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CLÁUDIO CASTRO 
LANÇA ESTE MÊS 
PROGRAMA PARA 
RETOMADA DO 
CRESCIMENTO  
DO RIO. 
SERVIDOR, P. 10

DESENVOLVIMENTO
LESTE FLUMINENSE  
TEM NOVO GESTOR E 
ANTIGOS DESAFIOS 
INFORME DO DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

31
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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As ‘palestras’ de 
Lumena lançaram 
ao ar uma série 
de palavras que 
muita gente 
não sabia o que 
significava. O DIA 
resolveu traduzir. 

P. 15

PETROBRAS ANUNCIA NOVO 
AUMENTO DA GASOLINA, DO 
DIESEL E DO BOTIJÃO DE GÁS. P. 9

COVID: SECRETÁRIOS PEDEM 
TOQUE DE RECOLHER
Eduardo Paes diz que não descarta 
lockdown, mas depois afirma que 
não é hora para se adotar uma 
medida radical. RIO DE JANEIRO, P. 4

Enfermeira afirma que se sente ‘na 
fase mais difícil de uma guerra’. A 
luta diária pela vida dos infectados 
nos hospitais. BRASIL, P. 3

Alunos sem acesso à internet e em 
situação vulnerável voltaram ontem 
às aulas presenciais na rede estadual.   
RIO DE JANEIRO, P. 5

Quem obteve o benefício precisa 
devolver os valores recebidos. Entenda 
como e por quê. ECONOMIA, P. 9

Saiba como 
informar  
o auxílio 
emergencial

IMPOSTO DE RENDA
ESTEFAN RADOVICZ

No dia dos 456 anos do Rio, o calendário de comemoração do  aniversário do monu-
mento foi divulgado: de 9 a 17 de outubro, na Marquês de Sapucaí. RIO DE JANEIRO. P. 6

90 ANOS DO CRISTO 
REDENTOR NO 

SAMBÓDROMO

JOVENS DO MENGÃO ENFRENTAM O 
NOVA IGUAÇU NA ESTREIA HOJE DO 
CAMPEONATO CARIOCA. P. 8

PROUNI: INSCRIÇÃO PARA 
FILA DE ESPERA VAI 
SOMENTE ATÉ HOJE. P. 2

Musa da Imperatriz, Natália 
Nascimento diz que família do 
marido, o empresário Hermann 
Naschbar, de 84 anos, a 
impede de vê-lo. P. 12

PARECE UMA 
NOVELA DAS 9

FábiaOliveira

ATAQUE

O RIO SEM UM  

DIA DE PAZ

Arislon Santiago foi enterrado ontem com revolta e 
dor dos parentes e amigos. O pai, Aristides, afirmou: 
‘Não teve troca de tiros, só o policial atirou e pegou 
no meu filho’. RIO DE JANEIRO, P. 7
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As mais lidas

Online

PMs voltam a afirmar 
que foram atacados por 

criminosos durante tiroteio 
que matou jovem em SG.

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO O lado 
obscuro por trás das 

câmeras do ‘BBB’ que 
ninguém nunca viu.

FÁBIA OLIVEIRA

Paes não descarta lockdown 
e espera vacinar todos 
idosos até fim de abril.

RIO DE JANEIRO

PENTE FINO NO 
MUNICÍPIO DE MACAÉ

 N Secretário estadual de Fa-
zenda, Guilherme Mercês 
vistoriou instalações do Pos-
to Fiscal de Atendimento da 
Secretaria em Macaé para 
ouvir demandas das equipes 
de fiscalização para melho-
rias das atividades. “Esse tra-
balho visa melhorar cada vez 
mais as ações de fiscalização 
e de combate à sonegação e 
faz parte do programa ‘Na 
mira da Receita Estadual’”. 

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL), que no início 
do Governo Bolsonaro integrou a equipe do ministro 
Onyx Lorenzoni, foi eleito o novo presidente do Con-

sórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Flumi-
nense (Conleste) para o biênio 2021-2022. “Minha prioridade 
será conhecer de perto as necessidades de cada município e 
também de toda região do Conleste. Além de trabalhar em 
parcerias pela retomada das obras do GásLub, buscar incen-
tivar a agricultura familiar e investimentos para o ecoturismo 
na Região do Leste Fluminense”, disse ele. Delaroli prometeu 
“promover uma unidade saudável entre os prefeitos”.

INVESTIMENTOS
“Assim como buscamos recursos para Itaboraí, vamos bus-
car para todas as outras 15 cidades, sejam eles estaduais ou 
federais. Tenho certeza que eles virão e vão ser de extrema 
importância nesta transformação”, comentou o novo pre-
sidente do Conleste. Para completar a chapa, o prefeito da 
cidade de Teresópolis, Vinicius Claussen, foi eleito como vice-
-presidente. Além deles, foram eleitos também os membros 
do Conselho Fiscal: Marina Rocha (Guapimirim), Rafael Mi-
randa (Cachoeiras de Macacu) e Ramon Gidalte (Casimiro de 
Abreu). Além disso, Axel Grael, de Niterói, e Rodrigo Medeiros, 
de Tanguá, estarão à frente da agência de desenvolvimento 
do Conleste, a AdLeste. O novo presidente deverá ser questio-
nado no sentido de exercer uma liderança mais atuante em 
favor da vacinação da população .

CONLESTE

Novo gestor 
no Leste 
Fluminense 

 N Meses depois de assumir a 
suplência na Assembleia Le-
gislativa do Rio de Janeiro, 
Sergio Fernandes tem mos-
trado muita afinidade com 
o titular Thiago Pampolha, 
que se tornou secretário do 
Meio Ambiente. Ele apresen-
tou projeto de lei proibindo 
a compra de copos descartá-
veis em eventos do estado e a 
implementação de Educação 
Ambiental nas escolas.

DIVULGAÇÃO/ASCOM

SINTONIA FINA ENTRE 
SUPLENTE E TITULAR

Buscaremos 

investi-

mentos para 

o ecoturismo 

no Leste 

Flumi-

nense”
MARCELO DELAROLI

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO

Os empresários respiram um pouco mais tranquilos com a 
possível renovação da medida que permite suspensão de 
contratos e redução de jornadas, com a complementação dos 
pagamentos via União. É bom para empregado, empregador e 
para Economia.

Até o dia 9 de março, os moradores do Rio poderão dar sua opi-
nião na consulta pública sobre o modelo de funcionamento do 
primeiro Conselho de Favelas da cidade. É importante partici-
par para que as políticas públicas, que impactarão diretamente 
a cidade, sejam realistas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Guilherme MercêsMarcelo Delaroli integrou a equipe da Casa Civil do Governo Jair Bolsonaro, em Brasília
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Com participação de:

Prouni: inscrição para espera
Candidato que fez prova do Enem 2020 tem até hoje para manifestar interesse

REPRODUÇÃO

O
s estudantes inte-
ressados em entrar 
na lista de espera 
de bolsas de estudo 

pelo Programa Universidade 
para Todos (Prouni) podem 
acessar a página de inscri-
ção, com seu número e se-
nha do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) mais 
recente até hoje. É preciso 
manifestar interesse em par-
ticipar do processo. 

Diferentemente da segunda 
chamada, a espera não é au-
tomática. A inclusão na lista 
é exclusiva a candidatos que 
participaram do processo sele-
tivo do Prouni 2021 e que não 
está aberto a novos inscritos.

O Prouni acontece sem-
pre duas vezes por ano, para 
ingresso no primeiro e no se-
gundo semestres. Quem não 
for chamado em lista de es-
pera, cujo resultado sai em 
5 de março, tem que esperar 
até a edição seguinte para 
tentar novamente. Essa etapa 
comporta todas as vagas não 
preenchidas dentre as 162 mil 
oferecidas durante primeira e 
segunda chamadas desta edi-
ção do programa.

No caso de candidatos pré-
-selecionados em lista de espe-
ra, o período para comprovar 
as informações declaradas no 

ato da inscrição é de 8 a 12 de 
março. Para concorrer às bol-
sas integrais, o estudante deve 
comprovar renda familiar bru-
ta mensal, por pessoa, de até 
1,5 salário mínimo. Para as 
bolsas parciais (50%), a renda 
familiar bruta mensal deve ser 
de até três salários mínimos 
por pessoa.

Os cursos disponíveis na lis-
ta de espera variam em cada 
edição. Como os resultados da 
espera vão sendo divulgados 
aos poucos, conforme a dispo-
nibilidade de vagas, o interes-
sado deve acessar o sistema 
todos os dias, até o encerra-
mento do período, para ver se 
foi contemplado. O Ministério 
da Educação não envia men-
sagens sobre aprovação. Caso 
pré-aprovado, o candidato 
deve ficar atento ao prazo para 
a apresentar documentação 
exigida como comprovantes 
de renda, identificação pes-
soal, endereço e escolaridade.

Criado para permitir o 
acesso de estudantes de bai-
xa renda ao Ensino Superior, 
concede bolsa candidato a 
que fez o Enem mais recente e 
obtive pelo menos 450 pontos 
na média das provas, sem ter 
zerado a redação. O candidato 
precisa se encaixar em pré-re-
quisitos: ter feito todo Ensino 
Médio em escola pública ou 
em particular como bolsista 
integral; ser professor da rede 
pública de Ensino Básico no 
efetivo exercício do magistério 
da Educação Básica,  ser pes-
soa com deficiência.

Para bolsa integral, 
deve comprovar 
renda familiar bruta 
mensal, por pessoa, 
de até 1,5 mínimo

UNISERSIDADES FEDERAIS

Adoção do diploma digital até dezembro deste ano

 N As 69 universidades fede-
rais e as 41 instituições da rede 
federal de Educação profissio-
nal e tecnológica do país terão 
até 31 de dezembro de 2021 
para passar a emitir diplomas 
digitais. O prazo consta da 
Portaria 117/2021 do Ministério 
da Educação, publicada on-
tem no Diário Oficial da União.

A versão digital do diploma 
universitário foi anunciada 
em 2019 e regulamentada 

em dezembro do ano passado. A 
expectativa do Ministério da Edu-
cação é de que o documento re-
duza a burocracia no processo de 
geração e emissão de diplomas 

e ajude a impedir fraudes e 
falsificações.

O tempo de emissão do do-
cumento também será me-
nor, deve passar de 90 para 
15 dias. O certificado digital 
deve beneficiar oito milhões 
de estudantes. No Brasil, as 
primeiras instituições a adotar 
esse formato foram a Univer-
sidade Federal da Paraíba e a 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Com informações da Agência Brasil

O tempo de emissão 
do documento 
também será 
menor, deve passar 
de 90 para 15 dias



BRASIL

O
 Conselho Nacional 
de Secretários de 
Saúde (Conass) se 
manifestou ontem 

pela adoção imediata de me-
didas para evitar o colapso 
nacional das redes pública e 
privada de saúde. Entre elas 
estão o toque de recolher na-
cional a partir das 20h até as 
6h da manhã e durante os fi-
nais de semana, fechamento 
das praias e bares, medidas 
para redução da superlota-
ção nos transportes coletivos 
urbanos e ampliação da tes-
tagem e acompanhamento 
dos testados, com isolamen-
to dos casos suspeitos e mo-
nitoramento dos contatos.

Em uma carta, o conselho 
se diz preocupado com o pe-
ríodo que o país atravessa. Se-
gundo eles, o Brasil vivencia o 
pior momento da crise sanitá-
ria provocada pela covid-19. 
“Os índices de novos casos da 
doença alcançam patamares 
muito elevados em todas as 
regiões, estados e municípios. 
Até o presente momento, 
mais de 254 mil vidas foram 
perdidas e o sofrimento e o 
medo afetam o conjunto da 
sociedade”, dizem eles.

Na carta, o Conass tam-
bém ressalta a ausência de 
uma condução nacional 
unificada e coerente que di-
ficultou a adoção e imple-
mentação de medidas para 

TOQUE DE RECOLHER 

Secretários de Saúde defendem a medida para frear o avanço da covid e evitar o iminente 
colapso das redes públicas e privadas. Outra sugestão é o fechamento de bares e praias

Cemitério São Francisco 
Xavier, no Caju: mais de 
254 mil mortes no Brasil

DANIEL CASTELO BRANCO

Enfermeira Ana 
Paula Lemos, do 
Hospital Tacchini, 
em Bento Gonçalves: 
“Sentimento de que 
isso não vai ter fim”

ARQUIVO PESSOAL

O relaxamento das 
medidas de proteção 
e a circulação de 
novas cepas do 
vírus propiciaram 
o agravamento da 
crise sanitária e 
social
CONSELHO NACIONAL DE 
SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 
em carta divulgada ontem

Rio: demissões em hospitais
 > O Ministério da Saú-

de deixou de renovar on-
tem o contrato de 1.419 pro-
fissionais de hospitais fede-
rais do Rio de Janeiro. Os 
mesmos haviam sido pror-
rogados em dezembro. De 
acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde e 
Previdência (Sindsprev), a 
não renovação está fazen-
do com que setores de algu-
mas unidades fechem em 
meio à pandemia. 

“Já existia caos por conta 
da pandemia. Agora vai ser 
maior. Isso é uma irrespon-
sabilidade do Governo e do 
Ministério da Saúde. CTIs 
fechando. Enfermarias que 
vão fechar, Centros Cirúr-
gicos vão fechar. Setor de 
covid também vai fechar. 
É um descaso total”, disse 
Sidney Castro, diretor do 
sindicato.

A direção do Hospital Fe-
deral Cardoso Fontes, em 
Jacarepaguá, enviou um 
ofício à Superintendência 
Estadual do Ministério da 
Saúde do Rio de Janeiro 
denunciando como fica-
ria a situação da unidade 
diante das demissões. No 
documento há um trecho 

que cita “déficit de médicos 
na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) e Emergên-
cia”. Também diz que have-
rá o fechamento de um CTI 
(Centro de Terapia Intensi-
va) que suporta cinco leitos. 
“Venho informar que per-
demos cinco profissionais 
e diante disso solicitamos 
o fechamento do CTI 3 de 
pós-operatório”. 

