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É HOJE, MENGÃOÉ HOJE, MENGÃO
VOU PROCURAR 
TERAPIA

Eliminada com recorde de votos, Karol Conká diz 
que não é Carminha ou Nazaré, vilãs de novelas. P. 15

PAULA 

CONTRA 
THOMAZ 

GLÓRIA 

LUXEMBURGO 
DEIXARÁ O 
VASCO APÓS 
JOGO COM  
O GOIÁS

NINGUÉM QUER SE 
COMPROMETER. 
CONSELHO DE ÉTICA 
PODE DAR PENA 
BRANDA PARA  
O DEPUTADO 
DANIEL SILVEIRA

Em menos de um ano, um quarto de milhão de pessoas perderam a vida. P. 3

REGINALDO PIMENTA

Quem foi beneficiado com o auxílio emergencial durante a pandemia precisa prestar contas à Receita Federal.  ECONOMIA, P. 9

País passa de 250 mil 
mortes por covid-19

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Condenada pelo 
assassinato 

da filha da 
novelista abre 

queixa-crime 
contra a escritora 

por ameaça e 
difamação. P. 12
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REPRODUÇÃO

Rubro-Negro 
embarcou ontem 
no fim de tarde 
para a capital 
paulista onde 
enfrentará o São 
Paulo e espera 
levantar a taça do 
Brasileirão. P. 8

ATAQUE

VEREADORES
A DISPUTA PELO 
COMANDO DA 
COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO DA 
CÂMARA 
INFORME  
DO DIA, P. 2

VEJA O 
CALENDÁRIO DE 
VACINAÇÃO DE 
IDOSOS PARA 
HOJE, SEXTA E 
SÁBADO. 
RIO DE JANEIRO, P. 3

PEREZ

Máscara e álcool em gel na 
volta às aulas presenciais. P. 4

BRASIL, P. 7
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 N “Onde eu moro, estou três 
dias sem água, não tem 
nem para lavar as mãos. E 
nenhuma resposta da Cedae 
quando ligo. Lamentável. 
Ainda mais nesse calor e com 
esse coronavírus. E tendo 
idoso e uma criança em casa 
que necessitam mais ainda da 
higienização adequada.”

 > Catharina Fernanda
Freguesia

Sem água em pela 
pandemia de covid

Cobrança de conta de 
luz que foi já paga

 N “Recebi uma carta na 
segunda feira, do Serasa, 
dizendo que eu tenho uma 
conta em aberto com a 
Light, no mês de Outubro de 
2020, no valor de R$ 179,44. 
Essa conta já está paga. 
Não consigo resolver pelo 
site da Light e nem pelo do 
Serasa.”

 > Anônimo
Rio de Janeiro

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
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 lidas
Online

Polícia Civil prende 
miliciano ligado a Orlando 
Curicica em megaoperação 

na Baixada
RIO DE JANEIRO

Aline Riscado exibe 
bumbum redondinho 

em praia do Rio
DIVERSÃO

Enterro de jovem morto em 
comunidade da Zona Norte 

é marcado por comoção
RIO DE JANEIRO

Receita divulga regras 
para declaração do IR 
2021; entrega começa 

no dia 1º de março
ECONOMIA

Comissões 
permanentes 
são 
destinadas 
a proceder 
estudos, 
realizar 
investi-
gações e 
representar a 
Câmara”U

ma guerra franca - e não declarada! - pelo comando 
da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores 
do Rio coloca o prefeito Eduardo Paes (DEM) e seus 

aliados de um lado; e a esquerda e o PSOL, de outro. O mo-
tivo é saber quem será o xerife de um dos mais importantes 
fóruns da Casa. As comissões permanentes são destinadas 
a proceder estudos, realizar investigações e representar a 
Câmara. Cabe-lhes apresentar proposições, promover au-
diências públicas com entidades da sociedade civil e rece-
ber petições, reclamações, representações ou queixas de 
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades 
públicas. São compostas por três vereadores: presidente, 
vice-presidente e vogal. Em resumo, quem ganhar a disputa 
para o comando da Comissão de Educação, que continua a 
todo vapor, terá um poder forte nas mãos. A eleição será no 
dia da instalação da comissão na semana que vem. 

QUEM GANHA A PARADA
O governo Paes quer emplacar o recém-chegado Márcio 
Santos (PTB) na presidência da Comissão de Educação, só 
que Tarcísio Motta (PSOL) organizou uma campanha pú-
blica pelo posto. O manifesto criado por Motta já tem quase 
13 mil assinaturas, bem mais do que Márcio Santos teve de 
votos nas urnas. “Se o prefeito conseguir o que quer, será a 
primeira vez em muitos anos que a presidência será ocupa-
da por alguém sem qualquer relação com a rede pública de 
ensino”, diz Tarcísio. 

 N O deputado Alexandre 
Freitas (Novo) diz que tem 
a solução para a Petrobras: 
“Privatiza a Petrobras. Sim-
ples. Problema resolvido, 
sem enrolação, nem popu-
lismo e sem a breguice do 
‘petróleo é nosso’”. 

InformedoDia

 N Depois da chegada de 
mais doses da vacina contra 
covid-19, o deputado Chico 
D’Angelo (PDT) celebrou. “A 
Fiocruz é a joia mais valiosa 
do estado do Rio! É a NASA 
da Saúde pública brasileira! 
Bolsonaro tentou sabotá-la, 
para botar algum militar in-
competente e servil na pre-
sidência, mas graças a Deus 
não conseguiu. Hoje ela é 
nossa salvação!”

A NASA 
DA SAÚDE 
PÚBLICA

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

DIVULGAÇÃO

PRIVATIZAÇÃO DA 
PETROBRAS

A IMAGEM 
DO BRASIL 
LÁ FORA
O vereador Chico 

Alencar (PSOL) 

criticou o discurso 

dos bolsonaris-

tas na ONU: “O 

estranho Brasil de 

Damares, Ernesto 

Araújo e Bolsona-

ro é um show de 

negacionismo e 

atraso. Toda vez 

que fala na ONU, o 

Brasil sai menor”.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Comissão de Educação na Câmara é disputada por dois vereadores

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Chico D’Angelo (PDT)

Mais 400 mil doses de vacinas produzidas pelo Instituto Butan-
tan foram enviadas para o Programa Nacional de Imunização. A 
produção pela Fiocruz fará muita diferença. Precisamos de mais 
vacinas, e o país tem capacidade de colaborar. Um esforço para 
resolver o problema deve ser a prioridade do Ministério da Saúde.

A notícia de que as contratações na indústria em janeiro supera-
ram as demissões pela primeira vez em dez anos é positiva para o 
país e para o Rio, que tem uma indústria forte, principalmente no 
Sul Fluminense. A geração de empregos mostra que a retomada 
econômica fica mais próxima.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Abastecimento reduzido
Cedae começa hoje a fazer manutenção em adutora. É preciso economizar água 

O
s moradores de al-
guns municípios da 
Baixada Fluminense 
e de vários bairros 

do cidade do Rio vão ter que 
economizar água a partir de 
hoje. A Cedae informou que 
fará nesta quinta-feira ma-
nutenção em uma adutora no 
município de Seropédica, na 
Baixada. O serviço começará 
às 9h e está previsto para ser 
concluído às 9h de amanhã.

Conforme a empresa, du-
rante a operação, o abasteci-
mento de água será parcial-
mente reduzido em Japeri; 
Nova Iguaçu; Queimados; 
Seropédica; e nos bairros da 
Zona Oeste (exceto Barra, 
Recreio e Jacarepaguá), na 
Zona Norte (Deodoro, Ho-
nório Gurgel, Guadalupe, 
Rocha Miranda, Engenho da 
Rainha, Del Castilho, Higie-
nópolis, Bonsucesso, Leopol-

dina, Caju, Rocha, Benfica, 
Riachuelo, Sampaio Correa, 
São Francisco Xavier, Triagem 
e Manguinhos. Em parte da 
Ilha do Governador e do Cen-
tro do Rio também haverá re-
dução no fornecimento.

A Cedae informou que o 
sistema será retomado logo 
após a conclusão do serviço e 
a previsão é de que o abasteci-
mento esteja normalizado em 
até 24 horas. 

Moradores de imóveis que 
dispõem de sistema de reser-
va (caixas d’água e/ou cister-
na) não devem sofrer desa-
bastecimento. Mesmo assim, 
empresa pede que os clientes 
usem água de forma equili-
brada e adiem tarefas não 
essenciais que exijam grande 
consumo de água. Vale infor-
mar que clientes podem soli-
citar o abastecimento por car-
ro-pipa pelo 0800-282-1195.

DISPUTA NA CÂMARA

Quem manda 
na Comissão 
de Educação

Novo espaço para acolher crianças
DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DO RIO / FERNANDO MAIA

O prefeito Eduardo Paes e a secretária Assistência Social, Laura Carneiro, inauguraram o novo espaço

O prefeito Eduardo Paes e a 
secretária municipal de As-
sistência Social, Laura Car-
neiro, inauguraram ontem 
novo local para cuidar das 
crianças acolhidas pela pre-
feitura, o Espaço Cazuza, em 
Laranjeiras. Localizado na 
Sociedade Viva Cazuza, o cen-
tro é voltado ao atendimen-
to à primeira infância, com 
crianças de zero a oito anos. 

O Centro de Formação 
para a Primeira Infância vai 
desenvolver trabalho inédito, 
voltado aos profissionais da 
assistência social envolvidos 
nos cuidados de faixa etária. 
O trabalho será multidiscipli-
nar e inspirado na abordagem 
Pikler, desenvolvida pela pe-
diatra austríaca Emmi Pikler 
no pós-guerra e considerada 
referência mundial.

As unidades vão oferecer 
33 vagas, 20 para crianças en-

tre zero e três anos e 13, para 
crianças de quatro a oito anos, 
inclusive grupos de irmãos. 
Crianças maiores ainda vão 
poder frequentar os espaços 
do clube Fluminense, em La-
ranjeiras, vizinho ao espaço.

A abordagem Pikler esta-
belece vínculos entre cuida-
dores e crianças, e o desenvol-
vimento da motricidade livre, 
com brinquedos e objetos 
que estimulam a atenção das 
crianças, fazendo com que 

elas ganhem posições e movi-
mentos de forma espontânea. 

Nessas unidades, cada uma 
tem seu cuidador ou cuida-
dora de referência, ou seja, a 
criança sabe quem é o adulto 
com quem pode contar. 



RIO DE JANEIRO

RECOMEÇA VACINAÇÃO DE

IDOSOS NO RIO
Hoje as doses serão aplicadas em pessoas com 82 anos, amanhã nos que têm 81, e no sábado 
80. A imunização para quem tem menos de 80 anos depende de novo lote do imunizante

O 
Município do Rio de 
Janeiro retoma hoje 
a vacinação de ido-
sos. Hoje serão imu-

nizados os que têm 82 anos, 
amanhã será a vez das pessoas 
com 81 anos e sábado, os de 
80. De acordo com o prefeito 
Eduardo Paes, a retomada da 
campanha foi possível graças 
à chegada de dois milhões de 
doses da vacina Oxford/Astra-
Zeneca na terça-feira, infor-
mou em suas redes sociais. O 
prefeito informou ainda que 
não há previsão de aplicação 
da primeira dose do imuni-
zante para idosos com menos 
de 80 anos. Paes ressaltou que 
novas datas serão divulgadas 
conforme a chegada de mais 
lotes do imunizante.

O superintendente de Vi-
gilância em Saúde do muni-
cípio, Márcio Garcia, afir-
mou que novo calendário 
será divulgado.

