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REGINALDO PIMENTA

JUIZ DA 4ª VARA 
FEDERAL DE 
NITERÓI, 
WILLIAM DOUGLAS 
RESINENTE DOS SANTOS, É O 
MAIS NOVO DESEMBARGADOR 
FEDERAL DO RIO. 
RIO DE JANEIRO, P. 7

SOBREVIVÊNCIA
O QUE O GOVERNO 
PODE FAZER PELOS 
ENDIVIDADOS SEM O 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL? 
INFORME DO DIA, P.2
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Juliette quer sair 
da casa por causa 
do tratamento 
de Karol Conká. 
Assédio  
moral?! P. 15

RIO DE JANEIRO, P. 4

CRISLAINE 
GONÇALVES 
DENUNCIA QUE 
LEVOU SOCO NA 
COXA DE NEGO 
DO BOREL

MOTORISTA DE 
APLICATIVO É 
MORTO A TIROS 
POR DOIS 
HOMENS EM 
MOTOCICLETA

FÁBIA OLIVEIRA P.12

Ele nega a denúncia, feita pelo funkeiro Maycon 
Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon. P. 3
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CEDAE: ÁGUA COM GEOSMINA NÃO 
FAZ MAL À SAÚDE. ACREDITA?.  P. 5

COVID

Sem carnaval, prefeitura abre 
edital para bandas e blocos. P. 7
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DEPÕE HOJE
ANDERSON DO MOLEJO 

Detran oferece 7.050 vagas 
em um novo mutirão amanhã
O órgão disponibilizará serviços de habilitação, veículos e identificação civil em todo o Estado.  RIO DE JANEIRO, P. 9

São 17 jogos sem 
o Cruzmaltino 
vencer o Rubro-
Negro. E agora o 
risco do time de 
São Januário cair 
para a Segunda 
Divisão é maior. P. 8
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O VASCO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Se você tem algum 
caso de comorbidade, 
a vacina será em abril
Planejamento final depende da chegada de 
novas doses na cidade do Rio. P. 6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Isabele, nós estamos apavorados, sem 
qualquer tipo de ajuda. Estamos à mer-
cê dessa bandidagem.”

O pedido de socorro vem das mais de 80 
famílias do Conjunto Habitacional da Compa-
nhia Estadual de Habitação do Rio (Cehab), 
na Fazenda Botafogo, em Coelho Neto.

Por lá, morador além de pagar financia-
mento dos apartamentos, ainda tem que tirar 
do bolso dinheiro de taxa pra vagabundo... 
Mais um feito da narcomilícia que se instala 
por onde o poder público não se faz presente.

“São R$ 400 por mês dos condomínios, de 
R$ 10 a R$ 20 por pessoa... Quem se recusa 
a pagar, a gente sabe o que acontece. Eles 
ameaçam tomar o apartamento e até ex-
pulsar do bairro. A gente já não sabe mais o 
que fazer”, conta um morador que pede pelo 
amor de Deus para não ser identificado.

de quem se aproveita dos vácuos de poder.
A pressão psicológica e o pânico impedem 

até mesmo o registro de uma ocorrência... 
Ninguém vai querer se arriscar de botar a cara 
e ser reconhecido!

E é bem isso... Porque com eles, não existe 
conversa, desenrolo.. é voz silenciada, abafa-
da no cano da bala. 

“Ou dá ou desce!”
A coluna foi atrás de uma resposta das 

polícias Civil e Militar. Em nota, A PM informou 
que é responsável pelo policiamento ostensi-
vo e que realiza prisões em flagrante, também 
cumprindo mandados de prisão em aberto, 
quando identificados. As demais análises, 
segundo eles, são de cunho investigativo.

Já a Polícia Civil afirmou que não há qual-
quer registro de ocorrência sobre o caso 
mencionado na delegacia da região, mas que 
as denúncias podem ser feitas em qualquer 
delegacia ou por meio do Disque-denúncia. O 
anonimato é garantido. 

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n O nome é o que menos importa...

Mas a notícia da reabertura dos restau-
rantes populares, agora chamados “Res-
taurantes do Povo”, é importante demais.

O novo programa do governo do estado já 
é um velho conhecido de quem sente fome. A 
releitura traz de volta, com dinheiro devolvi-
do da Lava-Jato, restaurantes fechados por 
aquele que hoje está comendo uma marmita 
em Bangu.

É lógico que todo dinheiro que foi roubado 
por esses calhordas nunca será recuperado, 
mas só de ter a sensação de que uma par-
te está voltando para os seus verdadeiros 

donos, o povo, é muito satisfatório!
Vai ajudar demais essa população que 

numa pandemia ficou mais pobre ainda. 
Gente que tinha renda e perdeu, tinha o 
auxílio-emergencial, mas não tem mais.

Em um país de desempregados, devol-
ver a dignidade dos brasileiros é o mínimo. 
Porque nosso povo não quer esmola... Quer 
trabalho, quer oportunidade!

Bora colocar o Pingo no I...
Saciar a fome de quem precisa vai mui-

to além de “encher a barriga”. Isso aquece 
o coração e acende a esperança de dias 
melhores.

TÁ FEIO!
 n A prefeitura prometeu fiscalização rigorosa para acabar com blocos 

clandestinos, mas tem gente que ainda não entendeu que Carnaval esse 
ano não vai rolar.

Uma leitora de Madureira denunciou que há grupos de Bate-bolas se 
organizando para encontros durante o feriado... Tá de sacanagem, né?

Faça-me o favor... Todo mundo sabe que faz parte da cultura dos cario-
cas, principalmente na Zona Norte, mas não é possível que um bando de 
marmanjo não tenha o mínimo de consciência com o próximo.

“Ainda têm aqueles grupos que se reúnem pra criar briga... Já não basta 
correr risco com o vírus”, escreveu ela, que pediu para não ser identificada.

É pandemia, cara! Deixa pra botar a máscara da folia no ano que vem. A 
desse ano, por mais que você não curta, é outra... E é pra tua saúde!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tudo no seu 
tempo, bora ficar de olho, e tenho dito.

O pedágio do crime

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

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

DIVULGAÇÃO

Pedágio do crime no Conjunto da Cehab

Sem auxílio emergencial e nenhuma ajuda mais efetiva 
à classe trabalhadora e aos empresários, todos tere-
mos um ano muito difícil. O poder público precisará ter 

paciência com devedores. Só para se ter ideia, está vindo por 
aí a obrigatoriedade de pagamento do FGTS, IRRF, DAE, ISS, 
EFD (Escrituração Fiscal Digital), DCTFWeb (Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários Federais), INSS, DCTF, PIS/Co-
fins/CSLL, Folha de Pagamento, DIRF, Material Escolar, Men-
salidades Educacionais, Plano de Saúde, Despesas familiares 
e o que mais o leitor lembrar. Se a lista de impostos não for 
suficiente para se ver que precisa-se urgentemente de uma 
reforma tributária, seguem outros argumentos “matadores”.

ENDIVIDADOS
De acordo com o estudo da Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de 
endividados no país fechou, em 2020, em 66,5%. Este é o 
nível mais alto em 11 anos. Famílias com contas ou dívidas em 
atraso chegaram a 25,5% no ano passado, acima dos 24% 
de 2019. Segundo a pesquisa, o percentual de pessoas que se 
disseram muito endividadas subiu de 13,3%, em 2019, para 
14,9%, em 2020. As principais fontes de dívidas são cartão 
de crédito (78,7%), carnê (16,8%), financiamento de carro 
(10,7%), financiamento de casa (9,5%) e crédito pessoal 
(8,5%). Em 2020, o tempo médio de comprometimento das 
famílias com dívidas chegou a 7,2 meses, acima dos 6,9 me-
ses de 2019. Diante desse cenário, o crédito consignado apre-
senta-se como opção para quem está com contas no verme-
lho. Em janeiro de 2021, a ConsigaMais+, empresa de crédito 
consignado privado, registrou o valor de R$ 14.482.702 de 
empréstimo. O que aponta um aumento de R$ 2.802.723 em 
comparação ao mesmo mês do ano anterior. Já em relação 
ao número de pessoas que recebem o crédito, o aumento foi 
de 722 novos clientes e seis novas empresas conveniadas. 

CONTAS 2021

A dura vida dos endividados

 n “De 2014 até 2020, a cida-
de do Rio de Janeiro perdeu 
quase 500 mil empregos com 
carteira assinada, é quase o 
dobro do que a cidade de 
São Paulo perdeu no mesmo 
período. O Estado do Rio 
perdeu de 700 mil empre-
gos, uma queda de 18, 3%, 
enquanto o estado de São 
Paulo teve 4, 3% de redução”, 
explica o economista Mauro 
Osório, assessor fiscal da As-
sembleia Legislativa do Rio.

 n Nos bastidores, há a leitura 
de que o deputado Rodrigo 
Maia voltará a ver seu pres-
tígio crescer, após sua der-
rota na Câmara e a vitória 
do governista Arthur Lira. O 
que dizem é que os “coveiros 
de agora” não estão olhando 
para frente. A direita acha 
que ganhou. Mas quem co-
lherá bons resultados será o 
centro e a centro-esquerda.

RODRIGO MAIA 
GANHOU OU 
PERDEU?

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS

RIO DE JANEIRO X
SÃO PAULO

Número de endividados no país chegou a nível mais alto em 11 anos

As mais lidas
Online

Vocalista do Molejo irá 
depor nesta sexta-feira 

após suspeita de estupro
RIO DE JANEIRO

Zagueiro brasileiro do 
Braga é oferecido ao 

Flamengo
ESPORTE

Imagens registram 
momento em que 

motorista é baleado por 
dupla de moto

RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A aprovação da reforma tributária até outubro, como garantiu o 
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma luz para se pensar 
no restabelecimento econômico do país. Simplificar para o empre-
sário resultará em aumento na arrecadação. Com mais receita o 
impacto poderá ser visto por todos, já que o governo terá dinheiro 
para cuidar melhor do país.

O auxílio pensado para profissionais do Carnaval de rua do Rio é sinal 
de respeito àqueles que se dedicam o ano inteiro para entregar a me-
lhor e maior festa do mundo para cariocas e turistas. Uma motivação 
para termos, em 2022, o Carnaval mais marcante de todos os tempos!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Em janeiro 
de 2021 
emprestou-se 
mais de R$ 14 
milhões, 20% 
a mais que o 
mesmo mês de 
2020”

PIXABAY

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Bizarro... O povo que já tanto sofre com a 
falta de políticas públicas de habitação ainda 
ter que lutar contra a covardia de traficantes 
e milicianos.

Chega a ser surreal ter que pagar com sacrifí-
cio um lugar pra “chamar de seu” e viver refém 
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ANDERSON DO MOLEJO

VAI DEPOR HOJE
Funkeiro MC Maylon acusa pagodeiro de estupro. Caso teria ocorrido no dia 11 de dezembro em um 
motel de Sulacap. Delegado informou que quer ouvir a versão do músico que nega a violência  

O 
vocalista do grupo Molejo, An-
derson Leonardo, vai depor hoje, 
às 14h, na 33ª DP (Realengo) após 
ter sido acusado de ter estuprado 

o funkeiro Maycon Douglas Pinto de Nas-
cimento Adão, de 21 anos, mais conhecido 
como MC Maylon. O caso teria ocorrido 
em 11 de dezembro em um motel na Estra-
da do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste. 

Em seu depoimento às autoridades, 
que durou cerca de cinco horas, MC May-
lon, que estava acompanhada da mãe, 
disse que Anderson supostamente teria 
marcado uma reunião, mas em vez de ir 
para algum local onde os dois pudessem 
fazer uma refeição e conversar sobre tra-
balho, o vocalista do Molejo o teria  levado 
para um motel chamado Queen.

Ele afirmou ainda que estranhou o fato 
de terem entrado no local e que teria fica-
do constrangido com a situação. Ainda de 
acordo com o rapaz, Anderson, ao perce-
ber o suposto constrangimento, teria dito: 
“Calma, é uma reunião sigilosa que pode 
mudar a sua carreira”.

Ontem, Reginaldo Guilherme, delega-
do que investiga o caso, afirmou que ten-
tava localizar o vocalista do Molejo para 
que fosse intimado a depor. 

“Ele tem que explicar o que aconteceu. 
É importante a gente confrontar os depoi-
mentos, além dos resultados das provas 
materiais. Não pode ficar só a palavra de 
um contra o outro. O mesmo tratamento 
que demos ao Maylon daremos também 
ao Anderson. A polícia faz um trabalho 
imparcial. Vamos em busca da verdade, 
não tem favorecimento para A ou B. Eu 
vou apurar os fatos e a verdade vai vir à 
tona. Vamos investigar e chegaremos a 
veracidade de todos os fatos”, declarou.

Reginaldo disse que Maycon levou à 
delegacia, a cueca que usava no dia para 
que fossem feitos exames. “Ele trouxe a 
cueca que ele disse que está suja de san-
gue e de esperma, além do sabonete do 
motel. Já mandei buscarem boletins de 
atendimento médico onde ele foi atendi-
do no Hospital Pedro II, em Santa Cruz.”

O delegado informou que o gerente do 
motel foi intimado a depor. As imagens do 
circuito interno foram solicitadas.

O funkeiro Maycon 
Douglas Pinto de 

Nascimento Adão, 
de 21 ano, prestou 

depoimento ontem 

REPRODUÇÃO INTERNET

REGINALDO PIMENTA

 > O funkeiro MC Maylon disse que 
entrou em depressão. “Tentei me 
suicidar duas vezes, minha mãe que 
não deixou. Eu só ficava dentro de 
um quarto escuro”. Ele explicou que 
não denunciou Anderson por vá-
rios motivos, um deles medo de re-
taliações por parte do vocalista, pois 
afirmou que Anderson teria muito 
conhecimento em meio à crimino-
sos. Afirmou ainda que teve receio 
de ser visto como oportunista e não 
acreditarem nele. Ele reforçou que 
depois de muito dialogar com sua 
mãe, decidiu ir à polícia para tomar 
as medidas cabíveis. 

