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ESTADO DEVE PAGAR AUXÍLIO EMERGENCIAL EM ABRIL. P. 10

LIVRO  
ANALISA

ENTÃO. COMO 
ENFRENTAR A  

DIREITA NO  
BRASIL? 

SIDNEY REZENDE, P. 2

COPACABANA, 
LAGOA E ROCINHA 
TÊM ALTO RISCO  
DE CONTAMINAÇÃO 
PELO CORONAVÍRUS. 
RIO DE JANEIRO, P. 4
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PAULA REIS/CRF

PACOTE NO RIO

Reforma 
previdenciária 
eleva alíquota 
para 14% 

A crise que a 
gente enfrenta é 
grave, é uma crise 
da cidade sem 
acesso a renda
EDUARDO PAES, 
prefeito
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Adílio, ídolo rubro-negro, festeja  
e elogia o time octacampeão. P. 8

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Polícia investiga 
aparelhos achados na cela 
de Daniel Silveira, detido 
após ameaçar STF. P. 6

Deputado 
diz que já 
estava com 
celulares
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Andressa Urach 
denuncia Igreja 
Universal e  
seus métodos 
para obter 
doações. P. 12

APOSENTADOS: VEJA NOVO 
CALENDÁRIO DA PROVA DE VIDA. P. 10

ESTEFAN RADOVICZ

LUCIANO BELFORD

Em live, o presidente não comentou os óbitos pela 
covid, um ano depois do primeiro caso confirmado. P. 7

‘LAVAGEM CEREBRAL’
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O silêncio de 
Bolsonaro sobre 
as 250 mil mortes

Paes anuncia medidas como ajustes tributários e mudança 
na bilhetagem eletrônica.  RIO DE JANEIRO E SERVIDOR, P. 5 E 11

‘GABIGOL 
MERECE 
ESTÁTUA’

DE PRETO E  VERMELHO

Churrascos, aglomerações 
(proibidas!), camisas do Flamengo 
e faixas de zoação ao Vasco no dia 
seguinte ao título do Brasileirão. P. 3
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HISTÓRIAS DO LUAR
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Conheci a medicina preventiva em 
1960. Foi o Heraldo que me mostrou 
a novidade. Ele, com toda a família, 

recém chegado de Pernambuco, trouxe 
um costume do povo de Buenos Aires, um 
município da Zona da Mata pernambucana, 
recém desmatada para o plantio da cana de 
açúcar. A cana abastecia os engenhos e, de 
quebra, os alambiques.

O lugarejo que a família dele morava, Chã 
das Mulatas, era só de lavradores. Ah, tem o 
Riacho Morojó, para refrescar a terra e limpar 
o suor. Mas o povo, além de fazer uma aguar-
dente de primeira qualidade, cultivou a mania, 
saudável para eles, de adicionar ervas e outros 
ingredientes que afastavam as doenças.

Vou tentar lembrar: Pata de Vaca (diabe-
tes), Canela de Velho (anti-inflamatório e 
purificador do sangue), Carqueja (para diarreia, 
gripe e reumatismo), Boldo (para o fígado), Ci-
dreira (regulador de regra da mulher e calman-
te), Mastruz (mata vermes intestinais e forta-
lece o sistema imunológico). Tinha até para 
curar panarício e acabar com pedras nos rins. E 
tantos males que afligem a humanidade.

Heraldo, os pais e os seis irmãos e duas ir-
mãs, desembarcaram de um “pau de arara” no 
Campo de São Cristóvão e conseguiram morar 
em porão de casarão na Rua Antunes Maciel, 
alí do lado do portão principal da Quinta da 
Boa Vista. Todos começaram a procurar traba-

de São Paulo. Até hoje não é chegado ao triste 
vício da aguardente, nem mesmo as abençoa-
das. Outros amigos de infância, pelo que sei, 
continuam vivos, sem o vírus da moda. Viraram 
comerciantes, funcionários públicos, tem um 
industrial, um outro chegou a brilha como jo-
gador de futebol. O mais preguiçoso é advoga-
do. Um único cantor. Nós usamos a aguardente 
abençoada de Buenos Aires.

Bem, Heraldo casou, teve filhos, custeou 
faculdades deles e está vivendo de rendas. 
Tem um sítio lá em Buenos Aires, com cabras, 
gado, perus, faisão e ainda tem a plantação 
que mantém a propriedade. A cana que plan-
tou é a que ainda faz seu açúcar e sua bebida 
milagrosa . Sempre que tinha saudades da 
infância de Chã de Mulatas, pegava um avião 
até Recife, alugava um carro e passava tem-
poradas por lá. Hoje, tá definitivo em Pernam-
buco para curtir a velhice merecida.

Já estive lá, com ele, várias vezes. Vocês 
precisam ver o santuário, como ele diz. Preci-
sam conhecer o alambique que montou. Ah, o 
nome do sítio é Chã das Mulatas. Já sondaram 
ele para se candidatar a prefeito de Buenos Ai-
res. Ele recusou. Quinta feira nos falamos pela 
zap. “Ô Luar, larga de ser teimoso e vem pra cá. 
Tem um sitiozinho pra você e família”.

E, para finalizar a conversa, mandou essa: 
“Larga essa vida de jornalista. Aqui tem 
álcool, o 50°, recomendado pelos médicos. 
Vem usar o que fabrico aqui. Não tem covid 
que chegue perto ! É preventivo e saboro-
so”. Sei não. Ando precisando prevenir alguns 
males... tô pensando no assunto.

lho e a vender a aguardente de Buenos Aires 
com as ervas em fusão. Em pouco tempo, já 
havia uma freguesia fiel das bebidas colori-
das. Logo o lugarejo Chã das Mulatas virou 
nome da bebida. E o nome do município, deu 
um charme de importado ao produto e o Chã 
virou Chá das Mulatas, diretamente de Buenos 
Aires. Um sucesso de vendas !

A família do Heraldo subiu os degraus 
da hierarquia dessa vida proletária. Saiu do 
porão e foi morar em um sobrado de quatro 
quartos e duas salas, na Rua Figueira de Melo, 
ali pertinho do clube São Cristóvão (onde 
Ronaldo Fenômeno começou a carreira). He-

raldo, que era ajudante de caminhão, foi pro-
movido a chofer e, dois anos depois, comprou 
um caminhão. Depois, comprou uma carreta. 
Aí, melhorou para trazer insumos para o Sul 
Maravilha, tipo “do produtor ao consumidor, 
sem intermediários”. Formidável.

Da Rapaziada, aqui do Rio de Janeiro, a do 
início da vida carioca de Heraldo, somente 
Carlinhos Melô (de melou) era o único que não 
bebia a mistura milagrosa. Carlinhos, hoje, é 
oficial da FAB, reformado, e mora no interior 

A medicina preventiva 
que veio de Buenos Aires

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Sei não. Ando precisando 
prevenir alguns males... tô 
pensando no assunto”

O presidente Jair Bolsonaro está em franca campanha 
eleitoral. Todas as suas ações visam desobstruir os 
caminhos para pavimentar a sua chegada forte em 

2022. Um dos seus movimentos mais audaciosos foi impedir 
o florescimento de alguma candidatura no espectro que vai 
do centro liberal até a extrema direita. Por isso, o rompimento 
com o ex-ministro da Justiça Sergio Moro acabou ajudando-o 
a tirar da frente um forte candidato conservador que poderia 
lhe trazer problemas eleitorais. 

A VIRADA
Justamente para enfrentar o chamado pensamento con-
servador, o jornalista Marco Antonio Monteiro lançou esta 
semana um e-book chamado “Como Enfrentar a Direita no 
Brasil”. A publicação serve de guia prático para quem quer 
argumentos favoráveis ao ideário progressista. “Tento le-
vantar no que deveria ser o foco da esquerda, centralidade 
na temática dos direitos básicos do trabalhador”, diz. Para o 
jornalista, “a aposta deve ser no aprofundamento da demo-
cracia, na participação popular. Um Brasil que atenda a todos 
e não apenas a uma parte. Uma proposta para um governo 
que coordene as ações econômicas que vão tirar o Brasil 
da estagnação e que seja clara com os direitos e deveres da 
classe trabalhadora, ponto central na construção da nação. 
Democracia é mais do que votar a cada quatro anos; é esta-
belecer as regras pelas quais nossos representantes atuarão; 
é impedir a formação de castas”, escreve o autor.

NOVOS CAMINHOS

Livro traz o 
contraponto 
da direita

 n Alguns parlamentares an-
dam pensando em constituir 
comissão mista para discu-
tir a obesidade. A Pesquisa 
Nacional de Saúde, promo-
vida pelo IBGE, registra que 
25,7% dos brasileiros sofrem 
por estar além do peso ideal.

 n O deputado estadual Átila 
Nunes (MDB) está preocu-
pado com possível merca-
do negro das vacinas contra 
covid-19. Átila apresentou 
projeto de lei em regime de 
urgência determinando poli-
ciamento em todos os postos 
de saúde do estado visando a 
guarda dos estoques das va-
cinas. “Enviei ao governador 
Cláudio Castro o alerta, en-
quanto meu projeto tramita 
na Alerj em regime de urgên-
cia”, disse o deputado. 

SEGURANÇA 
DAS VACINAS 
CONTRA COVID

DIVULGAÇÃO/MARCELO SADIO

Jornalista Marco Antonio Monteiro lançou o livro “Como enfrentar a Direita no Brasil”

CONGRESSO E A 
OBESIDADE

A aposta 
deve ser no 
aprofunda-
mento da 
democracia, 
na participa-
ção popular”
MARCO ANTONIO 
MONTEIRO,
Jornalista

PICADINHO

Trabalhadores da Concer ficaram aliviados pelo adiamento do fim 
da concessão. Empregos ficam mantidos, por enquanto. 

Cai a confiança do consumidor no futuro da Economia flumi-
nense, aponta pesquisa do Instituto Fecomércio RJ.

AgeRio abre linhas de crédito para empresas de todos os setores e 
municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Átila Nunes (MDB)

THIAGO LONTRA/ALERJ

AULAS PRESENCIAIS
 n A volta dos alunos às escolas foi criticada pelo vereador 

Paulo Pinheiro. “O retorno presencial com a pandemia 
crescendo e variantes circulando ou é demonstração de re-
lação direta com bolsonarismo/mercado ou é insanidade”. 

As mais lidas

Online

Confira o modelo do 
novo uniforme branco do 

Flamengo para 2021
ESPORTES

Camilla de Lucas 
e Carla Diaz se 

estranham: ‘Fui falar 
com ela na moral e ela 

saiu andando’
DIVERSÃO

Rio pode vacinar idosos 
da mesma faixa etária 

em até três dias
RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia n e-mail: informe@odia.com.br
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RIO DE JANEIRO

‘ZOAÇÃO’ RUBRO-NEGRA 

DOMINA O RIO
Torcedores do Flamengo não poupam rivais na comemoração do octacampeonato 
brasileiro. Por todos os lados do Centro, era possível ver as cores do Manto Sagrado  

O 
Rio “sextou” com 
gostinho de vitória 
para os torcedores 
do Flamengo e muita 

zoação em cima dos adversá-
rios. Pelas ruas do Centro, ru-
bro-negros estavam por toda 
parte, devidamente paramen-
tados com o Manto Sagrado 
e protegidos com máscara, 
também em homenagem ao 
octacampeão brasileiro. Mes-
mo perdendo de 2 a 1 para o 
São Paulo, o Rubro-Negro con-
quistou o título na quinta-fei-
ra. Um drama e sofrimento até 
o último segundo.

“Foi teste pro coração. Já 
sei que a saúde está em dia”, 
brincou Carlos Alberto, 65, 
morador de Pilares. Segundo 
ele, teve muita zoação com os 
vascaínos. “Foi sofrido, mas o 
importante é ser campeão e o 
Vasco foi rebaixado. Zoei mui-
to eles”, riu.

Amigos na vida e adversá-
rios na torcida, o flamenguista 
Patrick Souza dos Santos, 21, 
tirou onda com o tricolor Ma-
teus Vale de Souza, 21. “Pertur-
bei muito os amigos vascaínos 
rebaixados e também os trico-
lores”, conta Patrick. 

Já Mateus revelou que ligou 
o famoso “secador” para que 
o Fla não fizesse gol e o Inter 
ganhasse do Corinthians. O 
jogo terminou 0 a 0. “Quando 
acabou o jogo do Fluminense 
(que venceu o Fortaleza por 2 
a 0 mas ficou fora do G4) fui 
ver o do Inter. Achei que tinha 
dado certo mas o gol foi anu-
lado, fiquei bolado. Os flamen-
guistas me zoaram muito”. 

Patrick diz que ficou feliz 
com o título, mas reprovou a 
atuação do time. “Achei que 
íamos ganhar. Quando vi que 
estava perdendo bateu o ner-
voso”. O goleiro do Flamengo, 
Hugo Souza, recebeu críticas. 
“Ele deu mole. Ele errou nos 
dois gols e isso poderia ter cus-
tado o título”, criticou Marco 
Antônio, 67.

Um grupo de amigos fez 
churrasco para comemorar 
e zoar os rebaixados, próxi-
mo de um dos pontos mais 
conhecidos da cidade, o Lar-
go da Carioca. Apelidado de 
‘Churrasco do Flamengo’ cur-
tiram a tarde. “Estamos com o 
coração em dia, precisa nem 
fazer exame”, divertiu-se Wal-
teir de Sousa, 49, ao se referir 
ao sufoco no fim do jogo. “Oito 
patamar. Que título! Flamen-
go campeão e Vasco rebaixa-
do, hoje é dia de comemorar”, 
brincou Renan Ribeiro, 32. Já 
Ricardo Marques, 40, emen-
dou: “Foram três conquistas. 
Flamengo campeão, Vasco e 
Botafogo rebaixados”.

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

‘VIRA-CASACA’

 NO “novo” flamenguista Hé-
lio Bonad, 60, comemorou 
muito a nova rotina de vitória. 
Até dois anos, torcia para o 
Vasco. O motivo de ter “vira-
do a casaca”? A quantidade 
de derrotas do principal rival 
do Mengão, que foi mais uma 
vez rebaixado. “Cansei de so-
frer. Desde que passei a torcer 
para o Fla minha vida foi só 
felicidade. Não me estresso, 
não passo raiva e ganho tudo. 
Queimei tudo do Vasco. Meu 
coração é rubro-negro”. 

Até o corinthiano João 
Ricardo Damasceno, 51, 
disse que torceu pelo Fla. 
Nascido no Ceará e morador 
do Rio há quase 30 anos, 
passou a ter carinho pelo 
rubro-negro quando veio 
para cá. “Os meus filhos são 
flamenguistas. Queria que o 
Corinthians ganhasse e aju-
dasse o Flamengo. Fiquei 
feliz com meus filhos”. 

Ex-vascaíno 
agora é feliz

 > A delegação octacam-
peão foi recepcionada 
com festa ontem cedo 
na volta ao Rio. Lamen-
tavelmente, muitos tor-
cedores aguardaram 
aglomerados e sem más-
cara a chegada do time 
no Aeroporto Interna-
cional Tom Jobim. Um 
ônibus com os jogado-
res deixou o terminal de 
cargas pouco antes das 7 
horas. Batedores do Ba-
talhão de Choque fize-
ram a escolta do veículo.