“A Secretaria Municipal 
de Saúde está recebendo 
novos aportes das vacinas e, 
com isso, vamos retomar o 
calendário de vacinação. Na 
quinta e na sexta-feira, todas 
as unidades de Atenção Pri-
mária e alguns pontos extras 
estarão aplicando a vacina, 
além de dois postos no siste-
ma drive-thru, na Uerj e no 

Parque Olímpico. No sábado, 
além das unidades de saúde, 
teremos nove postos drive- 
thru”, acrescentou Garcia.

RISCOS DA CAMPANHA

A entrega do novo lote foi co-
memorada por especialistas, 
entretanto, alertam sobre os 
riscos da campanha. Segundo 
a pesquisadora em saúde da 
UFRJ e membro do Comitê 
de Combate ao Coronavírus, 
Chrystina Barros, a entrega da 
vacina é uma notícia boa, mas 
há problemas na estratégia da 
campanha de imunização, que 
não orienta o distanciamento 
social e uso de máscara. 

“Infelizmente, apesar de 
ser uma ótima notícia, temos 
um grande problema. As va-
cinas, a exemplo do que tem 
acontecido na Inglaterra e em 
Israel, serão a nossa solução, 
mas apenas se vierem de ma-
neira coordenada com outras 
ações que dizem respeito dire-
tamente à testagem, monito-
ramento e restrição de circula-
ção”, ressaltou a pesquisadora.

Para a médica, geriatra e 
psiquiatra, Roberta França, 
a vacinação em todo o Brasil 
está muito lenta, o que reforça 
a necessidade de a população 
manter os protocolos sanitá-
rios e os cuidados de higiene 
de maneira correta. Segundo 
a médica, a pandemia não vai 
acabar até, pelo menos, 70% da 
população ter sido vacinada.

“O caos social que estamos 
vivendo em pleno fevereiro 
de 2021 só está acontecendo 
porque as orientações de se-
gurança não foram seguidas”, 
advertiu a médica.

Entrega de novo 
lote de vacinas 
foi comemorada 
por especialistas, 
que advertem: 
vacinação corre 
risco

No Rio, hoje 
será retomada 
a vacinação de 
idosos com 82 

anos

NO RIO

 N No Rio,  a  imunização 
acontece nos postos de 
saúde e clínicas da famí-
lia, de 8h até 17h, além dos 
pontos drive-thru que fun-
cionam das 9h às 15h. 

Mas, neste sábado, vão 
abrir de 8h às 15h na Cidade 
Universitária, Ilha do Fun-
dão; CMS Belizário Penna, 
Campo Grande; CMS Manoel 
Guilherme da Silveira, Ban-
gu; Parque Olímpico, Barra; 
Policlínica Lincoln de Freitas 
Filho, Santa Cruz; Parque 
Madureira, Sambódromo, 
Santo Cristo; e campus da 
UFRJ na Praia Vermelha. 

O drive-thru do Estádio 
do Engenhão, abrirá das 
8h às 14h no sábado. E o da 
Uerj de 9h às 15h. 

Horário 
dos postos

O caos social que 
estamos vivendo 
em pleno fevereiro 
de 2021 só está 
acontecendo porque 
as orientações 
de segurança não 
foram seguidas”
ROBERTA FRANÇA, médica

 > O Brasil registrou 
1.428 mortes em decor-
rência do novo coronaví-
rus nas últimas 24 horas, 
ultrapassando a marca 
de 250 mil mortes causa-
das pela covid-19, segun-
do dados do consórcio 
de veículos de impren-
sa. Mas, de acordo com 
o Ministério da Saúde, 
o total de óbitos chega a 
249.957 no país. Ainda 
segundo o consórcio, fo-
ram 250.036 mortes des-
de o início da pandemia 
no ano passado.

A contagem realizada 
pela imprensa é um pou-
co mais elevada do que 
os números divulgados 
pelo Conselho Nacional 
de Secretarias de Saú-
de (Conass). Isso ocorre 
porque, durante alguns 
meses de 2020, houve 
um represamento de da-
dos que motivou a conta-
gem individual pelos veí-
culos de comunicação.

Os números divul-
gados pelo ministério 
apontam que foram 
contabilizados nas últi-
mas 24 horas 66.588 no-
vos casos de covid-19 no 
país, elevando o total de 
casos a 10.324.463.

Mais de 250 
mil mortes por 
covid no Brasil

DIVULGAÇÃO

Estado do Rio vai receber 314 mil doses, diz ministério
 > Para todo Estado do 

Rio de Janeiro a previsão 
é de que 314,8 mil doses 
do imunizante cheguem 
para dar continuidade à 
campanha de vacinação 
contra a covid-19. Desse 
total, segundo o Minis-
tério da Saúde, 196 mil 
doses da AstraZeneca/
Oxford já foram entre-

gues à Coordenação-Geral 
de Armazenamento (CGA) 
do estado, em Niterói, e 118,8 
mil unidades da Coronavac 
também chegarão ao estado 
fluminense. No entanto, ain-
da não há data prevista para 
o envio deste lote.

A Secretaria de Estado de 
Saúde informou que as doses 
serão para uso imediato, pois 

a segunda dose pode ser apli-
cada com intervalo de três 
meses. Segundo o ministé-
rio, haverá tempo hábil para 
a chegada de mais lotes.

Em relação à Coronavac, a 
recomendação é que a distri-
buição continue a ser organi-
zada de modo que a segunda 
dose seja reservada. Serão 20 
mil unidades para a segun-

da dose do lote, já enviado 
aos municípios entre os 
dias 19 e 23 de fevereiro. 

As 98,8 mil doses res-
tantes da Coronavac serão 
entregues em duas eta-
pas, metade para primei-
ra dose e a outra metade 
para segunda. O intervalo 
entre as aplicações deve 
ser de 21 a 28 dias.

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Paes ressaltou 
que novas datas 
serão divulgadas 
conforme a chegada 
de novos lotes
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Escolas 
retomam 
aulas 
presenciais
Pré-escola e primeiro e segundo 
anos do Ensino Fundamental 
foram os primeiros a retornar

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Crianças recebem orientações sobre as medidas de segurança no retorno às aulas. Escola Suíça passou por obras para receber os alunos

A
s aulas presenciais 
tiveram início, na 
manhã de ontem, 
em 38 escolas da 

rede municipal de Edu-
cação. Os segmentos que 
retornam, neste primeiro 
momento, são os da pré-
-escola e primeiro e segun-
do anos do Ensino Funda-
mental, que compreendem 
crianças entre 4 e 8 anos de 
idade. Nas unidades rea-
bertas, a adesão de alunos 
que voltam para as salas de 
aula registra média de 82%. 
Todas as unidades estavam 
fechadas desde o dia 13 de 
março do ano passado.

Na Penha, na Escola Mu-
nicipal Suíça, três turmas 
retornaram às aulas on-
tem. A adesão dos alunos 

às aulas presenciais na uni-
dade é de 78%.

“A gente volta com um 
pouco de insegurança, mas 
as crianças precisam estu-
dar, precisam aprender, e 
não temos capacitação para 
ensiná-las. Foi muito difí-
cil iniciar a alfabetização 
da minha filha em casa e, ao 
mesmo tempo, ter que tra-
balhar. Por isso resolvi tra-
zê-la quando anunciaram 
o retorno. Está sendo um 
alívio”, disse a comercian-
te Cleide de Campos, de 42 
anos, mãe de Emily, de 7 
anos, que estava animada 
para a volta às aulas. 

“Senti falta das professo-
ras e dos meu colegas. Quero 
poder estudar e voltar a brin-
car com eles”, disse a criança, 
matriculada no 1º ano. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Educação, Renan 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

ANÚNCIO HOJE

 NO cronograma de reaber-
tura das escolas municipais 
terá nova etapa no próximo 
dia 17, quando retornam às 
aulas presenciais demais 
estudantes do Ensino Fun-
damental 1 até o 9º ano e, 
no dia 31, as turmas de Edu-
cação de Jovens e Adultos 
(EJA). Hoje, a reabertura de 
mais escolas será anunciada 
pela Secretaria de Educação.

Os cumprimento das 
medidas sanitárias dentro 
e fora das escolas terá apoio 
da Ronda Escolar da Guarda 
Municipal. Coordenador do 
setor, o inspetor Marcos Ba-
zém explica que os agentes 
irão orientar alunos e profis-
sionais na correta utilização 
de máscara e álcool em gel 
e na manutenção do distan-
ciamento social. 

“Na área externa, vamos 
agir para evitar aglomerações 
na porta das escolas, orientar 
o trânsito e garantir a segu-
rança da comunidade esco-
lar”, acrescenta o inspetor.

Mais escolas 
vão reabrir

Ferreirinha, o retorno dos 
primeiros segmentos, além 
de ser mais seguro - pois as 
pesquisas mostram que as 
crianças têm menos risco 
de contraírem a covid-19 -, 
é fundamental para o de-
senvolvimento da alfabeti-
zação infantil. 

“Um dos focos da nossa 
gestão é a alfabetização, que 
é mais difícil de ser feita de 
forma remota. Se a criança 
não tiver uma alfabetização 
correta, pode ter todo o seu 
desenvolvimento cognitivo 
afetado, causando dificulda-
des no momento da inser-
ção no mercado de traba-
lho. Por isso começamos pe-
los pequenos, que também 
têm uma resistência maior à 

doença”, declarou o secretá-
rio, que acompanhou a rea-
bertura da escola.

PROTOCOLOS

O retorno às aulas segue pro-
tocolos sanitários definidos 
em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) e os 
membros do comitê científico 
da prefeitura. Na entrada da 
Escola Municipal Suíça, uma 
funcionária higienizava as 
mãos de pais e alunos e aufe-
ria a temperatura corporal. Ao 
lado, um totem com álcool em 
gel e, pelo chão, adesivos indi-
cavam o distanciamento so-
cial. Equipamentos de álcool 
em gel também nas salas de 
aula e áreas comuns da escola, 
como pátio e refeitório.

PRIMEIRA VACINADA DO PAÍS É VÍTIMA DE RACISMO
Após receber 
imunizante, Mônica 
foi hostilizada 
nas redes sociais

 L Mônica Calazans, a 
enfermeira de São Paulo, 
que ficou conhecida por 
ser a primeira pessoa va-
cinada contra a covid-19 
no Brasil, relatou, em 
entrevista a um progra-
ma de TV que desde que 
ganhou destaque na mí-
dia foi vítima de ataques 
racistas nas redes sociais.

“Me atacaram sem me 
conhecer. Uma pessoa 
disse que se os macacos 
continuarem a ser va-
cinados, não vai sobrar 
vacina para os huma-
nos”, afirmou a profissio-
nal de saúde.

A enfermeira, de 54 
anos, recebeu a primeira 
dose da vacina Corona-
vac, do Instituto Butan-
tan, no dia 17 de janei-
ro. Mônica é negra, mo-
radora de Itaquera (Zona 

Leste) e com perfil de alto 
risco para complicações da 
covid-19. Ela é obesa, hiper-
tensa e diabética.

“Eu sou mulher negra, 
brasileira, enfermeira e a 
primeira pessoa vacinada 
no país. Espero que o país 
acredite na vacina. Vamos 
pensar nas vítimas que 
perdemos, quantos pais, 
irmãos. Era isso que a gente 
estava precisando, para 

voltar a vida normal, dar 
um abraço e aperto de mão. 
Povo brasileiro, não tenha 
medo. É a grande chance 
que temos de salvar vidas”, 
declarou na ocasião da 
vacinação.

Ela recebeu a segunda 
dose no dia 12 de feverei-
ro. “Quero deixar clara a 

minha emoção de estar 
sendo imunizada pela se-
gunda vez. Mas isso não me 
dá o direito de sair na rua 
sem máscara, sem álcool 
em gel. Vou continuar junto 
com todos os brasileiros 
usando máscara até que 
todos estejam imunizados”, 
disse a enfermeira.