A direção do Cardoso 
Fontes também enviou ao 
DIA um e-mail informan-
do que em outubro de 2020 
havia perdido 31 enfermei-
ros que atuavam na unida-
de. Os motivos foram licen-
ça médica, autodeclaração, 
entre outros. 

A Secretaria de Atenção 
Executiva, a qual os hospi-
tais federais são subordina-
dos, pediu à Câmara para 
modificar o texto da Medi-
da Provisória (MP) para a 
prorrogação dos contratos 
dos profissionais. 

Procurado pelo DIA, o 
Ministério da Saúde infor-
mou que há na rede federal 
no Rio, 78 leitos de enfer-
maria e 42 de CTI cedidos 
exclusivamente para pa-
cientes graves com covid. 

reduzir as interações sociais 
no período eleitoral, nos en-
contros e festividades de fi-
nal de ano, do veraneio e do 
Carnaval. “O relaxamento 
das medidas de proteção e 
a circulação de novas cepas 
do vírus propiciaram o agra-
vamento da crise sanitária e 
social, esta última intensifi-
cada pela suspensão do au-
xílio emergencial”, afirmam.

Segundo o conselho, a 
atual situação pode levar 
diversos estados ao colapso 
de suas redes assistenciais 
públicas e privadas e ao ris-
co iminente de se propagar 
a todas as regiões do Brasil. 
Além disso, eles ressaltam 
que a baixa cobertura vaci-
nal e a lentidão na oferta de 
vacinas ainda não permitem 

que esse quadro possa ser re-
vertido em curto prazo.

“O atual cenário da crise 
sanitária vivida pelo país 
agrava o estado de emergên-
cia nacional e exige medidas 
adequadas para sua supera-
ção. Assim, o Conass mani-
festa-se pela adoção imedia-
ta de medidas para evitar o 
iminente colapso nacional 
das redes pública e privada 
de saúde”, dizem eles.

O conselho pede pelo 
maior rigor nas medidas de 
restrição das atividades não 
essenciais, de acordo com a 
situação epidemiológica e 
capacidade de atendimento 
de cada região, avaliadas se-
manalmente a partir de cri-
térios técnicos, incluindo a 
restrição em nível máximo 

nas regiões com ocupação 
de leitos acima de 85% e ten-
dência de elevação no núme-
ro de casos e óbitos. 

Além do toque de recolher e 
fechamento de praias e bares, 
também ressaltam a necessi-
dade de proibição de eventos 
presenciais como shows, con-
gressos, atividades religiosas, 
esportivas e correlatas em 
todo território nacional, sus-
pensão das atividades pre-
senciais de todos os níveis da 
educação do país, adoção de 
trabalho remoto sempre que 
possível, tanto no setor públi-
co quanto no privado e insti-
tuição de barreiras sanitárias 
nacionais e internacionais, 
considerados o fechamento 
dos aeroportos e do transpor-
te interestadual. 

EM TODO O PAÍS
GOVERNADOR DA BAHIA QUESTIONA

 NAo falar sobre a pandemia do 
novo coronavírus, o governa-
dor da Bahia, Rui Costa (PT), se 
emocionou durante entrevista 
ao vivo. Em sua fala, ele pede 
que a população cumpra com 
as medidas de isolamento e se 
sensibiliza ao falar de um pai 
que perdeu sua filha aos 16 anos. 

O governador, inicialmente, 
começou a falar sobre o lock-
down de 48 horas imposto em 
algumas regiões da Bahia para 
conter o nível de contamina-
ção. Em seguida, diz sentir inve-
ja de países como Alemanha e 
China, pois lá considera que as 

regras de isolamento social são 
cumpridas. 

No momento em que pediu 
para que a população cumpra 
com os cuidados sanitários, ele 
se emocionou. “Temos que pen-
sar quantas vidas humanas uma 
bebedeira vale. Quantas vidas 
humanas você vai ser respon-
sável por ir em uma festa? ‘Ah 
eu tenho direito de ficar bêbado, 
de encher bares, de ir para pare-
dão’. Seu direito é superior a dor 
de mães e pais que perderam 
filhos? Vi hoje um pai chorando 
porque perdeu filha de 16 anos, 
então... é isso”, ressaltou.

HOSPITAIS DO RIO GRANDE DO SUL LOTADOS

‘Eu me sinto na fase mais difícil de uma guerra’, diz enfermeira gaúcha

 NCoordenadora da área de 
transfusão de sangue do Hos-
pital Tacchini, em Bento Gon-
çalves, no Rio Grande do Sul, a 
enfermeira Ana Paula Lemos 
diz que se sente numa “guerra” 
e que o momento atual é o pior 
desde o início da pandemia. O 
estado está próximo do colapso 
do sistema de saúde e acionou 
a fase mais crítica do plano de 
contingência ao coronavírus.

“O mais difícil é o sentimento 
de que isso não vai ter fim. Pare-
ce que a gente não vê uma luz. A 

gente vê os pacientes internando, 
internando, e a gente não vê uma 
saída. A gente tem que aguentar 
firme”, afirma a enfermeira. “Nin-
guém nos perguntou se a gente 
queria entrar na guerra ou não, e a 
gente entrou. E essa é a fase mais 
difícil.”

Ela conta que o hospital onde 
trabalha está com quase 100% 
da ocupação. “Temos três UTIs. 
Uma é destinada só para pacientes 
com covid-19. Ela está com lota-
ção de praticamente 100% dos lei-
tos. Temos outras duas UTIs que já 

atingiram lotação máxima”, relata.
Segundo Ana Paula, compa-

rado com o primeiro pico de casos 
no Rio Grande do Sul, o atual está 
provocando lotação mais acelerada 
de todas as unidades do hospital. 
“Está pior em volume de internação 
e a velocidade de contágio parece 
estar maior. Nós já tivemos 100% 
de ocupação de UTI antes, mas as 
unidades de internação estavam 
mais vazias”.

Devido à gravidade da situa-
ção no estado, a Justiça do Rio 
Grande do Sul suspendeu as aulas 

presenciais das redes pública e 
privada durante a vigência da 
chamada “bandeira preta”. Des-
de a última semana, todas as 
regiões do estado estão clas-
sificadas com a bandeira pre-
ta, o maior grau de risco para 
o coronavírus. O atendimento 
presencial do comércio não es-
sencial está suspenso. Bares e 
restaurantes também só estão 
autorizados a fazer entregas.

O Rio Grande do Sul está com 
96,2% dos leitos de UTI ocupa-
dos e já registra 12.392 óbitos.

‘Quantas vidas uma bebedeira vale?’
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Presidente diz que 
não errou nenhuma 
previsão e destaca 
‘impactos negativos’ 

Bolsonaro critica 
isolamento social

ISÁC NOGREGA

Bolsonaro falou a apoiadores

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) decla-
rou ontem que não errou 
nenhuma previsão desde 
março de 2020 — perío-
do em que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
decretou o início da pande-
mia de covid-19 — ao falar 
com apoiadores sobre os 
efeitos negativos provoca-
dos pelo isolamento social. 

“Desculpa aí, pessoal. 
Não vou falar de mim, 
mas não errei nenhuma 
(previsão) desde março do 
ano passado. E não preci-
sa ser inteligente para en-
tender isso, tem que ter o 
mínimo de caráter”, disse 
Bolsonaro.

O presidente ainda apro-
veitou para criticar as me-
didas restritivas impostas 
pelos governadores, sem 
citar nomes: “Se eu não 
me engano, nove estados 
estão fechando tudo. Não 
deu certo no ano passado”.

Ontem também, o Mi-
nistério da Saúde informou 

que está elaborando o plano 
de distribuição das 600 mil 
novas doses da vacina con-
tra a covid-19, entregues pelo 
Instituto Butantan no último 
domingo. A previsão é que a 
remessa seja dividida entre 
os estados e Distrito Federal 
até o fim desta semana. O ór-
gão não detalhou, no entan-
to, como a distribuição será 
escalonada.

O Instituto Butantan já en-
tregou 2,5 milhões de doses 
ao todo, das 2,7 milhões espe-
radas, e planeja entregar mais 
nos próximos dias. O Ministé-
rio da Saúde também negocia 
novos lotes da vacina Astra-
Zeneca/Oxford para o mês 
de março, sendo 12,9 milhões 
produzidos na Fiocruz e 4 mi-
lhões importadas da Índia.

Castro crê em ‘vida normalizada’ com 
vacinação, mas veta novas compras
Governador em exercício diz que aquisição de imunizantes causaria aumento de despesas 

O governador em exercício, Claudio Castro, durante evento no Cristo 

Durante a cerimônia de lan-
çamento do projeto de cele-
bração dos 90 anos do Cristo 
Redentor, ontem pela ma-
nhã, o governador em exer-
cício do Rio, Claudio Castro, 
disse à imprensa que acre-
dita que o avanço da vacina-
ção no estado garantirá uma 
vida ‘100% normal ou em um 
grau de normalidade mui-
to grande’ até outubro, mês 
que será realizada a come-
moração do monumento. No 
entanto, ontem mesmo, Cas-
tro vetou projeto de lei de au-
toria do deputado estadual 
Flavio Serafini (Psol-RJ) que 
autoriza o governo do Rio a 
comprar vacinas com eficá-
cia comprovada contra a co-
vid-19, aprovadas pela Anvi-
sa, além daquelas fornecidas 
pelo Programa Nacional de 
Imunizações (PNI).

O projeto, que tinha como 
objetivo atingir a cobertura 
total da população fluminen-
se, foi vetado integralmente. 
Castro justificou que a Secre-
taria de Estado de Saúde tem 
buscado manter alinhamen-
to ao Programa Nacional de 
Imunização, na perspectiva 
do fortalecimento de sua 

centralidade técnica e ope-
racional na coordenação da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a covid-19, for-
talecendo as medidas adota-
das pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

O governador também res-
salta em sua decidão, publi-
cada ontem no Diário Oficial 
do Estado, que a execução do 
projeto de lei provocaria au-

mento de despesas, não exis-
tindo previsão de fonte de 
custeio, o que violaria a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

O autor do projeto, depu-
tado Flavio Serafini (Psol), 
disse que vai trabalhar para 
que o veto seja derrubado na 
casa. O parlamentar ressalta 
que outros governadores ne-
gociam a aquisição de vaci-
nas complementares ao PNI.

Prefeito mantém restrições atuais, 
mas lockdown não está descartado
Eduardo Paes se reuniu com o comitê científico que orienta as ações da prefeitura contra a covid-19

LUCIANO BELFORD

Vacinação no Rio: uma 
profissional da Saúde 
orienta grupo de 
idosos de 79 anos que 
aguarda a imunização 
no Museu da 
República, no Catete, 
Zona Sul da cidade

A
pós uma reunião 
com o comitê cientí-
fico da covid-19 para 
discutir sobre a ne-

cessidade de ampliação das 
medidas restritivas para evi-
tar a propagação do corona-
vírus, o prefeito Eduardo Paes 
anunciou ontem à tarde em 
seu Twitter que foi aconse-
lhado a manter as restrições 
atuais, mas já tinha falado à 
imprensa mais cedo que não 
descartava o lockdown. Pela 
manhã, durante evento em 
celebração dos 90 anos do 
Cristo Redentor, Paes comen-
tou sobre a possibilidade de 
adotar medidas mais radicais, 
como o fechamento total das 
atividades.

“Eu nunca descartei lock-
down, a gente trabalha com 
a ciência. Os números do Rio 
são muito baixos, não há uma 
pressão sobre a rede pública, 
há uma diminuição de casos, 
internações e óbitos. Enquan-
to perdurar esse quadro, en-
quanto a ciência mandar a 
gente fazer as restrições que 
estamos fazendo, nós vamos 
fazer”, disse o prefeito, no Cris-
to Redentor, antes de se reunir 
com o comitê.

“Tem uma angústia aqui 
de um governante que está 
vendo os números positivos 
da cidade, mas estou vendo 
acontecer em São Paulo, Sal-
vador, Porto Alegre. Eu quero 
estar preparado e não ser sur-
preendido. Não tem achismo, 
os números no Rio se mos-
tram positivos, então eu vou 
acreditar na ciência, nos nú-
meros”, afirmou.

No momento, as medidas 
adotadas pelo município do 
Rio estão divididas em perma-
nentes, variáveis e recomen-
dáveis. As obrigatórias se re-
ferem ao uso de máscara em 

locais públicos, disposição de 
álcool em gel e respeito ao dis-
tanciamento social.

Entre as medidas variá-
veis, está a limitação da ca-
pacidade de lotação de esta-
belecimentos, a alteração nos 
horários de funcionamento 
e a ampliação das regras de 
distanciamento em locais 
fechados. Estas medidas de-
vem ser seguidas de acordo 
com os três estágios de ris-
co por região administrati-
va: moderado, alto ou muito 
alto. Destaca-se que todos os 
estabelecimentos e locais pú-
blicos devem seguir as medi-
das obrigatórias e se atentar 
para as condições das medi-
das variáveis.

Já as medidas recomen-
dáveis servem de alerta para 
que os cidadãos evitem o con-
tato com pessoas com quem 
não compartilham moradia e 
procurem não sair de casa em 
situações desnecessárias. Es-
tas medidas são enfatizadas 
para as pessoas que fazem 
parte do grupo de risco.

 N A cidade do Rio começou on-
tem a imunização de idosos a 
partir dos 79 anos de idade. A 
vacinação está programada 
para os três primeiros dias des-
te mês, começando meio-dia 
e indo até as 17h. Idosos que 
estiveram na fila para a imu-
nização na manhã de ontem 
se mostraram otimistas com 
a chegada da vacina.