Os jogadores e a co-
missão técnica segui-
ram para o CT Ninho 
do Urubu, em Vargem 
Grande. No trajeto, al-
guns atletas deixaram o 
ônibus e pegaram car-
ros particulares.

Na madrugada de 
sexta, houve confusão 
generalizada próximo 
à Praça Varnhagem na 
Tijuca. A PM foi aciona-
da e um homem acabou 
detido. Sem máscara e 
aglomerados, muitos 
torcedores desrespeita-
ram as regras sanitárias 
em bares de Copacaba-
na, Leblon e Recreio. 

Durante o jogo, na 
quinta, 25 multas fo-
ram aplicadas pela pre-
feitura em estabeleci-
mentos por aglomera-
ção e irregularidades, 
como distanciamento 
inadequado de mesas, 
consumo de bebidas em 
pé ou pessoas fumando 
em ambiente fechado, 
e falta de autorização 
para mesas e cadeiras 
em área externa.

Aglomeração 
lamentável 
na chegada 
do time 

 > A conquista deixou 
torcedores ainda mais 
confiantes. Há quem 
acredite em repetir 2019 
quando o time venceu 
três campeonatos. Ed-
son de Oliveira arriscou 
placar contra o Nova 
Iguaçu, terça, estreia no 
estadual. “Vai ser 3 a 1”. 

O vendedor de más-
cara Edson de Oliveira, 
56, disse que os negócios 
“bombaram”. As mais pe-
didas foram as do Fla. A 
Banca do Marcelo Trico-
lor, tradicional no Largo 
da Carioca, amanheceu 
de vermelho e preto, com 
direito à trilha sonora 
flamenguista. Motivo de 
frustração do apaixona-
do tricolor Marcelo San-
toro, 50, e de alegria para 
ele como vendedor. 

Torcida 
ainda mais 
confianteCansei 

de sofrer. 
Desde que 
passei a 
torcer para 
o Flamengo 
minha 
vida foi só 
felicidade”

HÉLIO BONAD, 
ex-vascaíno e 
atual rubro-
negro

Leia mais sobre o Flamengo na pág. 8

Ex-vascaíno 
Hélio Bonad 
(acima) é só 
alegria com 
tantos títulos 
do Mengão. 
“Queimei tudo 
do Vasco. Meu 
coração agora é 
rubro-negro” 

FOTOS LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Até o corinthiano 
João Ricardo 

Damasceno 
torceu para o 

Flamengo ser 
octacampeão 

brasileiro

O rubro-negro Patrick 
Souza dos Santos tirou 
muita onda com os amigos 
vascaínos tetra rebaixados
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Hospital de campanha alvo de fraude
MPF denuncia envolvimento de secretários, gestores, diretor e empresários em Carapebus 

REPRODUÇÃO

Segundo MPF, teria havido superfaturamentos de mais de R$ 700 mil 

Os empresários Matheus 
da Silva Lima, proprietá-
rio da Planning Empreen-
dimentos e Serviços Eireli 
ME, e Ramon Tadeu Fran-
ça, empregado da Talimaq 
e dono da empresa Mecafort 
Consultoria Especializada, 
também teriam contribuído 
com a possível fraude apre-
sentando propostas de preço 

dentro do procedimento de 
dispensa, segundo o MPF.

Conforme o MPF, a prefei-
tura teria pagado R$ 1.352.698 
pela montagem e manuten-
ção do hospital de campanha 
em um prazo de três meses. 
No entanto, perícia da PF, 
mostrou que haveria superfa-
turamento de R$ 763.395,48, 
através de sobrepreço.

O Ministério Público Federal 
denunciou oito pessoas por 
fraudes e superfaturamen-
tos de mais de R$ 700 mil em 
montagem e estruturação de 
hospital de campanha desti-
nado ao tratamento de pacien-
tes de covid-19 no município 
de Carapebus, no Norte Flu-
minense. Secretários munici-
pais, gestores públicos, diretor 
de hospital e empresários são 
apontados na denúncia en-
viada à Justiça e recebida pela 
Vara Federal de Macaé. Eles 
foram identificados como: o 
secretário de Saúde, Leonar-
do Sarmento Charles, o gestor 
do Fundo Municipal de Saú-
de, Phelippe Rocha Noguei-
ra, o secretário de Governo de 
Carapebus, Eduardo Nunes 
Cordeiro, o diretor do Pronto 
Atendimento Carlitos Gonçal-
ves, Nélio Fernando Fonseca, 
o coordenador do almoxari-
fado da Secretaria de Saúde, 
Manoel de Paula Neto, além 
dos empresários Robson San-
tos Ribeiro, Matheus da Silva 
Lima e Ramon Tadeu França.

O DIA fez contato com 

a Prefeitura de Carapebus 
que até o fechamento da 
edição não havia retornado. 
Quanto às empresas cita-
das, O DIA não conseguiu 
localiza-las.

A denúncia foi resultado da 
operação Scepticus, iniciada 
em julho de 2020, com obje-
tivo de investigar fraudes em 
dispensas de licitações aber-
tas pela Secretaria de Saúde de 

Carapebus, para suposta pro-
moção de ações no combate 
à pandemia. Segundo o MPF, 
os servidores denunciados te-
riam forjado processo de dis-
pensa de licitação para monta-
gem de hospital de campanha 
visando beneficiar a empresa 
Talimaq Construtora Ltda., 
propriedade do empresário 
Robson Santos Ribeiro.

Rio mantém medidas de restrição de 
nível alto de contágio para covid-19
Maior parte da cidade tem classificação moderada, menos Copacabana, Lagoa e Rocinha, com risco alto

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Lusinete e o produtor musical Rildo Hora fizeram ontem 55 anos de casados e o presente foi serem vacinados: “Celebrando o amor e a vida”

P
raticamente todas as 
regiões administrati-
vas da cidade do Rio 
têm risco moderado 

de contágio para a covid-19. A 
exceção está na Zona Sul: Co-
pacabana, Lagoa e Rocinha, 
áreas consideradas de risco 
alto. No entanto, as medidas 
restritivas relativas ao está-
gio de risco alto valem para 
todo o município. Segundo 
o prefeito Eduardo Paes, a 
decisão de manter medidas 
de nível alto está relaciona-
da à circulação das novas va-
riantes do coronavírus, e o 
aumento repentino de casos 
em São Paulo, Salvador, Por-
to Alegre e Manaus.

“O Rio não é uma bolha 
e há a possibilidade de essa 
realidade chegar aqui. A si-
tuação no Brasil é bastante 
crítica e complexa e não é a 
hora de afrouxar, apesar da 
diminuição do número de 
óbitos e de internações. Tam-
bém não vemos necessidade 
de lockdown. Não vamos li-
berar geral nem fechar tudo”, 
disse o prefeito, durante di-
vulgação do boletim epide-
miológico ontem.

Foram confirmados três 
novos casos da variante de 
Manaus no Rio: moradora 
do Recreio, de 71 anos, e ou-
tra de Parque Anchieta, 21 
anos, que já estão curadas; 
e um homem, de 54 anos, 
morador do Centro. Ele 
morreu domingo, no Hos-
pital Egas Moniz, unidade 
particular no Centro.

“Todos tiveram contatos 
com pessoas com suspeita de 
infecção e se contaminaram 
fora do estado. Dois viajaram 
para Manaus e um à cidade 
de São Gabriel da Cachoei-
ra, no Amazonas”, detalhou o 
superintendente de Vigilân-
cia em Saúde, Márcio Garcia.

No total, o Rio registra 
seis casos com a variante de 
Manaus e um com a cepa do 
Reino Unido. Até a manhã 
de ontem, a cidade tinha 75% 
de taxa de ocupação dos lei-

 > À medida que a cam-
panha de vacinação 
avança para idades 
abaixo de 80 anos - o 
que pode acontecer na 
próxima semana, mo-
radores da cidade de 
uma mesma faixa etá-
ria podem ser imuni-
zados em até três dias 
diferentes. “Isso é na-
tural, pois conforme a 
idade do público imu-
nizado vai sendo redu-
zida, o número de pes-
soas a serem vacinadas 
aumenta”, explicou o 
prefeito Eduardo Paes.

Hoje, serão imuniza-
dos idosos de 80 anos e 
todos com idade até 83 
que não puderam se va-
cinar nos dias anterio-
res. A população deve 
procurar as clínicas da 
família e centros muni-
cipais de Saúde, Planetá-
rio da Gávea e Museu da 
República, das 8h às 17h.

Já os postos de dri-
ve-thru funcionam das 
8h às 15h hoje: Cidade 
Universitária (Ilha do 
Fundão), Belizário Pen-
na (Campo Grande), 
Manoel Guilherme da 
Silveira (Bangu), Par-
que Madureira, Parque 
Olímpico (Barra), Policlí-
nica Lincoln de Freitas 
Filho (Santa Cruz), Sam-
bódromo (Santo Cristo) 
e Campus da UFRJ na 
Praia Vermelha (Urca). 
O do Engenhão, no En-
genho de Dentro, atende 
das 8h às 14h.

O secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel 
Soranz, reforçou que 
as doses de CoronaVac 
que estão no Rio (21 mil 
ao todo) estão sendo re-
servadas para aplica-
ção em segunda dose.

Mesma idade 
imunizada em 
até três dias

tos operacionais e 892 pa-
cientes internados na rede 
municipal. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Saúde, Daniel 
Soranz, há tratativas entre 
a prefeitura e duas redes 
de hospitais particulares 
para a contratação de leitos 

A denúncia do MPF 
foi resultado da 
operação Scepticus, 
iniciada no mês de 
julho de 2020

O Rio não é uma bolha 
e há a possibilidade 
de essa realidade 
chegar aqui. Não é a 
hora de afrouxar. Não 
vamos liberar geral 
nem fechar tudo

EDUARDO PAES, prefeito

 NA vacinação para idosos com 
81 anos ontem teve movimento 
intenso, pela na manhã no Cen-
tro Municipal de Saúde João 
Barros Barreto, em Copacaba-
na. O tempo de espera na fila 
foi em torno de uma hora. Co-
pacabana é um dos bairros que 
registram alto risco de contágio.

Um dos vacinados foi o gai-
tista e arranjador Rildo Hora, 
81, produtor de dezenas de 
discos de artistas como Zeca 
Pagodinho, Beth Carvalho e 
Martinho da Vila, além do gru-
po Fundo de Quintal.

“A pandemia é um momen-
to difícil que estamos enfren-
tando. Mas isso tudo vai pas-
sar”, comentou. 

Rildo Hora foi vacinado ao 

lado da esposa Lusinete Hora, 
também de 81 anos. Os dois 
completam 55 anos de casa-
mento ontem. “Estamos cele-
brando o amor e a vida. E agora 
vacinados”, disse Lusinete. 

Rildo Hora adaptou a roti-
na de trabalho dentro de casa. 
Continuou fazendo arranjos e 
gravações de gaita, que gosta 
de chamar de realejo, com envio 
do material gravado pela inter-
net. O músico conta que não vê a 
hora voltar a reger seus arranjos 
nos estúdios de gravação. 

“Espero poder voltar em 
breve. Mas não posso sair en-
quanto durar essa situação de 
risco”, disse o músico, um dos 
mais requisitados do país no 
cenário do samba.

‘CELEBRANDO O AMOR E A VIDA’

Rildo Hora vacinado com a esposa

BERNARDO COSTA
email@odia.com.br

Polícia investiga 
vacinação indevida 
Agentes da Delegacia de 
Combate à Corrupção e La-
vagem de Dinheiro (DCC-
-LD) investigam se houve 
irregularidade na vacina-
ção contra a covid-19 de três 
dirigentes da Riopax, em-
presa do segmento funerá-
rio, que alegaram ter conta-
to frequente com cadáveres 
contaminados pelo corona-
vírus. O gerente comercial, 
o diretor executivo e o ad-
vogado da companhia estão 
na lista de 79 funcionários 
que, em documento enca-
minhado à Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, disseram 
estar, diariamente, próxi-
mos de corpos infectados 
para serem imunizados.

Titular da especializada, 
o delegado Thales Noguei-
ra explicou como estão as 
investigações. “Obtivemos 
a resposta do município, 
com os ofícios encaminha-
dos pela Riopax, que afir-
mam que várias pessoas 
trabalham com o transpor-
te e remoção de cadáveres 
infectados, e recolhemos 

informações da empresa, que 
teria sido induzida ao erro, 
acreditando que todos os fun-
cionários poderiam ser vaci-
nados, mas que, depois, por 
um aviso do posto de Saúde, 
viu que não era bem assim. Va-
mos começar a ouvir as pes-
soas envolvidas para ver o que, 
de fato, ocorreu”, disse.

Além do gerente comer-
cial, do diretor-executivo e 
do advogado, o responsável 
pelo RH da Riopax também 
foi intimado a prestar es-
clarecimentos. Procurada 
por ODIA, a secretaria in-
formou que a unidade que 
recebeu os funcionários da 
concessionária abriu sindi-
cância para apurar os fatos. 
E que a direção está à dispo-
sição para colaborar com a 
investigação da polícia. A se-
cretaria salientou que desde 
a primeira comunicação com 
a empresa, ressaltou que 
apenas pessoas que têm con-
tato direto com corpos pode-
riam ser vacinadas. O DIA 
também procurou a Riopax, 
mas não obteve resposta.

de UTI, que serão ativados 
quando houver necessida-
de. “Se os casos aumentarem 
repentinamente”.

CALENDÁRIO PRONTO
O prefeito informou que o 
calendário de março da cam-
panha de vacinação na cida-
de está pronto, mas só será 
anunciado com a confirma-
ção do envio de novas doses 
pelo Ministério da Saúde. 
“Ainda não temos a confir-
mação oficial do envio de no-
vas doses, o que pode acon-
tecer até este sábado”, disse 
Paes, acrescentando que a 
prefeitura não irá comprar 
vacinas por conta própria, 
conforme foi autorizado pelo 
Supremo Tribunal Federal:

“Vamos seguir o Plano Na-
cional de Imunização. Não 
vou sair para comprar vacina 
por aí nem entrar em leilões 
internacionais”.
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 > As mensagens serão 
encaminhadas à Câma-
ra na próxima semana. 
Ao apresentar os pro-
jetos que vão gerar im-
pacto direto no caixa 
municipal, Paes ressal-
tou o preocupante qua-
dro fiscal: “A crise que a 
gente enfrenta é grave, é 
uma crise da cidade sem 
acesso a renda”. 

Entre essas propos-
tas, a reforma fiscal pre-
vê, por exemplo, progra-
ma com descontos pro-
gressivos para os con-
tribuintes em dia com 
o IPTU. Segundo Pedro 
Paulo, trata-se de um 
“novo regime fiscal, que 
busca melhorar os gas-
tos, recompor o caixa da 
prefeitura, retomar ser-
viços e investimentos na 
cidade”. “E abrir possibi-
lidade de implementar 
políticas sociais e ter re-
cursos para a retomada 
de crescimento do Rio 
ainda nesse momento 
de pandemia”.

