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Deputadores e senadores da oposição querem mandado de segurança para sustar tramitação do projeto.  SERVIDOR, P. 10

DIANTE DA CRISE 
DO CARNAVAL, 
AMBEV VAI DAR 
AUXÍLIO DE ATÉ 
R$ 255 A 
AMBULANTES. 
ECONOMIA, P. 9

Frente irá ao STF para barrar 
a reforma do serviço público

PEC AVANÇA NA CÂMARA

FábiaOliveira

NINHO DO PSDB
A POSSIBILIDADE  
DE VIR A ABRIGAR 
RODRIGO MAIA  
(DE SAÍDA DO DEM) 
ALEGRA O  
TUCANATO 
RIO DE JANEIRO, P. 2

LIXO E 
CHORUME, 
UM RIO 
MORRE

ATAQUE

RIO DE JANEIRO, P. 7

BBB 21: VAZA 
NA INTERNET 
UM NUDE 
ATRIBUÍDO AO 
SERTANEJO 
RODOLFFO 

VEJA COMO  
ESTÁ FRACO O 
MOVIMENTO NA 
SAARA, QUE 
BOMBAVA NO 
CARNAVAL

FÁBIA OLIVEIRA, P. 13
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Idosa que 
enfrentou gripe 
espanhola é 
vacinada  
contra covid
Dona Alexandrina, de 109 anos, 

mora no Complexo do Alemão 

com a família e fez questão de ser 

imunizada. P. 6

DESTRUIÇÃO

Posto de  
saúde é 
vandalizado 
em São Gonçalo

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

32
 PÁGINAS 
NO TOTAL

COVID: UERJ DECIDE ADIAR PROVA 
DO VESTIBULAR PARA 2 DE MAIO. P. 6

Abalado pelo rebaixamento, o 
Botafogo não teve forças para 
encarar o Grêmio. Resultado: 5 
a 2 para o time gaúcho. P. 8

Unidade Adolfo Lutz, 
no bairro Amendoeira, 
foi invadida e teve 
equipamentos 
quebrados. Nada foi 
furtado, mas insumos 
foram perdidos. P. 5
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De acordo com 
pescadores, o Rio 
Sarapuí sofre com 
resíduos do Aterro 
de Gramacho, 
desativado em 
2012, na Baixada 
Fluminense. Ontem 
houve vistoria  
no local. P. 3

LU
CA

S 
U

EB
EL

/G
RE

M
IO

 F
BP

A

FOGÃO SE 
ACOMODA NA 
LANTERNA DO 
BRASILEIRO



2    TERÇA-FEIRA, 9.2.2021  I  O DIA

As mais lidas

Online

Ana Maria Braga explica 
por que não conversou 

com Lucas no ‘Mais Você’
TELEVISÃO

‘A prova segue 
valendo’, informa a 

TV Globo sobre ‘bate e 
volta’

CELEBRIDADES

‘BBB 21’: Mulher de Projota 
conta que ela e filha do 
casal estão recebendo 

ameaças de morte
BBB

BRT QUEIMADO  
NA PRAÇA

 N O deputado Dionísio Lins, 
da Comissão de Transportes 
da Alerj, quer saber da secre-
tária municipal de Transpor-
tes, Maína Celidonio, que fim 
levou o plano de reestrutu-
ração do modal BRT, além 
do plano de contingência no 
caso de novas paralisações, 
o número total e quantos 
veículos estão em funciona-
mento e a real situação eco-
nômica e financeira do BRT. 

O 
governador de São Paulo, João Doria, faz questão 
de ter ao seu lado o ex-presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia. A estratégia é, o quanto 

antes, fortalecer a musculatura de uma poderosa chapa 
de oposição ao presidente Bolsonaro em 2022. Maia cairia 
como uma luva no grupo de articuladores que já se movi-
mentam para transformar Doria no nome mais viável para 
bater o preferido da extrema-direita. “O partido a que vou 
me filiar será de oposição, diferentemente do ACM Neto, 
que fala uma coisa em ‘off’ e em ‘on’ fala outra, que diz que 
não apoia de jeito nenhum e ao mesmo tempo dá entre-
vista dizendo que pode ir do Ciro ao Bolsonaro. Mostra que 
não tem ou perdeu a coluna vertebral”, disse Maia ao Valor. 
O que o DEM desprezou, a liderança de Maia, é justamente 
o que os tucanos precisam para decolar. 

TUCANOS DO RIO

Quando foi informado da negociação para a transferência 
do DEM para o PSDB, o presidente do partido no Rio, Pau-
lo Marinho, não escondeu seu entusiasmo. “O meu projeto 
é do Doria. Rodrigo Maia hoje é o político mais relevante 
do Rio no plano nacional. Qualquer partido se sentiria 
honrado em tê-lo nos quadros. Se ele vier, eu acho óti-
mo! E se trouxesse o pai, César Maia, seria espetacular. O 
Rodrigo foi presidente da Câmara nos últimos 4 anos e o 
César foi prefeito 3 vezes. Seria formidável para o PSDB” , 
concluiu Marinho.

NINHO TUCANO

PSDB do Rio 
vibra com 
Rodrigo Maia

 N O deputado federal Luiz 
Antônio Corrêa tem percor-
rido o estado para distribuir 
emendas parlamentares 
para compra de castramó-
veis (veículos para castração 
de cães e gatos) para reduzir 
número de animais abando-
nados. Parlamentar já visi-
tou Valença, Quissamã, São 
João da Barra, Santa Maria 
Madalena, São Sebastião do 
Alto, Cordeiro e Bom Jardim.

DANIEL CASTELO BRANCO

ANIMAIS ABANDONA-
DOS PELO INTERIOR

“Rodrigo 
Maia hoje é o 
político mais 
relevante do 
Rio no plano 
nacional”
PAULO MARINHO,
Presidente do PSDB 

no Rio

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

A possível conversa entre o presidente Bolsonaro e presidente da 
Câmara, Arthur Lira, sobre auxílio a pessoas financeiramente vul-
neráveis é importante. O poder de compra está cada vez menor e é 
preciso pensar em soluções.

Sábia decisão da UERJ em adiar o vestibular e fazer prova única. 
No cenário atual, o que puder ser transferido, é sensato. Até maio, 
possível data da prova, a expectativa é que tenhamos mais vaci-
nas, a carioca Fiocruz já estará produzindo, e vislumbraremos uma 
proteção maior.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

BRT e os seus problemas
Presidente no Rio, Paulo Marinho (foto) espera a vinda de Rodrigo Maia para o PSDB.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Detran-RJ: site tem nova consulta
Motoristas podem visualizar o andamento das autuações, entre outros serviços

DIVULGAÇÃO

O 
Detran-RJ come-
çou a disponibili-
zar, a partir de on-
tem, uma nova fer-

ramenta de consulta no site 
do departamento. Agora, os 
motoristas poderão consul-
tar e visualizar o andamen-
to das autuações, e também 
será possível fazer download 
de cópias em PDF de autos 
de infração, notificações e 
Avisos de Recebimento (AR).

“Estamos desburocrati-
zando o procedimento de 
consulta de infrações. Nossa 
intenção é facilitar a vida da 
população, além de deixar o 
processo mais transparente”, 
ressaltou o presidente do De-
tran-RJ, Adolfo Konder.

O departamento ressal-
ta que o novo procedimen-
to destina-se a consultas de 

autos de infração de compe-
tência estadual, ou seja, ini-
ciados pelas letras C ou E. O 
usuário terá a possibilidade 
de baixar multas lavradas por 
Detran, Polícia Militar e Ope-
ração Lei Seca, por exemplo.

A cópia do documento po-
derá ser baixada acessando 
o portal do Detran-RJ e cli-
cando no menu “Infrações”, 
ou pelo link: http://www.de-
tran.rj.gov.br/_documento.
asp?cod=1410.

Antes de a nova funciona-
lidade ser implementada, o 
requerente precisava compa-
recer à sede do departamen-
to ou se cadastrar no Sistema 
Eletrônico de Informações 
(SEI) como usuário externo 
e fazer uma petição, que era 
atendida manualmente pela 
Central de Recursos. Com a nova funcionalidade, Detran-RJ quer facilitar a vida da população e deixar o processo transparente

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

ProUni: lista de aprovados é divulgada

O Ministério da Educação 
publicou ontem a relação 
de candidatos aprovados na 
segunda chamada do Pro-
grama Universidade para 
Todos (Prouni) de 2021. O 
prazo para que os seleciona-
dos comprovem as informa-
ções que foram prestadas 
na inscrição encerrará no 
dia 24 de fevereiro.

A lista com o nome dos se-
lecionados para o primeiro 

processo seletivo de 2021, 
bem como o cronograma do 
programa, pode ser acessada 
por meio do site do Prouni.

Neste ano, o programa 
oferece bolsas para 13.117 
cursos em 1.031 instituições 
de ensino, localizadas em 
todos os estados e no Distri-
to Federal. Mais de 162 mil 
bolsas estão sendo ofertadas 
nesta edição do Prouni. Des-
se total, 52.839 são para cur-

sos na modalidade de educa-
ção a distância.

Para ter acesso à bolsa in-
tegral, o estudante deve com-
provar renda familiar bruta 
mensal de até 1,5 salário mí-
nimo (R$ 1.650) por pessoa. 
Para a bolsa parcial, a renda 
familiar bruta mensal deve 
ser de até 3 salários mínimos 
por pessoa (R$ 3.300).

É necessário também que 
o interessado tenha cursa-

do o ensino médio completo 
em escola da rede pública 
ou da rede privada, desde 
que na condição de bolsis-
ta integral. Professores da 
rede pública de ensino po-
dem disputar uma bolsa, e, 
nesse caso, não se aplica o 
limite de renda exigido dos 
demais candidatos.

É preciso que o candida-
to tenha feito a edição mais 
recente do Exame Nacional 

do Ensino Médio (Enem), 
tenha alcançado, no míni-
mo, 450 pontos de média 
das notas e não tenha tira-
do zero na redação.

Excepcionalmente nes-
te ano, os interessados se-
rão selecionados de acor-
do com as notas do Enem 
de 2019, uma vez que as 
provas do Enem 2020 fo-
ram adiadas em razão da 
pandemia da covid-19.

Relação publicada pelo MEC é referente aos selecionados na segunda chamada do programa



RIO DE JANEIRO

N
o lugar de peixe, lixo 
e chorume. Essa é a 
atual realidade do 
Rio Sarapuí, onde, 

há quatro décadas, suas 
águas eram a fonte de ren-
da de aproximadamente 120 
famílias, que tiravam o sus-
tento da pesca de 15 espécies 
diferentes. Os antigos pesca-
dores continuam por lá, mas 
hoje trabalham catando gar-
rafas pet, latas e outros pro-
dutos recicláveis.

“Aqui dava tainha, corvi-
na, tilápia, espada... Há uns 
10 anos os peixes sumiram 
completamente. O proble-
ma começou com o Aterro 
de Gramacho, com o lixo e 
o chorume descendo para o 
Rio, e destruindo também 
árvores e os crustáceos”, diz 
Gilciney Lopes Gomes, de 61 
anos, ex-pescador e hoje ca-
tador de materiais reciclá-
veis no Rio Sarapuí, que nas-
ce na Zona Oeste e corta ci-
dades da Baixada Fluminen-
se, como Duque de Caxias.

Na manhã de ontem, Gil-
ciney levou uma equipe do 
Ministério Público Federal 
(MPF) a um dos pontos de 
deságue, no Rio Sarapuí, do 
chorume proveniente do an-
tigo Aterro de Gramacho: os 
pescadores identificaram 12 
pontos ao todo. Os técnicos 
colheram água para amos-
tras, que podem subsidiar 
uma nova ação na Justiça.

Segundo o procurador da 
República Júlio Araújo, mes-
mo tendo deixado de receber 
lixo da região metropolita-
na do Rio em 2012, o Ater-
ro de Gramacho continua 
causando danos ambientais 
e sociais para a região de Du-
que de Caxias. No local fun-
ciona a empresa Gás Verde, 
que atua na exploração do 
gás metano decorrente da 

DESPEJO DE CHORUME

NO RIO SARAPUÍ
Pescadores denunciam que material é proveniente do Aterro de Gramacho, que foi desativado 
em 2012, na Baixada. Ministério Público Federal faz vistoria no local e coleta amostras da água

Vistoria do 
Ministério Público 
Federal no Rio 
Sarapuí: lixo causa 
danos ambientais e 
sociais para região 

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

FOTOS ESTEFAN RADOVICZ

decomposição de resíduos 
depositados no aterro.

“Nós movemos uma ação 
penal, em 2019, contra a em-
presa por crime ambiental, 
pois ela firmou compromis-
so com o Inea para o trata-
mento do chorume do Aterro 
de Gramacho, mas as denún-
cias mostram que isso não 
está acontecendo. O proces-
so está em andamento na 
Justiça Federal”, diz o procu-
rador Júlio Araújo.

Naquele mesmo ano, 
a questão também ense-
jou uma ação civil públi-
ca do MPF, que tenta fazer 
com que a comunidade dos 
pescadores artesanais que 
atuam na região seja ouvida 
e considerada em todas as 
discussões e acordos entre 
o Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) e a empresa.

“Não é apenas a questão 
física, biológica que está em 
jogo, mas também a parte so-
cial, os impactos que esses 
danos ambientais provocam 
na população da região, alte-
rando seus modos de vida e 
trazendo prejuízos à saúde”, 
diz o procurador.

NÚMERO
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 > Luciano Carlos, de 
40 anos, que já chegou 
a pescar no Rio Sara-
puí, conta que ele e os 
colegas hoje pescam 
na Ilha do Boqueirão, 
na Baía de Guanaba-
ra. No Rio Sarapuí, só 
mesmo a coleta de ma-
teriais recicláveis.

“É o que acaba com-
plementando a nossa 
renda. Mas é muito 
triste ver o rio assim. 
Dói no coração e na 
alma da gente”, diz Lu-
ciano, enquanto toca o 
barco em direção a um 
dos pontos de deságue 
de chorume.