NO CHILE

O Chile garantiu doses su-
ficientes para vacinar duas 
vezes sua população e é o 
único país da América do Sul 
com 14% de seus habitantes 
vacinados até meados de 
fevereiro. O país foi o pri-
meiro da região a começar a 
imunização em massa. Em 
21 dias, mais de 3 milhões de 
habitantes haviam recebido 
a vacina - ao menos a primei-
ra dose -, ou 15,6 de cada 100 
chilenos receberam o imuni-
zante, segundo dados do Our 
World in Data, da Univer-
sidade Oxford. O país está 
atrás apenas de Israel (49%), 
Reino Unido (25%), Bahrein 
(16%) e EUA (14%). 

DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Mônica recebeu a primeira dose da Coronavac em janeiro

Chile está atrás 
apenas de Israel 
(49%), Reino Unido 
(25%), Bahrein 
(16%) e EUA (14%)

ESQUEMA DE RODÍZIO

 NA diretora da Escola Municipal 
Suíça, Fernanda Moreira, obras 
tiveram que ser feitas para o re-
torno dos alunos em segurança. 
“Foram construídos mais gabi-
netes nos banheiros para utili-
zação dos alunos e pias internas. 
Antes, as pias ficavam do lado de 
fora do banheiro. Os bebedouros 
também foram adaptados com 
a inserção de bicas”, disse.

As aulas estão sendo reto-
madas com a duração de três 
horas. Parte das unidades irão 
funcionar com esquema de 
rodízio: enquanto metade da 

turma assiste uma semana de 
aulas presenciais, a outra fica 
em casa e vice-versa. O reforço 
será feito de forma remota, pelo 
aplicativo ‘Rioeduca em Casa’, 
com aulas pela TV Escola (canal 
2.3 na TV aberta). 

“Quem tiver dúvidas no 
acesso ao aplicativo, pode en-
trar no site da Secretaria de 
Educação (https://www.rio.rj.
gov.br/web/rioeduca), onde há 
informações sobre como gerar 
login e acessar as aulas, ou ligar 
para o número 1746”, orientou 
Renan Ferreirinha.

Unidades foram adaptadas
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Emoção e protestos no 
enterro do menino Ray 
Parentes do adolescente morto durante ação da PM em Campinho pedem justiça

LUCIANO BELFORD

Familiares se despedem de Ray Pinto, de 14 anos: durante o cortejo, gritos e cartazes pedindo justiça

O 
sepultamento de 
Ray Pinto Faria, de 
14 anos de idade, foi 
marcado por emoção 

e protestos. O enterro acon-
teceu na tarde de ontem, no 
cemitério de Irajá. A família 
acusa a polícia pela morte 
do adolescente, que aconte-
ceu durante uma ação da PM 
no Morro do Fubá, em Cam-
pinho, Zona Norte do Rio. 
Durante o cortejo, o grito de 
ordem era: “Justiça para o 
Ray”. Segundo os parentes, o 
menino estava no portão de 
casa quando foi abordado e 
levado por policiais. 

Com cartazes que diziam 
“A luta por justiça continua”, 
“Ele era só uma criança” e 
“Não entendi porque teve 
que ser assim”, a despedida foi 
emocionante. Durante o veló-
rio, a mãe, Alessandra Concei-
ção Pinto, 34, chegou a pas-
sar mal. “Quero justiça para o 
meu filho. Meu filho era só um 
adolescente, um morador, um 
menino que gostava de jogar 
bola. Tiraram um pedaço de 
mim”, disse ela.

A família prometeu que vai 
buscar resposta para o crime 
e que não vai desistir. “Da-
qui pra frente, vamos buscar 
justiça. Vamos correr atrás e 
fazer a justiça se cumprir. Es-
tamos tristes e revoltados”, 
afirma Lucas Izaías, 19, pri-
mo de Ray.

tar sempre com a gente, virou 
uma estrelinha. Não vamos 
esquecer ele nunca. Quando 
você usar a blusa que vocês 
têm igual, vou usar a dele jun-
to com você. Você não vai ficar 
sozinho. Estão contra a gente, 
mas Deus está com a gente”.

Sem recursos para o se-
pultamento do adolescente, 
orçado em R$ 3 mil, a família 
pediu ajuda à ONG Rio de Paz, 
que arcou com os custos.

Os familiares afirmam ain-

da que passaram algumas ho-
ras sem saber do paradeiro 
de Ray, até receberem a infor-
mação de que o adolescente 
estava no Hospital Municipal 
Salgado Filho, onde foi encon-
trado morto por sua mãe.

“Pegaram meu filho e eu 
tive que procurar ele. Per-
guntei aos policiais e eles dis-
seram que não sabiam dele. 
Quando encontrei, ele estava 
no Salgado Filho, morto”, con-
ta a mãe.

Entre os presos está miliciano conhecido 
como ‘Neném’ e ligado a Orlando Curicica

Ação contra a milícia 
prende 25 na Baixada

REPRODUÇÃO

Miliciano Pedro Paulo Silva, o ‘Neném’, detido em Vargem Pequena

A Força-Tarefa da Polícia 
Civil para combate à milí-
cia realizou, ontem, uma 
operação contra o braço 
financeiro da organização 
criminosa em municípios 
da Baixada Fluminense e 
na Zona Oeste do Rio, com 
objetivo de prender mili-
cianos, asfixiar as fontes 
de renda e interromper 
comércios e serviços ile-
gais. Na ação, 25 pessoas 
foram presas. 

Entre os presos está 
Pedro Paulo Silva de Oli-
veira, comparsa do mili-
ciano Orlando Curicica, 
conhecido como ‘Neném’, 
que é apontado pela polí-
cia como chefe da milícia 
que atua na comunidade 
Dois Irmãos em Jacarepa-
guá, na Zona Oeste do Rio. 
Ele tinha três mandados 
de prisão pendentes pelos 
crimes de homicídio qua-
lificado e foi detido em 
Vargem Pequena, Zona 
Oeste do Rio.

No ano passado foi de-

flagrada a operação deno-
minada Entourage (DHC/
GAECO), para desarticu-
lar e prender milicianos da 
Zona Oeste do Rio. A ação se 
apoiava em dois inquéritos 
que tiveram início com as in-
vestigações dos assassinatos 
da vereadora Marielle Fran-
co e do motorista Anderson 
Gomes. Na época, Orlando 
Curicica foi apontado como 
responsável por vários cri-
mes praticados por milicia-
nos na Zona Oeste. A denún-
cia foi recebida e as prisões 
decretadas pelo II Tribunal 
do Júri e Neném era um dos 
alvos.

Os inquéritos policiais 
revelaram que o grupo ope-
rava na exploração ilegal de 
serviços de transporte, lazer, 
alimentação e segurança, co-
brando taxas de proteção aos 
comerciantes da localidade, 
pedágios aos trabalhadores 
de transporte alternativos 
(vans e mototáxis), além de 
dominar associações de mo-
radores das regiões. 

SONHO DE JOGAR FUTEBOL

Um adolescente sorridente, 
filho do meio dentre três ir-
mãos, cheio de sonhos e tor-
cedor do Flamengo. Assim o 
jovem era conhecido por ami-
gos e parentes. “Ele era um 
menino contente, alegre e que 
sonhava em ser jogador de fu-
tebol”, conta o primo Lucas.

Muito emocionada, a irmã 
mais nova, Ana Júlia, 12, ten-
tava consolar o irmão mais 
velho, Patrick, 17: “Ele vai es-

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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Conselho discute pena branda
Dos 21 titulares, apenas três defenderam abertamente punição para Daniel Silveira

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Fernando Rodolfo ainda não tem opinião sobre o caso Silveira

I
ntegrantes do Conselho de 
Ética da Câmara discutem 
aplicar punição branda ou 
até mesmo livrar o depu-

tado Daniel Silveira (PSL-RJ) 
de qualquer censura após os 
ataques à democracia, a mi-
nistros do STF e apologia à 
ditadura militar. O colegiado 
instarou processo que pode le-
var à cassação do bolsonarista. 
Dos 21 titulares do conselho 
consultados pela Agência Es-
tadão Conteúdo, apenas três 
defenderam abertamente pu-
nição a Silveira. A maioria não 
quis antecipar como votará.

Ontem, o deputado Fernan-
do Rodolfo (PL-PE) foi o esco-
lhido do presidente do conse-
lho, Juscelino Filho (DEM-PA), 
como relator do processo de 
Silveira. Rodolfo será respon-
sável pelo relatório sobre o 
caso, que será votado, e pode 
resultar na cassação do parla-
mentar bonsonarista.

Silveira completa hoje dez 
dias de prisão, determinada 
pelo ministro do STF Alexan-
dre de Moraes e confirmada 
pelos plenários da Corte e da 
Câmara. Apesar de preso em 
flagrante, continua recebendo 
salários. Além da remunera-
ção de R$33.763, tem à dispo-
sição do gabinete cota mensal 
de R$ 35.759,97 para custear 
atividades do mandato.

O conselho também instau-
rou procedimento para ana-
lisar as denúncias contra a 
deputada Flordelis (PSD-RJ), 
acusada de ser mandante do 
assassinato do marido, pastor 
Anderson do Carmo. Ela foi 

afastada do mandato pela 2ª 
Câmara Criminal do TJ-RJ.

Nos bastidores, a avaliação 
é de que o início simultâneo 
das representações beneficia 
o bolsonarista. Sob reserva, 
deputados argumentam que 
as penas devem ser distintas 
porque a agressividade verbal 
de Silveira não pode ser com-
parada à acusação de assassi-
nato. Por esse raciocínio, seria 
Flordelis, e não ele, quem de-
veria perder o mandato.

A oposição busca conven-
cer colegas de que as duas con-
dutas foram graves e passíveis 
de punições firmes. “Seja ‘cri-
mezinho’ ou ‘crimezão’, aten-
taram contra a ética e o decoro 
parlamentar. Não compete ao 
conselho decidir se punições 
têm que ser diferentes porque 
crimes foram diferentes. Isso 
compete à Justiça”, afirmou 
Júlio Delgado (PSB-MG).

 > A deputada federal 
Flordelis (PSD-RJ) re-
cebeu alta no início da 
tarde de ontem, após 
ser hospitalizada por 
“excesso de medica-
ção”. Conforme a asses-
soria da parlamentar, 
ela baixou emergência 
do Hospital Niterói 
Dor em Icaraí, na terça 
à noite, e foi encami-
nhada ao CTI, onde fez 
lavagem estomacal.

O incidente do Flor-
delis aconteceu, segun-
do a assessoria, horas 
após a decisão do TJ-RJ 
de afastá-la do cargo. A 
decisão, que passará 
pelo plenário da Câma-
ra dos Deputados para 
decidir se será manti-
da, é para que a parla-
mentar fique afastada 
de qualquer função pú-
blica até seu julgamen-
to em processo. 

Além do relator do 
processo na 2ª Câma-
ra Criminal do TJ-RJ, 
desembargador Celso 
Ferreira Filho, votaram 
a favor do afastamen-
to da parlamentar do 
PDS o desembargador 
Antonio José Ferreira 
de Carvalho e a desem-
bargadora Kátia Maria 
Amaral Jangutta.

Flordelis 
recebe alta 
de hospital

FILHO DE PRESIDENTE ESCAPA 

Eduardo Bolsonaro absolvido após ofender Joice Hasselmann

 NO Conselho de Ética arqui-
vou ontem o processo contra 
o deputado Eduardo Bolsona-
ro (PSL-SP) por suposta que-
bra de decoro parlamentar ao 
ofender a deputada também 
do PSL, Joice Hasselmann (SP).

Por 12 votos a 3, o conselho 
votou por absolver o filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Deputa-
dos ainda podem recorrer para 
que a matéria seja analisada 
pelo plenário da Câmara, con-
tanto que o recurso tenha pelo 
menos mais 51 assinaturas dos 

parlamentares. Do contrário, o caso 
volta aos Conselho de Ética.