“(A vacinação) Foi ótima, 
muito bem. Estou muito feliz, 
só de saber que vou ficar livre 
desse vírus, é uma benção!”, 

VEJA CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO

Cidade do Rio começa a imunizar idosos com 79 anos

Em evento no Cristo, Paes  disse que seguirá os conselhos da ciência

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

RETOMADA

Durante a cerimônia no Cris-
to Redentor, Castro disse crer 
que este será o ano da retoma-
da. “Eu acredito muito que 
nos próximos 60 dias esse pro-
cesso de vacinação já vai estar 
muito mais acelerado, prin-
cipalmente com a produção 
da Fiocruz e com o Butantan 
aqui, e com a produção do IFA 
no Brasil, vai acelerar de vez 
mesmo. Eu creio que até se-
tembro, já possamos ter uma 
vida 100% normal ou em um 
grau de normalidade muito 
grande. Com certeza, esses 90 
anos do Cristo Redentor vão 
ser o símbolo da retomada do 
Rio e do país inteiro”, disse.

O governador em exercício 
também falou sobre a espe-
rança de ‘vida normalizada’ e 
sobre as medidas de preven-
ção contra a covid-19.

“A gente está nessa torcida, 
é óbvio que a torcida é uma, 
mas a prática a gente vai ven-
do no dia a dia. A gente tem 
essa torcida para que até se-
tembro, outubro, a gente pos-
sa ter a vida normalizada, mas 
se não tiver, as precauções 
continuam, com certeza”, afir-
mou o governador.

comemorou dona Alda Martins 
Gomes, de 79 anos, acompanha-
da de seu marido Norberto, que 
também foi vacinado.

“Muito feliz”, disse seu Mário da 
Silva, de 79 anos.

O imunizante será aplicado 
durante os três primeiros dias de 
março no seguintes pontos: clíni-
cas da família, centros municipais 
de saúde, além dos postos mon-
tados no Planetário da Gávea, 
no Museu da República (Cate-
te) e no Tijuca Tênis Clube e na 
Igreja Nossa Senhora do Rosário 

(Leme). Profissionais de saú-
de com 60 anos ou mais e os 
acima de 80 que perderam seu 
dia de vacinação, serão imu-
nizados na terça (2) e quarta 
(3). É obrigatória a apresen-
tação da carteira do conselho 
de classe.

Quanto aos idosos acama-
dos que solicitaram a aplica-
ção do imunizante em casa, as 
unidades de saúde seguem o 
cronograma de visitas e todos 
serão atendidos dentro de até 
30 dias da solicitação. 

RIO DE JANEIRO
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Aplicativo gratuito vai auxiliar alunos no ensino remoto
Professor e estudante podem acessar material didático e aulas em vídeo e áudio na plataforma disponível para sistemas Android e iOS

DIVULGAÇÃO

Só na hora de fazer download ou de se logar será usado pacote de dados, se não houver ambiente com wi-fi

A Secretaria de Estado de 
Educação (Seeduc) lançou 
ontem a ferramenta Appli-
que-se, aplicativo para en-
sino remoto que está dispo-
nível para ser baixado por 
alunos nas lojas virtuais 
dos sistemas Android e iOS. 
Nele, professores e alunos 
terão acesso a ferramentas 
de aprendizagem, como ma-
teriais didáticos e exercícios 
em arquivo de PDF, aulas em 
áudio e vídeo, além de acesso 
ao Google Classroom, plata-
forma que abarca as turmas 
de cada escola. O usuário po-
derá navegar pelo software 
24h nos sete dias da sema-
na, sem utilizar seu pacote 
de dados. A ferramenta foi 
disponibilizada no  primeiro 
dia de aula da rede estadual 
de ensino.

De acordo com a secre-
taria, até abril deste ano, os 
conteúdos no aplicativo es-
tarão focados na revisão do 
ano letivo de 2020, divididos 
por anos e séries do Ensino 
Regular – do 6º ano do Fun-
damental à 3ª série do Ensi-

no Médio - e fases e módu-
los da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA). Isso significa 
que o aluno que hoje está na 
2ª série do Ensino Médio, 
por exemplo, irá clicar no 
botão “1ª série”, que cursava 
no ano passado, e acessar o 
material para estudar.

Conforme a pasta, a par-
tir do mês de maio, após ava-
liação de todos os alunos da 
rede estadual, o Applique-se 
também terá os materiais re-
ferentes à série ou ao ano de 
escolaridade em que o aluno 
está matriculado.

Todo o conteúdo disponí-
vel no novo App da Secreta-
ria Estadual de Educação foi 
feito por professores e equi-
pes pedagógicas e de tecno-
logia da própria secretaria.

SEM WI-FI

 NA gratuidade da navegação 
acontece após adesão de to-
das as principais operadoras 
de celular ao serviço. Só na 
hora de fazer download ou 
de se logar, será usado o pa-
cote de dados, se não estiver 
em ambiente com wi-fi. Está 
disponível na Play Store para 
Android (versão 5.1 ou supe-
rior) e na App Store para iOS 
(versão 10.0 ou superior).

“O Applique-se faz par-
te do nosso planejamento 
estratégico de trazer a Edu-
cação ao século XXI. Ficará 
de legado para alunos como 
ferramenta importante de 
aprendizado, em interface 
que dialoga com jovens, hoje 
tão acostumados com tec-
nologia”, afirma o secretário 
estadual de Educação, Com-
te Bittencourt.

Uso de pacote 
no download

Escolas estaduais retomam 
aulas presenciais e via online
Segundo Secretaria Estadual de Educação, alunos que voltaram ontem são os que 
vivem em situação vulnerável e não têm acesso à internet. Pasta fará revezamento

REPRODUÇÃO

Estudantes matriculados na rede estadual vão poder usar a internet das unidades estaduais para acessar o material disponibilizado na rede pela Secretaria de Educação

A
s atividades escola-
res presenciais da 
rede estadual de en-
sino foram retoma-

das ontem. A expectativa era 
que cerca de 70 mil estudan-
tes, algo em torno de 10% do 
total matriculado nas unida-
des do estado, compareces-
sem às aulas. Neste primeiro 
momento, as atividades vão 
acontecer de maneira híbri-
da, com parte via online e 
outra leva presencialmente.

De acordo com o secretá-
rio estadual de Educação, 
Comte Bittencourt, os alu-
nos que voltaram para a sala 
de aula ontem são os que vi-
vem em situação vulnerável 
e não têm acesso à internet. 

A pasta planejou também 
um esquema de revezamen-
to que será estabelecido para 
impedir a aglomeração den-
tro das salas de aulas nas es-
colas do estado. Além disso, 
os estudantes matriculados 
na rede estadual vão poder 
usar a internet das unida-
des estaduais para acessar 
o material disponibilizado 
na rede pela Secretaria Es-
tadual de Educação. 

“Temos dois grandes ob-
jetivos nesse reinício. O pri-
meiro é tentar diminuir o 
déficit de aprendizagem do 
ano de 2020. Qualquer que 
tenha sido o desempenho 
no ensino remoto, este não 
substitui integralmente a 
mediação presencial do pro-
fessor na educação básica. O 
segundo ponto é a questão 
sócio-emocional. Não po-
demos perder o foco de que 
muitos desses meninos pas-
saram a ter consequências 
na sua vida emocional”, disse 
Comte Bittencourt.

Por conta dessa situação, 
durante o mês de fevereiro, a 
secretaria fez uma avaliação 
sócio-emocional em escala, 
com participação de 75% dos 
alunos por meio do preen-
chimento de questionário. 
Uma das principais dúvidas 
que os pais enfrentam sobre 
o retorno das aulas presen-
ciais é como será feito o con-
trole dos protocolos de se-
gurança dentro das escolas. 
O secretário explicou que as 
aulas poderão voltar a ser to-
talmente remotas caso haja 
um aumento dos casos de co-
vid-19 no estado. 

Não podemos perder 
o foco de que muitos 
desses meninos 
passaram a ter 
consequências na 
sua vida emocional”

COMTE BITTENCOURT, 
secretário estadual de 
Educação

 NNa última sexta-feira, o secre-
tário estadual de Educação, Com-
te Bittencourt havia anunciado 
que as aulas presenciais vão ocor-
rer em um turno único para evitar 
a aglomerações de professores e 
alunos no transporte público. O 
horário das aulas será, segundo a 
secretaria, de 10h às 15h.

“As escolas do estado es-
tão com os protocolos todos 

adotados desde o início de no-
vembro do ano passado quando 
retornamos com a tentativa da 
terminalidade do 3º ano do en-
sino médio em função do Enem. 
Com relação aos protocolos in-
ternos das escolas, estão todos 
eles adotados. Nossas medidas 
foram todas tomadas em con-
junto com a Secretaria Estadual 
de Saúde, com as normas das 

orientadoras do comitê científi-
co do Estado do Rio de Janeiro. E 
lembro que toda sexta-feira nós 
teremos uma atualização das 
bandeiras em cada município. 
Por exemplo, hoje não teremos 
aulas presenciais em sete mu-
nicípios, porque na sexta-feira 
passada a secretaria de saúde 
comunicou que esses municípios 
estão com bandeira vermelha. 

Se em São Paulo, eles permitem 
que tenham aulas presenciais na 
bandeira vermelho, aqui no Rio 
estamos sendo mais cautelosos. 
Bandeira vermelha só ensino 
remoto”.

Os meses de março e abril se-
rão usados para a revisão dos 
conteúdos dados em 2020. O 
conteúdo de 2021 será apresen-
tado a partir de maio.

DAS 10H ÀS 15H

Atividade em sala será em turno único para evitar aglomeração no transporte

Conteúdo do App foi 
feito por professores 
e pelas equipes 
pedagógicas e de 
tecnologia da pasta

Olho caixa-baixa 
condensed black não 
italic em cinco linhas 
alinhado esquerda 
não hifena
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Santuário lança festa de 
90 anos do Cristo Redentor
Foco será o desenvolvimento sustentável para deixar um legado socioambiental

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Ações abrangem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU

O 
Santuário Cristo Re-
dentor lançou ontem, 
dia do aniversário de 
456 anos da cidade 

do Rio, a Festa dos 90 anos do 
monumento, que acontecerá 
de 9 a 17 de outubro deste ano, 
na Marquês de Sapucaí. “Dia 
de gratidão, dia de aniversário 
da cidade. Estamos preparan-
do muita festa. Se Deus quiser, 
todos vão estar vacinado até 
outubro. A festa é para todos”, 
disse o arcebispo do Rio, car-
deal Dom Orani Tempesta.

As festividades terão como 
eixo o Desenvolvimento Sus-
tentável. As ações abrangem 
os 17 Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, propostos 
pela ONU. O objetivo é deixar 
legado socioambiental e edu-
cativo para os cariocas.

“Em seus 90 anos, o Mo-
numento do Cristo Redentor 
sempre se destacou no cenário 
nacional e internacional como 
porta de entrada do turismo 
brasileiro, maior monumento 
em art déco do mundo e San-
tuário católico. Chegou a hora 
de celebrarmos tudo o que ele 
representa para o Brasil e o 
mundo inteiro”, afirmou Pa-
dre Omar, reitor do santuário.

Durante o ano, haverá ati-
vidades previstas em prepa-
ração aos 90 anos. Em 5 de 
junho, Dia Mundial do Meio 
Ambiente, acontecerá o “Dia 
da Geral”, um grande mutirão 
de limpeza da cidade que en-
volverá os cariocas, contando 
com o apoio da Arquidiocese e 

diversas instituições
As comemorações contarão 

com outras atividades, como 
a Vila Sustentável, a Ação de 
Amor do Cristo Redentor, o 
Cristo Tátil, a Quermesse, a 
Vila Gastronômica, a Exposi-
ção Cristos do Brasil, o Coro 
da Princesa, o Auto do Cristo 
Redentor, o Desafio Corrida 
Cristo Redentor, os dias de 
Portugal e o Dia da Itália e o 
Espetáculo a Céu Aberto. Ou-
tra atividade prevista é a visita 
à Tribo Bororos, que marcará 
retorno à história do Cristo.

“O Cristo Redentor já tem 
uma série de projetos sociais. 
O foco agora são pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e vamos fazer da festa 
uma celebração de cidadania 
e de abertura para o desenvol-
vimento sustentável e quem 
sabe, olhar mais generoso. O 
Cristo é o grande atrativo, é 
o grande ativo que temos na 
nossa cidade. Vai aquecer o tu-
rismo”, disse o padre.

 > Como sempre, em 12 
de outubro acontece a 
Missa em Ação de Gra-
ças pelos 90 anos do 
Cristo Redentor, no san-
tuário, presidida pelo 
arcebispo Dom Orani 
Tempesta. Finalizando 
as festividades, de 9 a 17 
de outubro, terá a Festa 
dos 90 Anos do Cristo 
Redentor, com atrações 
nacionais e internacio-
nais como Jorge Aragão, 
Dennis DJ, maestro João 
Carlos Martins, Jesus 
Luz, entre outros nomes, 
que vão se apresentar no 
Palco da Paz, na Praça da 
Apoteose. Também terá 
apresentações das Esco-
las de Samba do Grupo 
Especial do Rio, além de 
teatro, dança e folclore.

O Cristo ainda passa 
por restauração e manu-
tenção. Foi assinado pro-
tocolo entre a Arquidio-
cese, o governos federal, 
estadual e municipal. O 
prefeito Eduardo Paes e 
o governador em exercí-
cio, Claudio Castro, res-
saltaram a importância 
do monumento para o 
turismo da cidade. 