Recuperação 
do caixa do 
município

Prefeitura 
divulga 
projetos 
para o Rio
Paes já encontra consenso no 
Legislativo para mudar sistema 
de bilhetagem eletrônica 

BETH SANTOS

Paes apresentou os projetos em almoço no Palácio da Cidade ao lado do seu vice, Nilton Caldeira, e de secretários 

O 
prefeito Eduardo 
Paes (DEM) apre-
sentou ontem aos 
vereadores o pacote 

de projetos que serão envia-
dos ao Legislativo carioca. A 
pauta é extensa: inclui mu-
danças no sistema de bilhe-
tagem eletrônica, revitaliza-
ção do Centro do Rio, além 
de propostas para a recupe-
ração econômica da cidade 
— como liberdade econômi-
ca, reforma tributária e novo 
regime fiscal. Textos conside-
rados mais polêmicos, a ca-
pitalização da previdência e 
o armamento da Guarda Mu-
nicipal também estão no pa-
cote (confira mais detalhes 
na página 11).

De todas as propostas, a 
que já tem apoio de boa parte 
dos parlamentares — inclu-
sive da oposição — é a que 

retira das empresas a respon-
sabilidade pela implantação 
e gerenciamento do sistema 
de bilhetagem eletrônica do 
transporte público municipal. 
“Na reunião, esse projeto é o 
que tinha maior consenso en-
tre os vereadores”, disse o líder 
do governo na Câmara, Thia-
go K. Ribeiro (DEM).

Para isso, a prefeitura en-
viará um projeto ao Legis-
lativo alterando a Lei 3.167 
de 2000, que prevê esse con-
trole pelos empresários. A 
ideia é fazer uma concessão 
somente para esse serviço de 
bilhetagem. 

Segundo o secretário mu-
nicipal de Fazenda e Planeja-
mento, Pedro Paulo, a medi-
da possibilitará uma melhor 
integração entre os modais, e 
consequentemente um bom 
serviço aos passageiros. “Isso 
vai permitir que faça uma 
melhor integração com os di-
ferentes tipos de transporte”, 

ressaltou ele a O DIA.
O vereador Tarcísio Mot-

ta (Psol) lembrou que já vem 
defendendo essa medida 
desde quando presidiu a 
CPI dos Ônibus: “É preciso 
tirar a bilhetagem eletrônica 
das mãos dos empresários, 
separar a operação”. Motta 
sustenta que, com isso, tam-
bém será possível avaliar o 
faturamento das empresas. 

A expectativa é que esse 
projeto seja aprovado no 
Parlamento carioca ainda 
no primeiro semestre.

Propomos um novo 
regime fiscal para 
recompor o caixa da 
prefeitura e retomar 
investimentos na 
cidade”

PEDRO PAULO, secretário 
de Fazenda

Quem estava 
agendado tem até 
10 dias úteis para 
voltar ao posto

Pós-greve: 
Detran 
retoma 
vistorias

O Detran informou que os 
serviços de vistoria volta-
ram a funcionar normal-
mente no órgão. Com o fim 
da greve feita pelos licen-
ciadores, determinado pela 
Justiça na noite de quinta-
-feira, todos os que não ti-
veram seus agendamentos 
atendidos poderão retornar 
ao mesmo posto em até 10 
dias úteis, sem a necessida-
de de reagendamento.

Segundo o Detran, a 
partir de segunda-feira, 
os agendamentos para 
os serviços de veículos 
estarão disponíveis em 
(21)34604040/4041/4042 
ou no site.

Conforme o órgão, no 
setor de Habilitação os ser-
viços também estão ocor-
rendo normalmente, com 
as provas teóricas aconte-
cendo em 26 unidades. Já 
as provas práticas voltarão 
na próxima semana.

“No setor de Identifica-
ção Civil, estão abertos 50 
postos, oferecendo 3.975 
vagas por dia. A regulariza-
ção do atendimento ocor-
re gradativamente, pois a 
nova empresa prestadora 
de serviços de identificação, 
devidamente licitada, está 
em fase de treinamento de 
seu quadro funcional”, fina-
lizou a nota.

Macaé pode receber R$ 20 bilhões em 
investimentos após decisão do governo
Decreto zerando a alíquota de ICMS sobre as operações de gás para termelétricas será publicado até 15 de março

RAPHAEL BÓZEO

Welberth Rezende, Claudio Castro e Chico Machado, falam sobre a importância do benefício para o estado e Macaé

O governador em exercício 
Cláudio Castro anunciou que 
irá publicar até o dia 15 de 
março em Diário Oficial, um 
decreto do desonerando as 
operações de gás natural for-
necido para as novas termelé-
tricas que se instalarem no Es-
tado do Rio. “Eu me compro-
meto a publicar, até o dia 15, o 
decreto zerando a alíquota de 
ICMS sobre as operações de 
gás para as novas termelétri-
cas. A iniciativa vai propagar 
o desenvolvimento econômico 
em todo o estado”, destacou. 

Com seis projetos de ter-
melétricas cadastradas no 
próximo leilão de energia da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel), Macaé 
agora tem a chance de arre-
matar todos os lotes, já que, 
além de ter o gás mais barato 
do Brasil, também concorre-
rá com o imposto mais baixo. 

“O gás natural é o princi-
pal custo de uma termelétri-
ca. O Rio conta com gás enca-
nado mais barato, que é for-
necido pela Shell. Porém, no 
último leilão, quem ganhou 
foi o Estado do Pará, que 
produz com gás importado. 
A diferença é que no Pará, o 
ICMS é zerado, e não tinha 
como concorrer. Já com a 
taxa zero, nós podemos ga-
nhar os leilões e, com isso, 
trazer desenvolvimento, 
renda, emprego, manuten-
ção das empresas, além de 
uma série de benefícios que 
podem transformar Macaé 
no maior parque de geração 

de energia elétrica do Brasil, 
com cerca de 14 termelétri-
cas, sendo seis devidamente 
cadastradas para participar 
do leilão já em junho”, afir-
mou o prefeito da cidade, 
Welberth Rezende (Cidada-
nia), que sensibilizou o presi-
dente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Estado do 
Rio (Alerj), André Ceciliano, 
o deputado Chico Machado 
(segundo vice-presidente 
da Alerj) e o governador em 
exercício, sobre a importân-
cia da região.

O Rio de Janeiro se apre-
senta como o estado do país 
com maior volume de reser-
vas provadas de gás natural 
e, segundo André Ceciliano, 
com a iniciativa, o Rio terá 
uma legislação que vai atrair 

em melhor hora. Em nosso 
governo é proibido perder 
empregos. Precisamos re-
cuperar os mais de 30 mil 
postos de trabalho perdidos 
nos últimos anos. Empregos 
perdidos, não apenas pelas 
crises financeiras, mas tam-
bém pela falta de articula-
ção entre o poder público e 
a cadeia produtiva”, avaliou 
Welberth.

“Em apenas 40 dias já 
restabelecemos o contato 
com a Petrobras, que in-
vestirá US$ 13 bilhões nos 
próximos cinco anos em 
nossa região e com empre-
sas que operam campos ma-
duros do petróleo como, por 
exemplo, a Perenco Offsho-
re, que está investindo US$ 
200 milhões em nossa cida-
de. Além disso, estamos con-
versando com grupos como 
o DOM Atacadista, que está 
investindo R$ 54 milhões na 
construção de um comple-
xo de varejo e com o grupo 
Assaí. Agora, com esse novo 
ciclo do gás que se inicia po-
demos ter 14 novas usinas, 
atrair bilhões de dólares em 
investimentos além dos mi-
lhares de empregos no hori-
zonte próximo. Macaé vive-
rá, nos próximos anos, um 
novo ciclo de prosperidade. 
É para isso que estamos tra-
balhando”, disse Welberth 
Rezende. 

Nas reuniões também es-
tiveram o Secretário Adjunto 
de Políticas Energéticas, José 
Vasconcelos de Luna Junior; 
e o Chefe de Relações Insti-
tucionais, Marcos Túlio Ben-
jamim Pacheco.

caé no maior polo industrial 
do interior do estado, geran-
do milhares de empregos. 
Além disso, perdemos uma 
termelétrica para o Nordeste 
no último leilão justamente 
porque lá o imposto é me-
nor. Agora, com o ICMS ze-
rado seremos imbatíveis nos 
próximos leilões”, afirmou 
Rezende.

Pelo arranjo produtivo 
que já existe em Macaé, com 
o processador de gás natural 
com capacidade de produção 
de 19,7 milhões de metros cú-
bicos por dia – no Terminal 
Cabiúnas – o município é um 
importante, se não o princi-
pal, destino dessa fonte de 
energia no país. “Macaé hoje 
vive um novo momento eco-
nômico e esse decreto vem 

PALOMA SAVEDRA

paloma.savedra@odia.com.br

BERTHA MUNIZ

bertha.muniz@odia.com.br

BONS RESULTADOS

 N Pedro Paulo alegou ainda 
que outras cidades já estão 
adotando a mudança no sis-
tema de bilhetagem. Segun-
do o secretário, esses mesmos 
municípios “estão melhorando 
os seus sistemas de transporte 
retirando o controle do sistema 
de bilhetagem dos concessio-
nários e fazendo concessões 

separadas”.
“A ideia é que a prefeitura pos-

sa fazer uma concessão desse 
serviço, e essa bilhetagem possa 
servir para o BRT, para ônibus, 
para vans, para o VLT, o que vai 
garantir melhor informação de 
quem entra, de quem sai, de 
quem é gratuidade e não é, além 
de melhor integração”, afirmou.

Modelo adotado em outras cidades

Com esse decreto 
temos tudo para 
transformar 
Macaé no maior 
polo industrial do 
interior do estado, 
gerando milhares de 
empregos”

WELBERTH REZENDE, 
prefeito de Macaé

investidores, principalmen-
te para Macaé.

“Com esse decreto temos 
tudo para transformar Ma-
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MP denuncia jogador 
por homicídio
O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MP-RJ), denunciou o 
jogador Márcio Almeida 
de Oliveira, o Marcinho, 
por homicídio culposo na 
direção de veículo pelo 
atropelamento dos pro-
fessores Maria Cristina 
José Soares e Alexandre 
Silva de Lima. O aciden-
te aconteceu no dia 30 de 
dezembro, quando o ca-
sal atravessava a Avenida 
Lúcio Costa, na Barra da 
Tijuca, na Zona Oeste. A 
pena prevista para o cri-
me de homicídio culposo 
é de dois a quatro anos de 
prisão, aumentada de um 
terço se o agente causa-
dor não prestar socorro.

De acordo com a de-
núncia, oferecida ao Juí-
zo da 34ª Vara Criminal 

da Capital, foi agravada 
pois o jogador não parou 
para prestar socorro as 
vítimas. Em depoimento, 
Marcinho disse que o casal 
atravessou fora da faixa de 
pedestres, garantiu que não 
estava embriagado e que di-
rigia em baixa velocidade 
- a cerca de 60km/h, abai-
xo do limite de 70km/h da 
pista. Apesar da versão, o 
veículo, uma Mini Cooper 
preta, ficou destruído. O jo-
gador disse que não socor-
reu as vítimas porque teve 
medo de linchamento.

No laudo da Polícia Ci-
vil, que O DIA teve aces-
so, o veículo estava entre 
86km/h e 110km/h. A ve-
locidade máxima permiti-
da na Avenida Lúcio Cos-
ta, local do acidente, é de 
70km/h.

Desaparecimento de meninos 
de Belford Roxo faz dois meses
Defensoria volta a pedir comunicação ampla em portos, aeroportos, rodoviárias e PRF

ARQUIVO PESSOAL

Fernando, Alexandre e Lucas sumiram após saírem para jogar bola

Integrantes do Núcleo de Di-
reitos Humanos (Nudedh) 
da Defensoria Pública do Rio 
participaram ontem de uma 
reunião entre familiares dos 
meninos desaparecidos em 
Belford Roxo, na Baixada 
Fluminense, e o delegado 
Uriel Alcântara, da Delega-
cia de Homicídios da Baixa-
da Fluminense (DHBF). 

Hoje faz dois meses que 
Fernando Henrique, de 11 
anos, Alexandre, 10, e Lucas 
Mateus, 8, sumiram após saí-

rem de casa para jogar bola.
Na reunião, a Defensoria 

voltou a pedir comunicação 
aos portos, aeroportos, rodo-
viárias e Polícia Rodoviária 
Federal para atender à deter-
minação da política nacional 
de busca de pessoas desapa-
recidas, já que não se descar-
ta que as crianças possam ter 
saído do estado.

DILIGÊNCIAS
As famílias dos meninos de-
saparecidos tiveram a opor-

tunidade de conversar com 
o delegado responsável pelo 
caso para se informar sobre as 
últimas diligências realizadas 
e relatar novas informações a 
que tiveram acesso. A DHBF 

continua diligenciando no 
caso e está realizando buscas 
com cães do Corpo de Bom-
beiros. Também foram feitas 
outras buscas durante a sema-
na, mas sem êxito em localizar 
vestígios ou novas pistas.

Também estiveram pre-
sentes na reunião repre-
sentantes da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB 
Belford Roxo e da Superin-
tendência de Pessoas De-
saparecidas do governo do 
estado.

Deputado diz que estava com celulares quando foi preso. A PF nega

Daniel Silveira depõe na PF
Deputado diz que já estava com os celulares quando foi preso

ARQUIVO O DIA

O 
deputado federal 
Daniel Silveira pres-
tou depoimento ao 
Ministério Públi-

co Federal (MPF) ontem na 
unidade prisional da Polícia 
Militar na cidade de Niterói. 
Daniel falou sobre os celula-
res que a agentes da Polícia 
Federal (PF) encontraram na 
cela onde ele estava preso.

Segundo o advogado de Da-
niel, Maurizio Spinelli, o depu-
tado já estava com os apare-
lhos quando foi preso no dia 17 
de fevereiro, e disse ainda que 
não houve revista.

Ontem, a PF deu sua ver-
são e informou que o parla-
mentar foi revistado no mo-

mento em que deu entrada 
na sede da Superintendência 
Regional e que não portava 
nenhum celular. Um inqué-
rito policial foi instaurado 
para apurar as circunstân-
cias dos fatos.

PRISÃO
Silveira foi preso em flagrante 
por crime inafiançável, no dia 
16, ao divulgar vídeo com ata-
ques e ofensas a integrantes do 
STF e, ainda, com apologia ao 
Ato Institucional nº 5, o mais 
duro da ditadura militar. 

A ordem de prisão, deter-
minada por Alexandre de Mo-
raes, foi confirmada por una-
nimidade pelo plenário da 
Corte um dia depois. E por 364 
votos a 170, a Câmara manteve 
a decisão.

CAROLINA FREITAS
carolina.freitas@odia.com.br

DHBF disse que 
continua realizando 
diligências para 
localizar os meninos 
desaparecidos
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BRASIL

N
o dia em que o Brasil 
completou um ano 
desde seu primeiro 
caso confirmado de 

covid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) en-
cerrou a sua transmissão ao 
vivo nas redes sociais da úl-
tima quinta-feira, sem emitir 
uma palavra sobre as mais 
de 250 mil mortes pela doen-
ça no país.

Durante a live, a única 
menção do mandatário à 
crise sanitária foi para lan-
çar dúvidas sobre a efetivi-
dade do uso de máscaras na 
prevenção contra o contágio 
pelo vírus. 

