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EM PLENA PANDEMIA

BRT PARA  
E VIDA DO 
CARIOCA VIRA 
UM INFERNO Paes pediu desculpas à população. A cidade foi 

surpreendida pela paralisação dos motoristas, que 
querem os salários até o quinto dia útil do mês.  P. 3

Drive-thru contra a 
covid. Sinal verde

Portugal: mortos em janeiro são quase a 
metade do total de óbitos na pandemia. P. 6

Indústria farmacêutica da Índia vai 
exportar nova vacina para o Brasil. P. 6

IVY MORAES,  
EX-BBB, FATURA 
COMO MODELO. 
‘TENHO 
TRABALHADO 
MUITO’

INSS: CONFIRA O 
CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTOS 
COM OS 
BENEFÍCIOS 
REAJUSTADOS

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12
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Sophie Charlotte fala de ‘Todas as mulheres 
do mundo’, que estreia hoje, na Globo. P. 15

Na Uerj, já é possível receber a vacina sem sair do carro. 
Idosos precisam ficar atentos à data de imunização. P. 5
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COMO SE JOGA
O TOMA-LÁ-DÁ-CÁ 
NAS ELEIÇÕES PARA 
AS PRESIDÊNCIAS 
DA CÂMARA E  
DO SENADO 
INFORME  

DO DIA, P. 2

ECONOMIA, P. 9
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AS MARCAS 
DAQUELA 
CHUTEIRA  
NO ROSTO

Com o resultado, 
Rubro-Negro 

se mantém na 
vice-liderança do 

Brasileirão. P. 8

MENGÃO 
FAZ 3 A 0 
NO SPORT

Douglas, do Bahia, que 
levou cinco pontos, desculpa 
Leandro Castan, do Vasco: 
‘Não foi por maldade’. P. 8

ATAQUE
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As mais lidas
Online

Eduardo Paes revoga 
ponto facultativo 

na segunda-feira de 
Carnaval
DIVERSÃO

‘Era agressivo com 
a mãe’, diz ex sobre 

Nego do Borel
FÁBIA OLIVEIRA

Fim da estabilidade 
e redução salarial 

de servidores serão 
prioridades na Câmara

SERVIDOR

CLONAGEM DE 
CELULAR

 N Golpistas têm se apresen-
tado como pertencentes a 
gabinete de deputados, te-
lefonam para vítima, infor-
mam que ela foi sorteada 
e ganhou convite para um 
jantar em um hotel de luxo. 
Encaminha, então, um SMS 
com um código e pede para 
que digite o número de volta. 
“É golpe”. Eles andam usan-
do o nome da deputada Re-
nata Souza (PSOL). 

Na reta final da disputa pela presidência da Câmara dos 
Deputados, o Rio de Janeiro virou palco de guerra entre 
os aliados de Baleia Rossi e Arthur Lira. Quem apoiava 

o primeiro aceitou o convite para um encontro de Rodrigo 
Maia e o do prefeito Eduardo Paes. Quem simpatizava com 
o candidato governista, Lira, fez o mesmo e foi recebido pelo 
governador em exercício Cláudio Castro, no Palácio Guana-
bara. Pronto. A tensão entre os grupos tornou-se explícita. 
Nós registramos em detalhes aqui na coluna. Eis que, ago-
ra, começa-se outra guerra, a de como se comportarão os 
vitoriosos e como curar as feridas abertas dos adversários. O 
experiente Chico Alencar, hoje vereador pelo Rio, conta: “eu vi, 
em quatro mandatos como deputado federal, eleição para a 
presidência e Mesa Diretora da Casa é um pântano, uma areia 
movediça onde o que menos conta são propostas. No Sena-
do é a mesma coisa: os interesses menores do toma-lá-dá-cá 
imperam. Uma vergonha!”, desabafa.

AMBIENTE TÓXICO
Alencar vai mais fundo: “Eu mesmo, mandatado pelo 

PSOL, as disputei, por duas ocasiões. Para denunciar o am-
biente corrompido por negociatas em troca dos votos dos 
‘colegas’ e amparo do Executivo (qualquer um), e propor um 
Legislativo mais transparente e poroso às demandas popula-
res (desafinar o coro dos “contentes” com o sistema). Somos 
ouvidos com muito “respeito”, aplausos e... pouquíssimos 
votos. É próprio do cretinismo parlamentar.

CONGRESSO

O desabafo de 
quem conhece 
por dentro

 N A Secretaria Especial da 
Juventude Carioca trouxe 
novos ares até para as redes 
sociais da Prefeitura. A pasta 
é a primeira da administra-
ção municipal a criar perfil 
no Tik Tok (@juvrio) - rede 
social muito utilizada por jo-
vens. É das poucas no país: 
das capitais, apenas Por-
to Alegre, Campo Grande e 
Fortaleza também possuem 
uma secretaria de juventude. 

ARQUIVO O DIA

DE OLHO NO NOVO 
ELEITOR CARIOCA

Eu vi, em 4 
mandatos 
como 
deputado 
federal, que 
o que menos 
conta são 
propostas.”
CHICO ALENCAR

DIVULGAÇÃO/FLICKR RENATA SOUZA

Ônibus lotados, trânsito e desrespeito marcaram o dia do cario-
ca ontem com a paralisação do BRT. Em tempos normais, já é 
absurdo; na pandemia, é inaceitável. É urgente a necessidade de 
uma solução.

Com a eleição no Senado e na Câmara, apostemos em um avanço 
na agenda em busca do crescimento econômico, fundamental 
para equilibrar as contas do país. A reforma tributária pode sim-
plificar impostos, destravar a produtitividade e nos aproximar das 
economias internacionais. Vamos cobrar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Deputada Renata SouzaDesiludido, o ex-deputado federal Chico Alencar conta o que testemunhou no Congresso

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:
Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Prefeitura faz recadastramento 
Município do Rio retoma a coleta de dados de beneficiários do Auxílio Habitacional Temporário

THIAGO FREITAS / DIVULGAÇÃO / SMH

Atendimento está sendo feito na sede da Guarda, em São Cristóvão

A Prefeitura do Rio, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Habitação, retomou o reca-
dastramento dos beneficiá-
rios do Auxílio Habitacional 
Temporário (AHT), com o 
objetivo de garantir a con-
tinuidade do pagamento às 
famílias já cadastradas.

O processo, que vai se es-
tender até o dia 26 de março, 
será feito presencialmente 
na sede da Guarda Muni-
cipal, em São Cristóvão, na 
Zona Norte do Rio, respei-
tando todos os protocolos 
sanitários. Cerca de 150 be-
neficiários poderão ser aten-
didos diariamente, a partir 
de um pré-agendamento, 

de apresentar as demandas 
colhidas dos síndicos do 
‘Minha Casa Minha Vida’ 
no primeiro mês de gestão. 

Na ocasião, o calendá-
rio do recadastramento do 
auxílio habitacional foi di-
vulgado para que todas as 

subprefeituras possam co-
laborar com a campanha de 
recadastramento.

“Estamos aproximando os 
subprefeitos deste processo 
tão importante de recadas-
tramento, para que estimu-
lem as famílias a atualizar 
os dados, garantindo, assim, 
a manutenção do pagamen-
to do benefício. Também 
achamos fundamental com-
partilhar as reivindicações 
e possíveis melhorias para 
as famílias que residem nos 
condomínios integrantes do 
programa, o que será feito 
com regularidade pela Secre-
taria de Habitação”, finalizou 
Nilton Caldeira.

de forma a evitar aglomera-
ção. Atualmente, há quatro 
mil famílias que recebem o 
benefício.

Os beneficiários do au-
xílio que desejarem entrar 
em contato direto com a 
Secretaria Municipal de 
Habitação para realizar o 
pré-agendamento podem 
fazê-lo através dos telefo-
nes (21) 2293-8770 ou (21) 
2976-1429.

Na última sexta-feira, o vi-
ce-prefeito e secretário mu-
nicipal de Habitação, Nilton 
Caldeira, e o coordenador de 
Ações Sócio-Habitacionais, 
Jeremias Santos, receberam 
os subprefeitos do Rio a fim 

Novo autódromo no Rio não sairá do papel 
Prefeito Eduardo Paes pede arquivamento do licenciamento ambiental para a obra na Floresta do Camboatá

DIVULGAÇÃO

Mata Atlântica preservada

A Prefeitura do Rio encami-
nhou ao Instituto Estadual 
do Ambiente (Inea) ofício em 
que pede o arquivamento do 
processo, do qual é titular, de 
licenciamento da construção 
do Autódromo Internacional 
do Rio, na Floresta do Cam-
boatá, na Zona Oeste. A me-
dida garante a preservação 
de até 200 mil árvores, num 
terreno de Mata Atlântica de 
baixada, uma floresta consi-
derada rara, abrigando espé-
cies em extinção.

No documento encami-
nhado ao Inea, órgão res-
ponsável por licenciar o em-

preendimento, o secretário 
municipal de Meio Ambiente, 
Eduardo Cavaliere, destaca 
que a Floresta do Camboatá é 
um patrimônio ambiental da 
cidade, que exerce papel fun-
damental de conexão entre 
os maciços da Pedra Branca e 
do Mendanha, unidades pro-
tegidas por legislações esta-
duais e municipais. Cavalie-
re ressalta que o Camboatá é 
considerado prioritário para 
o projeto de criação de “Cor-
redores Verdes” da capital.

O secretário determinou, 
em despacho interno de 29 de 
janeiro, a reabertura de pro-

cesso (iniciado em 2013) para 
a criação de uma unidade de 
conservação na área. “No que 
depender da prefeitura, esse 
autódromo não será construí-
do no Camboatá. Foi uma pro-
messa de campanha do pre-
feito Eduardo Paes que está 
sendo cumprida. Na Década 
da Restauração Ambiental, 
precisamos falar em recupe-
rar espaços verdes, e não em 
destruí-los”, afirma.

Com 160 hectares (dos 
quais 108 estão em bom esta-
do de preservação), Camboatá 
faz alusão à suave elevação de 
terreno que ali existe, o Morro 

do Camboatá. Abriga 146 es-
pécies da flora, das quais 14 es-
tão ameaçadas, além de 150 de 
pássaros e 19 de mamíferos.

Em maio de 2019, a em-
presa Rio Motorpark ven-
ceu o certame para a cons-
trução do autódromo no lo-
cal. Em 19 de novembro do 
ano passado, por 10 votos 
a 3, os conselheiros da Co-
missão Estadual de Contro-
le Ambiental (Ceca), órgão 
da Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilida-
de (Seas), optaram por pe-
dir estudos complementares 
para a empresa.



RIO DE JANEIRO

BRT DEIXA O

RIO PARADO
Motoristas cobram pagamento de salário até 
quinto dia útil do mês, e categoria realizou 
paralisação que pegou carioca de surpresa

O 
BRT Rio ficou pa-
ralisado ontem nos 
seus três corredores 
(Transoeste, Trans-

carioca e Transolímpica). 
Segundo o consórcio que 
administra o transporte, al-
guns motoristas impediram 
a saída dos ônibus das gara-
gens em protesto contra a 
perspectiva de atraso de sa-
lários este mês. Não há pre-
visão para a regularização da 
atividade.

O prefeito Eduardo Paes 
disse em entrevista ao pro-
grama ‘Bom Dia Rio’, da TV 
Globo, que não pode nego-
ciar subsídios ao consórcio 
e que as negociações levam 
tempo. Paes insinuou que 
a greve desta segunda-fei-
ra pode ter sido articulada 
por empresários de ônibus 
para pressionar o Poder Pú-
blico. O prefeito afirmou 
que pressões deste tipo po-
dem fazer com que a Pre-
feitura do Rio endureça a 
negociação.

“Faço um apelo para os 
motoristas de BRT volta-
rem a trabalhar. A gente 
vai olhar pra frente e tomar 
as decisões necessárias. O 
que não pode é a população 
ser prejudicada. Não que-
ro acreditar que esta greve 
seja um locaute, com a co-
nivência dos empresários 
para pressionar”, disse.

O representante dos mo-
toristas de BRT, Ademir 
Francisco, diz que a cate-
goria realizou a paralisação 
contra a decisão da empre-
sa de afastar motoristas por 
10 dias sem remuneração. 
O BRT tampouco garantiu 
o pagamento dos trabalha-
dores até o próximo dia 5. A 
cada 7 dias, 50 funcionários 
ficarão em casa sem receber, 
segundo Ademir.

“Acreditamos que eles 
(empresários) estão incen-
tivando indiretamente os 
trabalhadores para pres-
sionar o prefeito Eduardo 
Paes. Eles estão nos usando. 
Nós queremos que se mani-
festem contra o afastamen-
to não remunerado e com o 
compromisso de pagamen-
to no quinto dia útil”, diz o 
representante.

A cidade entrou em está-
gio de atenção às 6h30 des-
ta segunda-feira por conta 
da paralisação. O estágio de 
atenção é o terceiro nível em 
uma escala de cinco e signi-
fica que há riscos de ocorrên-
cias de alto impacto na cida-
de. Há possibilidade de nova 
mudança de estágio devido a 
chuva ou outros fatores.

SEM DINHEIRO
No sábado (30), o BRT divul-
gou nota para anunciar que 
não tem recursos para hon-
rar os próximos compromis-
sos prioritários, como o pa-
gamento da segunda parte 
do salário de janeiro – em 5 
de fevereiro – e a compra de 
insumos necessários à ope-
ração, como combustível, 
por exemplo.

De acordo com o presiden-

Aglomerações para subir nos ônibus, por causa da falta do BRT

LUCIANO BELFORD/ AGÊNCIA O DIA

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Eduardo Paes prometeu retorno do serviço
Prefeito do Rio se reuniu com representantes do consórcio e pediu desculpas à população. ‘Foi um movimento coordenado’, disse

samos identificar que, even-
tualmente, existam desequi-
líbrios e que o sistema esteja 
subfinanciado”.