Missa em ação 
de graças em 
12 de outubro

Tramita na Câmara do Rio proje-
to de lei, que tomba o Centro Mu-
nicipal de Tradições Nordestinas, 
no campo de São Cristóvão, e o 
declara como bem imaterial da 
cidade. Conhecida como “feira 
dos nordestinos”, o espaço teve 
seus primeiros movimentos em 

1945, quando retirantes do Nor-
deste chegavam ao Campo de 
São Cristóvão em caminhões 
para trabalhar na construção 
civil. O projeto é do vereador Vitor 
Hugo (MDB). “O tombamento 
dá segurança na continuidade 
da tradição”, explicou.

DIA A DIA

TOMBAMENTO DA FEIRA DE SÃO CRISTÓVÃO

Rio: 456 anos com 
tradicional bolo

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Tia Surica, Eduardo Paes e Dom Orani apagaram as velas

Os 456 anos do Rio foram 
comemorados ontem com 
o tradicional bolo da Socie-
dade Amigos da Rua da Ca-
rioca e Adjacências (Sarca). 
O prefeito Eduardo Paes 
participou da solenidade 
de entrega dos pedaços da 
guloseima na Avenida Ma-
rechal Floriano, no Centro. 
Em seu perfil no Instagram, 
Paes celebrou a presença no 
evento: “Que honra mais 
uma vez poder assoprar 
esse bolo de aniversário do 
Rio! 456 anos! Em tempo: 
assoprei pois tratava-se de 
um bolo artificial”.

Além do prefeito, Tia 
Surica, da Portela, e o arce-
bispo do Rio, Dom Orani 
Tempesta, também estive-
ram na entrega do bolo e 
até ajudaram Paes a asso-
prar as velas de 456 anos.

No dia do aniversário, a 
cidade ganhou declaração 
especial de morada ilustre, 

a atriz e cantora Zezé Motta. A 
artista, de 76 anos, nasceu no 
Norte fluminense, mas se mu-
dou para a Cidade Maravilho-
sa com apenas dois anos, onde 
“venceu” junto com a família.

“Parabéns, Rio de Janeiro! 
1º de marco, aniversário desta 
cidade que muito faz parte de 
mim. Me sinto uma legitima 
carioca. Nasci em uma família 
humilde em Campos, no inte-
rior fluminense, mudei com 
meus pais e meu irmão aqui 
para o Rio, aos dois anos de 
idade, em busca de uma vida 
melhor”, disse ela.

“Minha mãe era costureira 
aos finais de semana em casa 
e durante a semana em uma 
confecção, meu pai escrevia 
músicas e cantava na noite. 
Foi aqui que comecei a estu-
dar teatro, que minha trajetó-
ria artística começou. Foi no 
Rio, que uma luz se acendeu, 
como um anjo, dando sorte e 
garra para seguir”, disse.

Reportagem da estagiária Karen 

Rodrigues, sob supervisão de Beatriz Perez
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‘Foi um tiro único e fatal’, 
diz irmã de jovem morto
Arilson Santiago era frentista e estava indo para o trabalho em São Gonçalo

REPRODUÇÃO/ TV GLOBO

V
ídeo registrado por 
câmera de seguran-
ça mostra quatro 
policiais realizan-

do ação próxima ao local 
em que Arilson Santiago foi 
atingido. O jovem foi vítima 
de tiros na manhã de domin-
go, sendo encaminhado para 
o Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat). Ele não resis-
tiu ao ferimento. 

De acordo com Aristides 
Pinto, pai da vítima, ele iria 
ser pai e era uma pessoa boa, 
tinha o sonho de ser jogador 
de futebol e trabalhava como 
frentista. Ele afirma que não 
houve troca de tiros no local. 
“Não teve troca de tiros, só 
o policial atirou e pegou no 
meu filho. Eu não consigo 
nem relatar como tem sido 
esse momento”, disse, emo-
cionado, o pai do jovem.

No vídeo, duas viaturas se 
aproximaram do local. Em 
seguida, os policiais reali-
zaram a abordagem de uma 
pessoa, quando, após iden-
tificarem jovens em motos, 
foram efetuados disparos. 
As imagens registradas não 
mostram o momento em que 
Arilson foi atingido e não é 

possível saber a origem dos 
tiros, se foram feitos por tra-
ficantes ou pelos agentes.

Em nota, a Polícia Militar 
disse que, durante o policia-
mento ostensivo pela Rua 
Dalva Raposo, no bairro de 
Tribobó, feito na manhã do 
último domingo, a equipe 
foi atacada por disparos de 
arma de fogo efetuados por 
criminosos locais.

Houve confronto e os 
suspeitos fugiram. Poste-
riormente, a unidade foi 
informada sobre a entrada 
de um homem no Hospital 
Estadual Alberto Torres, no 
Colubandê, ferido. A 4ª De-
legacia de Polícia Judiciá-
ria Militar (DPJM) também 
instaurou um procedimento 
para apurar as circunstân-
cias do fato.

Ana Carolina Santiago, 
irmã de Arilson, afirmou que 
a Polícia Militar faz opera-
ções constantes em São Gon-
çalo, entre 5h30 e 6h e que a 
violência é constante na re-
gião. Em tom de desabafo, 
ela pediu justiça pela morte 
do irmão. “Foi um tiro único 
e fatal, todo dia às 5h30 e 6h 
eles estão lá. Dão tiros todo 

dia. Domingo, sábado, dia de 
semana... É comum eles esta-
rem ali. E se fosse em horá-
rio escolar? Ontem (domin-
go) foi um, amanhã podem 
ser dois e três, quando isso 
vai acabar?”, desabafou Ana 
Carolina.

Até o fechamento desta 
edição, não havia informa-
ções sobre a autoria do cri-
me. As circunstâncias do 
fato estão sendo investiga-
das pela Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, São Gonça-
lo e Itaboraí.

Arilson tinha o sonho de ser jogador de futebol, segundo o pai 

Ataque a tiros em 
condomínio deixa 
três pessoas mortas 
e um homem ferido

Maricá 
tem uma 
noite de 
chacina 

Três pessoas morreram e 
uma ficou ferida em um ata-
que a tiros dentro do condo-
mínio Minha Casa, Minha 
Vida de Itaipuaçu, distrito 
de Maricá, na madrugada 
de ontem. Segundo testemu-
nhas, um carro branco com 
homens armados entrou no 
condomínio e efetuou os dis-
paros. Entre as vítimas que 
morreram na hora, estão 
dois irmãos gêmeos de 22 
anos identificados como Tia-
go Marins Vargas dos Santos 
e Daniel Marins Vargas dos 
Santos. O terceiro homem 
que morreu ainda não havia 
sido identificado.

Segundo a Polícia Militar, 
equipes do 12º Batalhão de 
Polícia Militar (Niterói) fo-
ram acionadas para checar 
uma ocorrência envolven-
do disparos de arma de fogo 
em um condomínio em Itai-
puaçu, Maricá. Chegando ao 
local, a equipe afirmou ter 
encontrado três homens já 
sem vida. Um homem feri-
do, também de 22 anos, foi 
levado para Hospital Muni-
cipal Conde Modesto Leal e 
não corre risco de morte, de 
acordo com a organização.

Os policias isolaram área e 
acionaram a Delegacia de Ho-
micídios de Niterói, São Gon-
çalo e Itaboraí, para realizar a 
perícia e registrar a ocorrên-
cia. Os corpos foram removi-
dos do local e levados para o 
IML do Barreto, na Zona Nor-
te de Niterói, onde foram reco-
nhecidos pelo padrasto.

A Polícia Militar informou 
que a motivação e autoria do 
crime são desconhecidas. 

Show de MC Poze 
será investigado

REPRODUÇÃO/TWITTER

MC Poze durante apresentação na Vila Ipiranga, em Niterói

A Polícia Civil vai investigar 
a participação de Marlon 
Brendo Coelho Couto Sil-
va, de 20 anos, conhecido 
como MC Poze do Rodo, em 
um baile funk irregular na 
Vila do Ipiranga, no Fonse-
ca, em Niterói, na sexta-fei-
ra. Em vídeos compartilha-
dos na internet, o cantor 
aparece sem qualquer pro-
teção enquanto se apresen-
tava no evento “Paraguai 
Fantasy”, que causou mui-
ta aglomeração em plena 
pandemia da covid-19. Nas 
imagens, é possível ver um 
homem armado com um 
fuzil levantado para o alto. 
A Delegacia de Combate às 
Drogas (DCOD) está inves-
tigando essa ocorrência.

Procurada, a assessoria 
do MC Poze do Rodo não 
havia se pronunciado até o 
fechamento desta edição. 

Questionada sobre pos-

síveis operações dentro da co-
munidade para inibir eventos 
irregulares durante a pande-
mia, a Polícia Militar informou 
que o 12ºBPM, responsável pelo 
policiamento em Niterói, age 
de forma cautelosa. “Em comu-
nidades em situação de vulne-
rabilidade, muitas vezes even-
tos culturais são preenchidos 
por criminosos armados, que 
reagiriam a uma intervenção 
policial de maneira inconse-
quente, expondo a vida de inú-
meros moradores. Diante deste 
cenário, a Polícia Militar busca 
agir sempre de maneira prévia, 
desarticulando os eventos sem 
autorização antes de seu iní-
cio, ainda em sua fase inicial de 
montagem”, dizia a nota da PM.

A reportagem entrou em 
contato com a prefeitura de 
Niterói, responsável pela fis-
calização de locais com aglo-
merações, mas não havia ob-
tido retorno.
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FLAMENGO

Garotada do Mengão 
estreia hoje no Carioca
Maurício Souza comanda o time rubro-negro diante do Nova Iguaçu, no Maracanã

MARCELO CORTES/FLAMENGO

Ramon, um dos destaques da equipe, durante treino no Ninho

O 
Flamengo não teve 
muito tempo para co-
memorar o título do 
Brasileirão 2020. De-

pois de cinco dias, o Rubro-Ne-
gro volta a campo, hoje, para 
pegar o Nova Iguaçu, no Ma-
racanã, às 21h35 (horário soli-
citado pela Record, emissora 
que transmite o duelo), pela 
primeira rodada do Carioca.

Como o departamento de 
futebol concedeu férias ao 
time principal, o Flamengo 
será representado pela garo-
tada do sub-20, comandada 
por Maurício Souza, já que 
Rogério Ceni também recebeu 
um período de recesso. Alguns 
atletas do profissional irão re-
forçar a equipe: o goleiro Ga-
briel Batista, o lateral-direito 
Matheuzinho, o zagueiro Na-
tan, o volante João Gomes e o 
atacante Rodrigo Muniz. Pepê 
e Michael serão incorporados 
na quinta-feira.

No treino de ontem, Mau-
rício Souza comandou uma 
atividade tática e esboçou a 
equipe com Gabriel Batista, 
Matheuzinho, Noga, Natan 
e Ramon; João Gomes, Da-
niel Cabral, e Yuri de Oliveira; 
Thiaguinho, Lázaro e Rodrigo 

Muniz. Em alguns momentos, 
o comandante sacou Yuri e co-
locou Max.

O zagueiro Bruno Viana, 
primeiro reforço do Flamen-
go para a temporada 2021, não 
foi inscrito a tempo, já que a ja-
nela de transferência no Brasil 
só abriu ontem, e está fora da 
estreia. O volante Hugo Mou-
ra está de volta ao Flamengo 
após passagem por emprés-
timo pelo Coritiba. Ele iria se 
apresentar ao Rubro-Negro na 
quinta-feira, mas solicitou à 
diretoria que iniciasse os trei-
nos ontem.

O REGULAMENTO
Até o ano passado, o Carioca 
era disputado em dois turnos 
(Taça Guanabara e Taça Rio) 
e dois grupos (A e B). Em de-
zembro, a Ferj divulgou um es-
quema diferente para 2021. As 
12 equipes farão parte de um 
único grupo, onde cada uma 
joga 11 partidas. Os quatro me-
lhores colocados farão semifi-
nal e final para decretar o cam-
peão do torneio. O primeiro da 
fase de grupos ganhará a Taça 
Guanabara e um chaveamen-
to entre o quinto e oitavo colo-
cados consagrará o campeão 
da Taça Rio. O último da fase 
de grupos será rebaixado ao 
fim da competição. 

Diretoria mantém as negociações para 
contratar o lateral-direito de 35 anos

Valor de ‘luvas’ ainda 
é entrave entre 
Flamengo e Rafinha

O Flamengo e o lateral-di-
reito Rafinha ainda não 
chegaram a um acordo 
para que o jogador retorne 
ao Ninho do Urubu. O que 
está impedindo que as par-
tes cheguem a um denomi-
nador comum é o valor da 
“luva” que o experiente atle-
ta receberia ao fechar com o 
Rubro-Negro carioca.

A cúpula do Flamengo 
apresentou as condições 
a Rafinha no dia 5 de fe-
vereiro. O jogador rece-
beu a oferta rubro-negra 
e depois fez uma contra-
proposta, com valores di-
ferentes. Agora, a direto-
ria analisa a pedida do jo-
gador. Como há uma boa 
relação entre as partes, as 
conversas estão fluindo 
‘de maneira natural’.

A ideia do Flamengo é 
ter Rafinha com contra-
to até dezembro de 2021, 
quando acaba a gestão de 
Rodolfo Landim e com um 
custo sem colocar em ris-
co o orçamento do clube. 
Rafinha recebeu contato 
do Flamengo logo após de 

rescindir com o Olympiacos, 
da Grécia. Dias depois, ele 
retornou ao Brasil para estu-
dar o próximo passo que dará 
na carreira. A ideia é fechar 
com algum clube da Série A 
do futebol brasileiro e depois 
acertar o retorno ao Coritiba, 
clube que deu os primeiros 
passos no futebol, em 2004.

