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NA EDIÇÃO DIGITAL

30
PÁGINAS

NO TOTAL

PARA SERVIR DE BARRICADAS

BANDIDOS SEQUESTRAM 
TRINTA ÔNIBUS 
EM 2020  

Vídeo mostrando agente  
arrombando a porta de casa da 
comunidade repercutiu. Ontem 
houve nova operação. P. 4

Cidade de Deus 
denuncia 
excessos policiais
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COVID: 
SINDICATO DE 
APOSENTADOS 
SERÁ POSTO 
AVANÇADO DE 
VACINAÇÃO
RIO DE JANEIRO, P. 7

TIROTEIO NO MORRO DA 
PROVIDÊNCIA FERE DOIS 
PMS E PARALISA O VLT. P. 4

Valores do PIS e do Pasep poderão ser retirados nesta etapa por trabalhadores nascidos entre março e junho. ECONOMIA, P. 9

Abono salarial estará disponível hoje para saque

LUCIANO BELFORD

Demitidos vigilantes do 
hospital onde motorista 
de app morreu sem socorro

DENUNCIADOS 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tricolor podia ter garantido a vaga 
antecipada na Libertadores. Não deu. P. 8

FLU FICA NO 0 X 0 
COM O ATLÉTICO-MG

ELE TORCE PELA VITÓRIA DE GIL. P. 15

ARCREBIANO DETONA KAROL CONKÁ.

O Hospital Federal de Bonsucesso estava 
com a emergência fechada. Alexandre Jorge 
Monteiro de Souza não recebeu ajuda. P. 3
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GOVERNO 
COMEÇOU A 
PAGAR PARCELA 
DO AUXÍLIO 
EMERGENCIAL A 
22,2 MIL PESSOAS.
ECONOMIA, P. 9

ESTUDAR 
E RESOLVER
OS DESAFIOS DA 
GESTÃO EDUARDO 
PAES NO RIO 
INFORME 

DO DIA, P. 2

Bandos atravessam veículos nas 
ruas  para impedir a ação da 
polícia, como terça na Vila Aliança. 
Só em janeiro, houve 10 casos.  P. 5
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Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena 
debocharam do orixá Xangô e podem 

responder por vilipêndio religioso. P. 12
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FORTALEZA BATE O VASCO: 3 A 0

Valores do PIS e do Pasep poderão ser retirados nesta etapa por trabalhadores nascidos entre março e junho.
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■ Possuo serviço de banda 
larga e TV a cabo da empresa 
Claro-NET e há algum tempo 
tenho tido muitos problemas 
com o sinal da TV e internet, 
impossibilitando a utilização 
da mesma. Tenho feito 
diversas reclamações para 
tentar resolver o problema 
porém, a empresa não resolve.

> José da Silva
Nova Iguaçu

Sem prazo para 
resolver problema

Reparos demorados
■ Estou há 20 dias sem 
telefone fi xo e internet. A Oi 
sempre diz que o conserto 
será feito no menor prazo 
possível, e sempre prorroga 
o prazo para a resolução 
do problema alegando 
que a rede de fi os foi 
furtada. Acontece que vi 6 
funcionários da Oi na minha 
rua fazendo o cabeamento no 
dia 30 de janeiro.

> João Martins
Rio de Janeiro

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara 164, Benfi ca. 
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar 
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidasAs mais lidas
Online

Sequestro de ônibus para 
barricadas de bandidos é 

recorrente no Rio
RIO DE JANEIRO

EFoto de Gabigol 
vestindo suposta 

nova camisa do 
Flamengo vaza na 

Web
ESPORTE

‘BBB 21’: Veja fotos do 
‘apartamento de luxo’ de 

Karol Conká.
DIVERSÃO

Outros 
municípios 
estão 
melhorando 
em ritmo 
mais 
acelerado do 
que o Rio”
ADRIANA FONTES,
Economista.

U
m estudo da Macroplan - Desafios da Gestão Mu-
nicipal (DGM) 2021 - aponta que o Rio de Janeiro é 
a pior capital do sudeste do país. O levantamento 

analisou a qualidade dos serviços essenciais entregues à 
população nas 100 maiores cidades do Brasil. As primei-
ras colocações da região ficaram com Vitória (1º), Belo 
Horizonte (2º) e São Paulo (3º).

A Segurança Pública foi a área com melhor qualifi cação 
da capital fl uminense, fi cando na 12ª colocação. Em Sanea-
mento e Sustentabilidade, a cidade ocupa a 32ª posição, 
ganhando 8 posições em um ano. No ranking de Educação, 
o Rio fi cou em 44ª colocação, após perder duas posições na 
comparação com o ano anterior. Na Saúde, o município ocu-
pa, atualmente, a 67ª colocação entre os analisados, tendo 
recuado 5 posições, em relação ao ranking do ano anterior 
desta área. O desafi o da Cidade Maravilhosa é acelerar o rit-
mo dos avanços. “Outros municípios estão melhorando em 
um ritmo mais acelerado do que o Rio de Janeiro”, explica a 
economista sênior Adriana Fontes, coordenadora do DGM. 

DESAFIOS DA GESTÃO MUNICIPAL
O levantamento avalia, desde 2013, a evolução dos serviços 
essenciais nas grandes cidades brasileiras sob a infl uência 
das prefeituras - mesmo que fornecidos por outros entes 
públicos ou pela iniciativa privada. Os 100 municípios anali-
sados pela Macroplan representam metade do PIB brasilei-
ro e concentram 39,3% da população do país. 

■ Um projeto de lei do depu-
tado Max Lemos quer proibir 
o uso e comercialização de 
coleiras de choque em cães 
no estado do Rio de Janeiro. 
Parlamentares vão discutir o 
assunto hoje, na Assembleia 
Legislativa do Rio.

InformedoDia

■ É foco no Palácio Guanaba-
ra tornar permanente a ini-
ciativa, que é a transferência 
da sede para outras cidades, 
como aconteceu em janeiro, 
na Região Serrana. Além de 
ampliar a ação, que nas pró-
ximas semanas percorre mu-
nicípios da Baixada, Cláudio 
Castro determinou que equi-
pes de diversas secretarias 
visitem, hoje, os municípios 
da Serra.

AÇÃO DO 
GOVERNO 
PRESENTE

DANIEL CASTELO BRANCO

REGINALDO PIMENTA

ANIMAIS SOFREM COM 
OS MAUS TRATOS

STARTUPS E 
MARCO RE-
GULATÓRIO
Senador Carlos 

Portinho termi-

nou análise do 

texto que já foi 

aprovado na Câ-

mara no fi nal de 

2020 que institui 

marco legal das 

startups e do em-

preendedorismo 

inovador. Agora, 

haverá consulta 

pública aberta.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Pesquisa mostra que o Rio de Janeiro está perdendo espaço

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Cláudio Castro

Quero ver no Rio a cena vivida em Fernandópolis, interior de São 
Paulo, onde mãe, fi lha e neta (107, 90 e 66 anos respectivamente) 
foram vacinadas juntas, contra covid-19. Esse tipo de simbolismo 
tem força, tem signifi cado e esperança para todos.

Compreender que esse ano não terá carnaval é uma necessidade 
para derrotarmos a pandemia. Não tem meio termo. Não tem blo-
co com distanciamento nem qualquer proposta alternativa. 2021 
não tem carnaval, para que possamos colocar muitos blocos na 
rua nos anos seguintes !

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Confi ra o que abre e o 
que fecha no Carnaval
Acordo possibilita a abertura de lojas, inclusive na terça e na Quarta de Cinzas

DANIEL CASTELO BRANCO

N
este ano, em razão 
da pandemia, o Car-
naval foi cancelado. 
A semana que cos-

tuma ser de feriado e folia 
para muitos trabalhadores 
será bem diferente da habi-
tual. De acordo com decreto 
do governo do Rio de Janei-
ro, a terça-feira gorda segue 
como feriado. Entretanto, 
um acordo entre a Feco-
mércio-RJ e o Sindicato dos 
Trabalhadores possibilita 
a abertura das lojas em todo 
o estado, inclusive na terça e 
na Quarta-Feira de Cinzas. 

O acordo não obriga a 
abertura das lojas, sen-
do uma decisão facultati-
va. “Trata-se de um pleito da 
Federação que benefi ciará 
os comerciantes de toda a 
cidade em um período atí-
pico. O feriado foi mantido, 
mas as autoridades anun-
ciaram que não vão permitir 
comemorações oficiais da 
data, como desfi les de esco-
las de samba e blocos de rua, 
por conta da pandemia”, ex-
plica Antonio Florencio de 
Queiroz Junior, presidente 
da Fecomércio-RJ.

“Esperamos que a medi-
da contribua para o aumen-
to das vendas e dê a todos o 
fôlego necessário para o setor 
voltar a crescer”, fi nalizou ele. 

Na terça-feira, os trens 
da SuperVia vão circular de 
acordo com a grade de sába-

FIQUE DE OLHO

■ O horário dos shopping nes-
tes dias de folia serão diferen-
ciados. A maioria vai abrir nor-
malmente no sábado e domin-
go de Carnaval. O DIA separou 
alguns, confira! No sábado e 
segunda-feira, o NorteSho-
pping funcionará em horário 
normal das 10h às 22h. No do-
mingo e terça, lojas e quios-
ques funcionarão das 13h às 
21h; praças de alimentação 
abrem das 12h às 22h.

O Shopping Tijuca também 

abrirá em horário normal sá-
bado, domingo e segunda de 
Carnaval. As lojas vão funcionar 
das 10h às 22h, e restaurantes 
das 12h às 23h.

Na Baixada, o Shopping 
Grande Rio vai funcionar em ho-
rário normal sábado e segunda. 
Lojas e quiosques, das 10h às 
22h, Alimentação e Lazer das 
10h às 22h. No domingo, em ho-
rário especial, as lojas e quios-
ques abrem das 13h às 21h, Ali-
mentação e lazer das 12h às 21h.

Confi ra horário de shoppings

Acordo entre Sindicato dos Trabalhhadores e Fecomércio possibilita abertura de lojas em todo estado

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo, sob supervisão de Martha Imenes

dos programada para cada 
ramal (entre 4h15 e 23h). No 
restante da semana (segun-
da, quarta, quinta e sexta-
-feira), a operação seguirá a 
grade regular de dias úteis. 

A concessionária orienta 
que os clientes se progra-
mem, consultando a grade 
de seus ramais. As infor-
mações estão disponíveis 
na seção “Planeje Sua Via-
gem”, no aplicativo da Su-
perVia e no site www.su-
pervia.com.br, ou consul-
tando o SuperVia Fone, no 
número 0800 726 9494.

