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INSS: Benefícios 
por via judicial 

serão implementados 
imediatamente. P. 12

Exclusivo!

ELEIÇÃO NA 
CÂMARA SERÁ 
DECISIVA  
PARA REFORMA 
ADMINISTRATIVA. 
SERVIDOR, P. 13

UNIÃO
PRINCIPAIS LIDERANÇAS 
E FORÇAS POLÍTICAS 
DEIXAM DE LADO 
EVENTUAIS DIVERGÊNCIAS 
E TRABALHAM JUNTAS 
NO RIO. 
UM OLHAR SOBRE 
O RIO, P. 11

COVID

EDINAH MARY/UNICEF

Isolamento social causa ansiedade e 
depressão, levando a transtornos do sono. 
Saiba como lidar com o problema. P. 3

GREVE: PROFESSORES DO ESTADO 
PARAM CONTRA AULAS PRESENCIAIS
No município, sindicato entrará na Justiça para garantir não retorno às escolas sem serem vacinados. P. 4

5,5 milhões de crianças e adolescentes não tiveram acesso 

a aulas presenciais ou remotas em 2020 no país.   BRASIL, P. 6
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PALMEIRAS É BI
DA LIBERTADORES 

Aos 53 minutos do segundo 
tempo, Breno Lopes marcou o 

gol que deu o título ao clube, na 
vitória de 1 a 0 sobre o Santos. P. 8

EMPODERADAS, 

ATIVAS E LIVRES
Gardênia Cavalcanti dá 
dicas de beleza e saúde, 
mas não esquece os 
direitos das mulheres, 
no seu programa na 
Band, ‘Vem com a 
gente’. P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 5

MÃE IMPLORA QUE 
TRAFICANTES DEVOLVAM 
CORPO DE FILHO PARA PODER 
ENTERRÁ-LO

Servidores municipais 
terão canal para denúncias  
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40
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AFP

A informação é do secretário de Governo e Integridade 
Pública, Marcelo Calero, em entrevista a O DIA. P. 9
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Estudo revela 
que pandemia 
provocou 
abandono 
escolar no país

Meninos, negros, 
indígenas, estudantes com 
deficiência e moradores de 

áreas rurais ou do Norte e 
Nordeste são as principais 

vítimas do problema
UNICEF E INSTITUTO CLARO

Exclusivo!

Sonia Abrão conta 
que queria ser 
correspondente 
de guerra. Hoje é a 
rainha das notícias 
das celebridades 
na TV. P. 14
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A volta às aulas da rede municipal de ensino 
do Rio está marcada para 8 de fevereiro. Ini-
cialmente, de forma remota. Depois, no dia 

24, os estudantes voltam para as aulas presen-
ciais, mas a retomada será feita de forma gradual. 
Em entrevista à coluna, o secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha, falou sobre o retorno 
das aulas. “A retomada seguindo um protocolo 
rigoroso, como é o nosso, não serve só para ofere-
cer educação, mas também para estender a mão 
a milhares de crianças e jovens que experimen-
taram nesses meses de isolamento uma grande 
turbulência”. O secretário falou também sobre 
o auxílio para estudantes sem acesso à internet 
acompanharem as aulas online. “Anunciamos 
o Programa Conectados, que vai dar pacote de 
dados aos alunos e professores da rede. Teremos 
também ilhas de conexão pela cidade para facili-
tar que nossos estudantes tenham acesso à inter-
net. Para quem não tiver acesso a equipamentos 
ou more em local que não pega internet, fornece-
remos materiais impressos e aulas pela TV”.

ENTREVISTA 

“Temos aval da Ciência para 
retomar aulas nas escolas”

 n Qual a lição deixada pela pan-
demia e que deve ser levada em 
conta quando o retorno às salas 
de aula estiver normalizado?

 L Que nada substitui a escola. Em 
2020, o ensino remoto não funcio-
nou bem e o déficit de aprendiza-
gem dos nossos alunos aumentou 
bastante. Isso aumenta ainda mais 
o nosso desafio em 2021, pois de-
vemos melhorar o ensino remoto e 
proporcionar um retorno gradual 
com segurança ao ensino presen-
cial. Apesar do esforço dos profes-
sores, boa parte dos estudantes 
regrediram em desenvolvimento. 
A pandemia abalou o emocional 
de muitos. A escola faz muita fal-
ta, principalmente para os alunos 
mais pobres. A retomada seguin-
do um protocolo rigoroso não ser-
ve só para oferecer educação, mas 
também para estender a mão a 
milhares de crianças e jovens que 
experimentaram nesses meses de 
isolamento uma grande turbulên-
cia. O nosso protocolo sanitário foi 
validado pelo Comitê Especial de 
Enfrentamento da covid-19, for-
mado por cientistas e especialistas 
em Saúde, e está respaldado pelas 
melhores práticas mundo afora. Ou 
seja, temos o aval da Ciência para 
retomar aulas nas escolas que es-
tiverem aptas usando o protocolo.

 n A Secretaria Municipal de Edu-
cação (SME) prepara uma forma 
de receber e acolher estudantes, 
professores e profissionais da 
Educação, que há meses estão 
sem contato presencial. Quais 
os principais gargalos a superar?

 L Daremos bastante atenção à par-
te socioemocional dos profissionais 
da Educação e dos alunos. Quere-
mos ouvir, conversar e acolher cada 
um. Ouvimos relatos de pessoas em 
depressão, de estudantes que se en-
volveram com a criminalidade, de 

queda de aprendizagem. Tudo isso 
afeta o psicólogo das crianças e jo-
vens, dos profissionais da rede.

 n As escolas e CREs (Coordena-
dorias Regionais de Educação) 
estavam sem internet. A questão 
foi resolvida em conjunto com a 
Secretaria de Fazenda. Como 
diminuir a distância tecnológi-
ca entre estudantes das escolas 
particulares e das públicas?

 L Quando assumimos a secretaria, 
fomos informados de que o servi-
ço de internet estava suspenso em 
todas as escolas por falta de paga-
mento. No primeiro dia útil do mês, 
eu e o secretário de Fazenda, Pedro 
Paulo, fizemos uma reunião com a 
empresa fornecedora e consegui-
mos restabelecer o serviço. A volta 
da internet foi fundamental para o 
processo de matrículas. Além dis-
so, anunciamos o Programa Conec-
tados, que vai dar pacote de dados 
a alunos e professores da rede. Te-
remos também ilhas de conexão 
pela cidade para facilitar que nos-
sos estudantes tenham acesso à in-
ternet. Para quem não tiver acesso 
a equipamentos ou more em local 
que não pega internet, fornecere-
mos materiais impressos e aulas 
pela TV. Ninguém ficará de fora.

 n A SME está preparando o pro-
grama que irá dar dados patro-
cinados para que alunos tenham 
como se conectar e assistir às au-

sulados dessas nações para tentar 
restabelecer e ampliar parcerias 
em prol das nossas escolas.

 n Qual a herança que o atual 
governo recebeu da gestão 
Crivella?

 L Recebemos a secretaria sem di-
nheiro para pagar o 13º dos profis-
sionais da Educação, por exemplo. 
Muitos contratos estavam ven-
cendo ou foram suspensos, e isso 
causou a interrupção de serviços. 
Como já disse, as escolas e CREs es-
tavam sem internet por falta de pa-
gamento e com diversos contratos 
suspensos. De todo modo, estamos 
mirando no desafio que temos pela 
frente, que é oferecer educação de 
qualidade para todos e não deixar 
ninguém para trás. 

 n Ainda na sua gestão será possí-
vel ter aumento de salário para 
os profissionais da educação do 
município?

 L É cedo para dizer isso e sabemos 
que as dificuldades orçamentárias 
são grandes. A pandemia afetou 
muito a economia do Rio e isso re-
flete na arrecadação municipal. Es-
tou em contato contínuo com a Se-
cretaria Municipal de Fazenda, que 
tem feito um enorme esforço para 
organizar a casa, a fim de defender 
e melhorar a dignidade de trabalho 
das nossas professoras, professores 
e de todos os demais profissionais 
da Educação carioca. 

RENAN FERREIRINHA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

las em casa. Como vai funcionar?
 L É o Programa Conectados, que 

nesse primeiro momento será fo-
cado em fornecer acesso à inter-
net gratuito no aplicativo da SME 
(RioEduca) para todos os alunos e 
professores da rede. Os dados só 
serão consumidos quando o aluno 
estiver navegando no Rioeduca. 

 n O senhor está visitando as 
CREs. Quais as principais difi-
culdades de cada região?

 L Em 15 dias, estive em 6 das 11 
CREs da cidade, ouvindo coordena-
doras, funcionários e integrantes 
dos Conselhos Escola Comunida-
de, formado por representantes de 
responsáveis, funcionários, profes-
sores, diretores e alunos. Em breve, 
terminarei de visitar todas. Ouvir o 
que eles têm a dizer é fundamental. 
Todas as necessidades estão sendo 
registradas. Tenho dito que não so-
mos responsáveis pela causa dos 
problemas que herdamos, mas a 
partir do momento que aceitamos 
o desafio de estar na Secretaria pas-
samos a ser responsáveis pela solu-
ção deles.

 n O senhor pretende firmar par-
cerias com outros países para 
melhorar a educação do Rio?

 L Com certeza. Hoje 44 escolas têm 
nomes de países. Algumas, em al-
gum momento, tiveram apoio dos 
países que as batizam. Após o início 
do ano letivo, vou procurar os con-

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

A escola faz 
muita falta, 
principal-
mente 
para os 
alunos mais 
pobres”

Devemos 
melhorar 
o ensino 
remoto e 
proporcio-
nar retorno 
gradual com 
segurança 
ao ensino 
presencial”

Teremos 
ilhas de 
conexão 
pela cidade 
para 
facilitar 
que nossos 
estudantes 
tenham 
acesso à 
internet”

Ex de Cleo comenta BBB 
e web vê indiretas a Fiuk: 
‘Nunca vi uma máscara 
cair tão rápido’ 
DIVERSÃO

Após nova derrota para 
o Flamengo, Renato 
Gaúcho detona ex-
jogador do Vasco 
ESPORTE

Carro de ex-PM é fuzilado 
por criminosos na 
Avenida das Américas,  
na Barra  
RIO DE JANEIRO, P. 5

As mais lidasOnline

SidneyRezende
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nsônia associada a ansiedade ou 
depressão, transtornos respira-
tórios como apneia, privação ou 
excesso de sono. Muitos brasi-

leiros conviveram — ou convivem 
— com algum distúrbio ao dormir 
agravado com o confinamento por 
causa da covid-19. Os motivos são 
muitos, como o cenário de incerteza 
e de medo, mudança de rotina com 
home office ou até mesmo o esgo-
tamento no trabalho (chamado de 
burnout). Para entender melhor a 
situação, a Associação Brasileira 
do Sono (ABS), a Associação Brasi-
leira de Medicina do Sono (ABMS) 
e a Universidade de São Paulo (USP) 
desenvolvem um estudo para saber 
como está o sono da população du-
rante a pandemia.

A ideia de saber como está o pa-
norama no país surgiu após outro 
estudo apenas com profissionais 
de saúde. Dos mais de 4.900 entre-
vistados no meio de 2020,  41,4% 
disseram ter insônia, sendo que 
13% iniciaram tratamento com re-
médio. Neste mais recente, entre 
1.500 e 2.000 pessoas responde-
ram ao questionário online, que 
pode ser acessado pelo site da ABS 
até fevereiro. O resultado deve ser 
apresentado em março, mas a pre-
sidente da associação, a médica 

HUGO PERRUSO

hugo.perruso@odia.com.br

neurologista Andrea Bacelar, já 
percebeu o crescimento na pro-
cura por tratamento  ao longo do 
último ano em sua clínica.