MC Maylon tem tatuagem no an-
tebraço com o rosto de Anderson 
e afirmou ter sido levado ao motel 
contra a sua vontade. “Está muito 
doloroso mesmo, não esperava ele 
ter feito isso”, disse.

MC Maylon garantiu que era 
virgem na época em que aconte-
ceu o suposto abuso. “Me jogou na 
cama, tirou minha roupa. Poderia 
ter agredido ele, mas como fazer 
isso com um cara que eu amava e 
considerava meu pai?” 

“Me sento mais forte para falar, 
com a ajuda da polícia comigo, com 
a minha família, amigos e seguido-
res me dando palavras de força. 
Sou homossexual e minha mãe me 
apoia na causa LGBT”.

Vítima entrou 
em depressão

Anderson, vocalista 
do grupo Molejo, 
nega as acusações 
de estupro feitas 
por MC Maylon

Me jogou na cama, tirou a 
roupa. Podia ter agredido ele, 
mas como fazer com quem 
considerava meu pai?

MC MAYLON

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

PAGODEIRO SE DEFENDE 

 NAcusado de estupro por um rapaz de 21 
anos, Anderson do Molejo revelou à colunista 
Fábia Oliveira, de O DIA, que se surpreendeu 
com a incriminação e que só tomou conheci-
mento da acusação por meio da imprensa na 
quarta-feira. “Fui surpreendido, assim como 
todos com o que foi veiculado na imprensa 
hoje, tenho qualquer conhecimento do que 
foi publicado em redes sociais ou mesmo 
em sede policial, já que não fui intimado para 
prestar quaisquer informações, não tendo 
nem mesmo ciência do que consta do regis-
tro de ocorrência. Lamento muito as decla-
rações envolvendo meu nome, pois discordo 
completamente de qualquer ato de violência 
contra quem quer que seja”, explicou.

A assessoria do vocalista do grupo Mo-
lejo soltou uma nota oficial negando a 
acusação de estupro e ressaltando que o 
cantor até agora não recebeu nenhuma 

intimação policial para esclarecer os fatos. 
“Anderson Leonardo lamenta profun-

damente as declarações envolvendo seu 
nome, refutando qualquer ato de violência 
contra quem quer que seja, negando cate-
goricamente à acusação completamente 
falsa de agressão sexual feita em seu des-
favor. Em mais de 30 anos de vida pública, 
jamais tivera seu nome ligado a qualquer 
ato criminoso ou que viesse a desabonar 
ou macular a sua imagem e carreira, seja de 
sua vida profissional ou pessoal”, explica.

Ele lamentou as declarações envol-
vendo seu nome, “refutando qualquer ato 
de violência contra quem quer que seja, 
negando categoricamente à acusação 
completamente falsa de agressão sexual 
feita em seu desfavor”. Anderson afirmou 
que sua inocência “será demonstrada e 
comprovada no curso do inquérito policial”.

‘Fui surpreendido’, alega o cantor Anderson do 
Grupo Molejo sobre a acusação contra ele 
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PM negocia rendição em Quintino: ‘Não vai ter judaria’
Policial do Choque dialoga com grupo de criminosos até entrega de suspeitos, que ocorreu sem feridos, segundo a corporação

REPRODUÇÃO/ AGÊNCIA O DIA

No vídeo, é possível ouvir policial dizendo que ‘não vai ter judaria’

Bateau Mouche e Chacrinha, 
na Praça Seca.

A PM informou que cin-
co batalhões participaram 
da operação: Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
Choque, 18ºBPM (Jacare-
paguá), 3ºBPM (Méier) e 
9ºBPM (Rocha Miranda). 
Nenhum dos 300 agentes en-
volvidos na ação ficou ferido.

“Os batalhões da Zona 
Oeste ocuparam a região da 
Praça Seca e os batalhões 
da Zona Norte vieram pelo 
Morro do Dezoito. Com os 
homens do comando de ope-
rações especiais indo pelas 
comunidades do meio, do-
minadas pela milícia”, afir-
mou o major Blaz.

Um vídeo registrou o momen-
to em que um PM do Batalhão 
de Choque dialoga com cri-
minosos na Comunidade da 
Caixa D’água, em Quintino, 
na última quarta-feira para 
negociar sua rendição. É pos-
sível ouvir o policial dizendo 
que a família dos suspeitos 
está a caminho do local, pede 
para confiar nele e diz que 
‘não vai ter judaria’.

A Assessoria de Imprensa 
da Secretaria Estadual de Po-
lícia Militar informou que o 
material audivisual retrata o 
momento em que equipes do 
Batalhão de Polícia de Choque 
(BPChq) negociam a rendição 
de criminosos, durante ações 
de nas comunidades da Cai-

xa D’água e 18, em Quintino. 
Os policiais dialogaram com 
o grupo até a entrega, que 
ocorreu sem feridos naquele 
momento. Seis homens foram 
presos durante as ações nestas 
comunidades e foram apreen-
didos cinco fuzis, quatro pisto-
las, uma submetralhadora, rá-
dios comunicadores e drogas.

Dez suspeitos morreram 
durante a operação. Segundo 
a corporação, todos tinham 
envolvimento com o crime e 
trocaram tiros com os agentes.

“Tivemos este grande nú-
mero de mortes por conta de 
marginais que resistiram du-
ramente à ação policial. Mas 
tivemos quatro criminosos 
presos que se renderam por 

conta da operação policial”, 
disse na quarta-feira o porta-
voz da PM, major Ivan Blaz.

A operação visava estabi-
lizar toda a região que vem 
sendo objeto de disputa en-
tre grupos de criminosos ri-
vais pelo domínio territorial, 
com o objetivo de ampliar 
o tráfico de entorpecentes 
e controle de serviços for-
necidos à população local, 
como a venda de gás, o for-
necimento de internet e TV 
a cabo, dentre outros.

A ação aconteceu nas co-
munidades da Caixa D’Água 
e do Morro do 18, em Quinti-
no, do Morro do Urubu, em 
Pilares, e do Flexal, no Enge-
nho da Rainha, e da Barão, 

Prisão preventiva de acusado decretada 
Cabo da PM foi preso em flagrante horas após a morte da pequena Ana Clara, em Niterói

A Justiça do Rio converteu a 
prisão em flagrante do cabo 
da PM Bruno Dias Delaroli em 
preventiva a pedido do Minis-
tério Público do Rio. A decisão 
foi da juíza Monique Correa 
Brandao dos Santos Moreira, 
da 1ª Vara Criminal de Nite-
rói, em audiência de custódia. 
Ele foi autuado em flagrante 
por homicídio doloso com 
dolo eventual, no fim da tar-
de de terça-feira, suspeito de 
ter feito disparo que matou a 
pequena Ana Clara, de apenas 
5 anos, na comunidade do Mo-
nan Pequeno, em Niterói. 

Para a juíza, o não relaxa-
mento da prisão, solicitado 

Ana Clara, 5 anos, levou um tiro

REPRODUÇÃO

liberdade provisória do mes-
mo, alegando que Delaroli re-
vidou injusta agressão a tiros 
e que não retornaria ao local 
para ameaçar testemunhas. 

A juíza Monique Corrêa 
Brandão dos Santos Moreira 
afirmou em sua decisão ter en-
contrado disparidades entre 
depoimentos em sede policial 
do cabo e de seus dois colegas 
de farda do Patrulhamento Tá-
tico Móvel Largo da Batalha, 
e as declarações dos morado-
res da comunidade que pre-
senciaram o fato, assim como 
o constato na perícia técnica 
da especializada. O delegado 
Bruno Cleuder, titular da DH, 
já havia apontado essas con-
tradições, na quarta-feira. 

A juíza ainda ressalta que 
os peritos não encontraram 
no local do crime nenhum 
estojo de pistola - tipo de 
arma que criminosos usa-
vam, segundo os PMs. 

pela defesa do policial lotado 
no 12º BPM (Niterói), foi para 
garantir a integridade do an-
damento das investigações da 
Delegacia de Homicídios de 
Niterói, Itaboraí e São Gonça-
lo. “Quanto ao “periculum in 
libertatis”, decorre da neces-
sidade de se resguardar a ins-
trução criminal, considerando 
a natureza do delito imputado 
ao agente e a necessidade da 
produção de outras provas.”, 
escreveu a juíza. 

Segundo a decisão, ainda há 
necessidade do depoimento 
de mais testemunhas presen-
ciais e que a eventual liberda-
de de Bruno Delaroli poderá 
influenciar negativamente as 
próximos oitivas. Na audiên-
cia, a defesa do PM solicitou a 

Polícia Civil acaba com 
delivery de drogas 
Policiais civis da Delega-
cia de Combate às Dro-
gas (DCOD) prenderam, 
ontem, três homens pe-
los crimes de tráfico de 
drogas e associação ao 
tráfico, em Copacabana, 
Zona Sul do Rio. De acor-
do com as investigações, 
eles integrariam uma 
quadrilha especializada 
no esquema de tráfico de-
livery de entorpecentes na 
região e chegavam a fatu-
rar R$ 200 mil por mês.

Na ação policial foram 
apreendidos 375 compri-
midos de ecstasy, cocaína, 
caixas de Cetamina para 
a fabricação da droga “K”, 
dois litros de Butanodiol 
para preparação da droga 

“G” ou “Di”, além de embala-
gens para venda do material 
e também máquinas de car-
tão de crédito. 

Os envolvidos nos crimes 
foram localizados após tra-
balho de inteligência e mo-
nitoramento da polícia para 
reprimir o tráfico de drogas.

Ainda de acordo com os 
agentes, foi verificado que 
um dos homens era o taxista 
e responsável por levar um 
dos bandidos do local de ar-
mazenamento da droga até 
os usuários. O terceiro cri-
minoso cedia o apartamento 
para guardar as drogas.

As investigações da DCOD 
seguem para identificar ou-
tras pessoas envolvidas no 
esquema criminoso.

Motorista é 
assassinado por 
dupla de moto
Imagem mostra momento em que Gabriel leva tiro. 
Ele esperava passageira na Av. Marechal Rondon

ESTEFAN RADOVICZ

Motoristas se organizaram para manifestação por grupos de mensagens após saberem da morte de Gabriel

I
magens da câmera de segu-
rança de um condomínio 
da Avenida Marechal Ron-
don registraram o momen-

to em que uma dupla abordou 
e matou o motorista de apli-
cativo Gabriel Augusto Paes, 
de 32 anos, por volta das 5h de 
ontem no bairro São Francisco 
Xavier, Zona Norte. A vítima 
aguardava passageira com a 
janela aberta no Spin Cinza, 
quando dois homens em uma 
moto anunciaram o assalto. 
Gabriel tentou arrancar com o 
carro e os homens dispararam. 
Nenhum pertence do motoris-
ta foi roubado.

“São cerca de quatro assal-
tos por semana”, diz Marcelo 
Crisóstomo, de 49 anos, sín-
dico de um condomínio da 
região: “Colocamos câmeras 
de segurança na portaria do 
prédio, no ano passado, para 
ajudar a polícia na identifica-
ção dos bandidos e para expor 
essa violência, para que não 
fique apenas nos relatos”. 

O síndico do prédio disse 
que o motorista também era 
morador da região. As ima-
gens de segurança foram reco-
lhidas e entregues à polícia. O 
síndico denuncia alta incidên-

cia de assalto na região e diz 
que moradores já cobraram 
PM por mais patrulhamento.

“O motorista também re-
sidia na rua em um número 
próximo ao nosso. Ele parou 
na porta para esperar a mo-
radora. Agora vamos ver nas 
câmeras como foi a dinâmica. 
Nós investimos nesse sistema 
de filmagem e de iluminação 
para melhorar um pouco a 
sensação de segurança. En-
tendemos a realidade da PM, 
mas deveria haver um pou-
co mais de atenção para essa 
área, criticou.

INVESTIGAÇÃO
A Polícia Militar informou 
que, no início da manhã, po-
liciais militares do 3ºBPM 
(Méier) foram acionados para 
verificar ocorrência na Aveni-
da Marechal Rondon. No en-
dereço indicado, a equipe en-
controu uma pessoa baleada. 
O Corpo de Bombeiros tam-
bém foi acionado e constatou a 
morte no local. A Delegacia de 
Homicídios da Capital inves-
tiga o caso. A perícia foi feita e 
o corpo, removido ao IML, no 
Centro do Rio.

O Portal dos Procurados di-

vulgou ontem cartaz para aju-
dar a Delegacia de Homicídios 
da Capital com informações 
que possam auxiliar nas in-
vestigações dos envolvidos na 
morte do motorista de aplica-
tivo Gabriel Paes.

O Disque Denúncia recebe 
informações sobre o caso nos 
seguintes canais: APP “Disque 
Denúncia RJ”; (21) 2253 1177; 
Zap do Portal dos Procurados: 
(21) 98849-6099; Facebook/
(inbox): https://www.face-
book.com/procuradosrj/,ht-
tps://twitter.com/PProcura-
dos (mensagens). O Anonima-
to é garantido.

MEDO E REVOLTA

Manifestação contra falta de segurança nas ruas

 NMotoristas de aplicativo fize-
ram manifestação ontem em 
frente ao número 300 da Ave-
nida Marechal Rondon, onde 
Gabriel foi assassinado enquan-
to aguardava passageira. Eles 
cobraram segurança e regras 
claras por parte das empresas.

“Nossas vidas importam 
sim. Queremos trabalhar com 

tranquilidade. Circulamos com 
medo. A qualquer hora podemos 
sofrer violência”, Carlos Magno.

Os motoristas se organizaram 
por grupos de mensagens após sa-
berem da morte de Gabriel. Por-
tavam cartazes com frases como 
“Quantas vidas mais vamos per-
der para termos mais segurança? 
Precisamos de ajuda já!” e “Vida 

de motorista de app também 
importa!”. Os carros tinham ins-
crições no vidro traseiro: Luto!” e 
“App sem segurança” eram al-
gumas delas. Dentre as reivindi-
cações estão redução do tempo 
mínimo de espera, sinalização de 
áreas com alto risco de assalto 
e fim da obrigatoriedade de ter 
que viajar com janelas abertas.