EXCLUSIVO

Onde o Rio 
precisa 
melhorar



RIO DE JANEIRO

VIGILANTES DO HFB

SÃO DEMITIDOS
Funcionários são responsabilizados pela morte do motorista de aplicativo na porta 
do hospital sem receber socorro e alegam injustiça, pois emergência está fechada

T
rês vigi lantes do 
Hospital Federal de 
Bonsucesso (HFB) 
q u e  e s t av a m  d e 

plantão na madrugada de 
quarta-feira foram demiti-
dos do serviço no hospital 
por, segundo eles, terem 
sido responsabilizados no 
caso da morte do motoris-
ta de aplicativo Alexandre 
Jorge Monteiro de Souza, 
de 40 anos. Ele faleceu, ví-
tima de facadas, na porta 
da emergência da unidade, 
para onde teria se dirigido 
em busca de socorro. O DIA 
ouviu um dos vigilantes dis-
pensados, que alega ter sido 
dispensado injustamente. 

A emergência do HFB 
está fechada desde o incên-
dio que atingiu, em 27 de 
outubro do ano passado, o 
prédio 1 da unidade, onde 
funcionava o serviço. 

“O portão da emergência 
está lacrado, com corrente e 
cadeado e uma placa dizen-
do que o setor está fechado. 
Não há nenhuma placa in-

formando que o atendimen-
to foi transferido para outro 
local do hospital. Essa situa-
ção não pode cair na nossa 
conta. Se a emergência não 
está funcionando, isso não é 
culpa nossa. Estamos sendo 
bode expiatório nessa histó-
ria”, diz Fernando Alberigues 
da Silva, de 43 anos, que foi 
demitido depois de 13 anos 
de serviço no hospital. 

DISPENSADOS

Os outros vigilantes dispen-
sados são Dezanias Nasci-
mento e Josivaldo Alves. 
Eles tinham 16 anos e 14 
anos de serviço no hospital, 
respectivamente. 

“Nós, vigilantes, ficamos 
dentro do hospital. E há um 
vidro fosco que impede de 
vermos o que acontece do 
lado de fora. E quem está do 
lado de fora não consegue 
ver a parte de dentro”, expli-
ca Fernando, que comple-
ta: “A função dos vigilantes 
que ficam na emergência é 
impedir que funcionários 
do hospital entrem no se-
tor sem autorização da di-
reção. Após a morte do mo-
torista, nos ligaram do setor 
de zeladoria e hotelaria do 
hospital dizendo para nos 
apresentarmos na empresa 
terceirizada, que está ava-
liando se vamos trabalhar 
em outro local ou se sere-
mos demitidos mesmo. Mas 
o hospital nos dispensou”.

Fernando acrescenta ain-
da que a orientação que re-
cebem caso alguém procu-
re a emergência é informar 
que o paciente deve procu-
rar atendimento nos hospi-
tais mais próximos: Souza 
Aguiar, no Centro, ou Getú-
lio Vargas, na Penha. 

Quem procura 
atendimento 
no HFB 
encontra 
aviso que a 
emergência 
está fechada

Parentes e amigos 
acompanham 

enterro do corpo 
do motorista 

de aplicativo no 
cemitério do Caju

NO CAJU

 N O corpo do motorista de 
aplicativo esfaqueado, na 
madrugada de terça-feira, 
foi sepultado na tarde de 
ontem, no Cemitério de São 
Francisco Xavier, no Caju, 
Zona Portuária do Rio. Ale-
xandre Jorge Monteiro de 
Souza, de 40 anos, tinha 
terminado uma corrida no 
Parque União, no Complexo 
da Maré, em Bonsucesso, 
quando foi atacado. 

A lexa n d re  c h e go u  a 
dirigir  por cerca de três 
quilômetros em busca de 
socorro na emergência do 
Hospital Federal de Bon-
sucesso, mas a emergên-
cia estava fechada. Sem 
atendimento, ele acabou 
falecendo dentro do carro 
em frente ao hospital.

Segundo o Instituto Mé-
dico Legal (IML), Alexan-
dre foi atingido por quatro 
facadas: uma no pescoço, 
uma no abdômen do lado 
esquerdo e outras duas su-
perficiais no ombro.

Esta é a segunda morte 
de motorista de aplicativo 
no Rio em menos de uma 
semana. Na quinta-feira 
passada, Gabriel Augus-
to Maravalhas Paes, de 
32 anos, foi encontrado 
morto dentro de seu car-
ro após uma tentativa de 
assalto na Avenida Ma-
rechal Rondon, no bairro 
São Francisco Xavier, tam-
bém na Zona Norte.

Motorista 
esfaqueado é 
enterrado

 > Segundo profissio-
nais do HFB ouvidos 
pelo DIA, haveria con-
dições de atender os 
casos de risco de mor-
te na emergência que 
foi montada exclusi-
vamente para atender 
os pacientes do setor 
ambulatorial do hos-
pital. São seis leitos de 
ressuscitação no prédio 
2, que poderiam aten-
der à demanda externa 
à unidade caso fossem 
ativados leitos de UTI 
disponíveis no edifício.

De acordo com um 
médico da unidade, a 
ativação desses leitos 
não é viável no mo-
mento porque, após o 
incêndio, 17 médicos 
intensivistas e cerca de 
30 médicos que atua-
vam na emergência fo-
ram transferidos para 
outros hospitais. 

Há, ainda, um se-
gundo fator. Segundo 
um profissional que 
atua no hospital, a di-
reção da unidade não 
ativa outros espaços 
devido a incertezas 
quanto à capacidade 
da rede elétrica. 

“Praticamente tudo 
está funcionando à 
meia bomba no hospi-
tal, pois ninguém sabe 
exatamente as condi-
ções da rede elétrica. 
A direção tem medo de 
sobrecarga de energia, 
o que poderia ocasio-
nar um novo incêndio”, 
relata o profissional. 

O DIA procurou o 
Ministério da Saúde 
e a direção do HFB, 
e aguarda respostas 
sobre as denúncias 
apresentadas nesta 
reportagem. 

Emergência: 
possibilidade 
de improviso

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA

População ainda busca unidade para atendimento
 > Mesmo com a emer-

gência do HFB fechada, 
as pessoas continuam 
buscando atendimento 
no setor. Na quinta-feira 
passada, um ônibus en-
trou pela contramão na 
rua do hospital, a Aveni-
da Londres, para socorrer 
um passageiro de 63 anos 
que havia tido um mal sú-
bito no coletivo. 

Uma viatura da PM 
acompanhava o ônibus. Po-
liciais entraram no hospital 

em busca de atendimento para 
o senhor. Comerciantes da re-
gião que presenciaram a cena 
contaram que uma médica que 
deixava o serviço na hora or-
denou a um maqueiro que le-
vasse o paciente para o interior 
do hospital. Os médicos tenta-
ram reanimá-lo numa sala im-
provisada como emergência 
no prédio 2 para atender ex-
clusivamente à demanda do 
ambulatório do hospital, mas 
o homem não resistiu. 

Quem trabalha na região 

contou que, há cerca de duas 
semanas, uma viatura policial 
chegou ao HFB para tentar so-
correr um policial civil balea-
do. O atendimento foi negado, 
e os colegas tiveram que levá-
-lo para outro hospital. 

Já no caso mais recen-
te, quarta-feira, mesmo dia 
da morte de Alexandre Jor-
ge Monteiro de Souza, um 
homem com o braço ensan-
guentado procurou a emer-
gência e foi orientado a bus-
car outra unidade de saúde. 

Porém, segundo testemu-
nhas que trabalham na re-
gião, ele foi atendido após 
a imprensa, que estava no 
local, registrar a negativa 
no atendimento. 

Segundo Esmeraldo Je-
sus de Matos, de 59 anos, 
que trabalha na região, 
praticamente todos os dias 
pessoas chegam à unidade 
buscando o atendimen-
to na emergência mesmo 
após o incêndio, que matou 
três pacientes. 

LUCIANO BELFORD

Vigilante que perdeu 
emprego se acha 
bode expiatório no 
caso do motorista 
morto sem socorro
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Cidade de Deus: 
PM abre canal 
para denúncias 
Moradores relataram excessos por parte dos 
agentes em operação realizada na terça-feira
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A
pós denúncias de tru-
culência por parte de 
agentes da PM na Ci-
dade de Deus, Zona 

Oeste da cidade, na terça-fei-
ra, a corregedoria da corpo-
ração informou que possui 
um canal onde denúncias 
podem ser feitas contra mi-
litares que cometam excesso 
durantes as ações. Em um ví-
deo enviado ao DIA, é possí-
vel ver um PM entrando em 
uma casa na comunidade e 
logo em seguida aparece um 
rapaz sem farda segurando 
uma arma, indo na direção 
dele para ajudá-lo.

A reportagem questionou 
à PM quem seria o homem 
que aparece nas imagens. 
A corporação disse que um 
procedimento interno foi 
instaurado pelo 2º Comando 
de Policiamento de Área para 

apurar. Disse ainda que “não 
tolera desvios de conduta por 
parte de seus membros, ana-
lisando provas e punindo os 
envolvidos quando identifi-
cados tais atos”.

A PM esclarece que anoni-
mato do denunciante é garan-
tido. O contato pode ser feito 
por telefone — (21) 2725-9098 
— ou ainda pelo e-mail denun-
cia@cintpm.rj.gov.br.

Na terça-feira, moradores 
denunciaram excessos por 
parte dos militares que es-
tiveram na Cidade de Deus. 
Um protesto interditou vias 
da região, como a Estrada Ma-
rechal Miguel Salazar Men-
des de Moraes e a Rua Edgard 
Werneck durante a noite.

Ontem pela manhã, a PM 
realizou uma operação pelo 
segundo dia consecutivo na 
comunidade. 

 > Dois policiais mili-
tares ficaram feridos 
após um tiroteio que 
aconteceu na tarde de 
ontem no Morro da 
Providência, no Cen-
tro do Rio. Eles foram 
socorridos no Hospital 
Central da Polícia Mili-
tar (HCPM) em estado 
estável. Mais cedo, fo-
ram registrados baru-
lhos de granada e de ti-
ros na região, informou 
a plataforma Onde Tem 
Tiroteio (OTT). 

Segundo a PM, um 
homem, que não teve 
o nome divulgado, foi 
encontrado ferido na 
comunidade. O ativis-
ta e morador da Pro-
vidência Cosme Fe-
lippsen teve sua fala 
e participação inter-
rompidas no painel 
virtual ‘Dia D contra a 
covid nas favelas’ por 
conta dos tiros. 

“Acabei de sair na 
TV. Infelizmente, foi 
sobre o tiroteio na mi-
nha favela. Na verda-
de, quero sair na TV 
falando de cultura, 
turismo e samba. Que 
pena. Que genocídio!”, 
escreveu Cosme Feli-
ppsen no Twitter.

O VLT chegou a fi-
car interrompido, mas, 
por volta das 16h40, 
as três linhas foram 
normalizadas. 