“O Brasil já tem prevalência ele-
vada de transtornos do sono. Antes 
da pandemia, 30% da população 
tinham apneia, 15% insônia e 50% 
estavam com privação (sono insu-
ficiente). Com a pandemia, houve 
piora. Os especialistas do sono não 
dão conta de tantos”, explica ela, que 
completa.

“Estou atendendo muitos pacien-
tes pós-covid. Pessoas que ficaram 
internadas e agora  estão com pro-
blema de sono por causa do estresse 
pós-traumático. Passaram pela soli-
dão nos hospitais, pânico, medo de 
morrer... Eles estão muito traumati-
zados, além dos problemas neuroló-
gicos decorrentes da doença”.

Sem o sono adequado ou de má 
qualidade, as consequências são 

 > Com o isolamento e o confi-
namento, houve grande mu-
dança na rotina das pessoas. 
Segundo a médica Andrea 
Bacelar, a “população atra-
sou o sono em média de duas 
horas”. Ou seja, foi dormir e 
acordou mais tarde. E “mais 
de 60% deixaram de usar des-
pertador e passaram a conhe-
cer melhor o seu ritmo”. 

Ainda assim, há quem teve 
piora no sono. Por isso, a ABS 
faz recomendações para se 
dormir bem em tempos de 
covid-19: Estabelecer rotinas 
para o dia e para a noite, cul-
tivar o contato consigo mes-
mo (escrevendo reflexões e o 
que está sentindo), e também 
manter a convivência familiar.

Claudia Moreno ainda 
reforça que é importante 
evitar uso de eletrônicos 
como TV e celular na hora 
de dormir, pois a luz da tela 
atrapalha o sono. E Andrea 
lembra que deve-se buscar 
ajuda antes que o problema 
gere prejuízo à rotina diária.

Mudança que 
afeta a rotinaNA PANDEMIA

Dificuldade para dormir pode acarretar em uma série de 
problemas de saúde e interferir no sistema imunológico

O SONO 

muitas. Pode haver dificuldade no 
aprendizado, na concentração, na 
memória e até na tomada de deci-
sões. Sem falar na mudança de hu-
mor, problemas cardíacos e aumen-
to do peso. E, em tempos de pande-
mia, há outro fator preocupante re-
lacionado ao sistema imunológico.

“A grande questão é que o sono é 
importante para o sistema imuno-
lógico. Quando não se dorme bem, 
é comum apresentar resfriado ou 
ficar gripado. É preciso noites de 
sono longas e horários apropria-
dos”, avalia a vice-presidente da ABS 
e pesquisadora da USP, a bióloga 
Claudia Moreno, que ressalta:

“Para a vacina contra a covid ter 
efeito mais positivo, é necessário 
que as pessoas durmam bem. A rea-
ção do sistema imunológico será 
mais eficaz na criação de anticor-
pos. Se tem dificuldade de sono, a 
resposta pode demorar mais”.

Todas as pessoas, de 
um jeito ou de outro, 
foram afetadas em 
seus horários na 
pandemia”
CLAUDIA MORENO,
Vice presidente da ABS e bióloga 

pesquisadora da USP

ARTE KIKO
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C
ada vez mais, neste tem-
po tão difícil de pande-
mia que estamos viven-

do, é necessário que reconhe-
cendo a dignidade de cada 
pessoa humana possamos 
fazer crescer a fraternida-
de. Ninguém pode enfrentar 
a vida isoladamente, precisa-
mos de uma comunidade que 
nos apoie e dentro da qual nos 
ajudemos mutuamente a se-
guir em frente.

A pandemia nos desper-
tou para a consciência de que 
somos todos pertencentes a 
uma comunidade que viaja no 
mesmo barco, onde o mal de 
um prejudica a todos. O Papa 
Francisco em suas mensagens 
nos fez lembrar que ninguém 
se salva sozinho. “Por isso, a 
tempestade desmascara a nos-
sa vulnerabilidade e deixam 
descobertas as falsas seguran-
ças com que construímos os 
nossos projetos. Com a tem-
pestade, caiu a maquiagem 
dos estereótipos que mascara-
mos o nosso “eu” sempre preo-
cupado com a própria ima-
gem; e ficou a descoberto esta 
abençoada pertença comum: 
a pertença como irmãos”.

É importante que todo 
esse sofrimento não seja inú-
til, mas que sirva para des-
cobrirmos uma nova forma 
de viver. A cada dia nos é ofe-
recida uma nova oportuni-
dade para enxergar o outro. 
Não podemos esperar tudo 
daqueles que nos governam, 
fazemos parte de um espaço 
de corresponsabilidade ca-
paz de gerar novos processos 
e transformações.

Hoje temos a oportunida-
de de expressar o nosso ser 
irmãos, de ser outros bons sa-
maritanos que tomam sobre 
si a dor dos fracassos em vez 
de fomentar ódios e ressenti-
mentos. Alimentemos o que é 
bom, e nos coloquemos sem-
pre a serviço do bem comum.

FRATERNIDADE

PADRE 

OMAR

FÉ 
NO RIO

Padre Omar: é o Reitor do Santuário do 

Cristo Redentor do Corcovado. Faça perguntas 

ao Padre Omar pelo e-mail padreomar@

padreomar.com. Acesse também www.

padreomar.com e www.facebook.com/

padreomarraposo

Professores do estado 
decidem pela greve
Categoria é contra retorno das atividades presenciais agora e pede vacinação

REPRODUÇÃO/GOOGLE MAPS

P
rofessores e demais 
servidores da rede 
estadual de ensino 
do Rio de Janeiro 

decidiram pela deflagração 
da “greve pela vida” contra 
o retorno às atividades pre-
senciais nas escolas flumi-
nenses. A categoria se reu-
niu em assembleia virtual na 
sexta-feira, organizada pelo 
Sindicato dos Profissionais 
de Educação (Sepe-RJ). A vo-
tação foi concluída à noite e, 
entre os presentes, 89% op-
taram pela paralisação.

Os educadores já haviam 
sinalizado que o retorno pre-
sencial só seria aceito após 
vacinação completa dos pro-
fissionais, medida que ainda 
não saiu do papel. No estado, 
o retorno presencial come-
ça em março, mas os profes-
sores já serão convocados a 
partir de fevereiro. 

“Com isto, os professores 
e funcionários das escolas 

estaduais mantiveram a po-
sição contrária à volta do 
trabalho presencial nas uni-
dades escolares como forma 
de resguardar a saúde da ca-
tegoria, dos alunos e da po-
pulação em geral”, informou 
o Sepe, por meio de nota.

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc) declarou 

que “respeita a decisão da as-
sembleia sindical”, mas en-
tende que a Educação é ati-
vidade essencial, e, por isso, 
“o compromisso do estado 
é garantir que milhares de 
adolescentes e jovens retor-
nem ao convívio escolar se-
guro após quase um ano de 
interrupção de aulas”.

MUNICÍPIO

 N A assembleia dos educa-
dores da rede municipal de 
Educação ocorreu ontem, 
ao longo do dia. Até o fecha-
mento desta edição, não 
houve uma decisão, mas o 
indicativo era pela greve.

Diante da previsão de re-
tomada das aulas presen-
ciais na rede municipal an-
tes do estado, o Sepe infor-
mou também que vai recor-
rer à Justiça. Declarou que 
o departamento jurídico 
“ajuizará todas as medidas 
cabíveis contra tais ações 
q u e  re p re s e n ta rã o  u m 
maior risco à vida”. Segun-
do o sindicato, as medidas 
representam “ofensa aos 
princípios fundamentais de 
respeito à vida e à dignida-
de da pessoa humana”.

Sindicato irá  
à Justiça 

Paes pede: ‘Vamos 
salvar nossa coroada’

te a transmissão.
Apesar dos apelos, os mo-

radores da cidade seguem 
causando aglomerações. 
Ontem, era possível ver 
pela orla da cidade as praias 
cheias, como no Arpoador e 
Ipanema, por exemplo. 

Na live, o prefeito do Rio 
também fez uma análise do 
resultado semanal do bole-
tim epidemiológico do Rio, e 
disse que o quadro é bem pa-
recido com o da semana ante-
rior: o nível de contágio segue 
alto. “É uma notícia ruim pois 
poderíamos ter ido para o ní-
vel moderado”, avaliou.

Profissionais da educação estadual cobram vacinação completa

O pre f e i t o  Eduardo 
Paes fez novamente um 
pedido aos cariocas para 
que se conscientizem e 
colaborem no combate à 
disseminação da covid-19. 
Em uma live na sexta-fei-
ra, Paes alertou também 
para os cuidados que a 
população deve ter prin-
cipalmente com pessoas 
acima de 60 anos. 

“É importante lembrar-
mos de termos esperança, 
a população tem que ter 
conscientização, vamos 
salvar nossa coroada”, 
alertou o prefeito duran-

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br

Nas praias do Arpoador e Ipanema, banhistas causaram aglomeração

ESTEFAN RADOVICZ
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“H
á tempos” é pas-
sado. “Daqui a 
tempos” é futu-

ro. “Ah, o tempo presente!” 
é uma exclamação que per-
mite muitas interpretações. 
De fato, o tempo é fictício 
em dimensões mais sutis. 
Lá existe a “Duração” eter-
na, permanente, infinita, re-
cheada de pequenos “tem-
pos”. Fragmentados.

Já vivemos noutros tempos, 
como o mesmo ator, mas in-
terpretando personagens di-
ferentes. Já fomos mocinhos e 
bandidos, colecionamos ami-
gos e inimizades. Às vezes, 
“inimigos” podem aparecer 
agora para nos cobrar alguma 
“dívida” – isso no plano visível 
ou não. A cura vem do perdão. 
Mas antes do perdão deve vir 
a compreensão.

Muitos de nossos atos são 
estimulados por  “influências” 
astrais, sobre as quais pouco 
saber existe além do campo 
abrangido pela Teosofia e ou-
tras tradições. A ciência física 
não as considera, “pero que las 
hay, las hay.”

A roda do karma não para 
de girar em seu curso de resta-
belecimento do equilíbrio: o 
karma total; o karma maduro 
– que veio amarrado a nosso 
pescoço no nascimento; e o 
karma que geramos agora. O 
indivíduo, a família, o meio.

Entre somas e subtrações, 
prossegue seu curso a huma-
nidade órfã, aprendendo nem 
que seja a ferro e fogo, sob a né-
voa úmida de suas provações. 
Paciência e perseverança.

Como acredita Oswaldo 
Montenegro, “Mudar dói, mas 
não mudar dói mais.” Não for-
cemos nossas escolhas sobre 
as outras pessoas, buscadoras 
como nós. No mundo, as lições 
dos grandes Sábios mostram 
que poucos estão dispostos a 
ouvir e aprender. E nós, esta-
mos? Podemos. Vamos!

TEMPO

FERNANDO 
MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

Mãe implora a 
bandidos pelo 
corpo do filho
Jovem com formação na área militar está 
desaparecido há quatro dias. Polícia investiga

E
u peço que me aju-
dem na divulgação 
desse vídeo e que 
ele caia nas mãos de 

quem fez isso com meu fi-
lho. Não interessa quem foi, 
pois não vai trazer ele de 
volta. Eu só quero me des-
pedir do meu filho, queria 
dar um enterro digno para 
ele. Só posso dizer que mi-
nha vida acabou, eu quero 
me despedir do meu filho 
e dizer o quanto eu o amo 
e vou amar para o resto da 
vida. O desabafo, em tom 
de desespero, foi feito nas 
redes sociais pela dona de 
casa Izalene Dias, mãe do 
paraquedista do Exército 

Carlos Gabriel Rosa, de 20 
anos, que está desaparecido 
desde a noite da última ter-
ça-feira. Ele foi visto pela 
última vez no bairro Monjo-
los, em São Gonçalo, na Re-
gião Metropolitana do Rio.