Em vez de 
pesca, coleta 
de recicláveis

Pontos de deságue de lixo e 

chorume apontados pelos 

pescadores que viviam da 

pesca no Rio Sarapuí

Aqui dava tainha, 
corvina, tilápia, 
espada... Há 
uns 10 anos, os 
peixes sumiram 
completamente

GILCINEY LOPES, ex-
pescador e agora catador 

Fiscalização do aterro
 > O DIA procurou a em-

presa Arcadis, que já foi 
responsável pela Gás Ver-
de, e informou que a com-
panhia atualmente “não 
faz mais parte do grupo 
econômico da Arcadis e 
que a Arcadis não tem 
qualquer relação com as 
atividades mencionadas. 
Mais informações sobre 
as mesmas devem ser 
buscadas junto às pró-
prias empresas e seus 
representantes”. A re-
portagem não conseguiu 
contato com os atuais res-
ponsáveis pela Gás Verde.

Procurado, o Inea in-
formou que o tratamento 
de chorume do Aterro de 
Gramacho é parte de um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) celebrado 
com a empresa Gás Verde.

Segundo o Inea, duran-
te a vigência do TAC foram 
executadas as reformas 
das etapas de tratamento 
primário e secundário da 
Estação de Tratamento de 
Chorume e introduzido um 
novo tratamento terciário 

que se encontra em fase de 
avaliação de performance.

O Inea afirmou que fis-
caliza as ações executadas 
pela Gás Verde e que adota 
as medidas administrati-
vas cabíveis previstas na 
legislação ambiental em 
caso de constatação de va-
zamento de chorume.

Sobre a atuação na re-
gião, o Inea afirma que fo-
ram realizadas, no último 
ano, seis operações para 
combater o despejo irre-
gular de resíduos, a demo-
lição de fornos clandesti-
nos de carvão, supressão 
de vegetação e transporte 
irregular de resíduos, entre 
outros crimes ambientais.

Segundo o Inea, foram 
lavrados 33 autos admi-
nistrativos, entre embar-
go de obras, interdição de 
local, infrações e apreen-
sões de veículos e maqui-
nário utilizados para a 
prática de infrações am-
bientais. Também foram 
demolidos 26 fornos de 
carvão e 12 pessoas con-
duzidas à delegacia.

Amostras da 
água do rio foram 
coletadas pela 
equipe técnica
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Sangue e esperma 
nas roupas de jovem 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Anderson: acusado de estupro

A Polícia Civil do Rio con-
firmou, na tarde de ontem, 
que encontrou sangue e 
esperma nas roupas de 
Maycon Douglas Pinto do 
Nascimento Adão, de 21 
anos, conhecido como MC 
Maylon. O cantor e dança-
rino acusa o vocalista do 
grupo Molejo, Anderson 
Leonardo, de estupro. 

De acordo com a denún-
cia do funkeiro, o crime te-
ria acontecido em dezem-
bro de 2020. Maylon afir-
ma que Anderson suposta-
mente teria marcado uma 
reunião, mas em vez de ir 
para algum local onde os 
dois pudessem fazer uma 
refeição e conversar sobre 
trabalho, o cantor o teria 
levado para um motel cha-
mado Queen, em Sulacap, 
na Zona Oeste do Rio.

A vítima explicou que 
não denunciou Anderson 
na época dos fatos, por vá-
rios motivos, dentre eles 
o fato de ter ficado com 
medo de retaliações, pois 
afirmou que o músico teria 
muito conhecimento jun-
to a criminosos. O jovem 
informou também que 

teve medo de noticiar no seu 
meio social e familiar, por ser 
visto como um oportunista 
e não acreditarem em sua 
narrativa. 

Segundo o delegado Regi-
naldo Guilherme, titular da 33ª 
DP (Realengo), funcionários 
do motel Queen vão prestar 
depoimento hoje. A expectati-
va é que o gerente do estabele-
cimento entregue à polícia as 
imagens de câmeras de segu-
rança do local.

Integração para encontrar os 
garotos desaparecidos na Baixada
Secretário estadual pede apoio da ministra Damares Alves para solucionar o caso

CAROLINA FREITAS /AGÊNCIA O DIA

Familiares dos meninos desaparecidos em Belford Roxo participaram de reunião com secretário

Após mais de um mês do su-
miço de Lucas Matheus, Ale-
xandre da Silva e Fernando 
Henrique, em Belford Roxo, 
na Baixada Fluminense, uma 
reunião ontem no gabinete 
do secretário, no Centro do 
Rio, com representantes do 
Ministério da Mulher, da Fa-
mília e dos Direitos Huma-
nos, e com os familiares dos 
desaparecidos debateu o caso. 
O secretário estadual de De-
senvolvimento Social, Bruno 
Dauaire, pediu ajuda à minis-
tra Damares Alves, que cuida 
da pasta do governo federal.

“Precisamos de uma in-
tegração. Arrumar de algu-
ma maneira uma união en-
tre a gente, para que possa-
mos mudar isso e dar mais 
força para a nossa luta. Às 
vezes, nós temos mais pes-
soas desaparecidas do que 
homicídio doloso. Cria-

mos um órgão que pudesse 
tratar de desaparecidos e 
transformamos a coorde-
nadoria em uma superin-
tendência para dar mais 
gás, porém, ainda estamos 
distantes. Queremos evitar 
que familiares sofram com 
o desaparecimento de al-
guém”, disse o secretário.

“O objetivo e desejo deles 
é ter de volta as crianças e é 
por isso que estamos aqui 
hoje. Não perdemos a fé e 
esperança de encontrá-los”, 
finalizou Dauaire.

Jovita Belfort, mãe do lu-
tador Vitor Belfort e Priscila 
Belfort, também esteve pre-
sente no local. Ela virou su-

perintendente estadual de 
Prevenção e Enfrentamento 
das Pessoas Desaparecidas 
depois do desaparecimento 
da filha, no dia 8 de janeiro 
de 2004, após sair do traba-
lho para almoçar no Centro 
do Rio. Priscila está desapa-
recida há 17 anos. 

Para representar a minis-
tra Damares, o secretário 
nacional adjunto dos Direi-
tos Humanos, Eduardo de 
Melo, disse que se coloca à 
disposição para tentar elu-
cidar o caso. 

“Já existem algumas li-
nhas de ações. A gente vai 
ver algum projeto do Gover-
no Federal que pode estar 
adequado e que possa ajudar 
e dar mais caminhos e condi-
ções para encontrar os meni-
nos. É uma tarefa que não é 
fácil, mas estamos com um 
olhar e uma atenção muito 
detalhada e especial nesse 
caso”, afirmou Eduardo.

Ação no Guandu 
não melhora 
a qualidade da 
água da Cedae
Moradores do Rio e da Baixada Fluminense ainda 
reclamam do gosto de terra e do mau cheiro 

ARQUIVO PESSOAL

Moradores de diversos bairros do Rio relatam mau cheiro, gosto de terra e cor barrenta na água

M
oradores de diver-
sos bairros do Rio 
e da Baixada Flu-
minense voltaram 

a reclamar da qualidade da 
água oferecida após inter-
rupção realizada no último 
sábado pela Cedae. As prin-
cipais queixas são de mau 
cheiro, gosto forte de barro 
e cor escura. 

As regiões abastecidas 
pela estação ETA Guandu 
foram interrompidas de ma-
neira preventiva pela Cedae 
na noite do último sábado, 
no período aproximado de 
19h até 5h. A ação foi feita 
para evitar o aumento do nú-
mero de algas na lagoa próxi-
ma à estação de tratamento 

que cresceu nos últimos dias. 
A ocorrência de geosmi-

na voltou de maneira recor-
rente após um ano. No dia 
28 de janeiro, o resultado de 
um laudo realizado pela Ce-
dae confirmou a presença do 
composto na estação Guan-
du, responsável por abaste-

cer a região metropolitana.
Na Ilha do Governador, 

uma moradora que não quis 
se identificar disse que a água 
está escura. Ela afirmou que o 
problema já está acontecen-
do há mais de um mês, e que 
muitos moradores da região 
têm comprado água mineral 
para fazer comida.

Moradores do bairro de 
Cachambi disseram que o 
cheiro e o gosto da água es-
tão ruins há mais de duas 
semanas. A professora Vera 
Santana, que mora no local, 
relatou que o gosto de terra 
é muito forte.

Procurada, a Cedae não se 
manifestou até o fechamen-
to desta edição.

Abastecimento 
foi interrompido 
no sábado para 
evitar aumento 
da proliferação de 
geosmina  

ACESSO A INFORMAÇÕES

 N O coordenador-geral de De-
saparecidos, Patrick Bestetti 
Mallmann, que também es-
teve na reunião, falou sobre a 
criação de um aplicativo para 
facilitar a comunicação e a in-
tegração das ações de pessoas 
que tenham sumido. 

“O aplicativo de fato está 
pronto. Ele vai permitir que os 
agentes de segurança pública e 
outros funcionários do estado 
possam ter acesso às informa-
ções com a maior rapidez pos-
sível. Ele vai conter um alerta 
georeferenciado para que to-
dos saibam, num determinado 
raio de distância, que determi-
nada pessoa sumiu”.

Bestetti disse que o app ain-
da não foi disponibilizado para 
a sociedade, pois passa por um 

projeto piloto pelo menos até 
março. Haverá novidades subs-
tanciais nos próximos dias.

“Essa reunião, para nós, 
é muito importante. Nos dá 
mais força. Tenho certeza de 
que a polícia vai encontrar as 
crianças com vida. Eu tenho 
fé”, disse Silvia Regina da Silva, 
de 58 anos, que é avó de Lucas 
Matheus e Alexandre da Silva. 

Sobre o fato de o DNA do 
vizinho das crianças ter dado 
negativo, Silvia contou que isso 
trouxe mais esperança para a 
família: “Deu negativo e não 
desanimamos. Agora temos 
certeza de que o sangue que 
acharam não é dos meus netos, 
nem do Fernando Henrique. 
Isso é sinal de que eles conti-
nuam vivos”. 

Criação de aplicativo

Os três meninos 
estão sumidos há 
mais de um mês em 
Belford Roxo

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

 > Em depoimento na 
sexta-feira passada, An-
derson confirmou que 
teve relação sexual com 
o funkeiro, de maneira 
consentida, e que, desde 
então, passou a ser chan-
tageado pelo jovem e sua 
mãe, Jupira Nascimento.

Segundo Anderson, 
ele realmente foi ao mo-
tel acompanhado de MC 
Maylon em dezembro. 
Ele afirma que essa teria 
sido a primeira e única 
vez que ele teve relação 
sexual com o funkeiro, 
que já conhecia há cerca 
de oito meses.

“Aconteceu tudo de 
forma consensual, foi 
tudo permitido. Essa 
acusação de estupro eu 
nego. Meu depoimento 
já foi dado aqui para to-
das as autoridades, onde 
serão apuradas todas as 
verdades. E a verdade é 
que aconteceu, sim, uma 
coisa entre eu e ele, mas 
tudo permitido de am-
bos os lados”, afirmou o 
vocalista do Molejo.

Questionado se a mãe 
de Maylon será investi-
gada por extorsão, o de-
legado Reginaldo Gui-
lherme negou.

Vocalista do Molejo diz 
estar sendo chantageado
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Posto de Saúde é invadido e vandalizado em SG
Secretaria informou que não há ligação entre ataque à unidade Adolfo Lutz e processo de imunização em andamento no município

DIVULGAÇÃO

Consultórios, cozinha, sala de espera e banheiros foram danificados

ses que o município receberá. 
O Ministério da Saúde ainda 
não informou o quantitativo 
a ser disponibilizado.

A vacinação permanece na 
fase 1. Neste grupo, já foram 
contemplados trabalhadores 
de asilos de de idosos e de re-
sidências inclusivas; pessoal 
dos serviços de Saúde das re-
des pública e privada, tanto 
da urgência quanto da aten-
ção básica, envolvidos dire-
tamente em casos suspeitos e 
confirmados de covid-19. Este 
grupo começa esta semana 
a receber a segunda dose da 
vacina, em seus locais de mo-
radia e/ou trabalho, para con-
cluir a imunização.

O posto municipal de Saúde 
Adolfo Lutz, no bairro Amen-
doeira, em São Gonçalo, foi 
alvo ontem de invasão e van-
dalismo. Devido ao estrago, 
as atividades da unidade aca-
baram  suspensas por tempo 
indeterminado. A diretoria, 
que afirma que nada foi fur-
tado, contabiliza os prejuízos 
dos insumos. Todos os consul-
tórios, cozinha, sala de espera 
e banheiros foram afetados. 
Não havia atendimento mé-
dico agendado. 

O posto não está entre os 
três polos sanitários e duas 
clínicas municipais onde foi 

concentrada a vacinação dos 
grupos prioritários contra a 
covid-19 na cidade. Por isso, a 
Secretaria de Saúde, por meio 
de nota, divulgou não haver 
ligação entre o ato de vandalis-
mo e o processo de imunização 
que em andamento. As doses 
da CoronaVac se esgotaram na 
sexta-feira no município. 

A operação de vacinação foi 
criticada pela população por 
atender pessoas de cidades vi-
zinhas. O Ministério Público 
interviu, encaminhando no 
sábado recomendação ao se-
cretário da pasta, André Var-
gas, para que fossem prioriza-
dos  gonçalenses. 

Com a previsão de receber 

nova remessa hoje, a prefei-
tura fez mudanças no Plano 
de Ação Municipal. Para ga-
rantir que a população local 
seja imunizada, além de evitar 
filas, trabalhadores da Saúde 
terão que comprovar vínculo 
com a prefeitura. Ontem, a se-
cretaria de seguiu imunizando 
pessoal de Saúde somente da 
rede municipal, em seus locais 
de trabalho. Por enquanto, não 
haverá vacinação para a popu-
lação em geral nos postos.