A representação foi feita em 
2019 pelo presidente do PSL, Lucia-
no Bivar. Em uma das publicações, 
Eduardo usou a montagem de nota 
falsa de R$ 3 com a imagem de Joi-
ce. Segundo o relator, deputado 
Eduardo Costa (PTB-PA), o parla-
mentar não extrapolou as prerro-
gativas da atividade parlamentar. 
“Conclui-se que o representado não 
extrapolou prerrogativas inerentes 
ao mandato, na medida em que 
apenas explicitou, embora de forma 

mordaz, posicionamento sobre 
eventos que suscitaram intenso 
debate político”.

O presidente Bolsonaro 
abandonou uma entrevista 
coletiva, no Acre, ao ser ques-
tionado sobre a decisão do STJ 
de derrubar a quebra de sigilos 
bancários do seu filho e senador 
Flávio Bolsonaro (PSL-RJ). A 
decisão da 5ª Turma se refere à 
anulação da quebra de sigilos 
bancários e fiscais no caso de su-
posto esquema de rachadinhas 
quando era deputado estadual.

Menos 

recursos 

só nas 

ditaduras

A Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) 
Emergencial, que em sua 
versão preliminar acaba 
com a obrigatoriedade do 
governo federal em fazer 
investimentos mínimos 
nas áreas da Educação e 
da Saúde, fará, na avalia-
ção de especialistas, com 
que os gastos diminuam 
mais ainda para os dois 
setores. A medida que vai 
tramitar no Congresso 
tem a aprovação do presi-
dente Bolsonaro.

Essa meta, em vigor 
desde 1934, só foi descum-
prida em dois períodos: 
na Constituição de 1937, 
com a ditadura do Estado 
Novo (1937-45) de Getúlio 
Vargas; e na Lei Maior de 
1967, época da Ditadura 
Militar (1964-1985).

Em 1988, a Constitui-
ção obrigou a federação 
em fazer um investimento 
mínimo na área educati-
va de 18% da arrecadação. 
Para estados e municípios 
, foi mantida a quantia de 
25%. Na área da Saúde , o 
piso estadual é de 12%, e 
15% municipal.

Os apoiadores da pro-
posta argumentam que 
a vinculação se trans-
forma em ineficiência e, 
portanto, uma maior au-
tonomia faria com que o 
governo gastasse melhor 
os recursos.

 > Brasília e Rio

 > Brasília
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FLAMENGO VASCO

Rodrigo Caio está pronto 
para encarar o São Paulo
Rubro-Negro só depende de uma vitória hoje no Morumbi para ser octacampeão

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O 
zagueiro Rodrigo 
Caio, ausência no 
treino na última ter-
ça-feira, apareceu 

cedo ontem para entrevista no 
Ninho do Urubu. O defensor, 
que não deverá ser problema 
para o jogo de hoje contra o 
São Paulo, fez questão de exal-
tar a torcida do Rubro-Negro 
na véspera do duelo que pode 
selar mais um título com a ca-
misa do clube e a oitava taça 
do Brasileiro para o Mengão. 
O Rubro-Negro precisa ven-
cer o Tricolor Paulista para ser 
campeão sem depender de tro-
peço do Internacional contra o 
Corinthians, em Porto Alegre.

“Desde quando cheguei, 
consigo sentir a vibração e a 
energia maravilhosa que é a 
torcida do Flamengo. A gen-
te fica muito feliz e motivado 
quando temos essas formas de 
apoio. A gente espera que pos-

sa transmitir toda essa ener-
gia positiva para dentro de 
campo, como foi contra o In-
ternacional. Espero que con-
tra o São Paulo seja da mesma 
forma. Sabemos da dificulda-
de do jogo, o São Paulo é uma 

grande equipe, mas não tenho 
dúvida de que estamos prepa-
rados e de que vamos conse-
guir o objetivo final”, afirmou.

Sobre a contusão que so-
freu contra o Inter, afirmou 
que não deve ser problema 

para Rogério Ceni na partida 
de hoje contra o clube paulis-
ta. “Tive pancada bem forte na 
área do tornozelo, mas estou 
bem. Já estou apto para trei-
nar e jogar. O mais importante 
é que a equipe esteja bem foca-
da. Que possamos nos prepa-
rar muito e que estejamos em 
grande dia”, revelou.

O Flamengo divulgou os re-
lacionados para a partida con-
tra o São Paulo, no Morumbi. 
A novidade ficou por conta 
de Diego Alves, que não atua 
desde a vitória sobre o Sport, 
no Recife, no último dia 1º. O 
goleiro sofreu lesão na coxa. A 
tendência é que Diego Alves 
não entre em campo e Hugo 
Souza continue como titular. 
Willian Arão, que sofreu fra-
tura no dedo do pé direito, foi 
relacionado, como aconteceu 
contra o Inter, mas não teve 
condições de jogo.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Fred anunciou que irá cum-
prir seu contrato com o Flu-
minense e se aposentar em 
2022. Ídolo máximo, o legado 
que o camisa 9 deixa é muito 
maior do que apenas o que 
fez em campo. Sinal disso foi 
essa declaração: ‘”A gente 
quer que os grandes jogado-
res venham pra cá. Os gran-
des patrocínios. A gente não 
quer elogio falso, mas quer 
reconhecimento. A gente re-
conquistou tudo e essa recon-
quista da Libertadores é um 
recado pra quem está de fora 
que aqui é um grande clube.” 
Fred é a síntese da grandeza 
do Flu e a injeção de ânimo 
que o clube precisava.

O LEGADO
REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

SEMPRE PELOS CARIOCAS

E 
chegamos ao fim de mais um Campeonato 
Brasileiro e mais uma temporada da “Em 
Grande Fase” por aqui. Ou melhor, che-

garemos nesta noite com todas as partidas da 
38ª rodada do Brasileirão. Botafogo, Coritiba, 
Goiás e Vasco, infelizmente, devem integrar 
os rebaixados. É entristecedor sentir a ficha 
caindo de que dois cariocas foram rebaixados 
para a Segunda Divisão. E, para ser muito sin-
cero, nem acho que time para isso eles tinham. 
Deveriam ter ficado. Mas é o que sempre digo: 
nunca é tarde para recomeçar. Dois para baixo 
e dois para cima. O Fluminense tenta carimbar 
a vaga direto na Libertadores e coroar a já ma-
ravilhosa campanha. Para isso precisa vencer o 
Fortaleza, torcer para o rival Flamengo ganhar 
do São Paulo e, infelizmente para os Tricolores, 
ver o time da Gávea ser campeão brasileiro mais 
uma vez. Meu pensamento é esse pois o futebol 
carioca vem em primeiro lugar. O Flu tem tudo 
para se reconstruir e voltar a disputar grandes 
coisas, inclusive contra o Fla, e o Rubro-Negro 
quer seguir colhendo os frutos que plantou ao 
longo dos últimos anos. Grande fase!

Flamengo está perto de mais um título do Brasileirão

 n O que era esperado, e 
eu entendo como ideal, 
vai acontecer. Vanderlei 
Luxemburgo vai se des-
pedir do Vasco na par-
tida contra o Goiás, em 
São Januário, pela última 
rodada do Campeonato 
Brasileiro. A decisão foi 
anunciada oficialmente 
pelo Gigante da Colina e 
creio que o entendimento 
é claro: o Vasco precisa de 
novos ares. A história de 
Luxa é inconfundível. Sou 
fã por tudo o que fez. Mas 
é hora de descansar. Boa 
sorte ao pofexô e muita 
sabedoria ao Cruzmalti-
no na escolha do próximo 
comandante...

ADEUS, LUXA

GOLAÇO

 nO Flamengo e a Secretaria Municipal de Esportes vão as-
sinar um convênio que dará direito aos atletas de destaque 
nas Vilas Olímpicas de fazerem testes e serem aproveita-
dos pelo time da Gávea. Um golaço do presidente Rodolfo 
Landim e também do secretário Guilherme Schleder, que 
costuraram esse acordo benéfico para todos os lados. Es-
porte é lazer, cultura e inclusão social.
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Depois de anunciar que ficaria, técnico 
chega a acordo com diretoria para sair

Luxemburgo deixará 
Cruzmaltino após jogo 
de hoje com Goiás

Vanderlei Luxemburgo está 
de saída do Vasco. Após 
uma reunião ontem, a di-
retoria do clube optou pela 
dispensa do experiente trei-
nador, que fará sua despe-
dida hoje, contra o Goiás, 
em São Januário, jogo que 
deve selar o quarto rebai-
xamento do Cruzmaltino.

A presença no banco 
hoje foi confirmada por 
Luxa em sua conta no Ins-
tagram. Em vídeo na Vasco 
TV, ele agradeceu à torcida 
pelo apoio recebido duran-
te o trabalho para tentar li-
vrar o Vasco da quarta que-
da. Foi a segunda passagem 
de Luxemburgo pelo Vasco. 

Apesar de ter chances 
matemáticas de permane-
cer na Série A, a queda do 
Vasco para a segunda di-
visão é iminente. O Cruz-
maltino precisa tirar um 

saldo de 12 gols na última 
rodada e ainda torcer para o 
Bahia ser derrotado.

A equipe carioca não deve-
rá contar mais uma vez com 
Martín Benítez, que já des-
falcou o Vasco contra o Co-
rinthians, e deverá ser esca-
lada com: Fernando Miguel, 
Léo Matos, Ricardo Graça, 
Leandro Castan e Henrique; 
Bruno Gomes, Andrey e Car-
linhos; Yago Pikachu, Talles 
Magno e Cano.

O futuro do atacante Ger-
mán Cano deverá ser definido 
na próxima semana. O empre-
sário do argentino, José Cons-
tanzo, confirmou que virá ao 
Rio para conversar com os di-
rigentes sobre a permanência 
do jogador. O clube precisa se 
posicionar se com o rebaixa-
mento para a Série B terá con-
dições de arcar com o salário 
em torno de R$ 250 mil.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Busca de vaga direta na Liberta
Tricolor precisa vencer o Fortaleza e de um tropeço de paulistas

O Fluminense encerra a sua 
participação na competição 
buscando uma vitória sobre o 
Fortaleza, no Maracanã, hoje, 
para coroar a temporada com 
classificação direta para fase 
de grupos da Libertadores.

Para conseguir, além de 
derrotar a equipe cearense, 
o clube das Laranjeiras pre-
cisa torcer para que o São 
Paulo não vença o Flamengo, 
no Morumbi. A partida pode 
valer o título do Brasileiro ao 
maior rival do Flu.

O jogo marca a despedi-
da de Marcão, que voltará à 
função de auxiliar. A partir do 
próximo sábado, Roger Ma-
chado, assumirá o comando 
do Tricolor e terá o ex-volante 
como seu braço direito. Com 
um retrospecto superior ao de 

Jogo marca despedida de Marcão

LUCAS MERCON/ FLUMINENSE

Odair Hellmann, Marcão quer 
a classificação para a fase de 
grupos como cereja no bolo 
para uma temporada de mui-
ta superação.

Sem poder contar com 
Nino, Egídio e Martinelli, o 

Fluminense deverá ser esca-
lado com: Marcos Felipe, Ca-
legari, Luccas Claro, Matheus 
Ferraz e Danilo Barcelos; An-
dré (Yuri), Yago Felipe e Nenê; 
Lucca, Luiz Henrique e Fred.

Em coletiva ontem, Fred 
falou sobre Roger Machado, 
oficializado novo treinador. 
Ele elogiou o comandan-
te com quem trabalhou no 
Atlético-MG.

“É um treinador muito 
preparado, peguei uma pré-
-temporada no Atlético-MG, 
todos os jogadores elogiaram 
o trabalho dele na época, con-
seguiu implantar o conceito de 
jogo dele. Temos que buscar de 
todo jeito essa vitória que, com 
a combinação de resultados, 
nos possibilitaria ir direto pra 
Libertadores”, afirmou.