N a  a ç ã o ,  f o r a m 
apreendidos uma pis-
tola, uma granada e um 
carregador de pistola. 
A Polícia militar infor-
mou ainda que a situa-
ção foi estabilizada no 
local e que o policia-
mento segue reforçado. 

PMs feridos 
em tiroteio na 
Providência

NÚMERO

33 

Tiroteios registrados 

neste início de 2021 na Vila 

Kennedy, que lidera ranking, 

de acordo com dados da 

plataforma Fogo Cruzado

VILA KENNEDY

 NPoliciais do 14º BPM (Ban-
gu) trocaram tiros com cri-
minosos, ontem, na Vila 
Kennedy, Zona Oeste do 
Rio. A assessoria da Polícia 
Militar afirma que não ha-
via nenhuma operação em 
andamento na região, e os 
policiais patrulhavam o lo-
cal quando foram atacados 
por bandidos. Não havia in-
formações sobre feridos. Só 
em 2021, a localidade já teve 
33 tiroteios, o maior número 
registrado na Região Metro-
politana do Rio, segundo  a 
plataforma Fogo Cruzado.

PMs atacados 
por bandidos Polícia Militar 

realizou ontem 
operação pelo 
segundo dia 
seguido na Cidade 
de Deus. Em vídeo, 
registrado na 
terça-feira, um 
policial aparece 
arrombando 
o portão de 
uma casa na 
comunidade

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA
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Passageiros em perigo no Rio
Durante dois dias seguidos, ônibus são sequestrados na Zona Oeste, para barricadas de bandidos

REPRODUÇÃO

Bandidos atravessam ônibus e caminhão para fechar rua da Vila Aliança: uma cena que tem sido comum no dia a dia do Rio de Janeiro

A 
prática que virou 
“costume” dos ban-
didos que dominam 
favelas no Rio de Ja-

neiro é o sequestro a ônibus. 
O método é utilizado para 
atrapalhar a Polícia Militar 
de entrar em comunidades 
para fazer patrulhamen-
tos ou operações. O veículo 
serve como uma espécie de 
barricada e fica no meio de 
ruas importantes, impedin-
do a passagem das viaturas 
da PM. Esse tipo de cena é 
recorrente no estado.

Nesta segunda-feira, por 
exemplo, criminosos ater-
rorizaram moradores das 
comunidades do Rebú, 
Coréia e Vila Aliança, em 
Senador Camará, na Zona 
Oeste, com o fechamento de 
ruas com barricadas, explo-
ração de serviços básicos e 
até mesmo com a prática de 
crimes ambientais.

A cena se repetiu no iní-
cio da manhã de ontem. 
Bandidos sequestraram um 
ônibus para fechar uma rua 
de acesso da Vila Aliança e 
tentar impedir o trabalho 
da Polícia Militar. Sendo 
assim, o segundo dia segui-
do que criminosos utilizam 
veículos para bloquear vias 
na comunidade. 

Procurada pelo DIA, o Rio 
Ônibus confirmou o aumen-
to de sequestro dos veícu-
los. “Ainda estamos na pri-
meira metade de fevereiro, 
mas o Rio Ônibus já registra 
dez episódios como a ação na 
manhã desta terça-feira, na 
Vila Aliança, em Bangu. Em 
todo o ano de 2020 foram 30 
notificações desta prática 
criminosa”, disse, em nota. 

Já o porta-voz do consór-
cio, Paulo Valente, lamenta os 
fatos. “Este cenário, além de 
colocar em risco a população 
usuária e os rodoviários, pre-
judica diretamente a situa-
ção de esgotamento finan-
ceiro vivido pelos consórcios, 
que depois do agravamento 
econômico gerado pela crise 
instaurada pelos impactos da 
covid-19, transporta 50% me-
nos passageiros”.

A reportagem também 
entrou em contato com a 
SuperVia, que sofre com a 
violência dos trens urbanos 
na cidade. A empresa infor-
mou que registrou dois casos 
de trens abordados por ho-
mens armados. Um em 2019 
e o outro em 2020. A conces-
sionária “lamenta que a falta 
de segurança observada em 
todo o estado atinja também 
o sistema ferroviário”.

 > Durante a manhã de 
ontem, quando ban-
didos sequestraram 
um ônibus para fe-
char uma rua de aces-
so da Vila Aliança, em 
Senador Camará, na 
Zona Oeste do Rio, 
um blindado circulou 
pelo  local. Criminosos 
também atearam fogo 
em sacos de lixo na re-
gião. Moradores rela-
taram intenso tiroteio 
na comunidade desde 
a madrugada. Imagens 
do helicóptero da TV 
Globo registraram um 
ônibus e um caminhão 
bloqueando a Estra-
da do Taquaral até as 
7h20. Ainda durante 
a manhã, colocaram 
fogo em um carro nes-
ta mesma via.

A Assessoria de Im-
prensa da Secretaria 
de Estado de Polícia 
Militar informa que 
policiais militares do 
14ºBPM (Bangu) es-
tavam em patrulha-
mento pela comuni-
dade Vila Kennedy, na 
Zona Oeste da cidade 
do Rio, quando foram 
atacados por disparos 
de arma de fogo. Até 
as 8h da manhã, não 
havia ocorrências de 
prisão, apreensão ou 
relatos de possíveis fe-
ridos. Equipes passa-
ram o dia de ontem em 
policiamento ostensi-
vo na região.

Blindado e 
sacos de lixo 
na rua

Ainda estamos na 
primeira metade 
de fevereiro, mas 
já registramos dez 
episódios como 
a ação da manhã 
de terça em Vila 
Aliança
RIO ÔNIBUS, em nota
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Prefeitura e sindicato fi rmam parceria
Rio terá posto avançado de vacinação contra a covid-19 no Sindicato dos Aposentados, no Centro

DIVULGAÇÃO

Soranz e Nonato conversaram ontem sobre a parceria para ampliar o polo de vacinação contra covid

A 
parceria para am-
pliar os locais de 
vacinação contra 
a covid-19 no Rio 

de Janeiro deu mais um 
passo: ontem o secretário 
municipal de Saúde Daniel 
Soranz recebeu Nonato de 
Mesquita, representante 
do Sindicato Nacional dos 
Aposentados, Pensionis-
tas e Idosos (Sindnapi). Na 
pauta a cessão da sede do 
sindicato, que fi ca na Pra-
ça Olavo Bilac 5, no Centro, 
para ser mais um polo de 
imunização contra covid.

Segundo ofício recebido 
por Soranz, que O DIA teve 
acesso com exclusividade, 
a entidade se compromete 
a atender “todos que esti-
verem adequados aos parâ-
metros de cada fase, estipu-
lada para a vacinação, bem 
como as diretrizes da Secre-
taria Municipal de Saúde”. 

“A estrutura da nossa 
sede dispõe de salas e am-
plo auditório, que reúnem 
condições necessárias e 
adequadas para o atendi-
mento de milhares de ido-
sos em conformidade com 

os protocolos sanitários”, 
diz o ofício.

De acordo com Nona-
to de Mesquita, diretor do 
sindicato, neste momento 
as pessoas que estão sendo 
atendidas nos postos repre-
sentam um número mode-
rado de idosos, mas quan-
do chegar a faixa de 60/65 
anos em diante, o número 
de atendimentos deve tri-
plicar. Por isso a parceria é 
fundamental.

“O secretário foi muito 
receptivo, agora é a fase de 
estruturação e organiza-
ção. Acredito que depois do 
Carnaval já tenhamos tudo 
organizado”, comemora 
Mesquita.

“O sindicato é a casa dos 
aposentados, lá ele se sen-
te mais à vontade, e com os 
três andares que temos de 
estrutura, será possível dar 
atendimento a todos”, diz 
Mesquita.

Outro ponto antecipa-
do pelo dirigente sindical 
foram os profi ssionais que 
vão atuar no polo avançado 
do Sindicato dos Aposen-
tados: “No Rio será neces-
sário colocar profi ssionais 
da saúde para atuar no 
atendimento”.

Procurada  pe lo  jor -
nal O DIA, a Secretaria 
Municipal de Saúde não 
se manifestou até o fe-
chamento desta edição. 

> O secretário de Saú-
de, Daniel Soranz, afi r-
mou que há redução no 
número de mortes, mas 
alerta sobre a preocu-
pação com o Carnaval e 
com as variantes da co-
vid-19. Soranz afi rmou 
que o Rio de Janeiro 
está sem fila para in-
ternações por corona-
vírus. “Temos 980 pa-
cientes internados por 
covid-19 no Rio. Ainda 
é muita coisa, mas bem 
menos que o registrado 
nos meses anteriores.”

Até ontem, o Rio de 
Janeiro aplicou 200.664 
doses de vacinas. O 
número corresponde 
a 2,97% da população 
carioca. O número de 
óbitos por covid-19 na 
cidade é de 17.701.

O secretário também 
informou que há a ex-
pectativa da chegada de 
mais um carregamento 
de doses da vacina de 
Oxford. Espera-se que 
a vacina chegue ao Rio 
entre o fi m de fevereiro 
e início de março. 

Alerta sobre 
contágio no 
Carnaval

NOVO PAINEL

Prefeitura muda forma de divulgação de óbitos

■A Prefeitura do Rio mudou a 
forma de divulgação da conta-
gem de óbitos por covid-19 na 
cidade. Passaram a ser divulga-
dos tanto a data da morte quan-
to o dia de seu registro. Com isso, 
os dados mais recentes fi caram 
em um patamar mais baixo.

“Defendemos que a me-
l h o r  f o r m a  d e  r e g i s t r o  é 

pela data em que o óbito ocor-
reu. Porque se houver alguma 
morte nos meses de outubro e 
novembro, que ainda esteja sen-
do investigada e só depois entrar 
no sistema, vai ser contabilizada 
no mês em que ocorreu, não na 
data em que foi registrada”, jus-
tificou o secretário municipal de 
Saúde do Rio, Daniel Soranz.

O painel interativo sobre 
a covid-19 foi reformulado e 
passou a publicar, no último 
dia 5, as mortes pelo dia em 
que as mortes ocorreram, 
em vez de mostrar os núme-
ros pela data de registro.

Todas as informações do 
painel anterior estão disponí-
veis no novo painel.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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Flu e Galo não saem do 

0 a 0 em duelo no Maraca
Tricolor deixa escapar chance de garantir vaga antecipada na Libertadores 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

O garoto John Kennedy substituiu Fred, que saiu com lesão na coxa

C
om uma grande atua-
ção defensiva, mas 
fraca ofensivamente 
(só teve chances reais 

nos acréscimos), o Fluminense 
empatou em 0 a 0 com o Atlé-
tico-MG no retorno ao Mara-
canã após mais de um mês. Se 
perdeu a chance de se classifi -
car matematicamente para a 
pré-Libertadores, ainda assim, 
o Tricolor se mantém em quin-
to lugar no Campeonato Bra-
sileiro, agora com 57 pontos, 
e continua na briga por uma 
vaga na fase de grupos da com-
petição sul-americana.

