez, 
depois que eu sai da casa. Mas eu queria 
encontrar com o Boninho de novo. Con-
versar, dar risada. Ele é muito legal. Ele 
sempre me tratou muito bem”. 

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

Sinto saudade da  

casa, dos meus brothers 

de confinamento.  

E se eu pudesse voltar 

para o ‘BBB’, eu voltaria”
GIZELLY BICALHO

MALHAÇÃO

 n Pedro, Sol e Bianca sonham 
com seu sucesso. Karina desafia 
Duca nas artes marciais. Bianca 
ensaia o trecho de uma peça, e 
Bete teme que Gael reprima o 
desejo da filha.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Dom Rafael pede perdão a 
Chico. Veridiana tenta acalmar 
Maria Adília, dizendo que Chico 
avisará a Taís para não con-
tar a ninguém sobre o pai de 
Candinho.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Fedora sugere que Leozinho 
seduza Safira para ter seu apoio 
na candidatura à presidência do 
Grand Bazzar. Rebeca se irrita 
com o sucesso que Aparício faz 
com Penélope e Leonora.

 n Naamá diz que Deus cumpriu 
o que prometeu. Tali conven-
ce Cam a ir para a cidade. Noé 
chega em casa impactado pela 
conversa com Deus. Noé faz a 
arca como Deus o instruiu.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Carmen maltrata Duda e Va-
lentina interfere, ela tenta demi-
tir Valentina, mas é impedida por 
Junior. Mosca acha que Mili está 
triste por causa de Duda.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Zeca tenta explicar por que 
beijou Ritinha, mas Jeiza o inter-
rompe e afirma a Cândida que 
não quer mais saber do rapaz. 
Nazaré repreende Zeca.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Ansiosos? O BBB 21 conta com 20 
participantes, que estão distribuídos 
em dois grupos. A cantora e apresenta-
dora Karol Conká, a atriz Carla Diaz, a 
influenciadora digital Camilla de Lucas, 
a cantora Pocah, o humorista Nego Di, o 
ator Lucas Penteado, o cantor Rodolffo, 
a youtuber Viih Tube, o cantor Projota e o 
ator Fiuk fazem parte do time Camarote. 
O instrutor de crossfit Artur, o fazendei-
ro Caio, o professor João Luiz, o modelo 
Arcrebiano, a advogada Juliette, a mode-
lo Kerline, a psicóloga Lumena, o douto-
rando em Economia Gilberto, a dentista 
Thaís e a consultora de marketing digital 
Sarah formam a equipe Pipoca. 

VIDA FINANCEIRA 
Gizelly não levou o prêmio de R$1,5 
milhão do ‘Big Brother Brasil 20’. No 

entanto, ela viu sua vida mudar: além 
de advogada, agora, ela é: apresenta-
dora e digital influencer. “Eu sempre 
quis participar do programa, mas nunca 
imaginei que seria tão grande assim. O 
meu programa acho que foi o maior Big 
Brother da história no Brasil e eu nunca 
achei que fosse abrir esse leque (de op-
ções profissionais). Achei que fosse sair 
de lá com 300, 400 mil seguidores. Eu 
sai de lá com 3,3 milhões. Hoje, eu es-
tou com 4 milhões. Foi a melhor escolha 
que eu fiz na minha vida e faria de novo”, 
diz ela. Com muito trabalho, a vida fi-
nanceira, claro, melhora. “Não levei o 
prêmio, mas mudei minha vida. Minha 
vida financeira hoje é outra, graças ao 
BBB. Por isso eu sou tão grata. Minha 
vida mudou completamente, inclusive, 
a vida financeira”. 

NOVO AMOR
Gizelly está no maior love com o corre-
tor e avaliador de imóveis Talles Gripp. 
Porém, ela não rotula o relacionamento 
dos dois. “Eu não estou namorando. Es-
tou ficando com ele. Acho que a palavra 
que as pessoas da mídia usam é ‘se co-
nhecendo melhor’. Por mais que a gente 
já se conheça há muitos anos, uns oito, 
agora a gente está se conhecendo me-
lhor”, comenta. 

SEM CIÚME DA AMIGA
Se no ‘BBB 20’, Gizelly foi às lágrimas 
com o início do romance de Marcela 
MC Gowan com Daniel, que não foi pra 
frente após o reality, aqui ‘fora’ a histó-
ria é outra. A advogada conta que está 
super feliz com o affair da amiga com 
a cantora Luiza, que inclusive, é dona 
do hit que ela mais cantou na casa ‘S de 
Saudade’. “Que doideira, né? A Luiza eu 
cantei tanto a música dela na casa. Eu 
saí, virei amiga da Luiza, já era amiga 
da Marcela. E agora as duas estão jun-
tas. Depois de uma viagem que a gente 
fez a Maragogi, elas se conheceram e 
depois da viagem começaram a ficar. 
Agora elas estão vivendo um romance. 
Eu sou ciumenta com amizade, mas eu 
quero que as duas sejam felizes e as mi-
nhas duas melhores amigas juntas está 
sendo maravilhoso. Agora vamos sair de 
casal, né?”, diverte-se.