JESUS SÓ SAI SE FOR DEMITIDO
Jorge Jesus está pressionado no Benfica. O 

português deixou claro que não entregará 

o cargo e só sairá se for demitido.

Alvinegro se 
despede da 
Série A
Com a cabeça na próxima 
temporada, o Botafogo faz 
hoje sua despedida da Série 
A contra o Ceará, às 21h30, 
no Castelão. Lucio Flavo sairá 
do comando do time. Ele será 
substituído por Marcelo Cha-
musca contratado pelo nova 
diretoria alvinegra para a re-
formulação do clube.

Para a última partida do 
Brasileiro, o Botafogo busca 
um resultado positivo, após 
vencer o São Paulo e encerrar 
um jejum de dez jogos sem 
vitória. O Alvinegro deverá 
ser escalado com: Diego Lou-
reiro, Kevin, Marcelo Bene-
venuto, Sousa e Hugo; Kay-
que, Luiz Otávio, Davi Araú-
jo, Warley e Bruno Nazário; 
Ênio e Rafael Navarro.
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Receita Federal divulga regras para a 
declaração do Imposto de Renda 2021
Entrega começa em 1º de março e vai até 30 de abril. Quem recebeu o auxílio emergencial deve prestar contas ao Leão

ARTUR LIMA / DIVULGAÇÃO

Contribuinte pode baixar o programa gerador da declaração a partir de hoje: sem reajuste na tabela

A 
Receita Federal anun-
ciou ontem as regras 
para a declaração do 
Imposto de Renda de 

2021, ano-base 2020. O perío-
do de entrega começa na se-
gunda-feira da próxima sema-
na, dia 1º de março, a partir das 
8h, e vai até o dia 30 de abril. 

O contribuinte poderá bai-
xar o programa gerador da de-
claração a partir de hoje. Sem 
reajuste na tabela, os valores 
deste ano são os mesmos do 
ano passado.

Desde 2020, as restituições 
deixaram de ser pagas em sete 
lotes e mudaram para cinco. 
O primeiro lote de restituição 
do IR será liberado no dia 31 
de maio, enquanto o segundo 
no dia 30 de junho. O terceiro 
no dia 30 de julho, o quarto no 
dia 31 de agosto e, por último, 
o quinto ficou para o dia 30 de 
setembro.

As restituições serão priori-
zadas pela data de entrega da 
DIRPF. Algumas categorias de 
contribuintes têm prioridade 
legal no recebimento da resti-
tuição: aqueles com 60 anos 

o auxílio emergencial. 
Para a declaração deste 

ano, a Receita Federal anun-
cia uma novidade — a decla-
ração pré-preenchida, que foi 
disponibilizada em 2014 ape-
nas para usuários com certi-
ficado digital. O contribuinte 

inicia com a declaração preen-
chida com diversas informa-
ções já prestadas à Receita Fe-
deral por outras fontes. Cabe 
ao cidadão apenas verificar 
as informações, corrigindo 
eventuais distorções e com-
plementando, se necessário.

ou mais, sendo assegurada 
prioridade especial aos maio-
res de 80 anos; os portadores 
de deficiência física ou molés-
tia grave e contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério.

Neste ano, a Receita Fe-
deral espera receber mais de 
32,6 milhões de declarações, 
um aumento de aproximada-
mente 700 mil prestações de 
contas ao leão. Isso porque em 
2020, a Fisco recebeu 31,9 mi-
lhões de declarações. Do total 
de preenchimentos, a expecta-
tiva de imposto a restituir é de 
60%, 21% sem imposto a pagar 
e 19% de imposto a pagar. 

Segundo a Receita Fede-
ral, quem recebeu o auxílio 
emergencial no ano passado 
pago pelo governo em razão 
da pandemia do coronavírus 
deverá prestar contas ao Leão, 
em qualquer valor. O órgão 
afirma que a declaração deve 
apresentar outros rendimen-
tos tributáveis em valor anual 
superior a R$ 22.847,76. Quem 
teve um rendimento maior 
que esse valor deverá devolver 

Problemas 
no aplicativo 
do INSS

O Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) começou a fazer 
a prova de vida dos beneficiá-
rios pelo aplicativo. Porém, 
aposentados e pensionistas 
têm enfrentado problemas 
para conseguir acessar a pla-
taforma. O órgão afirmou que, 
inicialmente, a ferramenta é 
um projeto piloto e não está 
disponível para todas as pes-
soas. Segundo o INSS, apenas 
os segurados selecionados, que 
receberem a notificação, pode-
rão fazer o procedimento pelo 
aplicativo. 

O beneficiário que estiver 
com a prova de vida pendente 
também será notificado pelo 
Meu INSS ao realizar o acesso. 
Assim, será direcionado para 
proceder com a realização 
da prova de vida por meio da 
biometria facial no aplicativo 
gov.br. Basta baixar o aplicati-
vo nas lojas virtuais (gov.br na 
Play Store ou na App Store).

QUEM DEVE DECLARAR

Deve declarar o Imposto de 
Renda quem recebeu ren-
dimentos tributáveis acima 
de R$ 28.559,70 em 2020; 
quem recebeu rendimentos 
isentos, não tributáveis ou 
tributados exclusivamente 

na fonte, cuja soma tenha 
sido superior a R$ 40 mil 
no ano passado; obteve, em 
qualquer mês, ganho na alie-
nação de bens ou direitos su-
jeito à incidência do imposto 
ou, ainda, realizou operações 
em bolsas de valores, de mer-
cadorias, de futuros e asse-
melhadas; quem teve, em 
2020, receita bruta em valor 
superior a R$ 142.798,50 em 
atividade rural; quem tinha, 
até 31 de dezembro de 2020, 
a posse ou a propriedade de 
bens ou direitos de valor total 
superior a R$ 300 mil; quem 
passou à condição de resi-
dente no Brasil em qualquer 
mês do ano passado e nessa 
condição encontrava-se em 
31 de dezembro de 2020; caso 
tenha optado pela isenção do 
IR incidente sobre o ganho 
de capital auferido na venda 
de imóveis residenciais cujo 
produto da venda seja apli-
cado na aquisição de imóveis 
residenciais localizados no 
país, no prazo de 180 dias, 
contado da celebração do 
contrato de venda.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

da equipe econômica, como o secretário especial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, e do Tesouro, Bruno Funchal, e também do governo do Rio, como os titulares da 
Casa Civil , Nicola Miccioni, e da Fazenda, Guilherme Mercês, estiveram na reunião.

INTEGRANTES

Estado abre caminho 
para contratar pessoal
Veto presidencial à medida pode ser revertido por lei, sinalizou ministro da Economia

EDU ANDRADE/ASCOM/ME

Guedes recebeu Cláudio Castro e secretários na sede da pasta

O 
governo fluminense 
abriu caminho para 
conseguir aderir ao 
novo Regime de Re-

cuperação Fiscal (RRF) e a 
contratar servidores para 
cargos vagos. As medidas 
ainda não saíram do papel e 
o momento ainda é de nego-
ciação. Mas os temas foram 
tratados ontem pelo gover-
nador em exercício Cláudio 
Castro e o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. O ti-
tular da pasta, por sua vez, 
sinalizou que em breve isso 
será possível.

O Rio está à espera da re-
gulamentação da nova versão 
do RRF, prevista na Lei Com-
plementar 178/21, para enfim 
formalizar o acordo de recu-
peração fiscal com a União.  

Após a reunião, Castro dis-
se que reforçou com a equipe 
do governo federal a impor-
tância de entrada do Rio no 
regime: “O Rio precisa que 
saia logo essa regulamen-
tação para enfim aderir ao 
novo plano. Hoje a gente está 
com uma liminar no STF, o 
que não é bom pro Rio, não é 
bom para a União, não é bom 
para ninguém. O que disse-
ram é que (o decreto) vai sair 
nos próximos dias”.

 n O home office vem ganhan-
do força no serviço público da 
União: de 13 órgãos federais 
que tinham aderido à moda-
lidade, o número já subiu para 
34. Alguns, como por exemplo 
a Controladoria-Geral da União 
(CGU) e agências reguladoras, 
já possuíam teletrabalho an-
tes da publicação da Instrução 
Normativa 65/2020, que trou-
xe novas diretrizes para esse 
modelo de atividade. 

Após este ato, outros 34 ór-
gãos e entidades do governo 
federal já editaram portaria de 
autorização para implantação 
do Programa de Gestão (PGD). 
A adoção desse programa é op-
cional à Administração Pública, 
assim como a decisão de ado-
tar ou não o trabalho remo-
to é do próprio servidor. Além 

disso, ocorrerá em função da 
conveniência e da compatibi-
lidade das atividades a serem 
executadas.

A lista atualizada engloba 
os mais variados órgãos. En-
tre eles, a Agência Espacial 
Brasileira, Agência Nacional 
de Águas, Agência Nacional 
de Aviação Civil, Agência Na-
cional de Energia Elétrica, 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar, Agência Na-
cional de vigilância Sanitá-
ria, Banco Central do Brasil, 
Comissão de Valores Imo-
biliários, Fundação Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS), ministérios da Cida-
dania, Economia, de Minas e 
Energia e outros.

TRABALHO REMOTO NA UNIÃO

Mais de 30 órgãos aderem ao modelo

Regras do home office foram definidas por secretaria do ME

JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL

 > A definição sobre o iní-
cio da vigência do regi-
me — se em janeiro, ou 
a partir da regulamen-
tação da lei — foi outro 
ponto discutido. Esse 
esclarecimento influen-
ciará diretamente nas fi-
nanças do estado. 

O Rio já pagou este ano 
R$ 400 milhões ao Tesou-
ro Nacional. O valor é re-
ferente à parcela da dívi-

da. Se os efeitos da lei já 
estiverem valendo, quan-
do o estado aderir ao RRF, 
recuperaria esse valor. 

À coluna, o secretário 
de Fazenda, Guilherme 
Mercês, destacou que será 
feita uma consulta formal. 
“A ideia é que a gente faça 
essa consulta ao governo. 
A pergunta é: quando pas-
sa a valer? Aí a gente teria 
os efeitos retroativos”.

Efeitos no caixa estadual

 > Ao sancionar, em ja-
neiro, a Lei 178, o pre-
sidente Jair Bolsonaro 
vetou alguns trechos. 
Entre eles, o que autori-
zava a reposição de pes-
soal em casos de vacân-
cia. Esse ponto é consi-
derado crucial pelo Rio 
e outros estados. 

Castro falou sobre o 
assunto com Guedes. O 
ministro afirmou que a 
União deve enviar um 
projeto ao Congres-
so prevendo a medida 
antes de o Parlamento 
derrubar o veto.

“É complexo ficar 
três anos sem poder re-
por um policial, profes-
sor, médico. Vai gerar 
um colapso nas políti-
cas públicas dos esta-
dos. Ainda mais o Rio 
que já vem há três anos 
só podendo fazer repo-
sição”, afirmou o gover-
nador em exercício.

Risco de 
colapso 
dos serviços
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BIANCA JOY PORTE É A PATROA DO BEM

FábiaOliveira

AMEAÇA E DIFAMAÇÃO

Paula Thomaz abre queixa-crime 

contra Gloria Perez

DIV
ULG

AÇÃO 

Não, caro leitor, você não leu 
errado! A Paula Thomaz, que foi 
condenada e cumpriu pena pelo 

assassinato da atriz Daniella Perez, 
filha da Gloria Perez, abriu uma quei-
xa-crime contra a autora da TV Globo. 
Tudo começou quando Gloria, no 
Facebook, respondeu alguns comen-
tários de seus seguidores sobre o fato 
de Paula estar investindo na carreira 
artística de sua filha mais nova. Em 
uma de suas falas, Gloria afirmou que 
“essa criminosa não tem limites. Não 
preservou o filho que tinha na barriga 
quando se fez assassina e não preser-
va a filha de um meio (artístico) onde 
terá sempre como referência ser filha 
de uma assassina”, escreveu a autora. 