Segundo informações 
recebidas pela família, o 
jovem, licenciado por tér-
mino de serviço obriga-
tório no dia 13, teria sido 

baleado por criminosos da 
localidade conhecida como 
‘Campo do Canequinho’ e 
colocado no porta malas de 
um carro roubado e levado 
para o interior da favela.

Em busca por resposta 
pelo paradeiro do filho, 
Izalene decidiu gravar um 
vídeo de quase cinco minu-
tos e colocou em sua página 
no Facebook pedindo ajuda 
para poder se despedir do 
filho.

“Peço por favor para es-
sas pessoas que fizeram 
isso com meu filho. Sei que 
vocês também tem família, 
sei que tem um pouco de 
humanidade em vocês”. As Izalene, mãe de Carlos Gabriel

ANDERSON JUSTINO

email@odia.com.br

investigações do desapare-
cimento do militar estão 
sob responsabilidade da 
Delegacia de Homicídios 
de Niterói, São Gonçalo e 
Itaboraí. Agentes do Nú-
cleo de Descoberta e Pa-
radeiro estão em contato 
com a família e realizam 
diligências para localizar 
a vítima.

Na sexta-feira, um corpo 
foi encontrado no bairro 
Pacheco, em São Gonçalo. 
A polícia não conseguiu 
identificar a vítima, mas 
fará exames para saber se 
são os restos mortais do pa-
raquedista. A Polícia Civil 
investiga o caso.

Desesperada, 

Izanele pediu para 

dar um enterro digno 

a Carlos Gabriel Rosa

Memorial às meninas 
mortas em ação policial

DIVULGAÇÃO

Rostos 
de Emily 
e Rebeca 
em muro 
grafitado

Moradores grafitaram um 
muro em homenagem a 
Emily Victoria da Silva, de 4 
anos, e Rebecca Beatriz Ro-
drigues Santos, de 7, mortas 
a tiros na comunidade Bar-
ro Vermelho, em Duque de 
Caxias, na Baixada Flumi-
nense, no dia 4 de dezembro 
de 2020. A família das meni-
nas aproveitou a ocasião para 
cobrar resposta da polícia. Se-

gundo eles, as investigações não 
avançam e nem a reconstituição 
do crime foi realizada.

O memorial foi feito em 
frente à casa das meninas. A 
imagem mostra as primas . 

As investigações estão em 
andamento na Delegacia de 
Homicídios da Baixada Flu-
minense (DHBF) para iden-
tificar a autoria do crime e 
esclarecer o caso.

O ex-PM Adriano Maciel de Souza 
foi alvo de atentado ontem de 
manhã, na Avenida das Améri-
cas, na Barra. Homens armados 
com fuzis dispararam mais de 
40 vezes contra o carro blindado 
onde estavam a vítima, que seria 

contraventor, e seu segurança. 
Alguns tiros chegaram a perfurar 
a blindagem e feriram os dois. Eles 
foram levados para o Hospital 
Municipal Lourenço Jorge. O grupo 
fugiu em direção ao Recreio. A DH 
da Capital investiga o crime.

DIA A DIA

CARRO DE EX-PM É FUZILADO NA BARRA
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ÍTALO CRISTÓVÃO/UNICEF

Para a reversão 

da cultura 

do fracasso 

escolar, o Unicef 

propõe, entre 

outras medidas, 

reconhecer as 

diversas formas 

de desigualdades 

que afetam os 

estudantes

Estima-se 
que mais de 
5,5 milhões 
de crianças e 
adolescentes 
tiveram 
seu direito 
à educação 
negado em 
2020”
TRECHO DO 
DOCUMENTO

A 
pandemia de coronavírus, 
além dos impactos socioeconô-
micos, como elevado número 
de mortes, aumento do desem-

prego, perda de renda, entre outros, 
trouxe à tona uma triste realidade: o 
agravamento do abismo social na edu-
cação brasileira. Levantamento do Fun-
do das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef ) e do Instituto Claro mostra 
que 5,5 milhões de crianças e adoles-
centes tiveram seu direito à educação 
negado em 2020. Meninos, negros, in-
dígenas, estudantes com deficiência e 
moradores de áreas rurais ou do Norte 
e Nordeste do país são as principais ví-
timas do problema, segundo o estudo 
divulgado na quinta-feira.

Para se ter uma ideia, somente na 
cidade do Rio de Janeiro esse número 
durante a pandemia chegou a 2.918, 
conforme informações da Secretaria 
Municipal de Educação. A capital tem 
hoje 643 mil alunos.

O estudo, que analisa dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domi-
cílios (Pnad), do IBGE, indica que 1,38 
milhão de estudantes de 6 a 17 anos, 
ou 3,8% do total, não participaram de 
aulas presenciais ou remotas em ou-
tubro de 2020. 

Já entre os que disseram ter frequen-
tado as aulas remotamente, 4,12 milhões 
relataram que não tiveram acesso às 
atividades escolares. O levantamento 
mostra o cenário de desigualdade an-
terior à pandemia: em 2019, segundo o 
Censo Escolar, 6 milhões de estudantes 
estavam pelo menos dois anos atrasa-
dos na escola, o que configura a situação 
de distorção idade-série, 2,1 milhões de 
estudantes foram reprovados no Brasil 
naquele ano, e mais de 620 mil abando-
naram a escola.

Os números, segundo os pesquisado-
res, são sintomas da cultura do fracasso 
escolar, que torna aceitável que um perfil 
específico de estudantes passe pela escola 
sem aprender, sofrendo sucessivas repro-
vações até desistir. 

“É importante assumir que o aban-
dono escolar ultrapassa as escolhas in-
dividuais, sobre as quais não se pode 
incidir. A reprovação e o abandono são 
desafios de toda a sociedade, o que inclui 
a escola, seus profissionais, gestores da 
educação, estudantes e suas famílias”, 
alerta a pesquisa. 

Se a reprovação escolar atingiu 7,6% 
dos alunos matriculados em 2019, esse 
percentual passa de 10% se considera-
das as populações preta e indígena, en-
quanto na população branca não chega 
a 6%. Os estudantes com deficiência fo-
ram ainda mais afetados, com 11,5% de 
reprovação em 2019.

NO ESTADO DO RIO, 4%

 NOs dados da pesquisa Unicef/Instituto 
Claro mostram grandes disparidades entre 
estados brasileiros. Enquanto Acre (10%), 
Amapá (12%) e Roraima (15%) tiveram 
percentuais de dois dígitos para crianças 
e adolescentes de 6 a 17 anos que não fre-
quentavam a escola, nem remotamente 
em outubro, a média no país era perto 
de 4%. O Estado do Rio de Janeiro seguiu 
a média nacional (4%). Minas Gerais e 
Sergipe tiveram o menor percentual: 2%. 

As desigualdades aparecem também 
quando considerada a etnia dos estudan-
tes, com desvantagem para negros e indí-
genas em relação a brancos e amarelos.

ALERTA
Na apresentação do estudo, o chefe de 
educação do Unicef no Brasil, Ítalo Dutra, 
alertou que as crianças que deixaram de 
ter aulas presenciais e não participaram 
de atividades remotas perderam o víncu-
lo com a escola e precisam ser trazidas de 
volta ao ambiente escolar.  

“Precisamos ir atrás desses 5,5 milhões 
de crianças e adolescentes e garantir que 
tenham acesso à escola já, imediatamente. 
E, nesse contexto, trabalhar para que a gen-
te faça uma reabertura segura das escolas, 
onde as condições epidemiológicas permi-
tirem, abrindo e fechando se houver piora 
ou melhora, mas a gente não pode deixar 
que milhões de crianças e adolescentes 
no país não tenham acesso à educação”, 
disse ele, que defendeu o reconhecimento 
e enfrentamento das desigualdades. 

Nível de abandono em 
Roraima vai a 15%

No Rio, 2.918 alunos 
deixaram a escola, segundo 
dados da Secretaria 
Municipal de Educação

UNICEF/DIVULGAÇÃO 

Pesquisa aponta 
desvantagem para 
negros e indígenas ante 
brancos e amarelos.
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Covid-19 fez disparar a desigualdade que afeta estudantes 
vulneráveis e se refletem na reprovação, distorção 
idade-série e abandono escolar, aponta pesquisa

 > A reprovação, segundo o estudo, 
é um poderoso indutor do aban-
dono escolar, que também está 
relacionado a fatores externos, 
como a gravidez na adolescência 
e a incompatibilidade das ativida-
des escolares com a necessidade 
de trabalhar ou realizar afazeres 
domésticos, por exemplo.  “A per-
sistência de altas taxas de reprova-
ção é um desafio nacional. As re-
provações em cada estado e cada 
município incidem mais sobre as 
populações preta e indígena e tam-
bém sobre os meninos e sobre as 
pessoas com deficiência”, analisa o 
levantamento.

Entre os mais de 620 mil alu-
nos que abandonaram a escola em 
2019, 333 mil saíram no ensino mé-
dio. No Norte do país, chega a qua-
se 10% a taxa de abandono escolar 
no ensino médio, contra 5,5% na 
média do Brasil e 4,1% no Sudeste. 

O abandono escolar, consideran-
do os ensinos Médio e Fundamen-
tal nas escolas estaduais e munici-

pais, é mais grave entre a popula-
ção indígena, em que chega a 5,3%, 
e atinge 5,7% se analisada apenas 
a população que vive em terras in-
dígenas. Os valores representam 
mais que o dobro da média nacio-
nal de 2,3%. 

Pretos (2,9%) e pardos (2,6%) 
também apresentam números 
maiores que a média, enquanto 
brancos chegam ao percentual de 
1,4%. Meninos (2,4%), estudantes 
com deficiência (2,7%), moradores 
de assentamentos (3%) e de qui-
lombos (2,8%) são outros grupos 
acima da média nacional.

O resultado de sucessivas re-
provações, abandonos e tenta-
tivas de retorno à escola é a dis-
torção idade-série, que chega a 
21,1% dos estudantes nas escolas 
públicas municipais e estaduais. 
A distorção afeta 46,8% dos es-
tudantes com deficiência, 40,2% 
dos indígenas, 29,6% dos pretos, 
26,4% dos estudantes de áreas 
rurais e 24,9% dos meninos. 

Reprovação é indutora do abandono

Hiago Matos dos Santos, 
16 anos, de Roraima, cursa 

duas séries ao mesmo 
tempo na Escola Integral 

Severino Cavalcanti

JOÃO LAET/UNICEF

A evasão escolar 

é uma tragédia. 

Acontece mais 

forte no Ensino 

Médio, com os alu-

nos adolescentes, 

jovens. Mas esse 

risco se intensifi-

cou no Ensino Fun-

damental devido à 

pandemia”

RENAN 

FERREIRINHA,
Secretário municipal 

de Educação

 > No Rio, desde o início da pande-
mia foram registrados 2.918 alunos 
evadidos – de um universo de 643 
mil alunos. Esses números preocu-
pam o secretário municipal de Edu-
cação, Renan Ferreirinha, que nesta 
semana divulgou o cronograma de 
retorno às aulas.

Para evitar reprovação por faltas 
e abandono escolar, a SME criou um 
projeto que mantém em constante 
contato a escola, responsáveis e alu-
nos visando um melhor desempenho 
e garantindo o direito à Educação. O 
Conselho Escola-Comunidade e o Grê-
mio Estudantil, atuam como parceiros 
essenciais desse projeto, criando estra-
tégias territoriais de busca e visita aos 
alunos infrequentes.

“A evasão escolar é uma tragé-
dia. Acontece mais forte no Ensino 
Médio, com os alunos adolescentes, 
jovens. Mas esse risco se intensifi-

cou no Ensino Fundamental devi-
do à pandemia, pois ela afastou as 
crianças das escolas. Uma das nossas 
principais preocupações no momen-
to é reatar os laços do estudante com 
o professor, com a escola”, afirma Re-
nan Ferreirinha, secretário munici-
pal de Educação.