A nova fase de vacinação 
está prevista para começar 
amanhã, caso se confirme a 
entrega de remessa de vacinas 
hoje. A definição dos locais de-
penderá da quantidade de do-

IRMA LASMAR

Reportagem da estagiária Karen Rodrigues, 

sob supervisão de Thiago Antunes

Redes públicas retomam as aulas
Na Prefeitura do Rio, atividades remotas serão pela TV e começam hoje. Estado inicia em 1º de março

DIVULGAÇÃO

Na Prefeitura do Rio, aulas serão 100% remotas por meio de aulas pela TV Escola, o canal 2.3 na TV aberta, em parceria com a MultiRio

O 
ano letivo nas redes 
municipal e estadual 
de ensino do Rio de 
Janeiro teve começou 

ontem e os alunos vão contar 
com aplicativos e plataformas 
digitais para as aulas remotas. 
Nas escolas municipais, as au-
las acontecerão pela televisão 
e terão início hoje. O secretá-
rio municipal de Educação, 
Renan Ferreirinha, deu pon-
ta pé inicial o ano letivo com 
uma aula inaugural na TV Es-
cola ontem pela manhã. Já as 
escolas estaduais começam a 
entregar o plano de estudos 
e iniciam o processo de diag-
nóstico socioemocional dos 
alunos de todas as séries da 
rede de ensino.

Em apresentação ao ano 
letivo remoto pela televisão, o 
secretário Renan Ferreirinha 
explicou que, nesta primeira 
semana, as aulas serão 100% 
remotas por meio de aulas 
pela TV Escola, o canal 2.3 na 
TV aberta, em parceria com a 
MultiRio. Todos os dias serão 
oferecidas, no total, 10 horas 
de aulas, entre 7h30 e 20h30, 
e no intervalo haverá aulas 
de Matemática, Geografia, 
Língua Portuguesa, História, 
Ciências, Língua Estrangeira, 
Música, Artes Visuais e Cêni-
cas. A grade da programação 
da primeira semana de aulas 
pode ser acessada por alunos 
pelo site da Secretaria Muni-
cipal de Educação do Rio. 

“Os alunos estão com sau-
dade da escola. Foi isso que 
percebi nesse primeiro dia de 
volta às aulas, de forma remo-
ta pela TV. A aula inaugural 
foi acompanhada por muitos 
estudantes e eles interagiram 
bastante, mandaram muitas 
perguntas pelo Youtube da 
MultiRio, que retransmitiu o 
conteúdo da TV Escola (canal 
aberto 2.3). Nada substitui a 
escola e a Educação de qua-
lidade que transforma vidas. 
Estou feliz e esperançoso com 
o começo do nosso ano letivo”, 
afirmou o secretário.

MATERIAL DISTRIBUÍDO DIA 18
Segundo Ferreirinha, a partir 
do dia 18 de fevereiro, come-
ça a distribuição de materiais, 
kits escolares, uniformes, car-
tão alimentação e livros. “A di-
reção de cada escola vai entrar 
em contato com os responsá-
veis e marcar, em horários dis-
tintos e de forma ordenada, 
quando cada família deverá ir 
buscar o material”, disse.

As aulas presenciais estão 
previstas 24 de fevereiro, ape-
nas para alunos da pré-esco-
la, 1º ano e 2º ano. Não serão 
obrigatórias.

 > Em 23 de fevereiro, 
será lançado o aplicativo 
‘Rio Educa Em Casa’, que 
estará na Play Store e 
Apple Store, em que alu-
nos e professores terão 
acesso a aulas, materiais 
escritos em PDF de pla-
nos de aula e exercícios, 
aulões ao vivo ou grava-
dos. Segundo a pasta, 
o acesso é gratuito. Foi 
criado o ‘Programa Co-
nect@dos’, que oferecerá 
dados. Estudantes sem 
internet ou que morem 
em áreas sem cobertura 
receberão material im-
presso e irão às escolas 
deixar as atividades. 

Segundo o Movi-
mento de Mães, Pais e 
Responsáveis pela Es-
cola Municipal Cario-
ca, a SME não sondou 
pais e responsáveis so-
bre aulas presenciais. 
Amanhã e quinta-fei-
ra acontecerão assem-
bleias dos profissionais 
da Educação para ava-
liar a greve.

Aplicativo 
disponível 
no dia 23

 > Também a partir de mar-
ço será lançado link de na-
vegação gratuita para que 
estudantes tenham acesso 
ilimitado ao conteúdo di-
dático sem gastar pacotes 
de internet. Um novo apli-
cativo vai abarcar todo o 
conteúdo de ensino remo-
to, além das aulas ao vivo 
no Google Classroom. O 
acesso ao material estará 
disponível para profissio-
nais da Educação e alunos, 
que vão poder navegar 24h 
nos sete dias da semana, 
usando exclusivamente a 
internet da pasta.

Segundo a secretaria, as 
escolas, que terminaram 
2020 com média de apenas 
1 Mega de velocidade de in-
ternet, terão o mínimo de 
20, chegando até 100 Mega, 
de acordo com o quantita-
tivo de estudantes matri-
culados, além de disponi-
bilização de wi-fi na esco-
la. Para a oferta do ensino 
remoto, além do material 
didático impresso, alunos 
terão acesso ilimitado aos 

conteúdos oferecidos pela 
internet por meio do link 
patrocinado a ser adquirido 
pela secretaria.

Cícera Santana, mãe da 
aluna do 1º ano do Colégio 
Estadual José Leite Lopes, 
no Andaraí foi ontem co-
nhecer o espaço e resolver 
pendências da matrícula. 
Ela ficou satisfeita com o 
que encontrou. “Eu senti 
muita segurança quando 
fui fazer a matrícula e fa-
lar com o diretor. Lá eles 
seguem os protocolos sa-
nitários direitinho”. O Co-
légio Estadual José Leite 
Lopes vai alternar turmas 
para aulas presenciais. A fi-
lha da Cícera, por exemplo, 
terá aula presencial às se-
gundas-feiras e nos outros 
dias será de forma remota. 

O secretário de Educa-
ção, Comte Bittencourt, de-
fendeu que a rede estadual 
está preparada para retor-
no presencial de forma se-
gura. Ele disse que casos de 
covid-19 serão divulgados 
em 24 horas.

Alunos terão acesso gratuito 
ao conteúdo didático

GOVERNO DO ESTADO 

Plano de estudo e processo de diagnóstico socioemocional

 NNa rede estadual houve a en-
trega do plano de estudos e iní-
cio do processo de diagnóstico 
socioemocional dos alunos de 
todas as séries. Para a volta das 
atividades escolares, a secreta-
ria de Educação considera duas 
possibilidades: híbrida (remoto e 
presencial, com turmas em sala 
de aula em dias alternados) ou 
somente remoto, a serem ado-
tadas conforme recomendações 
do Comitê Científico e das autori-
dades de Saúde.

As aulas começam em 1º de 
março e, para o primeiro bimes-
tre, a proposta é desenvolver 
competências e habilidades do 
currículo essencial, seguindo es-
tudos de 2020. A ideia é traba-
lhar os anos de 2020 e 2021 de 
maneira que os conteúdos de 
2020 sejam ensinados em 2021. 
A partir de maio, será iniciado 
trabalho com conteúdos refe-
rentes à série ou ao ano em que 
o aluno está matriculado.

Para o retorno presencial, a 
pasta priorizará 70 mil alunos 
em situação de maior vulnera-
bilidade social, cerca de 10% da 
rede. Por não possuírem disposi-
tivo eletrônico para acompanhar 

aulas remotas, poderão ir à escola 
em revezamento de dias e turmas, 
para tirar dúvidas e acessar recursos 
de áudio e vídeo.

Segundo a pasta, desde outubro 
de 2020, foram tomadas medidas 
sanitárias protocolares em con-
junto com o Comitê Científico e a 
Secretaria de Saúde. Os colégios já 
estão com espaços adequados para 
distanciamento social e com equi-
pamentos de proteção individual, 

além de máscaras para servi-
dores e estudantes. As escolas 
contam com dispensers para ál-
cool em gel 70% e tapetes sani-
tizantes nas áreas comuns. Para 
o ano letivo de 2021, os alunos 
que estudarem presencialmente 
também receberão máscaras.

Profissionais do grupo de 
risco, que se autodeclararam 
com comorbidades, permane-
cerão em atividades remotas.

Escola das redes públicas vão seguir protocolos de segurança

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA
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Uerj adia vestibular 2021
Devido à covid-19, seleção terá prova única e foi remarcada para o dia 2 de maio

Candidatos inscritos estão automaticamente incluídos para nova data

A 
Uerj decidiu adiar o 
Vestibular Estadual 
2021, que teria seu 
exame de qualifica-

ção no dia 28 de fevereiro. As 
provas foram transferidas 
para 2 de maio. O motivo é a 
preservação de vidas, tendo 
em vista o crescente número 
de casos de covid-19 no esta-
do. Reconfigurado, o mode-
lo de avaliação contará com 
uma única prova reunindo 
questões objetivas e redação. 
Todos os 46.209 candidatos 
que já estavam inscritos para 
o exame em fevereiro estão 
automaticamente incluídos 
para fazer a prova na nova 
data. Em breve, todos pre-
cisarão escolher o curso em 
que desejam ingressar, bem 
como informar a opção pelo 
sistema de cotas.

Dois livros de literatura 
permanecem entre os con-
teúdos cobrados: “Triste fim 
de Policarpo Quaresma”, de 

Lima Barreto, para a área de 
Linguagens da parte objeti-
va, e “1984”, de George Or-
well, para a redação.

EDITAL SAI EM BREVE

O edital reformulado será di-
vulgado mais para frente, con-
tendo todas as orientações re-
lativas ao exame. As informa-

ções sairão nos canais oficiais 
da Uerj e do Vestibular.

Por solicitação da reitoria, 
a Comissão para Acompanha-
mento e Suporte à Tomada de 
Decisão sobre o Coronavírus 
na Uerj vem elaborando pare-
ceres para monitorar a evolu-
ção dos estágios da pandemia 
e apoiar a gestão da universi-

dade na adoção de medidas 
voltadas às atividades admi-
nistrativas, de ensino, pesqui-
sa e extensão. 

O documento mais recente 
foi emitido em 30 de janeiro e 
é resultado de um estudo de 
avaliação de riscos em saúde 
pública, que leva em conta 
um conjunto de indicadores 
estratégicos, distribuídos em 
quatro eixos: epidemiológico, 
capacidade instalada, veloci-
dade de crescimento e mobi-
lidade urbana.

O parecer aponta as se-
guintes recomendações: 
manutenção das atividades 
remotas; manutenção das 
atividades laborais e funcio-
namento apenas de serviços 
considerados essenciais, 
com limite de acesso; proi-
bição de qualquer evento de 
aglomeração. As atividades 
presenciais não essenciais 
encontram-se suspensas na 
Uerj até o dia 28 de fevereiro.

Letalidade relacionada 
à falta de testagem
Os dados da Prefeitura do 
Rio mostram que a taxa 
de letalidade da covid-19 é 
de 9,2% por 100 mil habi-
tantes. A capital registrou 
17.648 óbitos por coronaví-
rus até a manhã de ontem. 
Na semana passada, o Rio 
se tornou a cidade com o 
maior número de mortes 
por coronavírus do país e 
passou São Paulo. A pesqui-
sadora em Saúde do Cen-
tro de Estudos em Gestão 
de Serviços de Saúde do Co-
ppead/UFRJ e do Comitê 
de Combate ao Coronaví-
rus, Chrystina Barros, expli-

cou que a alta taxa de letalida-
de é diretamente ligada a falta 
de testagem da população. 

“A letalidade é o número de 
óbitos decorrentes da doença 
sobre o total de número de ca-
sos. O que acontece no Rio é 
que comparando até com ou-
tros países, a capital tem tes-
tado em torno de 25 pessoas 
por mil habitantes. Se olhar, a 
Inglaterra ou outros países da 
Europa, o número chega a 800 
pessoas por cada mil habitan-
tes. É lógico, se nós testamos 
quem têm sintomas, não te-
mos o número real de casos. A 
letalidade será alta”, explicou.

Rio abre mais pontos de vacinação
Planetário da Gávea e drive-thru do Parque Olímpico começaram a funcionar ontem

O Rio ganhou ontem dois 
novos postos de vacinação 
que passam a funcionar: o 
Planetário na Gávea e o dri-
ve-thru do Parque Olímpi-
co. A parceria da Secretaria 
Municipal de Saúde com o 
Planetário da cidade, na Gá-
vea, oferece estrutura que 

foi adaptada para receber a 
população a ser vacinada de 
segunda a sexta-feira, das 8 
às 17 horas.

Adequado às regras esta-
belecidas pela prefeitura, o 
local está de portas abertas. 
A imunização ocorre em um 
ambiente climatizado, com ál-

cool gel para higienização das 
mãos e o distanciamento so-
cial necessário entre os idosos.

Além do posto drive-thru da 
Uerj  que já vinha funcionando 
durante a semana passada, o 
posto do Parque Olímpico 
começou ontem a funcionar 
também de segunda a sexta-

feira, das 9 às 15 horas. Nele 
a vacinação ocorre nas duas 
modalidades, o modo tradicio-
nal para pedestres e o modo 
drive-thru. 

Aos sábados, a vacinação 
ocorrerá nas unidades de Saú-
de e nos postos drive-thru em 
vários pontos da cidade.

Idosa de 109 anos 
enfrentou 2 pandemias
Ela nasceu em 10 de janei-
ro de 1912, em Fagundes, 
Paraíba, seis anos antes da 
gripe espanhola contami-
nar 500 milhões de pessoas, 
causando a morte de 10% 
delas no mundo. Dona Ma-
ria Alexandrina da Concei-
ção sobreviveu a essa pan-
demia, entre 1918 e 1920 e, 
agora, recebeu a primeira 
dose da vacina contra a co-
vid. Equipes da Assistência 
Social e da Saúde foram até 
sua casa, do Complexo do 
Alemão, na parceria entre 
as pastas para vacinar mais 
de 25 mil idosos em situação 
vulnerável, a maioria abaixo 
da linha da pobreza.

Dona Maria, mesmo con-
versando bastante e andando 
com pouca dificuldade, não sai 
mais de casa. Para chegar lá, 
as equipes tiveram que descer 
e subir escadarias bem precá-
rias em terreno íngreme. Veí-
culos não chegam até o local.