Paula Thomaz, que atualmente usa 
o sobrenome Peixoto, e o marido dela, 
Sérgio Peixoto, abriram um boletim de 
ocorrência contra Gloria e alguns dos 
seguidores da autora na Delegacia da 

Criança e do Adolescente Vítima, no 
Centro do Rio, pelos crimes de 
ameaça e difamação. No de-
poimento, o casal cita algumas 
ameaças dos seguidores de 
Gloria como: “Vai Gloria, agora 
manda matar a filha dela” e “É 
bom ela colocar a filha sim, 
quem sabe acontece o mesmo 
e alguém tira a vida da filha dela 
da mesma forma. Aqui se faz, 
aqui se paga”.

Gloria Perez já foi intimada a 
depor, mas em seu lugar enviou 
seu advogado para se inteirar da 
denúncia. Alguns dos seguidores 
da autora responsáveis pelas 
ameaças citadas no boletim de 
ocorrência também podem ser 
intimados. Até o momento, o 
inquérito segue em fase de dili-
gências e ainda não virou um 
processo. 

CONFINADO NO ‘BBB’

FIUK LANÇA MÚSICA 

Na comédia ‘Lucicreide vai pra Marte’, que estreia hoje nos cinemas, a atriz Bianca Joy Porte interpreta Débora, patroa 
da protagonista, personagem de Fabiana Karla. Elas têm uma relação de patroa e empregada sonhada por muitas 

babás. “Ela incentiva a Lucicreide a ir para Marte, não cria nenhum empecilho. E olha que a minha personagem é 
aquela mãe que trabalha à beça e acaba sendo ausente com o filho Tavinho (Gianlucca). Uma coisa bem de Brasil 

que a gente conhece. Lucicreide é uma segunda mãe para o menino, maravilhosa”, diz Bianca.

R
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Crise mais que superada

Após anunciar 
sua separação de 
Simone Poncio, 
no início deste 
mês, o bispo 
Márcio Poncio 
confirmou à 
coluna que reatou 
o casamento com 
a mãe de seus dois filhos, Sarah e Saulo Poncio. Segundo o 
patriarca da família Poncio, o casal passou por uma crise, mas 
que já está mais que superada. “Todo casal passa por crise, mas 
somente aqueles que se amam superam”, disse o religioso.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Ainda confinado no ‘BBB 21’, Fiuk lançou ontem, com a ajuda do pai, Fábio Jr, e da irmã Cleo, a sua 
mais nova música intitulada ‘Amor da Minha Vida’. “Quando ele decidiu entrar no reality, já tinha 
alguns projetos engatilhados e nós o ajudamos a deixar as coisas preparadas. ‘Se você estiver lá, a 
gente faz por você’, contou Cleo, ao lado do pai cantor, durante uma coletiva virtual.
Cleo ainda revelou que a família está angustiada com o reality. “É muito agoniante, gente. Quando 
eu dei todo apoio para ele ir, foi porque era uma coisa que ele queria muito fazer, não foi pensando 
em mim. Se fosse pensando em mim, eu diria: ‘não vai, por favor’. Você fica agoniada, é uma pessoa 
sua lá 24h por dia sendo observada, e muita gente tem uma predisposição a implicar, a julgar, a 
colocar nos outros as frustrações e os medos e as negatividades dos outros”, disse a atriz e cantora.
Fábio Jr, por sua vez, analisou a participação do filho no jogo. “Nesse último momento, Fiuk deu uma 
acordada. Tem a galera do ódio que ele precisa ficar esperto”, comentou o cantor.

REPRODUÇÃO INTERNET 
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BUMBUM 

AG. NEWS

DIFICULDADE PARA FECHAR 

ELENCO NO URUGUAI
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Uma semana após ser eliminado do ‘BBB 21’, Nego Di 
resolveu fazer um desabafo sobre os ataques racistas 
que vem recebendo desde que deixou a casa mais 
vigiada do Brasil. “Seu lixo escroto, tem que morrer, 
seu verme”, diz uma das mensagens expostas pelo 
humorista em seus stories do Instagram. 
Em seu desabafo, Nego Di pede para que quem não 
o curte o deixe em paz: “Até quando isso? Me deixem 
viver. Não gosta da minha pessoa? Não gosta do meu 
humor? É só não procurar minhas coisas e esquecer 
que eu existo”, escreveu o ex-brother. 

Era para ser só mais uma foto publicada no Instagram, mas Zilu Godoi aca-

bou sendo vítima de haters e entrou em uma polêmica nas redes sociais. A 

empresária e ex-mulher do cantor Zezé Di Camargo chorou e denunciou uma 

perseguição, após um clique em que ela aparece deitada na cama de lingerie 

mostrando o bumbum. A foto chegou a ser retirada da plataforma. “Não en-

tendo por que o ser humano é tão ruim. Estou com o olho inchado de tanto 

chorar com decepção das pessoas e exitem pessoas que vêm aqui, que me 

seguem, me curtem e deixam mensagens maravilhosas. Mas tem pessoas 

tentando tirar a minha foto do Instagram, tentando me derrubar e derrubar 

minhas redes sociais. Nunca entrei na rede social de alguém para detonar, 

para denegrir a imagem ou para acabar com a pessoa. Então, não sei. Não 

consigo lidar com essa maldade toda”, começou Zilu.

A empresária, de 62 anos, contou que descobriu ter sido denunciada por um 

internauta e que essa pessoa também tem conseguido excluir alguns dos 

seguidores. “Além de ter tirado a foto, ela conseguiu deletar e tirar mais de 

50 mil pessoas que me seguiam. Mais de 50 mil! Então, assim, é deprimen-

te. Decepção de ver até onde vai a maldade das pessoas. Sempre prezo a 

paz, o amor e o respeito. Decepcionada”, desabafou Zilu.

DESABAFO

ATAQUES RACISTAS

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

Estrela e Darcy 
Maravilha são as 
atrações do Bar 
do Zeca Pagodi-
nho, na Barra. A 
partir das 18h. O 
couvert artístico 
custa R$ 25. 

Aos 22 anos, 
Pamela 
Moscardi, 
esteticista de São 
Paulo, descobriu 
que era amante 
de um jogador do 
Palmeiras. Ela, 
que também atua 
como 
influenciadora 
digital, afirma que 
há cerca de 20 dias 
começou a se 
relacionar com o 
meio-campo 
Patrick de Paula, 
acreditando que o 
rapaz estava 
solteiro, mas através de uma publicação 
dele nos stories do Instagram, descobriu 
que ele está em um relacionamento 
sério.  
 “Ele me mandou outra mensagem esse 
final de semana, me chamando pra ir em 
uma festa com ele. Mas eu não fui, porque 
eu não pude sair esse final de semana. E ele 
postou uma foto com a namorada dele e eu 
não sabia que ele tinha namorada. Ele 
postou fazendo uma homenagem pra ela. 
No Instagram dele não tem nada 
mostrando que ele está em um 
relacionamento sério. Quando ele postou, 

eu entrei no Instagram dela e vi que eles 
têm um relacionamento que não é 
recente, porque tem fotos deles antigas. 

A publicação 
em 
homenagem 
a ela estava 
nos stories e 
antes de 
completar as 
24h que fica no 
ar, ele apagou”, 
conta Pamela, 
que chegou a ir 
à casa do 
jogador e 
conhecer os 
amigos dele. 
 “Ele me levou 
na casa dele 
com os dois 
empresários dele 
lá, que são 

amigos íntimos dele. Foi a despedida do 
apartamento dele, porque ele estava se 
mudando pra uma cobertura. Até o jogador 
Danilo, que joga no Palmeiras também, 
estava lá. Ele me apresentou  pra eles, mas 
não como namorada, foi como se eu fosse a 
pessoa que ele estava se relacionando no 
momento”, diz a morena, que ainda 
pretende tirar satisfação com o atleta por 
ter omitido o fato de estar namorando.

A série ‘Desjuntados’, da Amazon Prime, que tem a atriz Danni Suzuki no elen-
co, vem enfrentando muita dificuldade de caminhar por conta da negativa de 
atores cotados pra integrar o casting. Acontece que a produção da série quer 
manter vários atores em quarentena durante mais de 10 dias no Uruguai para 
apenas um ou dois dias de gravações. Só que o detalhe é que eles querem que 
os atores fiquem disponíveis todo esse tempo e pagando apenas uma diária. 
Com isso, muita gente foi cotada para a nova produção do streaming, mas 
acabou não aceitando participar. Sendo assim, acabou atrasando o crono-
grama e agora a produção está tentando fechar com atores que estão por lá 
para sair mais em conta. 

Aline Riscado parou a Praia de Ipanema, na Zona Sul carioca, na tarde de ontem, com 
seu bumbum impecável e redondinho. A atriz foi clicada por um paparazzo nas areais 
e mostrou que está em dia com a boa forma. Além disso, os cliques de Aline só provam 
que a morena não precisa de retoques em programas de edição de imagens. 

ESTETICISTA DESCOBRE QUE É 
AMANTE DE JOGADOR DO PALMEIRAS

Fiuk contou para Rodolffo durante uma conversa no ‘BBB 21’ sobre a sua amizade com os noivos 
Maiara e Fernando. O ator e cantor revelou que o casal torceu por um affair dele com Maraisa. 
“Gosto muito dos dois. É bonito demais ver os dois cantando. Eles meteram uma pilha para eu 
ficar com a Maraisa. Ligaram pelo facetime nós dois e foi aquela encheção”, entregou o brother.

AFFAIR COM MARAISA ?

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

IMPECÁVEL
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 N O Coletivo Nacional dos Eletricitários, que reúne em-
pregados da Eletrobrás, alertou aos consumidores em 
folder distribuído por WhatsApp e redes sociais que a 
conta de luz pode subir até 16% a curto prazo com a imi-
nente privatização da estatal, que fornece hoje 50% da 
energia consumida no Brasil. Explica: a venda abrange 
15 grandes usinas espalhadas pelo país, que vendem a 
energia entre R$ 40 e R$ 60 o MegaWatt Hora (MWH), 
enquanto no mercado livre os preços do MWH variam 
de R$ 200 a R$ 800 – tabela que deve ser seguida pelo 
novo concessionário privado, se não houver regulação 
federal. Ainda destacam que a empresa é superavitá-
ria em bilhões de reais/ano, sem prejuízos, o que não 
justificaria vendê-la em prol de lucro.

Barragens 
 N Um detalhe citado é que 

a Eletrobrás administra 
47 barragens hídricas nes-
tas usinas (algumas têm 
60 anos), com fiscalização 
rigorosa e sem incidentes 
de rompimento, como no 
caso de mineradoras.

Olho no caixa
 N Já o governo federal, de 

sua parte, prevê a capita-
lização imediata de R$ 16 
bilhões para o Tesouro, e 
enxugamento na folha sa-
larial da União. 

Liberdade, liberdade...
 N Há mais de dois anos o 

Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ) omite no site do 
Banco Nacional de Man-

dados de Prisão o número 
de pedidos de detenção 
em aberto no país. Na úl-
tima publicação sem o ‘fil-
tro’ atual no portal, eram 
vergonhosos 400 mil não 
cumpridos.

VAR político 
 N A Ordem dos Advogados 

Conservadores do Brasil, 
criada em 2019, soltou 
um comunicado nas re-
des sociais conclamando 
eleitores e admiradores 
do presidente Jair Bolso-
naro a denunciarem num 
e-mail qualquer postagem 
que considerarem ofensi-
va a ele ou a familiares. 
E conclui: VAMOS PRO-
CESSAR TODOS. Assim, 
em caixa alta.