Em nota, o consórcio infor-
mou que “em razão de audiên-
cia marcada pela Justiça do 
Trabalho para amanhã, terça-
feira, dia 02/02/2021, o BRT 
Rio suspendeu a aplicação do 
5º. Termo Aditivo assinado 
com o Sindicato dos Rodoviá-
rios. Com isso, foi solicitado 
aos motoristas o retorno ime-
diato ao trabalho”.

Após a paralisação dos três cor-
redores do BRT (Transoeste, 
Transcarioca e Transolímpica) 
na manhã de ontem, o prefeito 
do Rio, Eduardo Paes, se reuniu 
com representantes do consór-
cio e informou que o serviço se-
ria normalizado na noite de on-
tem. “Nós também estabelece-
mos um prazo de 90 dias para 
fazer modificações necessárias 
no sistema dentro do contrato 

de concessão”, disse.
Na reunião, Paes se descul-

pou com a população e clas-
sificou a ação como “um mo-
vimento coordenado”. “Peço 
desculpas. Infelizmente, o sis-
tema do BRT vem enfrentando 
uma situação ruim já há algum 
tempo. Nós buscamos desde o 
primeiro momento, na transi-
ção ainda, melhorar o sistema. 
Sete ou oito estações já haviam 
sido recuperadas. Infelizmen-
te nós tivemos hoje um movi-
mento coordenado do BRT, 

que da decisão dos motoristas 
e não tomou nenhuma atitude 
para que a população tivesse 
alternativas neste dia”.

O prefeito disse ainda que, 
neste domingo, os concessioná-
rios negaram que haveria qual-
quer tipo de paralisação nesta 
segunda: “Eles sabiam que acon-
teceria a greve, mas negaram. 
Em paralelo, também não acei-
taram qualquer tipo de atendi-
mento a um plano de contingên-
cia que foi colocado ontem pela 
Secretaria de Transporte”.

Quanto o pagamento dos 
funcionários do BRT, que ale-
garam estar atrasado, o políti-
co disse que a data para o sa-
lário sair é na sexta-feira. “Foi 
uma greve provocada por de-
clarações deles. O salário não 
está atrasado. Um movimento 
entre as concessionárias e os 
empregados fez com que essa 
paralisação acontecesse. A pre-
feitura não tem que pagar salá-
rio de funcionário de empresa 
de ônibus. Entendemos que 
eles têm o direito de receber, 

mas nosso papel é cobrar da 
empresa, e não pagar o salário 
deles”, afirmou o prefeito.

Ainda na coletiva, Eduardo 
Paes admitiu que o contrato de 
concessão do BRT, feito por ele 
em seu mandato em 2010, não 
se sustenta e que foi um erro.

“Está claro que o contrato 
que está colocado hoje não se 
sustenta mais. A licitação fei-
ta em 2010 não tem acesso ao 
sistema de bilhetagem, o que 
era fundamental nos termos. 
Isso serve até para que pos-

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

 > Com os serviços no BRT 
do Rio interrompidos, de-
vido a uma paralisação 
dos motoristas, os pontos 
de ônibus ficaram lota-
dos na manhã de ontem. 
Em Madureira, na Zona 
Norte, passageiros busca-
vam alternativas para se 
deslocar.

A auxiliar de serviços 
gerais Caroline Cristine, 
30, moradora de Cascadu-
ra, foi pega de surpresa. 
Ela trabalha no Recreio, 
Zona Oeste do Rio, e está 
desde às 5h da manhã ten-
tando pegar condução.

“Vou aguardar por-
que minha única opção 
é o BRT. Se eu for de ôni-
bus eu gasto mais. Pegar 
Uber não dá porque está 
R$ 100, não tenho esse di-
nheiro. Isso é um absurdo, 
uma humilhação. Enten-
do a situação dos rodo-
viários, mas poderiam ter 
avisado”.

Moradora de São João 
de Meriti, na Baixada 
Fluminense, Miriam dos 

Santos, 48, saiu de casa 
às 4h20 e também foi sur-
preendida ao chegar no 
BRT de Madureira. 

“Estou sem tomar café 
da manhã e nem sei que 
horas vou chegar no tra-
balho. Estou preocupada 
também com a volta para 
casa. Não sei como será 
se essa situação não for 
resolvida”. 

AGLOMERAÇÃO 
Com o BRT paralisa-

do, os ônibus saem lota-
dos dos pontos, provo-
cando aglomeração dos 
passageiros. 

“Com esta pandemia, 
ainda tem um problema 
desse para aglomerar 
ainda mais as pessoas. No 
fim das contas, é sempre 
o povo que sai prejudi-
cado”, reclamou Marcos 
Vinicius, 38. Morador de 
Nilopólis, ele trabalha em 
Jacarepaguá e costuma 
pegar o BRT na Vila Mi-
litar, mas mudou a rota 
quando soube da greve. 

Passageiros sofreram

te do Sindicato dos Rodoviá-
rios, Sebastião José, no BRT 
atuam cerca de 450 motoris-
tas. Ele afirma que já havia 
informado a direção do BRT 
sobre a possibilidade de pa-

ralisação devido ao rodízio 
imposto aos funcionários. 
A situação piorou quando a 
empresa informou que não 
haveria condições de reali-
zar o pagamento da catego-

ria este mês.
A partir de acordo assina-

do com o Sindicato dos Ro-
doviários do Rio de Janeiro, 
o BRT Rio adotará, em feve-
reiro e março, um sistema de 
rodízio entre seus colabora-
dores, com a dispensa de até 
10 dias e a equivalente redu-
ção salarial.

“Nossa maior preocupa-
ção é com os profissionais da 
categoria e com os usuários 
que poderão sofrer direta-
mente com isso. Que fique 
claro que não podemos ser 
responsabilizados por essa 
bagunça entre a Prefeitura e 
o BRT. Somente eles podem 
dar uma resposta para a so-
ciedade e não a categoria”, 
diz o presidente do sindica-
to dos rodoviários em nota. 

O Rio Ônibus lamen-
tou em nota a paralisação 
do sistema BRT Rio nesta 
manhã e disse temer que o 
movimento se estenda para 
todo o setor.

Passageiros 
enfrentam 
dificuldades em 
dia de paralisação 
do BRT
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Irmão diz que pertences de 
gari morto desapareceram
Baleado nas costas, funcionário da Comlurb foi levado por PMs para o hospital

WHATSAPP DO DIA 

Familiares mostram o uniforme de Marcelo e a camisa que usava

D
entro da mochila, 
um macacão laranja 
e botas para enfren-
tar mais um dia de 

trabalho. Nas mãos, nada de 
armas ou objetos suspeitos. 
Mas, mesmo assim, o desti-
no do gari da Comlurb Mar-
celo de Almeida da Silva, de 
38 anos, foi brutalmente in-
terrompido por estar no lu-
gar errado e na hora errada. 
Enquanto caminhava até seu 
carro, o pai de família foi sur-
preendido com um tiro pelas 
costas. No local, havia con-
fronto entre PMs e bandidos. 

Há oito anos, Marcelo se-
guia pelo mesmo caminho. 
No último domingo não foi 
diferente. Era começo da 
manhã, quando o gari saiu 
de casa, na Vila Cruzeiro, na 
Penha, para seguir em dire-
ção à unidade da Companhia 
de Limpeza, na Ilha do Go-
vernador, Zona Norte do Rio. 

Sem ter a oportunidade 
de se identificar, Marcelo foi 
levado, convulsionando por 
policiais até o Hospital Esta-
dual Getúlio Vargas, também 
na Penha, mas já sem a mo-
chila, documentos e a chave 
do carro. A essa altura, a famí-
lia ainda não sabia que o tra-
balhador havia entrado para 
estatísticas de vidas perdidas 
pela violência do Rio. Segun-
do o irmão da vítima, Arnaldo 
Almeida, os pertences do gari 
desapareceram durante o tra-
jeto até o hospital.

Marcelo deixa mulher, 

dois filhos e o sonho de se-
guir os passos do pai aca-
bou interrompido. “Lembro 
de você pequeno, eu tendo 
que tomar conta de você na 
rua que minha mãe manda-
va  eu te olhar. Entramos na 
Comlurb juntos, seguimos o 
caminho do nosso pai e agora 
te ceifaram a vida em um ato 
covarde. Um tiro pelas cos-
tas, muito triste”, lamentou o 
irmão nas redes sociais.

Para a família, o tiro parti-
do de policiais que teriam con-
fundido Marcelo com um cri-

minoso. No entanto, a perícia 
ainda não confirmou de onde 
veio a bala, já que no momen-
to em que a vítima foi atingi-
da havia um confronto entre 
a PM e criminosos da região. 

Segundo a Polícia Militar, 
uma equipe da 7ª UPP/16º 
BPM (Vila Cruzeiro) esta-
va em deslocamento para a 
base Merendiba, quando foi 
atacada a tiros por trafican-
tes, gerando confronto. Em 
seguida, encontraram Mar-
celo caído no chão, ferido e 
em convulsão.

Marcelo deixa 
mulher, dois filhos e 
o sonho de seguir os 
passos do pai acabou 
interrompido

INVESTIGAÇÃO

 NJá a Polícia Civil informou que 
o caso está em investigação na 
Delegacia de Homicídios da 
Capital (DHC), e um inquérito 
foi instaurado para apurar as 
circunstâncias da morte. Ques-
tionada sobre o destino dos po-
liciais envolvidos no confronto, 
a Corregedoria da Polícia Militar 
não respondeu até o fecha-
mento desta edição.

Em nota, a Comlurb la-
mentou a morte. “A Comlurb 

está dando todo o apoio à 
família, inclusive com a equi-
pe de assistência social da 
Companhia. A direção presta 
os mais sinceros sentimentos 
à família do estimado gari 
Marcelo, que tinha 38 anos 
de idade e dez de Comlurb. 
Marcelo era casado e deixa 
dois filhos”.

O enterro do corpo de Marce-
lo de Almeida será hoje, no ce-
mitério de Irajá, na Zona Norte.

Polícia apura de onde o tiro partiu

Reportagem da estagiária Thalita 

Queiroz, sob Thiago Antunes.

Operação desarticula organização que 
fazia transferência irregular de veículos

Participação de 
servidores investigada

POLÍCIA CIVIL / DIVULGAÇÃO

Operação ‘Zero Ponto’ cumpriu mandados e prendeu seis pessoas

A Polícia Civil investigará 
se funcionários do Detran e 
das prefeituras do Rio e São 
Gonçalo estão envolvidos 
no esquema fraudulento 
de transferência de pontos 
de carteira de habilitação e 
de propriedade de veículos. 
Ontem, a operação Ponto 
Zero prendeu seis mem-
bros, incluindo os chefes, de 
uma das maiores organiza-
ções criminosas do país. 

Eles atuavam, por meio 
dos sócios da empresa CT 
Multas, em Jacarepaguá, 
na transferência de pontos 
do real infrator da multa 
de trânsito para o nome da 
própria sócia da empresa 
e para terceiros, sem a au-
torização destes, além da 
transferência de veículos 
de forma fraudulenta. “A 
segunda fase, o desdobra-
mento vai ser correr atrás 
desses veículos que foram 
transferidos sem autoriza-
ção, sem a permissão des-
sas locadoras, foram vários 

veículos”, explicou o delegado 
Adriano França, titular da De-
legacia do Aeroporto Interna-
cional do Rio.

Na ação de ontem, nenhum 
servidor público ou terceiri-
zado foi preso. Foram detidos 
Camila Batista Macedo e seu 
marido, Thiago Gomes, donos 
da empresa CT Multas, e fami-
liares Caroline Batista Mace-
do, Bruno Batista Macedo, 
Larissa Gomes Dazzi e Cibelle 
Henrique de Araújo.

Segundo as investigações, 
os suspeitos angariavam clien-
tes, principalmente, em redes 
sociais. “Tinham escritório na 
Zona Oeste. Mas a casa tem es-
paço grande e chama menos 
atenção por não ter a movi-
mentação”, disse França.

Parte do esquema também 
era feito dentro do Aeropor-
to do Galeão. Em suas redes 
sociais, a CT Multas fazia pos-
tagens oferecendo a retirada 
de pontos na carteira de quem 
havia sido multado dentro do 
aeroporto internacional.
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Com mudança no 
calendário,  
imunização é feita 
em 4 policlínicas

Niterói vacina idosos 
a partir de 90 anos

LUCIANA CARNEIRO

Carlos Ruas foi vacinado

Niterói também começou 
ontem a vacinação contra 
a covid-19 de idosos com 
mais de 90 anos. A decisão 
foi tomada pelo Gabinete 
de Crise devido ao limitado 
número de doses de vacina 
ainda disponíveis antes da 
chegada de um novo lote 
do governo federal. A imu-
nização ocorre em quatro 
policlínicas: Barreto, Vital 
Brazil, Itaipu e São Louren-
ço. É necessário levar docu-
mento de identidade.

A administração usou 
critério da vulnerabilidade 
dos idosos acima de 90 anos 
para modificar o calendário 
de vacinação, antes volta-
do para os demais profissio-
nais de Saúde que não estão 
na linha de frente e não são 
do grupo de risco. A vaci-
nação dos profissionais de 
Saúde acima de 60 foi sus-
pensa e será retomada as-
sim que novas doses forem 
entregues pelo Ministério 
da Saúde à cidade.

Na Policlínica Dr. Sérgio 

Arouca, um dos primeiros a se 
vacinar foi o jornalista aposen-
tado Carlos Ruas, 93. Ele con-
ta que vai manter o distancia-
mento social até a aplicação da 
segunda dose da vacina, agen-
dada para 3 de março. A apo-
sentada Dalva Porto de Melo, 
94, também foi vacinada. Dis-
se que se sentiu aliviada, mas 
que continuará seguindo o 
distanciamento social.

A professora aposentada 
Maria Felisberta Baptista da 
Trindade, 90, afirmou que foi 
logo tomar a vacina porque 
quer voltar às suas atividades 
na Associação dos Aposenta-
dos da UFF assim que possível.