Ao lado do presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães — 
que, assim como o chefe do 
Planalto, não usava qualquer 
proteção facial —, Bolsona-
ro alegou ter tido acesso a 

Bolsonaro citou 
suposto estudo 

alemão sobre 
máscaras

CENÁRIO GRAVE

Boletim da Fiocruz destaca aumento de mortes 

 NO novo Boletim Observatório 
Covid-19, da Fiocruz, divulgado 
ontem, abre um debate sobre 
o aumento de casos e taxa de 
ocupação de leitos no país.

O Brasil acaba de bater re-
corde de número de óbitos por 
dia, registrando mais de 1,5 mil 
mortes na quinta-feira. De acor-
do com dados apurados em 22 
de fevereiro no documento, as 
taxas de ocupação de leitos de 
UTI covid-19 para adultos reve-
lam o pior cenário já observado, 
inclusive pela sua dispersão no 
país. Em síntese, são 12 estados 
e o Distrito Federal na zona de 
alerta crítica (80%) e 17 capi-
tais (que concentram recursos 
de saúde e também popula-
ções) com taxas de ocupação 
de leitos de UTI para adultos de 
pelo menos 80%.

O boletim apresenta dados 
estratégicos que confirmam a 
formação de um patamar de 
intensa transmissão da covid-19 
no país, demonstrados por 

diversos indicadores da epidemia. 
A análise é referente às semanas 
epidemiológicas 5, 6 e 7 de 2021, 
que abrangem o período de 31 de 
janeiro a 20 de fevereiro.

“O Brasil apresentou uma mé-
dia de 46 mil casos, valor mais ele-
vado que o verificado em meados 
do ano passado, e média de 1.020 
óbitos por dia ao longo das primei-

ras semanas de fevereiro. Nenhum 
estado apresentou tendência de 
queda no número de casos e óbi-
tos”, destaca o documento. As 
incidências de Síndromes Respi-
ratórias Agudas Graves (SRAG) no 
país permanecem em nível muito 
alto em todos os estados. 

Com base nesses dados, os 

Havia dificuldades 
para voltar ao país 
por conta da 
suspensão em 
vigor desde janeiro 

Voo traz 

brasileiros 

que vivem 

em Portugal

Estava previsto para deco-
lar ontem, até o fechamen-
to desta edição, um avião 
comercial que trará de Por-
tugal para o Brasil cerca de 
300 brasileiros que, em fun-
ção da suspensão de voos 
diretos entre os dois países, 
estavam com dificuldades 
para retornar ao Brasil.

A suspensão está vigoran-
do desde o dia 27 de janeiro 
como medida emergencial 
das autoridades portugue-
sas no combate à pandemia.

Segundo o Itamaraty, des-
de então os dois governos 
estão mantendo contatos 
“para facilitar a realização 
de voos extraordinários des-
de a suspensão das opera-
ções decretadas pelo gover-
no português”.

 > Brasília 

Com Estadão Conteúdo

Com um ano de pandemia, Bolsonaro 
não comenta as 250 mil mortes
Durante live, única menção do mandatário  
à crise sanitária foi para lançar dúvidas sobre a 
eficácia do uso de máscaras contra o vírus

pesquisadores colocam em pau-
ta o chamado “novo normal”, 
destacando os já conhecidos 
desafios, como a sobrecarga do 
sistema de saúde e de seus pro-
fissionais, e a necessidade de 
adoção de medidas não-farma-
cológicas para reduzir a velocida-
de da propagação, bem como os 
novos desafios, com o lento pro-
cesso de vacinação e o surgimen-
to das novas variantes do vírus e 
as incertezas que elas trazem, o 
que amplia ainda mais a necessi-
dade de romper, ou desacelerar, 
a rede de transmissão do vírus 
por meio de medidas preventi-
vas não-farmacológicas. 

“A gravidade deste cenário 
não pode ser naturalizada e 
nem tratada como um novo 
normal. Mais do que nunca 
urge combinar medidas am-
plas e envolvendo todos os 
setores da sociedade e inte-
gradas nos diferentes níveis de 
governo”, afirmam os pesqui-
sadores no documento. 

um suposto estudo alemão 
segundo o qual máscaras 
fariam mal a crianças. “Co-
meçam a aparecer os efei-
tos colaterais”, disse o man-
datário. “Cada um tem sua 
opinião sobre máscaras, eu 

tenho a minha”, comentou, 
na contramão das evidên-
cias de que o equipamento 
reduz o risco de transmissão 
do coronavírus.

O Brasil registrou 
mais de 1,5 mil 
óbitos pelo novo 
coronavírus na 
quinta-feira

Voos suspensos na pandemia

MARCELLO CASAL JR/AGÃªNCIA BRASIL

Com Agência Brasil

MARCOS CORRÊA/PR
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FLAMENGO

Adílio pede Gerson na Seleção e 
diz que Gabigol merece estátua 

Adílio sugere que 
as duas gerações 
estejam juntas 
num almoço

A 
geração 2019/2020 
do Flamengo conse-
guiu, 37 anos depois, 
conquistar o bicam-

peonato do Campeonato 
Brasileiro. Com as conquis-
tas recentes, a comparação 
com o time de 82/83 é ine-
vitável entre os torcedores. 
As semelhanças são muitas: 
títulos de expressão e joga-
dores marcando o nome na 
história do clube.

Mas Adílio, um dos gran-
des destaques do time co-
mandado por Zico e ídolo 
do Flamengo, evita compa-
rações entre dois os elencos.

“Semelhança eu não vejo. 
Para mim, são dois times to-
talmente diferentes. A gen-
te sabe que tudo é Flamen-
go. Se misturar tudo vai dar 
Flamengo sempre. São duas 
gerações muito boas, com 
gana de títulos. Isso é ma-
ravilhoso para o Flamengo. 
Mas a gente fica feliz vendo 
essa garotada de hoje levan-
do canecos. Eles nos repre-
sentam. É de geração para 
geração”, disse em entrevista 
ao O DIA.

Durante a conversa com 

a reportagem, Adílio suge-
riu que os dois elencos, in-
clusive, almoçassem juntos 
um dia para botar a resenha 
em dia. Para o ex-jogador, 
os atletas da atual geração 
vitoriosa do Flamengo têm 
espaço na mesma mesa que 
os campeões em 1982 e 1983.

“Esse time pode almoçar 
na mesa do Flamengo. A gen-
te sabe que a família rubro-
-negra é cheia de campeões. 
Teríamos muito prazer de 
sentar à mesa junto com eles. 
A gente sabe que Flamengo é 
uma família. São duas gera-

ções sensacionais. Seria um 
prazer enorme sentar à mesa 
com esses caras”.

Conhecedor do bom fute-
bol, Adílio não deixou de re-

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Botafogo segue reestrutu-
rando o clube para a tempo-
rada 2021 e a hora de escolher 
o CEO está chegando. Jorge 
Braga, que já foi executivo 
de empresas como Embratel, 
Telemar e Lexmark Brasil, é o 
nome preferido da cúpula al-
vinegra para profissionalizar 
o departamento de futebol. 
Não tenho dúvidas de que esse 
é o caminho para entenderem 
como funciona o futebol atual-
mente. É hora de organização 
e os caminhos que Vasco e Bo-
tafogo estão tomando são cru-
ciais para os novos capítulos.

ALVO DO FOGÃO
 HEBER GOMES/ACG

CABO É DO RIO E MERECE

O 
técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, é o 
favorito do Vasco para assumir o clube e co-
meçar a reestruturação para a Série B. Não 

só para a Segunda Divisão, mas para a trajetória do 
Gigante da Colina no que diz respeito à reformula-
ção. Estamos falando de uma equipe que precisa 
detectar erros e começar do zero. Marcelo Cabo é 
carioca, mas nunca treinou uma equipe grande do 
Rio. Já afirmou diversas vezes que tem vontade e 
um sonho de trabalhar no estado em que nasceu. A 
entrevista de Jorge Salgado e todos os seus homens 
fortes foi importante para dar uma satisfação para 
a torcida do Vasco. Disseram até que o clube tem 
condições de “se recuperar rápido”, o que duvido 
muito. Mas tentaram dar esperança para a torcida 
vascaína, machucada, mas ainda presente para 
dar o apoio que a instituição precisa. Cabo sabe 
da necessidade. Apesar de estar em um equipe 
organizada como o Atlético-GO, o Vasco é o Vasco. 
Oportunidade única na carreira. Que pense bem 
antes de tomar uma decisão...

O técnico Marcelo Cabo, do Atlético-GO, é o favorito no Vasco

 nSer campeão brasileiro 
não é uma coisa qualquer. 
A falta da torcida influen-
cia na comemoração da 
conquista, mas temos que 
valorizar o que o Flamen-
go fez. Só que, cada vez que 
você ganha, a régua da co-
brança fica maior. As elimi-
nações na Copa do Brasil e 
na Libertadores estão na 
memória e 2021 vai ser um 
ano de muita cobrança para 
o mata-mata. Ceni (foto), 
pelo menos, vai ter tempo 
para não ser massacrado 
pelo trabalho dos outros 
técnicos. Grande fase!

RESSACA E UM 
NOVO CAPÍTULO

O FLU DEPENDE DO PALMEIRAS

 nNos próximos dois domingos, Grêmio e Palmeiras de-
cidem a Copa do Brasil. São historicamente rivais em 
grandes competições. O Alviverde conseguiu um título na 
temporada atual, aliás, “O” título. Libertadores não é pra 
qualquer um. O Grêmio tenta salvar a temporada com um 
troféu nacional. A conquista do Palmeiras põe o Flu na fase 
de grupos da Libertadores. Sabemos para quem torcer...
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Veja o novo uniforme branco
Previsão de lançamento da camisa número 2 é para maio

Campeão brasileiro de 2020, 
o Flamengo já se prepara 
para a próxima temporada. 
Após divulgar o novo unifor-
me principal do clube cario-
ca, O DIA obteve o acesso 
com exclusividade ao mode-
lo da camisa branca do clu-
be carioca que tem previsão 
para ser lançada em maio.

A principal novidade da 
camisa é um detalhe diferen-

Novo modelo da camisa branca

te nas mangas. Elas serão em 
rubro-negro com tons em de-
gradê. Em fevereiro, o ata-
cante Gabigol, destaque do 
atual elenco do Flamengo, 
já havia elogiado a peça em 

post nas redes sociais.
Após patrocinar o Flamen-

go nos anos 80, a Adidas retor-
nou ao clube carioca em 2013. 
A parceria entre a fornecedora 
de material esportivo e o clube 
carioca agrada bastante a boa 
parte dos torcedores, afinal, 
com ela o Rubro-Negro viveu 
seus momentos mais vitorio-
sos com a geração de Zico e 
Cia e o atual grupo.

A camisa rubro-negra, que 
também foi divulgada pelo O 

DIA, foi lançada oficialmen-
te ontem e será utilizada na 
estreia do Flamengo na terça-
-feira, contra o Nova Iguaçu, 
pelo Campeonato Carioca.

César sofre lesão, e negociação 
com Atlético-GO não é concluída

O goleiro César foi avaliado 
por um ortopedista ontem à 
tarde e o profissional cons-
tatou que o jogador sofreu 
lesão no ligamento cruzado 
no joelho direito. O Flamen-
go, já comunicou o Atlético-
-GO, que havia encaminhado 
a contratação do jogador por 
empréstimo até dezembro, e 
a negociação não irá mais ser 
concretizada.

Flamengo, Atlético-GO e 
César haviam alinhavado um 
acerto em que o goleiro ficaria 
no time goiano até dezembro, 
com os clubes dividindo o sa-
lário dele, mas com o Rubro-
-Negro carioca recebendo, de 
forma definitiva, duas jovens 
promessas para o sub-15. Mas, 
com a lesão do jogador, o negó-
cio “subiu no telhado”.

Goleiro César ficará cerca de seis meses em recuperação

O Atlético-GO precisará 
voltar ao mercado para buscar 
um novo goleiro. Jean, titular 
na temporada 2020, será de-
volvido ao São Paulo, que não 
aceitou renovar o emprésti-
mo. Em contato com o presi-
dente do Atlético-GO, Adson 
Batista, o mandatário confir-
mou que já foi comunicado 

da grave lesão de César pelo 
Flamengo. Segundo apurou 
a reportagem, o jogador fica-
rá cerca de seis meses se recu-
perando. César tem contrato 
com o Flamengo até abril de 
2022 e perdeu espaço nos últi-
mos meses com a ascensão de 
Hugo, titular na ausência de 
Diego Alves. 

SAMPAOLI NA FRANÇA
O argentino Jorge Sampaoli, que 

comandou o Atlético-MG até quinta, foi 

anunciado pelo Olympique de Marselha.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Ídolo rubro-negro, 
o ex-meia comenta 
o sucesso do atual 
elenco e evita 
comparações entre 
gerações campeãs 
do Mengão

velar um desejo: ver Gerson 
com a camisa da seleção bra-
sileira. O ídolo rubro-negro 
evitou comparações com o 
atual volante do Flamengo, 

mas ressaltou o pedido pelo 
craque vestindo a camisa 
amarela.

“Gerson é um grande ta-
lento. Mas é diferente. Na 

época que jogávamos era di-
ferente. Tínhamos que ser-
vir ao centroavante. Gérson é 
um jogador mais habilidoso. 
Só está faltando para ele a se-
leção brasileira. Ele tem que 
chegar à Seleção. Para mim, 
é um dos grandes jogadores”.

Antes de finalizar a entre-
vista, Adílio lembrou da entre-
vista de Gabigol após o título 
do Brasieirão, revelando que 
pediu ao presidente Rodolfo 
Landim uma estátua na Gá-
vea. Para o ídolo, o atual ca-
misa 9 rubro-negro já merece 
esse status na sede do clube.

“É uma boa pedida (risos). 
Merece também. Um joga-
dor que chegou ao Flamen-
go e o futebol dele foi lá para 
o alto. Quando ele chegou, 
ele ficou gigante. É um joga-
dor que marcou essa geração 
deles. Ele tem muito amor e 
paixão com a camisa do Fla-
mengo. Se ele pediu ao pre-
sidente Landim, ele merece. 
Não só ele como outros joga-
dores também”.
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VASCO

Clube avalia nomes 
para substituir 
Luxemburgo
Fernando Diniz, Lisca, Pintado e Marcelo Cabo são alguns 
dos técnicos na lista estudada pela diretoria cruzmaltina

Técnico do Atlético-GO, o carioca Marcelo Cabo é um dos nomes avaliados para o lugar de Luxemburgo
A 

intensidade da dor 
do torcedor vascaíno 
é incalculável. No en-
tanto, a reação pela 

reconstrução do clube urge 
após a consumação do quar-
to rebaixamento para a Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
A escolha do futuro técnico 
cruzmaltino promete nortear 
o projeto de retomada em 
2021. Na lista, Fernando Di-
niz, ex-São Paulo, e Lisca, do 
América-MG, são considera-
dos inviáveis diante da nova 
e ainda mais difícil realidade 
financeira, fato que direciona 
o radar para Pintado, da Fer-
roviária-SP, e Marcelo Cano, 
do Atlético-GO, que teve a ava-
liação confirmada pelo diretor 
executivo de futebol do Vasco, 
Alexandre Pássaro.