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares email@odia.com.br

 > Moradores da região 
contam que o local re-
gistra grande número 
de assaltos, todos à mão 
armada. Sandra Siquei-
ra, 50, diz que fez abai-
xo-assinado e enviou ao 
3ºBPM (Méier) cobran-
do policiamento, sem 
efeito. “Vamos colher 
mais assinaturas. Espe-
ramos que tenhamos 
atenção das autoridades 
desta vez”, afirmou.

A PM afirmou que 
“desenvolve ações de 
ostensividade nes-
tes bairros através de 
roteiros de patrulha-
mento e com viaturas 
focadas em pontos in-
dicados pela mancha 
criminal, com atenção 
nos locais com grande 
movimento de pessoas 
e fluxo de veículos”.

Moradores 
relatam 
violência

Dupla de moto atirou em Gabriel, que aguardava uma passageira 

REPRODUÇÃO
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Terceirizados seguem sem salários
Controladores de acesso das escolas municipais estão divididos sobre volta às aulas 

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Ato dos servidores terceirizados em frente à Prefeitura do Rio

Apesar da mudança de ano, 
pouco mudou nas questões 
salariais de alguns funcio-
nários públicos. Denúncias 
anônimas apontam que 
controladores de acesso das 
escolas municipais do Rio, 
terceirizados através da em-
presa AgileCorp, continuam 
sem receber seus salários há 
2 meses. No dia 28 de janei-
ro, a categoria fez um protes-
to em frente à sede da Pre-
feitura do Rio, mas o ato não 
surtiu efeito, e os profissio-
nais continuam sem receber.

Com medo de represálias, 
um funcionário relata que a 
categoria está dividida e que 
a volta às aulas, na próxima 
segunda-feira (dia 8), poderá 
agravar ainda mais a questão. 
De um lado, uma parte dos 
funcionários continuará tra-
balhando, temendo perder o 
cargo, e do outro estão aqueles 
que não pretendem continuar 
os serviços sem receber.

De acordo com as denún-

cias, a empresa contratante 
vem deixando os funcioná-
rios sem nenhuma infor-
mação e chega a ignorar as 
mensagens, que ficam sem 
respostas sobre o assunto. A 
empresa também fornecia 
cestas básicas aos colabora-
dores, mas o benefício aca-
bou sendo cortado.

“Os controladores de aces-
so estão passando por dificul-
dades, dentre elas ordem de 
despejo. Minhas contas estão 
todas atrasadas e não tenho 
nenhum feedback da ofen-
sora. Houve boatos de que o 
contrato foi rescindido, ou-
tros dizem que a prefeitura 
que não fez o repasse das ver-

bas. Porém, nada concreto”, 
explicou um funcionário, que 
preferiu não se identificar.

“A situação está bem crí-
tica. Não estou conseguindo 
arcar com minhas dívidas. 
Estou tendo que me desfa-
zer de alguns itens pra con-
seguir fazer um dinheiro 
para pagar contas.  Inclusi-
ve, estou vendendo um ce-
lular antigo e meus livros e 
alguns instrumentos musi-
cais”, completou.

Procurada pelo DIA, a Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação afirmou, em nota, que 
“a dívida foi deixada pelo go-
verno passado, que também 
comunicou à empresa o en-
cerramento do contrato, que 
se encontrava em fase final”.

A empresa contratante, 
AgileCorp, não se pronun-
ciou até a fechamento desta 
edição.

Crivella vira réu em caso do ‘QG da Propina’
Ex-prefeito do Rio e outras 25 pessoas são acusados de integrar organização criminosa

A 1ª Vara Criminal Especiali-
zada da Capital do Tribunal 
de Justiça do Rio aceitou, na 
quarta-feira, a denúncia apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co do Estado do Rio contra o 
ex-prefeito do Município do 
Rio de Janeiro Marcelo Cri-
vella e outras 25 pessoas acu-
sadas pelos crimes de organi-
zação criminosa, lavagem de 
dinheiro e corrupção passiva 
e ativa, na investigação conhe-
cida como ‘QG da propina’.

Na decisão pelo recebi-
mento da denúncia, o juízo 
da Vara Especializada con-
siderou o conteúdo de dela-
ções premiadas; o material 
apreendido com o sequestro 
de bens e bloqueio de valores 
de Marcelo Crivella e dos ou-
tros acusados; e as diversas 
trocas de mensagens, desde 
o ano de 2016, extraídas de 
celulares e computadores 
apreendidos.

Segundo a Justiça do Rio, 

as mensagens trocadas entre 
integrantes do grupo deixam 
explícitas partilhas de propi-
nas e a exigência, junto ao en-
tão prefeito, de obtenção de 
retorno financeiro do inves-
timento que nele havia sido 
feito. Também foram consi-
derados no processo plani-
lhas, cheques, fotografias e 
prints de telas de computa-
dores obtidos ao longo das 
investigações.

As investigações surgiram 

a partir do acordo de colabo-
ração premiada do doleiro 
Sérgio Mizrahy, preso pre-
ventivamente no âmbito da 
Operação ‘Câmbio, desligo’, 
deflagrada pela Força-Tarefa 
da Lava Jato no Rio de Janeiro 
em 2018. Na delação, o doleiro 
detalhou o funcionamento do 
suposto esquema criminoso 
envolvendo membros da pre-
feitura, empresários, pessoas 
físicas e jurídicas que funcio-
navam como “laranjas”.

Vistoria da Prefeitura do Rio aponta que 
apenas 199 veículos foram encontrados

BRT: mais da metade 
da frota sem circular

DANIEL CASTELO BRANCO

Fiscais da SMTR fizeram vistorias em 136 estações do BRT Rio

A Prefeitura do Rio, atra-
vés da Secretaria Munici-
pal de Transportes, rea-
lizou ontem vistorias em 
136 estações do BRT Rio 
e nas garagens dos ônibus 
articulados. Segundo a 
SMTR, foi constatado que 
mais da metade da fro-
ta não está em circulação. 
Apenas 199 veículos foram 
encontrados, em vez dos 
413 estipulados na frota 
determinada, conforme 
previsto em contrato.

De acordo com a SMTR, 
os dados foram discutidos 
com o BRT Rio. A empresa 
alega que a frota disponí-
vel no fim de 2020 era de 
306, sendo que oito foram 
queimados, 94 estão pa-
rados por falta de capa-
cidade financeira para a 
manutenção.

Na última segunda-
feira, o BRT Rio foi pa-
ralisado nos seus três 
corredores, Transoeste, 

Transcarioca e Transolímpi-
ca. Segundo o consórcio que 
administra o transporte, 
alguns motoristas impedi-
ram a saída dos ônibus das 
garagens em protesto con-
tra a perspectiva de atraso 
de salários este mês. O re-
presentante dos motoristas 
de BRT, Ademir Francisco, 
diz que a categoria realizou 
a paralisação contra a deci-
são da empresa de afastar 
motoristas por 10 dias sem 
remuneração. 

Um dia após paralisação 
no serviço, o prefeito Eduar-
do Paes prometeu em en-
trevista ao programa ‘Bom 
Dia Rio’, da TV Globo, que o 
BRT vai funcionar bem, mas 
disse que a melhora não vai 
acontecer no tempo desejá-
vel. Em reunião na segun-
da-feira, o consórcio e a Pre-
feitura estabeleceram prazo 
de três meses para negociar 
mudanças no contrato de 
concessão.

Cedae: carvão ativado não resolve 
Apesar do cheiro e do gosto ruins, empresa afirma que água com geosmina não faz mal à saúde

ARQUIVO PESSOAL

Juliana Cavalcante diz que há um mês a água chega com gosto e cheiro ruim à sua casa, no Anil

H
á algumas semanas a 
presença de geosmi-
na na água tem afeta-
do moradores de di-

versos bairros e cidade do Rio 
de Janeiro. O problema, que 
há um ano também atingiu a 
população, e que na época foi 
resolvido com carvão ativa-
do e argila, dessa vez não foi 
suficiente para solucionar a 
situação. Para o especialista 
Cezar Pires, faltou planeja-
mento da Cedae, o que com-
prometeu a eficiência técnica 
dos componentes. Ele alerta 
que só em médio prazo uma 
solução definitiva pode ser 
encontrada.

“O carvão ativado é usado 
principalmente para remo-
ção de odor e cor da água que 
está sendo tratada. Funciona 
bem, mas também tem seus 
limites. São necessários inves-
timentos prévios para usá-lo 
na filtragem da água. Não fun-
cionou desta vez porque está 
faltando de planejamento. A 
Cedae esperou a geosmina 
reaparecer para, somente no 
final de janeiro, voltar a usar 
o carvão ativado de maneira 
emergencial e isso se reflete 
na eficiência técnica da solu-
ção”, explica Cezar Pires, enge-
nheiro ambiental e professor 
de Saneamento da UVA.

O especialista afirma ain-
da que uma solução definitiva 
não é imediata. “A estação de 
tratamento de água do Guan-
du promove um tratamento 
tradicional, para não dizer an-
tiquado, e se torna difícil mo-

 > O relatório de quali-
dade da água divulgado 
pela Cedae aponta que 
diversos bairros tiveram 
gosto na água acima do 
aceitável. O Ministério 
da Saúde determina 
que o gosto e o cheiro 
da água só devem che-
gar ao limite máximo de 
indicador 6. 

“Tenho comprado 
água, são de três a qua-
tro engradados por se-
mana. Meu gasto chega 
a R$ 173 com água mine-
ral. Fora conta de água 
da Cedae que chega 
pontualmente. É uma 
sensação de que esta-
mos sendo feitos de bo-
bos, é revoltante”, afir-
ma Juliana Cavalcante 
de Azevedo Lemos, mo-
radora do Anil, Zona 
Oeste do Rio. 

A água apresentou 
gosto além do aceitá-
vel em 17 bairros. Ou-
tras cidades e bairros 
aparecem no relatório, 
porém a intensidade da 
alteração foi igual ou 
abaixo de 6. As altera-
ções começaram no dia 
4 de janeiro. Mas mora-
dores de bairros não ci-
tados na lista também 
relatam gosto e cheiro 
na água.

17 bairros 
foram 
afetados

dernizá-la assim rapidamen-
te. A solução definitiva é de 
médio prazo. Consiste em sa-
near toda a bacia de captação 
da água que chega ao Guandu, 
construindo redes de coleta 
de esgotos e principalmente 
estações de tratamento”.

A falta de saneamento é 
um entrave para a melhora 
da qualidade da água que a 
população vem recebendo ao 
longo dos anos. “O que temos 
hoje é uma água bruta de pés-
sima qualidade em virtude do 

esgoto doméstico lançado in 
natura nos cursos de água que 
compõem a bacia de captação 
do Guandu, que recebe uma 
água cheia de esgoto sanitário 
diluído. Ou seja, o problema 
é a falta de sistema de sanea-
mento que é de competência 
da própria Cedae”, alerta Ce-
zar Pires.

PROBLEMAS PARA A SAÚDE

O gosto e o cheiro de terra na 
água fornecida pela Cedae fo-
ram causados pela presença 

de geosmina, uma substância 
produzida por algas, que não 
é considerada prejudicial à 
saúde, segundo a companhia 
estadual.

O presidente da Cedae, 
Edes Fernandes de Oliveira, 
disse no início da semana que 
não havia problemas na água 
e que não há com que se preo-
cupar quanto ao gosto e chei-
ro de terra.

“Não há nenhum problema 
em relação a essa água com 
gosto e cheiro de terra. Não 

estou falando da água com 
cor forte. Quanto à geosmina, 
não há qualquer problema em 
relação à saúde. A gente sabe 
que a população do Rio não 
está acostumada a beber água 
com gosto e odor, mas não há 
problema em relação à saúde”.

Apesar de a Cedae garantir 
que não há riscos para a po-
pulação, especialista entre-
vistado pelo DIA afirma que 
a água contaminada pode 
prejudicar a saúde. Sinto-
mas como dores abdominais, 

diarreia, vômito, enjoos e 
náuseas têm relação estrei-
ta com o consumo de água 
infectada. Apesar da própria 
geosmina não ser tóxica, Ce-
zar Pires explica que ela indi-
ca uma água com bactérias.

“Na verdade, a geosmina 
por si só não é toxica. Porém, 
sabemos que sua presença 
na água é um indício de que 
a água captada é de péssima 
qualidade e que deve apre-
sentar bactérias que, aí sim, 
podem ter efeitos na saúde”. 

A solução definitiva 
é de médio prazo. 
Consiste em sanear 
a bacia de captação 
da água que chega 
ao Guandu
CEZAR PIRES, engenheiro 
ambiental

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Reportagem da estagiária Tatiane Gomes, 

sob supervisão de Thiago Antunes
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Pessoas com 
comorbidades 
serão vacinadas 
em abril no Rio
Novo lote do Butantan deve chegar até terça, mas previsão 
de imunização depende da chegada de novas remessas

ARQUIVO PESSOAL

Oscar Rabello, de 97 anos, recebe a vacina de Oxford/AstraZeneca num posto de vacinação drive-thru

P
essoas com comor-
bidades devem ser 
vacinadas em abril 
no município do Rio, 

após os idosos com mais de 
60 anos, que devem ser con-
templados em março. A pre-
visão foi anunciada nesta 
quinta-feira pelo secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz. O cumprimento do 
cronograma depende da che-
gada de novas remessas dos 
imunizantes.  A capital deve 
receber um novo lote de vaci-
nas na segunda ou terça-feira 
da próxima semana, após a 
liberação de 4,1 milhões de 
doses prevista pelo Instituto 
Butantan, de São Paulo, para 
todo o Brasil nesta sexta-feira.

Soranz confirmou a expec-
tativa de que todos os idosos 
acima de 75 anos sejam vaci-
nados em fevereiro e todos 
acima de 60, em março. No 
entanto, ressaltou que um 
calendário com datas para 
aplicação da vacina em mar-
ço que está sendo comparti-
lhado na internet é falso. A 
Secretaria Municipal de Saú-
de não detalhou como será 

ma de 75 anos em fevereiro), 
que é um número bastante 
expressivo para essa primeira 
etapa da vacina”, ressaltou.