A prefeitura reforçou ao 
Instituto Butantan a inten-
ção de adquirir imediata-
mente 1,1 milhão de doses.

Prefeitura fecha boate e registra 44 
multas em ações contra covid-19
No local interditado, houve flagrante de clientes sem máscara, entre outras irregularidades

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DO RIO

Prefeitura do Rio fechou uma boate na Praça Mauá no domingo à noite

A Prefeitura do Rio fechou 
uma boate na Praça Mauá e 
registrou 20 infrações sani-
tárias, no domingo, em ações 
conjuntas integradas pela Se-
cretaria Municipal de Ordem 
Pública (Seop) para fiscalizar 
o cumprimento das medidas 
preventivas de combate à co-
vid-19. Somando o patrulha-
mento de sábado e domingo, 
foram 64 inspeções, com seis 
interdições e 44 autos de in-
frações. Já no trânsito, a fisca-
lização contra estacionamen-
to irregular da Seop removeu 
336 veículos em toda a cidade.

No espaço fechado no Cen-
tro, o Florida Club, os agentes 
constataram som alto, clientes 
consumindo bebidas em pé, 
fumo em ambiente fechado, 
pessoas sem máscara, além da 
falta de licenciamento sanitá-
rio. Diante das irregularida-
des, a boate recebeu interdição 
sumária cautelar até as 7h da 
manhã de ontem.

No domingo, as equipes fis-
calizaram ainda quiosques, 
bares, restaurantes, ambu-
lantes e barraqueiros de Co-
pacabana, Leme, Ipanema, 
Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes, Jacarepaguá, 

Anil e Pechincha. Na orla da 
Zona Sul, entre outras infra-
ções, três quiosques foram 
multados por falta de uso de 
máscara. À noite, na Avenida 
Olegário Maciel, na Barra, o 
proprietário de uma loja de-
cidiu encerrar as atividades 
após os agentes constatarem 
aglomeração no local e entor-
no. O estabelecimento foi mul-
tado e o público dispersou.

No último sábado, a força-
tarefa atuou nos bairros de 
Copacabana, Leme, Ipanema 
(até o Arpoador), Leblon, Vila 
Isabel, Praça da Bandeira, Ti-
juca e Maracanã, palco da final 
da Copa Libertadores da Amé-
rica. Dentro do planejamento 
operacional para o jogo entre 
Santos e Palmeiras, as equipes 
fiscalizaram 17 pontos, com 
nove notificações sanitárias e 

Idosos felizes ao tomarem vacina
Armando, 101 anos, se arrumou e foi ao posto na Gávea. Na Tijuca, Yrani, 99, ganhou ‘presente’ de aniversário

ESTEFAN RADOVICZ

Armando Sasson, de 101 anos, foi ontem logo cedo tomar a vacina

A
rmando Sasson, de 
101 anos, foi ontem 
logo cedo com o filho 
ao Centro Municipal 

de Saúde Píndaro de Carva-
lho Rodrigues, na Gávea, para 
tomar a vacina contra a co-
vid-19. Bruno Sasson contou 
que o pai estava ansioso para 
ser vacinado. “Quando foi pu-
blicado, perguntava ‘quando é 
que vou ser vacinado’, ‘quando 
eu vou ter direito a ser vacina-
do’. Acordou às 6h da manhã, 
acordou minha irmã e queria 
tomar banho porque queria ir 
bonito. Quando cheguei para 
pegá-lo, já estava todo pronti-
nho”, relatou. 

Armando foi um dos mui-
tos idosos vacinados, confor-
me a imunização escalonada 
adotada pela Prefeitura do 
Rio, iniciada ontem por quem 
tem mais de 99 anos. O calen-
dário vai até o fim do mês. Aos 
sábados há repescagem para 
quem não foi no dia (confira 
ao lado). Ontem, a Uerj come-
çou a vacinar também. A imu-
nização no campus Maracanã, 
no esquema drive-thru, ocorre 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 15h.

Ao chegar no posto da Gá-
vea, Armando, que fará 102 
anos em abril, conversou com 
as enfermeiras e estava cons-
ciente da necessidade de se va-
cinar. Ao tomar o imunizante, 
Bruno contou que o pai ficou 
feliz e se sentiu “super prote-
gido”. “Ele recomendou que 
todos se vacinem, o quanto 
é importante, de que a gente 
tem que lutar pela vida. Que 
cada dia a gente luta, cada um 
a sua maneira”. Armando fez 
declaração que emocionou o 
filho: “As pessoas precisam de 
informação. Ter medo é coisa 
natural que o ser humano te-
nha, para combater esse medo 

tem que ter informação”.
“Ele ficou esse tempo todo 

em casa, ficou chateado por-
que gostava de sair, conversar, 
e essa pandemia trouxe muito 
sofrimento para ele e para a 
minha mãe que tem 92 anos”. 
Ela  será vacinada no dia 10.

A jornalista Zuleide Sou-
za de Lima, de 101 anos, que 
chegou acompanhada da fi-
sioterapeuta, foi a primeira a 
ser vacinada no CMS da Gá-
vea. “Eu estou com saudade de 
agradecer a Deus lá na igreja. 
Agora eu posso ir, posso até 
receber uma comunhão, ver 

 NA vacinação de idosos no Rio 
ocorrerá em 236 clínicas da fa-
mília, centros municipais de 
Saúde e em dez postos de drive-
thru. O calendário é válido para 
a capital. Cidades da Região 
Metropolitana e do interior te-
rão seus próprios cronogramas.

Os idosos precisarão levar do-
cumento com foto. Caso tenham 
carteira de vacinação, devem 
apresentar. A Secretaria de Saú-
de avalia que esta primeira se-
mana será a mais complexa em 
termos de logística, devido à difi-
culdade de locomoção de alguns 

idosos. As clínicas terão a mes-
ma programação das vacinas 
contra a gripe. Agentes irão até 
a casa de quem tem dificuldade 
de locomoção, mediante ca-
dastro prévio. Segundo a pasta, 
a recomendação é que “no caso 
de idosos acamados, um familiar 
deve se dirigir a sua unidade de 
Atenção Primária de referência 
para solicitar vacinação em do-
micílio. A visita será agendada 
pela equipe responsável pelo 
território. Dá para consultar as 
clínicas em (http://subpav.org/
ondeseratendido/).

VACINAÇÃO

Imunização em 236 clínicas de 
família e centros de Saúde do Rio

Zuleide Souza de Lima, 101 anos, foi vacinada pela manhã

ESTEFAN RADOVICZ

É uma delícia. Todos 
têm que tomar 
porque é importante 
para a segurança de 
todo mundo”
ZULEIDE DE LIMA, 
jornalista de 101 anos 

Imunização 
escalonada da 
prefeitura começou 
ontem por quem 
tem mais de 99 anos

a missa. Estou sentindo de 
coração”, disse a moradora do 
Leblon que tem três netos e 13 
bisnetos. “É uma delícia. To-
dos têm que tomar porque é 
importante para a segurança 
de todo mundo”, contou. 

No Centro de Saúde Hei-
tor Beltrão, na Tijuca, Yrani 
Carvalho, 99, foi vacinada. A 
filha, Iara Cavalcante, disse 
que a mãe recebeu “presen-
te”, já que completará o cen-
tenário esse mês. 

Reportagem da estagiária Luisa Bertola, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

três interdições (Birosca Espe-
to Beer, Buxixo Chopp e uma 
banca de jornal). Os agentes 
também orientaram 33 am-
bulantes sem autorização a 
deixar as ruas e apreenderam 
95 bebidas alcoólicas. Três veí-
culos foram removidos por es-
tacionamento irregular.

BALANÇO GERAL
Em 17 dias (de 15 a 31 de janei-
ro), a operação já contabiliza 
346 inspeções a estabeleci-
mentos, registrando 174 infra-
ções sanitárias e 30 interdições 
– sendo oito delas de eventos 
clandestinos que reuniriam 
público total estimado de mais 
de 4,5 mil participantes.

Desde o início da operação, 
no dia 15 de janeiro, foram fei-
tas 60 incursões em áreas co-
merciais de 42 bairros como 
Méier, Maracanã, Tijuca, Vila 
Isabel, Leblon, Ipanema, Co-
pacabana, Botafogo, Bangu, 
Barra da Tijuca, Recreio dos 
Bandeirantes, Lapa, Ilha do 
Governador, Lagoa, Largo do 
Machado, Aterro do Flamengo 
(área de lazer), Vila da Penha, 
Vista Alegre, Gávea, Marechal 
Hermes, Urca, São Cristóvão, 
entre outros.
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BRASILBRASIL / MUNDO

Brasil poderá 
ter ‘milhões de 
doses’ em breve
Farmacêutica indiana desenvolve imunizante que 
está na fase 3 de testes e já negocia com o país

GERALDO GONÇALVES/PMVR

A 
farmacêutica indiana 
Zydus Cadila deve en-
cerrar até abril testes 
clínicos na Índia de 

um imunizante contra a co-
vid-19 - a vacina Zycov-D - e 
tem tratativas com laborató-
rio brasileiro para, em breve, 
trazer doses da vacina ao país, 
segundo informou o laborató-
rio. “Vamos trabalhar de perto 
com as autoridades sanitárias 
para ajudar as pessoas do Bra-
sil a acessarem a vacina”. “Em 
breve entregaremos dados dos 
testes para as autoridades e 
aguardamos suas orientações 
sobre o caminho a seguir”, di-
vulgou a empresa, que revelou 
ser capaz de “entregar milhões 
de doses” ao Brasil.

Em nota, a farmacêutica 
afirmou que “negocia com um 
dos laboratórios mais tradicio-
nais e qualificados do país”. O 
laboratório informou à Agên-
cia Estadão Consteúdo que 
não poder revelar a contrapar-
te brasileira, por enquanto, em 

função de questão contratual.
Os estudos na Índia estão 

na fase 3, que devem determi-
nar qual a eficácia da vacina 
em proteger humanos contra 
formas de manifestação da co-
vid-19. Os testes clínicos com 
a vacina foram iniciados em 
janeiro e contam com a parti-
cipação de 30 mil voluntários.

A expectativa do laborató-
rio é produzir 150 milhões de 

doses da vacina por ano, com 
espaço para aumentar a pro-
dução conforme a demanda. 
Caso a Anvisa aprove o uso da 
vacina, o laboratório diz ser 
capaz de “entregar milhões de 
doses” ao Brasil.

A vacina Zycov-D pode ser 
a primeira baseada em DNA 
a chegar ao mercado. Entre as 

vantagens, a vacina independe 
do armazenamento em free-
zers, podendo ser transporta-
da à temperatura ambiente e 
armazenada desta forma por 
meses, informou o fabrican-
te. De acordo com os testes, 
permanece estável a 23°C por 
três meses, e, para estoque por 
período mais prolongado, são 
necessárias temperaturas en-
tre 2°C a 8°C. 

Ao todo, o laboratório re-
comenda a aplicação de três 
doses para que a eficácia máxi-
ma seja alcançada, ainda que o 
imunizante desencadeie “res-
posta boa” a partir da segunda 
dose. Até o momento não há 
um preço definido por dose. “A 
Zydus acredita em fornecer te-
rapias, diagnósticos e vacinas 
acessíveis, especialmente du-
rante esta pandemia”, afirmou.

O laboratório informou 
que este tipo de vacina per-
mite atualização mais fre-
quente, conforme cepas de 
vírus em circulação. O labo-
ratório planeja realizar atua-
lizações mensais. 

Este tipo de vacina 
permite atualização 
frequente, conforme 
cepas do vírus em 
circulação

Zycov-D pode ser a primeira baseada em DNA no mercado. Ela independe do armazenamento em freezers

CHEGADA PREVISTA PARA DIA 10

SP confirma insumos para mais 8,7 milhões de vacinas

O governador de São Paulo, 
João Doria, confirmou ontem a 
liberação de um segundo lote de 
5,6 mil litros de insumos na Chi-
na para a produção de mais 8,7 
milhões de doses da vacina do 
Instituto Butantan. A chegada 
da matéria-prima está prevista 
para o próximo dia 10.

“Acabamos de receber a infor-
mação de que o Governo da China 
liberou a exportação de mais 5,6 mil 
litros dos insumos da vacina do Bu-
tantan. Portanto, com isso, teremos 
mais 8,7 milhões vacinas em São 
Paulo, com chegada prevista até o 
dia 10 de fevereiro”, afirmou Doria.

Amanhã, o Butantan receberá 

o primeiro lote com 5,4 mil litros 
de Insumo Farmacêutico Ativo 
previsto para este mês. A carga 
é enviada pela biofarmacêutica 
Sinovac, com sede em Pequim, 
e permitirá a produção de 8,6 
milhões de doses do imunizante 
em SP. O desembarque será à 
noite, em Viracopos (Campinas).

Ao lado de Bolsonaro, Fux critica negacionismo na pandemia
Ministro do STF desaprova discurso do desembargador Carlos Eduardo Contar compartilhado pelo presidente em suas redes sociais

SCO/STF

Ao lado de Bolsonaro, Luiz Fux abriu os trabalhos do Judiciário 

diadas e para a salvaguarda 
dos direitos de liberdade dos 
cidadãos e da imprensa”.

O presidente do Supremo 
afirmou, ainda, que no caso 
de chegarem à corte proces-
sos sobre a pandemia, serão 
incluídos no calendário para 
atender as necessidades im-
portantes para o país.. 

“Estamos todos do mesmo 
lado. A pandemia demons-
trou o quão apequenadas são 
nossas divergências e o quão 
pontuais são nossas discor-
dâncias, quando as compa-
ramos com a grandeza de 
nossa missão: a de zelar pela 
força normativa da Consti-
tuição da República Federa-
tiva do Brasil”, disse Fux. 