Na visita de assistentes 
sociais, ela disse que queria 
ser vacinada, e a família so-
licitou que fosse em casa. Ela 
mora com a filha Salete e o 
neto Adriano. Todos estavam 
animados. E dona Maria, ra-
diante por ter sido vacinada e 
com a perspectiva de, a partir 
de abril, quando receber a se-
gunda dose, ficar protegida 
contra o coronavírus.
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Saara com 
ruas pouco 
movimentadas
O DIA esteve lá e conferiu que o cancelamento do 
Carnaval diminuiu a clientela das lojas do local

DANIEL CASTELO BRANCO

A 
preparação para o 
Carnaval sempre 
faz agitar as lojas da 
Saara, shopping a 

céu aberto do Centro do Rio. 
Costumeiramente, as diver-
sas lojas de artigos de festa 
e de decoração ganham, lá 
pelo mês de janeiro, uma cor-
reria de entrega de produtos, 
de funcionários andando de 
um lado para o outro colo-
cando tudo nas gôndolas, 
além, claro, dos fregueses. 
Mas o primeiro Carnaval 
da pandemia fez com que 
muitas lojas da Saara nem 
sequer comprassem produ-
tos para atender à clientela, 
que reduziu bastante. Várias 
apenas trabalham com as so-
bras de estoque.

O DIA esteve na Saara na 
última quarta-feira e con-
feriu de perto a redução 
no número de clientes e de 
pessoas circulando nas ruas. 

Ainda que haja a possibili-
dade de fazer bailes em casa, 
com a família, mantendo o 
isolamento (em plena pan-
demia da covid-19), as com-
pras reduziram bastante.

“Esse ano tá muito fra-
co. A gente estava com es-
perança de que os blocos 
acontecessem pelo menos 
em família, uma coisa mais 
reservada, mas continuou 
assim. No Halloween acha-
mos que não ia ter nada, 

Pouca circulação de pessoas em meio às gôndolas e as lojas do shopping a céu aberto, no Centro

FESTA EM CASA

‘Tem que proteger a galera, sim’, diz cliente

 N Cliente da Super Festas, 

Tamara dos Santos estava lá 

comprando enfeites e serpen-

tinas para colocar na parede de 

casa. Ela vai fazer uma festa de 

Carnaval com o filho e o mari-

do, todos isolados. 

“Meu filho tinha três meses 

no ano passado e não curtiu 

nada do Carnaval. Em 2021, seria o 

primeiro Carnaval dele. Como eu e 

meu marido somos apaixonados, 

não quisemos deixar a data passar 

em branco. Vai ter um bailinho de 

Carnaval só com nós três”, conta.

Tamara acha certíssimo que a 

festa do Carnaval seja cancelada 

e os blocos de rua sejam proibidos, 

como fez Eduardo Paes. “Tem 

que proteger a galera e ficar em 

casa o máximo possível. A gen-

te sempre vai a todos os blo-

cos. Mas a melhor coisa é ficar 

em casa”, diz ela, explicando 

que ninguém em sua família já 

conversou sobre o assunto das 

festas de Carnaval em casa.

Instituições públicas 
de educação devem 
ficar atentas; edital 
saiu em janeiro

Sisu: prazo 
de adesão 
vai até 
sexta

Começou ontem e vai até 
sexta o prazo de adesão de 
instituições públicas de edu-
cação superior ao primeiro 
processo seletivo de 2021 do 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu). O edital contendo 
o cronograma e procedimen-
tos do primeiro processo se-
letivo de 2021 do Sisu foi pu-
blicado no Diário Oficial da 
União de 22 de janeiro.

A seleção dos candidatos 
às vagas é feita por meio dos 
resultados obtidos pelos es-
tudantes no Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), re-
ferente à edição de 2020.

“Após a divulgação do re-
sultado do Enem 2020, o Mi-
nistério da Educação (MEC) 
publicará o edital com o pra-
zo de inscrição e demais pro-
cedimentos para o primeiro 
processo seletivo do Sisu deste 
ano”, informou o ministério.

Segundo o edital, cabe às 
instituições de ensino dis-
ponibilizar o acesso virtual 
para que os estudantes sele-
cionados via Sisu possam en-
caminhar a documentação 
exigida e efetuar a matrícula 
de forma remota, caso não 
possam realizar os procedi-
mentos necessários de forma 
presencial. Após o período 
de adesão, as instituições 
terão de 17 a 23 de fevereiro 
para retificar informações, 
se for o caso. 

O Sisu é o programa do 
MEC para acesso de brasilei-
ros a um curso de graduação 
em universidades públicas 
do país. 

mas pelo menos vendemos 
alguma coisa”, conta Eliza-
beth Machado, gerente da 
loja Super Festas, explican-
do que só estão trabalhan-
do com estoque e não com-
praram nada para repor.

“Teve muita festinha 
reservada de Halloween 
e achamos que no Carna-
val seria a mesma coisa, 
mas tá muito fraco. E olha 
que nossa expectativa era 
que o Carnaval rendesse o 
mesmo”, ela continua. Ma-
ria Aparecida, funcionária 
de loja da Saara, conta que 
geralmente o trabalho é 
realizado com três pessoas 
durante o período, para 
poder dar conta do volume 
de vendas. “Neste ano, esta-
mos só eu e outra funcioná-
ria, mas ela só fica de extra. 
Tudo que nós temos aqui 
é do ano passado, nada foi 
comprado”, diz.

Conteúdo Agência Brasil

Frase da entrevis 

cinco linhas 

branco alinhado 

esquerda corpo 

quatorze o sobre 

dezesseis qual
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MUNDIAL DE CLUBES DO CATAR
Com dois gols de Lewandowski, o 

Bayern de Munique venceu o Al Ahly , 

do Egito, por 2 a 0, e vai disputar a final.

FLAMENGO

Atlético-GO encaminha 
contratação de César
Mengão vai arcar com 50% do salário do goleiro durante o empréstimo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Goleiro César vai se apresentar ao novo clube ao fim do Brasileirão

O 
Atlético-GO avan-
çou nas negociações 
com o Flamengo e 
encaminhou a con-

tratação de César, do Rubro-
Negro carioca, para a tem-
porada 2021. O goleiro em-
barcará para se apresentar 
ao novo clube ao término do 
Brasileirão 2020, no fim de 
fevereiro.

A negociação pelo lado 
do Atlético-GO foi coman-
dada pelo presidente Adson 
Batista, que tem uma ótima 
relação com a diretoria do 
Flamengo, principalmente 
com o mandatário carioca, 
Rodolfo Landim. As conver-
sas evoluíram nas últimas 
horas, e os clubes chegaram 
a um acordo, faltando ape-
nas a troca de documentação 

e assinatura.
O Flamengo topou ceder 

César por empréstimo até 

dezembro, pagando 50% do 
salário do goleiro, mas, por 
outro lado, segundo apurou 

a reportagem com fontes do 
Rubro-Negro, o time carioca 
receberá de forma definitiva 
duas jovens promessas do 
Sub-15: o meia Gil e o volan-
te Da Silva.

O atual vínculo de César 
com o Flamengo vai até abril 
de 2022. Com o empréstimo, 
a tendência é que o jogador e 
o clube estendam o compro-
misso para que o Rubro-Ne-
gro não corra o risco de per-
der o jogador de graça quan-
do ele retornar do emprésti-
mo ao Atlético-GO, que não 
terá opção de compra esta-
belecida em contrato.

César perdeu espaço com 
a ascensão de Hugo, que se 
tornou segunda opção no 
gol do Flamengo. Em quatro 
anos, o goleiro disputou 45 
partidas, sendo 11 em 2020, 
12 em 2019, 18 em 2018 e 4 
em 2017.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Carlos Augusto Montene-
gro, que fazia parte do Co-
mitê de Gestão do Botafo-
go na temporada, criticou 
duramente o goleiro Gatito 
Fernández pela ausência 
do atleta em quase metade 
da temporada. Para Mon-
tenegro, Gatito foi covarde 
e não quis jogar a reta final. 
“Pensávamos que estávamos 
bem. Não contávamos com 
a covardia do Gatito de não 
querer jogar”, escreveu. Se o 
paraguaio já não pensava em 
ficar, agora então...

AGORA QUE NÃO 
FICA MESMO

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

VASCO E FLU JOGAM A VIDA

A
manhã, teremos duas decisões pela parte 
de cima e pela parte de baixo da tabela. 
Começando pela luta por uma vaga no 

G-4. E, se acha que estou falando do Flamen-
go, está enganado. Fluminense e Atlético-MG 
se enfrentam no Maracanã. Se você olhasse a 
competição no início, apostaria que o Tricolor, 
se vencer, poderia ficar a um ponto do Galo, que 
era um dos favoritos ao título? Não, né? É isso 
que está em jogo, já que o time de Marcão tem 
56 e o de Sampaoli soma 60. Em grande fase, 
vou apostar no Fluzão. Já na parte inferior, te-
remos um eletrizante Vasco e Fortaleza, no Cas-
telão. Uma vitória coloca o Gigante da Colina a 
três pontos do Z-4 e, somando 40, abrindo dois 
do próprio Fortaleza, três do Bahia e ainda de 
olho na possível vitória do Internacional con-
tra o Sport. Seria a rodada perfeita para aliviar 
o coração cruzmaltino. Acredito nisso. O time 
já está na capital cearense. Viajou mais cedo 
para concentrar. Restam quatro finais. Quero 
o futebol carioca indo pra cima deles!

Fluminense de Marcão pode ficar a um ponto do Atlético-MG

 nCano ficou dois dias sem 
treinar por conta de uma 
gastroenterite. Porém, via-
jou para Fortaleza e a es-
perança é de que ele jogue. 
Apesar dos 33 anos, é en-
carado pelo departamento 
médico como um dos joga-
dores mais comprometidos 
e com cuidados com o cor-
po. Vamos ser sinceros? O 
Gigante precisa do artilhei-
ro. Nada contra os possíveis 
substitutos, mas não só no 
Vasco, como no Brasil, pou-
cos substituiriam o camisa 
14 à altura. Cano neles!

ATENÇÃO AO 
ARTILHEIRO

OUTRO FLAMENGO X VASCO

 nInter e Sport se enfrentam amanhã. Esse jogo desperta 
um Flamengo x Vasco sem os times entrarem em campo. 
Uma derrota do Inter seria perfeita para o Flamengo apa-
gar o tropeço da última rodada e continuar a um ponto do 
líder, com um duelo direto na penúltima rodada. A lógica, 
que deve ser vitória do Colorado, ajuda o Gigante na luta 
contra o rebaixamento, já que o Sport tem 38 pontos. 
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Revelações conquistam espaço 
Com bom desempenho, garotos como Calegari se firmam

Ao longo de toda a temporada 
de 2020, a torcida do Flumi-
nense pediu mais oportunida-
des às promessas das divisões 
de base, enquanto diretoria 
e comissão técnica seguiam 
apostando numa equipe ti-
tular com mais experientes. 
Entretanto, nesta reta final de 
Brasileirão, os garotos de Xe-
rém parecem ter desabrocha-
do e a mescla entre duas ge-
rações vem dando resultados.

Enquanto conta com ex-
perientes como Fred e Nenê 
como apoio, o Fluminense viu 
Martinelli e Luiz Henrique 
decidirem as últimas vitórias, 
com gols sobre Bahia e Goiás. 
Assim como Calegari manteve 

Calegari: bom nível na lateral

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

bom nível na lateral e Marcos 
Felipe, mais velho mas tam-
bém revelação da base, garan-
tiu o resultado no gol.

“Essa união entre os mais 
experientes e os mais novos é 
muito boa. Sempre conversam 
com a gente, dão conselho, 
chamam para resenha e para 
brincadeira”, exaltou Calega-
ri. As orientações têm servido 
para evolução da garotada. 
Autor do gol da vitória por 1 
a 0 sobre o Bahia, Luiz Henri-
que saiu da ponta e apareceu 
mais na área e revelou que a 
mudança veio com a ajuda dos 
mais experientes. “Fred e Nenê 
estão sempre me orientando 
bastante em campo. Fred pede 
para eu jogar mais perto dele, 
entrar na área para eu fazer 
gol. Espero continuar ajudan-
do a equipe”.

Juninho é elogiado por Luxa
Jovem pode ganhar mais chances nas próximas partidas

Considerado uma grande 
promessa da base do Vasco, 
o meia Juninho, de 19 anos, 
está com moral com Van-
derlei Luxemburgo. Elogia-
do após entrar no segundo 
tempo contra o Flamengo, o 
jovem poderá ganhar mais 
oportunidades no grupo vas-
caíno nas próximas partidas.

“Juninho emagreceu, tem 
treinado bem, mereceu opor-
tunidade. Botei no intervalo 
do jogo, e ele teve atuação mui-
to boa. Jogou por fora, depois 
por dentro, e conseguiu lim-
par as jogadas. Talentoso, tem 
muita qualidade, mas estava 
acima do peso. Precisava dar 
uma enxugada”, disse o treina-

dor após o clássico.
Juninho se envolveu em 

um imbróglio em relação à sua 
renovação. Segundo o portal 
“UOL”, o staff do jogador pro-
pôs uma oferta acima da que 
o clube havia sugerido ante-
riormente. Após um impasse, 
o jovem estendeu seu vínculo 
até 31 de dezembro de 2023.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Já rebaixado para a Série B, Glorioso é 
atropelado em ritmo de treino, em casa 

Botafogo é goleado 
pelo Grêmio: 5 a 2

A goleada de 5 a 2 impos-
ta pelo Grêmio, na noite de 
ontem, no Nilton Santos, 
corroborou os péssimos nú-
meros na fatídica campa-
nha que selou, com quatro 
rodadas de antecedência, o 
rebaixamento do Botafogo 
para a Série B. O Glorioso, 
emocionalmente aos cacos, 
foi atropelado, em ritmo de 
treino, no segundo tempo. 
Na disputa de uma vaga 
na Libertadores, o Tricolor 
Gaúcho não teve piedade 
da promissora, mas inexpe-
riente, garotada alvinegra.