Na coletiva que reuniu o 

presidente Jorge Salgado e 
representantes de todos os 
poderes do clube, Pássaro re-
velou que a intenção é anun-
ciar o substituto de Vander-
lei Luxemburgo no início da 
próxima semana. No primeiro 
momento, Diego Siston, ex-jo-
gador do clube e atual técnico 
do sub-20, comandará o Vas-
co nas duas primeiras roda-
das do Campeonato Carioca, 
contra Portuguesa, no dia 3 de 
março, em São Januário, e no 
dia 6, contra o Volta Redonda, 
no Raulino de Oliveira. Vale 
destacar que Siston terá à dis-
posição 11 jogadores do elen-
co principal, além de todas as 
peças do sub-20.

“Já iniciamos a busca por 
um novo treinador. Não é um 
processo aleatório. Já falei 
com alguns deles. Essa deci-

são vai ser explicada por um 
processo”, disse o dirigente.

Enquanto o departamento 
jurídico segue debruçado no 
processo que pode impugnar 
o resultado do polêmico jogo 
contra Internacional, após a 
falha do VAR na revisão do gol 
de Rodrigo Dourado, suposta-
mente em posição irregular, o 
clube não foge da realidade de 
momento e já traça o plano B 
caso não tenha sucesso na es-
fera desportiva. A folha de pa-
gamento, orçada em R$ 4 mi-
lhões, será reduzida. Portanto, 
a renegociação de contratos 
mais longos e altos serão dis-
cutidas no segundo momento.

CASTAN QUEBRA O SILÊNCIO
Leandro Castan quebrou o si-
lêncio. Capitão na campanha 
que decretou o quarto rebaixa-

A intenção é que 
o novo treinador 
cruzmaltino seja 
anunciado no início 
da próxima semana

mento para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, o zagueiro 
compartilhou a sua frustração 
com o torcedor. Sem coletiva 
ou entrevistas concedidas 
ao término do jogo contra o 
Goiás, em São Januário, o za-
gueiro, via redes sociais, pediu 
desculpas aos vascaínos e não 
garantiu a permanência na 
Colina no processo de recons-
trução do Vasco na disputa da 
Segundona. 

“Com certeza todos somos 
responsáveis, e espero que 
dessa vez o Vasco aprenda 
com essa queda, para que seja 
a última de um clube gigante 

que não pode estar lá embaixo. 
O futuro agora é incerto para 
todos”, escreveu.

Após o melancólico fim de 
noite de quinta-feira, a vitória 
sobre o Goiás, de virada, por 3 
a 2, em São Januário, encerrou 
o jejum de seis rodadas no Bra-
sileiro, mas não foi suficiente 
para devolver o orgulho em 
meio à consumação do quar-
to rebaixamento do Vasco em 
12 anos. Sincero, o camisa 5 ad-
mitiu que não manteve o nível 
de desempenho dos anos ante-
riores. Com contrato até o fim 
de 2022, Castan possui um dos 
maiores salários do Vasco.

Sem pressa para ser treinador em 
definitivo, Marcão volta a ser auxiliar
Ídolo da torcida já conversou com Roger, o novo comandante tricolor a partir de hoje

Marcão acertou o retorno a auxiliar em comum acordo com a diretoria

Pela segunda temporada se-
guida, Marcão assumiu o Flu-
minense no meio do Brasilei-
ro e fez bom trabalho. Se em 
2019 livrou do rebaixamento, 
em 2020 manteve o clube nas 
primeiras posições e garantiu 
a classificação à Libertadores 
após quase oito anos, com a 
terceira melhor campanha 
tricolor nos pontos corridos. 
Apesar dos 59,5% de aprovei-
tamento, o treinador voltará a 
ser auxiliar e deixará o coman-
do da equipe para Roger Ma-
chado. Algo que não incomoda 
Marcão, que diz querer ajudar 
o Fluminense.

O retorno a auxiliar foi 
acertado em comum acordo 
com a diretoria tricolor, que 
vê em Marcão, de 48 anos, a 
base de um projeto maior, ao 
ter um auxiliar permanen-
te na comissão técnica, para 
assumir em casos de necessi-
dade. Ao contrário de 2020, 
ele ajudará apenas Roger Ma-
chado nos profissionais e não 
comandará a equipe sub-23, 
que ficará com Ailton Ferraz. 

A carreira solo de treinador fi-
cará para o futuro.

“É planejamento de vida, 
de carreira. Sempre com 
muita calma, muita tranqui-
lidade. Venho em uma evo-
lução. E, analisando nosso 
trabalho, foi uma diferença 
absurda de 2019 para 2020. 
E com a certeza de que te-

mos que melhorar sempre, 
buscar a excelência sempre. 
Na hora certa e no momen-
to certo vamos assumir uma 
carreira solo, se for o caso. 
Enquanto isso, tenho muito 
a ajudar o Fluminense”, disse 
Marcão.

A evolução foi vista pelo 
diretor de futebol, Paulo An-

gioni, que percebeu em 2020 
um Marcão mais confiante 
em seu trabalho: “No primei-
ro momento, em 2019, ele as-
sumiu em situação delicada 
e eu sentia nele um pouco de 
intranquilidade. Desta vez, vi 
um Marcão austero, bastan-
te confiante, mais impositivo 
na sua ação. E deu o resultado 
que a gente imaginava”.

Satisfeito com o bom tra-
balho, Marcão já iniciou o 
planejamento de 2021 aju-
dando Roger Machado, que 
assume o Fluminense hoje. 
“Já trocamos algumas pala-
vras sobre a equipe, o que ele 
está vendo, o que os meninos 
vinham fazendo, e a visão dele 
é muito boa de tudo o que tem 
acompanhado. Vou ajudar 
no que der para que a gente 
possa continuar com a men-
talidade que temos, ajudan-
do os meninos a manterem a 
excelência. A chegada dele só 
vai contribuir para tudo isso 
e vou dar a minha vida por ele, 
pelos meninos e pelo clube”, 
completou Marcão.

Alvinegro assina com 
Pedro Castro, ex-Avaí

Pedro Castro teve o seu nome publicado no BID da CBF

O Botafogo regularizou 
mais um reforço para a 
disputa da Série B. O vo-
lante Pedro Castro, que es-
tava no Avaí, teve o nome 
publicado no Boletim In-
formativo Diário (BID) da 
CBF e se junta a Ronald 
na lista de contratações. 
O vínculo com o Glorioso 
vai até o fim deste ano.

Além de Pedro Castro, o 
Botafogo já contratou o téc-
nico Marcelo Chamusca e 
dois reforços, Pedro e Ro-
nald. O Alvinegro também 
têm negociações avança-
das com o zagueiro Gilvan, 
o lateral-direito Jonathan, o 
volante Matheus Frizzo e o 
meia Felipe Ferreira.

O Botafogo se despediu 
da Série A do Brasileiro 

sendo derrotado pelo Ceará, 
no Castelão. Em seu último 
jogo no comando da equipe, 
o auxiliar Lucio Flavio falou 
sobre o que o futuro treinador 
da equipe, Marcelo Chamus-
ca, vai encontrar na próxima 
temporada.

“Diria que o maior desa-
fio será, com a chegada de re-
forços e a mudança que na-
turalmente acontecerá em 
algum momento no plantel, 
entrosar a equipe o mais bre-
ve possível. Na próxima se-
mana, já temos o Estadual. 
Na minha concepção, esse 
vai ser o maior desafio que o 
Chamusca terá. Mas entendo 
que seja um desafio bacana, 
principalmente com joga-
dores jovens que estão mos-
trando o seu valor”, disse.

BOTAFOGO

FLUMINENSE
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ECONOMIA

Governo do Rio prevê começar a 
pagar auxílio emergencial em abril
O projeto de lei foi aprovado na terça-feira e aguarda sanção do chefe do Executivo estadual

DANIEL CASTELO BRANCO

O 
governador  em 
exercício do Rio, 
C láudio  Cas tro 
(PSC) ,  a f i rmou 

que pretende que o auxílio 
emergencial, para atenuar 
a crise enfrentada pela 
pandemia do coronavírus 
que perdura, comece a ser 
pago em abril. O anúncio 
foi feito durante entrevis-
ta na Baixada Fluminense. 
O projeto de lei foi aprova-
do na terça-feira e aguarda 
sanção do chefe do Execu-
tivo estadual. 

Em nota, o governo afir-
mou que as equipes técni-
cas já estão estudando os 
mecanismos para a imple-
mentação do projeto, que 
precisa passar ainda pela 
regulamentação. “A inicia-
tiva terá o objetivo de aco-
lher a população fluminen-
se menos favorecida e mais 
afetada pela crise sanitária 
causada pela pandemia. O 
estado, que está em cons-
tante diálogo com a Alerj, 
está atento para que a me-
dida não interfira no Regi-
me de Recuperação Fiscal”.

O objetivo é começar a 
pagar o auxílio emergen-
cial estadual em abril com 
recursos de fundos do esta-
do, mas para isso é neces-
sário a aprovação da PEC 
para desvinculação dos 
fundos que está na Alerj.

“Ainda não sei se vou san-
cionar tudo, não chegou a 
mim o que foi aprovado 
completamente para eu en-
tender se vai precisar de um 
veto ou outro. Devo estar 
recebendo hoje (ontem) o 
projeto”, disse o governador. 

O benefício faz parte do 
programa “Supera Rio” 
e terá um valor mínimo 
de R$ 200 e máximo de 
R$ 300. As famílias pode-
rão receber R$ 50 extras 
por filho - num máximo 
de dois. Terão prioridade 
as que, comprovadamen-
te, tenham renda mensal 
igual ou inferior a R$ 178 
e, de preferência, estejam 
inscritas no Cadastro Úni-
co de Programas Sociais 
(CadÚnico).

O benefício também será 
prioritário aos trabalhado-
res que perderam vínculo 

formal de emprego duran-
te a pandemia e que sigam 
sem qualquer outra fonte 
de renda, além dos profis-
sionais autônomos, tra-
balhadores da economia 
popular solidária, agricul-
tores familiares, microem-
preendedores individuais 
e produtores culturais. As 
famílias com crianças e 
adolescentes de 0 a 18 anos 
também terão prioridade.

A proposta proíbe o re-
cebimento do auxílio de 
forma cumulativa a outro 
benefício previdenciário 
ou assistencial, seja este de 

origem federal ou munici-
pal. Pessoas que estejam 
recebendo auxílio desem-
prego também não poderão 
ser contempladas. O auxí-
lio terá validade até 31 de 
dezembro de 2021.

Além de fornecer o calen-
dário para o pagamento, o 
governo estadual também 
deverá disponibilizar em 
portal de transparência, 
em link específico, o nome, 
os cinco últimos números 
do CPF e, havendo, do Nú-
mero de Identificação So-
cial (NIS) e o município dos 
beneficiários.

A iniciativa terá 
o objetivo de 
acolher a população 
fluminense menos 
favorecida e mais 
afetada pela crise 
sanitária causada 
pela pandemia”
NOTA DO GOVERNO DO 
ESTADO

Mas, no último 
trimestre, 519 mil 
oportunidades 
foram criadas

Menos 3,78 milhões 
de vagas com carteira

REPRODUÇÃO

Perda de oportunidades com carteira

O último trimestre do ano 
de 2020 mostrou uma 
abertura de 519 mil vagas 
com carteira assinada no 
setor privado em relação 
ao trimestre encerrado em 
setembro. No entanto, na 
comparação com o trimes-
tre de 2019, 3,783 milhões 
de vagas com carteira as-
sinada foram perdidas no 
setor privado. Os dados 
são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
Contínua (Pnad Contínua), 
do IBGE.

O total de pessoas traba-
lhando com carteira assina-
da no setor privado foi de 
29,885 milhões no trimes-
tre até dezembro, enquanto 
outras 9,985 milhões atua-
vam sem carteira assinada, 
973 mil a mais que no tri-
mestre anterior. Em relação 
ao trimestre até dezembro 
de 2019, foram extintas 
1,870 milhão de vagas sem 
carteira no setor privado.

O trabalho por conta 
própria ganhou 1,489 mi-

lhão de pessoas a mais em 
um trimestre, mas ainda está 
1,285 milhão menor em rela-
ção a um ano antes, totalizan-
do 23,272 milhões de pessoas.

O país teve um aumento de 
290 mil pessoas no trabalho 
doméstico em um trimestre, 
para 4,902 milhões de pes-
soas. Esse contingente ainda 
é 1,454 milhão menor que no 
ano anterior.

A única categoria da ocupa-
ção com aumento no número 
de trabalhadores em um ano 
foi o setor público, com 521 mil 
ocupados a mais no trimestre 
terminado em dezembro de 
2020 ante o trimestre encer-
rado em dezembro de 2019. Na 
comparação com o trimestre 
até setembro de 2020, foram 
abertas 333 mil vagas.

Veja o novo calendário da prova 
de vida para aposentados do INSS
Quem não fizer a comprovação de vida terá o benefício suspenso já no mês de maio

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Aposentados do INSS podem fazer o recadastramento pelo celular

Aposentados e pensionistas 
do INSS que não fizeram a 
prova de vida entre março de 
2020 e abril de 2021, em ra-
zão da pandemia de covid-19, 
deverão comparecer aos 
bancos para a comprovação 
a partir de maio, o calen-
dário foi divulgado ontem. 
Quem não comparecer aos 
bancos para realizar o pro-
cedimento terá o benefício 
suspenso a partir de maio, de 
forma escalonada, conforme 
o calendário divulgado on-
tem. Portanto fique atento 
à data. 

Portaria publicada na sex-
ta-feira no Diário Oficial da 
União (D.O.U.) garante que 
os segurados que não reali-
zarem o procedimento nes-
se período não terão seus 
benefícios bloqueados. Vale 
lembrar que o serviço esta-
ria suspenso até o final de fe-
vereiro. A prorrogação vale 
para residentes no Brasil e 
no exterior. 

De acordo com a norma, a 
rotina e obrigações contra-
tuais estabelecidas entre o 

INSS e a rede bancária que 
paga os benefícios perma-
necem e a comprovação da 
prova de vida deverá ser rea-
lizada normalmente pelos 
bancos. 

Sem o contexto da pande-
mia, a prova de vida é nor-
malmente realizada todos os 
anos para comprovar que o 
beneficiário está vivo e ga-
rantir que o benefício conti-

nue sendo depositado.

PELO CELULAR
A prova de vida também pode 
ser feita por biometria facial 
no celular. Para isso, é preciso 
baixar o aplicativo gov.br, e 
criar login e senha de acesso. 
O Meu INSS está nesse por-
tal. O beneficiário que estiver 
com a prova de vida pendente 
será notificado quando fizer o 

acesso. O app está disponível 
gratuitamente na PlayStore e 
AppleStore.

Para realizar a biometria 
facial, o INSS usará a base de 
dados do Denatran e do TSE. 
Foram selecionados, portan-
to, segurados que tenham 
carteira de motorista ou tí-
tulo de eleitor. É importante 
destacar que a prova de vida é 
obrigatória.

 > O presidente Jair 
Bolsonaro afirmou, du-
rante sua live semanal 
nas redes sociais, que 
o valor do novo auxílio 
emergencial - que deve 
substituir os finados 
“seiscentão” e “trezen-
tão” - a ser proposto 
pelo governo será de 
R$ 250. O benefício, se-
gundo ele, deve come-
çar a ser pago ainda em 
março, por um período 
total de quatro meses. 