Recentemente, em entre-
vista coletiva, Marcos Braz, 
vice de futebol do Flamen-
go, falou sobre a negociação 
com Rafinha e chegou a reve-
lar que as ‘questões estavam 
avançadas’. 

Rafinha está com 35 anos e, 
além de Flamengo e Coritiba, 
vestiu as camisas do Schalke 
04 e Bayern de Munique, am-
bos da Alemanha, Genoa, da 
Itália, e Olympiacos.

FLUMINENSE

Benítez não anima direção 
Tricolor não vê necessidade de alto investimento em mais um meia para o elenco

Em busca de reforços para 
a disputa da Libertadores, o 
Fluminense recebeu recen-
temente o contato de um em-
presário oferecendo Martín 
Benítez, do Vasco. Entretan-
to, a diretoria tricolor não se 
animou com o nome e não 
prosseguiu com as conver-
sas, segundo o site ‘Uol’.

Atualmente, o Fluminen-
se conta com Nenê, Michel 
Araújo, Paulo Henrique 
Ganso e o jovem Miguel. Por O argentino Benítez está emprestado ao Vasco até o meio do ano

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

isso, os dirigentes não veem 
a posição como prioridade 
na busca por reforços e por 
isso não pretendem fazer 
alto investimento.

Como o Vasco caiu para a 
Série B, mantê-lo no elenco 
é um problema por conta do 
alto salário em um ano em 
que as receitas despencarão. 
Emprestado até o meio do 
ano, o meia argentino tem 
os direitos econômicos per-
tencentes ao Independiente 

VASCO BOTAFOGO

Empresário de Germán Cano nega propostas
RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Um dos maiores salários do Vasco, Cano tem contrato até o fim do ano

Principal destaque do Vas-
co na temporada, Germán 
Cano não tem ofertas para 
deixar o clube carioca. De 
acordo com informações da 
repórter da Band, Gabi Ma-
rino, o empresário do atle-
ta, José Constanzo, afirmou 
que não houve qualquer pro-
posta para a contratação do 
argentino.

Germán Cano tem contra-
to com o Vasco até o fim do 
ano. Com o rebaixamento do 

Alvinegro apresenta o 
atacante Ronald

O Botafogo apresentou on-
tem o seu primeiro reforço 
para a temporada de 2021. 
É o atacante Ronald, de 24 
anos, que se destacou na Sé-
rie B do Campeonato Bra-
sileiro pelo Botafogo-SP. 
Ainda tímido, o jogador fa-
lou de suas características 
e chegou bem motivado em 
fazer parte do processo de 
reconstrução do Alvinegro.

“Agradeço pela oportu-
nidade de estar vestindo a 
camisa do Botafogo, é uma 
satisfação imensa. Espero 
retribuir esse carinho den-

CAMPEONATO ESPANHOL
Vinícius Jr. completou 100 jogos pelo 

Real Madrid, fazendo um gol no empate 

em 1 a 1 com a Real Sociedad.

1ª RODADA: HOJE

Flamengo x Nova Iguaçu  21h35 Maracanã
1ª RODADA: AMANHÃ

Macaé x Bangu 15h Eduardo Guinle

Volta Redonda x Madureira 17h Cidadania

Botafogo x Boavista 18h Nilton Santos

Vasco x Portuguesa 21h São Januário
1ª RODADA: QUINTA

Resende x Fluminense 18h Maracanã

CAMPEONATO CARIOCA

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Cruzmaltino para a Série B, 
a sua permanência se tornou 
incerta. Isso porque o clube 
carioca terá uma baixa fi-
nanceira considerável com 
a queda para a Segundona.

O argentino tem um dos 
maiores salários do elen-
co do Vasco. Ainda não se 
sabe se o Cruzmaltino terá 
condições de arcar com o 
valor de R$ 250 mil men-
sais que o jogador recebe. 
Além disso, a equipe cario-
ca ainda tem dívidas com o 
elenco e o atacante deseja 
que o Cruzmaltino revele 
como essa pendência será 
resolvida.

O jogador tem sonda-
gens do mundo árabe, mas 
não há propostas para a 
transferência. 

Com a queda do 
Cruzmaltino à Série 
B, a permanência 
do argentino se 
tornou incerta

Jogador de 24 anos foi um dos poucos 
destaques do Botafogo-SP na Série B

tro de campo. Fiquei muito fe-
liz quando o Botafogo me pro-
curou, pela história linda que 
tem no futebol. Estou também 
muito motivado por esse desa-
fio”, disse o jogador.

Ronald é o primeiro reforço 

VITOR SILVA/BOTAFOGO/DIVULGAÇÃO

(ARG), que pede cerca de 4 
milhões de dólares (cerca de 
R$ 22,57 milhões). A outra 
opção seria um empréstimo, 
também por valor alto.

Por isso, o Fluminense não 
tem interesse no momento. 
Caso haja uma mudança e o 
valor diminua consideravel-
mente, a diretoria não des-
carta pensar no assunto. Mas 
essa possibilidade é remota.

Até o momento, o Flumi-
nense acertou com o zagueiro 

Rafael Ribeiro, ex-Náutico, e o 
lateral Samuel Xavier, ex-Cea-
rá, e está próximo de anunciar 
o volante Wellington, ex-A-
thletico-PR e Vasco. Os dois 
últimos vieram sem custo por 
estarem em fim de contrato.

Mesmo com os zagueiros 
Nino e Luccas Claro em alta, 
o Tricolor, de acordo com o 
site ‘Ge.com’,  estaria de olho 
no defensor David Duar-
te, que tem contrato com o 
Goiás até o fim de 2021.

Rafinha voltou da Grécia

DANIEL CASTELO BRANCO 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Gasolina mais cara pela 
quinta vez só este ano
Petrobras anunciou também mais um aumento 
de preços do diesel e do botijão de gás 

Mais um aumento no preço 
dos combustíveis, o quin-
to somente este ano que os 
consumidores vão ter que 
amargar. A Petrobras anun-
ciou ontem um novo reajus-
tes nos valores da gasolina, 
do óleo diesel e do gás de 
botijão (GLP) vendidos nas 
refinarias. A partir desta 
terça-feira, a gasolina fica-
rá 4,8% mais cara, ou seja, 
R$ 0,12 por litro. Com isso, o 
combustível será vendido às 
distribuidoras por R$ 2,60 
por litro. A alta acumulada 
da gasolina desde o início 
deste ano chega a 41,3%. 

O óleo diesel terá um au-
mento de 5%: R$ 0,13 por li-
tro. Com o reajuste, o preço 
para as distribuidoras pas-
sará a ser de R$ 2,71 por litro 
a partir desta terça. O diesel 
teve aumento total de 34,16% 
na soma variações.

Já o gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP), conhecido 
como gás de botijão ou gás 
de cozinha, ficará 5,2% mais 
caro também a partir de 

amanhã. O preço para as dis-
tribuidoras será de R$3,05 
por quilo (R$ 0,15 mais caro), 
ou seja R$ 36,69 por 13 kg 
(ou R$ 1,90 mais caro).

Em nota, a Petrobras infor-
mou que os preços praticados 
“têm como referência os pre-
ços de paridade de importa-
ção e, dessa maneira, acom-
panham as variações do valor 
do produto no mercado inter-
nacional e da taxa de câmbio, 
para cima e para baixo”.

“Importante ressaltar tam-
bém que os valores praticados 
nas refinarias pela Petrobras 
são diferentes dos percebi-
dos pelo consumidor final no 
varejo. Até chegar ao consu-
midor são acrescidos tribu-
tos federais e estaduais, cus-
tos para aquisição e mistura 
obrigatória de biocombustí-
veis pelas distribuidoras, no 
caso da gasolina e do diesel, 
além dos custos e margens das 
companhias distribuidoras e 
dos revendedores de combus-
tíveis”, concluiu a empresa em 
comunicado.

IR: como declarar e devolver auxílio
Ministério da Cidadania distribuirá informe de rendimentos com os dados relativos ao benefício

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Todos os cidadãos que se encaixarem nos critérios devem fazer a declaração do IR e a devolução dos valores

O 
prazo para declarar 
o Imposto de Ren-
da de 2021 (ano-ba-
se 2020) começou 

ontem e vai até 30 de abril. 
Quem teve os rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
22.847,76 ano passado e re-
cebeu o auxílio emergencial 
precisa devolver os valores 
recebidos. A norma também 
se aplica a dependentes que 
tiveram o benefício. Para au-
xiliar na correta declaração 
dos valores do auxílio emer-
gencial, o Ministério da Cida-
dania reuniu em um Informe 
de Rendimentos informa-
ções úteis relativas à devolu-
ção do benefício e estornos 
de parcelas feitos pela Caixa 
Econômica Federal.

Na página, há a identifica-
ção da fonte pagadora, os va-
lores recebidos pelo Auxílio 
Emergencial e pela extensão 
do benefício e a soma deles. Na 
Declaração de Ajuste Anual, o 
valor a ser incluído na aba de 
rendimentos tributáveis deve 
ser o “Total de Rendimentos”. 

Esse valor inclui as par-
celas pagas do auxílio emer-
gencial e da extensão tam-
bém. Na declaração, é neces-
sário informar a soma dos 
valores dos dois auxílios re-
cebidos no ano passado, me-
nos valores eventualmente 
devolvidos em 2020.

A devolução de valores deve 
ser apenas relativa às parcelas 

 > Caso alguma ou todas 
as parcelas do auxílio 
tenham sido devolvidas 
apenas no ano de 2021, 
ela não constará no in-
forme de rendimentos, 
que se restringe a valores 
recebidos ou devolvidos 
no ano de 2020. Devolu-
ções feitas em 2021 vão 
ser apresentadas em re-
latório disponibilizado 
pela Dataprev, no mes-
mo link. É possível veri-
ficar nesse relatório as 
GRU já pagas, os valores 
estornados pela Caixa, e 
também ressarcimentos 
do benefício, se houver.

Além do DARF, tam-
bém é possível fazer a 
devolução pela página. 
O cidadão deverá inserir 
o CPF do beneficiário e 
clicar na opção “Emitir 
GRU”. O sistema vai ge-
rar uma Guia de Recolhi-
mento da União (GRU), 
que poderá ser paga 
nos diversos canais de 
atendimento do BB ou 
outro banco, internet, 
aplicativo, terminais de 
autoatendimento.

Se foi devolvida, 
não estará no 
documento

grama do Imposto de Renda 
haverá orientações para a de-
volução dos valores do auxílio 
emergencial e o DARF (docu-
mento de arrecadação da Re-
ceita) específico para a devo-
lução do valor. Caso algum de-
pendente informado na decla-
ração também tenha recebido 

o benefício, no recibo haverá 
um DARF para o titular e um 
DARF para cada dependente.

Quem já fez a devolução in-
tegral dos valores do auxílio 
emergencial, seja via paga-
mento de GRU ou desconto 
em folha, ou teve todas as par-
celas estornadas pela Caixa 

por que não sacou o dinheiro 
ou não usou os recursos, não 
precisa devolver novamente. 
Caso os valores tenham sido 
devolvidos integralmente no 
ano passado, a informação 
constará no informe de rendi-
mentos do site do Ministério 
da Cidadania.

do auxílio emergencial (de R$ 
600 ou R$ 1,2 mil). A obriga-
ção de devolução não abarca 
as parcelas da extensão (par-
celas de R$ 300 ou R$ 600, no 
caso de cota dupla).

Todos os cidadãos que se 
encaixarem nos critérios de-
vem fazer a declaração do IR 
e a devolução dos valores, in-
clusive quem está no Cadas-
tro Único para Programas So-
ciais e beneficiários do Pro-
grama Bolsa Família (PBF).

Quem incluir dependentes 
na declaração de Imposto de 
Renda que tiverem recebido a 
renda básica precisará decla-
rar o valor do benefício e da 
extensão que os dependentes 
receberam em 2020 e tam-
bém devolver a quantia refe-
rente ao auxílio emergencial 
recebido por eles.

NOTIFICAÇÃO DE ALERTA
Caso o beneficiário do auxílio  
que teve rendimentos tributá-
veis acima de R$ 22,8 mil em 
2020 não tenha informado o 
recebimento dos benefícios 
emergenciais na declaração 
do Imposto de Renda, ao fina-
lizar e enviar a declaração o 
programa da Receita Federal 
emitirá uma notificação aler-
tando que é preciso ajustar os 
dados, incluindo os valores 
do benefício e da extensão 
recebidos pelo titular e por 
eventuais dependentes.

No recibo gerado pelo pro-

Bolsonaro insiste 
que União não 
tem dinheiro para 
pagar benefício

Auxílio emergencial 
deverá ser de R$ 250

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
afirmou ontem que está 
“quase tudo certo” para 
o pagamento de nova ro-
dada do auxílio emergen-
cial. Ele se reuniu domin-
go com os presidentes da 
Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), e o 
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para discu-
tir, entre outros assuntos, 
a prorrogação do benefí-
cio e tramitação da PEC 
Emergencial e a situação 
da pandemia da covid-19. 
O novo valor do auxílio 
acordado foi de R$ 250 
por quatro meses.

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), confirmou 
que o auxílio emergencial 
deverá voltar. Segundo 
ele, serão R$ 250 mensais 
até o mês de junho.

Em várias ocasiões, o presi-
dente Bolsonaro tentou alegar 
que a União não tem dinheiro 
para pagar o benefício. “Não 
tenho dinheiro no cofre não”, 
afimou.

A PEC Emergencial, for-
mulada para destravar o 
auxílio emergencial, está 
prevista para ser votada 
amanhã, mas ainda não há 
acordo entre os líderes par-
tidários no Congresso. A pro-
posta é uma das condições 
da equipe econômica para o 
pagamento de novas parce-
las do benefício. 

O texto inclui medidas de 
corte de despesas para se-
rem acionadas no futuro, os 
chamados gatilhos. Há no 
Congresso, contudo, um mo-
vimento para aprovar a PEC 
apenas com o auxílio, sem as 
medidas de contrapartida. 