Gizelly Bicalho diz o  
que espera do ‘BBB 21’ e 
revela os conselhos que 
daria para os participantes  
desta edição do reality

ISABELLE ROSA
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Horóscopo

Foco nos assuntos do lar e da família. Uma pessoa 
querida pode precisar do seu apoio por agora. 
Demonstre paciência com aqueles que te cercam. Cor: 
pink.

Faça contatos profissionais. Cuidado com conflitos 
com o seu chefe. Seja paciente. Não é um bom 
momento para discutir a relação com seu 
companheiro.  Cor: violeta.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: captor, cetro, corola, couro, crua, curso, lacre, lucro, luso, mapa, 
mate, monte, motor, norte, nota, ocre, óculo, opaco, percurso, peru, porta, 
pote, recuo, rouca, suor, torno, torpe, troca, urca, urso.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Tenha cautela com imprevistos que podem vir a surgir 
no seu dia. Não se preocupe demais. Seu romance irá 
caminhar bem se você conseguir evitar brigas. Cor: 
amarelo

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Uma mudança de energia que irá estimular o seu lado 
emocional. Os assuntos familiares receberão mais a 
sua atenção. No amor, o clima será ótimo, aproveite. 
Cor: prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Alguns conflitos no trabalho podem acontecer. A 
paciência será fundamental para as coisas não saírem 
do seu controle. Tenha cautela para não se irritar. Cor: 
pink.

LEÃO
23/7 a 22/8

Aquisições, acordos ou contratos podem ser fechados 
no dia de hoje. Tenha paciência e foque no mundo do 
trabalho. Esteja disponível para família e amor. Cor: 
prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Uma dificuldade para realizar as tarefas diárias pode 
acontecer, respire. Tenha calma. Pode ser necessário 
dedicar um tempo extra às pessoas queridas. Cor: 
creme.

LIBRA
23/9 a 22/10

O foco de hoje será na sua profissão. Adote uma 
postura flexível para atingir os seus objetivos. 
Surpreenda seu par com muito romance e carinho. 
Cor: vermelho.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A família estará em seu foco. Conversas serão 
importantes para estreitar os laços com seus entes 
queridos. Na paquera, as chances serão pequenas.  
Cor: cinza.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A preocupação com a organização pode surgir. Dê 
prioridade aos seus objetivos e seja recompensado 
pelo seu empenho. Não se estresse com o seu par. Cor: 
verde-claro.

Diversos desafios irão surgir. Aproveite as dificuldades 
para crescer. Não deixe a ansiedade te atrapalhar. 
Evite os debates com o parceiro, busque a paz. Cor: 
azul-claro.

Realize algumas modificações no seu trabalho. 
Converse com familiares a respeito da melhor decisão. 
As preocupações podem atrapalhar a paquera. Cor: 
lilás.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Deborah 
Secco 
arranca 
suspiros
Deborah Secco aproveitou as fé-
rias em Itacaré, na Bahia, para fa-
zer fotos ousadas de biquíni, que 
arrancaram suspiros dos segui-
dores. A atriz publicou, neste sá-
bado, em seu Instagram pessoal, 
dois registros em que aparece 
mostrando o shape e a barrigui-
nha sequinha.

“Refrescando a alma e aque-
cendo o coração”, legendou De-
borah. Nas fotos, a musa aparece 
usando um biquíni verde enquan-
to se aproxima da natureza

Em seguida, claro, ela rece-
beu muitos elogios de alguns dos 
mais de 20 milhões de seguidores. 
“Linda. Que sua luz brilhe sempre. 
Deus é com você”, postou uma ad-
miradora. “Você consegue ter mil 
faces e estar bonita em todas elas”, 
elogiou outra fã. 

Caio Castro é 
cancelado por 
aglomeração
Os internautas do Twitter cance-
laram o ator Caio Castro pela pro-
gramação da celebração durante a 
última semana: pesca em Fernan-
do de Noronha e passeio de barco 
com aglomeração. O nome do glo-
bal foi parar entre os assuntos mais 
comentados neste fim de semana.

Muitos internautas também o 
comentaram o fato de Caio, sua 
namorada Grazi Massafera e os 
amigos estarem sem máscara no 
barco. Na imagem postada no Ins-
tagram, o ator aparece ao lado de 
pelo menos 15 pessoas, todas elas 
se abraçam e sorriem sem másca-
ra. Apenas uma delas usa o item, 
e parece ser funcionário do barco. 

Leifert prevê 
‘muitos anos’ 
para o ‘BBB’ 
Apresentador do ‘BBB’, Tiago Lei-
fert disse ao ‘Estadão’ que acredi-
ta que o programa é um produto 
com vida longa. “O ‘BBB 20’ con-
solidou anos de evolução do jogo 
e preparou o terreno para muitos 
e muitos anos de histórias”, ressal-
ta, sobre a atração que volta ao ar 
hoje na Rede Globo.

Já o diretor-geral, Rodrigo Dou-
rado, destaca o “público cativo” do 
Big Brother Brasil’, que considera 
um “programa para a família”. O di-
retor também promete que, mes-
mo com o sucesso alcançado, a nova 
edição “não será igual à última”. 
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