“O retorno às aulas é muito mais 
do que colocar os alunos pra estu-
dar, essa retomada também signi-
fica contribuir com o equilíbrio so-
cioemocional e segurança alimentar 
das nossas crianças e jovens. Nada 
substitui a escola. Por isso, a volta às 
aulas será tanto remota quanto pre-
sencial com segurança nas escolas 
que estiverem aptas de acordo com 
nosso rigoroso protocolo. Quem não 
tem acesso à internet, receberá ma-
terial didático impresso, por exem-
plo. Ninguém pode ficar de fora”, 
afirma o secretário.

No Rio, programa para evitar evasão

NÚMERO

2.918 8 E 24/02

Número de alunos que deixaram a escola 

no Município do Rio de Janeiro desde o 

início da pandemia. Atualmente, a capital 

tem 643 mil alunos.

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou 

que as aulas na rede municipal de ensino 

serão retomadas de forma remota no 

próximo dia 8 e presencial no dia 24.

Escolas se 
reorganizaram 

para receber os 
alunos em meio 

a pandemia de 
covid-19

ÍTALO CRISTÓVÃO/UNICEF

NOVAS SOLUÇÕES

Para reverter a cultura de fracasso escolar

ESTEFAN RADOVICZ

 N Para a reversão da cultura do fracasso 
escolar, o Unicef propõe, entre outras me-
didas, reconhecer as diversas formas de 
desigualdades que afetam os estudantes, 
abrir mais espaço para que se engajem e 
sejam ouvidos pelas escolas e buscar no-
vas soluções para a avaliar o processo de 
aprendizagem. 

O diretor de Pesquisa e Avaliação do Cen-
tro de Estudos e Pesquisas em Educação, 

Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), Ro-
mualdo Portela lembra que questões cul-
turais mudam lentamente.

“As mudanças de cultura são as mais 
difíceis de serem processadas, porque não 
se muda isso pela lei ou administrativa-
mente. Você tem que conseguir convencer 
as pessoas”, afirma. “A sociedade pensa que 
a escola boa é a escola que reprova muito, e 
isso tem efeitos sistêmicos”, finaliza.
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VASCO

FLUMINENSE

Duelo é encarado como ‘final’ 
DIVULGAÇÃO

Castan deve voltar ao time hoje

Vasco e Bahia se enfrentam 
hoje, às 16h, em São Januá-
rio, em uma partida daquelas 
consideradas como uma fi-
nal no Brasileirão. Com ape-
nas um ponto de vantagem 
na tabela, o Cruzmaltino pre-
cisa vencer a equipe baiana 
para abrir uma vantagem na 
luta contra o rebaixamento.

O Vasco deverá contar 
com o retorno de Leandro 
Castan, que foi poupado por 
Luxemburgo da partida con-
tra o Palmeiras, na última 
terça-feira. Os cariocas de-
vem ir para campo com: Fer-
nando Miguel; Léo Matos, 

Ricardo, Leandro Castan e 
Henrique; Bruno Gomes, 
Léo Gil e Benítez; Yago Pika-
chu, Talles Magno e Cano.

O Bahia conseguiu um re-
sultado importante na luta 
contra o rebaixamento e dei-
xou o Z-4 graças a uma vitó-
ria no meio de semana con-
tra o Corinthians, em Salva-
dor. A partida, assim como a 
do Vasco contra o Palmeiras, 
também fez parte de um con-
fronto atrasado do Brasileiro. 
Segundo cálculos do matemá-
tico Tristão Garcia, do portal 
“Infobola”, o Vasco tem 24% de 
risco de ser rebaixado. 

Jogando no Nilton Santos, Tricolor quer 
vencer para entrar no G-6 do Brasileiro

Time terá mudanças 
diante do Goiás

O Fluminense recebe mais 
uma equipe que está na 
zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro. 
Em busca de uma vitória, 
o Tricolor encara o Goiás, 
hoje, às 20h30, no Nilton 
Santos. Para a partida da 
33ª rodada, a equipe cario-
ca deverá sofrer mudan-
ças em relação ao time que 
derrotou o Botafogo.

Marcão deverá promo-
ver o retorno de Fred, sus-
penso do clássico, e tam-
bém a volta de Hudson ao 
time titular no lugar de 
Yago Felipe, que recebeu 
o terceiro cartão amare-
lo contra o Botafogo. Os 
cariocas devem ir para 
campo com: Marcos Feli-
pe, Calegari, Nino, Luccas 
Claro e Egídio; Martinelli, 
Hudson e Nenê; Luiz Hen-
rique, Lucca e Fred.

Em sétimo lugar, o Flu-
minense quer vencer para 
voltar ao G-6 do Brasileiro. 
A vantagem de Grêmio, sex-
to colocado, e de Palmeiras, 
quinto, para o Tricolor é de 
um e dois pontos respecti-
vamente. As duas equipes 
estão envolvidas na final da 
Copa do Brasil, e a equipe 
carioca deseja se aprovei-
tar disso para ultrapassar os 
rivais e encaminhar a vaga 
para a Libertadores.

Na luta contra o rebaixa-
mento, o Goiás vem de uma 
expressiva vitória sobe o San-
tos, na Vila Belmiro, e tenta 
surpreender o Fluminense. 
Apesar do resultado positivo 
contra o Peixe, o Esmeraldi-
no tem 89% de risco de re-
baixamento, de acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia, registrados 
no portal “Infobola”.

a palinha do apolinho

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

DO JEITO QUE A GALERA GOSTA

É LENHA  PEDALADAS

 N O técnico Vanderlei Lu-
xemburgo levou o time 
do Vasco para Atibaia e 
fez um trabalho específi-
co, pilotado também pelo 
preparador físico Antônio 
Mello. Trataram a partida 
de hoje com o Bahia, em 
São Januário, como se fos-
se uma final. Luxembur-
go acha que os três pontos 
serão fundamentais para 
alcançar o objetivo e alerta 
que o adversário também 
pensa da mesma forma. 
O confronto desta tarde 
será escamado e dispara-
do, debaixo de calor de 40 
graus à sombra. Imagine 
no campo, correndo por 
uma hora e meia.

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

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

Agora vai! O Flamengo tritu-
rou o Grêmio, com momen-
tos que relembraram os bons 
tempos e que voltaram a en-
cher de esperança a Nação 
Rubro-Negra. Calma nessa 
hora, foi bom, mas em futebol 
não há milagres. É começar 
amanhã em Recife contra o 
Sport de onde parou em Porto 
Alegre. Ficou provado que o 
problema estava mais na ati-
tude, na vontade de ganhar, 
de mirar na vitória, de brigar 
por ela. Rogério Ceni (foto) 
não descobriu a fórmula 
mágica, apenas os jogadores 

produziram mais, se empe-
nharam com vontade e isso fez 
a diferença. Não é certeza de 
vitórias sucessivas. No cami-
nho estão adversários difíceis e 
que precisam ser respeitados. 
Só abriu a esperança de que o 
título está em disputa e que se 
existe uma chance. A ordem 
é suar sangue, se for preciso, 
na batalha por cada palmo 
de espaço no campo. Fazem 
parte da vitoriosa história do 
Flamengo taças conquistadas 
com o coração batendo no pei-
to do pé. É disso que a galera 
gosta, é isso que a galera quer.

 N O SBT está perto de ser 
a emissora de televisão 
que transmitirá o Cario-
cão 2021, que começará 
no dia 27 de fevereiro, 
três dias depois do encer-
ramento do Campeonato 
Brasileiro.

 N A Globo quer pagar me-

nos pelo Brasileirão e os clu-
bes não concordam.

 N O Atlético-MG fechou com 
o atacante Hulk, de 34 anos, 
que estava na China. 

 N O Internacional pega dure-
za. O técnico Abel Braga sabe 
que o Red Bull Bragantino 
não é bolinho.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 NO médico Serafim Borges, 
que trabalhou na Seleção, 
alerta contra os riscos de se 
jogar sob altas temperatu-
ras. O risco para a saúde dos 
atletas é ignorado por quem 
deveria zelar por eles.

 NRenato extrapolou e 
perdeu a noção do ridí-
culo ao transferir sua ira 
para os jornalistas gaú-
chos, como se deles fosse 
a responsabilidade pelos 
insucessos do Grêmio.

Fred retorna ao time tricolor após cumprir suspensão

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FLAMENGO BOTAFOGO

Perto do retorno

Rogério Ceni pode ganhar um 
reforço caseiro para pegar o 
Sport amanhã, às 20h, em Re-
cife, pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro. No treino 
de ontem, o goleiro Diego Al-
ves treinou com o grupo pelo 
segundo dia consecutivo e 
está perto de retornar ao time 
do Flamengo.

Diego Alves se recupera de 
uma lesão muscular na coxa 
direita desde o fim de dezem-
bro e desfalcou o Flamengo 
nos últimos sete jogos. Clinica-
mente liberado pelo departa-
mento médico, o goleiro, ago-

Diego Alves perto do retorno

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

ra, trabalha a parte física para 
conseguir ficar à disposição do 
técnico Rogério Ceni.

A chance de Diego Alves 
viajar com a delegação para 
Recife é grande. O treino de 
hoje, o último antes do em-
barque, será decisivo. 

Pedro Raul 
pode sair 
do clube
Pedro Raul pode estar de 
saída do Botafogo. Isso 
porque, segundo o “ge”, as 
negociações pelo jogador 
com um clube do Japão es-
tão avançadas, e o Alvine-
gro que tentar lucrar com 
a saída do jogador.

O Vitória Guimarães, 
de Portugal, está envolvi-
do nas negociações visto 
que possui 30% dos direi-
tos econômicos do atleta. 
Detalhes de divisão de va-
lor e forma de pagamento 
estão sendo resolvidos.

‘VENHO PARA SER CAMPEÃO’
Hulk usou as suas redes sociais para 

falar pela primeira vez como jogador 

do Galo: “Venho para ser campeão”. 

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

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Palmeiras conquista a 
Libertadores após 22 anos
Verdão vence o Santos com gol nos acréscimos e fatura o bicampeonato

AFP

Jogadores do Palmeiras festejam a conquista da Libertadores sobre o Santos, no Maracanã

U
m jogador contrata-
do há menos de dois 
meses de um time da 
Série B e longe de ser 

a grande estrela do elenco do 
Palmeiras foi o herói do títu-
lo mais cobiçado pelo clube 
nos últimos anos. Breno Lo-
pes marcou de cabeça o gol do 
título da Copa Libertadores 
aos 53 minutos do segundo 
tempo. Graças a ele, o time 
venceu o Santos por 1 a 0, no 
estádio do Maracanã, ontem, 
e garantiu pela segunda vez 
na história a taça.

Antes de comemorar o tí-
tulo, foi preciso superar um 
jogo tenso. A final teve poucos 
chutes no gol e erros a perder 
de vista. Os donos das duas 
melhores campanhas da Li-
bertadores estiveram longe do 
futebol veloz e ofensivo dos 12 
jogos anteriores. Em um duelo 
parado e de poucas emoções, 
a bola decisiva saiu do pé de 
Rony e encontrou a cabeça de 
Breno Lopes, que colocou a 
bola no contrapé de John.

Foi apenas o segundo gol 
de Breno Lopes pelo clube. O 
jogador ex-Juventude tinha 
marcado pela primeira vez 
pelo Palmeiras diante do Vas-
co, na última terça, e entrou no 
segundo tempo para mudar a 
história da carreira dele e tam-
bém a trajetória do clube. Em 
um jogo de poucas emoções 

e muitos candidatos a herói, 
um dos mais improváveis de-
les marcou o gol da vitória.