Ao lado do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, o mi-
nistro do Supremo Tribunal 
Federal, Luiz Fux, criticou on-
tem todo o negacionismo que 
envolve a pandemia do coro-
navírus. Em sua declaracão, 
na abertura do ano judiciá-
rio, Fux desaprovou o discur-
so do presidente do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso do 
Sul, desembargador Carlos 
Eduardo Contar, que chegou 
a ser compartilhado nas redes 
sociais de Bolsonaro. No post 
disseminado pelo presidente, 
o desembargador chamou de 
“irresponsável, covarde e pica-
reta” pessoas que defendiam o 

isolamento social como forma 
de prevenção à covid-19. 

“Não tenho dúvidas de que 
a ciência, que agora conta com 
a tão almejada vacina, vencerá 
o vírus; a prudência vencerá 
a perturbação; e a racionali-
dade vencerá o obscurantis-
mo. Para tanto, não devemos 
dar ouvidos às vozes isoladas, 
algumas inclusive no âmbito 
do Poder Judiciário, confesso 
que fiquei estarrecido com a 
manifestação de um presiden-
te de um tribunal de justiça 
menosprezando esse flagelo 
que abusam da liberdade de 
expressão para propagar ódio, 
desprezo às vítimas e negacio-
nismo científico. É tempo va-
lorizarmos as vozes pondera-

das, confiantes e criativas que 
laboram diuturnamente, nas 
esferas públicas e privadas, 
para juntos vencermos essa 
batalha”, afirmou Fux.

Durante a primeira sessão 
do STF deste ano, Fux infor-
mou que as pautas de julga-
mento para o primeiro semes-
tre de 2021 serão focadas na 
retomada econômica do país. 
Segundo ele, são “casos cujo 
desfecho possam contribuir 
para a segurança jurídica dos 
contratos, para a retomada 
econômica do país, para o re-
forço da harmonia entre os en-
tes federativos e os poderes da 
república, para a higidez das 
instituições públicas, para a 
proteção das minorias vilipen-

Cresce número de mortes em Portugal
Total de óbitos pela covid-19 em janeiro é quase metade dos mortos durante a pandemia

Quase metade do total de 
mortes por coronavírus em 
Portugal foi registrado ape-
nas no mês de janeiro, evi-
denciando o rápido agra-
vamento da pandemia nas 
últimas semanas no país. 
Segundo autoridades portu-
guesas, o aumento drástico 
dos casos de covida-19 se deu 
por conta da variante do Rei-
no Unido e do relaxamento 
das restrições nos feriados 
de final de ano.

Somente este mês janei-
ro, um total de 5.576 pessoas 
morreram de coronavírus, 
o que representa 44,7% de 
todas as 12.482 mortes des-
de que o vírus começou a 

Foram 5.576 mortes este mês

Já Hong Kong vai esten-
der as medidas de distancia-
mento social por mais duas 
semanas, até depois do feria-
do do Ano Novo Lunar, em 

12 de fevereiro, e vai impor 
regras de testes mais rígidas. 
As medidas, que incluem a 
proibição de mais de duas 
pessoas se reunirem e come-
rem em restaurantes após as 
18h locais, permanecerão em 
vigor até 17 de fevereiro. 

“Será necessário mais 
tempo antes de vermos uma 
melhora substancial dos re-
gistros”, disse ontem o secre-
tário-chefe de Hong Kong, 
Matthew Cheun.

O país vem registrando 
mais de cinco mil novos ca-
sos por dia. Netanyahu pres-
siona pela extensão do blo-
queio, mas a oposição disse 
que só concordaria caso as 
multas fossem aumentadas 
para quem violar as regras.

se espalhar no país ibérico 
em março do ano passado. 
Portugal tem a maior média 
contínua de sete dias de no-
vos casos diários per capita 
do mundo, segundo o our-
worldindata.org.

Diante do aumento de 
casos de covid-19 e apare-
cimento de novas cepas 
com maior grau de disse-
minação, vários países ini-
ciam nova onda de estender 
os bloqueios e estados de 
emergência.

O Japão, por exemplo, deve 
estender o estado de emergên-
cia por mais um mês, até 7 de 
março, atualmente previsto 
para acabar em 7 de fevereiro. 
O anúncio está previsto para 
ocorrer hoje.

Bayer vai produzir 
vacina da CureVac

O grupo farmacêutico Ba-
yer anunciou ontem que 
produzirá, a partir de 2022, 
a vacina contra o coronaví-
rus que desenvolvida pela 
empresa alemã CureVac. 
“Estou feliz de anunciar que 
temos a capacidade neces-
sária para produzir a vaci-
na da CureVac baseada no 
RNAm”, afirmou o diretor 
do setor farmacêutico da 
Bayer, Stefan Oelrich.

O executivo informou 
que o objetivo é produzir 
160 milhões de doses nos 
primeiros 12 meses. “Ain-
da é necessário aumentar 
a disponibilidade das vaci-
nas”, acrescentou Oelrich. 

Essas capacidades vão-se 
somar à produção na rede já 
existente da CureVac de 300 
milhões de doses este ano, e 
1 bilhão, em 2022, afirmou o 
CEO da CureVac, Franz-Wer-
ner Haas, cujo projeto se en-
contra na fase 3 de testes clí-
nicos e está “em processo de 
certificação”, disse o ministro 
da Saúde, Jens Spahn.

Segundo o ministro, ga-
rantir a produção da vacina 
no longo prazo é importante, 
diante de possíveis mudanças, 
ou da necessidade de segunda 
vacinação dentro de um ano, 
ou mais. Bayer e o laborató-
rio da CureVac, com sede em 
Tübingen, anunciaram mês 
passado parceria para acelerar 
desenvolvimento de vacinas.

Debate não é sinônimo de 
combate; tampouco dissenso é 
sinônimo de discórdia”

LUIZ FUX, presidente do STF

 > Lisboa, Portugal  > Frankfurt Alemanha

 > Brasília

 > Nova Delhi, Índia
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Poucos bloqueios 
foram registrados 
na paralisação dos 
caminhoneiros 

Primeiro dia 
de greve 
sem 
transtornos

O Ministério da Infraestru-
tura e a Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) informaram 
que, por volta das 17h (de 
Brasília), o fluxo de veículos 
era normal, sem qualquer 
ponto de retenção total ou 
parcial, em todas as rodovias 
federais, concedidas ou sob 
gestão do DNIT. Ao longo do 
dia, a pasta divulgou boletins 
sobre a situação nas estradas 
ontem, primeiro dia da para-
lisação dos caminhoneiros.

Pela manhã, houve tenta-
tiva de bloqueio na BR-060, 
na altura do quilômetro 190 
em Goiás. Contudo, equipes 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral e do Corpos de Bombei-
ros retiraram rapidamente 
o material e a rodovia foi li-
beradas nos dois sentidos. 
Em Mossoró (RN), também 
houve bloqueio parcial na 
rodovia BR-034.

Entre outras reivindica-
ções, os caminhoneiros pe-
dem a redução do PIS/Cofins 
sobre o óleo diesel e aumento 
dos valores mínimos do fre-
te, tabela estabelecida ainda 
em 2018, quando a categoria 
parou por 11 dias. 

Rodrigo Pacheco é eleito no Senado
Parlamentar do DEM de Minas Gerais derrota Simone Tebet (MDB-MS) e vai presidir a Casa até 2023

ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Rodrigo Pacheco: discurso de pacificação e promessa de independência na relação com o Planalto

O 
senador Rodrigo Pa-
checo (DEM-MG) 
foi escolhido para 
ser o presidente do 

Senado Federal pelos próxi-
mos dois anos. Apoiado pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
venceu a eleição por 57 votos, 
contra 21 da senadora Simo-
ne Tebet (MDB-MS), aban-
donada pelo próprio partido 
e a única a seguir na disputa.

Logo após o resultado, ele 
se pronunciou na tribuna 
do Senado. No seu primei-
ro discurso como presiden-
te da Casa, afirmou que as-
sume o posto sem esquecer 
a Constituição: “Assumo a 
mais alta incumbência que 
me foi dada. Assumo com 
integrais valores democrá-
ticos na nossa República e 
da nossa Constituição. Como 
bem destacou Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), a partir desse 
momento, não existem mais 
candidaturas e partidos, não 
existem mais divisões”. 

Além de Bolsonaro e de 
Alcolumbre, o antecessor no 
cargo, Pacheco contou com 
dez partidos. Conforme o 
‘Estadão’ revelou, o governo 
liberou um total de R$ 3 bi-
lhões em verbas extras para 
deputados e senadores na es-
teira da negociação. Na Câ-

cou um assessor de seu gabi-
nete como diretor da Agên-
cia Nacional de Transportes 
(ANTT) - órgão que tem como 
atribuição regular empresas 
de sua família. A indicação 
foi questionada por violar a 
Lei de Agências Reguladoras 
e ainda não passou pelo ple-

nário. Como presidente, ele 
será responsável por pautar 
ou devolver a indicação.

A votação pelo comando 
do Senado e da Câmara mar-
ca a disputa política mais 
importante de 2021, que vai 
definir a agenda legislativa 
do país pelos próximos dois 

anos, influenciar a votação 
de reformas, preparar o ter-
reno da corrida eleitoral de 
2022 e redesenhar as rela-
ções do Congresso com o go-
verno Bolsonaro e o Supre-
mo Tribunal Federal.

Senador teve o 

apoio do presidente 

Jair Bolsonaro, 

do antecessor 

Alcolumbre e de  

dez partidos 

SÓ NA AMEAÇA

 NHoras antes do início da 
sessão para a presidência da 
Câmara dos Deputados, Ro-
drigo Maia (DEM) declarou 
que não dará seguimento a 
nenhum pedido de impea-
chment contra o presidente 
da República, Jair Bolsonaro. 
“Não vou deferir impeach-
ment”, disse Maia. Acumu-
lando mais de 60 pedidos, 
ele encerrou ontem seu 
mandato na presidência da 
Câmara, cargo que lhe daria 
o poder de analisar e dar se-
guimento aos pedidos. 

No domingo, em uma di-
fícil reunião com filiados de 
seu partido e de legendas 
de esquerda, Maia sinali-
zou que daria seguimento 
a alguns desses mais de 60 
pedidos de impeachment. 
Foi uma reação ao afasta-
mento de integrantes do 
DEM da candidatura de Ba-
leia Rossi (MDB-SP). 

A saída do bloco teria 
reforçado ainda mais o fa-
voritismo na disputa de  Ar-
thur Lira (PP-AL), candidato 
apoiado por Bolsonaro.

Maia recua em 
impeachment

 > Brasília mara, que se reuiu ontem à 
noite para eleger o novo pre-
sidente, o candidato de Bol-
sonaro é o deputado Arthur 
Lira (PP-AL), na disputa com 
Baleia Rossi (PMD-SP). Até 
o fim desta edição, a votação 
não havia terminado. 

Com formação em Direito, 
Rodrigo Pacheco prometeu 
agir com independência em 
relação ao Palácio do Planal-
to e fez um discurso de pa-
cificação. Nos bastidores, a 
vitória era dada como certa 
antes mesmo da votação si-
gilosa, contando com o apoio 
não só de bolsonaristas, mas 
também de partidos da opo-
sição. Católico, ele está no 

primeiro mandato como se-
nador e presidirá a Casa até 
fevereiro de 2023.

O senador nasceu em Por-
to Velho (RO), mas se elegeu 
por Minas Gerais, onde a fa-
mília é dona de empresas de 
transporte rodoviário. Em 
dezembro de 2020, empla- Com Estadão Conteúdo
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FERNANDO DINIZ DEMITIDO
O treinador não resistiu à sequência de 

seis jogos sem vitória do São Paulo e 

foi dispensado pela diretoria.

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

NA CAÇADA AO INTERNACIONAL BOTAFOGO

Mengão vence o Sport e 
segue vivo no Brasileiro
Com primeiro tempo avassalador, time faz 3 a 0 e fica a quatro pontos do líder

DANIEL CASTELO BRANCO

Gabigol festeja o primeiro do Flamengo em Recife: na cola do Inter

O 
Flamengo está vivo 
na briga pelo título do 
Campeonato Brasilei-
ro. Após um primeiro 

tempo avassalador e uma se-
gunda etapa pouco intensa, o 
Rubro-Negro carioca bateu o 
Sport, na Ilha do Retiro, por 
3 a 0, gols de Gabigol, Bruno 
Henrique e Pedro. O time che-
gou aos 61 pontos e segue na 
cola do líder Internacional, 
que está com 65. 

O primeiro tempo foi co-
mandado pelo Flamengo, que 
domou o Leão, seriamente 
ameaçado de rebaixamento. 
Com uma estratégia auda-
ciosa, com a marcação alta, o 
Sport viu o planejamento ir 
por água abaixo logo aos três 
minutos. Gerson deu lindo 
passe para Arrascaeta, que to-
cou para o meio da área, e Ga-

bigol, livre, apenas empurrou.
O Flamengo manteve a in-

tensidade e logo ampliou. Aos 
18, em rebote de cruzamento 
de Gabigol, Arrascaeta chu-
tou, a bola foi travada e sobrou 
para Bruno Henrique, que 
mandou um foguete: 2 a 0.

Logo depois, o lance polê-
mico do jogo. Junior Tavares 
subiu para cabecear e a bola 
tocou na mão do lateral na 
área, mas o árbitro mandou se-
guir. O jogadores do Flamengo 
foram ao desespero pedindo 
pênalti. Em vão. A postura não 

mudou e o time colecionou 
chances desperdiçadas. 

Na saída para o intervalo, 
Bruno Henrique criticou a 
arbitragem. “Não queria fa-
lar isso, não, mas a arbitra-
gem hoje em dia não dá para 
entender. Fomos falar com 
ele (árbitro) sobre a mão que 
aconteceu e ele falou que foi 
sem querer. A gente não sabe 
o critério. Uns marcam, outros 
não”, reclamou.