Sem Nino, fora por lesão, 
o Fluminense teve ótimo iní-
cio no Maracanã. Ocupou o 
ataque, marcou por pressão 
e não deixou o Galo jogar. E 
poderia ter marcado se a de-
fesa não afastasse a bola que 
chegaria a Luccas Claro — que 
foi a campo após perder o pai 

para a covid. Mas os mineiros 
passaram a tomar conta das 
ações a partir dos 15 minutos 
e encurralaram os tricolores.

Menos mal que o Fluminen-
se estava bem postado defen-
sivamente. O problema é que 
não tinha o contra-ataque, que 

era puxado por Nenê e Fred. 
Consequentemente, o jogo 
que começou bom, foi para o 
intervalo  sem chances claras.

Para a etapa final, John 
Kennedy entrou no lugar de 
Fred, que sentiu lesão na coxa 
direita. O garoto deu mais 

dinâmica, mas o problema 
ofensivo persistiu, com a bola 
fi cando muito na defesa trico-
lor. E o Atlético-MG passou a 
ter mais espaço também, mas 
sem assustar muito. Por sorte, 
Savarino não alcançou o cru-
zamento de Marrony, aos 32.

As mudanças de Marcão 
(Fernando Pacheco, Michel 
Araújo e Frazan, este último 
porque Luccas Claro machu-
cou o dedo da mão esquerda) 
deram mais poder ofensivo 
ao Fluminense na parte fi-
nal. Nos acréscimos, o Atlé-
tico-MG obrigou Marcos 
Felipe a salvar em chute de 
Guilherme Arana, enquanto 
Fernando Pacheco desperdi-
çou a melhor chance do jogo, 
ao parar em Everson, cara a 
cara. Ainda houve tempo 
para o goleiro do Galo fa-
zer outra grande defesa em 
bomba de Michel Araújo.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

■Não é de hoje que o assunto 
Gatito Fernández vem geran-
do controvérsias no Botafogo. 
Muitos dentro do clube já da-
vam a saída do goleiro como 
certa para a temporada em 
que o Alvinegro jogará nova-
mente a Série B, mas ele fi ca, 
desmentindo Montenegro, 
que o acusou de ser covarde. 
E fi ca porque quer fazer par-
te da reestruturação do clube. 
Sendo muito sincero, me sur-
preendeu e ganhou pontos co-
migo. O paraguaio ainda pode 
ajudar — e muito — o Fogão.

GATITO ME 
SURPREENDEU...

DANIEL CASTELO BRANCO

BONS REFORÇOS

O 
Flamengo sofreu o Campeonato Brasi-

leiro inteiro com desfalques, calendário 

e todos os problemas que rondaram o 

clube. Mas a reta fi nal promete pelo menos 

um alívio, principalmente no que diz respeito 

aos principais jogadores. Rodrigo Caio deve 

retornar contra o Corinthians, assim como 

o meia Diego, que vem sendo um dos pontos 

de equilíbrio do time e deve ser titular. Mas 

havia ainda a possibilidade de o Fla perder 

Bruno Henrique após um lance em que aca-

bou solando um atleta do Goiás. A boa notícia 

é que o STJD absolveu o camisa 27 e Rogério 

Ceni contará com o poder de decisão do atleta. 

Agora é ver como Ceni vai armar o time para 

pegar um adversário que conhece de longa 

data, desde quando era jogador. O Corinthians 

ainda briga por vaga na pré-Libertadores e a 

pressão por lá é tão grande quanto aqui.

O atacante Bruno Henrique foi liberado pela Justiça Desportiva

■O Fluminense está acer-
tando as vendas do atacan-
te Kayky (foto) e do volante 
Metinho para o Grupo City, 
que administra, além do 
Manchester, outras equi-
pes no mundo. Os valores 
podem chegar a R$ 200 mi-
lhões, mas, neste momen-
to, o Flu já receberá R$ 100 
milhões. A outra parte vai 
depender de metas. Os dois 
são da ‘Geração de Ouro’ e 
foram campeões brasileiros 
sub-17. A situação fi nancei-
ra não permite recusar.

LÁ SE VÃO 
AS JOIAS...

PELO MENOS PAGOU

■A Light, empresa que fornece energia para o município 
do Rio de Janeiro, foi a São Januário para cortar a luz do 
local por falta de pagamento das contas. Mas, antes desse 
absurdo acontecer, o Vasco pagou as pendências. Atrasa-
dos da gestão passada e que continuam atormentando 
a atual. E vão continuar por muito tempo. Pelo menos a 
vergonha não foi tão grande para o clube...
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Em confronto direto contra a degola, 
Cruzmaltino é derrotado por 3 a 0 

Vasco perde feio para 
o Fortaleza e segue 
no Z-4 do Brasileiro

O Vasco visitou o Fortaleza 
no Castelão, jogou mal, so-
freu mais uma derrota no 
Brasileiro e segue na zona 
de rebaixamento. O Leão 
não tomou conhecimento 
do time carioca e sapecou 3 
a 0, gols de Igor Torres, Da-
vid e Romarinho. Com o re-
vés, o time permaneceu na 
17ª colocação, com 37 pon-
tos, e vê o fantasma da Série 
B cada vez mais perto.

O Vasco começou o jogo 
assustando o adversário. 
No primeiro minuto, Carli-
nhos carimbou a trave. Mas 
quem abriu o placar foi o 
Fortaleza, com Torres em 
chute da entrada da área. 
Sem conseguir reagir, o Vas-
co viu o time da casa tomar 
conta do jogo e ampliar aos 
43, com David.

Na etapa fi nal, Luxembur-
go voltou com Cano e Talles, 
mas o Fortaleza continuou 
dominando. Aos 17, Romari-
nho fez o terceiro. Luxembur-
go colocou Pec, Andrey e Cayo 
Tenório e o Vasco até diminuiu 
com Cano, mas o gol foi anula-
do porque o VAR viu falta de 
Henrique no início da jogada.

Na saída do gramado, o 
capitão Leandro Castan não 
escondeu a decepção: “O sen-
timento é de muita vergonha. 
Vestir uma camisa tão grande 
e em um momento como este é 
muito complicado. Mas temos 
de colocar a cara, pagando por 
tudo de errado que fizeram 
com o clube nos últimos anos”.

No domingo, às 16h, em São 
Januário, o Vasco recebe o In-
ter, que perdeu para o Sport 
por 2 a 1, no Beira-Rio, mas 
se mantém na liderança, um 
ponto à frente do Flamengo.

NO PÁREO PELO OCTA

Derrota do Inter reanima o Fla
Bruno Henrique é absolvido pelo STJD e joga a reta fi nal do Brasileiro

A quarta-feira foi de boas no-
tícias para o Flamengo. Com 
a derrota de 2 a 1 do Interna-
cional para o Sport, em pleno 
Beira-Rio, o time rubro-negro 
volta a depender apenas das 
próprias forças para conquis-
tar o título do Campeonato 
Brasileiro. Além disso, o ata-
cante Bruno Henrique foi ab-
solvido pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
em julgamento da Terceira 
Comissão e está liberado para 
jogar a reta fi nal.

O atacante foi julgado 
por atingir com o pé o rosto 
de Breno, atleta do Goiás, em 
partida pelo primeiro turno 
do Brasileiro. O entendimen-
to foi de que Bruno Henrique 
não teve a intenção de acertar 
o jogador, que fraturou o nariz.

Os responsáveis pelo julga-
mento destacaram que o ár-
bitro estava perto do lance e o 
VAR entendeu que não deve-
ria interferir. Em um primei-
ro julgamento, a comissão 
disciplinar já adotara posição 

semelhante, mas a procurado-
ria recorreu. Na semana passa-
da, o atacante Gabigol já tinha 
sido liberado pelo STJD, após 
ser julgado pela expulsão na 
partida contra o Bahia, acusa-
do de xingar o árbitro Flávio 
Rodrigues de Souza.

O técnico Rogério Ceni de-
verá contar com o retorno de 
dois jogadores na partida con-
tra o Corinthians, domingo, no 
Maracanã: O meia Diego e o 
zagueiro Rodrigo Caio estão 
recuperados de lesão.

BOTAFOGO

Gatito 
Fernández 
diz que fi ca
Após as polêmicas envolven-
do as declarações de Carlos 
Augusto Montenegro, ex-pre-
sidente e ex-membro do Co-
mitê de Gestão do Futebol do 
Botafogo, o goleiro Gatito Fer-
nández resolveu falar sobre 
o seu futuro no clube. O pa-
raguaio garantiu que irá per-
manecer no Glorioso, mesmo 
após a queda para a Série B.

“Eu fi co. Meu contrato é até 
o fi m deste ano. Falam-se tan-
tas coisas, que, se caísse para 
Série B, eu sairia, coisa que 
nunca falei. Gostaria bastante 
de poder superar esse núme-
ros (tornar-se o estrangeiro 
com mais jogos, tem 150, con-
tra 180 do argentino Fischer). 
Quero fazer parte dessa re-
construção do clube”, afi rmou 
em entrevista ao ‘SporTV’. 

Ele também questionou o 
departamento médico do clu-
be: “Pode ter sido um erro meu 
querer ter ido para a seleção, 
mas não sou médico, não sabia 
a gravidade da lesão”. 

> Fortaleza

FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES
Bayern de Munique, da Alemanha, e 

Tigres, do México, decidem hoje, às 15h,

o Mundial de Clubes, no Catar.
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ECONOMIA

Trabalhadores poderão sacar abono
Valores para trabalhadores nascidos entre março e junho, ou com fim de inscrição entre 6 e 9, já estão disponíveis hoje

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Não-correntistas da Caixa recebem o valor em conta digital

C
om a decisão do go-
verno de adiantar o 
abono salarial, os va-
lores do PIS e Pasep 

estarão disponíveis, a par-
tir de hoje, para o saque 
de trabalhadores nascidos 
entre março e junho ou com 
final de inscrição entre 6 e 
9. Aqueles que não forem 
correntistas da Caixa, rece-
berão o valor por meio da 
Conta Poupança Social Digi-
tal, criada de forma gratuita 

e automática no aplicativo 
Caixa Tem. Já os 500 mil be-
neficiários do Pasep, vincula-
dos ao setor público, devem 
receber o abono pelo Banco 
do Brasil. Em ambos os ca-
sos, os trabalhadores pode-
rão movimentar o valor re-
cebido até o dia 30 de junho 
de 2021. 