O governo Bolsonaro quis 
condicionar o pagamento do 
auxílio ao fim dos pisos cons-
titucionais para gastos com 
Saúde e Educação. O relator 
da PEC Emergencial no Sena-
do, Marcio Bittar (MDB-AC), 
no entanto, sucumbiu às pres-
sões da maioria dos partidos 
e vai retirar esse item do seu 
parecer a proposta.

O DIA I TERÇA-FEIRA, 2.3.2021    9
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Castro lançará programa 
para a retomada do Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

Projetos que vão compor o ‘Pacto’ ainda estão em fase de construção pela equipe do Palácio Guanabara 

A
té o fim deste mês, 
o governador em 
exercício Cláudio 
Castro lançará um 

programa de governo que 
promete criar uma base 
para a retomada do cresci-
mento do Estado do Rio de 
Janeiro nos próximos dois 
anos. Denominado ‘Pacto’, 
o programa será composto 
por vários projetos estraté-
gicos que, conforme forem 
sendo implementados, vão 
também gerar impacto para 
os cofres fluminenses.

Ainda em construção, o 
Pacto também tem como 
intuito a ‘convocação’ da so-
ciedade, incluindo todos os 
setores e Poderes, para a re-
cuperação do estado. Além 
disso, mexerá na estrutura 
do governo fluminense.

Ao gerarem economia 
para o caixa estadual, as 
medidas vão também in-
fluenciar diretamente no 
dia a dia do funcionalismo 
estadual. Isso porque, após 
anos de atrasos salariais e 
incertezas sobre a data de 
pagamento, a crise ainda é 
um tema que preocupa. Os 
servidores têm recebido os 
vencimentos no prazo - por 
vezes com antecipação - de-
vido ao Regime de Recupe-
ração Fiscal e a iniciativas 
de gestão.

DEBATE

 n D o  m e s m o  p a r t i d o  q u e 
Eduardo Paes — o DEM —, o 
ex-prefeito Cesar Maia é um 
nome muito aguardado pelos 
vereadores cariocas para o de-
bate sobre os projetos. Conhe-
cido também por essa pauta, 
o ex-governante da cidade 
disse que, por enquanto, não 

dará opiniões sobre o assun-
to. “Estou aguardando essas 
medidas chegarem à Câmara 
Municipal”, disse Maia. Ele en-
fatizou ainda que não foi ao 
almoço promovido por Paes, 
na sexta-feira, pois está há 
um ano em isolamento fecha-
do sem mobilidade. 

Ex-prefeito aguarda mensagens

 nO pacote anunciado na sex-
ta-feira pelo governo Paes com 
projetos de ajuste fiscal, de mu-
danças no sistema de bilheta-
gem eletrônica e revitalização 
do Centro chega hoje à Câmara 
de Vereadores. O Executivo es-
tima uma economia de cerca de 
R$ 8 bilhões em 10 anos. Junto 
com as mensagens, a prefeitura 
envia ainda a reforma previden-
ciária para futuros servidores, 
alterando a idade mínima para 
aposentadoria, confirmou à co-
luna o secretário de Fazenda, 
Pedro Paulo.

O titular da pasta voltar a 
garantir que a proposta não 
atingirá os funcionários que 
já ingressaram no serviço pú-
blico carioca, como a coluna 
informou no último domingo. 
“A idade vai passar a ser de 65 
anos (para homens) e 62 anos 
(mulheres)”, afirmou.

A s  n ova s  re g ra s  se gu i -
rão a Emenda Constitucio-
nal 103/19: também serão 

exigidos 25 anos de contribui-
ção, 10 anos de efetivo exercí-
cio no setor público e, no míni-
mo, cinco no cargo em que se 
der a aposentadoria. O tempo 
de contribuição também po-
derá impactar no cálculo do 
benefício previdenciário.

A expectativa é de que as 
medidas mais polêmicas se-
jam votadas após aprova-
ção dos temas que tratam de 
questões urbanísticas.

GOVERNO PAES

Ajuste fiscal chega hoje à Câmara

Economia de R$ 9 bilhões com o ‘Facilita’
 > Algumas ações para en-

xugar despesas e moder-
nizar a máquina pública 
já estão sendo adotadas. 
Um exemplo é o ‘Facilita 
RJ’, programa de conces-
sões de serviços e ativos 
estaduais que serão as-
sumidos pela iniciativa 

privada nesses dois anos de 
governo Cláudio Castro. Cál-
culos do governo apontam 
uma economia para os cofres 
do Rio de R$ 9 bilhões em in-
vestimentos privados.

São projetos nas áreas de 
transporte, urbanismo, meio 
ambiente e eficiência energé-

tica. O Facilita RJ integra o 
projeto de reestruturação 
do estado, e entre as ações 
previstas no programa 
está a concessão de dois lo-
tes de rodovias estaduais, 
totalizando 756 km de vias 
a serem concedidas para o 
setor privado. 

Paes anunciou ações na sexta

REGINALDO PIMENTA
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STA.CRUZ R$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2 com RGI, 
Licença Ambiental, Projeto 
aprovado na PMS. Partir R$  
398,00 mensais (+pequena 
entrada facilitada) . "RJ-106/  
Km. 56". Próximo  praias, 
lagoas, cachoeiras. Indique 
e ganhe! Visitas sábado/do-
mingo. Tels. (21) 3607-0707/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. TERRENOS 
450m2 com RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir R$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "RJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

ENG.DENTRO R$500,00
+taxas (agua e luz 
R$100,00). Aluga quarto 
com pia e banheiro para sol-
teiro ou casal. Ótima Localiza-
ção. Telefones:97521-6168/ 
96415-0033
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
 

BALCONISTA V/TEXTO
Precisa-se com experiência 
na carteira, para balção de 
material de construção. Rua 
Campos da Paz 123, Rio 
Comprido.
 

TÉC.PORTÃO 
Automático, Cftv, Pax, Ins-
talações, Consertos, Manu-
tenção. Com experiência na 
área, carteira habilitação(B). 
Salário à combinar  +Vt  
+Vr  Empresa LiderPhone. 
Tel:2593-1075/ 96730-
4736.
 

SERRADOR 
Marmoraria contrata: Ser-
rador e Acabador com ex-
periência, salários à partir: 
R$2.400,00, passagem 
+café da manhã +refeição. 
Recreio dos Bandeirantes.  
Tel.:(21)99770-9967 Wat-
sapp.
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

AGREGO 
Micro empreendedor, Sprin-
ter, bongo, caminhão, carga 
seca e gelada. Entregas: 
Grande Rio e Caxias. 2ªf à 
6ªf. Carregar em Jacarepa-
guá ou Ceasa. T:96419-8521 
Vitor.
 



Não dessa vez...

Roberto Carlos recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, ontem. O cantor, de 
79 anos, esteve no posto de vacinação em Botafogo. Dentro do carro, ele foi vacinado e 
mostrou que estava todo paramentado: luva, touca, máscara e óculos. “Todo mundo tem 
que vacinar, deve vacinar, e é muito importante. Vacina, sim!”, disse o Rei.

FábiaOliveira

DE ROBERTO CARLOS

PRIMEIRA DOSE 

NA JUSTIÇA

Namorado de Flay 

é processado por 

passar cheques 

sem fundo

Sasha foi flagrada saindo na tarde de ontem do 
Shopping Leblon, na Zona Sul do Rio. Ao notar a 
presença de um paparazzo, ela se escondeu e logo 
pegou um táxi para ir embora. Já dentro do veículo, 
a filha de Xuxa ficou de costas para a janela para 
que o fotógrafo não fizesse fotos dela. Poxa Sasha, 
coitado do rapaz que estava trabalhando!

SASHA AVESSA AOS 

PAPARAZZI

Bruna Marquezine movimentou a internet após 

responder uma ‘previsão’ sobre uma suposta gravidez 

dela para este ano. “Prevejo que vai engravidar até o fim 

de 2021”, dizia a tal previsão. A atriz então tratou logo de 

rebater e descartar a possibilidade. “Prevejo que vou usar 

todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu 

tenho série para entregar, meu anjo de luz”, escreveu.

GABRIE
L R
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M
odelo e namorado da ex-BBB 
Flay, Pedro Maia está sendo 
processado por uma das mais 

tradicionais lojas de roupas e acessó-
rios de Belo Horizonte, a Via Textil. A 
empresa entrou na Justiça no início do 
ano passado por falta de pagamento 
de uma compra realizada na loja locali-
zada no bairro Prado no meio de 2018, 
no valor de R$ 9.165 (nove mil cento e 
sessenta e cinco reais).

Pedro deu três cheques de R$ 
3.055 (três mil e cinquenta e cinco 
reais), todos devolvidos por insufi-

ciência de fundos na conta bancária do 
rapaz. A ação se arrasta nos tribunais por 
conta dos recursos e também pela pan-
demia do coronavírus, que afetou o an-
damento de milhares de processos na 
Justiça em todo Brasil. Com juros e corre-
ção monetária, a dívida de Pedro já ultra-
passa a casa dos R$ 12 mil reais. Ele já foi 
citado, não pagou e a Via Textil entrou 
com um pedido de penhora de algum 

bem do modelo, mas nos autos a empre-
sa ressalta que a preferência recaia sobre 
dinheiro, em espécie, ou aplicação em 
instituição financeira.  

Mineiro da cidade de Formiga, Pedro 
fazia parte do casting da Ford Models, e no 
início do ano assinou contrato com Way 
Model, ambas agências de São Paulo. Aos 
24 anos, ele tem 1,87 m de altura e desde 
outubro é o boy da cantora paraibana.

Ação foi 
movida por 
uma das 
mais 
tradicionais 
lojas de 
roupas e 
acessórios 
de Belo 
Horizonte

REPRODUÇAO

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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MULHER DO SERTANEJO 
SOROCABA FAZ CIRURGIA 
DE CORREÇÃO DE NARIZ 
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Maria Lina, atual mulher do humorista Whindersson 
Nunes, resolveu abrir o jogo com seus seguidores do 
Instagram sobre detalhes de sua primeira gravidez. 
Sem papas na língua, a morena respondeu até onde 
o primeiro filho do casal foi cancebido. “No México. 
Baby Mexicano”, escreveu. 
Maria também revelou por que ela e Whindersson 
decidiram anunciar publicamente a gravidez antes 
dos três meses, como a maioria dos casais famosos 
fazem. “Muita gente ruim na internet. Ficamos com 
medo de alguém divulgar e perdermos nossa opor-
tunidade de contar igual sonhamos”, contou.
Quando questionada se pretende contratar uma 
babá para ajudar a cuidar do bebê, Maria disse que 
relutou muito, mas que sua experiência trabalhan-
do como babá a fez entender o quanto essa ajuda 
será necessária. “Resisti muito sobre, agora sou mais 
maleável. Acho que como fui babá eu entendi a im-
portância de ter alguém além dos pais olhando pela 
criança. Então, sim!”, respondeu.

Um rapaz com um perfil no Facebook de nome ‘Pinho 

Rapozão’ anda dizendo por aí que é primo do Nego do 

Borel para sair de enrascadas. Após vender uma moto 

para uma pessoa que, depois da compra foi parada em 

uma blitz e descobriu que tratava-se de uma moto rou-

bada, o suposto primo do cantor disse ao comprador que 

ganhou a tal moto presente do Nego do Borel. A coluna 

então procurou a assessoria do funkeiro, que negou que 

o rapaz seja primo de Nego e que o artista tenha dado 

qualquer presente a ele. “A assessoria do cantor Nego 

do Borel nega que esta pessoa tenha algum parentesco 

com cantor ou que tenha lhe dado alguma moto”.

IMPOSTOR

DETALHES DA GRAVIDEZ

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n ‘JB em Folhas 

e Histórias’ é o 
novo projeto do 
jornal ‘JB em Fo-
lhas’ e tem como 
objetivo regis-
trar as lembran-
ças dos morado-
res do Jardim Bo-
tânico em uma 
série de lives, 
que serão trans-
formadas em 
programas de 
20 minutos. Ao 
todo, serão três 
lives. A segunda 
acontece quinta-
-feira, às 19h, no 
canal YouTube/
JBemFolhas.

Musa da Imperatriz 
Leopoldinense, Natália 
Nascimento não 
consegue mais ter 
contato com o marido, o 
empresário Hermann 
Naschbar, de 84 anos. A 
proibição parte da família 
do empresário. Segundo 
a musa, eles viveram um 
relacionamento por 10 
anos. “Eu vim para Dubai 
não apenas porque não 
houve Carnaval, mas eu 
precisava tirar essa dor”, 
desabafa a modelo. 
 Por conta dos 
problemas de saúde de 
Hermann - que é dono 
das concessionárias AGO Mercedes-Benz, Jeep, 
Jaguar e Land Rover na Barra da Tijuca e em 
Niterói -, Natália largou seu trabalho na TV a 
pedido do empresário, já que ele sempre pagou 
todas as contas da modelo.  
 “Percebi que a situação estava ficando 
grave. E eu ficava preocupada em São Paulo. 
Logo, houve a pandemia. Entrei em contato 
com as secretárias, os seguranças, os 
familiares e nada. Eles sempre souberam de 
mim. Todos os sábados eram nossos e ele 
chegava tarde todos os dias. Inclusive 
colocaram um ‘Big Brother’ na loja, que eu 
estava todos os dias, no qual o sobrinho 
Renach Levy é funcionário”, relata a musa da 

Imperatriz. 
 Natália conta que 
a família trocou o 
número do telefone do 
empresário e apagou os 
números dela da agenda 
dele para que eles 
perdessem o 
contato. “Eu tenho 
direito de saber como 
ele está. Eu quero visita. 
Eles não deixam eu ter 
contato. Nosso 
relacionamento era 
baseado em verdade. Se 
eu fui amada foi por ele, 
ninguém mais. E se eu 
amei alguém, esse 
alguém foi ele. Ele torcia 

para tudo o que eu fazia. Ele me ligava 15 vezes 
no dia, cuidava de mim, me protegia para 
realizar meu sonho”, desabafa.  
 Foi o empresário, inclusive, que colocou 
Natália como musa da Imperatriz. “E hoje 
parece que não tem muito sentido. Estou com 
muita saudades. Eu passava na loja, a família 
com zero paciência, me deparava com uma 
cena deprimente. Colocava ele no meu carro e 
levava ele para passear, para viver. Eu tenho 
certeza que a única vez que ele foi feliz, foi 
comigo. Por isso, ele não saía da minha casa e 
não queria ir embora. Uma coisa é você perder 
para a morte. Outra é a covardia de arrancar o 
meu marido de mim”, finaliza.  