MERCADO

Motor fundido 
 N Uma conta de um em-

presário do setor: mais 
de mil trabalhadores 
vão perder emprego em 
concessionárias da Ford 
apenas em Minas Gerais, 
com o fechamento da 
montadora.  

Concurso$
 N Donos de empresas que 

promovem grandes con-
cursos no país estão es-
tupefatos com a incom-
petência do Núcleo de 
Concursos da UFPR, pelo 
desastre no cancelamento 
da prova da Polícia Civil 
no domingo. Foram mais 
de 100 mil inscritos. O sa-
lário de diretores de uma 
empresa do tipo esbarra 
nos seis dígitos. O lucro 
vai a sete dígitos.

Rio no gás
 N Há 20 anos, quando co-

meçou o avanço forte na 
capital Rio de Janeiro, o 
kit gás no porta-malas de 
táxis – e depois em veícu-
los de passeios – era um 
monstrego até ridiculari-
zado por quem desconfia-
va da eficiência. Hoje mais 
de um milhão de veículos 
trafegam com GNV no 
estado, com boa rede de 
postos, sem sofrerem o as-
salto do preço da gasolina. 

Deve-se principalmente 
ao engenheiro Wagner 
Victer, ex-secretário de 
Desenvolvimento do go-
verno estadual à época, a 
aposta no investimento. 

Novo mercado
 N Um exemplo de como o 

mercado da internet avan-
çou. Fundada em meados 
dos anos 2000 direto do 
quarto de um dos sócios 
no Rio de Janeiro – o ou-
tro teclava na garagem de 
casa em Porto Alegre – a 
Hostnet, empresa de tec-
nologia que auxilia outras 
em negócios da internet, 
realiza seu 13º treinamen-
to para novos franquea-
dos. A rede já conta com 
40 unidades no Brasil. A 
Hostnet vale dezenas de 
milhões de reais.

Zé Esplanador
 N Intrigado com o cance-

lamento do concurso para 
a Polícia Civil do Paraná, o 
Zé Esplanador, nosso lei-
tor cujo lema é ‘Perguntar 
não ofende, Cobrar é de 
direito’, deixa essa: Para 
quê uma universidade 
federal se mete a fazer 
concurso em vez de focar 
no ensino Superior? O Zé 
acha que uma patota de 
professores-empresários 
poderia explicar essa. E 
não apenas na Federal do 
Paraná. 

DEDO NA TOMADA

CAFÉ COM LEITE

 N A cúpula do PT – Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad, em espe-
cial – conversa hoje com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Ka-
lil (PSD). Ele é cotado para o Governo de Minas Gerais. Mas Romeu 
Zema (Novo), atualmente, está muito bem avaliado nas cidades 
do interior, indicam pesquisas na mão do governador e de Kalil.  

A estabilidade para concursados 
não é privilégio muito menos 
diminui a produtividade. Ela 

garante segurança às ações de servido-
res que, eventualmente, desagradam 
políticos de ocasião. Os cargos ocupa-
dos por servidores são considerados 
de Estado, e não de governo. Servem à 
população e não aos eleitos da última 
geração. Daí a pergunta: a quem serve 
o fim deste mecanismo?

A resposta está no dia a dia. Imaginem 
se os pesquisadores da Fiocruz, uma au-
tarquia federal, não fossem servidores 
com estabilidade. Com o presidente Bol-
sonaro negando a Ciência, não teriam 
desenvolvido estudos na pandemia do 
coronavírus que ajudaram a encontrar 
vacina fundamental contra a covid-19. 
Tiveram segurança de que não podiam 
ser demitidos pelo chefe do Estado, que 
deixou claro discordar da Ciência, cha-
mando a pandemia de gripezinha.

Um fiscal do Ibama que, no governo 
anti-meio ambiente, ousasse multar au-
toridades infratoras seria demitido se 
não tivesse estabilidade. Um auditor fis-
cal não poderia seguir a lei e negar aces-

Quem diria, mas, enquanto a Via 
Láctea, como um pálio aber-
to, cintila no poema de Olavo 

Bilac, o Planetário da Rio, sob nova 
gestão, distribui vacinas em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS). Essa ação, ponte incomum 
com a SMS, faz parte de uma concep-
ção inédita entre os gestores da Pre-
feitura do Rio, que percebem ativos 
em tempo de escassez e amplificam a 
função dos equipamentos da cidade. 
Sobre essa perspectiva, meus caros, 
o céu é o limite.

É importante dizer, contudo, que 
esse equipamento que passou os últi-
mos anos invisibilizado, não abre mão 
de ser luneta, e continua defendendo 
o óbvio nesses tempos de terraplanis-
mo e negacionismo: impactando as 
pessoas com estrelas e metafísica. Ou 
seja, a casa, que foi fundada em 1970 
(um ano depois do homem pisar na 
lua) para difundir a Ciência, a Astro-
nomia e a Cultura, segue cumprindo 
sua sina: sendo ferramenta com seu 
Museu do Universo e suas duas cúpu-
las que estão abertas ao público com 
todas as regras de ouro rigorosamen-
te implementadas.

Para além da parceria pontual com 
a SMS, a Fundação Planetário do Rio 
nesse pouco tempo, depois de muito 
abandono, vai arrumando a casa, im-
plementando metodologias inovado-
ras e se tornando um dínamo de boas 
novas. Reabriu sua área externa, que 
conta com parquinho infantil e área 
verde, desenhou ações para atender a 
parcela da população em situação de 
vulnerabilidade social, como o acesso 
gratuito todas às terças-feiras que já 
será uma realidade no próximo mês 
e a disponibilização de ônibus para o 
translado desse público.

Por um Planetário de encantamentos

A quem serve o fim da estabilidade?

Duda Quiroga 
diretora do Sepe e 
do Sinpro e vice-
pres da CUT-RJ

Gledson Vinícius 
pres. da Fundação 
Planetário da 
Cidade do Rio

so a dados de adversários políticos dos 
governantes atuais se não tivesse a ga-
rantia do emprego. A Constituição pres-
supõe um Estado que oferece serviços 
básicos à população, sejam eles de Saúde, 
Educação, saneamento, Previdência/
Seguridade Social e fiscalização entre 
outros. Um servidor ser de carreira, con-
cursado, além de garantias na seleção de 
profissionais com formação específica, 
contribui para diminuir a incidência de 
indicações políticas. 

Imagine se a cada troca de governo 
fosse possível mudar os servidores, a ro-
tatividade impediria o desenvolvimento 
de um trabalho a longo prazo para bene-
ficiar a maioria da população brasileira. 
Some-se a isso o custo adicional de trei-
nar novos profissionais a todo instante 
e o tempo perdido a cada reformulação. 
Se até aqui você não está convencido 
de que o fim da estabilidade para ser-
vidores públicos afetará diretamente a 
sua vida, mesmo que você seja do setor 
privado, vamos refletir. 

Esta medida faz parte da Reforma 
Administrativa, nova proposta do go-
verno. Sempre com a promessa de “fa-
zer o país voltar a crescer”, ela vem na 
sequência da Reforma Trabalhista, do 
teto de gastos e da Reforma da Previ-
dência. Tanto Temer quanto Bolsonaro 
diziam que as reformas já aprovadas 
seriam melhores para o Brasil, que ge-

Além disso, finalizou a organiza-
ção de novas sessões de cúpula que 
serão apresentadas em março, já tem 
data para reabrir sua biblioteca e está 
construindo parcerias com outros 
museus, centros acadêmicos e veícu-
los de comunicação. 

Contudo, muito ainda há de ser 
feito para colocar esse equipamen-
to cultural em sua órbita natural de 
relevância e protagonismo na cida-
de, no país e, por que não, no mundo. 
Os próximos passos serão nessa di-
reção: buscar recursos e meios para 
revitalizar a cúpula Carl Sagan - que 
sofre com sérios descolamentos das 
placas de concreto que a revestem, 
estando sujeita à infiltrações - repen-

sar toda a oferta de atividades cultu-
rais do Museu do Universo e de suas 
duas cúpulas e colocar em perspec-
tiva todo o potencial turístico desse 
equipamento. 

É chegada a hora de reinventar a 
experiência que essa casa propõe e 
oferecer encantamento no Planetário 
do Rio. Para fazer isso acontecer, toda 
energia da nova gestão será direcio-
nada para consolidar a ideia de que o 
visitante é a razão de ser do Planetá-
rio, para mudar a mentalidade da ges-
tão pública com novas metodologias 
tendo o afeto como norte, afinal como 
diz o Príncipe dos Poetas, só quem 
ama pode ter ouvido capaz de ouvir e 
de entender estrelas.

raria empregos e aqueceria a Economia. 
O que temos é a Economia em recessão, 
aumento da miséria e da fome e mais de 
14 milhões de desempregados. 

As reformas nada mais são do que dis-
puta política por recursos públicos de go-
vernos neoliberais que querem reduzir o 
papel do Estado. O objetivo é diminuir a 
“máquina” estatal, não para que ele seja 
mais ágil, mas para que o setor privado 
lucre com as atividades que antes eram 
públicas. O resultado desse modelo vol-
tado para o mercado é o baixo crescimen-
to, a instabilidade econômica, o aumento 
da dificuldade para desenvolver políticas 
estratégicas para o país, a ampliação da 
pobreza e da concentração de renda.

A Reforma Administrativa tem ainda 
um item extremamente nefasto, o mode-
lo de contratação de servidores de forma 
simplificada, por demanda, sem a neces-
sidade de concurso público com edital 
amplamente divulgado. Isso favorece 
os cabides de emprego para “amigos do 
rei”. Vendida como possibilidade de mo-
dernização e diminuição do custeio da 
máquina pública, a reforma é, na verda-
de, a institucionalização da precarização 
na administração, dos serviços públicos, 
das práticas patrimonialistas, que desde 
os anos 1930 toda a sociedade tenta com-
bater. Da maneira como está proposta, 
não podemos permitir a essa reforma 
pelo bem do Brasil.

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

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

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  
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Recordista de rejeição do ‘BBB’, Karol Conká avalia 

sua participação como vilã do reality, descarta 

romance com Bil e diz que vai procurar terapia

N
ão é à toa que a 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’ foi intitula-
da de ‘Big dos Bigs’: vários recordes estão sendo batidos no 
programa. O último deles foi o recorde histórico de rejeição 
em um paredão, conquistado pela rapper curitibana Karol 

Conká, de 35 anos, que deixou o reality show com impressionantes 
99,17% dos votos. Seus adversários, Gilberto e Arthur, tiveram, res-
pectivamente, 0,29% e 0,54% dos votos. 

Karol aceitou a proposta de entrar no ‘BBB 21’ para viver novas 
experiências, mas afirma que sua “animosidade” atrapalhou a con-
vivência com os participantes. “Acho que eu comecei bem, mas logo 
depois me perdi no jogo. Acabei me irritando facilmente, entendendo 
coisas de maneira errada e entrando na personagem de vilã. E saí 
batendo recorde. Essa personagem da vilã veio com a tristeza de estar 
fora do controle. A sensação que eu tinha era a de que eu estava fican-
do amarga a cada dia e me distanciando de quem eu realmente sou 
aqui fora. Fui ficando 
triste e me sentia con-
fortável em prague-
jar”, explica.

“Cheguei a falar que 
queria sair, porque eu 
estava me distancian-
do de mim mesma. Mas 
percebi o quanto foi im-
portante essa experiên-
cia para eu me conhecer. 
Só que quando falo ‘para eu 
me conhecer’ é um pouco 
estranho porque eu real-
mente não sou desse jeito. 
Foi ‘me conhecer dentro 
desse jogo’, aqui fora eu 
não sou assim. Se fosse, 
não teria chegado onde 
cheguei ,  e nem no 
BBB”, garante. 