Para casos específicos de 
beneficiários do PIS que não 
possam ter o valor credita-
do em conta existente ou na  

Poupança Social Digital, o 
saque poderá ser feito com 
o Cartão do Cidadão e senha 
nos terminais de autoatendi-
mento, unidades lotéricas e 
nos Correspondentes Caixa 
Aqui, bem como nas agên-
cias. Enquanto os servidores 
públicos que têm direito ao 
Pasep e não são correntistas 
do Banco do Brasil vão rece-
ber o benefício via TED, na 
internet e TAA, e nas agên-
cias do BB.

Têm direito ao abono os 
trabalhadores inscritos no 
PIS/Pasep, há pelo menos 
cinco anos, que estejam 
com os dados atualizados 
pelo empregador na Relação 
Anual de Informações So-
ciais (Rais) ou eSocial, con-
forme categoria da empresa. 
Os beneficiários devem ter 
trabalhado com carteira as-
sinada por pelo menos um 
mês em 2019, recebendo até 
dois salários mínimos.

Parcelas do 
auxílio 
emergencial
O governo federal começou a 
pagar ontem parcelas do au-
xílio emergencial para 22.233 
pessoas, um total de R$ 20,95 
milhões. O benefício é conce-
dido após processos de reava-
liações decorrentes de atua-
lização da base de dados e de 
contestações de cidadãos que 
tiveram os pagamentos nega-
dos e que foram considera-
dos elegíveis. No mês passa-
do, 196 mil pessoas também 
receberam recursos após 
essas análises. A portaria do 
Ministério da Cidadania foi 
publicada ontem no Diário 
Oficial da União. O crédito 
será feito pela Caixa na pou-
pança social digital. Recur-
sos disponíveis por meio do 
aplicativo Caixa Tem.

Governo 
quer novo 
imposto
A criação de um “imposto 
emergencial e temporário” 
começou a ser estudada para 
arrecadar recursos para a 
concessão de uma nova ro-
dada do auxílio emergencial 
com o agravamento da pan-
demia. A ideia está em análi-
se pelo governo e vem sendo 
discutida com parlamenta-
res da base para dar fôlego 
ao pagamento do auxílio. O 
grupo técnico que estuda a 
retomada do auxílio traba-
lha até mesmo com algumas 
alíquotas para a reedição de 
um imposto nos moldes da 
CPMF, sobre transações fi-
nanceiras. Elas seriam entre 
0,05% e 0,10%, podendo che-
gar a 0,15%. 

Agência Brasil

Estadão Conteúdo

O DIA I QUINTA-FEIRA, 11.2.2021    9



10   ECONOMIA QUINTA-FEIRA, 11.2.2021  I  O DIA

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

Reforma vai gerar efeito 
cascata nos estados 
Governo do Rio de Janeiro é um dos que pretendem apresentar um projeto próprio

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Análise da reforma administrativa deve ser concluída até junho pelo plenário da Câmara dos Deputados

A
inda que a propos-
ta de emenda cons-
titucional da refor-
ma administrativa 

(PEC 32) preveja mudança 
nas regras do serviço públi-
co de todo o país, governos 
estaduais e municipais têm 
intenção de preparar os seus 
próprios projetos. Enquanto 
o texto que tramita na Câma-
ra Federal estiver em discus-
são, alguns entes pretendem 
enviar mensagens às casas 
legislativas com mudanças 
específi cas, como o próprio 
Estado do Rio de Janeiro.

Em solo fl uminense a re-
forma vai ter como foco a 
modernização da máquina 
pública e a reestruturação de 
órgãos estaduais. A previsão 
é que o governo proponha 
fusões e desestatizações de 
fundações, empresas e socie-
dades de economia mista.

Sobre mudanças voltadas 
especifi camente aos servido-
res estatutários ainda não há 
uma sinalização de propos-
ta. Mas o efeito da PEC 32, 
se aprovada, será imediato 
no serviço público estadual, 
assim como para o funcio-
nalismo da Prefeitura do 
Rio e dos demais municípios 
fl uminenses.

ANO LEGISLATIVO 

■ A abertura do ano legisla-
tivo na Câmara Municipal do 
Rio de Janeiro, no próximo 
dia 18, promete. O trabalho 
na Casa será intenso tendo 
em vista que, nessa gestão, 
o prefeito Eduardo Paes pre-
tende enviar logo no início das 
atividades um pacote com 

uma série de medidas que vão 
reestruturar o município. É 
esperada uma reforma tribu-
tária, uma lei de teto de gas-
tos, além de reforma previ-
denciária, seguindo as regras 
da Emenda Constitucional 
103/19. A expectativa é de um 
plano ousado de austeridade.

Plano de austeridade perto de sair

■ A Alerj aprovou ontem uma 
indicação legislativa para 
suspender o desconto previ-
denciário de 10,5% de mili-
tares inativos e pensionistas 
que ganham abaixo do teto 
do INSS (R$ 6.433,57). Agora, 
parlamentares vão intensifi-
car as articulações com o go-
vernador em exercício Cláudio 
Castro para que o Executivo 
retome a regra anterior à re-
forma do sistema de proteção 
social dos militares (Lei Fe-
deral 13.954/19) até que seja 

enviado um projeto para regu-
lamentar o tema.

Ou seja, para que a isenção 
da contribuição previdenciá-
ria volte a valer só dependerá 
do Executivo. Fontes afi rmam 
que, a princípio, técnicos do 
governo não apoiam a medi-
da, já que a cobrança desses 
grupos é prevista na legislação 
federal. A norma passou a reger 
as regras dos PMs e bombeiros 
militares de todos os estados, 
além dos integrantes das For-
ças Armadas.

DEPENDE DO GOVERNO

Fim do desconto previdenciário 

Proposta já tramita na CCJ da Câmara
> A reforma administrati-
va, proposta pelo governo 
federal, começou a trami-
tar na Comissão de Cons-
tituição e Justiça da Câma-
ra na segunda-feira. Novo 
presidente da Casa, Arthur 
Lira (PP-AL) já declarou 
que o texto será prioridade, 
e a expectativa é de que a 

análise da PEC seja concluída 
até junho. Depois, a matéria 
seguirá para o Senado.

O projeto reformula as 
regras do funcionalismo na 
União, estados e municípios: 
extingue a estabilidade para 
futuros servidores, acaba 
com o regime jurídico único, 
criando cinco novos tipos de 

vínculos no setor público. 
Desses, apenas um tipo 
(as carreiras de Estado) 
terá mantida a garantia 
de estabilidade no cargo.

A definição das car-
reiras será defi nida pelo 
Executivo e enviada ao 
Parlamento em um pro-
jeto específi co.

Pensionistas e militares reformados acompanharam a sessão 

DIVULGAÇÃO
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FábiaOliveira

DENÚNCIA TRABALHISTA

A 
Espaço Laser, empresa na qual Xuxa Meneghel é 
sócia, vem sendo alvo de uma grave denúncia traba-
lhista. Uma ex-funcionária mineira procurou a coluna 

para contar que, em 2017, quando trabalhou como fi siotera-
peuta da Espaço Laser, foi obrigada a atuar em condições 
análogas à escravidão. 

“Fui contratada em 2017 e voltei agora, em 2020, na 
Espaço Laser do Shopping Boulevard para ver se tinham 
melhorado as condições análogas à escravidão que as 
fi sioterapeutas que estudaram cinco anos passam. Após o 
treinamento que fi zemos em São Paulo - no qual fi camos 
sete meninas em um apartamento de dois quartos, onde 
muitas tiveram que dormir no chão e outras sem cobertas 
- eles deixam claro que somos contratadas como fi siotera-
peuta subliminarmente, porque somos vendedoras”, 
conta a fi sioterapeuta Maria Beatriz Maya. 

informações recebidas e tomará as medidas necessárias para 
garantir seus rígidos protocolos de segurança e higiene, bem como 
as políticas para boas condições de trabalho em todas as suas 
unidades. Como uma das maiores empregadoras de fisioterapeu-
tas do Brasil, com mais de 1.500 profissionais, a companhia reforça 
o cumprimento rigoroso das leis trabalhistas vigentes, além de 
oferecer um programa exclusivo de treinamento e capacitação, 
que conta com o envolvimento de diversas áreas internas para 
garantir a qualidade do programa. Comprometida com o bem-es-
tar e desenvolvimento de seus colaboradores, a Espaçolaser foi 
reconhecida em 2020 como uma das Melhores Empresas para a 
Mulher desempenhar sua atividade profissional, segundo a con-

sultoria Great Place to Work - GPTW. No mesmo ano, a companhia 
lançou o projeto Mel Acolhe, um programa de apoio às suas cola-
boradoras vítimas de violência doméstica, através de um canal 
para apoio às mulheres. Por fim, a Espaçolaser reforça que, duran-
te a pandemia, redobrou seus protocolos de higiene e segurança, já 
usuais em suas unidades, reiterando o compromisso com a saúde 
de seus clientes e colaboradores, seguindo as recomendações do 
Ministério da Saúde, governos municipais e estaduais, assim como 
do CREFITO-3 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional)”.

‘Fiquei 15 dias e não aguentei. Não cumprem os 
protocolos da Covid-19, o salário era R$ 2,3 mil e 
baixou para R$ 2,1 mil, mesmo valor que um gari ou 
técnico de enfermagem ganham’

REPRODUÇÃO

Ela ainda detalhou as condições de trabalho as quais as funcioná-
rias costumam ser submetidas na empresa. “As fisioterapeutas da 
unidade Shopping Savassi tinham um processo de revezamento em 
que a gerente tinha que fazer a limpeza e a faxina, eu tinha que levar 
a catar lixo e na unidade do BH Shopping não tem encanamento de 
água. Eu fisioterapeuta, era obrigada a ir no setor da faxina fora da 
clínica trazendo baldes de água para colocar na pia falsa e fazer a 
limpeza. As clínicas deles ficam em shoppings e não tem banheiros. 
Os banheiros ficam longe e as fisioterapeutas não podem ficar sain-
do e por isso ficam sem tomar água para não ir ao banheiro. A geren-
te do Shopping Savassi que tinha que fazer faxina à noite pediu 
demissão”, afirma.

Maria Beatriz afirma que ao retornar para trabalhar temporaria-
mente na empresa, no ano passado, na esperança de que as condi-
ções de trabalho tivessem melhorado, se arrependeu e não conse-
guiu ficar nem um mês inteiro trabalhando. “Agora em 2020 eu 
voltei depois que eles me chamaram para o Shopping Boulevard. 
Fiquei 15 dias e não aguentei. Não cumprem os protocolos da Co-
vid-19, o salário era R$ 2,3 mil e baixou para R$ 2,1 mil, mesmo 
valor que um gari ou técnico de enfermagem ganham”, conta a 
ex-funcionária, que afirma não ter processado a empresa, na épo-
ca, por medo de ameaças. 