MUSA DA IMPERATRIZ DENUNCIA 
FAMÍLIA DO MARIDO

Biah Rodrigues, mulher do sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fer-
nando, passou recentemente por uma cirurgia de correção de um buraco 
dentro do nariz. Ela ficou internada em São Paulo, onde foi submetida 
ao procedimento. A modelo já está em casa e recebendo cuidados da 
família na capital paulista. Segundo a assessoria de Biah, ela fez uma 
cirurgia de rinoplastia que deu errado e que deixou com um buraco 
enorme dentro do nariz de uma narina para a outra.

Complicações da covid-19
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Geraldo Luís está internado desde o último domingo no Hospital Vila 
Nova Star, em São Paulo, após apresentar complicações da covid-19. O 
apresentador da Record foi diagnosticado com infecção pulmonar uma 
semana depois de testar positivo para a doença causada pelo 
coronavírus. Em relato nas redes sociais, o comunicador afirma que está 
com 20% dos pulmões comprometidos com a infecção.

EM PUNTA CANA

ANITTA E LIPE JUNTOS 
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ARQUIVO PESSOAL

Anitta e Lipe Ribeiro bem que tentaram serem discretos quan-
to a viagem que os dois fizeram de férias para Punta Cana, na 
República Dominicana, ao lado de Mc Rebecca, do Mauro Ma-
chado, pai da Poderosa e do in-
fluenciador Rafael Uccman. Os 
dois têm evitado compartilhar 
registros da viagem em suas 
redes sociais e, principalmente, 
deixado de mostrar que estão 
juntinhos curtindo alguns dias 
de descanso.
Mas nada fica escondido aos 
olhos desta coluna e então a 
gente conta mesmo que o affair 
que começou no reality da Ilha, 
no Carnaval, anda de vento em 
popa! O resort Sanctuary Cap 
Can, onde eles estão hospeda-
dos, tem diárias a partir de 1.657 
dólares. Convertendo pra real 
esse valor ultrapassa os R$ 9,1 mil. 
Quem pode, pode! 

Cintia Dicker não teve paz dos seus seguidores, ontem. Eles queriam dicas de como transar em lugares 
públicos depois que modelo fez revelações quentes sobre o sexo com o marido Pedro Scooby. Ela reve-
lou ter transado em um voo entre Rio e  Lisboa, capital de Portugal. “Não fomos para o banheiro, foi na 
poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta da adrenalina”, contou a também atriz. 

SEXO NO AVIÃO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA
OPINIÃO

CRÔNICAS E ARTIGOS

 N Os olavistas – seguidores do pensador Olavo de Car-
valho – do governo fizeram uma aliança com um setor 
cultural o qual consideram de perfil da esquerda para 
reativar a Cinemateca. Depois de mais de um ano fecha-
da, o secretário especial de Cultura, Mario Frias, comu-
nicou no final de 2020 que iria contratar a Sociedade de 
Amigos da Cinemateca (SAC) para gerir a Cinemateca 
por 90 dias, a partir deste mês. Num passado recente, 
durante a gestão de Marta Suplicy no Governo Dilma 
Rousseff, a SAC foi expulsa da Cinemateca por causa 
de um escândalo envolvendo R$ 100 milhões. Até o 
semestre passado, existia um processo parado na Sub-
secretaria de Audiovisual (SAV) contra a SAC. A Secult 
é o último reduto dos olavistas na Esplanada.

Em cena
 N O cineasta Roberto Ger-

vitz, líder da SOS Cinema-
teca, ligado ao PSOL, críti-
co ferrenho do presidente 
Bolsonaro, comemorou 
nas redes sociais a espe-
rança do retorno à gestão 
da Cinemateca.

Ninho
 N A presidente da SAC 

é professora da Escola 
de Comunicação e Ar-
tes da Universidade de 
São Paulo, Dora Mourão. 
USP é apontada como 
ninho intelectual  da 
centro-esquerda pelos 
bolsonaristas.

Tecla quente
 N Não bastasse a CIDE na 

bomba de combustível, o 
deputado Felipe Barros 
(PSL-PR) quer instituir a 
mesma Contribuição de 

Intervenção no Domínio 
Econômico sobre a “recei-
ta bruta de serviços digi-
tais de disponibilização, 
distribuição, divulgação 
ou fornecimento de con-
teúdo por intermédio da 
internet”, (PL 640/2021). 
É para cercar as grandes 
empresas de internet 
como Google, Amazon e 
Netflix, entre outras. Mas 
a conta final chegará para 
o consumidor, claro. A 
conferir se avança. 

Quatro patas
 N O deputado federal Cé-

lio Studart (PV-CE) tem 
bons projetos, mas pega-
ram no pé dele nas redes 
sociais ao apresentar o PL 
561, para criar o Dia Na-
cional do Jumento. É que 
o bicho é fonte de sustento 
para muita gente do Cea-
rá, sua terra natal.

Há controvérsias
 N A nota chegou a citar um 

diretor da Organização 
Mundial de Saúde, o Dr. 
David Nabarro: “O lock-
down não salva vidas e faz 
os pobres muito mais po-
bres”. Será mesmo?

Preço do ato
 N Nesse vaivém de deci-

sões Brasil adentro sobre 
lockdown, alguns prefei-
tos dançaram na tentativa 
de reeleição ano passado. 
Caso de João do Léo, ex-
-prefeito de Pirenópolis, 
que perdeu feio nas urnas 
após fechar a cidade por 
mais de 90 dias. Mas se-
gurou o avanço.

No aco$tamento
 N Foi só o ministro da In-

fraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, anunciar retorno 
em obras do lucro da lici-
tação de rodovias federais 
no Paraná para a bancada 
(estadual e em Brasília) li-
gar o buzinaço político. A 
Assembleia já quer excluir 
as rodovias estaduais das 
licitações. Será por quê? 

Alô, Jair!
 NA ex-deputada Cidinha 

Campos (PDT) pediu on-
tem, no ar, uma entrevista 
com o presidente Jair Bol-
sonaro, em seu programa 
na Super TUPI FM no Rio 
de Janeiro. Cidinha garan-
te quer apenas saber onde 
Bolsonaro aprende coisas 
sobre a pandemia. “Coisas 
que os médicos não sabem”.

Raios x do bolso
 N O brasileiro tem gastado 

dinheiro na praça. Foram 
9% mais de consumo nas 
classes C e D apenas no 
4º trimestre de 2020, em 
comparação ao trimes-
tre anterior, constatou a 
1ª edição da Pesquisa de 
Hábitos de Consumo da 
Superdigital, fintech do 
Grupo Santander que reú-
ne mais de 1,7 milhão de 
contas ativadas.

Freio 
 N As concessionárias do 

Brasil – em especial a 
rede da BMW – tentaram 
driblar o pagamento de 
uma taxa federal, a de 
Controle e Fiscalização 
Ambiental (TCFA), paga 
ao Ibama. Mas a Advoca-
cia Geral da União freou 
a ação na Justiça. 

ENSAIO 

VIDAS X MERCADO

 N O governador do DF, Ibaneis Rocha, no esforço de conter o 
avanço dos números da pandemia do coronavírus – a exemplo 
de outros colegas – ganhou ontem um inesperado ‘adversário’ 
do confinamento popular. O Conselho Regional de Medicina do 
DF soltou nota contra o lockdown decretado. 

A devastação da Amazônia, acele-
rada de forma assustadora em 
2020, segue em 2021 sem freios. 

Isso porque o governo federal tem des-
tinado ao meio ambiente tratamento 
semelhante ao que dispensa à pande-
mia, não por acaso, ainda fora de con-
trole. Sem mudança imediata de rumos 
nas políticas públicas ambientais, há 
de se perguntar o que restará do Brasil 
para as futuras gerações. Nesse contexto 
ameaçador, é bem-vindo o surgimento 
da Coalizão Evangélicos pelo Clima, ins-
trumento estratégico de pressão popu-
lar por essa mudança obrigatória.

Igrejas e entidades de diversas ban-
deiras religiosas evangélicas compõem 
a coalizão. O movimento carrega o peso 
político na sociedade de um setor que 
corresponde a cerca de um terço dos 
brasileiros, dado estatístico que avança, 
inclusive, em curva de crescimento. Os 

Sou filho de família totalmente brasi-
leira. Meu pai, um pernambucano, 
veterano da Segunda Guerra, um 

anônimo militar, herói nacional. Minha 
mãe, uma gaúcha, com alguma linha-
gem ligada na família Vargas. Meus dois 
irmãos, membros importantes do Judi-
ciário carioca, nasceram em São Luís, 
Maranhão. Minha irmã, a única que tem 
a opção correta de local, nasceu no Rio. 
Eu, por capricho dos deuses, nasci em 
Querência do Norte, Paraná, para onde 
meus avós maternos, foram desbravar as 
terras, nas plantações de café.

Vivo no Rio desde os três anos de ida-
de, quando meu pai, passou para a re-
serva do Exército. Tive infância mara-
vilhosa, mesmo com todos temores da 
ditadura. Fiz curso primário em escola 
pública e o ginásio e científico na melhor 
escola do Brasil, o meu amado e inesque-
cível Colégio Pedro II. Servi ao Exército, 
me formando 2º tenente R2, depois de 
cursar o Centro de Preparação da Reser-
va (CPOR/RJ), em 1979. Depois percorri 
meu caminho educacional, com cursos 
e formações superiores.

Sendo assim, vivi os anos, talvez mais 
duros da história recente do país. Mas 
hoje vivemos os momentos mais cruéis, 
profanos e desesperadores da nossa his-
tória. Vivemos numa democracia, corroí-
da pelo ódio, com um governo atuando 
com a disseminação da mentira, do ra-
cismo, da guerra aos gêneros e é absolu-
tamente desprovido de qualquer senti-
mento de empatia ou compaixão. 

Com isto me vejo compelido diaria-
mente a escrever e expor meu sentimen-
to de indignação e revolta, pelo momen-
to de total desgoverno e pela absoluta 
inércia da elite ou cúpula da sociedade, 
que parece anestesiada ou é conivente de 
governo desleal, desprovido de compro-
misso com o país e com o povo.

Os representantes do governo federal 
atual tentam seguir o manual do fascis-
mo da extrema direita. Pregam o forte 
nacionalismo, ultra-conservadorismo, 
extremismo, superioridade em relação 

Sem lenço, sem documento... e sem rumo

Coalizão contra a devastação ambiental

Bruna Galvão 
coord. Campanhas 
do Lab de Clima da 
Purpose

Marcelo Kieling 
jornalista, esp. em 
mark e bacharel em 
Ciências Contábeis

resultados de pesquisa feita no final de 
2020 pela agência Purpose inspiraram 
a formação da coalizão. Entre os dois 
mil evangélicos entrevistados em todo o 
país, 50% declararam o voto em Bolsona-
ro em 2018, mas 76% agora desaprovam 
as suas políticas ambientais. Do total, 
67% declararam a intenção de levar em 
conta, ao decidir o próximo voto, essa 
preocupação com a agenda ambiental.

Na versão qualitativa da pesquisa, 
manifestou-se a visão de que a pande-
mia seja, inclusive, resposta aos ata-
ques ambientais. Para 85% dos entre-
vistados, esses ataques representam 
pecado digno da ira de Deus. O desma-
tamento é a principal preocupação de 
44% dos evangélicos ouvidos. A polui-
ção das águas mobiliza 20% entre os 
pesquisados e o descarte inadequado 
de resíduos sólidos, 11%. As mudan-
ças climáticas e o aquecimento global, 
grandes obras, agrotóxicos, a agrope-
cuária, a caça e pesca e a mineração de-
senfreados são citados como ameaças.

Os dados levantados pela Purpose 
revelam o pensamento da consistente 
base de sustentação da coalizão, que 

a outras culturas e até mesmo adotam 
comportamentos de preconceito e xe-
nofobia. Uma das metas desta forma de 
fazer política é destruir as instituições, 
para se ter o controle totalitário sobre 
tudo. E tem também como ferramenta 
a transferência de responsabilidades de 
seu absoluto desgoverno, usando basi-
camente a metodologia do bode expia-
tório: tudo é culpa da esquerda, do PT, 
dos progressistas etc.

Sempre se mostram estranhos nas de-
cisões de seu próprio governo, tentando 
angariar cada vez mais a simpatia do pe-
queno grupo de fanáticos que os seguem. 
Consideram os outros como inimigos 
políticos. E, se for possível, precisam ser 
aniquilados, como vemos na periferia e 
perseguição a indígenas. Ou devem ser 
exterminados simbolicamente, com a 
ideia do silenciamento e censura.