No segundo tempo, o Fla-
mengo diminui o ritmo e apos-
tou nas saídas em velocidade. 
O Sport, inofensivo, não re-
presentava perigo e pouco as-
sustava. O time administrou a 
vitória e ampliou com Pedro, 
aos 50 minutos. 

Agora, na quinta-feira, o 
Flamengo terá um velho ri-
val pela frente no Brasileiro: 
o clássico diante do Vasco, às 
21h, no Maracanã.

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Primeiro quero parabeni-
zar o Palmeiras pelo título da 
Libertadores da América, no 
Maracanã. Jogo duro com o 
Santos, difícil, mas que con-
tou com a estrela de Rony e a 
bela cabeçada de Breno Lo-
pes. Merecido por tudo o que 
fez na competição. Agora res-
ta saber se o Palmeiras que 
o Botafogo pegará hoje, às 
16h, no Allianz Parque, será 
o campeão ou o time da res-
saca com o título. Vai come-
morar, Porco! O Fogão está 
mesmo precisando...

RESSACA OU O 
CAMPEÃO?

DANIEL CASTELO BRANCO

CRITÉRIO ZERO

V
asco e Bahia se enfrentaram, em São Ja-
nuário, e o jogo era totalmente decisi-
vo. O Gigante da Colina com 36 pontos 

e o Tricolor, com 35 até então. Mas o árbitro 
Wilton Pereira Sampaio e o VAR, que segue 
errando, complicaram totalmente o jogo. Não 
deram pênalti do goleiro Douglas no lateral-
direito Léo Matos. Depois não expulsaram o 
volante Gregore, após mais uma solada na coxa 
que tirou o meia Benítez do jogo. Aí veio o lance 
de Leandro Castan e Douglas. O zagueiro não 
teve intenção, mas acertou o goleiro e foi expul-
so com razão. Mas por que o VAR só funcionou 
para prejudicar o Vasco? A interferência da 
arbitragem foi característica e péssima na par-
tida. O Vasco, inclusive, quer a escuta do VAR. 
E com toda razão. Ser prejudicado contra um 
adversário direto em reta final de campeonato 
pode custar muito caro ao Gigante da Colina.

Treinador do Vasco, Vanderlei Luxemburgo ficou na bronca

 nEu canso de falar: é lin-
do ver o futebol dos times 
do Fernando Diniz. Toque 
bonito, gols maravilhosos, 
posse de bola e tudo mais. 
Só que, no fim, o que acon-
tece? Demissão e nada de 
título. Mesmo após ficar 
no topo, o São Paulo repe-
tiu o destino dos times do 
treinador: não vai ganhar 
nada. Futebol moderno é 
necessário e importante 
para nos atualizarmos. Mas 
nada melhor do que a boa 
e velha vitória. Fica a dica.

E SEM TÍTULO  
DE NOVO...

VOA, FLUZÃO!

 nO Fluminense está fazendo campanha espetacular no 
Brasileiro, mesmo depois de tantos problemas, e está mui-
to próximo de dar a vaga na Libertadores como presente 
à torcida. O placar de 3 a 0 no Goiás foi para dar moral na 
reta final e deixar claro que os jogadores estão comprome-
tidos com os objetivos. Com críticas ou não, o trabalho do 
presidente Mário Bittencourt tem que ser reconhecido.
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Benevenuto e Babi se atrasam para 
treino e estão fora da partida de hoje

Cheio de garotos, 
Alvinegro encara um 
Palmeiras em festa

Diante de um Palmeiras em 
festa com o título da Liber-
tadores, o Botafogo vai em 
busca de uma vitória para 
manter vivo o sonho de 
permanência na Série A. As 
equipes se enfrentam hoje, 
às 16h, no Allianz Parque, 
pela 33ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

A situação do Botafogo 
na competição é extrema-
mente delicada. Com 23 
pontos, na lanterna, está 
virtualmente rebaixado 
para a Série B. Caso vença 
todos os jogos que tem pela 
frente, a equipe de Barro-
ca chegará a no máximo 41 
pontos. O Fortaleza, o pri-
meiro dentro da zona de re-
baixamento, já tem 35 pon-
tos. O que torna a missão 
alvinegra quase impossível.

O time terá dois desfal-
ques de última hora: o za-

gueiro Marcelo Benevenuto 
e o atacante Matheus Babi se 
atrasaram para o treino de on-
tem e estão fora do jogo. “Op-
tamos por tirar os atletas. O 
momento pede uma rigidez 
um pouco maior. A resposta 
dos atletas a isso foi muito 
positiva, inclusive dos atletas 
que estão deixando de partici-
par do jogo, pediram descul-
pas e entenderam. Essa é uma 
conduta que a gente não pode 
abrir mão”, afirmou o diretor 
de futebol Eduardo Freeland 
em entrevista à BotafogoTV. 
No domingo, Rhuan, Lecaros 
e Ênio também se atrasaram. 

Barroca deverá escalar 
muitos jovens. O time deve ir 
a campo com Diego Cavalieri; 
Kevin, Sousa, Kanu e Rafael 
Forster; José Welison, Ro-
mildo e Caio Alexandre; Davi 
Araújo (Angulo), Matheus 
Nascimento e Rafael Navarro.

VASCO

Clube quer que a CBF dê 
acesso à gravação do VAR 
em jogo com o Bahia
Diretoria cruzmaltina critica a não expulsão 
de Gregore por entrada em Martín Benítez

Dois pesos e duas medidas. 
Essa é a unânime avaliação do 
Vasco sobre a atuação do árbi-
tro Wilton Pereira Sampaio no 
empate sem gols com o Bahia, 
domingo, em São Januário. À 
espera de uma posição, o Cruz-
maltino protocolou  na CBF 
um protesto contra a atuação 
da equipe de arbitragem e do 
VAR. No ofício, a diretoria so-
licita reunião com a Comissão 
Nacional de Arbitragem.

Volante 
Martinelli 
celebra gols

FLUMINENSE

A temporada será ines-
quecível para Martinelli, 
titular nos últimos jogos 
do Fluminense. Domingo, 
na vitória de 3 a 0 sobre o 
Goiás, o volante de 19 anos 
marcou seus dois primei-
ros gols como profissional. 

“Na base, eu chegava 
mais na área. Fui feliz nos 
dois chutes, contei com um 
pouco de sorte também”, 
disse. Mais uma revelação 
de Xerém, Martinelli recen-
temente renovou contrato 
até 2024: “Espero dar mui-
tas alegrias à torcida”.

NAS REDES

 nO goleiro Douglas, do Bah-
ia, levou cinco pontos no ros-
to após o impressionante 
lance com Leandro Castan na 
partida com o Vasco. Douglas 
comentou a jogada nas redes 
sociais. O goleiro disse que 
Castan não teve maldade e 
já se desculpou.

“Pancada forte, mas es-
tou melhorando. Pegou na 
garganta, o que incomoda, 
mas era uma bola decisiva. 
Não vi maldade. Não foi nada 
demais, tirando a marca e os 
pontos. Recuperar para, se 
tiver condições, jogar quarta 
(amanhã)”, afirmou.

Douglas 
desculpa 
Castan

O fato de o VAR não ter re-
comendado a revisão da en-
trada do volante Gregore no 
meia Benítez causou revolta 
no clube, já que Leandro Cas-
tan foi expulso por ter atingido 
o goleiro Douglas, mesmo que 
involuntariamente. 

O Vasco anunciou que o 
presidente Jorge Salgado, de 
73 anos, testou positivo para a 
covid-19. Ele está assintomáti-
co e trabalhando de casa.

Destaque do 
Tricolor, garoto 
ainda não tinha 
balançado a rede

 > Recife

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 
CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

A COMISSÃO DE PREGÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – PRODERJ torna público 
que após cumprimento integral da decisão liminar proferida em plantão judiciário nos 
autos do Processo Judicial nº 0020688-43.2021.8.19.0001, retoma o procedimento 
licitatório constante do Pregão Eletrônico (SEI nº E-04/171/221/2018), cujo objeto é: 
Registro de Preços para a Contratação de Serviços de Comunicação de Dados de 
Longa Distância (WAN) e Conexão Internet para a Rede do Governo do Estado do 
Rio de Janeiro – INFOVIA 3.0 (ConectaRJ) para o dia 05/02/2020 às 11:00h.
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ECONOMIA

Fecomércio RJ assina termo e 
comércio funciona no Carnaval
A ideia é ‘beneficiar os comerciantes de toda a cidade em um período atípico’”, dizem

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Saara poderá funcionar durante o período do feriado de Carnaval, bem como outros lugares

A Fecomércio RJ firmou com 
o Sindicato dos Empregos do 
Comércio do Rio de Janeiro 
um termo para permitir que 
todas as empresas da capital, 
que tiverem interesse, fun-
cionem na terça-feira de Car-
naval, dia 16, e a adoção do 
horário integral na quarta-
feira de Cinzas, dia 17, me-
diante a formalização de ter-
mo de adesão. Na segunda 
de Carnaval, fica mantida a 
autorização para o funciona-
mento normal do setor.

“Trata-se de um pleito da 
Federação que beneficiará 
os comerciantes de toda a ci-
dade em um período atípico. 
O feriado foi mantido, mas 
as autoridades anunciaram 
que não vão permitir come-
morações oficiais da data, 
como desfiles de escolas de 
samba e blocos de rua, por 
conta da pandemia”, explica 
Antonio Florencio de Quei-
roz Junior, presidente da Fe-
comércio RJ.

O presidente da Fecomér-
cio ainda acrescentou que 
a medida é para auxiliar os 

empresários nesta retoma-
da econômica, conseguindo 
assim negociar a permissão 
para que as empresas do 

comércio da cidade funcio-
nem normalmente nestas 
duas datas. “Esperamos que 
a medida contribua para o 

aumento das vendas e dê a 
todos o fôlego necessário 
para o setor voltar a crescer”, 
finalizou ele. 

Aposentadoria com 
reajuste para quem 
recebe acima do mínimo
INSS começa a fazer pagamentos. Confira o calendário abaixo

REPRODUÇÃO INTERNET

Para quem está dentro dos critérios, o aumento é de 5,45%A
posentados e pensio-
nistas do Instituto 
Nacional do Seguro 
Social (INSS) que têm 

benefício maior que um salário 
mínimo (R$ 1.100) receberam 
a partir desta segunda-feira, 

dia 1º, com reajuste. O calen-
dário de pagamentos desta ro-
dada vai até sexta-feira, dia 5. 

A data de recebimento va-
ria de acordo com o número 
final do benefício, excluindo 
o dígito. Para aqueles que re-

cebem até um salário míni-
mo, os depósitos referentes 
a janeiro começaram no úl-
timo dia 25 e também termi-
nam nesta sexta-feira. 

O benefício está sendo 
pago de forma reajustada 

este ano. Para quem recebe 
acima de um salário míni-
mo, o aumento é de 5,45%. 
Confira abaixo o calendário 
de pagamentos do INSS de 
acordo com o final do bene-
fício excluindo o dígito.

 > No dia 13 de janeiro, foi 
oficializado, por meio de 
uma portaria, que os segu-
rados que ganham acima do 
salário mínimo (R$ 1.100) 
tiveram correção de 5,45%, 
conforme o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC). Sendo assim, o teto 
subiu a R$ 6.433,57 - antes 
era de R$ 6.101,06. Para os 
beneficiários que ganham 
o piso nacional, o reajuste 
foi de 5,26% - o mesmo defi-
nido para o salário mínimo 
deste ano.

Aposentados que come-
çaram a receber os recur-
sos no ano passado, terão 
um reajuste proporcio-
nal, conforme a data de 
início da aposentadoria. 
Por exemplo, terá reajuste 
de 5,45% quem começou 
a receber o benefício até 

janeiro de 2020. Se foi em 
fevereiro do ano passado, 
a correção aplicada será 
de 5,25%. Em dezembro 
passado, por exemplo, 
fica em 1,46%. A correção 
corresponde à inflação do 
período.

 L Até janeiro/2020: 
5,45%

 L Em fevereiro/2020: 
5,25%

 L Em março/2020: 5,07%
 L Em abril/2020: 4,88%
 L Em maio/2020: 5,12%
 L Em junho/2020: 5,39%
 L Em julho/2020: 5,07%
 L Em agosto/2020: 4,61%
 LEm setembro/2020: 

4,23%
 LEm outubro/2020: 3,34%
 LEm novembro/2020: 

2,42%
 LEm dezembro/2020: 

1,46%

Entenda os reajustes
PRÓXIMAS DATAS

FINAL 1
Para quem ganha até um 
salário mínimo:

 N 25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 
24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 
24/11 e 23/12.

P a r a  q u e m  g a n h a  
m a i s  d e  u m  s a l á r i o 
mínimo:

 N 1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 
1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 
1º/12 e 3/1/2022.

FINAL 2
Para quem ganha até um 
salário mínimo:

 N 26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 
25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 
25/11 e 27/12.

Para quem ganha mais 
de um salário mínimo:

 N 2 /2 ;  2 / 3 ;  5 /4 ;  4/ 5 ;  2 /6 ; 

2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 
4/1/2022.

FINAL 3
Para quem ganha até um 
salário mínimo: 

 N 27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 
28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 
26/11 e 28/12.

Para quem ganha mais de 
um salário mínimo:

 N 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 
3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022.

FINAL 4
Para quem ganha até um 
salário mínimo:

 N 28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 
29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 
29/11 e 29/12.

Para quem ganha mais de 
um salário mínimo:

 N 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 
6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022.

FINAL 5
Para quem ganha até um 
salário mínimo:

 N 29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 
30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 
30/11 e 30/12.

Para quem ganha mais de 
um salário mínimo:

 N 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 
8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022.

FINAL 6
Independentemente do 
valor

 N1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 
1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022.

FINAL 7
Independentemente do 
valor

 N 2/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 
3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 
4/1/2022.

FINAL 8
Independentemente do 
valor

 N 3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 
4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 
5/1/2022.