“Eu não processei porque eles falavam que eu nunca mais acharia 
emprego. Hoje, quando já não tenho mais medo, não tenho mais 
como processar porque a situação já prescreveu. Lá, as secretárias 
são até bem tratadas, mas as fisioterapeutas recebem seus salários 
irrisórios e as condições de trabalho são análogas à escravidão. Xuxa 
fala da Espaço Laser pensando só no próprio lucro. Ela não liga se as 
pessoas estão sendo escravizadas lá dentro”, finaliza.

Procurada para comentar a denúncia, a Espaço Laser emitiu o 
seguinte comunicado: “A Espaçolaser afirma que está apurando as 

Ex-funcionária 

denuncia 

empresa de Xuxa 

por ‘trabalho 

análogo à 

escravidão’
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ADERE AO ONLYFANS

NUBIA OLIIVER 

MARCO MAXIMO

EX-AMIGA DETONA DUDA REIS: 
‘INGRATA
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O sertanejo Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, e sua 

noiva, a influenciadora Virgínia Fonseca, revelaram 

em entrevista à Fátima Bernardes que devem se ca-

sar em março. “Vamos casar agora em março. Vai ser 

só no civil mesmo. Sem festa e sem nada. E quando 

puder fazer festa a gente faz”, adianta o casal, que 

está a espera da primeira filha, a pequena Maria Alice.  

Deputado Estadual pelo Rio, Átila Nunes afirmou que irá encaminhar uma 
denúncia ao Ministério Público do Rio contra os participantes do ‘BBB 21’ 
Nego Di, Projota, Karol Conká e Lumena por debocharem de uma entidade 
de matriz africana, durante conversa sobre a religião do participante Lucas 
Penteado. “Não me restou outra opção do que encaminhar uma denúncia 
ao Ministério Público dos participantes por vilipêndio religioso, crime ca-
racterizado no Código Penal. E pedir à DECRADI (Delegacia de Crimes Ra-
ciais e Delitos de Intolerância) para requisitar as gravações. As referências 
extremamente ofensivas acompanhadas de chacotas dos quatro partici-
pantes a uma entidade das religiões de matrizes africanas estimulam o 
preconceito e os ataques à Umbanda e ao Candomblé, diz o político sobre 
o episódio em que Nego Di fez um trocadilho desrespeitoso com o orixá 
Xangô, em conversa sobre Lucas Penteado. “Xangôzei”, disse o brother, 
arrancando gargalhadas dos colegas que continuaram debochando do 
trocadilho maldoso. 

DENÚNCIA AO MP

CASAMENTO

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

Samba, programa 
que vai homena-
gear o carnaval 
carioca, tem como 
tema de sua cam-
panha o ‘Sambe 
em casa, nada de 
muvuca’. Apresen-
tado pelo carna-
valesco Leandro 
Vieira, a atração 
vai ao ar na se-
mana que seria o 
Carnaval, entre 15 
e 19 de fevereiro, 
na Band Rio, às 
13h30, e no canal 
da TV no YouTube.

Vanessa Cunha, a então amiga de Duda Reis que ajudou a atriz a expor nas 

redes sociais as traições e o relacionamento abusivo que ela viveu com o Nego 

do Borel, hoje se voltou contra Duda e a detonou. 

“Que arrependimento ter dado a minha vida, a minha cara e tudo por essa 

amiga ingrata... Quanto arrependimento! No fim são os seguidores que a 

pessoa tem que conta pra ela... ficou amiga da menina (da influencer Pétala 

Barreiros) há uma semana e tá indo ver filme com ela. E quando eu estava 

chorando por ela, não foi Me ver, não deixou eu ir ver ela. Nem parabéns de 

aniversário eu recebi. Aliás, ela teve tempo para ir ver um cara x da internet no 

hotel dele, mas se dizia depressiva por tudo que aconteceu, que não consiguia 

fazer nada... Enfim, a decepção e o meu arrependimento de ter feito tudo por 

quem não merecia. Defendi com unhas e dentes, levei hater, ficava duas horas 

em ligações ouvindo desabafo e olha o que recebi em troca”, diz Vavá Cunha.

Apesar de seu desabafo, ela garante que jamais irá expor os podres de Duda, 

como alguns de seus seguidores têm pedido e que apenas bloqueou a atriz 

de suas redes sociais para que possa seguir sua vida em paz.

Nubia Oliiver planeja sua entrada na mais famosa plataforma de 
compartilhamento de conteúdo adulto, a OnlyFans. A modelo quer entregar 
uma produção com qualidade e que surpreenda seus fãs. “Acho que já está na 
hora de aderir, mas pra isso eu quero montar uma equipe especial, que produza 
um conteúdo que surpreenda e que remeta aos meus ensaios icônicos em 
revistas como a Playboy. Claro que pra isso eu preciso de um fotógrafo que faça 
essa leitura artística comigo. Não é um universo novo, mas eu quero chegar com 
um conteúdo inédito, daqueles de tirar o fôlego”, adianta a modelo à coluna.

FLAGRA DE LUAN SANTANA PODE 

TER SIDO ARMADO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Caio Vegatti, galã de ‘Pai em Dobro’, filme que está entre os mais vistos da Netflix, vi-
rou sensação da internet, nas redes sociais, e também conquistou espaço nos cinemas 
e nas novas produções de TV. Cheirinho de sucesso no ar!

GALÃ DA NETFLIX

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Pessoas que circulam e conhecem 
como funciona o shopping Cidade 
Jardim, em São Paulo, estão achando 
bem estranho o flagra que aconteceu 
de Luan Santana com a nova 
namorada. Isso porque o shopping é o 
que concentra as lojas de importados 
mais importantes do Brasil e por isso 
é frequentado pela alta sociedade 
paulista. O local é no mesmo 
condomínio de prédios onde moram 
vários banqueiros, empresários e 
celebridades como Luciana Gimenez 
- com sua cobertura de R$ 80 
milhões - e o jogador de futebol 
Kaká. Até por isso o nível da 
segurança é muito alto.

Fotos só são permitidas com 
fotógrafos autorizados pelo 
shopping e os paparazzi são 
proibidos. Para coibir a ação desses 
profissionais, o empreendimento 
conta com um alto número de 
seguranças. Para se ter uma ideia 
do nível de exclusividade do 
shopping, não há como entrar a pé 
no local; apenas de carro.

Por todos os motivos elencados por esta coluna de seis leitores, pessoas próximas estão 
falando que o flagra foi armado, inclusive sem o consentimento do estabelecimento que 
prima pela discrição.
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■ Em meio ao bate-cabeça do governo sobre o futuro do 
auxílio emergencial, deputados e senadores tentam fa-
zer com que o Congresso assuma o protagonismo para 
assegurar a extensão do benefício pago aos brasileiros 
de baixa renda durante a pandemia de covid-19. São 
mais de 30 projetos na Câmara e no Senado, de autoria 
de parlamentares governistas e da oposição, que pre-
veem o pagamento – de R$ 600 ou R$ 300 – durante 
períodos que variam de três meses ou até o fi m de 2021. 

Gabinetes 
■Nenhuma das propostas 
em tramitação no Con-
gresso fi xa o benefício em 
R$ 200, valor que está em 
discussão nos gabinetes da 
equipe econômica do Go-
verno Bolsonaro. 

Fontes 
■As alternativas de fontes 
para bancar o auxílio vão 
da redução dos incentivos 
tributários concedidos pelo 
Executivo à tributação em 
15% sobre lucros e dividen-
dos a partir de 2021. 

Imposto 
■A base do governo no 
Congresso já avisou que o 
clima nas duas casas não é 
favorável à criação de um 
“imposto emergencial” 
para arcar com a nova ro-
dada do auxílio. O aviso fez 
a equipe econômica estan-
car a discussão da proposta. 

Crédito 
■Enquanto a defi nição so-
bre o auxílio se arrasta, o 
governo, para arrefecer os 
impactos da pandemia, edi-
tou MP que dispensa insti-
tuições fi nanceiras de exigir 

dos clientes documentos de 
regularidade para contra-
tação ou renegociação de 
empréstimos. 

Meio milhão 
■O Governo do Ceará iria 
desembolsar mais de meio 
milhão de reais de patro-
cínio para publicar o livro 
“Pandemia: a Luta contra 
a Covid no Ceará”. A obra 
seria escrita pelo jornalis-
ta cearense Lira Neto com 
previsão de conclusão em 
abril. Mas no fi m do dia on-
tem, o portal UOL publicou 
que o escriba desistiu dian-
te da polêmica do valor.

Vale? 
■À coluna, o governo cea-
rense informou que “o valor 
de R$ 547.537,65 contempla 
todo o trabalho realizado 
por equipe de profissio-
nais formada por escritor, 
jornalistas, pesquisado-
res, designers gráficos...”. 
E que o apoio à publica-
ção seguiu todas as ques-
tões legais de contratação. 
Quantos exemplares im-
pressos? Apenas dois mil. 
Valor alto para os padrões 
do mercado. 

Patriota 
■ Bolsonaro está prati-
camente fechado com o 
Patriota e deve anunciar 
a filiação após a semana 
de Carnaval. Falta só o co-
mando do partido sina-
lizar a Bolsonaro que ele 
será “autoridade” na sigla, 
como tem reivindicado. 

Acionista 
■ A Eneva S.A posicio-
na à coluna que o BTG 
Pactual não é o principal 
acionista da empresa. 
Conforme a assessoria de 
imprensa, o banco tem 
“22,93% da Eneva”. 

#VazaJato
■ Além da derrota no STF, 
que manteve o acesso de 
mensagens da Operação 
Spoofing à defesa do ex-

-presidente Lula, o ex-
-juiz Sérgio Moro passou, 
recente, por constrangi-
mento durante um se-
minário virtual. Um dos 
participantes estampou 
na tela um cartaz com a 
frase: “Moro, explica as 
mensagens da #VazaJato”.

Rodovias 
■ Em 2020, o total inves-
tido pelo governo fede-
ral em rodovias foi de R$ 
6,74 bilhões - valor que, 
descontada a inflação, 
é 31,7% menor do que o 
que se investia apenas em 
manutenção em 2010 (R$ 
9,87 bilhões), de acordo 
com o levantamento Con-
juntura do Transporte, 
realizado pela Confede-
ração Nacional do Trans-
porte (CNT).

PROTAGONISMO

SAIA JUSTA 

■ O presidente 
J a i r  B o l s o n a r o 
(sem partido) re-
cusou o convite de 
filiação ao Repu-
blicanos – partido 
controlado pela 
I g r e j a  U n i v e r -
sal do Reino de 
Deus – para não 
se indispor com 
outras lideranças 
evangélicas que o 
apoiam. 