Nos últimos dias, tem cir-
culado nas redes sociais um 
cronograma com datas para 
a vacinação dos idosos em 
março. Essas datas ainda não 
foram definidas, informou o 
secretário. “É um calendário 
que não foi produzido pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de. Em março, a gente prevê 
vacinar todos os idosos acima 
de 60 anos. Finalizaremos os 
idosos acima de 75 anos em 
fevereiro”, disse Soranz.

O calendário previsto pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
depende do fluxo de chegada 
de novas doses das vacinas. O 
secretário explicou que a vaci-
nação está sempre no limite e 
que o Instituto Butantan e a 
Fiocruz se comprometeram 
a enviar as doses de maneira 
organizada para que não falte 
vacina. “A prefeitura do Rio é 
uma das capitais que mais va-
cinou, mais de 2% da nossa po-
pulação, e a gente está sempre 
no limite da vacinação”, disse.

realizada a vacinação para as 
pessoas com comorbidades.

“O Instituto Butantan tem 
4,1 milhões de doses para o 
Brasil todo, que devem ser li-
beradas nesta sexta-feira. A 
previsão é que elas cheguem 
até a segunda ou terça-fei-
ra da semana que vem”, dis-
se Soranz, em entrevista ao 
“Bom Dia Rio”, da TV Globo. 
Questionado se poderá ha-

ver nova antecipação do ca-
lendário, ele não descartou a 
hipótese. O número de doses 
que serão destinadas ao Rio 
não foi informado.

“A gente já antecipou esse 
calendário. A previsão (inicial) 
era vacinar só o grupo até 80 
anos em fevereiro. Sai de 220 
mil para 320 mil idosos a se-
rem vacinados (com a anteci-
pação para vacinar todos aci-

Secretário municipal 
de Saúde alerta 
que calendário de 
vacinação de idosos 
para março é falso 

VACINAÇÃO

Orientação é priorizar drive-thru aos sábados

 N O secretário municipal de 
Saúde admitiu os problemas 
apontados no posto de vaci-
nação drive-thru da Univer-
sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj) na quarta-feira, 
dia destinado para a vacina-
ção dos maiores de 94 anos. 
Como mostrou reportagem de 
O DIA, houve muita fila, recla-
mação de até duas horas de 
espera e as doses chegaram a 
acabar momentaneamente 
no local. A partir de ontem, 
segundo Soranz, há mais pro-
fissionais de saúde no local 

para reduzir os transtornos.
“A prefeitura tem 236 pon-

tos de vacinação espalhados 
pela cidade. O Tempo médio 
de espera foi de 15 a 20 minu-
tos nos postos de saúde, mas a 
gente teve uma intercorrência 
na uerj. O dimensionamento foi 
pequeno. Triplicamos o número 
de vacinadores e esperamos que 
o tempo de espera seja bem me-
nor”, esclareceu Soranz. 

Para reduzir a sobrecarga nos 
postos de vacinação, o secretário 
orientou a população a priorizar 
os postos drive-thru que serão 

montados em dez pontos do 
Rio aos sábados para atender 
as pessoas que não consegui-
ram receber a vacina nos cen-
tros municipais de sáude ou 
clínicas da família durante a 
semana. Amanhã, serão aten-
didos os maiores de 90 anos.

A primeira rodada dos dri-
ve-thru ocorrerá amanhã, das 
8h às 12h. Apenas pessoas das 
faixas etárias contempladas 
entre segunda e sexta-feira 
da mesma semana nos postos 
de vacinação poderão recorrer 
à “repescagem” nos sábados. 
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Apoio ao Carnaval de rua 
Edital da prefeitura do Rio vai contemplar 125 grupos, bandas e turmas com R$ 3 milhões 

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Eduardo Paes apresenta o edital de cultura para o Carnaval de rua: material será reunido em uma plataforma e lançado no segundo semestre

A 
Prefeitura do Rio 
apresentou, na ma-
nhã de ontem, um 
edital para apoio do 

Carnaval de rua carioca. O 
edital será lançado em março 
e irá contemplar 125 grupos, 
bandas e turmas com um total 
de R$ 3.290.000. As propostas 
devem se enquadrar em três 
eixos: ‘Origens do Carnaval 
carioca’ (50 prêmios de R$ 30 
mil), ‘O som do Carnaval ca-
rioca’ (40 prêmios de R$ 20 
mil) e ‘A estética do carnaval 
carioca’ (35 prêmios de R$ 20 
mil), e devem ser enviadas pe-
los grupos em abril. Os paga-
mentos aos proponentes estão 
previstos para junho.

Os critérios para a seleção 
das propostas ainda não es-
tão totalmente definidos, mas 
dois deles foram abordados 
pelo secretário municipal de 
Cultura, Marcus Faustini: os 
blocos não podem desfilar 
este ano, para evitar a disse-
minação da covid-19, e devem 
ter, no mínimo, três anos de 
atuação no Carnaval carioca.

“O eixo ‘Origens’ é voltado 
para projetos sobre a memó-
ria, com produção de mini-
documentários, por exemplo. 
Em ‘Som’ o incentivo será para 
gravação de músicas que vão 
compor uma playlist. Há uma 

parceria, inclusive, com o Spo-
tify. Já o eixo de ‘Estética’ será 
para produção de fantasias, 
adereços e bonecos carnava-
lescos”, explicou Faustini.

Segundo ele, todo o mate-
rial será reunido em uma pla-
taforma que será lançada pela 
prefeitura no segundo semes-
tre. “O objetivo deste edital é 
fomentar a cultura do Car-
naval de rua, atenuar os im-
pactos da pandemia e gerar 
conteúdo e produtos inéditos 
sobre a manifestação cultu-
ral”, disse Faustini.

O prefeito Eduardo Paes 
afirmou que um outro edital 
para apoiar as escolas de sam-
ba será lançado na próxima 
semana. Ainda não há um va-
lor definido. Segundo Paes, o 
edital vai contemplar escolas 
de samba dos grupos especial 
e de acesso e o Carnaval da In-
tendente Magalhães.

Sobre a repressão aos blo-
cos clandestinos que insis-
tirem em desfilar neste ano, 
Paes disse que um decreto 
será publicado, também na 
próxima semana, com a regu-
lamentação da fiscalização e 
órgãos envolvidos. “A prefei-
tura vai ter uma ação muito 
firme para impedir que esses 
blocos clandestinos saiam”.

A reunião contou com a 
participação de represen-
tantes dos principais blocos 
do Rio. Presidente da Asso-
ciação Sebastiana, Rita Fer-
nandes comentou que dois 
pontos para o apoio do Car-
naval de rua foram forma-
lizados com a prefeitura: o 
incentivo financeiro inédito 
aos blocos e a criação de um 
conselho com os participan-
tes das agremiações para a 
organização dos desfiles.

O objetivo deste 
edital é fomentar a 
cultura do Carnaval 
de rua, atenuar 
os impactos da 
pandemia e gerar 
conteúdo inédito

MARCUS FAUSTINI, 
secretário de Cultura

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

O juiz titular da 4ª Vara 
Federal de Niterói, do Tri-
bunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF-2), William 
Douglas Resinente dos 
Santos, de 53 anos, foi pro-
movido, ontem, por una-
nimidade, o novo Desem-
bargador Federal do Rio. 
A  promoção segue para o 
Ministério da Justiça para 
nomeação a ser feita pelo 
presidente  Jair Bolsonaro.

Carioca, ele é o mais 
antigo Juiz do TRF-2. No 
currículo, traz mais de 50 
livros de Direito, tendo ven-
dido mais de 1,2 milhões de 
exemplares. Um dos mais 
respeitados professores de 
Direto, tem cerca de 800 
mil seguidores nas redes 
sociais e mais de 10 milhões 
de visualização no Youtube.

ARQUIVO PESSOAL

O juiz William Douglas

Promoção 
unânime 
na Justiça 
Federal
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MUNDIAL DE CLUBES DO CATAR
O Tigres, do México, venceu o Ulsan 

Hyundai, da Coreia do Sul, por 2 a 1, e 

será o rival do Palmeiras na semifinal.

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

CLÁSSICO NO MARACANÃ

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Vitória maiúscula fora de 
casa. Por 1 a 0? Sim. Mas que 
significa a entrada do Flumi-
nense no G-5 do Brasileiro. 
Isso mesmo: o time que tem 
uma folha salarial por volta 
de 4 milhões de reais está en-
tre os cinco melhores times 
do Campeonato Brasileiro. 
Mesmo com tantos proble-
mas, o Fluminense segue 
avançando e entendendo que 
terminar a competição en-
tre os quatro primeiros não 
é utopia. Aliás, é mais reali-
dade do que um sonho.

G-4 NÃO É UTOPIA 
PARA O TRICOLOR

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

A MUDANÇA É AGORA

A 
Lei Pelé diz que jogadores, a partir dos 16 
anos, podem assinar contrato profissional 
de trabalho por cinco temporadas. Mas es-

barra na Fifa, que limita o vínculo de menores de 
idade a três anos. Sempre achei absurdo porque 
favorece os clubes que estão de olho nas joias 
formadas e, muitas vezes, o time que criou o 
atleta perde o jogador sem compensação finan-
ceira ou por muito menos do que se esperava. É 
o caso de Marcos Paulo, criado nas Laranjeiras, 
e que está próximo de deixar o Tricolor sem que 
o time carioca seja pago. O presidente Mário 
Bittencourt teve uma reunião com o presidente 
Rogério Caboclo, da CBF, e com o Secretário de 
Esportes, Walter Feldman. O papo foi esse: levar 
à Fifa a vulnerabilidade que os clubes formado-
res têm ao tentar segurar suas joias. O Sindicato 
dos Atletas do Rio já deixou claro que vai apoiar 
o Fluminense. Todos os clubes deveriam seguir a 
linha de pensamento. Ninguém quer prender o 
jogador, mas o clube forma, dá comida, moradia 
e tudo mais por toda a infância para, depois, por 
tempo de contrato, ele sair de graça? Sou contra. 
A mudança tem que ser agora.

Marcos Paulo está muito próximo de deixar o Fluminense

 nA Polícia Civil do Rio con-
cluiu que o volante Gerson 
falou a verdade. Ramirez 
disse: “Cala boca, negro”. 
Pelo menos, foi essa a con-
clusão da investigação. 
Com isso, Ramírez foi indi-
ciado e o Ministério Públi-
co decidirá se apresentará a 
denúncia ou não. No míni-
mo, o que tem que ser fala-
do: a punição tem que acon-
tecer. E que sirva de exem-
plo qualquer um que ouse 
ser racista dentro ou fora de 
um campo de futebol.

GÉRSON  
TEM RAZÃO

FEZ O MÍNIMO
 nA CBF, após um ofício do Vasco reclamando sobre a péssi-

ma arbitragem de Wilton Pereira Sampaio na partida entre 
o Gigante da Colina e o Bahia, reconheceu que a entrada 
de Gregore em Benítez, que falamos aqui na coluna, foi um 
erro grave da arbitragem. Era o mínimo, já que o jogo não 
será realizado novamente e o Vasco não vai jogar em van-
tagem contra nenhum adversário por isso. E o VAR? Nada.
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BOTAFOGO

FLUMINENSE

Alvinegro enfrenta o Sport para 
evitar rebaixamento antecipado
Se perder hoje, em casa, equipe de Barroca disputará a Série B

Em situação extremamente 
delicada no Brasileiro, o Bo-
tafogo enfrenta o Sport, hoje, 
às 20h, no Nilton Santos, em 
busca de um resultado posi-
tivo para evitar o seu rebai-
xamento de forma antecipa-
da para a Série B. 

Rival direto do Alvinegro 
na disputa para permane-
cer na elite do Brasileirão, 
o clube do Recife rebaixará 
matematicamente a equipe 
carioca caso vença o due-
lo no Nilton Santos. Com 
24 pontos, o Glorioso, caso 
perca, só poderá chegar a 
36 pontos, pontuação que já 
não seria suficiente para evi-
tar a queda para a Série B do 
Brasileiro.

Em busca da vitória, o 
Glorioso deve ir para campo 
com Diego Cavalieri, Kevin, 
Sousa, Kanu e Victor Luis; 

Barroca: partida decisiva

VITOR SILVA/BOTAFOGO

José Welison, Romildo e Caio 
Alexandre; Matheus Nasci-
mento, Cesinha e Rafael 
Navarro.

A situação alvinegra no 
Brasileirão é muito delica-
da. O Glorioso tem 99% de 

risco de rebaixamento na 
competição, de acordo com 
os cálculos do matemático 
Tristão Garcia. No momen-
to, o clube carioca ocupa a 
última colocação na tabela, 
com 24 pontos.

Na lanterna, o Botafogo 
precisa ganhar os cinco jogos 
restantes para chegar aos 39 
pontos e ter alguma chance 
de fuga no fim. 

O Glorioso pode ser re-
baixado a quatro rodadas do 
fim. Cruzeiro, Internacional, 
Vasco, Corinthians, Palmei-
ras e Atlético-MG, além do 
próprio Botafogo, caíram na 
reta final dos pontos corri-
dos, normalmente no último 
jogo. O clube grande com a 
queda mais precoce, até o 
momento, é o Grêmio em 
2004, a três rodadas do fim 
do Campeonato Brasileiro.

Time tem evolução defensiva
Tricolor chegou a três partidas seguidas sem ser tomar gol

A sequência era considerada 
a mais tranquila do Brasilei-
ro e o Fluminense fez a sua 
parte com louvor. No duelo 
contra cinco adversários que 
lutam contra o rebaixamen-
to, a equipe de Marcão mos-
trou evolução após a vexa-
tória goleada sofrida por 5 
a 0 para o Corinthians e em-
balou na briga por uma vaga 
direta na Libertadores de 
2021. Entre as melhoras no 
Tricolor, uma das principais 
foi do sistema defensivo, que 
chegou a três partidas segui-
das sem sofrer gol.