FINAL 9
Independentemente do 
valor

 N 4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 
5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 
6/1/2022.

FINAL 0
Independentemente do 
valor

 N 5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 
6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 
7/1/2022.

R$ 315 bilhões em 
privilégios tributários
Até o fim de 2021, o Brasil 
concederá R$ 315 bilhões 
em privilégios tributários 
só na esfera federal. O 
dado faz parte do levan-
tamento Privilegiômetro, 
da Unafisco Nacional.

O hotsite da associação 
dos auditores fiscais da 
Receita Federal traz com 
detalhes o volume de gas-
tos tributários inúteis. O 
trabalho revela o quanto 
vem sendo renunciado 
pelo Estado sem qualquer 
critério técnico do ponto 
de vista macroeconômico, 

recursos que poderiam estar 
ajudando em medidas como 
o auxílio emergencial.

Ainda de acordo com o es-
tudo, os cinco maiores privilé-
gios tributários do Brasil são a 
isenção dos lucros e dividen-
dos distribuídos por pessoa 
jurídica; a não instituição do 
Imposto sobre Grandes For-
tunas (IGF); o Simples Na-
cional, quando usufruído por 
empresas com faturamento 
superior a R$ 1,2 milhão; a re-
núncia fiscal da Zona Franca 
de Manaus; e os programas de 
parcelamentos especiais. 
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

 > O valor de Restos a Pa-
gar é referente à dívida 
de um ano deixada para o 
ano seguinte. O montante 
de R$ 3,6 bilhões foi divul-
gado na última sexta-fei-
ra, no Relatório Resumido 
de Execução de Orçamen-
tária (RREO).

De acordo com a Se-
cretaria Estadual de Fa-
zenda, desse total, R$ 

2,2 bilhões (61,1%) re-
ferem-se à folha de pa-
gamento de dezembro, 
paga no início de janei-
ro. Outros R$ 500 mi-
lhões já foram pagos em 
janeiro. Ainda segundo 
a pasta, o restante do va-
lor dos Restos a Pagar já 
tem programação de ser 
quitado para o primeiro 
trimestre deste ano. 

Previsão de zerar dívida

Antecipação de salários 
é meta no Estado do Rio

AGÊNCIA O DIA

Secretário Guilherme Mercês: pasta trabalha para adiantar salários

O 
raio-x das finanças 
fluminenses apre-
senta um quadro 
mais otimista com 

a redução dos restos a pagar 
do Estado do Rio de Janeiro: 
em 2020, chegou ao menor 
valor desde 2015, ou seja, de 
R$ 3,6 bilhões. A melhora 
desse cenário, na prática, 
poderá trazer mais estabili-
dade para o funcionalismo. 
Aliás, o pagamento de salá-
rios em uma data anterior 
ao 10º dia útil (prazo oficial 
para quitar os vencimentos 
desde 2016) continua nos 
planos do governo. 

Segundo o titular da Fazen-
da, Guilherme Mercês, esse 
é um desafio e também uma 
meta a ser perseguida pela 
pasta. “Ao longo desse ano a 
determinação do governador 
(em exercício, Cláudio Castro) 
é que a gente persiga o retor-
no do pagamento para uma 
data mais próxima (do início 
do mês)”, declarou o secretá-
rio à coluna.

“Esse é o desafio da Fazen-
da, conseguir ter um fluxo de 
caixa que não dependa do 
principal fluxo de arrecada-
ção (de ICMS), que é o do dia 
10. O esforço, por ordem do 
governador, é para sempre 
que pudermos, a Fazenda 
antecipar os salários”, com-
plementou Mercês.

PEC EMERGENCIAL

 n Eleito novo presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM
-MG) destacou algumas pau-
tas que deverão ser enfrenta-
das pelo Parlamento, em Bra-
sília, a partir de agora. E citou 
categoricamente duas propos-
tas que mexem com o serviço 
público: as PECs Emergencial 

(186/19) e da reforma adminis-
trativa (32/20), como a coluna 
informou ontem. Pacheco de-
clarou que a ideia não é “demo-
nizar” os servidores. “Eles são a 
solução do Brasil”. “(E debater) 
a PEC Emergencial, que cria 
mecanismos de ajuste fiscal do 
Brasil”, emendou.

Foco do novo presidente do Senado 

 nBombeiros e PMs reformados 
por invalidez podem voltar a ficar 
isentos de desconto previdenciá-
rio (de 10,5%). Uma proposta 
em tramitação na Câmara dos 
Deputados impede a cobrança 
de contribuição para aqueles com 
vencimentos abaixo do teto do 
INSS, de R$ 6.433,57.

Antes da reforma do siste-
ma de proteção social dos mi-
litares (Lei Federal 13.954/19), 
os que recebiam abaixo do 
teto do INSS não contribuíam. 
Além disso, o desconto pas-
sou a incidir sobre a totalidade 

dos vencimentos. Com todas 
essas alterações, boa parte 
da categoria passou a relatar 
prejuízos financeiros.

O objetivo do projeto, apre-
sentado por Sargento Gurgel 
(PSL-RJ), é retomar a regra 
antiga adotada pelos estados, 
aplicando a cobrança somente 
aos inativos reformados por in-
validez decorrente do exercício 
da função, que excedam o teto. 
“Trabalho para garantir que, 
através de mudanças na legis-
lação, PMs e bombeiros não 
sejam penalizados”, afirmou.

MILITARES REFORMADOS

Contribuição pode ser suspensa

Projeto que prevê a medida tramita no Parlamento, em Brasília

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

 > O governo declarou, 
em nota, que além de 
honrar os compromis-
sos de 2020, o Rio avan-
çou na solução do esto-
que de Restos a Pagar 
acumulados em anos 
anteriores.

“Desde o  ano de 
2014, o estado passou a 
se financiar com RPs, o 
que provocou elevação 
expressiva do estoque 
desses compromissos, 
que eram de R$ 18 bi-
lhões em 2019, após o 
pico de R$ 20,3 bilhões 
em 2017. Em 2020, esse 
passivo caiu para R$ 
14,4 bilhões e já está 
em R$ 11,7 bilhões em 
janeiro de 2021”.

E apontou três ações 
determinantes para 
esse resultado: a redu-
ção de novas despesas, 
o pagamento dos R$ 
4,3 bilhões em RPs no 
ano e o cancelamento 
de outros R$ 3,3 bi-
lhões decorrentes de 
prescrição.

Medidas 
ajudaram para 
resultado
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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

 
Sta.Cruz r$25.000,00
Quarto, cozinha, banheiro e 
outra de R$75.000,00 sala, 
quarto, cozinha, banheiro, 
quintal toda murada, Terrenos 
de 8x16 próximo estação. Tra-
tar direto com proprietário Tel: 
3217-9252/ 98579-8690

 

ItaIpu r$150.000,000
Vendo Terreno próximo Ave-
nida Central/ Praias, com 
fundos para reserva florestal. 
Rua sem Saída. Registrado/ 
escriturado. Direto proprietá-
rio Tel:2613-6958/ 98537-
6065

 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreNOS 
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
 

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

 

auXILIar V/teXtO
Contratamos senhora aci-
ma 40anos residente bairro 
Fátima/ Centro. Experiência 
computador. Informar preten-
são salarial. Curriculo com 
foto para email adrianaferrei-
ra1955@gmail.com

 

OperaDOr tetrapaK 
para tBa19. Deixar Currículo 
de 02/02 à 08/02 Horário 
de 08h ás 15h na estrada 
São tomé 936 Lote 12 qua-
dra 11 Jardim primavera Du-
que de Caxias.
 

mOtOrISta V/teXtO
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguin-
daste (caçamba) entrar em 
contato no telefone. início 
imediato, salário a combinar. 
t. 21 2445-1393.
 

meCÂNICO V/teXtO
De Automóveis, experiência 
em troca  correias, cabeçote 
e mecânica em  geral, Salá-
rio combinar. Início imediato. 
Comparecer Rua São Clemen-
te, 169/Botafogo.

 

tIJOLO 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

 

CONSuLtaS VOVó 
(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

 



Cancelada no deserto

Ivy Moraes continua faturando com os seus trabalhos de modelo para marcas de roupas 
e produtos de beleza. Neste final de semana, a mineira esteve em Brasília e aproveitou 
as horas livres para colocar o bronzeado em dia e relaxar no Lago Paranoá durante um 
passeio de lancha. “Graças a Deus desde que eu sai do ‘BBB’ tenho trabalhado muito. 
Um dos meus pedidos para 2021 foi ter saúde para poder trabalhar. Entre um trabalho e 
outro a gente aproveita para relaxar”, conta Ivy, que tirou o folêgo de muitos turistas do 
local por conta da boa forma.

FábiaOliveira

IVY MOARES É DE TIRAR O FOLÊGO

CANTORA ERA ADOLESCENTE

Diretora da novela ‘Verdades Secretas 2’, Amora Mautner vem 
utilizando as redes sociais para denunciar um perfil falso que 
estaria se passando por ela para entrar em contato com ato-
res. Ela explicou que não costuma procurar nenhum artista 
para algum papel, a não ser que seja através da Globo e de 
forma oficial. “Atenção!!! Tem alguém se passando por mim 
no Facebook! É fake! não tenho nenhuma conta e não falo 
diretamente com atores, só através da Rede Globo oficial-
mente”, escreveu Amora na publicação.

DIRETORA GLOBAL  

DENUNCIA GOLPE

Modelo brasileira, que vive em Barcelona, na Espanha, 

Luana Sandien passou um sufoco em Dubai no último 

final de semana. Ela resolveu fazer fotos de topless em 

pleno deserto e acabou recebendo ofensas das pessoas 

que estavam próximas ao local. Luana também foi 

vítima de ameaças verbais nos comentários de algumas 

imagens publicadas. “Fiquei bem assustada com 

repercussão negativa. Mas, eu não tive a intenção de 

ofender ninguém, nenhuma religião ou cultura”.
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Em entrevista ao youtuber Bruno de 
Simone, a Swellen Sauer, ex-namorada 
do Nego do Borel, havia falando sobre 

uma das traições do cantor com uma pessoa 
que hoje é muito famosa no meio do funk, 
mas sem citar o nome da moça. “Uma época 
em que a gente estava indo e voltando, ele 
começou a ficar com a sobrinha de uma 
amiga minha, que hoje a menina é muito 
famosa. Ela é funkeira também. Ela tinha 16 
anos, na época. Essa sobrinha da minha 
amiga, a família dela, na época, estava em 
um momento muito bom, enquanto artista, 
no auge da carreira. E essa sobrinha já alme-
java o meio artístico, então pra ela era legal 
ficar com uma pessoa do meio. Ela e a família 
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Nego do Borel já  

traiu Swellen Sauer 

com Mc Rebecca
me mandavam mensagens do tipo: ‘sua 
velha’...”, conta. 

Swellen revelou ainda que a amante em 
questão fazia questão de deixá-la saber que 
estava com o Nego. “Uma vez me magoou 
muito, porque ele levou ela pra dentro de 
casa, no Morro do Borel. Na casa dele tinha 
um espelho na sala com um adesivo dizendo 
‘eu adoro, eu me amarro’, uma composição 
que ele fez e o Bonde das Maravilhas cantava. 
E aí essa menina me tira uma foto naquele 
espelho e me manda pra dizer ‘olha, eu tô 
dentro da casa dele, eu dormi aqui’”, diz. 

Apesar de não ter dito de quem se trata, o 
youtuber Bruno de Simone descobriu que 
Swellen falava da Mc Rebecca, que tinha 16 

anos na época em que se envolveu com o 
funkeiro. E esta humilde coluna foi apurar e 
descobriu mais detalhes: quando Swellen diz 
que a família de Rebecca passava por uma 
boa fase, artisticamente falando, ela se refe-
ria a tal amiga que era a tia da Rebecca, que 
no caso, é a ex-BBB Jaque Faria, que partici-
pou da 11ª edição do reality da Globo. Quando 
se envolveu com Nego, Rebecca ainda não 
tinha entrado no mundo do funk e atuava 
como passista do Salgueiro, mas já almejava 
dar seus primeiros passos na carreira artística.  
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A cantora Any Gabrielly, do grupo Now United, gravou 

parte do do clipe da banda no bairro da Lapa e Vidigal, 

no Rio de Janeiro, representando a origem da canto-

ra. O clipe foi produzido pela JK Produções, da atriz e 

diretora Juliana Kelling, que também apresenta um 

quadro de esportes na Band. Junto com o roteirista e 

diretor, Leon Borghes, a dupla trabalhou na produção, 

direção e realização da parte do Brasil da música ‘All 

Around World’.

CLIPE NO RIO
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TIERRY DÁ UNFOLLOW NA 
EX APÓS VÍDEO COM AFFAIR
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O imbróglio envolvendo a atriz Giovana Echeverria, que 

interpretou a Nanda na temporada de 2010 de ‘Malha-

ção’ e o ex-marido Luiz Carlos Guimarães Salles ganhou 

mais um capítulo neste final de semana. Ela acusou o 

cantor e compositor de ter raptado o filho há duas se-

manas. Só que a defesa de Luiz Carlos comprovou, atra-

vés de documentos, que a mãe tinha perdido a guarda 

unilateral do menino, de três anos, no dia 25 de janeiro. 

Recentemente, Luiz Carlos e atriz procuravam entrar 

em um acordo para regulamentar os dias de visita do 

filho. Giovana, que mora em São Paulo, levou a criança 

no dia 11 de janeiro ao Rio para a família do pai, já que 

existia uma medida protetiva que impedia Luiz Carlos 

de ficar a menos de 200 metros da atriz. Mesmo assim, 

a criança só poderia estar na companhia do pai se fosse 

acompanhado por uma babá. O acordo teria sido des-

respeitado com a dispensa da profissional e a criança 

não foi devolvida na data combinada. Giovana, então, 

entrou na Justiça contra Luiz Carlos com pedido de 

busca e apreensão nas regiões de São Conrado e Angra 

dos Reis, no sul do Estado do Rio de Janeiro. A defesa 

do  cantor e compositor recebeu decisão favorável do 

Ministro Jorge Mussi do Superior Tribunal de Justiça - 

STJ em disputa pela guarda do filho após a decisão da 

instância superior. O Juiz Homero Maion, da 6ª Vara da 

Família e das Sucessões de São Paulo revogou a ante-

rior que concedia a guarda provisória a mãe. 