Mas nem tudo foi 
perdido, Karol tam-
bém acredita que teve 
acertos. “Meu maior 
acerto foi ser sincera, 
falar para as pessoas 
todas as coisas positivas 
que eu estava pensando 
e tinha para dizer. E os 
looks também (risos)! Meu 
maior erro foi ter mergulha-
do na tristeza de não poder 
estar no controle da minha 
vida. Eu conseguia contro-
lar as lágrimas, mas o res-
to não controlava, não”. 

Apesar de seu tempe-
ramento forte, a rapper 
fez amizades no reality 
show e muitos parti-
cipantes a colocaram 
no pódio, como uma 
das finalistas. “Convi-
vendo, as pessoas po-
diam me sentir me-
lhor e tinham um carinho por mim. Havia muita gente ali que me 
achava forte e querida. Acho que esse pódio mostra para o público 
que eu não sou tão vilã assim”, pontua a cantora, que se sentiu incluí-
da no reality show. 

“O meu momento mais especial foi sentir afinidade por um núme-
ro de pessoas que eu não esperava. Achei que me sentiria muito des-
locada, então foi muito legal encontrar pessoas que pensavam como 
eu. Me diverti muito. Fora as festas! Se tivesse festa dia sim, dia não, 
talvez a Carminha e a Nazaré não tivessem nascido em mim”, brinca 
a cantora, fazendo referência às vilãs de ‘Avenida Brasil’ e ‘Senhora 
do Destino’.

VILANIA
Karol acha que a visão do público sobre sua vilania pode estar equi-
vocada. “Acho que é uma visão exagerada, mas eu super entendo. Se 
o público estivesse lá dentro, ia apenas achar que eu estava com um 

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n René afirma para Gael que não 
teve um caso com Ana. João pro-
mete a Bianca que tentará des-
cobrir sobre o relacionamento 
entre René e Ana. Cobra percebe 
a briga entre Duca e Bianca.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano segue Dionísio. Natá-
lia se desespera com a entrega 
de sua pesquisa. Manolo decide 
ficar em Vila dos Ventos. Lindau-
ra pensa em um lugar para os 
ciganos acamparem.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Apolo tenta tranquilizar Tama-
ra, que foi denunciada por Giba 
pelo acidente no autódromo. 
Beto conta a Tancinha que en-
trou com o pedido de guarda de 
Carol e seus irmãos.

 n Danina revela que Gurik não é o 
pai da criança. Kissare tenta lem-
brar de antes do acidente. Mora-
bi é questionado antes de deixar 
a cidade. O menino diz que Abrão 
e Dnin-Sim foram levados.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Miguel espia por um buraco na 
parede do quarto de Ernestina. 
Ele percebe que Matilde, que 
finge ser Ernestina, escondeu um 
documento na escrivaninha.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ritinha enfrenta Joyce, que 
chama a polícia para garantir 
seu direito à guarda de Ruyzinho. 
Abel se recusa a acompanhar 
Dantas à delegacia.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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problema de animosidade, não que eu sou uma vilã real. Mas houve 
momentos em que eu brinquei de ser vilã com o Nego Di. Acho que não 
teria muita graça um programa inteiro com todo mundo só sendo fofi-
nho. Então, acabei me deixando levar”, explica.

A rapper esteve no centro das principais confusões do programa e 
afirma que isso pode tê-la prejudicado. “Senti, em determinado mo-
mento, que eu estava sendo uma perturbação na casa, e por isso falei 
que precisava ir embora. Eu sou muito intensa. A última vez que me 
reuni em uma casa com várias pessoas foi aos 16 anos, com amigos. Eu 
já recusei vários convites de amigos próximos para ir para a praia, via-
jar, porque eu não gosto muito de bagunça, tenho pavor de sujeira. Isso 
foi me deixando meio ‘lelé’ no ‘BBB’. Eu limpava tudo todo dia, ficava 
focada naquilo. Imaginei que isso poderia me causar problemas, mas 
não imaginei que seria nessa proporção”. 

ROMANCE
Karol entrou no reality show dizendo que não queria se envolver com 
ninguém, mas acabou tendo um conturbado romance com Arcrebiano, o 
Bil. Agora que está fora da casa, a rapper garante que não pretende levar 

o envolvimento adiante. 
“Foi mais um sinal de 

loucura. Ele vinha falar 
comigo, os amigos em 
volta incentivando, o 
Nego Di com aquele 

jeito dele loucão dizen-
do ‘Vai, te permite’. E eu 

também pensei: ‘É, se eu 
me permitir assim, vou ficar 
mais leve’. Mas não foi o que 
aconteceu. E fiquem calmos 
que eu não tenho intenção 
nenhuma com o Bil”, garante. 

A cantora diz que preten-
de manter contato com al-
gumas pessoas com as quais 
conviveu no reality show. 
Até mesmo participan-
tes que estavam no gru-
po oposto ao da rapper, 
como Juliette e Gil, têm 
o carinho de Karol.

APRENDIZADO
A experiência de parti-
cipar de um reality show 

com tanta exposição dei-
xou vários aprendizados 

para a rapper. “Tem tan-
tos... Mas o maior foi não 

deixar a animosidade me 
desequilibrar. Vou procurar 
a terapeuta, inclusive”, reve-
la Karol, que se pudesse ter 
feito algo diferente, teria 
se preparado melhor para 
o desafio. “Eu teria me pre-
parado melhor para entrar 
no ‘BBB’. Deveria ter apren-
dido a lidar melhor com 
meus demônios, porque 
lá dentro teve muito ga-
tilho que despertava coi-
sas em mim que ninguém 
tem culpa”. 

TORCIDA
Agora que está fora do páreo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, Karol torce 
por Gilberto. “A minha torcida sempre foi para o Gil. Eu acho ele a cara 
do ‘BBB’! Todas as vezes que ele se sentia mal, eu ia dar apoio. Quando 
ele foi ao paredão junto com a Juliette, eu fui a pessoa que ficou com eles 
na piscina, cantando Lady Gaga, porque eu tinha certeza de que eles 
não iriam sair. Fiquei muito feliz de ter conhecido o Gil”.

VIDA QUE SEGUE
Mas o que acontece no ‘BBB’ fica no ‘BBB’. Karol agora vai trabalhar no 
lançamento de seu novo álbum e reforça que não é vilã também na vida 
real. “Vou trabalhar no meu novo álbum e procurar uma terapia (risos)! 
Mas é importante frisar que dentro daquela casa as coisas se maximi-
zam, é outro rolê. Então, mais uma vez, digo que seria impossível eu che-
gar onde cheguei se eu fosse essa pessoa que fui no ‘BBB’ a vida inteira”.

‘NÃO TERIA GRAÇA UM ‘NÃO TERIA GRAÇA UM 
PROGRAMA COM TODO PROGRAMA COM TODO 

MUNDO FOFINHO’MUNDO FOFINHO’
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Horóscopo

A Lua te aconselha a evitar compras desnecessárias, 
controle-se. Você pode se dar bem em jogos e sorteios. 
Na vida a dois, muita cumplicidade com o seu bem. 
Cor: laranja.

O dia pode começar um pouco tenso. Acalme os 
ânimos e restabeleça a harmonia. O campo pode 
despertar novos sentimentos por alguém próximo. 
Cor: laranja.

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:aastro, atraso, bicho, bife, bolo, bolor, carta, chata, cifra, fábrica, 
faro, farol, fiar, fibra, ficha, horta, obra, orca, rabo, rosa, saci, sacro, sóbria, 
solar, solo, tacho, tarifa, tarol, tribal, tribo.

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

Os astros anunciam uma fase de ótimas 
oportunidades para você. Mire em suas metas mais 
ambiciosas. Sucesso garantido nas paqueras e no 
romance. Cor: dourado.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua incentiva você a dar mais atenção às suas 
finanças, atente-se a isso. Cuidado com excessos. Não 
misture dinheiro com amizade. No amor, controle o 
ciúme. Cor: creme.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você não medirá esforços para alcançar seus 
objetivos. O seu dia vai te fazer brilhar. Aproveite 
bastante. A sua sensualidade deve animar a paquera. 
Cor: dourado. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Realize as suas tarefas em um ambiente mais 
tranquilo. Controle o estresse e tente não se 
sobrecarregar. Na união, o clima vai ser só de romance. 
Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje você vai ter muita disciplina para cumprir suas 
metas. Ótimo dia para conquistar novas 
oportunidades. Pode acontecer um romance com um 
colega. Cor: azul-celeste. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Tenha um jogo de cintura para lidar com o seu 
trabalho. Seja firme mas escute a opinião de outras 
pessoas. O clima é perfeito para se dedicar ao namoro. 
Cor: cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Tome cuidado para não falar demais hoje. Pode gerar 
confusões. Fortaleça os laços com a família. As 
paqueras podem ficar em segundo plano hoje. Cor: 
verde.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Hoje você escolherá as palavras certas e vai convencer 
as pessoas. Terá muito sucesso com parcerias. No 
romance, não deixe a possessividade te dominar. Cor: 
azul-claro. 

Cuide das finanças e se dedique mais e melhor ao seu 
trabalho. Fature com a sua alta produtividade. Você 
será bem exigente para escolher um alvo na 
conquista. Cor: lilás.

Foque em realizar todas as suas tarefas hoje. Tome 
cuidado com mal-entendidos. Na vida a dois, você 
fará tudo para agradar a pessoa amada. Cor: verde-
escuro.

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’: 
Recados dos 
brothers 
para Karol
Durante o tradicional Raio-X nas 
manhãs do ‘BBB 21’, ontem, os 
participantes gravaram vídeos de 
um minuto para o público e atri-
buíram emojis para os colegas de 
casa. Após a eliminação de Karol 
Conká, muitos aproveitaram para 
mandar recados à rapper. João 
Luiz foi o primeiro a citar a saída 
dela e disse: “Karol, espero que 
você esteja mais tranquila com 
você mesma”. 

Fiuk se disse mexido com a saí-
da e disse que a cantora é “uma 
menina tão especial só que com 
tantas feridas, tantas mágoas e 
cicatrizes”. Rival no jogo, Juliet-
te também deixou um recado. 
“Muito feliz que o Gil ficou, triste 
porque querendo ou não a Karol 
animava a casa. Desejo tudo de 
bom para ela, todo meu respeito. 
O discurso do Tiago foi muito for-
te e fez muito sentido”, disse.

A líder Sarah, que indicou Ka-
rol para o paredão, comemorou a 
permanência de Gilberto e disse 
que queria encontrar Karol fora 
da casa. Já Lumena (foto acima), 
aliada da rapper, disse que precisa 
de um recomeço. “Karol marcou 
muito minha jornada. Aqui somos 
tão diferentes e quando a gente 
consegue encontrar alguém com 
as mesmas características é uma 
saida que impacta e reverbera, 
por isso peço forças”, disse.

Anitta perde 
o interesse 
por Arthur
Após dizer que ficaria com Arthur, 
Anitta voltou atrás e contou que 
não tem mais interesse no bro-
ther, que vive um romance com 
Carla Diaz no ‘BBB 21. É que atra-
vés do Twitter, a atriz Mariana Xa-
vier quis saber: “Bateu uma curio-
sidade... depois de tanta bananice 
e tanto bleeeeergh, será que tá de 
pé a proposta da @Anitta pro Ar-
thur? Do direct, dos pegas e tals?”, 
questionou. Sem papas na língua, 
Anitta respondeu: “Jamais”. 

No fim do mês passado, a can-
tora contou que curtiu o instrutor 
de crossfit e até mandou um re-
cado pra ele através das redes so-
ciais. “Arthur, se eu ainda estiver 
solteira, quando você sair da casa, 
me manda uma DM. Porque a mi-
nha vida é assim né, a gente nunca 
sabe, pode ser que amanhã eu já 
casei com alguém, mas o script é 
esse”, disse.
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