“A princípio, o que 
deve ser feito? A partir 
de março, por quatro 
meses, R$ 250 de auxí-
lio emergencial. Então 
é isso que está sendo 
disponibilizado, está 
sendo conversado ain-
da, em especial, com os 
presidentes da Câmara 
(Arthur Lira) e do Sena-
do (Rodrigo Pacheco). 
Porque a gente tem que 
ter certeza de que o que 
nós acertarmos, vai ser 
em conjunto”.

A expectativa, se-
gundo o presidente, é 
que os quatros meses 
complementares de 
auxílio possam fazer 
a “economia pegar de 
vez”. “Nossa capacidade 
de endividamento está, 
acredito, no limite. 
Mais quatro meses pra 
ver se a economia pega 
de vez, pega pra valer”, 
afirmou Bolsonaro.

Bolsonaro: 
R$ 250 já 
em março

Projeto já deve 
estar nas mãos 
do governador 

em exercício, 
Cláudio Castro, 

no Palácio 
Guanabara

CONFIRA

Vencimento da 
comprovação de vida
mar e abr/2020 
mai e jun/2020 
jul e ago/2020 
set e out/2020 
nov e dez/2020 
jan e fev/2021 
mar e abr/2021 

Retomada da rotina
maio/2021
junho/2021
julho/2021
agosto/2021
setembro/2021
outubro/2021
novembro/2021
lado a lado

GUSTAVO RIBEIRO
gustavo.ribeiro@odia.com.br

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br
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Diálogo para aprovar 
aumento de alíquota

BETH SANTOS

Paes alegou necessidade de seguir comando previsto na EC 103/19

O 
prefeito Eduardo 
Paes (DEM) já en-
frenta resistência a 
dois projetos que são 

prioridades do seu governo: 
o de aumento da alíquota de 
contribuição dos servidores de 
11% para 14% e do armamento 
da Guarda. Ontem mesmo, ve-
readores - de oposição ou não 
- já marcaram posicionamento 
contrário às medidas. O líder 
do governo na Casa, Thiago K. 
Ribeiro (DEM), porém, diz que 
as aprovações são possíveis.

Ele aposta que será menos 
complexo formar maioria 
favorável à reforma previ-
denciária do que à propos-
ta da GM. “Para aprovar (o 
que prevê armas aos guar-
das), são necessários 34 vo-
tos favoráveis. Para aprovar 
a nova alíquota, são 26 votos, 
maioria absoluta”, destaca. 

Ribeiro diz que investi-
rá no diálogo com os parla-
mentares e também com o 
funcionalismo, reforçando 
o quadro fiscal da cidade e a 
determinação federal: “Não 
tem precedentes na história 
da cidade essa crise que a 
gente está passando”.

Na reunião com vereadores, 
Paes alegou que as mudanças 
são obrigatórias, com previ-
são na Emenda Constitucional 
103/19, sob pena de o municí-
pio perder repasses federais.

REPERCUSSÃO

 n Se o texto passar, deverão 
ser treinados os guardas do 
Grupamento de Operações 
Especiais (GOE), do Grupa-
mento Tático Móvel, e do gru-
po de cães da GM (GCG), além 
da patrulha Maria da Penha 
da GM-Rio.

Essa proposta de arma-
mento também foi duramente 

criticada por vereadores e ve-
readoras, como Rosa Fernan-
des (PSC). Para ela, existem 
outras prioridades a serem 
tratadas neste momento. Se-
gundo ela, armas agentes da 
Guarda não deveria estar nessa 
lista. “Não resolverá o proble-
ma da segurança do Rio”, diz 
Tarcício Motta (Psol).

Críticas: ‘Não é prioridade’

 n Paes apoiará o projeto que 
já está na Câmara, de auto-
ria do vereador Jones Moura 
(PSD). A matéria altera a Lei 
Orgânica, autorizando o uso 
de equipamentos letais pelos 
guardas municipais. Depois, o 
governo deverá regulamen-
tar a norma. Será nesse mo-
mento que todos vão saber 
como funcionará essa políti-
ca na prática - caso a medida 
seja aprovada. 

No entanto, o secretário de 
Ordem Pública, Brenno Car-
nevale, deu ontem algumas 

informações. Segundo ele, a 
permissão será para grupa-
mentos táticos. Carnevale en-
fatizou ainda que o armamen-
to ajudará a coibir a atuação 
de milícia. Por exemplo, na fis-
calização contra construções 
irregulares. 

Jones Moura disse à coluna 
que, em conversas que teve 
com o governo, foi informado 
que a ideia é investir na atua-
ção nas áreas de turismo e co-
mércio, além dos locais onde 
há forte presença de grupos 
de milicianos.

O QUE ESTÁ POR VIR

Armas para grupos táticos da GM

Intenção 
da Guarda 
é treinar 
alguns 
grupos 

DIVULGAÇÃO

 > Para as categorias, 
o aumento do descon-
to penaliza o serviço 
público, quando ou-
tras ações poderiam 
ser adotadas. Secretá-
rio de Fazenda, Pedro 
Paulo argumenta que, 
além de haver um co-
mando em lei federal, 
existirá contrapartida 
do Tesouro.

“Não existe política 
social e nem valorização 
do servidor sem dinhei-
ro no caixa. Essa medida 
é obrigatória, não é algo 
que a gente possa deci-
dir. E a cidade vai pagar 
o dobro do que vai pagar 
o servidor”, diz.

Tarcísio Motta, Mo-
nica Benicio e Thais 
Ferreira representa-
ram o Psol no encontro 
e criticaram a propos-
ta. Motta defende que 
a medida não resolverá 
o problema. Para Thais, 
“não se combate desi-
gualdade social com 
reajuste fiscal”.

Funcionalismo 
diz que será 
penalizado

 > A reforma inclui ainda 
a elevação da alíquota pa-
tronal de 22% para 28% e 
a ampliação do prazo da 
contribuição suplementar 
(um aporte a mais pago 
pelo Tesouro). O déficit 
atuarial previdenciário é 
de R$ 38 bilhões, e o pre-
visto para este ano é de R$ 
1,02 bilhão. 

Com o aumento do des-

conto do funcionalismo e 
da patronal, o governo 
calcula a redução do défi-
cit atuarial em R$ 4,3 bi-
lhões. Já a ampliação da 
suplementar reduzirá em 
R$ 5,6 bilhões.

A previdência comple-
mentar também será cria-
da para aqueles que ga-
nham acima do teto pre-
videnciário (R$ 6.433,57). 

Previdência complementar



FábiaOliveira

SOLTOU O VERBO!

E
nganada, usada, lesada e traída. Andressa Urach vem de uma família que há mais de 30 anos frequenta a igreja Universal e jamais pensou que fosse 
descer ao inferno justamente por querer dar o seu ‘tudo para Deus’. “Existem períodos dentro da igreja, que se chamam Fogueira Santa. Neles, eles indu-
zem as pessoas a darem tudo o que elas têm pra Deus, que você tem que dar mais para Deus do que para você. Que você tem que tirar o chão dos seus 

pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus. Que você tem que dar o que você mais gosta, o que mais ama da parte financeira, para poder ajudar 
a obra de Deus”, relata a modelo e empresária em conversa exclusiva com a coluna.

Andressa revela ainda que não pensava em mais nada quando fazia as doações. Ela começou a abrir os olhos quando o dinheiro acabou, pois o tratamento 
passou a ser outro. “A partir do momento que secou o dinheiro e eu não tinha mais de onde tirar, eu fui excluída. Então, eu vi que eles não se preocupavam com 
alma nenhuma, só com o dinheiro. Se tivessem se preocupado com a minha alma, não teriam me sugado até o último centavo e me descartado como um 
lixo, porque foi assim que eu me senti”. 

A modelo rompeu com a Universal em novembro passado e agora entrou na Justiça pedindo as doações de volta. “Eu quero ter condições financeiras de 
poder dar uma faculdade para meu filho, porque nem nisso eu pensei quando eu doei o meu tudo”.

Andressa Urach revela ‘lavagem 
cerebral’ da Universal para 
conseguir doações expressivas

muito no que eles falavam. Tinha esperança que eles pudes-
sem me devolver uma parte das doações para que eu pudesse 
me virar. Eu fui demitida da Record antes do tempo, porque eu 
tinha contrato até março, e fui demitida com uma mão na frente 
e outra atrás porque eu assinei o contrato e não vi que não tinha 
multa rescisória. Fora que eu tinha doado na última Fogueira 
Santa, meses atrás, todo o meu salário, o meu carro, porque eu 
tinha ainda um I30 blindado, e eu tinha doado. Então fiquei sem 
carro, tive que financiar outro, em 60 vezes de R$ 1 mil, porque 
eu tinha dado o meu tudo pra Deus. Já tinha ido mais de R$ 2 
milhões em Fogueira Santa nos últimos dois anos e quando eu 
vi que eles me demitiram com uma mão na frente e outra atrás e 
me ignoraram, eu implorei para eles me devolverem pelo menos 
uma parte das doações pra que eu pudesse abrir uma pequena 
empresa e pudesse me sustentar. Eu não sabia nem por onde 
começar, porque a minha vida era a Igreja, foram seis anos de-
dicados à Igreja. Eu sonhava  ser missionária, então quando me 
dei conta de que eu tinha sido sugada e depois passei a não ser 
mais útil para eles, eu me vi no fundo do poço sem o carinho, o 
amor e o amparo deles e, principalmente sem a preocupação 
com a minha alma, como tanto eles pregavam. Isso foi o que 
mais me machucou. 

 N Conhece outras pessoas que foram lesadas pela igreja?

 LExistem muitas pessoas que foram lá para ouvir falar de Deus, 
para receber um conforto. Normalmente pessoas que estão so-
frendo em desespero e acreditam que Deus vai fazer um mila-
gre a partir do momento que elas deem o tudo delas pra Deus, 
só que eu vejo que Deus não é mágico, não faz cair dinheiro na 
cabeça da gente do nada. E eu vivi isso nos últimos meses. Deus 
não tem obrigação nenhuma de nos dar nada. Nós temos que 
trabalhar e correr atrás. São poucas as pessoas que realmente 
vão te ajudar no momento em que você mais precisa. 

 N Quais argumentos eram usados para te convencer a 
fazer essas doações para a igreja?

 LEles usam muito a palavra de Deus, alguns versículos isolados 
da Bíblia. Exemplo: Abraão deu Isaac, que era o próprio filho, 
para Deus e depois Deus devolveu o Isaac vivo para ele. Eles 
usam também algumas histórias da Bíblia para dizer que você 
tem que dar o tudo pra Deus, que tem que tirar o chão dos seus 
pais, que você tem que ficar na total dependência de Deus. São 
palavras que induzem a gente a realmente dar tudo pra Deus e, 

no fundo, nos traz um temor, porque é como se no fundo 
você não fizesse esse sacrifício pra Deus, era como se você 
não fosse digno pra Deus. Então você se sente sutilmente 
manipulado e induzido a ficar no zero, acreditando que 
Deus vai um dia, de alguma maneira, te restituir, nem 
que seja no céu. Mas sabendo que o altar não deve nada 
a ninguém e que ninguém vai te desamparar, na teoria. 

 NVocê se arrepende de ter entrado na Igreja 
Universal? 

 LA minha família inteira frequenta a Igreja Universal há 
mais de 30 anos. Todas essas pessoas que estão lá dentro, 
na verdade, elas estão cegas, porque elas são movidas 
às pregações onde a gente é induzido a não frequentar 
outras igrejas. Então a gente acaba ficando muito preso, 
até com medo de ser rebelde, porque eles falam muito 
que Lúcifer foi rebelde. Então você acaba tendo medo 
de sair da Igreja e virar Lúcifer. Eles usam muito a pala-
vra dizendo que você vai ficar endemoniado, que você 
vai ficar sete vezes pior do que quando você chegou à 
Igreja. Existem pregações utilizando a Bíblia e o Velho 
Testamento, que faz com que você fique com medo até 
de não frequentar a igreja. Se eles estivessem preocu-
pados com a minha alma, eles tinham me devolvido 
pelo menos uns R$ 100 mil desses R$ 2 milhões que 
eu doei para eu abrir uma empresa pra mim. 

 N Acredita que você vem sendo alvo de algum tipo de per-
seguição por parte da igreja? 

 LJá vi no Facebook de um pastor da igreja falando de mim e 
usando a minha imagem, porque eles costumam falar mal de 
todas as pessoas que saem da igreja. Falam mal de ex-pastores, 
de ex-esposas de pastores, de ex-obreiros. Falam muito mal de 
todos que saem, porque acham que só a Igreja Universal que 
vai levar à salvação. Falam que os ex-pastores e ex-obreiros são 
caídos, então eu acredito que não seja só eu que eles falam mal 
e sim de todas as pessoas que um dia serviram à obra de Deus 
dentro da Universal e depois saiu. Para eles, a gente acaba sendo 
como Lúcifer, que foi rebelde, que não obedeceu, porque eles 
ensinam a gente a dizer amém para tudo. Eu represento muitas 
pessoas que passaram o que eu passei. 

 N Quando você comunicou que deixaria a igreja e disse 
que queria seu dinheiro de volta, o que eles disseram? 
Qual foi a reação da igreja?

 LNo início eles disseram que iriam me devolver pelo menos 
uma parte, porque eu expliquei que eu tinha dado toda a minha 
aplicação, porque eu tinha R$ 1 milhão aplicado e eu me sus-
tentava com a renda desse dinheiro. Quando eu expliquei que 
eu tinha doado tudo, mostrei todos os carros que doei: a Porsh, 
a Land Rover, tudo e a única coisa que faltou doar, e que não foi 
doada por pouco, foi a minha casa. Eu sonhava fazer a obra de 
Deus e eles falam que para você ser missionária ou pastor den-
tro da Igreja Universal você não pode ter nada no seu nome, só 
as suas roupas. Então eu sonhava servir a Deus e tinha feito até 
exame de sangue para entrar na obra de Deus. Eu fazia aulas 
de missionária para futuramente servir a Deus. No início fala-
ram que iam me devolver o dinheiro e chegaram a me chamar 
lá. Eu fui, mostrei todos os documentos e provas das doações. 
Eles iam me devolver, mas houve provavelmente uma conver-
sa interna com os líderes da igreja e houve a decisão de não me 
devolver porque iriam abrir precedentes para outras pessoas 
pedirem de volta suas doações. Me disseram que se talvez eu 
tivesse ficado quieta e não falado nada, talvez eles me devolves-
sem. Mas como eu acabei demonstrando a minha indignação 
na imprensa sobre o que estava acontecendo, eles não teriam 
como me devolver. Fiquei muito mal. Se não fosse meu marido 
pagar as contas e o meu amigo Cacau me emprestar dinheiro, 
eu certamente nem sei o que teria acontecido naquele ato de 
desespero que eu estava.

 N Por que você decidiu processar a universal? 