“A quantidade de 

MEIs cresceu cerca 

de 178%, segundo 

a Receita, pois em 

janeiro de 2021 eram 

quase 11,4 milhões 

no Brasil”

Desde a criação do microem-
preendedor individual, mui-
tas pessoas vêm se cadastran-

do e entrando para essa atividade 
profi ssional, que inclusive, pode ser 
feita pela internet em poucos minu-
tos. Mas afi nal, por quê o número de 
MEI vem crescendo tanto? 

Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística, em 2009, ano 
em que foi aprovado essa subcatego-
ria de microempresa, 4,1 milhões de 
brasileiros trabalhavam como autôno-
mos. Porém, essa quantidade cresceu 
aproximadamente 178%, de acordo 
com a Receita Federal, pois em janei-
ro de 2021 eram quase 11,4 milhões de 
MEIs no Brasil. 

A criação dessa modalidade foi mui-
to importante, pois parte da população 
que trabalhava sem renda fi xa, não ti-
nha acesso aos benefícios previdenciá-
rios, como aposentadoria por idade ou 
invalidez, salário maternidade e auxí-
lio-doença, mas essa realidade mudou 

O Brasil é, definitivamente, o 
país das leis e decretos. Nor-
mas legais ordenam a vida e 

o comportamento dos cidadãos bra-
sileiros nos aspectos mais variados. 
E quando digo comportamentos, 
estou falando da criação de hábitos 
de dia a dia que, mais cedo ou mais 
tarde, tendem a ser condicionadas 
pela imposição legal. Essa é, pelo 
menos, a intenção.

A questão é que o uso das escolas e 
de seu poder educativo junto à popu-
lação pode ser uma forma poderosa 
de auxiliar a criação dos hábitos rela-
cionados ao que as leis propõem. Vou 
citar dois exemplos.

A Lei 3.273/2001, que trata das ativi-
dades do Sistema de Limpeza Urbana, 
balizando inclusive o Programa Lixo 
Zero, prevê multas e penalidades di-
versas para, por exemplo, quem jogar 
lixo no chão ou descartar um sofá velho 
no logradouro público. Mas não prevê 
ações educativas, usando as escolas 
municipais como instrumento edu-
cacional nos alunos e na comunidade 
escolar para que se crie uma cultura 
de descarte correto e ecológico do lixo.

A Lei “Sansão” (Lei 14.084/2020), 
que abordamos em outro artigo aqui 
neste espaço (“O longo caminho da 
Lei Sansão”, 27/10/2020), modifi cou 
as penalidades para maus tratos a 
cães e gatos previstas na Lei de Cri-
mes Ambientais (Lei 9.605/1998) e, 
igualmente, não prevê ações educati-
vas sobre o assunto.

Normas legais que necessitam de 
novos hábitos surtem pouco efeito ou 
estes são demorados quando preveem 
somente multas e penalidades. Um 
exemplo disso é o número de acidentes 
e infrações de trânsito que se mantém 
em um alto e estável patamar nesta 
década. Se a lei não vier articulada 
com uma ação educacional de médio 
e longo prazo que envolva as escolas 

A legislação e a Educação

MEI: a década do microempreendedor

 Caio 

Mastrodomenico

CEO da Vallus 
Capital

André Codea

professor da Rede 
Municipal de 
Ensino do Rio

com o microempreendedor individual.
E esses eram, sem dúvidas, o motivo 

pela qual os trabalhadores não deixa-
vam seu emprego de carteira assinada 
para seguir seus sonhos e abrir o pró-
prio negócio, já que ninguém troca o 
certo pelo duvidoso, logo, deixar um 
pai ou uma mãe de família sem a ga-
rantia do salário do fi nal do mês, era 

algo muito arriscado. Mas tudo mu-
dou com a chegada desta subcategoria

Essa década está sendo considerada 
a do microempreendedor, devido aos 
problemas econômicos do país que ge-
raram uma crise que engloba o desem-

e famílias, se torna muito mais difícil 
criar os hábitos desejados.

Felizmente, as ausências de ações 
educacionais das leis são corrigidas, 
no âmbito municipal, com decretos, 
como os Decretos RIO 42605/2016 
e 46237/2019, que preveem, respec-
tivamente, programas e ações de 
educação ambiental em relação ao 
lixo, e o Programa “Bichos de Esti-
mação”, ambos envolvendo a Rede 
Municipal de Ensino.

Se por um lado existe um enorme 

potencial educativo existente dentro 
dos sistemas de ensino, deve-se na 
prática integrar as ações legais com o 
respectivo programa educacional que 
o substancie e crie hábitos saudáveis 
e desejados na população.

Certamente que as escolas não preci-
sam obrigatoriamente de normas legais 
para cumprirem seu papel educativo 
em relação ao lixo ou bem-estar animal. 
Mas parece claro que quando estas e a 
Educação caminham juntas, o caminho 
é menos árduo e mais promissor.

prego, ou seja, muitos candidatos para 
poucas vagas, fazendo com que seja o 
gatilho inicial para a criatividade e o 
surgimento de pequenos negócios. 

Basicamente, depois de um certo 
tempo sem conseguir um emprego 
a pessoa necessita de uma renda, e 
é a partir daí que surgem as ideias 
de vender roupas, doces ou outros 
alimentos, e até mesmo de criar a 
coragem de investir nos próprios so-
nhos. Com os benefícios oferecidos 
pelo governo, essa estratégia se torna 
ainda mais válida. 

Além disso, ao se declarar como 
empresário e sendo portador de um 
CNPJ, a busca por créditos bancários 
se torna ainda mais fácil. Um exemplo 
disso é a antecipação de recebíveis, 
que permite que o vendedor receba o 
valor integral de suas vendas a prazo, 
sem que ele fi que com capital baixo e 
problemas fi nanceiros. 

Com todos esses avanços, hoje em 
dia não precisa ter medo de se arriscar 
em abrir uma microempresa. Existem 
muitas opções que podem auxiliar a 
conquistar esse objetivo e evitar fi car 
sem renda. A década do MEI, como es-
tão chamando, veio para revolucionar 
e mostrar que tudo é possível.

ALAN SANTOS/PR

ESPLANADEIRA

■# Ambev  cria plataforma “Ajude um Ambulante”, movimento para 
apoiar vendedores com auxílio fi nanceiro, diminuindo impacto das festas 
de Carnaval que não vão acontecer. # Pesquisa da ClickBus, no quarto 
trimestre de 2020, revela maior interesse pelo turismo local. A busca por 
cidades do interior cresceu 13,23% em comparação com 2019. ## Rapper
e produtor cultural Tonny Boss apresenta, em seu canal de Youtube, Roda 
Cultural Consciente, dia 14, às 14h. # Localiza oferece 30 mil bolsas gra-
tuitas para formação de desenvolvedores em todo o Brasil. # Grupo Ibe-
rostar oferece aos seus hóspedes consultas e testes de covid-19. # ABTV
apoia consulta pública da ANAC para aprimorar segurança em aeroportos. 

■A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi -
nanceira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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egundo eliminado do ‘BBB 21’ no pare-
dão da última terça-feira, Arcrebiano, 
mais conhecido como Bil,  participou 
ontem do ‘Mais Você’. Em conversa 

com Ana Maria Braga, o crossfiteiro falou so-
bre sua participação no reality show e disse es-
tar extremamente decepcionado com Nego Di.

“Acho que a primeira coisa (que eu apren-
di) lá dentro é o jogo limpo, o respeito pelas 
pessoas, e principalmente sobre diálogo, que 
foi o que faltou pra mim. Me mostrar mais lá 
dentro. Era o que eu queria fazer caso voltas-
se (do paredão). Fiquei impressionado com 
o Nego Di, em quem eu estava tentando me 
espelhar, mas depois de assistir aos vídeos me 
arrependi”, disse Arcrebiano, que acreditava 
que o humorista era seu amigo.

“Ele conversava comigo, dizia que eu era 
um cara do bem e vi vídeos dele em que a Karol 
alegava coisas terríveis sobre mim, e ele rindo 
de mim como se eu fosse um nada. Isso me 
chocou muito, muito mesmo. Eu conver-
sava com praticamente todas as pessoas 
e acreditava que Arthur, Nego Di, Karol, 
Projota eram sinceros. Nunca passou 
pela minha cabeça que eles falavam coi-
sas absurdas pelas minhas costas. O Nego 
Di, pra mim, foi um nada ali dentro”.

Arcrebiano contou que gostou de Ka-
rol Conká logo de cara, mas depois se de-
cepcionou. “Tava ótimo, a gente estava 
trocando carinho normal. Deixei claro 
pra ela que eu não gosto de mulher que 
fica em cima, me apertando. Ela estava 
me cobrando um afeto e disse que eu não 
estava retribuindo. Gostei muito dela na 
primeira impressão. Tanto que eu fazia 
várias provas com ela. Fomos péssimos, 
por culpa dela. Eu estava muito disposto 
a ganhar as provas. Ela não gostou de trocar 
as duplas”.

Bil também falou como começou o ciúme 
de Karol com Carla Diaz. “Antes da festa ela 
(Karol) me contou que uma pessoa disse que 
a gente não combinava. Eu nunca imaginava 
que ela estava falando da Carlinha, que é uma 
pessoa maravilhosa, gente boa demais. Aí na 
festa todo mundo começou a falar sobre isso. 
Fiquei até assustado porque eu estava em uma 
vibe boa demais. Fui o último a saber o que es-
tava acontecendo. A Lumena e o Fiuk que me 
contaram que eu estava sendo disputado pela 
Carlinha e a Karol. Aí fui chamar o Arthur. O 
pessoal estava me perseguindo lá dentro. Foi 
onde aconteceu essa bagunça da Karol”.

Sobre não ter tomado uma posição na briga 
entre Karol e Carla, Bil disse que queria espe-
rar a poeira baixar para falar o que achava. 
“Naquele momento, eu estava numa festa, 
me divertindo. Conversei muito com o Arthur 
sobre essa situação. Eu queria me posicionar, 

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

MALHAÇÃO

■ Bianca cuida de Karina.João 
vê a novela antiga de seu pai 
na TV e logo muda de canal. 
Lucrécia é dura com Jade, que 
se pune por seu suposto mau 
comportamento.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

■ Doralice percebe que Quirino 
fi cou triste com a partida de 
Nicole. Dionísio manda Castro 
enganar Hélio, dizendo que 
irá levantar o dinheiro que lhe 
prometeu. 

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

■ Tamara decide contar a verda-
de para Apolo. Bruna pensa em 
levar Giovanni para fora do país. 
Márcia afi rma a Carol que sua 
bolsa de estudos está ameaça-
da, caso Afonso não a procure.