Nem mesmo sob o coman-

do de Odair Hellmann, cuja 
força defensiva era considera-
da o ponto forte, o Fluminense 
ficou tanto tempo sem ser va-
zado. A qualidade dos adversá-
rios (Botafogo, Goiás e Bahia) 
pesa, mas nem no Carioca de 
2020 o Tricolor conseguiu esse 
desempenho. Um alívio para 
Marcão, muito criticado jus-
tamente em função da fragili-
dade da defesa nos primeiros 
cinco jogos sob seu comando, 
quando tomou 11 gols.

Nas últimas cinco roda-
das, foram quatro jogos sem 
ser vazado e três gols sofri-
dos contra o Coritiba. Além 

da qualidade dos adversá-
rios, o Fluminense teve mu-
danças para essa evolução. 
A principal foi o retorno de 
Nino no lugar de Matheus 
Ferraz. A dupla com Luccas 
Claro funciona melhor, as-
sim como a mudança tática 
na marcação, que diminuiu 
os espaços na intermediária, 
e a nova dupla de volantes, 
com Martinelli e Yago.

Embalado, o Fluminense 
colocará à prova essa evolu-
ção defensiva contra o Atlé-
tico-MG, um dos melhores 
ataques do Brasileiro com 58 
gols, na quarta-feira.

 > A Polícia Civil do Rio 
indiciou o jogador Ra-
mirez, do Bahia, por 
injúria racial contra 
o jogador Gerson, do 
Flamengo. O volante 
acusou o meia de ter 
lhe dito “Cala a boca, 
negro” durante due-
lo entre as duas equi-
pes, no Maracanã, em 
dezembro. 

No meio da partida, 
Gerson discutiu com 
Mano Menezes, então 
técnico do Bahia. Em de-
terminado momento, o 
camisa 8 estava indigna-
do, mostrando irritação 
maior do que o comum. 
Após o apito final, o jo-
gador do Flamengo ex-
plicou o motivo.

Polícia indicia 
Ramirez por 
injuria racial 

Mengão bate o Vasco e cola no Inter 
Gabigol e Bruno Henrique dão a vitória ao Rubro-Negro, que ainda vê o rival ficar perto do Z-4

DANIEL CASTELO BRANCO

Gabigol festeja com Filipe Luís o gol que abriu o placar no Maracanã: Rubro-Negro briga pelo título

F
lamengo e Vasco se 
enfrentaram no Mara-
canã pela 33ª rodada 
e protagonizaram um 

bom clássico. O Cruzmaltino 
não conseguiu quebrar o je-
jum de vitórias sobre o rival 
e sofreu mais uma derrota. 
Agora, o time de São Januário 
chegou ao 17º jogo sem derro-
tar o Rubro-Negro, que ven-
ceu por 2 a 0, com gols de Gabi-
gol e Bruno Henrique. Com o 
triunfo, o Flamengo diminuiu 
a distância para o líder Inter-
nacional. O Colorado empa-
tou com o Athletico-PR e está 
com 66 pontos. O Rubro-Ne-
gro chegou a 64 pontos e se-
gue vivo na briga pelo título do 
Brasileirão.

O jogo começou com o Fla-
mengo com a maior posse de 
bola e tentando pressionar o 
Vasco. Os primeiros dez mi-
nutos não tiveram muitas 
emoções. Mas o Flamengo co-
meçou a crescer no jogo e, aos 
poucos, criou novas chances. 
O Vasco não conseguia neu-
tralizar o ataque do rival, e o 

gol rubro-negro parecia ser 
questão de tempo. Já no fim 
do primeiro tempo, não teve 
jeito. Filipe Luís cruzou na 
área, Arrascaeta desviou para 
Bruno Henrique, que foi atin-
gido por Léo Matos e perdeu a 
possibilidade de botar a bola 
para dentro. Raphael Claus foi 
ao VAR e assinalou penalidade 
máxima. Gabigol pegou a bola, 
bateu bem e abriu o placar aos 
47 do primeiro tempo.

Para a segunda etapa, Lu-
xemburgo promoveu mu-
danças. Saíram Gabriel Pec, 
Léo Matos e Benitez, e en-
traram Juninho, Carlinhos 
e Ygor Catatau, respectiva-
mente. As alterações surti-
ram efeito, e o Vasco voltou 
com outra cara. O Cruzmal-
tino pressionava o rival, mas 
não conseguiu transformar 
em chances de gol.

Ceni percebeu que a sua 
equipe caiu de produção e 
também fez mudanças: tirou 
Diego, Arrascaeta e Gabigol, e 
colocou João Gomes, Vitinho 
e Pedro, respectivamente. O 

uruguaio e o camisa 9 saíram 
chateados e sequer cumpri-
mentaram o treinador. Mes-
mo com clima pesado, o Fla-
mengo ampliou. Aos 31 minu-
tos, Everton Ribeiro cobrou 
escanteio e Bruno Henrique 

cabeceou e estufou a rede. O 
camisa 27 chegou ao seu 100º 
gol com a camisa do clube 
carioca.

O gol de Bruno Henrique 
foi um banho de água fria no 
time vascaíno, que não con-

seguia demonstrar reação. 
No domingo, o Flamengo pe-
gará o Red Bull Bragantino. 
O Vasco só joga na quarta-
feira, contra o Fortaleza, ri-
val direto na briga para fugir 
da degola, fora de casa.
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ECONOMIA/BRASIL

IR: promessa de 
mudança na tabela
Na quarta-feira, em uma 
conversa com apoiadores, 
o presidente Jair Bolsonaro 
voltou a citar uma possível 
alteração na tabela do Im-
posto de Renda. Chegando 
ao Palácio do Planalto, ao ser 
questionado por uma eleito-
ra, Bolsonaro disse que daria 
para “dar uma mexidinha” 
no IR, mas não citou valores. 

Anteriormente, o pre-
sidente já prometeu au-
mentar a taxa de isenção 
do imposto, citando que 
o teto subiria para R$ 3 
mil. Atualmente, o limi-
te é de R$ 1.903,98, com 
defasagem média acumu-
lada de 113,09% entre o 
período de 1996 e 2020, 
como mostra o estudo 
realizado pelos Auditores 
Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (Sindifisco).

A justificativa de Bolsona-
ro para não ter alterado a ta-
bela ainda é a pandemia da 
covid-19. Ele reforçou, ainda, 
que as mudanças não serão 
significativas como ele gos-
taria e voltou a flertar com 
seu discurso negacionista, 
culpando as medidas de iso-
lamento social para prevenir 
a contaminação da covid-19. 

“A economia parece que 
tá voltando, né? Dá pra dar 
uma mexidinha nela, sim. 
Dá pra dar uma mexida... 
Não dá pra onde eu queria 
que chegasse, porque o ano 
passado foi um baque mui-
to grande, foram R$ 700 
bilhões de endividamento. 
Mas sei que tá difícil. Assim 
como o preço de combustível 
subiu, cesta básica, mas são 
as consequências do ‘fique 
em casa’”, concluiu. 

Metade dos restaurantes demitiu 
funcionários no Rio com a pandemia
Constatação é feita por pesquisa, que aponta ainda os índices de queda de faturamento 

DIVULGAÇÃO

Estudo mostra os impactos financeiros causados pela pandemia nos restaurantes do Rio de Janeiro

A pandemia de covid-19 gerou 
impactos financeiros aos res-
taurantes do Rio de Janeiro. 
Segundo pesquisa da Associa-
ção Nacional dos Restauran-
tes (ANR) e do Sindicato de 
Bares e Restaurantes do Rio 
(SindRio), 24% dos estabele-
cimentos tiveram redução de 
50% a 75% do faturamento. 
Além disso, 22% tiveram re-
dução de faturamento de 26% 
a 50% desde que a pandemia 
chegou ao país, em março de 
2020. Em consequência disso, 
51% dos restaurantes tiveram 
que demitir funcionários, se-
gundo o estudo.

Outra constatação da pes-
quisa foi que 31% dos empre-
sários que tinham mais de 
um restaurante precisaram 
fechar pelo menos uma de 
suas unidades no período.

Como aumentaram os pe-
didos de entrega em domicí-
lio (ou em outro local onde 
o cliente estiver), 86% dos 
estabelecimentos usaram 
esse tipo de serviço. Entre os 
canais utilizados, os princi-
pais foram o aplicativo iFood 
(86%), o WhatsApp (64%) e o 
telefone (56%).

Quando houve a reabertu-
ra física dos estabelecimen-
tos, após a flexibilização das 
medidas de isolamento so-
cial, 58% dos restaurantes 

perceberam queda no fatu-
ramento desse tipo de mo-
dalidade de atendimento 
(entregas), enquanto 15% 
notaram aumento no fatu-
ramento de entregas.

Diante da vacinação da 
população, os empresários 
acreditam que as entregas 
representarão 34% do fatu-
ramento do setor em 2021.

Os três principais desafios 
mais citados pelos empresá-
rios para 2021 foram evoluir e 

ampliar os canais de vendas, 
dentro ou fora dos restauran-
tes (76%), ajustar a oferta com 
menu atrativo, competitivo e 
rentável (60%) e ampliar os 
canais de relacionamento e 
fidelização de clientes (60%).

“Vemos que o ano de 2021 
será de adaptação para o seg-
mento e vai exigir a leitura 
com hiperatenção ao ambien-
te de negócios. Pensando em 
tendências, vemos o cliente 
seguir comprando para con-

Detran oferece 
7.050 vagas em 
novo mutirão
O atendimento, amanhã, será feito em 37 unidades 
na capital, na região metropolitana e no interior

REPRODUÇÃO

A promessa é de que o Detran-RJ não pare até retomar a normalidade dos seus serviços

O 
Detran-RJ vai rea-
lizar mais um muti-
rão de serviços em 
todo o Estado do 

Rio, amanhã. Serão dispo-
nibilizadas 7.050 vagas de 
habilitação, veículos e iden-
tificação civil em 37 postos.

O agendamento para os ser-
viços deve ser feito pelo site do 
Detran (www.detran.rj.gov.br) 
ou pelos telefones (21) 3460-
4040, 3460-4041 e 3460-4042. 
O horário do agendamento 
por telefone continua amplia-
do, indo das 6h à meia-noite. 
As vagas começaram a ser dis-
ponibilizadas a partir do meio-
dia de ontem.

“Tivemos um gargalo 

grande que se formou com 
o fechamento das unida-
des, de março a julho do 
ano passado, por causa da 
pandemia. Por isso, é tão im-
portante fazermos esses mu-
tirões aos sábados. Temos a 
nossa demanda diária, que 
já é considerável, precisa-
mos ir zerando o passivo de 
atendimentos. Neste sábado 
(amanhã), vamos oferecer 
mais de 7 mil vagas para 26 
tipos de serviços de habilita-
ção, veículos e identificação 
civil. O atendimento será em 
37 unidades na capital, na 
região metropolitana e no 
interior. Desde que implan-
tamos os mutirões, mais 

de 80 mil pessoas já foram 
atendidas. Não vamos parar 
até retomar a normalidade”, 
diz o presidente do Detran
-RJ, Adolfo Konder.

SERVIÇOS DE VEÍCULOS
Na diretoria de veículos, se-
rão oferecidos os serviços de 
transferência de proprieda-
de, primeira licença, troca 
de município, troca de juris-
dição, mudança para placa 
Mercosul, baixa e inclusão 
de alienação, mudança de 
cor, blindagem, inclusão de 
combustível, troca de cate-
goria, alteração de nome/
razão social, inclusão de 
ANTT, alteração de caracte-

 N No setor de habilitação, o De-
tran vai oferecer os serviços de 
1ª e 2ª vias da CNH, renovação 
de CNH, mudança de categoria, 
adição de categoria, alteração 
de dados, troca de permissão 
para definitiva e reabilitação. O 
atendimento estará disponível 
na sede, no Centro do Rio, e nos 
postos de Vila Isabel, Barra da 
Tijuca, Méier, Niterói (Fonseca), 
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Resende, Rio Bo-
nito, São Fidélis, São Pedro da 

Aldeia, Três Rios e Volta Redon-
da. Os postos estarão abertos 
das 10h às 16h.

Na sede do departamento, 
no Centro do Rio, será possível 
realizar a emissão de 1ª e 2ª 
vias de identidade e carteira da 
SEAP. O atendimento será das 
8h às 16h, somente mediante 
agendamento prévio. O Detran 
reforça que é preciso respeitar 
o horário agendado, sem ante-
cipação, para que não ocorram 
filas e aglomerações. 

HORÁRIO DEVE SER RESPEITADO

Confira os serviços de habilitação

rísticas e 2º via do CRV.
Os serviços de veículos 

serão disponibilizados em 
unidades da capital (Cam-
po Grande, Barra da Tiju-
ca, Santa Cruz, Cocotá, Ha-
ddock Lobo) e nos postos 
de vistoria de outros muni-
cípios (Magé, Valença, Ca-
choeiras de Macacu, Paty do 
Alferes, Cordeiro, Paracam-
bi, Campos dos Goytacazes 
II, Teresópolis, Barra Man-
sa, Itaperuna, Vassouras, 
São Pedro da Aldeia, Angra 
dos Reis, Armação de Bú-
zios, Macuco, Petrópolis, 
Macaé e Resende). O aten-
dimento nessas unidades 
será das 8h às 16h.

Preço dos alimentos 
tem uma nova alta
O índice de preços dos ali-
mentos, medido pela Orga-
nização das Nações Unidas 
para Agricultura e Alimen-
tação (FAO), subiu 4,3% em 
janeiro na comparação com 
o mês anterior. Com esta oi-
tava alta consecutiva, o ín-
dice alcançou a média de 
113,3 pontos, a maior desde 
julho de 2014.