CASO DE FAMÍLIA

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

POR AÍ
 n Em celebração 

aos 10 anos de 
carreira, Rafa e 
Pipo Marques, 
filhos do cantor 
baiano Bell Mar-
ques lançam o 
projeto ‘Axé em 
Samba’ na pró-
xima sexta-feira 
(5) em vídeo, no 
canal do YouTu-
be, e em áudio, 
no Spotify.   
São releituras  
de clássicos  
dos dois ritmos: 
axé music e 
samba.

Adriane Galisteu foi alvo de críticas neste fim de semana, após a 
apresentadora ter ido ao parque Jurassic Safari Experience, que fica no 
estacionamento do Parque Bourlemax, em São Paulo. É que os clientes do 
parque acusaram a Galisteu de furar fila com seu carro. 

“Que papelão, hein? Todos nós na fila mais de uma hora esperando nossa 
vez e você chega lá furando fila. Que mau exemplo para o seu filho e para a 
população que tanto te admira”, disse uma seguidora da loura. 

E as críticas continuaram: “Tremenda falta de respeito e empatia, afinal, 
todos estavam com crianças nos carros”, escreveu outra internauta.

GALISTEU ACUSADA DE 
FURAR FILA EM PARQUE

A coluna já havia antecipado que a musa fitness Lorena Allveis, ex-mu-

lher do cantor Tierry, fez a fila andar e já tem um novo amor, o major da 

Polícia Militar Marcio Cardoso. Pois bem. Neste fim de semana, a mãe 

do filho de Tierry postou um vídeo com o boy novo e adivinha de quem 

ela ganhou unfollow (deixar de ser seguida) no Instaram? Isso mesmo, 

do Tierry. Segundo a coluna apurou, o ex-casal não teve nenhum de-

sentendimento recente que resultasse nesse unfollow. Sendo assim, 

esta coluna presume que Tierry não curtiu muito ver a ex com outro. 

Lorena, por sua vez, ainda segue o cantor, que atualmente namora a 

cantora Gabi Martins. 

 Livro em fase final
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Depois de lançar uma linha de semijoias, o maquiador e influencer  
Agustin Fernandez  decidiu escrever um livro e resolveu tirar algumas 
semanas no Caribe para terminar a publicação, que já tem até um título. 
‘Vencer na vida, uma questão de honra’. “Não sei quais são as suas dores, 
mas  eu sei que todos nós temos as nossas e as cicatrizes que carregamos. 
Vencer na vida sem se vitimizar é uma questão de honra”, diz Agustin.

CONTRA KAROL CONKÁ

LUDMILLA E JOJO ESTÃO 

REPRODUÇÃO/GLOBO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Jojo Todynho demorou, mas final-

mente disse o que tem achado da 

participação de Karol Conká no 

‘BBB 21’. Na manhã de ontem, a 

funkeira comentou sobre uma fala 

da participante curitibana que tem 

repercutido nas redes sociais. Após 

Lucas Penteado dizer que Deus é 

seu melhor amigo e Karol questio-

nar ao brother sobre onde estava o 

amigo Deus dele para apoia-lo na 

hora da loucura, Jojo veio a público 

dizer que perdeu toda sua admira-

ção pela colega de profissão.

“Com toda sinceridade do mundo. 

Eu acabei de ver um vídeo no qual 

o Lucas (Penteado) fala de Deus 

e a Karol (Conká) questiona ele 

desdenhando do poder sobrena-

tural ‘cadê ele?’. Deus é amor, mas 

é fogo consumidor. Eu não vou 

entrar nesse mérito porque se não 

vou ficar fazendo stories eterna-

mente. Mas toda minha admira-

ção que eu tinha por você, Karol, 

acabou. Deixando de te seguir. La-

cre menos. A gente tem que passar 

verdade do que a gente é. Porque 

não adianta a gente bater no peito 

e na hora não mostrar. E é isso que 

acontece no mundo dos famosos, 

muita hipocrisia, muita falação e 

Fã assumido do ‘BBB’, Neymar revelou que toparia entrar no reality da Globo, mas só se fosse para participar de 
uma festa. O atacante ainda brincou que não temeria ser julgado como a maioria dos brothers desta edição, já 
que se acostumou a ‘ser cancelado’ na vida. ‘Vou ligar para o Big Fone agora e mandar a galera arrumar a casa 
que vai ter visita”, brincou Rafael Portugal e Neymar logo respondeu: “Isso.. quero ficar só uma festa na casa”.

NEYMAR TOPARIA ENTRAR NO ‘BBB’

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

pouca atitude”, disse Jojo. 

Ludmilla foi outra famosa que 

declarou sua torcida contra Ka-

rol após ela questionar o Deus. 

“A Karol teve a audácia de per-

guntar onde estava o Deus do 

amigo Lucas? Mano, quando ela 

for pro paredão, eu faço questão 

de fazer um mutirão pra ela sair. 

Quem topa?”, escreveu a funkeira 

no Twitter, que ganhou apoio de 

muitos fãs, já que os internautas 

estão há dias seguidos indignados 

com as posturas de Karol Conká 

no programa, principalmente em 

relação ao Lucas Penteado e à sis-

ter Juliette Freire. Eles acreditam 

que Karol esteja perseguindo es-

ses dois participantes. A repercus-

são negativa de sua participação 

fez Karol Conká perder mais de 

100 mil seguidores no Instagram. 

REPRODUÇÃO INTERNET 

 Swellen Sauer não 
cita o nome, mas 

dá pistas de que MC 
Rebecca teve um 

affair como o funkeiro 
quando os dois 

estavam juntos
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 N Antes crítico contumaz do “toma lá, dá cá” e da velha 
política, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e 
seu governo recorreram às tradicionais estratégias 
na condução das negociações em torno das sucessões 
na Câmara e no Senado. Desde que a disputa teve iní-
cio oficialmente, com o anúncio de candidaturas, em 
dezembro, mais de R$ 900 milhões saíram dos cofres 
públicos – com a benção do Planalto – para arcar com 
emendas indicadas por parlamentares.

Fiéis 
 NOs pagamentos dos va-

lores totais das emendas 
individuais privilegiaram 
partidos fiéis aos candida-
tos chancelados pelo Pla-
nalto, como Republicanos 
– do bloco de Arthur Lira 
(PP-AL) -, e o DEM, partido 
de Rodrigo Pacheco (MG). 

Salto 
 NAliás, chama a atenção 

o aumento do pagamento 
de emendas entre 2019 e 
2020 – ano de pandemia 
e de eleições municipais. 
Conforme os portais da 
Transparência do gover-
no federal e Siga Brasil, do 
Senado, os repasses de re-
cursos saltaram de R$ 5,7 
bi para 16,1 bi. 

Impositivo  
 NApós a aprovação do or-

çamento impositivo pelo 
Congresso, o Planalto é 
obrigado a liberar os re-
cursos previstos para as 
emendas indicadas pelos 
parlamentares para seus 
redutos eleitorais em todo 
o país. 

Se gritar 
 NAnda sumido o ministro 

do Gabinete de Segurança 
Institucional (GSI), general 
Augusto Heleno. E mudo. 
Bem diferente da época 
da convenção nacional 
do PSL, em julho de 2018, 
quando cantarolou: “Se gri-
tar pega centrão, não fica 
um meu irmão”.

Capilaridade
 NO orçamento bilionário, 

a capilaridade e o poder 
diante de prefeitos e gove-
nadores do Ministério do 
Desenvolvimento Regional 
são os principais atrativos 
que fazem o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP) co-
gitar assumir o comando 
da pasta nos próximos dias.

CCJ
 NPrincipal articulador da 

sucessão no Senado, o se-
nador tem predileção na re-
forma ministerial que está 
sendo gestada no Planalto. 
Alcolumbre, no entanto, 
permanece indeciso entre 
assumir o cargo no governo 
ou permanecer no Senado, 
no comando da Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Cidadania 
 NOutra pasta com orça-

mento bilionário e progra-

mas como o Bolsa Família, 
o Ministério da Cidadania 
está reservado para o Repu-
blicanos da Câmara. Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) assu-
mirá o comando da Secre-
taria-Geral da Presidência. 

Negacionismo 
 NReticente ao uso de más-

cara, o presidente Jair Bol-
sonaro – em postura rara 
– usou a proteção durante 
a cerimônia de abertura 
do Ano Jurídico. E ouviu 
do presidente do STF, Luiz 
Fux, duras palavras inter-
pretadas como críticas di-
retas ao governo: “Não de-
vemos dar ouvidos às vo-
zes isoladas . . . que abusam 
da liberdade de expressão 
para propagar ódio, des-
prezo às vítimas e negacio-
nismo científico”.  

Imunização 
 NA Articulação dos Povos 

Indígenas do Brasil (Apib) 
recorreu ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) para 
garantir a imunização 
de todos os indígenas no 
país, independente do lu-
gar onde residem. “Desde 
o começo da pandemia, 
vários estudos alertaram 
para o fato de que a popu-
lação indígena apresenta 
maior vulnerabilidade so-
ciodemográfica”, sublinha 
o documento. 

Prêmio 
 NFoi rejeitado o pedido do 

servidor Bruno Reis (lota-
do na Prefeitura de Belo 
Horizonte) de impugna-
ção do “Prêmio Cidade Belo 
Horizonte 2020”. No despa-
cho da decisão, a prefeitu-
ra elenca os critérios im-
peditivos de participação 
no concurso: “Servidores 
públicos efetivos, empre-
gados públicos ou aqueles 
que exerçam, mesmo que  
transitoriamente, fun-
ção pública, com ou sem 
remuneração”.

Open 
 N Lançado pelo Banco 

Central, o Open Banking 
permitirá a transferência 
de informações entre ins-
tituições financeiras. Se-
gundo o BC, o sistema pos-
sibilitará o surgimento de 
ferramentas de compara-
ção de produtos e serviços, 
aumentando a competiti-
vidade entre os bancos e 
melhorando a oferta aos 
clientes.

VELHA POLÍTICA

Causou surpresa a nova estrutura 
administrativa da Prefeitura do 
Rio, que separa licenciamento 

de construções e planejamento urba-
no, competências que devem caminhar 
juntas para o ordenamento adequado 
do território. A Constituição define o 
ordenamento territorial como atribui-
ção do poder público municipal por 
meio de planejamento e controle do 
uso e da ocupação do solo urbano, em 
seu Art. 30, inc. VIII mas pela lógica 
da atual gestão da prefeitura, quem 
controla o uso e a ocupação do solo é 
a Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico, Inovação e Simpli-
ficação (SMDEI).

A Secretaria de Desenvolvimento 

A audácia das organizações cri-
minosas que saquearam os co-
fres públicos durante a pande-

mia da covid-19, à custa de milhares 
de vidas, ultrapassou todos os limites, 
tendo como uma de suas principais 
aliadas a falta de transparência. Logo 
no início da fiscalização dos contratos 
emergenciais em virtude da pandemia, 
no final do mês de março de 2020, nos 
deparamos com um nefasto sigilo im-
posto pelo Poder Executivo ao processo 
de contratação da Organização Social 
IABAS, no Sistema Eletrônico de Pro-
cesso (SEI), que somente foi quebrado 
após ingressarmos com uma ação no 
plantão judiciário pedindo a publici-
dade aos documentos.

Vencida essa trava, foram realizadas 
diversas denúncias que resultaram em 
prisões e o encerramento do malfada-
do projeto dos hospitais de campanha 
no estado, sendo pago ainda o valor de 
R$ 256 milhões dos R$ 835 milhões 
previstos. Ou seja, o prejuízo aos cofres 
públicos poderia ter sido maior, caso 
não conseguíssemos a decisão favorá-
vel no judiciário.

Em seguida, acionamos o Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), pois ou-
tros diversos processos de aquisições 
estavam fora do sistema digital. Em 
paralelo, propusemos projetos de lei 
na Assembleia Legislativa do Estado 
(Alerj) para que o Poder Executivo 
cumprisse o direito fundamental de 
todos: transparência. Além das mortes 
pela covid-19, era obscuridade para 
todos os lados.

Transparência: mínimo necessário

Licenciamento separado do planejamento

Lindbergh Farias
vereador, líder do PT 
na Câmara do Rio

Anderson Moraes
deputado estadual 
pelo PSL do Rio

Econômico passa, agora, a concentrar 
todo o licenciamento – ambiental, urba-
nístico e de atividades econômicas – e, 
consequentemente, a concessão de alva-
rás e a fiscalização enquanto a Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano fica 
com a elaboração de planos e projetos. 

Esta subordinação do urbanismo ao 
imperativo do crescimento econômico 
é o que se debate, também, em torno da 
Resolução CGSIM n° 64, do Ministé-
rio da Economia de Paulo Guedes, que 
retira dos municípios a atribuição do 
licenciamento de construções suposta-
mente de “baixo risco”. Pela Resolução, 
as empresas interessadas em construir 
edificações de até 1.750 m2 estão isentas 
de apresentar projeto ou solicitar qual-
quer autorização às prefeituras! 

Em nome da agilidade e da desbu-
rocratização, as próprias empresas 
declaram que estão atendendo à com-
plexa legislação urbanística e ambien-
tal vigente, e obtém o alvará de obras 

E as falhas da clareza de informa-
ções não se restringiam aos dados da 
pandemia. O que deveria ser o Portal 
de Transparência do Estado, principal 
ferramenta de consulta ao cidadão, 
também se demonstra obsoleto, raso 
e repleto de erros na geração de rela-
tórios. Não há como aceitar, por exem-
plo, que o link para verificar os bilhões 
de incentivos fiscais concedidos dire-
cione para um arquivo de texto com 
um mero relatório do ano 2016.