A final da Libertadores 
frustrou no início pela falta 
de cuidados com a pandemia 
e ausência de futebol. Os con-
vidados presentes ao estádio 
se acomodaram quase todos 
no mesmo setor e muito pró-
ximos entre si. Embora isso 
tenha garantido o apoio, hou-
ve demonstrações claras de 
desrespeito ao distanciamen-

to social. O locutor do Mara-
canã fez vários pedidos para 
que todos usassem máscaras.

Dentro de campo, o forte 
calor prejudicou o primeiro 
tempo. O ritmo lento e os mui-
tos erros fizeram as chances 
de gol sumirem. O desafio no 
segundo tempo dos times era 
aprimorar a criação e fazer o 
setor de meio-campo apare-
cer. Conforme o tempo passa-
va, as equipes aumentavam o 
número de faltas e mostravam 

insegurança para arriscar.
O jogo parecia fadado ao fim 

quando uma brecha se abriu. 
Rony puxou um ataque pela 
esquerda e cruzou para Breno 
Lopes na área. O atacante pode 
não ter a categoria de Evair, o 
renome de Ademir da Guia ou 
a idolatria de Dudu, mas agora 
está na história. Graças ao gol 
dele, o Palmeiras voltou a ga-
nhar a Libertadores.

NO MARACANÃ

Com Estadão Conteúdo
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Secretário projeta para este mês início do canal para que servidores possam apontar irregularidades
DIVULGAÇÃO

C
om um mês desde a 
sua criação, a Secre-
taria Municipal de 
Governo e Integrida-

de Pública promete avanços 
práticos a partir de feverei-
ro. Apesar de a subsecreta-
ria ainda estar em processo 
de montagem de seu qua-
dro, o secretário Marcelo 
Calero garante que haverá 
novidades de transparência 
e também está programada a 
abertura dos canais para que 
servidores possam denun-
ciar suspeita de corrupção, 
com proteção e anonimato.

“Nas próximas semanas 
veremos avanços práticos. As 
agendas do prefeito e dos se-
cretários passarão a ser públi-
cas e o questionário de integri-
dade passará a ser online para 
todos os funcionários respon-
derem. Uma das ideias para 
fevereiro é ativar canais para 
que os servidores possam fa-
zer denúncias. O que nos cabe 
é dar essa garantia de que a 
Prefeitura zela pela integrida-
de e dará o respaldo para que 
a denúncia seja feita com se-
gurança”, explicou o secretário 
Marcelo Calero, que não tem 
prazo para o lançamento do 
Portal de Transparência.

“É uma das mais comple-
xas que temos, provavelmen-
te entregaremos no segundo 
semestre”, completa.

As medidas fazem parte 
do programa Rio Integrida-
de, criado em 1º de janeiro 
e serão implantadas grada-
tivamente para evitar casos 
de corrupção, com gestão de 
dados para detectar irregu-
laridades ou ilegalidade. O 
questionário para o alto es-
calão está em vigor, mas al-
gumas situações passaram 
batidas na análise e criaram 
saia-justa na pasta. 

O então secretário de Habi-
tação, Fabio Dalmasso Couti-
nho já tinha sido condenado 
em um processo sem mais re-
curso e só pediu exoneração 
após denúncia da TV Globo. 
E o secretário de Ordem Pú-
blica, Brenno Carnevale, con-
tratou o marido da cunhada 
como chefe de gabinete. 

“Sobre o secretário de Ha-
bitação, estávamos com aná-
lise pendente porque, naquele 
momento, não tínhamos pes-
soal na subsecretaria. Even-
tualmente nos depararíamos 
com essa questão e teríamos 
que tomar uma decisão. Em 
relação à Ordem Pública, hou-
ve uma interpretação em re-
lação à legislação federal. Ha-
verá outras falhas, estamos 
aprimorando. Existe o papel 
de controle social, inclusive 
pela imprensa, para chamar a 
atenção em casos que passem 
da nossa parte”, defendeu-se.

HUGO PERRUSO

hugo.perruso@odia.com.br

Teremos base de 
dados para fazer 
cruzamentos que 
nos forneçam 
informações mais 
detalhadas sobre 
cada movimentação 
da prefeitura”
MARCELO CALERO

 N Na última semana, o Diário 
Oficial publicou a formação 
das comissões preliminares 
de investigação sobre o “QG 
da Propina”, os “Guardiões de 
Crivella” e irregularidades na 
compra de materiais  hospi-
talares e do hospital de cam-
panha do Riocentro na gestão 
passada. O relatório deve ser 
entregue em 30 dias, podendo 
ser prorrogado por mais 30.

“A partir delas a gente de-
termina novos procedimentos 
ou não. Estamos na fase de 
coleta de documentos e es-
cuta de servidores. Queremos 
saber a verdade e precisamos 
de bastante critério”, disse o 
secretário Marcelo Calero.

Ele visitou o almoxarifado 
da Secretaria de Saúde, em 

Caxias, na semana passada 
e constatou as irregularidades 
apontadas pelo secretário da 
pasta, Daniel Soranz. São mais 
de R$ 90 milhões em equipa-
mentos encaixotados e cerca 
de 230 mil frascos de álcool em 
gel vencidos desde outubro.

Nos próximos dias, os se-
cretários devem entregar os 
relatórios com o pente-fino de 
suas pastas.

Já Marcelo Calero (Cidada-
nia) pediu exoneração do cargo 
na sexta para reassumir seu 
lugar de deputado federal em 
Brasília e participar da votação 
para presidente da Câmara dos 
Deputados, amanhã. Ele vota-
rá em Baleia Rossi (MDB-SP) e 
retorna à secretaria possivel-
mente na quarta.

Relatório de comissões em até 60 dias

INVESTIGAÇÕES

 > Calero também fa-
lou sobre a nomeação 
de parentes de aliados 
na prefeitura. Casos de 
Stephanie Pazuello, fi-
lha do ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, e 
Caius Rocha, irmão de 
criação do governador, 
Cláudio Castro. 

“As regras de integri-
dade são claras e não po-
demos fazer com que se 
adequem a casos espe-
cíficos. As pessoas têm 
qualificações e se a no-
meação está de acordo 
com a regra, não há razão 
para que não aconteça”.

Parentes de 
aliados fora 
da regra

DENÚNCIAS A PARTIR DE FEVEREIRO
Exclusivo!
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Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

Um quintal 
para chamar de seu

Q
uem guarda um quintal no coração certa-
mente tem uma imaginação rolando solta 
na lembrança. Através de vários relatos, 
descobri a infinidade de mundos de quem 
cresceu num espaço desses. “Um pequeno 

terreno que víamos enorme”, revela o primo de uma 
amiga sobre o quintal da família em Coroa Grande, 
na cidade de Itaguaí, no Rio, com direito a piscina de 
plástico, no tradicional estilo “sempre cabe mais um”.

Como dizer que não há verdade num porão trans-
formado em castelo medieval na mente de quem via-
ja para bem longe dali? Ou nas histórias inventadas 
pela menina criativa que deixava a imaginação fluir 
diante de uma garça e alguns sapos de enfeite?

Quem ousa destruir a fantasia de uma criança que 
transformava em palácio o seu quintal de terra bati-
da, tomando banho de mangueira e comendo uma 
fruta sentada no chão? Há como não amar o quintal 
de Barra Mansa em que o pai construiu uma casa de 
madeira, com camas para as bonecas? Em outra lem-
brança afetiva, está guardada a goiabeira da vizinha 
em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

Quintal tem a ver com farra, como revelam as 
histórias da Zona Norte do Rio. Nas noites de ve-
rão escaldante do Andaraí, o chuveiro era a solução 
para quatro irmãos. Outro terreno em Ramos virou 
o palco da disputa de 13 primos pela piscina de 1.000 
litros. Em Rocha Miranda, o “clube do vovô” era a 
quadra de esportes da vizinhança. 

Passar horas no quintal é vestir-se de novas roupa-
gens. É ser a cuidadora das papoulas e do pé de jasmim. 
É dar os primeiros passos como professora numa enor-
me mesa de madeira, ensinando a crianças do bairro. 
É se transformar na plantadora de girassóis. Ou no 
soltador de pipa de Bento Ribeiro até o sol se esconder.

Viver num quintal é criar um cantinho no cora-
ção com histórias de vários mundos imaginários. 
No meu, na Baixada Fluminense, eu me reencontrei 
na pandemia. Num dia, coloquei o celular no chão 
no modo temporarizador com a câmera virada para 
mim. Em 10 segundos, lá estava o clique que jamais 
havia feito: eu, com o céu azul acima. Parecia flutuar 
na imensidão. Virou marca registrada, batizou o per-
fil onde divulgo meus textos (@cronicasdequintal), 
de onde colhi esses relatos. Que você também tenha 
um quintal para chamar de seu.

“Viver num quintal é criar 

um cantinho no coração 

com histórias de vários 

mundos imaginários”

“Quem ousa 

destruir a 

fantasia 

de uma 

criança que 

transforma 

em palácio o 

seu quintal de 

terra batida, 

tomando 

banho de 

mangueira e 

comendo uma 

fruta sentada 

no chão?”
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Seu Tomás trabalha na por-
taria do prédio em que mi-
nha mulher e eu moramos. 

Gosta ele das conversas e das 
verdades que diz, sem muitos 
filtros. É assim nos assuntos da 
política, do futebol, da religião e 
da vida das pessoas. 

Foi na semana passada, em 
que ele gastou alguns segundos 
me olhando, enquanto eu aguar-
dava o elevador, que ele incen-
diou minhas preocupações: “En-
gordou, hein, doutor?!”.

Entre o amor e as sinceridades

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

Antes da porta se abrir e antes 
que eu pudesse conferir no espelho 
a sua verdade, tentei explicar di-
zendo que havia operado o joelho 
que estava sem correr, que já havia 
voltado, que, enfim, tudo voltaria 
ao seu lugar. 

Ele ouviu, meneando a cabeça, 
e lascou: “É, mas se não fechar a 
boca, não resolve”. Ri e disse nada. 
Entrei no elevador e fiquei medin-
do o que estava fora do lugar. 

Vida dura a de médico. Pouco 
tempo para cuidados necessários. 
Vou voltar a correr, sim. E vou vol-
tar a viver sem as gorduras que per-
turbam o seu Tomás. 

No mesmo dia, recebemos um ca-
sal de amigos para jantar. Minha mu-
lher gosta de fazer pizza. Temos um 

INÉRCIA

O problema, denunciado por 
funcionários de uma Clínica da 
Família da Zona Oeste, chega a 
espantar. Cada frasco contém 
vacina suficiente para imunizar 
dez pessoas (no caso da vacina 
do Instituto Butantan, o frasco 
traz uma única dose). Uma vez 
aberto, todo o conteúdo preci-
sa ser utilizado rapidamente, 
para evitar que o produto perca 
o efeito. Como a primeira fase 
da vacinação no Rio incluiu pro-
fissionais da área de saúde com 
mais de 60 anos, houve o caso de 
frascos que não foram totalmen-
te utilizados por falta de pessoas 
do grupo indicado para receber 
o imunizante.

Numa situação em que o 
desperdício de uma única dose 
da vacina pode significar mais 
uma vítima da Covid-19, um fato 
como esse causa indignação. 
Pior ainda é o provável descarte 
de 720 doses de vacina por fal-
ta de refrigeração adequada no 
Hospital Federal de Bonsucesso.

Problemas como esses acon-
tecem por falha no planejamen-
to. No caso do hospital, um ge-
rador que mantivesse em fun-
cionamento os refrigeradores 
utilizados para armazenar a va-
cina teria evitado o problema. 
Na outra situação, um agenda-
mento prévio, feito com a ajuda 

Casos de desperdício da vacina contra o coronavírus e a má 
qualidade da água no Rio refletem a mania brasileira de não 
se antecipar aos problemas, por mais óbvios que sejam. 