De acordo com a FAO, 
a alta do preço dos ali-
mentos foi puxada pelos 
cereais, açúcar e óleos ve-

getais. O preço dos cereais, 
por exemplo, subiu 7,1% em 
janeiro, “refletindo o forne-
cimento global cada vez mais 
restrito com produção e es-
toques mais baixos do que o 
esperado anteriormente nos 
Estados Unidos, e compras 
substanciais pela China”, se-
gundo a organização. Já o 
preço do óleo vegetal subiu 
5,8% em janeiro, atingindo 
o maior patamar desde 2012. 

sumir fora do local, o apri-
moramento do delivery e das 
experiências geradas por esse 
serviço. Outro ponto é o aper-
feiçoamento da segmentação 
das ofertas de serviços para 
entregar ou para retirar, para 
que o consumidor possa ser 
atendido nas suas ocasiões de 
consumo e em suas necessi-
dades”, explica a responsável 
pelo estudo, Simone Galante.

Com Agência Brasil

Com IG
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

O governo Castro se comprometeu com o Sind-Degase em libe-
rar, até o fim de março, as progressões atrasadas, as licenças-prêmio travadas, e 
também adequar o auxílio-alimentação dos agentes do departamento.

PROGRESSÕES:

Castro pode assinar novo 
regime fiscal em março
Governo estadual aguarda regulamentação de lei sair para pedir adesão à União

ESTEFAN RADOVICZ 

Governador em exercício, Cláudio Castro apresentará pedido de adesão ao RRF logo após sair decreto

O
 governador em 
exercício do Rio de 
Janeiro, Cláudio 
Castro, já trabalha 

com a previsão de assinar o 
novo Regime de Recupera-
ção Fiscal (RRF) em março. 
A data dependerá da publi-
cação do decreto que regu-
lamenta a Lei 178/21 pela 
União, que pode sair este 
mês. A partir disso, o gover-
no fluminense pedirá a ade-
são ao regime. 

Pela lei, o Executivo fede-
ral tem até 30 dias para ana-
lisar e autorizar o pedido. E o 
estado já preenche os requi-
sitos para assinar o acordo 
devido ao seu quadro fiscal. 
Ou seja, o entendimento é de 
que a adesão é automática.

DÍVIDA SUSPENSA
Com a nova versão da recupe-
ração fiscal, o Rio terá alívio 
de caixa de R$ 52,5 bilhões de 
2021 a 2029, segundo cálculos 
divulgados pela Secretaria do 
Tesouro Nacional. 

O regime prevê a suspen-
são do pagamento da dívida 
do estado com a União no 
primeiro ano e a retomada 
dessa obrigação em parcelas 
suaves nos anos seguintes, 
de forma gradual. 

 n O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), e o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
mostraram total alinhamento 
com a pauta econômica. Eles 
se reuniram ontem, e após 
o encontro falaram com a 
imprensa que a prioridade, 
agora, é retomar a pauta de 
reformas, como a tributária e 
administrativa, além da PEC 
Emergencial (que está no Se-
nado) e outros projetos.

Lira disse que, após o seu 
encontro com Guedes, o pre-
sidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), também 
iria se reunir com o ministro. 
Ambos fazem coro com o go-
verno em relação ao pacote de 
austeridade.

Paulo Guedes disse que 
eles estão “retomando essa 
agenda em perfeita harmo-
nia”. “Vamos trabalhar juntos, 
nós já temos um protocolo de 
enfrentamento à crise. Foi um 

ano (2020) difícil, e o Brasil 
demonstrou capacidade de se 
ajustar no sentindo de atacar 
os efeitos econômicos da cri-
se. A economia voltou em V, 
digitalizamos 64 milhões de 
brasileiros, ajudamos a prote-
ger, terminamos o ano criando 
140 mil empregos, o PIB caiu 
4,5%, mas 140 mil empregos 
foram criados”, declarou.

O titular da pasta ainda 
acrescentou: “Vamos retomar 
as reformas ao mesmo tem-
po, porque saúde e economia 
andam juntas. Vacinação em 
emassa, proteção aos mais 
vulneráveis, antecipação dos 
mais frágeis, mais idosos... 
Uma série de medidas enquan-
to retomamos as reformas que 
já estavam lá (no Congresso), 
a PEC do pacto federativo, a 
reforma administrativa”. 

“Quem comanda o ritmo 
das reformas é a política”, con-
cluiu o ministro.

GUEDES SE REÚNE COM LIRA

Retomada de agenda de reformas

Alívio de caixa será por dois anos seguidos
 > No primeiro ano do regi-

me (considerado o ano de 
adesão), o estado tem 12 
meses para adotar os ajus-
tes fiscais exigidos pela lei 
federal. Neste período, o 
pagamento da dívida com 
a União já é suspenso, mes-

mo que o ente não esteja em 
definitivo sob a vigência do 
regime, já que pela legislação 
o governo terá de cumprir as 
medidas estabelecidas, como 
corte de gastos e redução de 
benefícios fiscais, entre outras.

Passada essa etapa no pe-

ríodo de 12 meses e cum-
pridas as contrapartidas, 
começa a ser contado 
formalmente o início do 
regime no ano seguinte. 
Dessa forma, a suspensão 
da dívida valerá, na práti-
ca, por dois anos. Paulo Guedes: ‘Estamos retomando agenda em harmonia’

WASHINGTON COSTA / ME
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Flamengo R$460.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial

 

ItaIpu R$1-0.000,000
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 
4-0m2 com RgI, licença 
ambiental, projeto aprovado 
na pmS. partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
-6". próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "par-
ceiro" !! Indique e ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98-13-21-- (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

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

 
meC. ReFRIgeRação 
mecânico  ar Condicionado,  
experiência Split, Splitão, 
Fan Coil & VRF. Currículo 
com pretensão                sa-
larial viviane@nlpair.com.br. 
Vaga todas as Cidades RJ.
 

opeRaDoR tetRapaK 
para tBa19. Deixar Currículo 
de 02/02 à 08/02 Horário 
de 08h ás 1-h na estrada 
São tomé 936 lote 12 qua-
dra 11 Jardim primavera Du-
que de Caxias.
 
SeRRaDoR V/teXto
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
Estrada dos Bandeirantes, 
12993. Vargem Pequena.  T. 
96419- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

motoRISta V/teXto
Vaga motorista com experiên-
cia em caminhão poliguin-
daste (caçamba) entrar em 
contato no telefone. início 
imediato, salário a combinar. 
t. 21 244--1393.
 

tIJolo t.99-03-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo Rio e grande Rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99-03-3686

 

ConSultaS VoVó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
t.2-94-608-/ 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

 



Não está reconhecendo a pessoa da foto? É o ator Raul Gazola tendo aulas de kitesurf nas 
areias da Praia da Barra da Tijuca. Aos 65 anos, o artista foi clicado por um paparazzo na tarde 
de ontem, enquanto treinava e posteriormente foi fotografado arrasando na modalidade na 
água. Quem esteve por lá acompanhando de perto notou que o ator tem disposição de sobra!

FábiaOliveira

RAUL GAZOLA NO KITESURF

PRIMEIRO DEPOIMENTO

Crislaine Gonçalves já levou 

soco na coxa de Nego do Borel  

Namorado de Sasha Meneghel, João Figueiredo re-
solveu colocar um ponto final nos boatos de que ele 
e a filha da apresentadora Xuxa casaram em segredo. 
Tudo por conta de uma recente viagem que o casal 
fez para Tulum, no México. “Não, eu não estava em 
lua de mel. É mentira. As pessoas comentaram que 
a gente tinha casado sem a mídia saber. Pode deixar 
que quando a gente casar, vocês vão saber. Eu estava 
de férias e curtindo uma viagem com a minha namo-
rada e os meus amigos”, explicou.
João, que namora Sasha há pouco mais de um ano, 
aproveitou para alertar seus fãs que ele não tem 
nada a esconder. “Tudo que diz respeito às fases da 
minha vida e principalmente do meu relacionamento 
vocês vão saber. Eu não tenho porque, nem quero e 
nem preciso esconder nada de ninguém. Respeito 
muito minha privacidade e do nosso relacionamen-
to, mas isso tudo vocês vão saber da gente e não de 
nenhum site de fofoca”, concluiu.

NAMORADO DE SASHA 

NEGA CASAMENTO

REPRODUÇÃO

Crislaine Gonçalves, ex-namorada do Nego do 
Borel, esteve na última quarta-feira na 
Delegacia Especializada no Atendimento à 

Mulher (DEAM), no Tanque, na Zona Oeste do Rio, 
para prestar seu primeiro depoimento no inquérito 
que investiga agressões físicas e psicológicas do 
cantor à suas ex-companheiras. A digital influen-
cer chegou ao local pelos fundos da delegacia, 
após mobilizar a polícia para que não fosse vista 
pela imprensa, que a aguardava na porta. 

Em seu depoimento, Crislaine confirmou que 
sofreu agressões físicas e psicológicas durante 
seus quase cinco anos de relacionamento com o 
funkeiro. Ela afirmou que era humilhada cons-
tantemente e que já foi agredida algumas vezes 
em momentos de descontrole do Nego do Borel, 
corroborando assim as declarações de Duda Reis 
e Swellen Sauer, outras duas ex-namoradas do 
cantor. Em determinado momento de seu depoi-
mento, Crislaine foi às lágrimas ao relembrar 
tudo o que viveu ao lado do artista. A coluna 
apurou que uma das agressões sofridas por 
Crislaine aconteceu na sala da casa onde o can-
tor morava, em Curicica. Sentada no sofá, Crislai-

ne levou um soco do cantor na coxa, após um 
surto de ciúmes. Em outra ocasião, também por 
conta de uma crise de ciúmes, Nego do Borel 
proibiu Crislaine de usar um vestido em uma de 
suas festas de aniversário, por considerar a roupa 
imprópria. 

Tanto Crislaine quanto Swellen Sauer possuem 
inquéritos individuais que apuram as condutas 
de Nego do Borel no período em que se relacio-
nou com ambas. Além disso, as duas ainda são 
testemunhas fundamentais no inquérito que 
envolve as denúncias feitas pela atriz Duda Reis, 
a ex-namorada mais recente do Nego do Borel. 
Já a Julia Schiavi, que namorou o Nego antes da 
Duda, será em breve intimada a prestar seu 
depoimento por carta precatória, já que o convite 
para colaborar espontaneamente com as inves-
tigações não foi respondido pela influencer. Julia 
Schiavi chegou a procurar esta coluna para dizer 
que sequer recebeu o convite para depor. Ela, no 
entanto, já foi arrolada nas investigações pelas 
testemunhas. Além das ex-companheiras de 
Nego do Borel, outras pessoas ligadas aos envol-
vidos também estão ouvidas. 

AGNEWS
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Viih Tube entrou no ‘BBB 21’ ainda com 
marcas de um trauma que sofreu na 
adolescência: o de ter sido ‘cancelada’ na 
internet após um vídeo brincando de 
cuspir na boca de um gato. Viih, que até 
então evitava tocar nesta ferida da qual 
se arrepende muito, deixou até um vídeo 
gravado para se pronunciar pela primeira 
vez sobre o tema, já que sabia que sua 
participação traria a polêmica de volta à 
tona. Agora, já no confinamento, a atriz 
está novamente na mira dos 
‘canceladores’, mais conhecidos como 
juízes da internet, após se afastar da 
sister Juliette, sua então amiga no 
programa. O afastamento levou a Viih a 
seguir na mesma linha de de jogo da 
maioria da casa. 

O namorado dela, Bruno Magri, falou 
com a coluna sobre a postura da 
youtuber. Ele acredita que pelo fato de 
ela ainda ser novinha (20 anos) está se 
deixando influenciar por participantes 
mais experientes. “Eu acredito que pode 
ser que sim (sendo influenciada). A Viih é 
a mais nova da casa e leva muito em 
consideração a opinião dos experientes. 
Mas ela é muito convicta e centrada nas 
suas verdades e com o tempo, lá dentro, 
ela vai se encontrando”, afirma.

Já a mãe da Viih Tube, Viviane Felício, 
disse o que acha da cultura do 
‘cancelamento virtual’. “Todos sofrem 
com o cancelamento. Eu e a Viih somos 
completamente contra essa cultura que 
não escuta, dialoga e que não dá espaço 
para o arrependimento, aprendizado e 
evolução. Todos nós erramos e o diálogo 
é um ótimo jeito de resolver as cosias” 
acredita. 
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Mc Melody comemorou ontem seu aniversário de 14 
anos. A cantora escolheu ninguém menos que Anitta 
para ser o tema de sua festa. Ao compartilhar a de-
coração da comemoração inspirada no clipe ‘Bang’ 
da Poderosa, Melody ainda brincou ao lembrar do 
meme que surgiu na internet, após internautas brin-
carem sobre a cantora ter 13 anos pra sempre. “Meus 
13 aninhos”, escreveu a jovem artista. 
Após ser desafiada pelo pai de Melody, Anitta se 
ofereceu para gerenciar a carreira da cantora, mas 
só depois que ela completasse seus 17 anos. Mas, em 
entrevista recente, Melody declarou que acredita que 
não irá precisar da ajuda de Anitta no futuro. “Não 
acho que com 17 anos eu vou precisar dela como em-
presária porque o meu problema agora é mais idade 
mesmo. Com 17 anos eu vou estar bem mais à frente”, 
disse a cantora. 

O ator Déo Garcez, que interpretou o Dr Elmir em ‘Salve-

se quem puder’, da Globo, parece viver em um mundo 

a parte, como se não houvesse pandemia. Garcez está 

preparando uma feijoada para os amigos do Maranhão, 

estado onde nasceu, e distribuiu até convite nas redes 

sociais. O evento deve acontecer no próximo dia 13, a 

partir das 14h, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio. O 

convite vem dizendo que o encontro deve seguir todos os 

protocolos recomendados pelas autoridades de saúde. 

Então podia começar mesmo seguindo a recomendação 

de evitar festas e aglomeração de pessoas. 