Embora haja alguns avanços, como a 
liberação de consultas a todas as bases 
de Diários Oficiais digitalizados, assim 
como o acolhimento de nossa solicitação 
para liberar a consulta dos últimos doze 
vencimentos das remunerações dos ser-
vidores, ainda há muito a se fazer.

Desde regalias em banquetes pala-
cianos a bilhões em obras públicas, a 
falta de transparência foi a tônica do 
governo Wilson Witzel. Cabe a todos, 
principalmente aos políticos, cobrar 
do governador Cláudio Castro, que já 
deu sinais favoráveis a esse tema com 
a reativação da área de Planejamento 
e Gestão, que é extremamente factí-
vel a ampla e irrestrita transparência 
dos gastos públicos, principalmente 
nestes tempos de alta tecnologia em 
comunicação e amplo acesso da socie-
dade aos meios digitais.

Transparência é o mínimo necessá-
rio em uma democracia, não à toa é um 
dos primeiros direitos tolhidos por re-
gimes totalitários. Continuemos firmes 
para jogar luz nas entranhas do estado!

online. Em nome da simplificação e do 
ambiente de negócios, o que se quer, 
na verdade, é a desregulamentação. Os 
riscos são gigantescos.

Bairros inteiros poderão surgir da 
noite para o dia sem que os municípios 
e os cidadãos tenham conhecimento, e 
possam debater ou mitigar os seus im-
pactos. Sim, porque um prediozinho 
ao lado de outro prediozinho, e mais e 
mais prediozinhos compõem o retra-
to de um cidade desordenada, em que 
segurança, saneamento, transportes 
e demais serviços públicos não são as 
prioridades. É o que a milícia faz.

Adensamento excessivo, saturação 
da infraestrutura, aumento da polui-
ção, desmatamento e perda da quali-
dade de vida são apenas alguns dos 
impactos negativos que veremos caso 
esta lógica de atender aos interesses 
do mercado predomine. Este modelo 
de cidade ultraliberal não nos interes-
sa, vamos lutar pelo Rio! 

ESPLANADEIRA

 N ANS, após demandas do SINOG, cria grupo de trabalho específico para 
discutir Odontologia Suplementar. A expectativa das operadoras é que 
seja estabelecido marco regulatório diferente do aplicado aos planos 
médico-hospitalares. # Rede Louvre Hotels Group – Brazil anuncia novos 
diretores de marketing e venda e operações. # Monique Abrantes lança 
para o mercado de festas e eventos canal Gastromonix. # Nimbi fecha 
parceria com Associação Nacional dos Restaurantes.

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

“Portal de 

Transparência do 

Estado também se 

demonstra obsoleto, 

raso e repleto de 

erros na geração de 

relatórios”
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impossível resistir a um grande 
amor. Mas é bem possível se dis-
trair enquanto você não pode vivê
-lo. Pelo menos é disso que fala a 

série ‘Todas as Mulheres do Mundo’, que 
estreia hoje, após o ‘Big Brother Brasil’, 
na Globo. A produção conta a história 
de Paulo (Emilio Dantas), um homem 
intenso e carismático. Mas, em suas 
conquistas, ele é surpreendido ao en-
contrar algo além de uma paixão: um 
grande amor. A dona do seu coração é 
Maria Alice, uma mulher que está longe 
de corresponder às expectativas român-
ticas do rapaz.

“Ela é uma mulher livre e engajada 
em viver da melhor forma possível, que 
é estar aqui no momento presente. O en-
contro dela com o Paulo é lindo, poten-
te, maluco e humano. Acho que retrata 
esse grande amor que às vezes a gente 
encontra, mas a vida tem tantas coisas 
que perpassam como seus sonhos profis-
sionais, os outros encontros, desencon-
tros, amadurecimento... Então, mostrar 
essa jornada é bem bonito”, declara So-
phie Charlotte, que interpreta a musa 
de Paulo. 

Já no primeiro episódio, acontece o 
primeiro encontro do casal protagonista. 
Ainda comprometida, Maria Alice co-
nhece Paulo e, enfim, a paixão acontece, 
levando a bailarina a romper seu rela-
cionamento com o noivo. “O primeiro 
encontro é numa festa de Natal e ela está 
comprometida. Não passa pelo momen-
to ideal de um encontro, mas tem essa 
potência do Paulo, essa vontade de viver, 
esse arrebatamento. É um encontro ine-
vitável. O Paulo tem essa alegria de viver, 
esse humor, essa leveza, aproveitar cada 
fagulha de vida e isso é encantador para 
Maria Alice. Se é que podemos tentar 
explicar uma paixão, né?!”, brinca Sophie 
Charlotte. 

Amor antigo
Por sinal, ‘Todas as Mulheres do Mun-

do’ é uma homenagem à obra do autor, 
diretor e dramaturgo Domingos Olivei-
ra, que morreu em março de 2019, aos 82 
anos. Sophie Charlotte, que era queridi-
nha do diretor e protagonizou o longa 

JULIANA PIMENTA  |  juliana.pimenta@odia.com.br

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

O Paulo tem  

essa alegria de viver,  

esse humor, essa leveza,  

aproveitar cada fagulha de  

vida e isso é encantador para ela”
SOPHIE CHARLOTTE,
Atriz

MALHAÇÃO

 n Cobra insiste em ficar com 
Karina. Jade implica com Bianca. 
Duca sente ciúmes de Bianca 
com a turma da Ribalta. Bete e 
Bianca tentam descobrir quem é 
a paixão de Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto deixa Dionísio na casa 
de Candinho. Samuel conta para 
Ester e Cassiano que Aurora está 
chegando. Veridiana manda 
Candinho expulsar Dionísio de 
sua casa.

18h30 | GLOBO | Livre 

GÊNESIS

 n Semíramis é consolada por 
Lúcifer. Algum tempo se passa 
e parte da torre desaba. Lúcifer 
grita que ela é uma deusa. Todos 
se voltam para ela. Semíramis é 
tratada como uma deusa.

HAJA CORAÇÃO

 n Beto e Henrique brigam por 
causa de Penélope. Carol explica 
a Murilo que teme ser enviada 
para um abrigo. Penélope estra-
nha que Beto tenha a chave da 
casa de Henrique.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Oscar instrui a filha, Maria 
Cecília, a respeitar seus reais sen-
timentos e ficar com seu verda-
deiro amor. Tobias, Beto e Clarita 
estão na casa de Carol.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Aurora repreende Bibi e ques-
tiona a filha sobre suas escolhas. 
Elis/Nonato explica sua história 
para Simone, que afirma que 
guardará segredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Sophie Charlotte, a 
Maria Alice, e Emilio 
Dantas, o Paulo: 
protagonistas da série 
da Globoplay que 
estreia na Globo, ao 
lado do elenco

‘Barata Ribeiro, 716’, em 2016, aproveita 
a estreia da série na Globo para falar des-
sa forte relação com o amigo. 

“Vem desde os 18 anos. Ele me for-
mou, me ensinou a viver. Quando che-
gou a Maria Alice e comecei a gravar 
tudo convergiu, se misturou. Não con-
sigo dizer se é uma personagem, se é 
uma homenagem. Encontros revividos, 
momentos de palco. Muitas poesias que 
aparecem na série eu fiz no palco com o 
Domingos na peça ‘Poesias e Canções’. É 
uma mistura louca, como é a vida mes-
mo”, destaca atriz. 

Apesar da série ser escrita por Jorge 
Furtado e Janaína Fisher, a produção 
é uma releitura do longa homônimo 
do diretor, de 1966. “’Todas as Mulhe-
res do Mundo’ é o meu filme favorito do 
Domingos. E a Maria Alice é um perso-
nagem vivido pela Leila Diniz, que me 
inspira absurdamente. Eu amo dizer as 
palavras que estão no texto. Eu me sentia 
mais aproveitando as palavras do texto 
do que, entre aspas, trabalhando. A Ma-

ria Alice e o Paulo retratam um 
pouco a história de amor da Lei-
la com o Domingos. Como atriz, 
aproveitei muito, pois persona-
gens femininas, que falam dessa 
forma bonita, livre e poética, só 
o Domingos mesmo. Acho que é 
isso, a série diz muito sobre o Do-
mingos e sobre a Leila também e, 
em última instância, sobre mim”, 
declara Sophie.

Sophie Charlotte é Maria Alice na série  
‘Todas as Mulheres do Mundo’, que estreia  
hoje na Globo. “Ela é livre e engajada em  
viver da melhor forma possível”, diz
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Horóscopo

Ótimo dia para fazer contatos importantes para o 
futuro. Tenha um pouco de paciência nas suas 
relações. Uma paquera com algum amigo pode surgir. 
Cor: cinza.

Explore seus talentos para se dar bem na carreira. 
Aposte nos cuidados pessoais e na saúde. No 
romance, planos conjuntos vão estar em alta. Cor: 
marrom.

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: américa, anemia, arame, canteiro, cará, carente, cárie, carne, 
carneiro, carpo, carta, cenário, centro, corte, ética, matéria, mente, mentira, 
metro, mirante, morena, poeira, poeta, porca, porte, preá, preta, ramo, 
romântica, tira.

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

A criatividade vai marcar seu dia. Com muito carisma e 
dedicação, você conseguirá defender seus projetos 
importantes. No relacionamento, busque inovar. Cor: 
dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

É um bom momento para se desfazer de coisas que 
você não usa. No trabalho, explore mais a sua 
experiência. Na vida a dois, sensualidade à flor da 
pele. Cor: creme.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua anuncia um bom dia para fazer alguns bons 
contatos. Busque novas possibilidades nos negócios, 
corra atrás do que deseja. Declare seu amor ao 
parceiro. Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

O seu desejo de ter uma vida confortável pode ser 
finalmente concretizado. Dedique-se ao trabalho. No 
romance, uma oportunidade pode estar do seu lado. 
Cor: verde.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros indicam conquistas para o seu signo. A fase é 
de sorte para os jogos. Então, aposte. No 
relacionamento, o momento é de muito carinho. Cor: 
verde-claro.

LIBRA
23/9 a 22/10

Dedique um tempinho aos seus familiares. Priorize as 
tarefas que sabe fazer bem e evite revelar seus planos, 
guarde pra si. Aproveite bastante os momentos a dois. 
Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

É hora de buscar aliados. Identifique pessoas que 
possam te dar um conselho ou uma dica para te 
ajudar. Sua popularidade nas paqueras será incrível. 
Cor: creme.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Dedique-se ao trabalho e à realização dos seus 
planos. A Lua acentua a sua preocupação com o 
visual. Compre algo legal para si. Valorize seu par. Cor: 
amarelo.

Os astros ressaltam a sua autoconfiança. Mostre ao 
mundo as suas habilidades. Na conquista, procure 
alguém que tenha ideias parecidas com as suas. Cor: 
branco.

Dedique um tempo para ficar bastante em seu canto e 
pensar na vida. Cuidado com as preocupações 
exacerbadas. A Lua acentua a sua sensualidade no 
amor. Cor: azul-vivo.

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

Tiago Leifert 
quebrou 
regras do 
‘BBB’?
O apresentador do ‘BBB’ Tiago 
Leifert está sendo acusado de que-
brar as regras do jogo por passar 
informações externas para a casa. 
Tiago teria cometido esse deslize 
três vezes durante o programa ao 
vivo. A primeira seria quando ele 
foi liberar os brothers do Mons-
tro e criticou Rodolffo por colocar 
seus amigos no castigo. 

Outro momento que Tiago teria 
falado mais do que deve foi duran-
te o voto de Karol Conká. A canto-
ra disse que iria jogar o voto fora e 
escolheu indicar Fiuk ao paredão, 
pois achava que mais ninguém vo-
tou nele. Ao descobrir que ele estava 
imune, mudou o voto para Carla 
Diaz com a mesma justificativa. 
“Você acha que ninguém foi nela? 
Então tá bom”, Tiago Leifert respon-
deu deixando a artista com cara de 
confusa. No discurso final, ele ainda 
alertou para as pessoas usarem a 
sabedoria se forem desperdiçar um 
voto. Por fim, o caso que mais reper-
cutiu foi durante a vez de Projota 
no confessionário. Tiago disse que 
iria comentar algo fora do jogo e fa-
lou sobre os conselhos que o rapper 
deu para Lucas. “Só agradecer pela 
conversa que você teve com o Lucas. 
Foi uma conversa de ser humano 
para ser humano. A gente agrade-
ce muito o enquadro que você deu 
nele, que foi superimportante para 
todos nós”, disse.

Essa fala ade Tiago veio logo 
após a exibição dos trechos do que 
havia rolado na casa no último dia. 
Ao exibir as cenas da conversa de 
Lucas e Projota, a Globo decidiu 
não mostrar o momento no qual 
eles falavam sobre saúde mental 
e a depressão do ator. Nas redes 
sociais, muitas pessoas se disse-
ram preocupadas com Lucas, pelo 
fato do artista ter depressão e ser 
proibido tomar remédios no ‘BBB’.

Pocah vira 
meme por 
causa do ‘BBB’
Ela entrou na casa do ‘BBB 21’ com 
os hits ‘Ai, como eu sou bandida’ 
e ‘Ninguém Manda Nessa Raba’... 
Mas Pocah é bem mais zen do que 
o público imaginava. Até agora, a 
funkeira não teve grandes parti-
cipações nas polêmicas da casa, 
não se destacou nas provas e per-
maneceu dormindo no quarto até 
durante o Big Fone.

Mas o comportamento de Po-
cah, que apesar de decepcionar 
alguns fãs que esperavam muito 
“babado e confusão”, tem gerado 
uma chuvas de memes nas redes 
sociais. Tem até montagem zoan-
do que a cantora terá que ser acor-
dada no fim do reality para ser avi-
sada que já acabou.

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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