É inacreditável a capacidade que o Brasil e o Rio de Janeiro desen-
volveram para transformar em problema até a mais aguardada das 
soluções. É o que está acontecendo, por exemplo, com a vacinação 
contra o coronavírus. De acordo com uma reportagem exclusiva de O 
Dia, assinada por Carolina Freitas e Yuri Eiras na quarta-feira passada, 
doses preciosas da vacina de Oxford, distribuída no país pela Fiocruz, 
podem ser descartadas por uma combinação das características téc-
nicas do produto com a ordem de prioridade na aplicação das vacinas. 

QUANDO VACINA RIMA COM GEOSMINA

Um olhar sobre o Rio

de um aplicativo elementar, seria 
suficiente para evitar o desperdí-
cio. Com esse recurso, as pessoas 
seriam reunidas em grupos de dez 
e compareceriam às Clínicas da Fa-
mília em dias e horários marcados 
para receber o imunizante. 

MANIA NACIONAL 
Nada é mais fácil para a impren-
sa do que criticar tudo e jogar a 
responsabilidade por qualquer 
problema nas costas dos políti-
cos e do poder público.  Não se 
pode, por exemplo, culpar a atual 
administração municipal pela fa-
lha de planejamento que resultou 
no desperdício. Uma coisa é pedir 
que as autoridades se desdobrem 
para cumprir suas obrigações. Ou-
tra, muito diferente, é esperar que 
produzam milagres. 

O prefeito Eduardo Paes e o se-
cretário de Saúde Daniel Soranz, 
que completam no dia de hoje seu 
primeiro mês no cargo vêm se em-
penhando para corrigir os equívo-
cos herdados da gestão passada. 
Tanto eles quanto o governador 
Cláudio Castro assumiram seus 
postos em meio à tempestade e, 
com toda a limitação financeira 
de um estado e de um município 
quebrados, têm mostrado dispo-
sição para juntar forças e tirar o 
Rio da maior crise de sua história. 
E não apenas eles.

e malcheiroso. A Cedae, empresa 
responsável pelo serviço, pro-
meteu fazer tudo o que estava 
a seu alcance para eliminar a 
geosmina — substância que se-
ria a responsável para tornar a 
água tratada pela empresa im-
própria para o consumo huma-
no — e normalizar o fornecimen-
to. A questão é que o trabalho 
não se mostrou suficiente para 
impedir que a tragédia se repe-
tisse neste ano. 

A pergunta a ser feita é: e o 
próximo verão? A boa notícia é 
que a busca de solução para o 
abastecimento de água foi fa-
cilitada com a aprovação, no 
ano passado, do novo Marco 
Regulatório do Saneamento. 
O financiamento das obras 
necessárias para modernizar 
o sistema agora pode ser feito 
com recursos privados — o que, 
antes, não era possível.

O projeto de privação da Ce-
dae (mencionado e defendido 
por esta coluna em oportunida-
des anteriores) está em anda-
mento e a palavra final sobre o 
modelo caberá ao governador. 
Pelo menos seis grupos empre-
sariais estão interessados no ne-
gócio. Tomara que, com o pla-
nejamento adequado, tudo se 
resolva ainda este ano e, no pró-
ximo verão, o povo do Rio não 
volte a sofrer com a falta e a má 
qualidade da água. 

forno na varanda de casa. Soraia é 
uma amiga querida que, há muito, 
não nos visitava. Seu marido é um 
diplomata da elegância. Pensa em 
cada palavra que vai dizer. Tem a 
humildade de ouvir antes de opinar.

Ajudava Verônica, minha espo-
sa, a preparar as pizzas, enquanto 
ouvíamos Chico Buarque e falá-
vamos amenidades. Soraia pare-
cia satisfeita com os pedaços que 
comia. Perguntava eu os sabores, 
e ela aceitava todos. Marguerita. 
Muçarela. Burratta. 

Ríamos de lembranças do on-
tem, comentávamos a genialidade 
de Chico de compor tão único e tão 
diverso. Foi quando ela olhou para 
minha mulher e falou: “Agora, de-
pois do sexto pedaço, posso confes-

sar, não gosto de pizza”. O marido, 
elegante, tossiu engasgado. Quis 
explicar: “Meu amor, - prosseguiu 
ela - fui sincera! Se eu soubesse que 
era pizza, nem teria vindo, é que 
gostei tanto que fui comendo”.

Minha mulher ofereceu fazer 
outra coisa. Ele disse que não, que 
queria mais um pedaço de Mar-
guerita. E depois comeu mais uns 
três ou quatro. E eu estou sendo 
tão sincero quanto ela e o Seu To-
más, sem exageros nem interpre-
tações. E ainda perguntou se faría-
mos uma pizza doce para terminar. 

O marido lembrou que eles ha-
viam trazido uns chocolates para 
a sobremesa. Que era desnecessá-
rio. “Eu prefiro a pizza doce, se não 
for dar trabalho”, disse, selando o 

seu dito com um beijo no marido 
que aquiesceu. 

E assim foi feito. Eles se despe-
diram e antes de nos amarmos, 
Veronica e eu brincamos de revi-
sitar o dia. Contei do Seu Tomás e 
disse que, no dia seguinte, sairia 
escondido, depois de tanta pizza. 
E agradecemos o privilégio de, em 
tempos tão maquiados, conviver 
com a sinceridade.

Entre sorrisos gentis, a verda-
de é sempre bem-vinda. Ouvin-
do Chico que cantava: “E me bei-
ja com calma e fundo até minha 
alma se sentir beijada”, eu beijava 
minha mulher que não tinha os 
mesmos incômodos do porteiro.

Penso eu. Mas amanhã volto a 
correr.
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Como pude sentir numa série 
de reuniões que mantive na se-
mana passada, as principais li-
deranças e forças políticas locais 
estão dispostas, pela primeira 
vez em muito tempo, a deixar de 
lado as eventuais divergências e 
trabalhar juntas para reverter o 
cenário de desolação que vigorou 
nos últimos anos.  O papel do bom 
jornalismo não é apenas o de de-
nunciar as falhas mas, também, 
trabalhar como parceiro da popu-
lação no sentido de apontar cami-
nhos e contribuir para a busca da 
solução dos problemas. 

O primeiro passo para isso é 
identificar os pontos críticos e 
acompanhar a solução de cada pro-
blema. Os resultados nunca cami-
nham no ritmo da impaciência da 
população — que, por sinal, é mais 
do que justa. E é justamente por-
que são demorados que não pode 
haver adiamentos nem improvisos. 

Este jornal e esta coluna acredi-
tam e estão dispostos a trabalhar 
para que, assim como no caso do 
desperdício das vacinas, a origem 

de todos problemas seja identifi-
cada e os passos necessários para 
resolvê-los comecem a ser dados 
sem perda de tempo. 

No caso das vacinas, o tempo dis-
ponível para tomar as providências 
capazes de evitar o desperdício foi 
tomado por discussões inúteis ou 
pela mais absoluta inércia. A cam-
panha de vacinação foi anunciada 
a toque de caixa sem que o governo 
(nesse caso, o federal) se preocu-
passe em tomar com antecedência 
as providências que garantiriam a 
disponibilidade dos imunizantes 
no prazo mais breve possível. Tem 
sido assim em diversas situações. 
Vários outro só se manifestam por-
que as providências capazes de evi-
tá-los não foram tomadas no devi-
do tempo. Um desses casos é o do 
fornecimento de água no Rio. 

ÁGUA NAS TORNEIRAS 
Qualquer carioca se lembra de que, 
no verão passado, as torneiras fica-
ram secas por diversas vezes. Pior: 
quando voltaram a funcionar, o 
que jorrou delas foi um líquido sujo 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

“Problemas 

como esses só 

manifestam 

por falha no 

planejamento”
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INSS: MUDANÇA NAS

CONCESSÕES
Benefícios concedidos por via judicial serão implementados imediatamente, base de 
dados juntará informações de eSocial e CadÚnico. Servidores serão remanejados

A 
demora as concessões de bene-
fícios do INSS, que tem deixado 
1,2 milhão de brasileiros à espera 
de pensões por morte, auxílios-

doença, aposentadorias, revisões, entre 
outros requerimentos, não é novidade. 
Por conta dessa demora superior ao prazo 
legal (45 dias), os segurados têm recorri-
do à esfera judicial. Mas, mesmo assim, 
a concessão do benefício ainda demora. 
Em conversa com o jornal O DIA, o INSS 
informou que medidas estão sendo toma-
das para acelerar todo esse trâmite e dimi-
nuir o gargalo nas concessões. Uma delas 
é a implementação automática de bene-
fícios judiciais. Ou seja, o segurado que 
tiver o pedido concedido por meio judicial 
não precisará esperar uma ‘eternidade’.  

“O INSS promoverá, em todo o país, a 
qualificação dos requerimentos para re-
duzir o número de pedidos em exigên-
cia, e desburocratização e simplificação 
de processos para acelerar a análise”, 
informou o instituto.

Mas afinal o que é isso? “A qualificação 
de requerimentos se baseia na organi-
zação das bases cadastrais do INSS, por 
meio de um processo chamado Master 
Data Management (MDM), cujo objetivo 
é a produção de uma base mais atualizada 
e fidedigna em relação ao Cadastro Na-
cional de Informações Sociais (CNIS) e a 
folha de pagamentos, além do eSocial, Ca-
dÚnico, CPF, entre outros. Ou seja, com-
preende as bases cadastrais de diversos 
órgãos governamentais”, explica.

“A qualificação de requerimentos bus-
ca evitar que o segurado, por desconhe-
cimento, deixe de anexar documentos 
fundamentais para o servidor do INSS 
analisar e deferir o benefício, gerando 
retrabalho para o segurado e para o ser-
vidor, que terá que analisar o mesmo 
processo duas vezes, caso coloque-o em 
exigência e, principalmente, isso reduzirá 
o prazo para a decisão ao evitar essa colo-
cação em exigência”, destaca o presidente 
do INSS, Leonardo Rolim.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

CLÉBER MENDES / AGÊNCIA O DIA

 > Por conta desse erro no extrato de 
contribuições a segurada foi preju-
dicada com a Reforma da Previdên-
cia, em vigor desde 19 de novembro 
de 2019. “Se meu tempo de serviço 
estivesse correto, com a entrada em 
vigor da reforma eu estaria fora do 
pedágio que as mudanças previ-
denciárias exigem agora para apo-
sentar”, conta a trabalhadora, que 
pediu para não ter o nome revelado 
e que identificaremos como X.

De acordo com a advogada, com 
os acertos no extrato de contribui-
ção o direito adquirido precisa ser 
respeitado. “Tendo cumprido os 
requisitos de idade e carência da 
regra antiga não há que se falar 
em pedágio, já que possuía qua-
lidade de segurada em novembro 
de 2019”, orienta Naiara.

X conta ao jornal O DIA que 
desde julho passado tem tentado 
“cobrir” esses buracos do CNIS. 
“Solicitei um cálculo de período 
decadente em agosto para ver 
se teria como complementar es-
ses meses salteados que faltam. 
Mas caí em exigência. Consegui 
agendar o atendimento em 16 de 
novembro, apresentei toda pape-
lada, carteiras, crachá, e outros 
documentos.  Fui informada no 
posto que a obrigação do recolhi-
mento é do empregador e que eu 
não poderia pagar os atrasados”.

Um tempo depois recebi um 
email do analista do INSS que pe-
gou meu requerimento informan-
do que o caso se tratava de acer-
to de vínculos e remunerações, 
como disseram no posto, e que 
minha documentação foi envia-
da para esse acerto”, diz X. “Isso 
foi em novembro, já estamos no 
final de janeiro e o requerimento 
continua ‘em análise’”, diz.