Acostumado a resolver 
os problemas alvinegros 
dentro das quatro linhas, 
Lucio Flavio, à beira do gra-
mado, estreou no comando 
interino do Botafogo. 

Aos seis minutos, Ali-
son abriu o placar, após 
uma envolvente troca de 
passes. Aos 16, Jean Pyer-
re, em cobrança de falta, 

aumentou a vantagem.
Na volta do intervalo, 

Churín converteu o pênal-
ti cometido por Hugo e au-
mentou a angústia do torce-
dor alvinegro, aos oito minu-
tos. Navarro mostrou força 
para ganhar de David Braz 
na corrida e diminuir o pre-
juízo, aos dez minutos. Ma-
theus Henrique fez dois gols 
em quatro minutos. O golpe 
foi duro. Na lona, o Botafogo 
diminuiu com Babi, de cabe-
ça, aos 36. 

MARCELO BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Botafogo: mais uma derrota
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ECONOMIA

CIEE Rio oferece 
1.856 vagas de 
nível superior e 
médio; confira
Vagas estão espalhadas em diversos 
municípios, como Barra Mansa, Macaé, 
Petrópolis e Rio de Janeiro

O CIEE Rio está oferecendo, 
nesta semana, 1.856 vagas 
para os níveis superior e mé-
dio no Estado do Rio. São, no 
total, 1.055 vagas para o ensi-
no superior e 801 vagas para 
quem tem ensino médio com-
pleto. As vagas estão espalha-

das em diversos municípios, 
como Barra Mansa, Macaé, 
Petrópolis e Rio de Janeiro.

O processo seletivo está 
sendo feito totalmente de 
forma remota e, para se ins-
crever, basta acessar o site do 
CIEE Rio. 

Tarifas residenciais de energia podem ter 
alta de 14,5% neste ano, afirma empresa
As tarifas residenciais de 
energia podem ter um au-
mento médio de 14,5% neste 
ano, conforme projeção rea-
lizada pela TR Soluções, em-
presa de tecnologia aplicada 
ao setor elétrico. O cálculo 
foi feito por meio do Serviço 
para Estimativa de Tarifas 
de Energia (SETE), que con-
sidera dados de todas as 53 
distribuidoras do país, além 
de sete permissionárias.

No Rio de Janeiro, a TR So-
luções projeta que os consu-
midores residenciais da Light 
vão ter aumento tarifário um 
pouco abaixo dos 10%. Já no 
caso dos clientes da ENEL, o 

impacto poderá ser um pou-
co menor, com uma alta que 
não deverá ultrapassar os 5%.

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) 
estima que os reajustes de-
vem ser decididos e divul-
gados no dia 9 de março. As 
correções passarão a valer 
no dia 15 do mesmo mês. Em 
termos regionais, as análi-
ses da empresa de tecnologia 
mostram que as variações 
médias mais significativas 
devem ser observadas nas re-
giões Centro-Oeste (21,2%) e 
Norte (19,4%). No Nordeste, 
Sudeste e Sul, os percentuais 
estimados são 17,6%, 13,1% e 

Campanha da Ambev vai 
dar auxílio a ambulantes
Valor pode 
chegar a R$ 255 
e o cadastro 
deve ser feito no 
site da empresa 
de bebidas

DANIEL CASTELO BRANCO

Ambulantes serão ajudados pela Ambev durante o Carnaval

C
om a pandemia da 
covid-19, não haverá, 
em 2021, o tradicio-
nal carnaval de rua 

na cidade do Rio. Um grupo 
será bastante afetado com 
essa mudança: os vendedo-
res ambulantes. Divertidos, 
ágeis e presentes em qual-
quer bloco, esses trabalha-
dores perderão dias em que a 
venda é praticamente garan-
tida. Para ajudá-los, a Ambev 
criou a plataforma “Ajude 
um Ambulante”: uma ajuda 
financeira para os vendedo-
res para diminuir o impacto 
das festas que não vão acon-
tecer. Com isso, O DIA sepa-
rou tudo o que você precisa 
saber para obter esse auxílio.

A empresa planeja ajudar 
cerca de 20 mil trabalhado-
res com um auxílio que pode 
chegar a R$ 255 para cada 
vendedor. Para recebê-lo, é 
preciso realizar o cadastro 
na plataforma e seguir o 
passo a passo definido pela 
Ambev, que inclui também 
a utilização do aplicativo de 
bebidas Zé Delivery.

Em 2020, a cidade do 
Rio de Janeiro contava 
com 9.265 ambulantes ca-
dastrados, segundo levanta-
mento da RioTur. A vende-
dora ambulante Jéssica Go-
mes Pereira cadastrou seus 
dados na plataforma assim 
que soube da iniciativa. Mo-

radora do Morro da Babilô-
nia, na Zona Sul do Rio, ela 
costuma vender bebidas nos 
carnavais. “Tenho quatro 
crianças, sou mãe solteira, 
não tenho ajuda. A única que 
eu tenho, no momento, é o 
Bolsa Família”, contou.

A ideia da empresa é que 
os ambulantes do carnaval 
vendam bebida, mas para as 
pessoas curtirem o Carnaval 
em suas casas. “Os ambulan-
tes sempre estiveram com a 
gente e com os nossos consu-
midores e esse ano não podia 
ser diferente”, comenta Jean 
Jereissati, CEO da Ambev.

COMO SE CADASTRAR?
O cadastro para o movimen-
to “Ajude um Ambulante” 
deve ser feito no site da pla-
taforma (www.ajudeumam-
bulante.com.br) até o dia 17 
de fevereiro. Lá, é preciso 
preencher um formulário 
com nome completo, CPF, 
data de nascimento, núme-
ro do celular, e-mail, cidade 
e estado de residência. 

CONFIRA AS OPORTUNIDADES

ENSINO SUPERIOR:  
(1.055 Vagas)

 N Barra Mansa: Administração 
(25),Arquitetura (7), Ciências 
Contábeis (9), Comunicação 
(3),Direito (70),Enfermagem 
(5), Engenharia (3), Medicina 
Veterinária (1),Odontologia (1), 
Psicologia (1).

 N Campos: Administração (9).
 N Duque de Caxias – Admi-

nistração (6),Comunicação 
(5),Ciências Contábeis (2), Direi-
to (17),Engenharia (3),Farmácia 
(1), Informática (1), Medicina 
(7), Recursos Humanos (1).

 N M a c a é :  A d m i n i s t r a ç ã o 
(17),Biomedicina (2), Comuni-
cação (1), Contabilidade (3),Es-
tética (1), Engenharia (6), Logís-
tica (1), Informática (2).

 N N i t e r ó i :  A d m i n i s t r a ç ã o 
(16),Comunicação (5),De-
sign (1),Direito (58),Educação 
(5),Engenharia (6), Farmácia 
(1), Informática (2), Moda (1), 
Psicologia (1).

 N Nova Friburgo: Administra-
ção (6), Comunicação (2),Con-
tabilidade (1), Direito (2), Infor-
mática (2).

 N Nova Iguaçu: Administração 
(47),Ciência da computação 
(1),Comunicação (5),Contabili-
dade (1),Direito (37), Educação 
(1),Engenharia (5),Recursos 
humanos (1).

 N Petrópolis: Administração 
(5),Arquitetura (1), Ciências 
contabeis (1), Comunicação 
(5),Educação (1),Engenharia 
(4), Psicologia (2).

 N Resende: Administração (3), 
Ciências contabeis (3),Enferma-
gem (1), Engenharia (2), Recur-
sos Humanos (1).

 N Rio de Janeiro: Administra-
ção (181), Arquivologia (6),Bi-
blioteconomia (1), Biomedicina 
(5),Ciências da computação 
(4),Ciências Atuariais (2),Comu-
nicação (38), Design (8),Ciên-
cias Contábeis (34),Gastrono-
mia (2), Direito (121), Econo-
mia (3), Comércio exterior (1), 
Educação (32),Engenharias 
(58), Estatística (2), Estética 
(1),Farmácia (1), Fotografia (1), 

Informática (29),Medicina (59), 
Medicina veterinária (2), Odon-
tologia (2),Psicologia (2),Rela-
ções Internacionais (3).

 N Teresópolis: Administração 
(1), Direito (1), Engenharia (2).

 N Três Rios: Administração (4), 
Comunicação (1), Ciência da 
computação (1), Economia (1).

ENSINO MÉDIO:  
(801 Vagas) 

 N B a r r a  M a n s a :  A p r e n d i z 
(39),Ensino Médio (36),Técnico 
em Eletromecânica (1),Técnico 
em Segurança do Trabalho (1).

 N Campos: Aprendiz (4), En-
sino Médio (5),Técnico em Ad-
ministração (1), Técnico em 
Contabilidade (1),Técnico em 
Mecânica (1).

 N Duque de Caxias: Aprendiz 
(20), Ensino Médio (17), Técnico 
em Enfermagem (1).

 N Macaé: Aprendiz (50), Ensino 
Médio (10),Técnico em Enferma-
gem (3), Técnico em Logística 
(1), Técnico em Segurança do 
Trabalho (1).

 N Niterói: Aprendiz (44), Ensino 
Médio (13).

 N Nova Friburgo: Aprendiz (8), 
Ensino Médio (4).

 N N o v a  I g u a ç u :  A p r e n d i z 
(20),Ensino Médio (37),Técni-
co em Edificações (1),Técnico 
em enfermagem (3), Técnico 
em Publicidade (1), Técnico em 
Saúde Bucal (2), Técnico em 
Segurança do Trabalho (1).

 N Petrópolis: Aprendiz (21), 
Ensino Médio (4).

 N Resende: Aprendiz (41), Ensi-
no Médio (6).

 N Rio de Janeiro:  Aprendiz 
(287), Ensino Médio (81), Téc-
nico em Administração (2),Téc-
nico em Automação (6),Técnico 
em controle ambiental (1),Téc-
nico em Eletrônica (3),Técnico 
em enfermagem (1),Técnico em 
Logística (3),Técnico em quí-
mica integrada (1),Técnico em 
Segurança do Trabalho (1).

 N Teresópolis: Aprendiz (11), 
Ensino Médio (1).

 N Três Rios: Aprendiz (4), Ensi-
no médio (1).

12,2%, respectivamente. 
O maior aumento espera-

do é na parcela que corres-
ponde ao serviço de distri-
buição de energia elétrica, 
com alta de 15,5%, represen-
tando 4,5 pp da alta média. 
Esse aumento do custo do 
serviço de distribuição é for-
temente pressionado pelo 
IGP-M, que ficou em 23,14% 
no ano passado. Nesse sen-
tido, vale observar que uma 
parte das distribuidoras têm 
suas receitas reajustadas 
pelo IGP-M e a outra parte 
pelo IPCA (que fechou o ano 
em 4,52%).

Em segundo lugar estão 

os custos com a compra 
de energia, com aumen-
to de 9,5% em relação a 
2020. Por fim, destacam-
se os custos associados 
ao serviço de transmis-
são de energia. Isso por-
que as empresas que pas-
sam por evento tarifário 
no primeiro semestre de 
2021 devem ter reconhe-
cido nas tarifas o aumento 
aprovado pela Aneel em 
julho de 2020. Procura-
das, a Enel não respon-
deu até a última atuali-
zação desta reportagem. 
A Light preferiu não se 
pronunciar

Além disso, é preciso 
anexar um documento que 
comprove o trabalho como 
ambulante em carnavais de 
anos anteriores nas cidades 
do Rio de Janeiro (RJ); São 
Paulo (SP); Salvador (BA); 
Belo Horizonte (MG); Reci-
fe (PE); Olinda (PE); Floria-
nópolis (SC) e Brasília (DF).

Esse documento pode ser 
um Termo de Permissão, 
uma autorização da Prefei-
tura, uma Licença para Am-
bulante, um Comprovante 
de Cadastramento de Am-
bulante ou credenciais dos 
carnavais 2019 ou 2020.

Depois de preenchido e 
enviado o formulário, é pre-
ciso aguardar a confirmação 
dos dados, que pode durar 
até dois dias úteis. Caso os 
dados sejam aprovados, a 
confirmação chegará via 
e-mail e SMS.

Depois de aprovado o ca-
dastro, é preciso abrir uma 
conta digital na Donus, uma 
empresa de serviços finan-
ceiros da Ambev. É por meio 

dessa conta que o valor 
da doação será recebido. 
Com o cadastro e a conta 
aberta, o vendedor ambu-
lante já garante o recebi-
mento de R$ 150. De acor-
do com a empresa, este va-
lor estará disponível em 
até 30 dias úteis após a 
data de encerramento do 
movimento, no dia 21 de 
fevereiro.

ZÉ DELIVERY
Assim que o cadastro for 
concluído, o vendedor 
ambulante receberá, por 
e-mail ou SMS, um cupom 
exclusivo para o aplicati-
vo de bebidas Zé Delivery, 
que deve ser comparti-
lhado com consumidores. 
Cada vez que o código for 
utilizado em uma compra 
no app, são creditados 
mais R$ 5 além dos R$ 
150 garantidos. Quanto 
mais pessoas utilizarem o 
código, maior será o valor 
arrecadado. Porém, há um 
limite de 20 utilizações, 
ou seja, R$ 100.

A Ambev disponibiliza 
também um curso profis-
sionalizante sobre consu-
mo responsável de álcool, 
chamado Curso Boto Fé. Os 
ambulantes que concluí-
rem os quatro módulos de 
aulas e retirarem o certifi-
cado de conclusão ganham 
mais R$ 5. Assim como no 
valor inicial, a Ambev afir-
ma que o bônus referente 
aos cupons utilizados es-
tará disponível na conta 
Donus em até 30 dias úteis 
após a data de encerramen-
to do movimento, no dia 21 
de fevereiro. 

Reportagem do estagiário  

Lucas Mathias, sob supervisão de 

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

Frente acionará o STF 
para barrar a reforma
Novo mandado de segurança para suspender a PEC 32 será apresentado à Corte

DIVULGAÇÃO STF

Ação ajuizada no STF em outubro de 2020 perdeu objeto; agora, frente parlamentar tem nova motivação 

J
á é fato o avanço da PEC 
32/20, da reforma admi-
nistrativa, na Câmara. 
Diante desse novo ce-

nário, a Frente Parlamentar 
Mista em Defesa do Serviço 
Público entrará com uma 
nova ação no Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Deputados 
e senadores que coordenam 
a frente apresentarão outro 
mandado de segurança para 
suspender a tramitação da 
proposta enquanto o governo 
não abrir os dados que emba-
saram o projeto.