FEIJOADA DA COVID

COMEMORANDO

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

‘ELA CONSIDERA MUITO A 
OPINIÃO DOS EXPERIENTES’, 
DIZ NAMORADO DE VIIH TUBE

Goleiro do Fla reata noivado
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Hugo Souza e Nathassia Brito retomaram o namoro no início de janeiro, 
depois de dois meses do anúncio repentino do fim do noivado. Mas, os 
pombinhos voltaram a usar as alianças nas mãos direitas agora, depois de 
um dia de passeio de helicóptero em comemoração aos 22 anos do goleiro 
do Flamengo. O casal não só reatou o compromisso como decidiu 
recomeçar a preparação do casamento, que estava marcado para o 
primeiro trimestre de 2021. A coluna soube que eles comunicaram as 
famílias que a nova data da celebração será no final deste ano.

RENAULT A KAROL CONKÁ

ADÉLIA COMPARA ANA PAULA 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Em entrevista ao youtuber Dou-
glas Nobre, na última quarta-feira, 
a advogada Adélia Soares, que par-
ticipou do ‘BBB 16’, falou sobre can-
celamento, ‘BBB21’ e Karol Conká. 
Em um dado momento, Adélia se 
manifestou sobre o assunto da Ka-
rol, comparando a cantora com a 
apresentadora e ex-BBB Ana Paula 
Renault, citando a época em que as 
duas estavam confinadas na edição 
2016 do reality global. 
A advogada disse que o progra-
ma é editado e pode acontecer de 
aparecer somente os piores mo-
mentos da pessoa, já que o reality 
é gravado 24 horas por dia e em 
algum momento todos vão dar 
um deslize. No entanto, Adélia fez 
uma comparação: “Na edição que 
eu participei, tinha uma cidadã que 
agia equivalente a Karol Conká, 
que é tal da Ana Paula Renault. E 
ela encostava o dedo no nariz de 
qualquer um, humilhava qualquer 
um, ‘ah porque eu sou rica de ber-
ço, ah porque a Xuxa fez show na 
minha casa’, enfim, a mulher era 
um escrota dentro do programa, 

 A forrozeira Solange Almeida acaba de lançar a música ‘Frutos da Imaginação’ com a participação do cantor Bruno, 
da dupla com Marrone. A faixa é  primeira liberada do DVD, gravado em novembro. “É um trabalho diversificado, já 
que forró e sertanejo são próximos. Muitos sucessos do forró foram regravados pela turma do sertanejo e vice-versa 
e neste álbum, eu assino quatro das nove faixas. No final tudo é música, tudo é Brasil”, explica a cantora.

NOVA MÚSICA DE SOL ALMEIDA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

fora do programa eu não posso fa-
lar nada porque não tive contato”, 
começou a ex-BBB. 
Adélia ainda questionou o cancela-
mento da rapper Karol Conká, o mes-
mo cancelamento que a Ana Paula 
não teve na época de sua participa-
ção no reality. “Estranhamente, ela 

(Ana Paula) saiu aclamada pelo pú-
blico, aí eu falo: será que era porque 
é loira, rica, filha de político? Eu não 
sei, só quero deixar no ar”, finalizou 
a advogada, que disse ainda que se 
Karol Conká fosse loira, rica e filha de 
político, talvez ela seria aclamada, 
em vez de cancelada. 

DILSINHO ANUNCIA QUE SERÁ PAPAI

Dilsinho anunciou ontem que será papai. A novidade foi compartilhada 
pelo cantor no Instagram. “Família! Se tem uma palavra que eu ouvi 
dentro da minha casa desde que me entendo por gente é essa. Minha 
família é o meu grande sonho, a minha grande conquista e ela está 
crescendo... É real, vou ser Pai. Agora te espero com todo amor que um 
pai pode ter por um filho, pronto para viver os melhores anos da minha 
vida do seu lado, na alegria e na tristeza, até que me faltem forças, eu 
estarei aqui”, escreveu Dilsinho em foto ao lado de sua mulher, Beatriz 
Ferraz. Este é o primeiro filho do casal.
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 NA despeito dos erros e acertos do deputado Rodrigo 
Maia (DEM-RJ, por ora) na Presidência da Câmara nos 
últimos dois anos durante a gestão Jair Bolsonaro, uma 
postura certeira agradou ao mercado e segurou o país. 
Ele deixou na mesa mais de 60 pedidos de impeachment 
contra o presidente da República, mostrando neutralida-
de e maturidade política diante de pressões de partidos, 
e de movimentos sociais e institucionais. 

Apelos 
 N A troco de nada, não hou-

ve negociação, tampouco 
pedido ou ameaça de pa-
lacianos. Os apelos vieram 
de grandes empresários 
que sempre o alertavam 
que o Brasil não suportaria 
dois impeachments num 
intervalo de poucos anos.

Lava Jato 
 N Depois de “acabar” com 

a Lava Jato – como afir-
mou no ano passado – o 
presidente Jair Bolsonaro 
deixou de fora da lista de 
prioridades entregue ao 
Congresso a PEC da pri-
são em segunda instância. 
A proposta também não 
tem a simpatia dos novos 
presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do 
Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). 

Voto 
 N A lista do presidente 

também frustrou a ala 
bolsonarista por não in-
cluir entre as prioridades 
a votação da PEC do Voto 
Impresso. A proposta, pa-
rada na Câmara há mais de 
um ano, é de autoria da de-
putada Bia Kicis (PSL-DF), 
apoiadora do governo. 

Extremista 
 N São momentos difíceis. 

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP-AL), é 
réu em ações no STF. A da 
CCJ (Bia Kicis) é uma ex-
tremista de direita, cargo 
que exige neutralidade. A 
festa da vitória, com aglo-
meração e sem máscaras, 
foi na casa de um réu por 
fraude. 

Tem mais 
 N O Congresso blinda uma 

deputada acusada de as-
sassinar marido. Tudo isso 
num governo negacionis-
ta para ciência, lá no fim 
da fila para vacinas na lis-
ta de países que imunizam 
contra a covid-19. Mas a 
culpa é sua, eleitor.

Correios 
 N A privatização da Em-

presa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos não 
tem apoio da maioria dos 
brasileiros. É o que mos-
tra sondagem do instituto 
Paraná Pesquisas: 50,3% 
dos entrevistados se po-
sicionaram contra, 43,1% 
disseram que apoiam a 
privatização e outros 6,5% 
não souberam ou não qui-
seram opinar.

CPI 
 N Derrotada na disputa 

ao comando do Senado 
para o candidato do Pla-
nalto, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) 
é uma das signatárias do 
requerimento que pede a 
abertura de CPI para apu-
rar ações e omissões do go-
verno federal no enfrenta-
mento à pandemia. 

CPI 2 
 NAlém de Tebet, outros 

três senadores do MDB 
apoiam a comissão: Renan 
Calheiros (AL), Eduardo 
Braga (AM) e Rose de Frei-
tas (ES). O requerimento 
foi protocolado com 30 as-
sinaturas – três a mais que 
o mínimo necessário para 
instalar a CPI. 

WO
 NO atual campeão per-

nambucano de futebol, 
Salgueiro Atlético Clube, 
está enfrentando uma cri-
se financeira sem prece-
dentes e pediu à Federação 
Pernambucana de Futebol 

para não disputar as duas 
competições mais lucrati-
vas do Nordeste - a Copa do 
Brasil e a Copa do Nordeste.

Tendência 
 NBrasília é destino tendên-

cia para 2021 e está entre 
os cinco primeiros da lista 
divulgada pelo Ministério 
do Turismo. O levantamen-
to foi realizado tomando 
como base os principais 
sites de pesquisa do setor. 
Nesse cenário, além de Bra-
sília, Foz do Iguaçu (PR), 
Rio de Janeiro (RJ) e Ma-
ceió (AL) aparecem no topo 
da base de dados analisada.

Cofre 
 N Mais de R$ 1,3 bilhão do 

auxílio emergencial foram 
devolvidos aos cofres pú-
blicos. Isso porque cerca 
de 1,4 milhão de pessoas 
não movimentaram os re-
cursos do benefício. Pelo 
Decreto nº 10.316/2020, 
que regulamentou o au-
xílio, o prazo para movi-
mentar o dinheiro a partir 
do crédito na conta social 
digital é de 90 dias. 

BOM SENSO

MENSALÃO 

 N O presidente da Câmara, Ar-
thur Lira (PP-AL), mantém a in-
tenção de emplacar a deputada 
Flávia Arruda (PL-DF) no coman-
do da Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) que será instalada 
nos próximos dias. A deputa-
da é esposa do ex-governador 
José Roberto Arruda, preso por 
envolvimento no escândalo do 
chamado “mensalão do DEM”. 

Em meio à segunda onda do co-
ronavírus, seguida do início da 
vacinação, muitas empresas 

estão adotando novas práticas traba-
lhistas para o período pós-pandemia. 
Essas mudanças revelam tendências 
que, além de amenizar os efeitos da 
crise e reduzir os custos do emprega-
dor, também flexibilizam as relações 
contratuais de trabalho.

A mais expressiva foi a transição 
do regime presencial para o de tele-
trabalho ou home office. Esta moda-
lidade de prestação de serviço estava 
prevista desde a Reforma Trabalhista. 
Porém, a lei é rasa e genérica, portan-
to, faz-se necessário que o vazio seja 
preenchido por legislação específica, 
contendo as peculiaridades desta mo-
dalidade de trabalho.

Por não possibilitar a vigilância di-
reta do empregador, os empregados 
em home office não estão sujeitos ao 

No ano de 2020, 8,4% dos alu-
nos, de 6 a 14 anos de idade e 
matriculados antes do perío-

do de isolamento social, abandona-
ram os estudos, segundo o Datafolha. 
O percentual parece irrelevante, mas 
corresponde a quatro milhões de es-
tudantes, número superior ao da po-
pulação do Uruguai. No mês de mar-
ço, momento anterior à pandemia no 
país, as escolas públicas tinham 35,9 
milhões de matrículas, no entanto, 
em 2019 eram 36,6 milhões, segundo 
os dados do censo escolar (IBGE).

A interrupção dos serviços educa-
cionais gera consequências de longo 
prazo para a sociedade, agravando as 
desigualdades, impactos negativos na 
Economia e na coesão social. Em es-
tudos recentes do Insper, a conta é de 
que o jovem fora da escola custa mais 
ao país que o investimento feito para 
que ele conclua a educação básica. Se-
gundo a pesquisa, são gastos cerca de 
R$ 90 mil por aluno na educação bá-
sica. Quando ele não conclui, a perda 
é de R$ 372 mil por ano para o Brasil. 

Outro estudo feito pelo Datafolha 
revela que três em cada dez responsá-
veis de estudantes de escolas públicas 
temiam que os jovens desistissem da 
escola se não conseguissem acompa-
nhar as aulas não presenciais. Entre 
os que têm três ou mais estudantes em 
casa, esse índice chegou a 38%.

Atualmente, fala-se em retomada 
das aulas, mas não existe uma explica-
ção sobre como a vida real para além 
dos protocolos sanitários será abor-
dada. Será que teremos capacidade 
de atrair estes alunos de volta para a 
escola, fazer a recuperação da rotina, 
do estímulo ao estudo e restaurar o 
abismo educacional que está posto?

A escola pública está longe de ter um 
repertório sedutor, que incite o desejo 
do estudante retomar velhos hábitos no 
eixo casa-escola-casa. Por esse motivo, 
a atual conjuntura é uma oportunidade 

Volta às aulas e a vida real

Relações de trabalho pós-pandemia

Olivia Couto 
adv. previdenciária 
da BMS Projetos & 
Consultoria

Allan Borges* e  
Andrea Pulici** 
mestre Projetos 
Sociais FGV.RJ/
doutora em Plane-

jamento Urbano UFRJ

controle de horário. Porém, o empre-
gador poderá estabelecer em Contrato 
Individual o controle por tarefa ou por 
jornada, ou ainda, adotar um sistema 
de ponto digital à distância para o con-
trole e a marcação da hora de ingresso, 
intervalos e saída.

A adoção do home office também 
permite desonerar a folha de paga-
mento, por exemplo quanto ao reen-
quadramento do RAT (Riscos Ambien-
tais do Trabalho). O empregado que 
desenvolve suas atividades em casa 
tem exponencialmente reduzido o pe-
rigo de acidentes por diminuir a sua 
exposição a riscos, além de eliminar 
os acidentes de trajeto. 

No caso de haver acidente domés-
tico que não guarde relação com as 
atividades desempenhadas pelo em-
pregado, a empresa não deverá tratar a 
ocorrência como acidente de trabalho 
para efeitos legais.

Entretanto, é dever do emprega-
dor instruir os colaboradores de ma-
neira expressa e ostensiva quanto 
às precauções para evitar doenças e 
acidentes, exigindo, inclusive, que o 
empregado assine termo de respon-

de desconstruir e fazer algo novo, repen-
sando o método de estudo e avaliação.

Perseguir, portanto, o sonho do en-
sino público - universal - gratuito – 
de qualidade, neste momento, passa 
pela reestruturação do que isso real-
mente significa em essência e ofer-
ta para esse estudante. Será preciso 
investir em tecnologia e avançar na 
linha do cuidado integral com apoio 
psicossocial aos alunos e profissio-
nais da Educação que vivenciaram 
tantas perdas. É importante que haja 
um alinhamento e constantes discus-
sões com os atores que constroem o 
espaço escolar – diretores, professo-
res, alunos, família e comunidade.

O mais impressionante é que o 
governo federal e boa parte dos es-
tados e municípios não convocam 
o SUS, SUAS e a CULTURA, não in-
cluem essas estruturas como aliadas 
dividindo a responsabilidade sobre a 
segurança e eficácia da volta às aulas 
no contexto da pandemia. Essa in-

tegração nunca foi tão necessária, o 
trabalho precisa ser articulado.

Se por um lado temos todas as 
questões ligadas à pandemia e à di-
ficuldade de retomada de aulas pre-
senciais para todos, é preciso lembrar 
que, para muitas famílias brasilei-
ras, é na escola que grande parte das 
crianças consegue realizar as quatro 
refeições diárias. Não se trata de uma 
argumentação retórica, mas de en-
frentar uma contingência.