Via crucis para 
acertar o cadastro

Leonardo Rolim, 
presidente do INSS: 
‘A qualificação de 
requerimentos 
busca evitar que 
o segurado, por 
desconhecimento, 
deixe de anexar 
documentos 
fundamentais para 
o servidor do INSS 
analisar e deferir o 
benefício’

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br 

DADOS DE DEZEMBRO

 N Especialistas em Direito Previdenciário 
avaliam que, em parte, o atraso nas con-
cessões de benefícios é justificado pela 
extensa fila: há 1,2 milhão de requerimen-
tos em análise no país, conforme dados de 
dezembro.  Outros 486.456 pedidos estão 
em exigência e dependem de documenta-
ção complementar do segurado para que a 
análise seja finalizada, informou o instituto. 

A expectativa do INSS é que com as 
contratações realizadas no ano passado 
esses números caiam consideravelmente 
ainda neste mês.

“Em função da contratação dos apo-
sentados e militares inativos, o INSS, 
após a realização de oficinas com os 
gestores das cinco Superintendências 
Regionais, em dezembro, está ampliando 
o número de servidores na análise de re-
querimentos de 30% para 40% do total 

já a partir desse mês”, acrescenta. 
E como seria esse remanejamento de 

servidores? “Os servidores de áreas meio 
e de atendimento, que estão sendo subs-
tituídos pelos aposentados temporários 
nas suas atuais funções, seriam realoca-

dos para análise. Segundo a autarquia, 
isso diminuirá sensivelmente o tempo de 
concessão, o que acarretará na diminuição 
de pagamento de correção, uma vez que 
os benefícios serão concedidos dentro do 
prazo previsto”, complementa o INSS.

FALHA NA CONTAGEM 

 NUm caso que O DIA teve acesso trata de 
inconsistências no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais (CNIS) entre os anos 
2000 e 2005. “A empresa que a segurada 
trabalhou assinou a carteira de trabalho 
em outubro de 2000, mas só começou 
a recolher as contribuições ao INSS em 
2001. Nos anos seguintes havia registro 
do mês e não o valor correspondente, e 
outros meses não foram computados”, 
explica a advogada Naiara Ferreira de 
Sousa, do escritório Felix e Sousa (www.
felixesousaadvocacia.com.br).

“Dos 56 meses em vigor do contrato 
de trabalho somente nesta empresa, 22 
não constam do extrato de contribuição, e 
faltam valores de recolhimento, o que im-
pacta negativamente na média aritmética 
que baliza o valor do benefício na época da 
aposentadoria”, pontua Monique Maia, 
do mesmo escritório de advocacia. No do-
cumento faltam anotações menores de 
empresas que constam na carteira e con-
tratos temporários que, mesmo anotados 
no CNIS, não têm o tempo registrado. 

“Faltam três meses ali, outros cinco 
acolá... Ela já esteve no INSS antes da Re-
forma da Previdência do Temer (que não 
foi aprovada) para fazer o acerto, levou 
todos os documentos, e esses períodos 
continuaram sem ser corrigidos”, critica 
Monique. No total, segundo estimativa da 
advogada, faltam cinco anos na contagem 
geral. Atualmente, seu tempo de serviço 
são 28 anos. Caso o extrato estivesse em 
ordem esse período estaria em, pelo me-
nos, 33 anos de serviço.

“A demora na análise de requerimentos 
em geral pode gerar, inicialmente, uma 
reclamação na Ouvidoria do INSS e, poste-
riormente, em geral acaba sendo resolvido 
com mandado de segurança”, diz Naiara. 

Segurada prejudicada 
por erro no CNIS

NÚMEROS

486.456

Pedidos em exigência e dependem de 
documentação do segurado para que a 
análise seja finalizada.

Exclusivo!

Objetivo do INSS 
é desafogar as 
concessões. Ainda 
existem 1,2 milhão 
em espera no país 

INSS disse estar ampliando 
o número de servidores na 
análise de requerimentos 
de 30% para 40%

Pelo menos 1,2 milhão de pedidos em espera
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Eleição na Câmara definirá rumo da PEC 32
Frente em Defesa do Serviço Público pode mudar estratégia em caso de vitória do candidato do Planalto

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Deputado Israel Batista diz que aliança com Baleia Rossi “é pragmática e não programática” pelo diálogo

O 
resultado da elei-
ção à presidência 
da Câmara dos De-
putados, amanhã, 

será o divisor de águas para 
o futuro da reforma adminis-
trativa (PEC 32), que muda 
as regras do serviço público. 
A disputa está acirrada entre 
Arthur Lira (PP-AL) e Baleia 
Rossi (MDB-SP), candidatos 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, e do atual 
chefe da Casa, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), respectivamen-
te. Caso o nome apoiado pelo 
Planalto vença, parlamenta-
res contrários à proposta vão 
reavaliar as estratégias para 
frear o avanço do texto.

A Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Serviço 
Público (Servir Brasil) pre-
para, em conjunto com o Fo-
nacate, um substitutivo ao 
texto - entregue pelo gover-
no ao Congresso em setem-
bro. O projeto alternativo 
tem como um dos principais 
itens a manutenção da ga-
rantia da estabilidade de ser-
vidores, independentemente 
da carreira.

Mesmo que o candidato 
de Maia tenha também si-
nalizado apoio à reforma, o 
presidente da frente, depu-
tado Israel Batista (PV-DF), 
avalia que, com Rossi, há 
mais garantia de diálogo e 
participação em comissões 

que avaliarão a PEC 32. Para 
Batista, esse cenário já não é 
vislumbrado caso Lira saia 
vitorioso no pleito.

Por isso, destaca o deputa-
do, é preciso esperar o desfe-
cho da disputa: “Há uma forte 
possibilidade de segundo tur-
no, dependendo de quem as-
sumir a presidência teremos 
que ter posturas diferentes. O 
deputado Baleia se mostrou 
aberto a discutir alguns pon-
tos, à nossa necessidade de 
tirar alguns excessos que en-
fraquecem o serviço público, 
ao invés de fortalecer”.

 > Uma das estratégias da 
frente, por enquanto, é o 
substitutivo que impede 
pontos da PEC 32, como 
o fim da estabilidade, a 
criação do vínculo de ex-
periência - “Vai criar o es-
tágio mais caro do mundo”, 
alega. Mas que também es-
tabeleça um mecanismo 
de avaliação técnica de de-
sempenho, “sem margens 
para perseguições”. 

“A estabilidade é uma 
garantia democrática à so-
ciedade de que o servidor 
não será assediado pelo 
governante de plantão, de 
que o espaço técnico não 
será invadido pelo espaço 
politico”, diz Batista. 

“Nesses últimos meses 
a gente percebeu o quan-
to é importante. Imagine 
um daqueles cientistas 
sem estabilidade enfren-
tando, em um momento 
como esse, em que líde-
res políticos desafiam o 
conhecimento científi-
co consagrado? Teriam 
essa mesma coragem?”, 
argumenta.

Substitutivo 
trabalha itens 
pontuaisA estabilidade 

é uma garantia 
democrática à 
sociedade de que o 
espaço técnico não 
será invadido pelo 
espaço politico”
ISRAEL BATISTA, 
presidente da Frente Servir

CENÁRIO

Garantia de debate político contra ‘atropelamento’

 n Batista diz que, com Ros-
si, o bloco de parlamentares 
contrários à PEC 32 tem mais 
garantia de “ter o espaço 
necessário para o debate e 
para a disputa política, que é 
da democracia, e não de um 
atropelamento”. “A gente 
defendeu que não quer ser 
atropelado, algo que a gente 
teme com um presidente da 

Câmara completamente alinha-
do com o da República”.

“Com Lira o diálogo é menor, 
ele deu declarações muito contun-
dentes (sobre a reforma), não se 
mostrou muito aberto ao diálogo, 
isso faz com quem a gente haja 
com cautela e espere o resultado 
de segunda-feira”, afirmou.

O presidente da frente parla-
mentar reafirmou que, por isso, 

não há uma estratégia fecha-
da, ressaltou que “não há um 
jogo jogado”, e acrescentou 
que o apoio de alguns partidos 
de esquerda a Rossi é fruto de 
um acordo “ligado à segurança 
institucional e da democracia”: 
“Não é uma aliança programá-
tica com o Baleia Rossi, é prag-
mática em nome da defesa do 
regime democrático”.



FábiaOliveira

 N A área de entretenimento e 
celebridades é hoje vista  de um 
outro ângulo. Uns respeitam, 
outros amam e existem aqueles 
que criticam. O que te levou a 
trabalhar neste segmento?

 L Eu não escolhi trabalhar na área 
de entretenimento e celebridades, 
queria ser correspondente de guer-
ra e fui parar na televisão (risos)! 
Eu era da reportagem do Notícias 
Populares, num dia estava numa 
delegacia, no outro no Rock in Rio, 
até que o diretor no jornal me es-
calou para uma vaga de colunista 
de TV, aí troquei a rua pelos pro-
gramas de auditório! Fui vivenciar 
o veículo para escrever sobre ele, 
que acabou me engolindo. É um 
mundinho pantanoso, como se diz, 
em que o público ama, a crítica tem 
ranço e os famosos dão trabalho! 
Mas não tem como negar que, hoje 
em dia, os profissionais dessa área 
ganharam mais popularidade e, fi-
nalmente, reconhecimento.

 N O que mudou para você ao 
longo dos anos nessa área? 
Como você vê o jornalismo de 
celebridades?

 L Acho que a maior mudança nessa 
área veio mesmo com a Internet 
nos anos 90. Trouxe maior agilida-
de na apuração e divulgação das 
notícias, o trabalho ganhou mais 
espaço e saiu das páginas de jor-
nais e revistas para dar origem aos 
chamados “programas de fofoca” 
na TV. Mas teve um lado negativo: 
o surgimento dos colunistas pira-
tas! De repente, um montão de des-

preparados começou a achar que 
entendia de televisão, de comuni-
cação, misturava artistas com pi-
caretagem em blogs sinistros. Esse 
pessoal baixou o nível e afetou a 
imagem de quem trabalhava sério! 
Ainda bem que o tempo foi fazendo 
uma peneira e muitos ficaram pelo 
caminho!

 N Alguma vez na vida pensou em 
fazer algo totalmente diferente? 
O que faria?

 L Eu sabia o que queria desde 
criança: queria ser jornalista! Mas 
também sempre fui apaixonada 
por História, que cheguei a cursar 
na USP, mas tranquei porque pre-
cisava trabalhar e não dava para 
encarar duas faculdades ao mes-
mo tempo, como eu estava fazen-
do! Estou me devendo essa! Fica 
para próxima encarnação!

 N Como é trabalhar em família?

 L É bom trabalhar em família! Ser 
dirigida pelo meu irmão, o Elias, 

‘Calma eu?  
Não, sou uma  
mulher passional, 
mas sob controle 
depois de 20 anos  
de análise!’ 

SONIA ABRÃO, JORNALISTA

ENTREVISTA > Sonia Maria de Souza 
Abrão sempre quis ser 
jornalista, mas seu sonho 
passava longe do entrete-
nimento e do mundo das 
celebridades. Ela queria 
ser correspondente de 
guerra e, hoje, falar de 
televisão é falar de So-
nia Abrão. Aos 57 anos,  a 
apresentadora do ‘A Tarde 
é Sua’ jura que não é cal-
ma, não é vaidosa e  
não tem inimigos. Acre-
dito que tenha quem não 
goste de mim, isso é na-
tural, mas ‘inimigo’ acho 
uma palavra muito forte! 
Já ‘fofoqueira’ é apenas 
um rótulo, não me inco-
moda como jornalista 
nem como apresentadora 
que sou”, explica. 
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MARIANA MORAIS

é um prazer porque ele é fera, en-
tende muito de TV, me deixa segu-
ra! Com minha irmã, Margareth, a 
parte administrativa está garanti-
da. Do cenário à produção, ela cui-
da de tudo, e me faz fincar os pés 
no chão, porque vivo no mundo da 
lua!

 n O que mais te irrita nesse meio?