“A falta de documentos 
que embasem a reforma 
ainda é uma realidade, esse 
problema não foi sanado. 
Então, toda argumentação 
que embasou a PEC 32 veio 
desprovida de análise mais 
profunda, inclusive orça-
mentária”, declarou à coluna 
o presidente da frente, depu-
tado Israel Batista (PV-DF).

O mandado de seguran-
ça protocolado ano passado 
perdeu o objeto depois que o 
então presidente da Casa, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), alegou 
que não havia sequer trami-
tação do texto. O momento 
atual é outro: Arthur Lira (PP
-AL) inclusive disse que en-
viaria hoje a PEC à CCJ.

EMENDAS NA CCJ

 n O Fórum Nacional das Car-
reiras Típicas de Estado (Fona-
cate) também tem preparado 
emendas para serem apresen-
tadas à PEC 32. Agora, o corpo 
jurídico da entidade se debruça 
sobre os pontos considerados 
inconstitucionais para que se-
rem abordados na Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ). 

Presidente do Fonacate, 

Rudinei Marques disse que os 
integrantes do fórum se reu-
nirão hoje em assembleia para 
tratar do tema: “Há inconsis-
tências jurídicas que dá para 
tirarmos do texto da PEC. As 
que afetam cláusulas pétreas, 
aquelas que conferem super-
poderes ao presidente da Re-
publica, com a possibilidade 
de extinguir órgãos e cargos”.

Pontos ferem cláusulas pétreas

 nA Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público 
vai trabalhar também em outra 
alternativa para frear algumas 
mudanças propostas pela re-
forma administrativa. Israel 
Batista pedirá uma reunião 
com o presidente da Câmara 
para conseguir a participação 
de parlamentares contrários à 
PEC 32 na comissão especial 

que analisará a matéria.
“Estamos tentando partici-

par da comissão especial que 
analisará a PEC 32. (Sobre) 
as comissões permanentes já 
têm algumas conversas avan-
çadas, mas vou pedir uma re-
união para termos espaço de 
participação e fala, para defen-
dermos nosso ponto de vista”, 
afirmou o presidente da frente. 

PEDIDO A LIRA

Participação na comissão especial

Ministério não informou dados até hoje
 > Quando a proposta che-

gou ao Parlamento, em se-
tembro, não foi apresen-
tada a economia prevista 
com as mudanças nas re-
gras que regem o funcio-
nalismo público brasilei-
ro, nem outros dados.

Pouco tempo depois, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, chegou a 
afirmar que a reforma 

proporcionaria um impacto 
para os cofres públicos de R$ 
300 bilhões em 10 anos. 

Os números, no entanto, 
não foram detalhados pelo 
ministério. A frente então 
recorreu ao Judiciário para 
que a União divulgasse as 
análises que sustentaram a 
proposta de reforma.

“O ministro deu núme-
ros muito discrepantes, 

tanto que agora ele não 
cita mais esses números. 
Então, é natural que a 
gente busque questio-
nar essa falta de emba-
samento técnico, para 
a gente fazer uma dis-
cussão. E se o governo 
apresentar, pelo menos 
vamos discutir o projeto 
em cima de dados”, pon-
tuou Israel Batista.

Israel Batista buscará participação da frente na comissão especial

RICARDO BOTELHO/ FONACATE
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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 (2q)99357-
5228 horário comercial
 

SaquaRema T.3607-0707
Sampaio Correia. TeRRenoS 
450m2 com RgI, licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CenTRo T.99807-6691
apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua Navarro, 
830. q3h/ q7h irani. Ônibus: 
20q/ 202/ 4q0/ 426, saltar 
itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

 

BonSuCeSSo V/TeXTo
alugo ou vendo. excelente 
prédio 03andares sendo  1lo-
ja e 2andares de escritório,  
250m2 de área construída 
por andar, 8banheiros cozi-
nha, várias salas ideal para 
clinicas/ curso/ médias em-
presas. localização próximo 
ao centro, Bonsucesso, local 
seguro fácil acesso. T.9885-
86708.
 

aDVogaDo V/TeXTo
iNSS, orientação gratuita 
,amparo idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(2q)98q70-8738 
Whatsapp.
 

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.
 

auXIlIaR PRoDução 
Primeiro emprego. Ofereçe-
mos treinamento. Preferência 
moradores das proximidades 
de Bangu, Madureira ou Jaca-
repaguá. Curriculo: rh@icram.
ind.br  entrevista Tel:96477-
q232
 
SeRRaDoR V/TeXTo
Serrador para Marmoraria 
com experiência. Comparecer 
estrada dos Bandeirantes, 
q2993. Vargem Pequena.  T. 
964q9- 6704 pode ligar à 
cobrar.

 

TIJolo T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo Rio e grande Rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

ConSulTaS VoVó 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 engenho Den-
tro. experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 
magIa negRa 
amarrações, Pactos, Cresci-
mento financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-909q whatsapp
 



Maraisa resolveu 
compartilhar um 
clique ousado na 
tarde desta 
segunda-feira (8). 
A cantora fez carão 
e colocou o corpão 
para jogo em 
um foto de 
maiô 
publicada nas 
redes sociais. 
“Nem vencer, nem 
perder, mas sim 
evoluir”,  postou a 
afirmação 
misteriosa na 
legenda da 
postagem. Em 
poucos minutos, 
vários seguidores 
elogiaram a boa 
forma da irmã da 
noiva do ano, 
Maiara.

FábiaOliveira

NO CARÃO E 

MARAISA SÓ 

SEGUINDO PASSOS DOS PAIS

Sarah Poncio estuda 

para ser pastora

Renata Frisson, a Mulher Melão, acaba de receber uma pro-

posta milionária para fazer vídeos sensuais para a California 

TV. A loura, no entanto, diz que nunca toparia por conta da 

família, que é evangélica, e por fazer tudo por amor. “Eu juro 

que quando ouvi a proposta eu não acreditei, me senti bem 

valorizada, melhor que o cachê de um vencedor do BBB. Só 

que além de uma família evangélica que me mataria se sou-

besse que eu estaria em vídeo sensual, eu só faço amor por 

amor e em quatro paredes. Nem deixar filmar eu deixo. Digo 

que os melhores momentos tem que ficar só na na memória. 

Eu amo assistir os vídeos adultos, porque ajuda na relação. 

Recebo muitos pedidos de fãs querendo me ver em filmes 

adultos, só que a mamãe aqui já mostrou tudo que deveria. 

Já me viram pelada na Playboy e Sexy. Agora só quem vê é 

meu namorado. Um novinho maravilhoso, que não conto 

o nome nem que me mate. O que ninguém sabe, ninguém 

atrapalha”, diz Melão.

MELÃO NEGA PROPOSTA 
MILIONÁRIA

DIV
ULG

AÇÃO 

S
eguindo os passos dos pais, 
Márcio Poncio, que recente-
mente foi ordenado a bispo, 

e da mãe, Simone Poncio, que 
recentemente foi consagrada 
como pastora, a influenciadora e 
apresentadora Sarah Poncio já 
iniciou os estudos para trilhar seu 
caminho dentro do evangelho. 
Aos 24 anos, Sarah já iniciou os 
estudos para também se tornar 
pastora.

Segundo esta humilde coluna 
apurou com amigos próximos à 
família Poncio, a influencer já está 
pregando todas as quartas-feiras 
no ‘Culto das Varoas’, na Igreja 
Pentecostal Anabatista, na Barra 
da Tijuca, Zona Oeste do Rio, onde 
o pai dela já atuou como pastor e 
agora como segue como bispo. 

Falando nos pais da Sarah, 

recentemente o patriarca da 
família Poncio anunciou sua sepa-
ração de Simone Poncio. “Amo 
minha esposa mais que tudo 
nessa vida (Deus sabe). Não sei se 
sobreviverei sem ela! Mas do jeito 
que estávamos, não foi mais 
possível continuar. Não houve 
traição carnal, talvez uma traição 
da nossa aliança em vivermos 
juntos em qualquer circunstâncias 
da vida. Isso foi quebrado. A con-
fiança, a cumplicidade, a esperan-
ça e o companheirismo já não 
existe mais. Lutei com todas as 
minhas forças para que não che-
gasse nesse ponto. Sei que muitos 
lares estão sendo desfeitos e teria 
que dar exemplo de resistência e 
superação, mas não foi o caso”, 
desabafou o mais novo bispo em 
suas redes sociais. 

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

COM UM CORPÃO 

DE DAR INVEJA
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VAZA NUDE DE RODOLFFO DO 
BBB 21
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Tamy Contro, mulher do rapper Projota, contou que 

vem recebendo ameaças por conta da participação 

do cantor no ‘BBB21’. Em seu relato, ela foi às lágrimas 

enquanto dizia que tentava ignorar as mensagens, 

mas acabou ficando abalada quando as ameaças 

foram direcionadas à filha pequena do casal, Marie-

va. “Eu vinha recebendo xingamentos, ameaças, mas 

eu ia me blindando da forma que dava, apagando 

comentário bloqueando a pessoa. Até que antes de 

ontem, a Marieva foi jurada de morte e aí eu fiquei 

muito mexida com isso. Pra mim acabou ali. Porque 

eu acho que nada que o Projota pudesse ter feito na 

casa deveria respingar em pessoas que estão aqui 

fora que não fizeram nada”, disse Tamy, que já levou o 

caso para a polícia. “Eu dediquei meu final de semana 

a isso, falando com advogado, fazendo boletim de 

ocorrência”.

Boatos circularam nas redes sociais ontem, após virali-

zar uma publicação no Twitter de um perfil que se passa 

como sendo o oficial do jogador Neymar, mas na verdade 

é uma conta fake (@neymar_jr). O post em questão fa-

lava sobre uma suposta doação do craque e do também 

jogador Mbappé para Lucas Penteado, do BBB21. “Eu e 

meu best friend Kyllian Mbappé vamos doar o valor do 

prêmio total do BBB21 para o Lucas Penteado e vamos 

processar a cabeça de coco Karol Conká por pressão psi-

cológica. Vamos juntos, Brasil”, diz a publicação. A colu-

na procurou a assessoria de imprensa de Neymar, que 

ressaltou que não existe essa doação e que trata-se de 

um perfil fake. O perfil oficial de Neymar na plataforma 

é o @neymarjr.

FAKE NEWS

DESABAFO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n A Brahma vai 

levar a progra-
mação de seu fa-
moso camarote 
para os consumi-
dores curtirem 
o Carnaval em 
casa. O local es-
colhido para as 
apresentações é 
o Sambódromo 
do Anhembi. A 
partir de sábado.

Carol Sampaio virou persona non grata para os empresários dos artistas. A promoter, que 
até então era queridíssima por dez entre dez agentes das celebridades, perdeu seu posto 
desde que criou uma agência que gerencia a parte comercial das redes sociais de artistas, a 
‘Stage’. Em seu casting digital, ela já coleciona nomes como Carla Diaz e Pamela Tomé. A 
‘Favorita’ acabou virando pauta entre os grandes agentes do mercado artístico, que estão 
um tanto descontentes com ela.  
 Nos bastidores, comenta-se, entre outras coisas, que caso os famosos não vão de graça 
aos eventos das marcas que Carol está por trás, ela usa sua influência e bom 
relacionamento com os famosos pra que eles façam publicações sobre o tal evento em 
suas redes sociais, mas de forma gratuita. Agora que Carol Sampaio virou contratante, 
nenhum agente quer saber mais de ver seus agenciados em eventos da ‘Favorita’ sem 
receber cachê. Eita! 

CAROL SAMPAIO VIRA ‘PERSONA 

NON GRATA’

Esta coluna de seis leitores recebeu um nude atribuído ao sertanejo Rodolffo, 

que faz dupla com Israel. Na imagem, é possível notar a semelhança com o can-

tor através da tatuagem que ele tem no braço. Rodolffo Matthaus aparece em 

uma selfie no espelho enquanto mostra o tamanho de seu generoso documento 

apoiado em cima da pia de um benheiro.

Nas redes sociais, alguns internautas compartilharam a foto do moço despido, 

mas com uma tarja por cima, dizendo que a imagem foi censurada pela parti-

cipante Lumena, que virou meme na internet por conta de seu autoritarismo. E 

prezando pela tradicional família brasileira, esta colunista não irá divulgar o nude 

do Rodolffo, apenas parabenizá-lo por seus atributos.

Anitta quer fazer reality
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Fã assumida do ‘Big Brother Brasil’, Anitta confessou não gostou nada da 
formação do paredão triplo desta semana com Juliette, Bil e Gilberto. A 
cantora revelou que está pensando em criar um reality em uma ilha com 
ex-BBBs e até adiantou alguns nomes como Lucas, Hariany e quem sair 
nesta segunda eliminação do ‘BBB 21’, de preferência Bil. Aliás, depois de 
descartar Arthur, ela avisa que tem interesse em pegar o modelo capixaba 
e professor de crossfit. “Se o Brasil votar eu pego o Bil (se ele quiser, claro) e 
é isso... bora jogar”, brincou Anitta que pediu até ajuda aos patrocinadores. 
“Cadê meus patrocinadores para me ajudar a pagar isso?”. 

DIZ NÃO A RECONHECER 

NAMORADA DE LUMENA 
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DILSON SILVA / AG NEWS

Participante do ‘BBB21’, a psicóloga Lumena está com índice de 

rejeição altíssimo do lado de fora do reality, por conta de seu 

autoritarismo e de todas as vezes que só soube apontar erros 

e oprimir, em vez de acolher seus colegas de confinamento 

que estavam psicologicamente abalados, como aconteceu 

com Lucas Penteado. O rapaz não aguentou a pressão dos 

julgamentos dos demais participantes, principalmente da 

Lumena, por ter beijado o brother Gil e desistiu do programa. 