A retomada das aulas urge como 
forma de recuperação do conteúdo, 
reconstrução dos vínculos, diminui-
ção da violência e mitigação da inse-
gurança alimentar dos estudantes. 
Por fim, nenhum “plano perfeito” re-
sistirá ao primeiro contato com es-
ses agentes eventualmente desmoti-
vados e exigentes ao mesmo tempo. 
Decerto, temos uma hipótese basea-
da em inúmeras evidências: a escola 
ainda é um espaço mais seguro que a 
rua e suas injunções.

sabilidade quanto ao cumprimento 
dessas orientações.

A legislação traz a necessidade da 
celebração de um Acordo Individual 
com o empregado relativo à aquisi-
ção, manutenção, fornecimento de 
equipamentos, mobília e reembolso 
de despesas. Resguardando a Saúde e 
Segurança do Trabalho, alguns empre-
gadores se anteciparam e forneceram, 
por exemplo, cadeiras ergonômicas, 
celulares e laptops com os controles 
de acesso e segurança.

Alguns benefícios podem ser ex-
tintos, como Vale Transporte e Vale 
Refeição, mas abrem margem para o 
surgimento de novos auxílios de cará-
ter indenizatório para cobrir outros 
gastos como plano de celular, internet, 
energia elétrica etc. Todas essas trans-
formações farão com que o Direito do 
Trabalho no Brasil avance a passos 
largos, e as tendências de flexibiliza-
ção que inevitavelmente serão conso-
lidadas através de legislação própria, 
indispensável para preservar a saú-
de financeira das empresas e garantir 
renda aos trabalhadores, equilibrando 
os interesses no mercado de trabalho.

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

ESPLANADEIRA

 N # Retomada  da revitalização do Centro do Rio reativa moradia e 
circuito de arte a céu aberto. # Havaianas promove #DiasMaisColo-
ridos em apoio às comunidades carentes. # Federação Nacional de 
Infraestrutura de Redes e Telecomunicações promove, dia 8, webinar 
para debater parcelamento de débitos trabalhistas.

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
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A
gora complicou. Após a advo-
gada Juliette Freire falar que 
pretende deixar a casa do ‘BBB 
21’, a família e a equipe dela fo-

ram ao Instagram para repudiar os re-
centes acontecimentos do reality show. 
Em especial, o tratamento e as ofensas 
ditas pela rapper Karol Conká. Eles ain-
da agradeceram o apoio dado pelo ator 
Lucas Penteado, que aconselhou a ad-
vogada a não sair do jogo.

“Só é entretenimento até onde diver-
te. Quando o humor tem nome de debo-
che, perde a graça. Quando o deboche 
tenta ‘tombar’ os nossos sonhos, é des-
leal. Juliette pensou em pedir pra sair 
do programa essa manhã. Obrigada 
pela força, Lucas Penteado”, começou 
dizendo a publicação, completando que 
os dez dias de convivência estão sendo 
psicologicamente cansativos. “Não tem 
mais graça e nós definitivamente exigi-
mos respeito”, escreveu o perfil.

Para finalizar, a equipe da sister ain-
da citou a música ‘Tombei’, da partici-
pante Karol Conká, acusada de perse-
guir Juliette: “’As minhas regras vão te 
causar um efeito’, diz aquela música. 
Missão cumprida, estão causando. E 
é, no mínimo, uma pena que seja tão 
negativo”.

OFENSAS
A declaração de Juliette sobre abando-
nar o ‘BBB’ surgiu ao final da festa que 
aconteceu na madrugada desta quarta 
para quinta-feira. A advogada pediu 
silêncio aos brothers para que ela pu-
desse dormir. Como resposta, a rapper 
Karol Conká cantou uma música com 
ofensas à advogada.

Irritada com a situação, Juliette se 
dirigiu ao confessionário para sair do 
reality e desabafou com Lucas Pentea-
do e Gilberto. “Isso já está passando de 
brincadeira, de engraçado para uma 
coisa pior. Eu não quero mais isso, eu 
não vim para isso”. Para tranquilizar a 
advogada, Lucas aconselhou que ela es-
perasse o dia amanhecer: “Amanhã de 
manhã a gente pensa nisso. Olha para 
mim... Amanha de manhã é outro dia”. 
Durante a festa, ela já havia chorado 
sozinha no quarto. 

ANTIPATIA
A antipatia de Karol em relação a Ju-
liette é real: ontem de tarde, ela chegou 
a deixar claro para Gilberto que não vai 
mesmo com a cara da sister, durante 
uma conversa com o pernambucano na 
despensa. Disse que não tem nada para 
falar com a advogada. 

“Ela me deixa toda perturbada, eu 
nunca vi uma coisa assim na minha 
vida. Foi a primeira vez aquele dia, de 
ver uma pessoa oscilar em 7 segundos. 
Eu fico assustada, não sei o que eu faço”, 
disse Karol Conká. 

“Eu não vou ficar também toda boa-
zinha porque a menina me deixa louca. 
Eu não quero falar com ela. (...) Se ela 
quiser falar comigo eu vou falar: ‘Não, 
não quero. Não fale comigo’, e na tercei-
ra vez eu vou jogar um copo de água na 
cara dela. Ela não está me respeitando, 
(...) eu não tenho que aguentar isso. Vou 
falar aqui: Ó, toma querida, vai cagar”, 
disse a rapper aos risos. 

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

MALHAÇÃO

 n Bianca fica chocada com o 
beijo de Karina em Duca, e Jade 
filma a reação da menina. Gael 
tira satisfações com Duca, que 
afirma estar tão surpreso quanto 
ele. Bianca questiona Karina.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n O delegado deixa Cassiano e 
Ester ouvirem o depoimento de 
Dionísio. Candinho não consegue 
montar seu disco voador. Alberto 
se surpreende com o depoimen-
to do avô.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha diz a Beto que en-
tenderá se ele quiser terminar o 
namoro com ela. Apolo des-
confia de que Carol esconde um 
segredo. Camila chega à mansão 
e demonstra sintonia com Safira.

 n Abraão termina de quebrar as 
estátuas e o tempo retrocede. A 
caminho da cidade de Ur, Terá, 
o pai de Abraão, segue com a 
esposa Amat, grávida. Ele se 
afasta e observa a caravana.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Elisa explica que lhe encontrou 
caída na mata, sozinha. Joaquim 
pergunta quem ela é, mas Ga-
briela diz que não sabe qual seu 
nome e que não se lembra.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Os traficantes resgatam Rubi-
nho do hospital e Sabiá aconse-
lha Bibi a deixar a comunidade 
com o marido. Silvana afirma a 
Dita que enfrentará Irene.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Juliette:  
Karol Conká diz 
que advogada a 
deixa “perturbada” 
e que não vai ficar 
boazinha com ela; 
sister chegou a 
chorar sozinha  
no quarto durante 
a festa

Família de Juliette solta nota de repúdio 
em relação ao tratamento que a sister está 
recebendo de Karol Conká no ‘BBB’

 nO primeiro beijo do ‘BBB 21’ aconteceu 
na festa de quarta e foi protagonizado por 
Thais e Fiuk. Depois de brincadeiras dos ou-
tros brothers, Fiuk tomou umas bebidas e 
teve coragem para beijar a cirurgiã-dentista. 
Os participantes fizeram uma roda em vol-
ta do casal. “Acabou a saga da laranja pela 
metade”, disse Nego Di, em referência a mú-
sica do pai de Fiuk, o cantor Fábio Jr. Só que 
parece que tem muita gente que não está 
shippando o casal Fiuk e Thaís. Apesar da 
torcida inicial, muitos fãs se decepcionaram 
com o casal por não ter se posicionado du-
rante as confusões envolvendo Karol Conká. 

Até mesmo a influenciadora digital Thayna-
ra OG resolveu alfinetar os dois: “Meu cabelo 
tem mais química que esse beijo”, escreveu a 
apresentadora em suas redes sociais.

Já Karol Conká também deu uns beijos 
no programa, após investir muito em Ar-
crebiano, durante a festa. A insistência da 
rapper chegou a fazer com que os internau-
tas a acusassem de assédio. Após a festa, os 
dois dormiram juntinhos na mesma cama e 
movimentaram o edredom. Os internautas, 
que não perdem nada, notaram um sutil 
movimento de braços embaixo das cober-
tas. O que será que eles estavam fazendo?

PROGRAMA JÁ TEM DOIS CASAIS



Horóscopo

O dia pode começar tenso com algumas confusões. 
Quem deseja mudar de emprego vai ter uma boa 
surpresa. No romance, ouse na sensualidade. Cor: 
verde.

Um diálogo difícil vai pintar hoje. O jogo de cintura será 
fundamental para você resolver dilemas. Explore seu 
charme para se envolver com quem você deseja. Cor: 
verde.

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: abrir, aderir, área, areia, árida, áries, baia, baile, base, bílis, 
brasileira, brisa, delirar, eira, empresa, idem, íris, liame, libra, lidar, lira, 
madeira, mais, maresia, média, pais, preá, presa, raiar, rarear.

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 concentração será importante para você aprender 
algo novo e finalizar demandas. Dê atenção à saúde. 
Quebre um pouco a rotina no amor, arrisque. Cor: 
verde-escuro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A criatividade e o entusiasmo marcarão seu dia. Evite 
gastos. Motive seus colegas e busque seus objetivos. 
Muita sedução e companheirismo no romance. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Conflitos domésticos podem surgir. Controle suas 
emoções. Você terá novas ideias para empreender. Na 
relação, o carinho e a sintonia vão aparecer. Cor: 
amarelo.

LEÃO
23/7 a 22/8

Algumas complicações no contato com os colegas e 
amigos estarão próximas. Ouça mais e fale menos. A 
conquista perderá um pouco de espaço para a 
companhia da família. Cor: vinho.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aproveite o tempo livre para apostar em negócios. A 
sua habilidade de diálogo vai estar em alta nesse 
momento. Momento de muita sintonia no romance. 
Cor: laranja.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os conflitos podem marcar seu dia. Busque não se 
exceder em discussões. Fique atenta ao mundo dos 
negócios. Com o parceiro, valorize a vida a dois. Cor: 
creme.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Será um desafio levantar da cama. O sentimento de 
preguiça surgirá com força. Equilibre seu orçamento. 
No amor, não dê brecha para desconfianças. Cor: 
dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As relações de amizade estarão em harmonia. Os 
astros aconselham a não misturar dinheiro com 
amizade. No relacionamento, busque o diálogo. Cor: 
branco.

Nem tudo será como você gostaria. Controle a 
impaciência e evite bater conflitos no ambiente 
profissional. Boa popularidade nas paqueras. Cor: 
preto.

Más notícias sobre pessoas que estão longe podem vir 
a surgir. Fortaleça suas amizades e faça algumas 
novas parcerias. Na relação, realize seus planos. Cor: 
verde.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
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PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘Globo 
Repórter’: 
Fernanda 
Graell sobe 
no Cristo

O ‘Globo Repórter’ está de volta. 
Hoje, depois do ‘Big Brother Bra-
sil 21’ estreia a nova temporada 
do programa que, em 2021, com-
pleta 48 anos no ar. O primeiro 
episódio é comandado por San-
dra Annenberg e Gloria Maria, 
mas tem reportagem de Fernan-
da Graell, que não esconde a ale-
gria de fazer parte da equipe. 
“Abrir a temporada é uma res-
ponsabilidade. Mas o programa 
está tão lindo e a equipe é tão in-
crível, que estou bem confiante 
de que o público também vai ado-
rar”, comemora a repórter, que dá 
um spoiler do que vai rolar.

“Neste programa, tive a oportu-
nidade de viver uma das maiores 
emoções da minha carreira como 
repórter. Subir nos braços do Cris-
to Redentor e olhar o Rio ao lado 
dele. Foi uma sensação indescri-
tível”, conta. 

Por sinal, em tempos de pande-
mia, o ‘Globo Repórter’ serve de 
companhia para quem não pode 
“sextar” como gostaria. “Já que 
o momento pede para ‘ficarmos 
em casa’, melhor que seja com um 
bom programa, em boa compa-
nhia. Dá para reunir a família e 
curtir bastante. Em segurança, o 
que é melhor. E uma preocupa-
ção foi trazer esperança: mostrar 
beleza, natureza, boas iniciativas. 
Tudo isso é um alento”, argumenta 
Fernanda.

LUTA PELA VERDADE
Além da esperança, Fernanda ga-
rante que a função do jornalismo, 
assim como a do ‘Globo Repórter’, 
é comunicar e reportar os fatos 
ao público. Dessa forma, o pro-
grama, além do entretenimento, 
seria uma forma de combate às 
fake news. “Nosso papel é infor-
mar. E informação de qualidade, 
checada, apurada por uma equipe 
de profissionais, é fundamental 
neste momento. A gente se arrisca 
nas ruas, mas é a nossa missão, o 
nosso trabalho. Faço com orgulho. 
Mais do que nunca, me orgulho 
da minha profissão”, explica a jor-
nalista, fazendo referência à crise 
mundial provocada pela pande-
mia e o perigo da desinformação 
em momentos importantes. 

ESPERANÇA
Além de jornalista, Fernanda 
se define, em suas redes sociais, 
como mãe de três. Aliás, é com os 
pequenos que ela divide as expe-
riências do trabalho e os aprendi-
zados adquiridos com o progra-
ma. “Conto para eles tudo. Eles 
ficam me ouvindo, encantados. 
Queria que pudessem ver o que 
eu vi. Animais nativos de volta ao 
Parque da Tijuca. Pesquisadores 
lutando para fazer da nossa flo-
resta e da nossa cidade lugares 
melhores. Imagina: daqui a al-
guns anos eles estarão no Parque 
da Tijuca e podem esbarrar com 
bugios, jabutis, cutias. Vivendo 
soltos, no ambiente natural de-
les. Isso não tem preço”, comemo-
ra a jornalista que tem um único 
desejo para quando a pandemia 
acabar. “Abraçar. Não penso em 
mais nada”.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br
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16    SEXTA-FEIRA, 5.2.2021  I  O DIA