 L O fato das pessoas que trabalham 
em TV, em grande parte, se coloca-
rem num pedestal, acharem que 
são a nata da humanidade! É muito 
ego, muita vaidade!

 n Acredita que tenha inimi-
gos? Como lida com as críticas 
e as brincadeiras dos atores 
quando se referem a você como 
‘fofoqueira’?

 L Acredito que tenha quem não 
goste de mim, isso é natural, mas 
‘inimigo’ acho uma palavra muito 
forte! Já ‘fofoqueira’ é apenas um 
rótulo, não me incomoda como jor-
nalista nem como apresentadora 
que sou. Quanto às críticas, é sim-
ples: aceito as que me fazem pa-
rar para pensar, me questionar. De 
resto, deleto ou até bloqueio. Tem 
muita gente chata nesse mundo!

 n O ‘A Tarde é Sua’ vai comple-
tar 14 anos na televisão com um 
programa é muito difícil. Qual 
é a fórmula?

 L Em maio, vamos completar 15 
anos no ar. A cada aniversário, nos 
perguntamos como ainda estamos 
aqui... Não tem fórmula mágica 
nem formato fixo, mesmo porque 
durante todo esse tempo o ‘A Tarde  
É Sua’ já teve várias fases, inclusive 
desgasta a imagem, mas até agora o 
público não enjoou da gente!

 n Acha que seu programa teria 
espaço na Globo? Já recebeu 
convite da emissora? Iria?

 L Acho que nosso programa é me-
lhor que muita coisa que tem lá, 
mas eu não preciso da Globo nem 
a Globo precisa de mim.

 n Você parece ser uma pessoa 
calma, mas já deu provas de que 
sabe subir o tom quando neces-
sário. É isso? O que a gente não 
sabe sobre você?

 L Calma eu? Não, sou uma mulher 
passional, mas sob controle depois 
de 20 anos de análise! E meu lema 
ainda é bem Rita Lee: “não provo-
que, sou cor-de-rosa-choque!”.

 n Como surgiu a roda da fofoca?

 L A ‘Roda da Fofoca’ surgiu no ‘A 
Casa é Sua’, que eu apresentava em 
2000, na própria Rede TV!, depois 
de uma viagem que fiz a Madri, 
onde assisti a um programa cha-
mado ‘Tarde com Terelu’, em que 
a apresentadora reunia um jorna-
lista, um psicólogo e um astrólogo 
para discutir os fatos do dia. Achei 
interessante e resolvi abrasileirar 
a ideia focando só no mundo dos 
famosos, com colunistas da área e 
participação de artistas. Como por 

aqui esses assuntos eram e ainda 
são considerados ‘fofocas’, resol-
vi botar no título! Virou sucesso, 
tivemos até que registrar, porque 
vários programas começaram a 
imitar e a usar descaradamente 
o nome do nosso quadro. A Roda 
cresceu, tem a geladeira para quem 
pisa na bola, tapete vermelho para 
quem brilha e um time formado 
pelos jornalistas Vladimir Alves, 
Thiago Rocha e Felipeh Campos ao 
meu lado no estúdio, além de Ales-
sandro LoBianco, direto do Rio, e 
Bruno Tálamo, de São Paulo, em 
link. Toda quarta-feira, Márcia Pio-
vesan e Leonora Áquilla também 
integram a bancada! A sintonia en-
tre a gente é total!

 n O que faz nos dias de folgas?

 L Eu queria finais de semana com 
um sábado e dois domingos, para 
dar tempo de curtir bem a família e 
depois ter um dia só pra mim! Amo 
maratonar séries, sair para tomar 
um café e papear com os amigos 
pelas livrarias da cidade (o que não 
dá para fazer em tempos de pande-
mia), passear com meu cachorro, 
dirigir ouvindo música, curtir as 
madrugadas, etc etc etc.

 n O que faz mudar o canal no 
controle remoto?

 L Reprises.

 n E seu amor pela cidade de Nova 
York?

 L Devo ter nascido primeiro lá e de-
pois em São Paulo. Tenho paixão 
pelas duas cidades, são meus luga-
res no mundo! Incrível a pulsação 
que elas têm! Adoro me perder na 
multidão!

 n E a amizade com seu ex-ma-
rido? O que  acha de muitos 
casamentos e relacionamentos 
que terminam brigas e trocas de 
ofensas?

 L Costumo dizer que tive uma boa 
separação porque tive um bom casa-
mento! Não houve cobranças, acu-
sações nem ressentimentos, apenas 
a certeza de que tínhamos comple-
tado nossa história de 17 anos e um 
filho. Fim de ciclo, amor que mu-
dou de estágio! Amigos para sem-
pre! Simplesmente aconteceu as-
sim, não tem receita, acho que tive 
sorte! A maioria passa por separa-
ções complicadas, cada casal tem 
seu enredo! Só não concordo com 
a exposição, mania de levar tudo 
para as redes sociais, transformar a 
intimidade em baixaria, como tem 
acontecido muito no meio artístico, 
de Joelma e Ximbinha a Nego do 
Borel e Duda Reis! Detesto isso!

 n Você é uma pessoa vaidosa? 
Até onde vai a sua vaidade? O 
que faz?

 L Vaidade zero! Cuido da minha 
saúde, quero minha mente ativa e 
corpo funcionando bem! Passo lon-
ge dessas ‘demonizações’ faciais!

 n Já foi paquerada por algum 
famoso? Pode falar quem foi?

 L Claro! A gente passa a maior par-
te do tempo no trabalho, natural 
que essas coisas aconteçam justa-
mente no nosso ambiente. Sim, já 
vivi duas belas histórias de amor, 
mas nada a ver dizer os nomes! Vou 
morrer discreta!

 n Tem namorado? 

 L A pandemia acabou com meu 
namoro! Entrei  2021 l ivre e 
desimpedida!

 n O que acha das pessoas terem 
curiosidades sobre a sua vida?

 L Eu falo da vida dos outros no meu 
trabalho, é natural que queiram sa-
ber da minha! Tem algumas coisas 
que eu conto, mas outras guardo 
segredo até para mim! Adoro um 
mistério!

 n Já teve o tapete puxado alguma 
vez? Já se sentiu injustiçada?

 LJá tive sim o tapete puxado e por 
uma amiga minha que se tornou di-
retora da revista em que trabalháva-
mos. Me demitiu por telefone! Quan-
to a me sentir injustiçada, já briguei 
muito por salário! Não aguento essa 
história de homem ganhar mais que 
mulher exercendo a mesma função. 
Se precisar, eu brigo de novo!

 n Quem é Sônia?

 L  Alguém em busca dessa resposta. 
Autoconhecimento é tudo!

‘Quanto a me  
sentir injustiçada, 
já briguei muito 
por salário! Não 
aguento essa história 
de homem ganhar 
mais que mulher 
exercendo a mesma 
função. Se precisar, 
eu brigo de novo!’
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O apresentador André Marques (É De Casa e The Voice 
Kids, da TV Globo) se define como “pai de cachorro” 
e “pet lover” nas redes sociais. Pai de cinco (Maria da 
Graça, Gorda, Banha, Cuca e Thora) ele faz comida 
orgânica para elas e divide a própria cama na hora 
de dormir. O primeiro cachorro do André Marques foi 
um presente do também apresentador da TV Globo 
Fausto Silva , em 1998. Faustão presenteou o colega 
de trabalho com um Cane Corso italiano, com o obje-
tivo de ser um cão de guarda da casa de André. Depois 
que ele faleceu, André ganhou outro cão da mesma 
raça e cor, mas dessa vez uma fêmea, Gorda.

O cão Freddy, que conquistou o título de maior cachorro do mundo pelo Guin-
ness Book, morreu na quarta-feira, aos oito anos de idade. Freddy morava na In-
glaterra e era da raça dogue alemão. Em pé, media 2,26 metros e pesava 95kg. 
Apesar do tamanho do animal, ele era dócil e carinhoso.

O AMOR DE ANDRÉ 
MARQUES PELOS PETS

MORRE MAIOR CÃO DO MUNDO

AJUDA DE IRMÃO
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Amizade especial

DIVULGAÇÃO

COMO TER 
UM PÁSSARO 
DE MODO 
LEGAL
Se você pensa em 
ter um pássaro 
de estimação, a 
única maneira de 
tê-los legalmente 
é adquirindo em 
um criadouro ou 
loja especializada 
e autorizada pelo 
Instituto Brasilei-
ro do Meio Am-
biente e Recursos 
Naturais (Ibama). 
Assim, você não 
favorece o comér-
cio ilegal de ani-
mais e de espécies 
em extinção 

FIQUE 
LIGADO!

Apandemia da covid-19 e os meses a fio de isola-
mento social pegaram todo mundo de surpresa. 
Quem pode se isolou em casa para fugir dos riscos 

de contaminação, mas, mesmo assim, teve que lidar 
com outros medos e inseguranças. Foi tudo 
isso que inspirou a empresária 
Silvia M. Lobo a escrever o livro 
“Pandemônia”, sobre os senti-
mentos que as mulheres vivencia-
ram nesse período. Porém, quem 
narra essa história é a cadelinha 
dela, a vira-lata Sansa.

“A Sansa foi minha válvula de 
escape e me ajudou muito a enfrentar 
o confinamento. Ela também sofreu 
por estar isolada”, explica Silvia. No 
livro, a empresária narra os meses de 
isolamento e os sentimentos que foram 
surgindo, mas tudo pela ótica de Sansa 
e com muito bom humor.

A intenção da autora foi retratar toda essa situação de 
uma maneira mais leve e isso vem desde a escolha do título. 
“Eu queria um título que expressasse o terror que foi para a 
mulherada ficar presa, com filhos dentro de casa, despida 
da vaidade. Uma coisa é você ficar em casa porque quer 

Vira-lata é a estrela 
de livro sobre 
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descansar, ler um bom livro... outra coisa é você ser obrigada 
a ficar em casa. Então, foi uma coisa sufocante e, quando eu 
falo pandemônia, é o demoníaco no sentido figurado, além 
de lembrar a palavra pandemia, que tanto repetimos neste 
momento”, explica. 

Para comprar “Pandemônia” é só entrar em contato 
com Silvia pelo Instagram (@silvia.lobo.752).

a pandemia

Para Cá Moreira, influenciadora digital com mais de 2,5 
milhão de seguidores no TikTok (@ca_smoreira), ter 

uma ovelha sempre foi um sonho. Mas a relação entre a 
jovem influencer e sua ovelha vai muito além de vídeos en-

graçados para redes sociais, a história de CHANEL é de amor, 
gratidão e cumplicidade. “Chanel sempre foi um sonho, sempre 

quis ter uma ovelhinha, salvar a vida de uma”, explicou a influencer.

CHANEL, A OVELHA 
DE ESTIMAÇÃO  

QUE É SUCESSO 

Koda era um cão sozinho, mas sua 
tutora queria um novo cãozinho, até 
que encontrou Yogi. Mas Koda não 
gostou muito da ideia de não ser mais 
o macho alfa, apesar das tentativas do 
irmãozinho de se aproximar. A rivali-
dade continuou até que Koda se feriu, 
ficando com uma paralisia perma-
nente. A condição de Koda, com suas 
rodinhas, uniu de vez os dois. Yogi pas-
sou a ajudar e proteger o irmãozinho, 
motivando-o a se movimentar.

A amizade entre cachorros e bebês é algo para lá de 
fofo, e a casa do policial Jason é um belo exemplo. Ele 
e seu companheiro de quatro patas Sonny trabalham 
juntos na segurança da cidade, mas, chegando em 
casa, o cachorro tem uma amizade especial com Rea-
gan, a filha bebê de seus donos. 