 LPorque eu vi que eu fui enganada, que eles não estão 
preocupados com a minha alma e que é muito difícil você 
conquistar as coisas. Passei por muita necessidade finan-
ceira nos últimos meses e vi que o que eles falavam não 
aconteceu, porque eles pregam muito dizendo que o altar 
não deve nada a ninguém. E eu vi que eu fui enganada 
com tudo o que eles falavam. A única coisa que eu quero é 
Justiça. É ter condições financeiras de poder dar uma fa-
culdade para o meu filho, porque nem nisso eu pensei. Não 
pensei em absolutamente nada. Eu queria dar meu tudo 
pra Deus e hoje eu vejo que Deus não quer nosso dinheiro e 
que dinheiro não tem nada a ver com Deus. Acho que você 
cobrar, falar para as pessoas que é pra dar o seu tudo pra 
Deus é muito perigoso, porque muitas pessoas, dentro e 
fora do Brasil, devem estar lesadas como eu estou. Então eu 
acho que hoje eu represento muitas pessoas no Brasil e fora 
do Brasil, que talvez não tenham nem uma casa para morar, 
porque em amor a Deus deram seu tudo e hoje estão ainda 
no fundo do poço, como eu estive nesses últimos meses. 

 N Você escolheu a dedo um advogado que já batalhou 
com a igreja na Justiça antes e ganhou? Ou estou errada?

 LEscolhi esse advogado porque ele mora aqui no Rio Grande 
do Sul, então é mais fácil da gente trabalhar. E também por-
que ele já ganhou causas na justiça contra a igreja. Então ele 
entende do assunto e é um advogado corajoso de enfrentar 
a igreja. Foi escolhido por desempenhar um ótimo trabalho 
como advogado.

 N Como eram feitas essas doações? 

 LEssas doações mais expressivas eram feitas praticamente a 
cada seis meses. Existem períodos dentro da igreja, que se cha-
mam Fogueira Santa. Nesse período, eles induzem as pessoas a 
darem tudo que elas têm pra Deus, que você tem que dar mais 
pra Deus do que para você. Que você tem que tirar o chão dos 
seus pés, que você tem que ficar na total dependência de Deus. 
Que você tem que dar o que você mais gosta, o que mais ama da 
parte financeira para poder ajudar a obra de Deus. É isso que 
eles falam, que Jesus tem que voltar, então a igreja precisa dessas 
doações para crescer. Dizem que o teu tudo pra Deus vai salvar 
muitas almas e eu acreditava nisso. Mas eu vi que quando meu 
dinheiro acabou, mudou totalmente o tratamento em relação 
a mim e eles não se preocuparam em nenhum momento com a 
minha alma, porque se tivessem se preocupado, não teriam me 
sugado até o último centavo e me descartado como um lixo, por-
que foi assim que eu me senti. Enquanto tinha muito dinheiro 
na conta eu era tratada de uma maneira e a partir do momento 
que secou o dinheiro e eu não tinha mais de onde tirar, eu fui 
excluída. Então eu vi que eles não se preocupavam com alma 
nenhuma, só com o dinheiro. 

 N Você se sentiu enganada ou lesada? 

 LSim. Me senti muito enganada e lesada, porque eu vi que 
quando eu não tinha mais dinheiro algum, ninguém mais veio 
me ajudar, me orientar espiritualmente ou perguntar simples-
mente se eu estava precisando de um gás para fazer comida pro 
meu filho. O meses de setembro a novembro foram os piores da 
minha vida nos últimos anos, porque eu me senti usada, traída, 
fiquei muito machucada. Eu não tinha condições financeiras ne-
nhuma, porque até meu último salário eu tinha dado na igreja. 
Eu já estava negativa no banco e eles nem aí, não estavam preo-
cupados comigo, com meu filho ou com a minha alma, como 
eles sempre pregavam. Eu me senti um objeto. 

 N Em que momento você percebeu que estava sem dinhei-
ro, sem amparo e resolveu procurar um advogado? 

 LNa verdade, eu estava cega todos esses anos. Eu acreditava 
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INCENTIVO E SOCORRO AO ENTRETENIMENTO

‘O GOVERNO PRECISA CRIAR PROGRAMAS DE 

DIVULGAÇÃO

Durante todo esse perío-
do de pandemia, um dos 
setores que mais vem 
sofrendo com a falta de 
trabalho e, consequen-
temente, de dinheiro, 
são os artistas e toda a 
classe que trabalha com 
eventos. Diante de tal 
cenário, ouvimos a opi-
nião do advogado José 
Estevam Macedo Lima, 
especialista em Direito 
do Entretimento, que 
falou um pouco sobre a 
situação atual.
 “O setor do entrete-
nimento é o que vem sofrendo mais 
com a pandemia. Apesar da Lei nº 14.046, de 24 de 
Agosto de 2020, ter sido promulgada, o prazo de um 
ano que foi dado para a remarcação dos eventos 
após a data de encerramento do Estado de Cala-
midade Pública, acabou se tornando insuficiente 
para contornar todos os prejuízos sofridos”, diz o 
advogado. 
 “O governo precisa criar programas de incenti-
vo e socorro, não só para produtores de eventos, 

como para os artis-
tas, empresários e 
prestadores de ser-
viços. É importan-
te permitir a volta 
segura e consciente 
das apresentações 
artísticas e isso já 
se mostrou possível 
conforme modelos 
anteriormente expe-
rimentados em outros 
países. O combate à 
Covid-19 deve andar 
junto com a diversão 
e o lazer, de maneira 
prudente e adequada, 
pois devemos tratar da 

mente e do corpo”, afirma o especialista.
 Para José Estevam, os direitos à saúde e ao lazer 
devem andar juntos. “Nossa Constituição Federal 
assegura, em seu artigo 6º, como direito social, a 
saúde e o lazer, e tais direitos devem andar lado a 
lado, não se pode esquecer de um ou de outro. Por 
esse motivo eu sou a favor do retorno das apresenta-
ções artísticas, pois é um direito social de todos pre-
visto pela Constituição Federal”, finaliza o advogado.

EX-CASA DOS ARTISTAS 3 PEDE PARA 
PÚBLICO PERDOAR KAROL CONKÁ
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Lucas Malvacini resolveu brincar com seus seguidores 
do joguinho de perguntas e respostas do Instagram. 
As questões sobre a vida pessoal foram ficando mais 
íntimas e mais indiscretas com o passar do tempo até 
que o ex-ator global foi questionado sobre masturba-
ção e o ‘autoprazer’.
“Você é homem e como todos os outros. E aí? Você 
se masturba? Toca uma ou duas?”, perguntou um 
seguidor. Lucas, então, respondeu: “Claro. Acho que 
todo mundo se masturba. Mas eu, eventualmente, 
tento fazer momentos que fico três, depois tento 
sete e depois até 21 dias sem masturbação. Tenta aí. 
A energia sexual canalizada para outras áreas da vida 
é de extrema potência”, comentou o ator que interpre-
tou  ‘Anjinho’, o amante de Félix (Mateus Solano), em 
‘Amor à Vida’, de Walcyr Carrasco, que foi ao ar 2013.

Esta coluna já havia antecipado, mas agora é oficial: a influencia-
dora Lary  Bottino está confirmada na segunda  edição do reality 
‘De férias com o ex celebs’, da MTV. “Voltei e acredito que vocês vão 
se surpreender muito, não só comigo, mas com tudo. O programa 
foi incrível, tá super divertido! Ter essa oportunidade de novo foi 
muito importante pra mim e eu tô super feliz. Assistam em breve”, 
disse Lary ao comunicar sobre sua participação na atração.

CONFIRMADA NO ‘DE FÉRIAS

UMA DICA DESSAS
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 n Após um ano 

fechado, o Tea-
tro Candido Men-
des, em Ipane-
ma, será reaber-
to dia 5 de março 
com programa-
ção presencial. A 
primeira peça a 
ser apresentada 
será ‘O Quarto de 
Bianca’.

 n A cantora 
Kamila lança, 
hoje a música e 
o clipe de ‘Tanto 
Faz’ em todas 
as plataformas 
digitais.

Participante da ‘Casa dos Artistas 3’,  no SBT, Marcelo Mathias lembrou que há 
19 anos as redes sociais não tinham força nem se cogitava o ‘cancelamento’ 
de um famoso por conta de suas atitudes em um reality show, por exemplo. 
Telespectador assumido do ‘BBB 21’, o professor de Jiu-Jitsu acredita que a úl-
tima eliminada da atração da Globo,  Karol Conká, terá sérios problemas com 
a sua carreira aqui fora e pede uma segunda chance ao público para a rapper. 
“Ela merece respeito’, começou Mathias. “Karol Conká batalhou muito para 
ser uma artista de destaque. Uma mulher negra tem todas as dificuldades 
possíveis para se destacar neste país, e ela conseguiu vencer todos obstácu-
los com o seu talento. Tenho certeza que ela, como uma mulher inteligente, 
aprenderá com os  erros”, continuou o lutador, que ainda defende a teoria 
que o comportamento de uma pessoa em um reality show é bem diferente 
de como ela age fora do confinamento. 

NO AEROPORTO

APAIXONADAS 

Fernanda Gentil e sua mulher, Priscila Montandon, foram clicadas na tarde de 
ontem, no aeroporto Santos Dumont, enquanto seguiam para embarcar. As 
duas mostraram que estão mais apaixonadas do que nunca ao serem vistas 
circulando de mãos dadas. Fofas! Fernanda e Priscila estão casadas desde 
novembro de 2018.

AGNEWS

Lívia Andrade fez um comentário ácido ao responder uma seguidora que desejava se tornar blo-
gueira. “Faz o seguinte! Pega uma artista famosa, mente que ela foi amante e o motivo de sua 
separação. Ah, tem que chorar também,  manda um direct para os Instagrans de fofoca, e pronto! 
Você vai ficar ‘famosa’, ganhar seguidores e, logo, fazer uns publiposts”, disse  apresentadora.

COMENTÁRIO ÁCIDO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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A democracia não é natural

Não são só os adultos que apre-
sentam transtornos psiquiá-
tricos. As crianças também 

podem ter além deles, depressão, 
TOC, pânico ou fobia. Vale lembrar 
que a pandemia pode ajudar a desen-
cadear algum transtorno psiquiátri-
co infantil. Então, é importante que 
pais, avós, cuidadores e professores 
redobrem a atenção. Diante de al-
terações sérias de comportamento, 
leve a criança ao médico.

Todo ser vivo se alimenta. Isto é 
natural; decorre da própria na-
tureza. Os humanos se alimen-

tam de coisas diferentes dependendo 
do tempo e do lugar onde vivam. Isto 
é cultural. Judeus e islâmicos jamais 
se alimentam de carne de porco ou 
camarão. Camarão é a barata do mar. 
Mas, no Ocidente, a maioria de nós os 
come apetitosamente. Os povos afri-
canos e orientais têm hábitos alimen-
tares que nos embrulham o estôma-
go e não comem algumas das nossas 
iguarias. Suas culturas são diferentes 
das nossas. Uma amiga coreana, na 
Inglaterra, me relatou a delícia que é 
cabeça de cachorro cozida e dizia sen-
tir saudades da comida de sua terra. 
Comer é natural. O que comer e como 
comer é cultural.

Cultura é um conjunto de valores 
que permeiam as relações sociais e ca-
racteriza um povo num determinado 
tempo. São ideias, comportamentos, 
símbolos e práticas sociais reiteradas 
por gerações. Cultura é parte da he-
rança social que dá a dimensão da hu-
manidade. Só o ser humano é capaz de 
produzir cultura.

As expressões culturais distin-
guem-se dos comportamentos natu-
rais ou biológicos. A cultura é apren-
dida com a socialização, desenvolvi-
da e transmitida. É um complexo de 
comportamentos e conhecimentos; 
são crenças, artes, normas de condu-
ta e costumes. Cultura é a forma de 
viver, de interagir e de se organizar de 
um povo, transmitida de geração para 
geração a partir de vivência e tradição 
comuns. É a identidade do povo.

A democracia não é natural. Trata-
-se de um valor social que compõe a 
cultura de determinados povos. Nem 
todos os povos primam pelos valores 
democráticos. Nem todas as pessoas 
a desejam. Nem todo poder é exercido 
pelo povo ou em seu nome. O exercício 
do poder pode ser justificado pela tra-
dição, pela crença nos dons espirituais 
do líder ou no consenso sobre o que é 
melhor para o grupo. O poder tradicio-
nal é inquestionável.

O respeito ao passado eterno nos faz 
reverenciar a quem devemos. O poder 
mítico igualmente é inquestionável, 
pois questionar o líder corresponde 
a confrontar a origem divina de seus 

Pandemia e transtornos psiquiátricos em crianças

Luciana Brites 

psicopedagoga 

João Batista  

Damasceno 
doutor em Ciência 
Política e juiz de  
Direito do TJ/RJ

O médico precisa estar informa-
do e conhecer muitos aspectos dos 
transtornos nos pequenos, pois o 
diagnóstico é clínico. O que deve 
chamar atenção é se o comporta-
mento traz algum tipo de prejuízo 
seja social, biológico e/ou afetivo na 
vida dessa criança.

É necessário também prestar 
atenção se acontece em vários lo-
cais como na escola, em casa ou 
com os amiguinhos. Verifique e 
anote se ocorre por um período 
maior de seis meses e sempre co-
mente com o médico. 

Os pais têm de procurar profis-
sionais habilitados para que o filho 
seja bem assistido. O psiquiatra in-

dons. Só o poder constituído pela von-
tade da sociedade organizada pode ser 
questionado pelos cidadãos. Mas, isto 
numa democracia. Ditaduras usam a 
força contra os que as questionam. 

Quem segue um líder carismático 
na qualidade de rebanho não preza 
pela democracia. Mas, por ser rebanho. 
A democracia se caracteriza pela razão 
da maioria. E nem sempre a maioria é 
justa. O julgamento de Cristo fundou-
-se na razão da maioria, mas foi injusto 
porque não respeitou o direito do indi-
víduo sujeito ao julgamento. Aliás, não 
houve propriamente um julgamento. 
Mas, um linchamento. Desde antes da 
apresentação a Pilatos o justo já estava 
determinado ao sacrifício. E não bas-
tou que o governador lavasse as mãos. 
Os sacerdotes, sedentos pelo dinheiro 
que o templo rendia, promoveram a 
tortura e a crucificação do inocente.

A cultura democrática é algo que se 
constrói e que se lega a gerações poste-
riores. E, somente pode ser construída 
com valores democráticos. Democra-
cia é uma prática reiterada que vira 

costume e valor social. A existência 
da democracia pressupõe um acordo 
prévio de que todos aceitem que a so-
ciedade seja democrática e que as de-
liberações sejam fundadas na razão 
da maioria, com respeito às minorias. 
Os mecanismos de acomodação social 
pela repressão são incapazes de con-
tribuir para a democracia. Mas, as de-
mocracias vivem um dilema: que fazer 
com os que não queiram a democracia? 
Que fazer com os que atentem contra 
a democracia? É democrático punir 
quem não deseja participar do pacto 
pela democracia?

Numa sociedade democrática, 
aqueles que atentam objetivamente 
contra a democracia devem ser respon-
sabilizados. Mas, a responsabilização 
deve se limitar aos atentados à ordem 
democrática. As discussões sobre os 
rumos da sociedade fazem parte do 
ajuste inicial, pois sem liberdade não se 
pode construir a cultura democrática. 
Os excessos de linguagem podem ser 
controlados por meios diversos que 
não sejam o repressivo.

fantil e o neurologista infantil estão 
capacitados para auxiliar no tra-
tamento. É necessário ainda uma 
equipe multidisciplinar composta 
por psicopedagogos, fonoaudiólo-
gos e psicólogos, dependendo do 
nível das áreas prejudicadas. 