Na noite do último domingo, Fernanda Maia, namorada da 

Lumena, se manifestou sobre a postura da sister no jogo e 

diz não reconhecer a Lumena que está confinada. “De um 

modo geral, não esperava que o jogo ganhasse um tom tão 

violento e que fosse tão doloroso acompanhar. Não tem sido 

fácil assistir ao programa e não reconhecer a Lumena que 

eu namoro. Não tem sido fácil também lidar com as ten-

tativas de me tirarem o direito de entender como isso tudo 

me atravessa, no meu tempo. A demanda por respostas públicas não é minha e não tenho motivo para 

me sentir intimidada. Então, parem de me ameaçar, de cobrar posicionamento ou de relacionar com a 

minha carreira artística”, desabafou.

Na noite do último domingo, Fernanda Maia, namorada da Lumena, se manifestou sobre a postura da 

sister no jogo e diz não reconhecer a Lumena que está confinada. “De um modo geral, não esperava que 

o jogo ganhasse um tom tão violento e que fosse tão doloroso acompanhar. 

Filha de Xuxa Meneghel, Sasha revelou que crescer sendo herdeira da apresentadora teve uma pressão grande 
em sua vida. “Já fui muito presa à ideia de que precisava me desassociar da minha mãe para que conseguissem 
me enxergar. Hoje não vejo assim. Só quero que me chamem para trabalhar, por exemplo, pelos motivos certos, 
e que me enxerguem por quem eu sou, não por quem minha mãe é”, explicou a modelo e estudante de moda.

SASHA ABRE O CORAÇÃO SOBRE A MÃE

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N Secretários de Saúde de todo o país pedem ao governo 
federal, em caráter de urgência, a habilitação de leitos 
de UTI para covid-19 e a garantia do financiamento para 
a contratação de recursos humanos. Em dezembro de 
2020, dos 20.770 leitos então em uso, 12.003 encontra-
vam-se habilitados, ou seja, financiados pelo Ministério 
da Saúde. Porém, a expiração dos recursos extraordiná-
rios para o enfrentamento da pandemia, em dezembro 
de 2020, levou à queda do número de leitos para 7.717 em 
janeiro de 2021 e para apenas 3.187 neste mês. 

Cenário 
 N A entidade que repre-

senta os secretários (Co-
nass) aponta que, diante 
de um cenário de aumen-
to crescente do número de 
pacientes, é emergencial a 
liberação de recursos pelo 
governo federal. 

Aporte 
 N O Ministério da Saúde 

aguarda reposta da equi-
pe econômica sobre o pe-
dido, feito dias atrás, de 
aporte R$ 5,2 bilhões des-
tinados a enfrentar a co-
vid-19 em 2021. 

Colapso 
 N O estado do Amazonas 

desativou 85% dos leitos 
de UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva) do SUS 

que haviam sido criados 
no ano passado. Em meio 
ao colapso no sistema de 
Saúde no estado, pacien-
tes com covid-19 pedem 
na Justiça transferência 
para outros estados. 

Afogados
 N Além do PSL e Cidada-

nia, o ex-presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), tem estreitado 
conversas com caciques 
do MDB. O partido vem 
de derrotas nas eleições 
municipais - elegeu no 
ano passado 260 prefei-
tos a menos em compara-
ção com 2016 -, além dos 
reveses no Senado e na 
Câmara. O movimento de 
Maia-MDB é visto como 
abraço de afogados.

Pena 
 N Aos recentes ataques de 

Maia, ACM Neto respon-
de dizendo que não guarda 
rancor e que torce para o 
ex-presidente da Câmara 
reencontrar o equilíbrio 
e a serenidade: “Rodrigo 
Maia foi um presidente da 
Câmara importante para o 
Brasil e dá pena vê-lo dei-
xar, de forma tão lamentá-
vel, a posição de liderança 
que exerceu”. 

Churrasco 
 N O deputado federal Elias 

Vaz (PSB-GO) finaliza 
representação que será 
apresentada ao Ministé-
rio Público Federal para 
pedir a apuração de pre-
gões de compra de cerveja, 
picanha e carvão vegetal 
para as Forças Armadas. 
O parlamentar descobriu o 
cardápio do churrasco no 
Painel de Preços do Minis-
tério da Economia. 

Indícios  
 NConsiderando Exército e 

Marinha, os pregões já ho-
mologados somam 80.016 
latas e garrafas de cerveja. 
“Além do vasto cardápio, a 
qualidade do produto exigi-
do e os valores também cha-
mam a atenção. Já estamos 
investigando indícios sérios 
de superfaturamento”, afir-
ma o deputado.

Fatura
 NPassada a disputa que ele-

geu Arthur Lira (PP-AL), 
deputados agora cobram 
do Planalto os cargos pro-
metidos pela fidelidade ao 
governo na votação. Além 
do comando de ministérios, 
o sedento Centrão quer 
avançar em postos ocupa-
dos por militares – mais de 
dois mil atualmente.

Cueca 
 NFlagrado com dinheiro 

na cueca, o senador licen-
ciado e ex-vice-líder do 
governo, Chico Rodrigues 
(DEM-RR), custou aos co-
fres públicos mais de R$ 
340 mil reais em 2020. 
Os gastos, de acordo com 
o Portal da Transparência 
do Senado, são referentes, 
entre outros, a aluguel de 
imóveis e divulgação da 
atividade parlamentar. 

Cesta 
 N O preço da cesta básica 

subiu em 13 capitais, de 
dezembro de 2020 a ja-
neiro de 2021, de acordo 
com o Departamento In-
tersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconômi-
cos (Dieese). Os maiores 
aumentos foram registra-
dos em Florianópolis (SC), 
com 5,82%, Belo Horizon-
te (MG), com 4,17%, e Vitó-
ria (ES), com 4,05%.

LEITOS 

PRECEDENTE 

 N A ameaça do presidente na-
cional do DEM, ACM Neto (BA), 
de punir correligionários que 
desembarcarem da legenda 
com Maia, tem precedente. À 
época da criação do PSD, em 
2011, o DEM definhou com a 
migração de deputados, sena-
dores e lideranças para o parti-
do criado por Gilberto Kassab. 

Já é sabido que os problemas vascu-
lares estão entre os fatores de ris-
co do novo coronavírus. Segundo 

uma pesquisa realizada pela Sociedade 
Brasileira de Angiologia e de Cirurgia 
Vascular com médicos associados, 39% 
dos entrevistados tiveram pelo menos 
um paciente infectado pela covid que 
apresentou um quadro de trombose 
venosa ou embolia. O aparecimento do 
problema vem variando de acordo com 
cada indivíduo. Algumas pessoas foram 
acometidas durante a infecção e outras 
até 45 dias depois do diagnóstico inicial.

É importante entender que a trom-
bose pode ser venosa ou arterial, de 
acordo com a parte da circulação que 
atinge. Normalmente, os pacientes que 
desenvolveram a forma mais grave, que 
estavam internados, tiveram um com-
prometimento arterial. A trombose ve-
nosa ocorreu em uma proporção maior 
em pessoas que estavam se tratando em 
casa, com infecções menos agressivas.

Nem todas as pessoas que apresen-

Acreditamos que nos próximos 
dois anos, quando a Previ-
dência brasileira completará 

seus 100 anos, desde a criação da 
Lei Eloy Chaves em 24 de janeiro de 
1923, o Brasil volte à normalidade 
de ter um Ministério da Previdên-
cia Social, administrando sua recei-
ta e seus sistemas de arrecadação e 
cobrança, formulando políticas de 
previdência e valorizando os servi-
dores. Aqueles que se dedicam dia-
riamente para atender e prestar um 
serviço público de qualidade.

Ao longo da pandemia da covid-19, 
ficou evidente a relevância da Previ-
dência Social como redistribuidora 
de renda e mitigadora da desigual-
dade social brasileira. Com agências 
e servidores em cidades com mais de 
20/50 mil habitantes e corrigindo as 
graves injustiças especialmente com 
a contribuição zero do setor rural, as 
contas da Previdência foram desequi-
libradas, pois, praticamente inexiste 
a contribuição do agronegócio (que é 
algo de formidável para o setor) para 
financiar aposentadorias e pensões 
rurais. A contribuição não chega a 
10% da despesa o que é uma tragédia, 
e aí estão o déficit histórico do INSS 
nos últimos 50 anos. 

O sistema previdenciário brasilei-
ro, marcado por constantes mudan-
ças, em 2021 ficou apenas no esqueci-
mento. O ano mal começou e lamen-
tamos, profundamente que o Dia da 
Previdência Social e o Dia do Aposen-
tado (24 de janeiro) tenham sido ig-
norados pelos “arautos do novo nor-
mal”. Mesmo diante de tal crise que 
assola o mundo, não há desculpas. 

A sociedade brasileira está pagan-
do caro pelo esquecimento de seus 
valores. O Brasil dispõe do mais anti-
go e completo sistema previdenciário 
da América Latina, a maior segura-
dora social da América Latina, com 

Os 98 anos da Previdência Social

Trombose pode aparecer 1 mês após covid-19

Ricardo Brizzi 
angiologista e 
cirurgião vascular

Paulo César Régis 
de Souza 
vice-presidente-execu-
tivo Anasps

taram trombose tinham problemas cir-
culatórios anteriores, e muitos estavam 
com idade entre 30 e 60 anos. Não eram 
idosos. Anticoagulantes estão sendo usa-
dos no auxílio do tratamento da infecção 
quando há evidências de formação de 
trombos pulmonares também. 

A trombose, segundo a Organização 
Mundial de Saúde, é um dos problemas 
cardiovasculares que mais mata no mun-
do. Trata-se da formação de coágulos no 
interior das veias e artérias, que causam 
a obstrução total ou parcial dos vasos. 

Muitas pessoas ainda possuem dú-
vidas a respeito da relação da trombo-
se com varizes e por isso o medo da co-
vid quando já apresentam o problema. 
As varizes podem levar à trombose, 
mas não é uma regra. A variz é uma 
veia dilatada na qual o sangue circu-
la mais lentamente, o que favorece a 
coagulação. E é quando um coágulo 
impede o fluxo sanguíneo que ocorre 
a trombose. Mas nem todo paciente 
que tem varizes vai ter trombose, mas 
o risco é maior. 

Vale lembrar que as varizes não são 
só uma questão estética, a doença pre-
cisa ser tratada, já que as veias dilatadas 
podem estar associadas a complicações 
mais graves como processos inflamató-

o maior número de segurados con-
tribuintes (60 milhões) e o maior nú-
mero de beneficiários, 35 milhões, a 
maior receita contributiva do sistema 
tributário brasileiro, somente abaixo 
do Imposto de Renda.

Já é grande o legado de descon-
forto do governo federal para com 
os servidores públicos, inclusive nós 
previdenciários, pois “há dois anos 
não temos reajustes nos salários, 
nem mesmo a reposição da inflação 
(4,31% e, 2019 e 4,52% em 2020), não 
há o menor indício de que teremos 
reajustes em 2021, enquanto os ser-
vidores, ativos e inativos, civis e mi-
litares tiveram que contribuir mais 
para a previdência pública (5,45% 
em 2020) e tiveram que arcar com 
aumentos expressivos nos seus pla-
nos de saúde da GEAP (12,54% em 
2019 e 7,56% em 2020)”.

Os concursos públicos do INSS fo-
ram substituídos por terceirizados 
e temporários em massa. Querem 
criar um Estado sem servidores, to-
talmente adaptado as novas tecnolo-
gias, e prestação de serviços online, 
por meio de totens e estações virtuais. 

Sabe o que isso significa? Um descaso 
com uma população, onde 80% são 
analfabetos, de baixa renda (75 mi-
lhões de invisíveis), que mal ganham 
para sobreviver e não dispõem de má-
quinas (computadores). É desprezí-
vel. Fomos do zero ao infinito e cami-
nhamos para uma sociedade virtual 
e digital sem que estejamos capaci-
tados para isso. Atitudes irracionais!

A Anasps continua preocupada 
com o projeto de um INSS sem agên-
cias e sem servidores. A Previdência 
tem muitos serviços prestados ao 
país ao longo de seus 98 anos. Quan-
do bem administrada, deu dinheiro 
para que se implantassem a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional, a Vale do 
Rio Doce, a Fábrica Nacional de Mo-
tores, Belém Brasília, Brasília, Itaipu, 
a Transamazônica. Criou uma rede de 
hospitais, postos médicos, prontos 
socorros, atendimento de urgência, 
para seus segurados, e conjunto ha-
bitacionais para seus servidores. Com 
administrações espúrias, a Previdên-
cia foi dilapidada, tiraram receita, 
seus auditores fiscais, seus procura-
dores e seus médicos peritos.

rios na pele como tromboflebite, feridas 
como úlceras varicosas. 

A afirmação de que só os idosos têm 
problemas de trombose, não é verdade. 
A trombose venosa, que acomete princi-
palmente os membros inferiores, pode 
aparecer em pessoas jovens, com idades 
entre 20 e 45 anos. Para diagnosticar a 
doença é preciso um exame clínico dos 
sintomas, exames laboratoriais são im-
portantes para descartar as doenças que 
cursam o estado de hipercoagulação e 
a realização de um eco Doppler venoso 
que é um ultrassom que examina o vaso 
que está obstruído. 

Quem desenvolve a doença tem uma 
alteração em um dos componentes da 
tríade de Virchow. Essa tríade é forma-
da questões relacionadas ao estado de 
hipercoagulação, lesão da parede arte-
rial, lesões mecânicas em cima da veia 
levando a uma lesão endotelial e a estase 
sanguínea, que é a diminuição da veloci-
dade no interior da veia, levando a uma 
maior propensão da formação de coágu-
lo. Qualquer um desses três fatores pode 
propiciar o aparecimento da trombose.

No caso da covid 19, a infecção pro-
picia uma hipercoagulação sanguínea. 
Quem já possui problemas circulató-
rios deve ficar mais atento.