■ Guri se desculpa com Terá. 
Amat e Iafa são atacadas. Nadi 
se revolta com o ataque à Amat. 
Nidana é fi rme com o marido. 
Danina se irrita ao saber da mu-
dança de Nidana.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

■ Samuca usa um dos inventos 
de seu avô, que leva ao sono. As-
sim conseguem capturar os clo-
nes de Ana e desfazer o incidente 
da máquina multiplicadora. 

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

■ Zeca jura vingança contra Ruy e 
Abel diz a Nazaré que vai procu-
rar Eugênio. Edinalva teme que 
Abel fale com Eugênio sobre o 
casamento de Zeca e Ritinha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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REPRODUÇÃO

Arcrebiano participou do programa de 
Ana Maria Braga (acima). O rapaz fez 

fotos com fãs na porta de hotel na Zona 
Oeste logo após ser eliminado do ‘BBB’
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mas não naquele momento. Queria me posi-
cionar no outro dia. Esperei o posicionamento 
de amigos, e eles se afastaram de mim. Eles me 
chamaram de covarde. Eu posso ser covarde, 
mas não tive culpa de nada. Depois que fui 
dormir que aconteceu esse problema todo”.

CARLA DIAZ
Ana Maria perguntou se Bil e Carla realmen-
te fl ertaram, e o ex-brother desmentiu. “Ana, 
Karol enlouqueceu. Ela criou essa situação. 
A Carlinha é amável dentro da casa, educada 
demais. Essa educação afetou a Karol, que não 
é educada como ela. A Karol não é educada. Eu 
gostava muito de fazer café, e a Carlinha sem-
pre me perguntava como fazer. Talvez a Karol 
tenha visto isso, esses detalhes que talvez te-
nham causado esse ciúme na cabeça dela. E 
ela tem aquela amiga, a Lumena, que também 
alimentou isso”, disse o rapaz. 

Se a confusão toda tivesse acontecido hoje, 
Bil teria tomado uma posição mais firme. “Eu 
teria me posicionado, sim, para proteger a 

Carlinha e não a Karol. Fico impressio-
nado com aquele tanto de mulher não 
ter feito nada (quando Karol foi para 
cima de Carla no quarto). A Carlinha 
não tinha culpa de nada. Nem eu e o 
Arthur. A Sarah foi uma baita amiga, 
abriu meus olhos. Se fosse hoje, eu faria 
diferente”.

SUCESSO COM AS MULHERES
Ana Maria perguntou como Arcrebiano 
está lidando com o assédio feminino 
fora do reality show. “Não sei, de verda-
de. Antes era normal (o assédio), agora é 
tudo surreal. Eu nem imaginava isso que 
estava acontecendo. Fiquei feliz com o 
acolhimento das pessoas, das mulheres. 
Porque esse era o meu maior medo. Eu 

não queria me aproximar de pessoas compro-
metidas porque tinha medo de falarem que eu 

estava dando em cima”. 

ANITTA
Tímido, Bil fi cou envergonhado ao falar 
com Ana Maria sobre as cantadas que re-
cebeu da cantora Anitta nas redes sociais. 
“Eu gostei, fi quei espantado”, disse ape-
nas. Anitta disse até que bancaria Bil, que 
recusou a proposta. O rapaz acredita que 
Karol tenha causado essa má impressão 
de que ele gostaria de ser bancado, já que 
dizia que ele foi interesseiro com ela.

“A Karol fez uma polêmica lá dentro 
nas minhas costas que eu não sabia. Dei-
xei bem claro tudo para ela. Se eu tivesse 
amigo mesmo lá dentro, eles me conta-
riam. Eu fui muito manipulado ali den-
tro. Por isso que eu fiquei chateado com 

Nego Di, Projota. Eu tive muito acolhimento 
do Gil e da Sara. Se eu voltasse (do paredão), 
eu ia ficar no Big Fone pra jogar com Gil e 
Sara”, disse.

Ana Maria também pediu para Bil dar ad-
jetivos a algumas pessoas. O ex-BBB, então, 
chamou Viih Tube de fofoqueira. “Ela é leva 
e traz”. Ele também chamou Arthur, Pocah, 
Camila e Thais de influenciáveis. “Um bom 
jogador é o Caio, um ótimo jogador. Mau jo-
gadores são Karol, Projota e Nego Di”.

Bil agora torce para que Gil ganhe o primei-
ro lugar. “O Gil é uma pessoa forte. Quero que 
ele leve o prêmio. Depois, a Juliette, e depois 
a Sarah”. O ex-brother ainda está triste com as 
coisas que aconteceram no programa. “Agora 
daqui pra frente serei um novo Bil, com mui-
tos aprendizados que levei da casa”.

Muito elogiado por Ana Maria Braga, Bil 
não segurou a emoção e foi às lágrimas quan-
do a apresentadora disse que todos estavam 
vendo que ele agiu corretamente no programa 
e que ele era um bom rapaz.
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No ‘Mais Você’, 

Arcrebiano, 

eliminado do ‘BBB 

21’, detona Karol 

Conká e diz ter fi cado 

decepcionado com 

Nego Di
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Horóscopo

O astral estará muito favorável para as amizades e 
parcerias. Não misture dinheiro com amizade. Boas 
surpresas na paquera podem surgir no seu dia. Cor: 
laranja.

Você irá apostar em novos negócios. Vários estímulos 
vão te fazer mergulhar no trabalho. No amor, é um 
bom momento para focar nos projetos a dois. Cor: 
prata.

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: berço, binário, canto, cantor, choro, conta, contra, cortina, hora, 
inato, meta, ontem, orate, otário, pior, ponte, ponto, porta, prior, priora, 
rancho, rancor, rebite, retina, riacho, teor, teoria, tina, traco, troca.

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

Novidades no campo da Justiça ou concursos podem 
surgir. Contatos antigos podem vir a ressurgir. Chance 
de conquista de alguém de uma outra cidade. Cor: 
laranja.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Muitas transformações podem acontecer hoje. Seja 
fl exível e adapte-se às novidades que podem surgir. 
Atração e desejos estarão quentes no relacionamento. 
Cor: prata.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você. 
Use seu espírito determinado para motivar o grupo. 
Com o par, o diálogo é o melhor caminho. Cor: azul-
marinho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Atenção com os cuidados que você não está tomando 
com sua saúde. Tenha cautela para não se 
sobrecarregar.  Boa sintonia com colega pode 
despertar atração e amor. Cor: rosa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Os astros garantem sorte para você hoje. Aposte na 
simpatia para ir bem no trabalho. Inicie um namoro ou 
deixe sua relação mais animada, tome as rédeas. Cor: 
prata.

LIBRA
23/9 a 22/10

O dia pode gerar alguns confl itos que poderiam ser 
evitados. Priorize o amor e evite brigas. No emprego, 
um velho projeto pode ser tirado da gaveta. Cor: 
creme.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vários astros ajudarão você a ser compreendido. 
Negocie possíveis aumentos e contratos. Na vida a 
dois, será prazeroso conversar mais com o par. Cor: 
vinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua pode te ajudar a fi nalizar velhas dívidas. 
Controle seus gastos e atenção ao orçamento. Na 
conquista, você terá poucos interesses amorosos. Cor: 
creme.

Pode haver algumas discussões com a família ao 
longo do dia. Controle as emoções e evite a 
impaciência, não caia em provocações. No romance, 
seja criativo. Cor: creme.

Tenha cuidado com mal-entendidos. No trabalho, 
procure se isolar e focar na qualidade do que está 
sendo feito. Na união, melhore o diálogo com o par. 
Cor: dourado.

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

Com medidas sanitárias, 
Museu de Arte do Rio é 
opção de programação 
para feriado de Carnaval

MAR reabre 
hoje com 
exposição 
inédita

DIVULGAÇÃO/THALES LEITE

Após 11 meses fechado por conta da 
pandemia, o Museu de Arte do Rio 
(MAR) reabre hoje com uma exposi-
ção inédita e medidas de segurança 
sanitárias reforçadas. A reabertu-
ra é marcada pela estreia da mos-
tra ‘Paulo Werneck - Murais para o 
Rio’, que vai ocupar uma das gale-
rias do museu até agosto. Também 
será possível conferir as exposições 
‘Rua!’; ‘Casa Carioca’; e ‘Aline Motta: 
memória, viagem e água’, lançadas 
no ano passado.

“O Paulo Werneck foi um impor-
tantíssimo muralista. Há muitos 
murais do Paulo espalhados pela 
cidade do Rio. E a Claudia Salda-
nha, curadora da exposição, eu e a 
equipe do museu fi zemos um recor-
te focando nos murais que ele fez 
para o Rio de Janeiro. A gente tem 
murais no Castelo, na Candelária, 
em diversos prédios públicos. E al-
guns prédios privados também são 
agraciados com os murais do Paulo”, 
explica Marcelo Campos, curador-
-chefe do MAR.

Marcelo ressalta que os murais 
do artista estão espalhados por todo 
o Rio e que muitas vezes passamos 
por eles sem nos darmos conta. “É 
muito gratifi cante para o Museu de 
Arte do Rio ter a exposição que faz 
com que você possa andar pela cida-
de revendo lugares que você já tinha 
costume de passar e nunca tinha 
percebido a importância de alguns 
murais do Paulo, que aparecem em 
diversos trechos da cidade. Inclusi-
ve, no subúrbio, na Zona Norte, no 
Maracanã, em Marechal Hermes”.  

Com o feriado de Carnaval se 
aproximando e com a proibição de 
desfi les de blocos e escolas de sam-
ba, o MAR espera ser uma boa al-
ternativa de programação para os 
cariocas que estarão em casa neste 
período. “Esperamos em torno de 
100 pessoas a cada hora, o que daria 
cerca de 700 pessoas por dia. O mu-
seu está preparado para isso”.

MEDIDAS SANITÁRIAS
Antes de se decidir pela reabertu-
ra, o Museu de Arte do Rio estudou 
cautelosamente como aplicar em 
suas instalações as medidas de se-
gurança recomendadas por órgãos 
como a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e voltar a ser uma op-
ção de lazer e cultura, depois de 11 
meses fechado ao grande público.

“Algumas medidas foram toma-
das em consonância com as regras 
da OMS e da Secretaria de Saúde. 
São três regras principais: o uso de 
máscaras, tanto para os funcioná-
rios do museu quanto para o públi-
co. O museu espalhou, também, por 
todo o prédio e pelas galerias das 
exposições, dispensadores de álcool 
em gel. E há também a sinalização, 
em todas as dependências, subli-
nhando o distanciamento entre as 
pessoas”, garante Marcelo.

Além disso, as galerias terão uma 
lotação máxima de 20 pessoas. Nes-
te primeiro momento, o museu irá 
funcionar de quinta a domingo, das 
11h às 18h, com limite de visitação 
de 100 pessoas por hora. Os ingres-
sos — R$ 20 (inteira) — devem ser 
adquiridos no site ou na bilheteria 
do museu, das 10h às 17h.
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