Vale ressaltar que não é só a me-
dicação que resolve. É fundamental 
que haja uma união entre profissio-
nais da saúde, pais e a escola. O am-
biente escolar também deve estar 
envolvido, pois é o local em que os 
pequenos ficam mais tempo no de-
correr da vida. Assim, o tratamento 
trará melhores resultados e a criança 
vai conseguir recuperar a sua quali-
dade de vida.

No Brasil, a 
grande vilã é 
mulher negra

 Verônica Lima 

vereadora de 
Niterói pelo PT

Com ou sem querer, o BBB 21 trou-
xe questões que há muito saco-
dem debates sobre raça, gênero 

e sexualidade. Isso é bom. Mas essa im-
portante transposição, se descuidada, 
pode culminar em perigosas distor-
ções. Agora, parecem convergir para 
a já simbólica figura de Karol Conká, 
mulher artista preta e bissexual.

A rapper se envolveu em conflitos do 
1º ao último dia de sua passagem, evo-
cando noções da militância negra em 
algumas disputas de caráter pessoal. 
Em sua maior controvérsia, se provou 
uma das maiores algozes do cantor e 
ator Lucas Penteado. Frente à rotina de 
violência psicológica a que foi subme-
tido, Lucas pediu para sair. Aqui fora, a 
imagem de Karol se vinculou a insultos 
e humilhações que desferiu ao jovem, 
outro homem negro e bissexual.

A cantora perdeu dinheiro, seguido-
res e contratos. Não demorou para que 
sua equipe começasse a receber men-
sagens de ódio e ameaças de morte. 
Ela se transformou na “vilã” da edição. 
Poucos souberam reconhecer que con-
sequências justas para os atos de Karol 
não incluem execração recreativa.

Mulheres negras costumam ser 
classificadas como fortes e guerrei-
ras numa tentativa de elogio. É quase 
como se não fosse permitido que er-
rassem. Quando acertam, é como se 
estivessem fazendo o mínimo. Quan-
do erram, são detestadas.

No ano passado, a participante Ivy 
Moraes foi acusada de racismo contra 
o ator Babu Santana. Ivy questionava 
o pente para cabelos crespos que ele 
usava e votava nele toda semana, argu-
mentando não ser tão próxima do con-
corrente. Ivy não foi responsabilizada 
como se representasse a população 
branca, e seus gestos foram interpre-
tados como ações individuais.

Em Karol, porém, suas atitudes não 
são vistas como desculpáveis exceções. 
Seus erros parecem representar amea-
ça a conquistas recentes do ativismo 
antirracista — cujo trabalho real não se 
dá num reality show, mas na luta polí-
tica e pela representação parlamentar.

No caso da Karol, a faceta pública 
da celebridade prevalece sobre as an-
gústias e vivências de um ser humano 
comum. Contudo, para além da explo-
ração comercial de sua personalida-
de, Karol também é mãe, filha e neta 
negra. Criado em nome de suposta 
justiça, o ódio a Karol nada mais é do 
que um produto da injustiça que se 
abateu sobre Lucas. E, no fim, ambos 
são ativistas e já contribuíram para a 
luta antirracista a seu modo, e não foi 
num programa de televisão.

Em tempos de personificação de 
movimentos políticos e crescimen-
to da onda conservadora, é preciso 
ter cuidado para que o suor e o san-
gue de quem arrisca a vida pelo fim 
da desigualdade racial sejam legado 
em si mesmo, sem se confundir com 
disputas pessoais no entretenimen-
to. É possível se indignar, mas sem 
esquecer dos verdadeiros inimigos: 
negacionismo à Ciência, fascismo, 
ameaças à democracia e atrocidades 
do governo Bolsonaro.

“Nem todos os 

povos primam 

pelos valores 

democráticos. 

Nem todas 

as pessoas a 

desejam”

“O médico 

precisa estar 

informado 

e conhecer 

muitos 

aspectos dos 

transtornos 

nos pequenos”

PAULO ESPER
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Reapresentação do último 
capítulo.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Aparício tenta se explicar para 
Rebeca, que o acusa de traidor. 
Nair teme ao ver que Nilton a 
reconheceu. Penélope tenta con-
vencer Rebeca de que Aparício 
só queria lhe mostrar o valor do 
amor. Rebeca avisa às amigas 
que Teodora está viva.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Ivan é socorrido e transeun-
tes avisam a Joyce e Eugênio. 
Marilda fala com Ritinha sobre 
o sucesso de seu vídeo. Joyce se 
desespera ao ver o estado do fi-
lho. Bibi descobre que Kikito não 
sabe onde Rubinho enterrou seu 
dinheiro.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO

Fiuk e Gabrielle Joie 
no clipe da música 
nova (alto); o cantor 
com Fabio Jr e Cleo: 
pai e irmã apoiam 
participação no ‘BBB’  

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

C
onfinado no ‘BBB 21’, Fiuk deixou preparadas al-
gumas novidades para os fãs. Na quarta-feira, o 
cantor marcou sua volta à carreira musical com o 
lançamento do single ‘Amor da Minha Vida’. E, como 

está sem acesso ao mundo real, o artista contou com a ajuda 
da irmã Cleo e do pai Fabio Jr. para divulgar o lançamento da 
canção que trata, como tudo o que vem do cantor, de amor.

A música é um pop/rock romântico e conta a história de 
um casal que toma decisões e caminhos diferentes na vida, 
apesar do sentimento que os envolve. No clipe, o cantor faz 
de tudo para se reencontrar com a amada, interpretada 
pela atriz Gabrielle Joie, sucesso como Michelly na novela 
‘Bom Sucesso’. O lançamento é o primeiro de uma série de 
novidades preparadas por Fiuk para 2021 e teve a aprovação 
da família. 

“Achei incrível como essa música foi criada. O Fiuk se re-
uniu com compositores e eles pensaram em escrever sobre 
as maiores histórias de amor que já tiveram. Amo como a 
música ficou”, declara Cleo. 

A música e o clipe foram gravados dias antes de Fiuk ser 
confinado para entrar no ‘BBB’. Dentro da casa, o cantor vem 
ganhando cada vez mais espaço após sair de um Paredão 
entre o cantor, Nego Di e Sarah. Mas, ao contrário do que se 
possa pensar, o lançamento não foi segurado para um mo-
mento no qual Fiuk estivesse mais forte no jogo. “A gente não 
adiou o lançamento. Ali dentro vai ter sempre um momento 
que fica ruim pra você, mas se você ouve as pessoas ao seu 
lado, o legal é crescer e evoluir. Acho que é por isso que ele 
se fortaleceu. Ainda terão lançamentos para depois do pro-
grama”, adianta a também atriz e cantora.

AMOR VEM DE BERÇO
A música fala sobre o grande amor da vida do cantor. Além 
disso, Fiuk tem a palavra tatuada no braço e se mostrou uma 
pessoa bastante sensível ao sentimento dentro da casa. Algo 
que a família acredita que veio de berço.

“O amor é a primeira lei, depois vem as outras. Eu acredito 
que essa seja a grande religião: o amor. Não tenho dúvidas 
disso. E sempre passei isso para meus filhos”, conta Fabio.

“O amor vem de família. Sempre foi uma coisa que meu 
pai falou para a gente: a religião tem que ser o amor. Claro 
que tem muito do Fiuk, também, mas é porque ele se identi-
fica com tudo o que foi passado”, completa Cleo.

FAMÍLIA ARTÍSTICA
Ter como pai Fabio Jr. não é uma tarefa fácil. A pressão 
externa pode ser muito grande e comparações, às ve-
zes, são inevitáveis. Mas dentro de casa o que existe 
é o apoio da família e, claro, umas dicas de quem 
tem anos de experiência na música. 

“Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. 
Tem um superfiltro de sinceridade e não gosta de 
qualquer coisa”, adianta Cleo.

“Faz parte. Sempre dá para fazer melhor. O Fiuk 
mora comigo, então, sempre que vem me mostrar 
algo que ele está preparando, eu escuto e, quando pode 
melhorar, falo: ‘Vai lá e faz melhor’. A Cleo já me mostra 
o trabalho pronto. Mas eu acho maravilhoso o que eles 
fazem”, brinca Fabio. 

BBB
Quando decidiu que iria participar do reality, Fiuk contou 
primeiro a Cleo e, só depois, foi com ela comunicar ao pai. 
Assistindo ao filho e ao irmão pela TV, os dois não negam 
que ficam nervosos, mas confessam que estão orgulhosos 
por Fiuk estar sendo verdadeiro.

“É agoniante. Quando dei todo apoio pra ele ir, foi por-
que ele queria. Pensando em mim, eu ia pedir pra ele não ir. 
Você fica agoniada. Muita gente tem uma predisposição 
a implicar, julgar, colocar nos outros as frustrações. 
Quando você vê isso acontecendo com seu irmão, 
é terrível”, desabafa Cleo.

E, se eles tivessem um minuto para mandar 
qualquer mensagem para Fiuk no reality? 
“Vamos para casa, filho, já está bom”, brinca 
Fabio, que completa: “Eu diria: seja você 
mesmo. A questão não é dar certo ou erra-
do, mas ser verdadeiro com o que sente”.

Já Cleo quer que o irmão fique até o fim: 
“Vai ficar até o final (risos). Acho que ia falar 
para ele continuar nesse caminho que está 
indo agora. No início, dá uma síndrome de per-
seguição e você fica meio paranoico. Acho que ia 
falar para ele continuar desconfiando da intuição 
que leva ele a pensar que as pessoas estão contra ele.

FILME
Também antes de entrar no ‘BBB’, Fiuk gravou o longa ‘Me 
Tira da Mira’, ao lado da irmã e do pai. O lançamento está 
previsto para o fim deste ano. “É uma comédia policial. O 
Fiuk faz o meu melhor amigo. Meu pai faz o meu pai, que é 
delegado, e eu faço investigadora da polícia. Fiquei muito 
feliz com o resultado porque temos um elenco incrível. Vai 
ser um filme divertido de ação”, adianta Cleo.

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.comMesmo 
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Horóscopo

O dia será bastante positivo para você em seu 
trabalho. A Lua garante disposição para você investir 
em suas tarefas. Na união, reforce a confiança. Cor: 
pérola.

A simpatia será seu trunfo hoje. Vai conseguir manter 
um clima descontraído com as pessoas ao seu redor. 
Um romance pode surgir com alguém próximo. Cor: 
creme.

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: balsa, bardo, bela, beta, bolor, bolsa, cebola, cetro, corte, estalo, 
farol, fase, frase, lato, letra, lobo, oboé, óleo, orate, ostra, portal, pote, 
robalo, roleta, sala, saleta, tabela, tarol, tear, trás.

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

Priorize a sua carreira. Busque explorar melhor os seus 
talentos e não se distrair com assuntos de casa. No 
romance, curta bastante seu ninho do amor. Cor: 
amarelo.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Trabalhar em equipe pode te ajudar bastante. Ótimas 
soluções podem surgir e tornar o seu trabalho mais 
produtivo. O companheirismo será total no romance. 
Cor: branco. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Hoje você vai querer conquistar o sucesso. Pode 
surpreender as pessoas com o seu potencial. A sua 
sensualidade será turbinada e vai atrair paqueras. Cor: 
rosa-claro. 

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua aflorará ainda mais sua organização. Você vai 
conseguir cumprir as suas obrigações. A Lua realça 
seus pontos fortes e isso deve facilitar uma conquista. 
Cor: cinza.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Hoje você se sentirá estimulado para concluir antigas 
pendências. Seu rendimento será maior se puder agir 
só, concentre-se nisso. Fase estável no romance. Cor: 
bege.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua te aconselha a buscar aliados nos meios 
profissionais. Você terá um ótimo entrosamento com 
todos eles. Dedique-se a relação amorosa. Cor: rosa-
claro. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Sua carreira será uma grande prioridade em sua vida. 
Prove o seu valor no trabalho. Fortaleça o vínculo com 
a família. Na vida a dois, compartilhem planos. Cor: 
lilás.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O seu poder de comunicação vai te ajudar. Aposte em 
acordos e parcerias no emprego. Mantenha o contato 
constante com a paquera. Chance de evoluir. Cor: 
rosa-escuro.

Ótimo astral para quem planeja mudar de casa. A Lua 
facilita o desapego. Faça algumas doações, se 
possível. Não exagere nas cobranças com o par. Cor: 
pink.

Aproveite as conversas para aprender no dia de hoje. 
Algumas trocas de ideias podem aflorar a sua 
criatividade. Boa época para iniciar um namoro. Cor: 
preto.

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’: 
Camilla e 
Carla Diaz se 
estranham
Camilla de Lucas contou a João Luiz 
e Thais sobre uma situação descon-
fortável que passou com Carla Diaz 
na manhã de ontem no ‘BBB 21’. Du-
rante as compras da semana, Carla 
Diaz sugeriu que o grupo comprasse 
mais pão para deixar para o próxi-
mo grupo. Camilla e os outros inte-
grantes do VIP não aceitaram. 

“Aconteceu uma situação chata 
com a Carlinha. Fui falar com ela, e 
ela está bolada... Naquela hora ela 
quis comprar o pão pensando na 
próxima galera que vem. Eu per-
guntei a ela:’você está bolada por 
causa do negócio do pão?’ Ela falou: 
‘não, é outra coisa’. E tipo, ela saiu 
andando. Não gostei não, porque eu 
fui falar com ela na moral e ela saiu 
andando”, contou Camilla. “Ela não 
recebeu bem o que a gente falou lá”, 
disse João Luiz. 

Gil insinua ter 
sonhos eróticos 
com João Luiz

Gilberto, Carla Diaz e João Luiz con-
versaram em códigos sobre sonhos 
eróticos na área externa da casa, na 
madrugada de ontem. Durante o 
papo, Gil deu a entender que teve 
um sonho “quente” com João Luiz. 
O doutorando em economia disse 
que tem “sonhos da sem-vergonhi-
ce” às vezes.

Carla Diaz logo quis saber se Gil 
estava falando sobre Arthur. “Não, 
tô falando em geral. Não foi com 
ele, não”, disse Gil. “E não importa 
um sonho. Está entendendo?”, con-
tinuou ele, encarando João Luiz nos 
olhos. “Tô entendendo, Gil. Está 
tudo bem, relaxa”, respondeu João. 
Depois, João e Gil conversaram sem 
a presença de Carla na cozinha. 

‘Karol fez 
minha caveira’, 
diz Projota

Na madrugada de ontem, Projota 
conversou com Pocah sobre Karol 
Conká. Durante o papo, o rapper 
culpou a ex-confinada pela ima-
gem que o elenco do ‘BBB 21’ tem 
dele: “Fez minha caveira para a casa 
toda”, disse.

Pocah também disse estar ma-
goada com Karol e alegou que a ex-
-sister fez o mesmo com ela. “(Fez) a 
minha (caveira) também, você não 
soube, não? Estou bem chateada”. 

Projota ainda declarou que Karol 
estava tentando criar fama de vilão 
para ele no reality. “Ela estava ten-
tando se tirar da visão deles e jogou 
para mim, para você”, disse.

REPRODUÇÃO DA TV GLOBO

REPRODUÃ§Ã£O
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