DIVULGAÇÃO/ PREFEITURA DE SALVADOR

ESPLANADEIRA

 N# Fundação  Getulio Vargas (FGV EPPG) realiza debate (online), amanhã, 
sobre os temas estratégicos de gestão e governança. Participam o ministro 
da Casa Civil, Braga Netto, o presidente da FGV, Carlos Simonsen, e o diretor 
da FGV, Edson Kondo, como moderador. # O grupo de trabalho da Câmara 
que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil ouve hoje, às 10 
h, o presidente da Anatel, Leonardo Morais. # A Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC) realiza, no dia 19, assem-
bleia para prestação de contas do exercício 2020. # O Ministério Público 
denunciou os radialistas Raimundo Nonato da Silva Pereira e Hailton Pan-
toja Ferreira, da rádio Mix FM, por crime de racismo contra indígenas Warao. 
# Evento Tech Talks lança, hoje, às 17h, curso “Certified Tech Developer”.
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MALHAÇÃO

 n Gael pede que Cobra revele 
sua verdadeira história. Gael 
surpreende Edgard e Lucrécia 
saindo tarde da fábrica. Sol con-
ta para Bete que conseguiu um 
emprego.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Natália e Juliano se casam. 
Doralice se sente desconfortável 
com a presença de Nicole. Na-
tália alfineta Doralice. Beija-flor 
anima os convidados do casa-
mento de Natália e Juliano.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Nair comemora ao acreditar 
que Adônis irá se formar no fim 
do ano. Apolo e Tancinha tentam 
disfarçar o clima de constrangi-
mento, deixando Tamara e Beto 
com ciúmes.

 n Terá engana Nordick e ganha 
sua confiança. Eles são obser-
vados pelos homens de Abisali. 
O rei se encanta com a dança de 
Nadi. Terá consegue a receita dos 
queijos de Nordick.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Valentina se arruma para ir até 
um escritório de advocacia falar 
sobre o falso testamento. JP diz 
que está pensando em chamar a 
música de “Namoradinha”.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Aurora não denuncia a pre-
sença de Rubinho em sua casa. 
Joyce pede que Edinalva leve 
Neide para rezar Ivan. Zeca ven-
de seu ônibus de festa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O 
momento mais emocionante da 
novela ‘Laços de Família’ foi ao ar 
na tarde de ontem, no ‘Vale a Pena 
Ver de Novo’, na Globo. Após ser 

diagnosticada com câncer, Camila, vivida 
pela atriz Carolina Dieckmann, teve que ras-
par a cabeça por conta dos efeitos colaterais 
da quimioterapia, que fazem seus cabelos 
caírem. 

Quase nove anos após a primeira exibi-
ção, Carol Dieckmann ainda se emocio-
na com a novela. “Essa cena sempre 
vai ter um impacto grande para 
mim, pois envolve muitos ou-
tros sentimentos. Meus me-
dos e inseguranças, orgulho 
de ter enfrentado tantas 
emoções fortes sendo tão 
nova... Tenho muita me-
mória emotiva em mim. 
Esse momento ficou gra-
vado na minha trajetória 
como um rito de passa-
gem, uma iniciação. E fico 
mais realizada ainda que a 
cena não tenha sido forte só 
para mim. Às vezes, a gen-
te faz cenas que são muito 
impactantes para quem está 
fazendo e para quem está no 
set, mas, quando ela passa na televisão, não 
tem essa mesma força. E eu fico muito feliz 
que essa cena, com essa importância para 
minha vida e carreira, tenha sido também 
tão marcante para várias pessoas”. 

A atriz conta que o pedido para ela na cena 
era apenas se manter séria, mas a emoção to-
mou conta dela. “Não estava planejado muito 
antes que a Camila iria raspar a cabeça, então 
não tinha muita expectativa em cima, o pedi-
do para mim na cena era só ficar séria, mas, 
quando eu me dei conta, estava muito emo-
cionada. Eu não estava me vendo, então não 
chorei porque estava ficando careca, mas sim 
porque estava muito entregue ao momento 

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

FOTOS DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

da personagem”, diz. 
Viver uma personagem acometida 

por uma doença tão cruel foi um apren-
dizado para Carolina, que nunca havia 

tido contato com pacientes de câncer antes 
da novela. “Todas as cenas a partir do mo-
mento em que a Camila se descobre doente 
foram muito difíceis. Primeiro, porque eu era 
muito nova, nunca tinha tido contato com 
pessoas com câncer. Não conhecia ninguém 
que tinha enfrentado a doença, nem da famí-
lia, nem amigos. Foi um choque perceber a 
fragilidade humana através de uma doença 

como essa, interpretar e inte-
riorizar o sofrimento para 

fazer as cenas. Hoje é 
muito interessante 

relembrar como 
eu  atravesse i 
tudo isso como 
atriz”. 

VAIDADE
Ao ser questio-
nada se aceita-

ria outro papel 
que exigisse tan-

ta entrega, Caro-
lina Dieckmann 
não teve dúvidas. 
“Faria tudo de 
novo e um pou-

co mais. Sempre acho que 
posso fazer mais, meu corpo está muito li-
gado ao meu trabalho. Nunca usei vaidade 
para dosar o que iria fazer ou não. Para mim, 
o começo do barato é se entregar de corpo, é 
um momento que eu curto, pensar que cara 
que vou ter na personagem. E adorei ficar 
careca na época da novela”, revela. 

“Até esse momento eu não me achava boni-
ta. Eu era pouco vaidosa, nem espelho grande 
em casa eu tinha. Eu lembro que o primeiro 
espelho que eu tive na minha vida, que com-
prei para me ver inteira, conferir a roupa, foi 
na época de ‘Mulheres Apaixonadas’, depois 
da Camila. Eu não tinha uma percepção es-
tética sobre mim e, quando fiquei careca, 

percebi que meu rosto ficou muito forte, co-
mecei a me achar interessante. Foi careca 
que eu comecei a me curtir. É estranho, mas 
é verdade”. 

DO ÓDIO AO AMOR
Na trama de ‘Laços de Família’, Camila se 
interessa por Edu (Reynaldo Gianecchini), 
namorado de sua mãe, Helena (Vera Fischer), 
e chega a se casar com ele. Esse triângulo 
amoroso pra lá de inusitado fez com que a 
personagem fosse odiada pelos telespecta-
dores no início da novela. 

“No início do trabalho, o Maneco (o autor 
Manoel Carlos) me disse que seria impor-
tante que as pessoas tivessem empatia pela 
Camila. Quando eu fui vendo que ela estava 
sendo odiada pelo público, fiquei preocupa-
da e falei com ele. E ele me respondeu muito 
tranquilamente que tinha certeza de que a 
situação mudaria. E foi isso mesmo que acon-
teceu. Quando a doença apareceu, muitas 
pessoas começaram a pensar que era bem 
feito para a Camila, mas, aos poucos, foram 
torcendo por ela. Essa é a lembrança que eu 
tenho, de que o jogo virou já no final, quando 
ela estava entre a vida e a morte. Acho que ali 
que o público perdoou tudo o que ela fez ao 
longo da história”, analisa.

REPRISES
Carolina Dieckmann está no ar na reprise de 
‘Laços de Família’ e também em ‘Mulheres 
Apaixonadas’, que está sendo exibida nova-
mente pelo canal Viva. Mas a atriz também 
gostaria de rever outra novela em especial. 
“Eu adoraria rever a Leona, da novela ‘Cobras 
& Lagartos’. Gostaria de revê-la pela estética 
dela, por ser uma malvada, já que fiz mais 
mocinhas que vilãs. Além disso, eu adora-
va a novela, eu adorava o Foguinho (Lázaro 
Ramos), a Ellen (Taís Araújo) e a Milu (Ma-
rília Pêra). Aliás, foi uma sorte imensa ter 
tido a oportunidade de trabalhar com a Ma-
rília Pêra tão de perto. É um trabalho que eu 
adoraria rever! Adoro assistir os produtos 
já finalizados. Eu assisto totalmente como 
espectadora. Não sou autocrítica”.

Reynaldo Gianecchini, Carolina Dieckmann, 

Vera Fischer (Edu, Camila, Helena)

Vera Fischer e Carolina Dieckmann: 

mãe e filha em ‘Laços de Família’

Camila (Carolina Dieckmann) raspa a 

cabeça em cena marcante da trama

Carolina Dieckmann comenta cena marcante em que sua personagem, Camila, raspa a 

cabeça na reprise de ‘Laços de Família’. “Foi careca que comecei a me curtir”, diz

FORTES 
EMOÇÕES

Esse momento 

ficou gravado na 

minha trajetória 

como um rito de 

passagem, uma 

iniciação

CAROLINA 
DIECKMANN, atriz



Horóscopo

Você buscará demonstrar ainda mais o seu potencial 
profissional e sua vontade de brilhar. No romance, 
você e seu par podem realizar algum plano conjunto. 
Cor: preto.

O interesse por novidades irá surgir. Isso pode te 
entusiasmar a se aperfeiçoar. Um romance com 
alguém da sua religião ou filosofia pode acontecer. 
Cor: violeta. 

Passatempo

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

TORTO: altura, anta, antúrio, anual, atol, atraso, auto, bafo, banto, 
basal, beata, bela, cabana, cabelo, falta, fartura, fase, fatal, frase, fruta, 
furo, lasca, letra, loira, natal, roleta, safra, salário, santuário, sofá.

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

Você receberá incentivo para encarar desafios 
pessoais. É um bom dia para se atentar ao visual. O 
sucesso será  garantido nas paqueras, arrisque-se. Cor: 
amarelo. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Contatar amigos ou colegas vai te fazer bem e ajudar 
com seus planos. O romance está no ar e o astral envia 
boas vibrações para sua vida afetiva, aproveite. Cor: 
marrom.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você terá muita disciplina e determinação no 
trabalho. Cumpra sua jornada, sem descuidar da 
saúde. Na vida a dois, tome as iniciativas na 
intimidade. Cor: violeta.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você terá ótimas ideias e muita facilidade para 
convencer as pessoas. Seu charme estará em 
evidência . O sucesso será garantido nas paqueras. 
Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Utilize sua experiência no local de trabalho. Um 
projeto antigo pode ser colocado novamente em 
prática. A Lua indica romantismo para a vida a dois. 
Cor: preto. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros indicam oportunidades profissionais. Você 
terá facilidade para fazer acordos e parcerias neste 
momento. No amor, ótima sintonia com o par. Cor: 
verde.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelente dia para iniciar um novo negócio. Dedique 
um tempo para comprar algo para si, mime-se. 
Paqueras sem compromisso não vão lhe atrair. Cor: 
azul-claro. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você fará tudo que for preciso para conquistar aquilo 
que mais deseja. Há sinal de sorte em jogos e sorteios. 
É um bom dia para declarar seu amor ao seu par. Cor: 
marrom.

Não confie demais nas pessoas. Se precisar desabafar, 
converse com alguém da sua família. Na paquera, 
pode se encantar por uma pessoa misteriosa. Cor: 
cinza. 

Invista energias em projetos para o seu futuro. Faça 
contato com seus amigos e escute sugestões deles. É 
um ótimo astral para estimular as paqueras. Cor: 
vermelho. 

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’: 
Karol Conká 
critica 
Arcrebiano
Karol Conká voltou a causar nas 
redes sociais após criticar a postu-
ra de Arcrebiano do ‘Big Brother 
Brasil 21’, ontem. Durante uma 
conversa com  o youtuber Nego Di 
e o músico Projota a cantora disse 
que o modelo e educador físico 
era interesseiro, após ter pergun-
tar sobre como era a casa onde ela 
morava, e sugeriu que ele queria 
ser sustentado por ela.

“Por isso que eu demorei para 
ficar com ele porque achei tão 
chulo. Pensei que ele estava bêba-
do. Ele perguntou algumas vezes 
como era minha casa, gente, juro! 
Comentei que eu queria pôr aque-
la balança (que existe no progra-
ma) na minha casa e ele falou ‘mas 
é muito grande, cabe?’. Aí eu falei: 
‘Cabe! Tem uma sala lá redonda, 
que dá pra por’. E ele: ‘olha, que 
legal’. Gente… Eu senti esse chei-
rinho de gigôlo (…) E ainda falei: 
‘não gosto do seu estilo físico, não 
é o que me atrai’”, disse a rapper.

Os internautas criticaram a fala 
de Karol através do Twitter e dis-
seram que ela estava mentindo. 

‘Um grupo de 
m...’, detona 
Projota
Durante um bate-papo na área ex-
terna com Nego Di, Pocah, Karol 
Conká e Lumena, Projota palpitou 
sobre o grupo formado por Sarah, 
Gilberto, Juliette e Arcrebiano. 
Tudo aconteceu quando eles opi-
navam sobre quem deveria sair no  
paredão de hoje do ‘BBB 21’.

“Eu tô torcendo muito para que 
ele (Bil) saísse, por ele ser covarde”, 
disparou Karol. Projota discordou: 
“Queria que o Gil saísse, o Gil é a 
espinha dorsal. Um dos quatro sai 
já. É um grupo de merda mesmo, 
vamos falar a verdade”, disparou o 
rapper. “O cara quer ser líder de um 
bagulho e ele não consegue”, con-
tinuou ele, fazendo referência ao 
economista.

Em seguida, Karol criticou Ar-
crebiano e disse que ele tem a “cabe-
cinha fraca”. Nego Di concordou: “O 
cognitivo dele é muito curto”. 

A cantora também reclamou do 
envolvimento que teve com o mo-
delo. “Fiz o que tinha que fazer e o 
beijo nem foi bom”. 

Tiago Leifert 
faz desabafo 
sobre reality
Tiago Leifert usou as redes sociais 
para falar sobre os últimos acon-
tecimentos do ‘Big Brother Brasil 
21’. Pelos Stories, do Instagram, o 
apresentador contou como se sen-
te com essa nova edição. “Falta só 
um ano para acabar o Big Brother. 
Está quase acabando já (risos). Es-
tou cansado”, disse. 

O apresentador ainda falou 
sobre a saída de Lucas Penteado. 
Ele se sente satisfeito com a edi-
ção. “Foi legal. Foi um bom pro-
grama ontem porque a gente con-
seguiu resolver tudo o que tinha 
para resolver. Deu uma saída legal 
para o Lucas”, disse. 
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