Exemplo recente: Trump e o seu in-
centivo para os ataques ao Capitólio e 
destruição do mundo democrático po-
lítico. Outro exemplo mais antigo: Hi-
tler, que por sinal é o exemplo mais asse-
melhado ao do atual governo desta lona 
circense instalada na bolha chamada 
Brasília. Escrevo tudo isto com muita 
tranquilidade, pois participei intensa-
mente da pré-montagem de uma cam-
panha presidencial, e de uma outra para 
Prefeitura do Rio de Janeiro. Vi de perto 
uma grande leva desses “caras” que se 
mantêm no poder por décadas. Aprendi 
a ter alguma habilidade na interpretação 
e sensibilidade da política.

Uso de muita ironia para tentar ven-
cer a minha indignação e revolta diante 
da forma como esses indivíduos tratam 

nossa terra, que é simplesmente rica, lin-
da, poderosa, cheia de recursos, mas que 
é explorada como um garimpo escravo 
que parece querer não ter fim.

Vivemos um momento perigosíssi-
mo, pois estamos muito perto do caos 
social, que será muito mais grave do que 
ocorreu na também bela Venezuela e, se 
chegarmos neste ponto, pela extensão 
territorial e pelas distintas áreas de per-
cepção regional, o Brasil levará décadas 
para ter alguma recuperação. Não temos 
problemas, somos ricos. Mas estamos 
diante um grande exercício de retroces-
so, da derrubada do interesse público, 
da destruição do coletivo em prol dos de-
sejos de um pequeno grupo ideológico.

Não podemos, por nossos filhos e ne-
tos, deixar isto acontecer e muito menos 
prosperar. A democracia no Brasil vive 
em crise desde 1988, mas o atual momen-
to vem da ideia da necessidade do auto-
ritarismo, do golpismo, da ditadura, pois 
a democracia seria frágil demais e não 
funciona em momentos de insegurança.

O discurso presidencial é de que o cul-
pado pela situação de crise é justamente 
a política. Porque a política é atividade 
corrupta, suja, vergonhosa, mentirosa, 
elitista, fisiológica. Existe de forma cíni-
ca, e então, há negação da política, como 
se já não bastassem a negação sanitária, 
o negacionismo e abandono da Ciência 
e descaso com a Educação. 

Precisamos de voz de liderança e de 
uma marca forte que seja a cabeça e o 
coração desta luta pela LIBERDADE, 
IGUALDADE e FRATERNIDADE. De-
pois de séculos, precisamos da nossa Re-
volução Francesa.

nasce e se organiza no seio das comu-
nidades evangélicas brasileiras. A opi-
nião que desse modo vem à tona des-
constrói o senso comum segundo o qual 
esse público se constituiria em bloco 
supostamente rígido e homogêneo de 
apoio ao governo Bolsonaro. Essa po-
sição dos evangélicos tem potencial de 
alto impacto na sociedade e na política 
em nosso país. A consciência ambien-
tal dos evangélicos pode transformar 
a realidade ambiental sem qualquer 
conflito com a fé e até, pelo contrário, 
em sintonia com reconhecimento do 
caráter divino da Criação.

A coalizão, em conjunto com os de-
mais movimentos de defesa ambiental, 
tem muito a contribuir para apressar no 
país as condições para o urgente basta à 
destruição gananciosa de florestas, ani-
mais, água, clima e do próprio ar que res-
piramos. Mais do que isso, o movimento 
semeia a esperança de um novo tempo 
em que será possível promover no Brasil 
relação responsável e harmônica entre 
o ser humano e a natureza criada por 
Deus, da qual somos parte e sem a qual 
deixaremos de existir.
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Se você não entende 

nada das “palestras” 

da Lumena, fique 

calmo. Saiba o 

significado dos 

termos usados pela 

psicóloga e outros 

brothers no ‘BBB 21’

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

MALHAÇÃO

 n BB tenta se desvencilhar de 
Cobra. Encorajada por Jeff, Mari 
consegue se apresentar. Edgard 
convida René para lecionar na 
Ribalta. Mari agradece o apoio 
de Jeff e o beija.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Rodrigo tentam se expli-
car, mas Eva e Jonas não ouvem 
os filhos. Eva manda Manuela 
ficar na casa da avó quando ela 
e Ana forem para o torneio de 
tênis em Buenos Aires.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha sente-se mal e Beto a 
leva para casa. Adônis pressiona 
Nair para contar a verdade para 
ele e os irmãos. Tamara pede 
para Penélope deixar que ela 
fique com Apolo. 

 n Os reféns são trocados. Os 
amoritas saem dos esconderijos 
e surpreende a todos. Após a 
troca de reféns, Hod chama pelo 
rei e fala da proximidade entre o 
general Gurik e a rainha.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n  Junior leva Simão para acom-
panhá-lo numa visita a Va-
lentina, que está em coma no 
hospital desde que sofreu um 
misterioso atropelamento.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce encontra o cartão que 
Nonato deixou em sua bolsa e 
Ivan sugere que a mãe frequente 
o grupo de apoio. Olívia pede que 
Jeiza deponha em favor de Zeca.

 21h30 | GLOBO | 14 anos

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
B

LA
D

 M
EN

EG
H

EL
/R

EC
O

R
D

15    TERÇA-FEIRA, 2.3.2021  I  O DIA

A 
psicóloga Lumena Aleluia, participante do ‘BBB 21’, vem dando o que falar no reality show da Globo. Com tempe-
ramento forte, Lumena está sempre dando “palestras” para os colegas de confinamento sobre racismo, machismo, 
sexualidade, entre outros assuntos.

Disputando o paredão de hoje contra Arthur e Projota, Lumena teve a chance de defender sua permanência no 
programa ao vivo, na noite de domingo. A psicóloga teve 30 segundos para fazer sua explanação, mas tentou falar tão difí-
cil e com palavras tão bonitas, que o tempo acabou sem que ela conseguisse formular uma defesa.

Fato é que para cada tema, Lumena tem uma “aula”. Só que muitas vezes, por conta dos termos difíceis que costuma 
usar, as pessoas acabam ficando mais confusas ao invés de absorverem o que a sister tem a dizer. 

Lá nos primeiros dias de programa, quando Caio sugeriu que os homens se vestissem de mulher, Lumena o acusou de 
tocar em “um lugar de violência” para ela. A psicóloga também dispara a torto e a direito expressões como “fenotipica-
mente”, “lugar de fala”, “desconstrução”, “ressignificação”, “deslegitimação”. E não é só Lumena que usa expressões difíceis.

Com participantes de mais de 11 estados e 17 cidades brasileiras, o que mais tem no ‘BBB 21’ são expressões diferentes. 
Precisa de um dicionário para entender tudo isso? Vamos lá que O DIA te explica.

TÁBATA UCHOA 
tabata.uchoa@odia.com.br

FENOTIPICAMENTE

Durante o jogo da discórdia, Lumena afirmou 

que o sofrimento de uma mulher “fenotipicamente 

negra” era minimizado em comparação com o sofrimento de uma 

mulher branca, no caso, Carla Diaz.

     “Me chamou atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca 

acionou um acolhimento, e a dor de uma mulher fenotipicamente negra 

causou o distanciamento da casa”, afirmou a psicóloga.

     A palavra fenotipicamente vem de fenótipo, que quer dizer um 

conjunto de características do indivíduo. A cor da pele é um 

fenótipo. Por isso, sim, Lumena é uma mulher 

fenotipicamente negra. 

O QUE ELES 
ESTÃO 

FALANDO?

DESCONSTRUÇÃO
No ‘BBB 21’, quase todos os partici-

pantes usam essa palavra. Desconstrução vem 

de desconstruir, mas no caso da militância isso quer 

dizer desconstruir um pensamento retrógrado. Rodolffo 

várias vezes já afirmou que cresceu em um ambiente 

machista. O sertanejo chegou a afirmar no programa 

que Rafa Kalimann, sua ex-mulher, o ajudou a 

mudar esse comportamento. Ou seja, ela o 

ajudou a se desconstruir.

DESLEGITIMAR

Lumena certa vez afirmou que Carla Diaz “deslegi-

timou a shippada” de Karol Conká com Arcrebiano. “A deslegiti-

mação dela em relação à shippada entre você e Bil, para mim, isso é muito 

grave”, disse Lumena para Karol Conká.

     Se legitimar é tornar algo válido, deslegitimar é invalidar algo. Ou seja, ao dizer 

que Carla Diaz deslegitimou a “shippada” entre Karol Conká e Arcrebiano, 

Lumena disse apenas que Carla não acha que os dois combinem 

como um casal.

ITINERÁRIO
A nova expressão favorita de Lumena 

ultimamente é “itinerário”. Depois de usar a palavra 
pela primeira vez em um jogo da discórdia, a psicóloga não 

parou mais.
     “Acho que esse é um jogo de entrega, em todos os sentidos, e infeliz-

mente na minha jornada com ela até aqui, eu não consigo identificar nos 
meus itinerários com ela, uma entrega sincera, profunda, sobretudo em 
relação a produzir afeto, jornadas de fato que transcendam a mediocri-

dade”, disse sobre Carla Diaz.
     No dicionário, itinerário quer dizer a distância de um lugar 

ao outro, caminho a se percorrer. Ou seja, Lumena 
apenas queria dizer que ela e Carla seguem 

caminhos diferentes.

JORNADA

Lumena também ama a palavra 

jornada. Essa é basicamente uma outra forma 

de a psicóloga falar nos caminhos a seguir, assim 

como quando fala em itinerário. Segundo o dicionário, 

jornada quer dizer “qualquer fato ou conjunto de 

fatos que diga respeito a uma ou mais pessoas e 

que se possa perceber ou entender como uma 

transição para determinado fim”.

BASCULHO

Durante uma briga com Pocah, Gilberto afir-

mou que a funkeira era um “basculho”. “Eu não vim 

do lixo para perder para basculho não, meu amor”, disse. 

Pocah ficou confusa com a expressão e perguntou: “O que 

é basculho?”. A gente explica: basculho é uma expressão 

regional do Nordeste, que significa “resto, lixo que 

não serve para ser reciclado”.

BASTIÃO

Caio e Rodolffo criaram uma forte amizade 

dentro do ‘BBB 21’. Os dois se tratam por 

Bastião. Esse é um jeito carinhoso de chamar um 

companheiro ou amigo em Goiás e região. Os dois 

chegaram a ficar conhecido na internet como 

“Bastiões”.

LUGAR DE FALACarla Diaz já falou algumas vezes que não rebate Lumena sobre racismo porque este não é seu “lugar de 
fala”. De forma muito simplificada, o termo quer dizer que pessoas 

diferentes partem de lugares diferentes ao falarem sobre determinado 
assunto. Ou seja, como nunca sofreu racismo, Carla Diaz fala sobre 

este tema de um lugar diferente do lugar de Lumena, por exemplo, que já passou por isso.

“
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RESSIGNIFICAÇÃO
Lumena vive falando em ressignificar as 

coisas. Isso quer dizer dar outro sentido para algo, 
para uma visão de mundo.     “Eita, mulinga”

     Essa é uma expressão que já foi usada por Juliette 

algumas vezes. Uma amiga da advogada contou, em en-

trevista ao site do ‘BBB’, que essa é uma expressão 

de espanto, de surpresa. Algo como “Ai, meu Deus”.

DIVULGAÇÃO

?

-

Lumena

+



Horóscopo

Evite se arriscar com mudanças estéticas muito 
signicativas. No trabalho, melhor não confiar demais 
nos colegas. A paixão tem tudo para esquentar a vida 
a dois. Cor: nude.

Você terá que redobrar a dedicação para concluir suas 
tarefas. Fuja das distrações. O desejo de ter 
companhia esquenta os assuntos amorosos. Cor: azul-
céu.

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: arco, ativo, ceder, cedro, cine, conde, cone, cravo, cria, crivo, eiva, 
evitar, feder, fender, feno, ícone, ócio, ocre, oito, ondear, ovário, oviário, raio, 
reativo, rede, rico, rito, tarde, tira, voto.

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

Alguns imprevistos podem surgir no seu caminho e 
exigir respostas mais rápidas. A saúde vai demandar 
cuidado extra. O romance não vai ter surpresas. Cor: 
lilás.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Controle a possessividade. O ciúmes pode gerar 
diversos atritos com o par e família. No trabalho, a 
criatividade e um pouco de sorte vão ajudar. Cor: 
preto.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tumultos podem surgir se você lida com o público. 
Redobre a atenção e fale de maneira muito objetiva. 
Cuidado com os mal-entendidos no relacionamento. 
Cor: verde-musgo.

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua vai te ajudar a lidar com dinheiro. O astral pode 
esclarecer um mal-entendido antigo. Vai ser mais fácil 
falar sobre seus sentimentos no geral e no amor. Cor: 
sépia.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O baixo-astral pode prejudicar a convivência familiar. 
Use sua confiança para se destacar no trabalho. 
Cuidado com a possessividade na relação. Cor: 
terracota.

LIBRA
23/9 a 22/10

As fofocas podem perturbar bastante o seu dia. Fique 
bem atento ao que diz, cuidado. Sua confiança vai te 
ajudar a se aproximar de uma paquera, vá com tudo. 
Cor: prata.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Dedique um cuidado às finanças. Evite emprestar 
dinheiro. Se anda sonhando com um amor, tenha 
cautela para não se envolver com alguém 
comprometido. Cor: laranja.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O astral vai estar mais focado no mundo profissional. 
Busque entender seu chefe e ceder em alguns certos 
pontos. A sintonia estará excelente no romance. Cor: 
menta.

Alguns planos podem não se concretizar hoje. Na vida 
pessoal ou profissional, redobre a atenção e tenha 
jogo de cintura. No amor, discuta o futuro. Cor: 
vermelho.

Os atritos podem surgir nas relações familiares e 
também nas de amizade. Respire e siga em frente. 
Prepare o coração que uma conquista pode emplacar. 
Cor: grafite.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
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Giulia Be 
emplaca três 
músicas 
entre as 10 
mais tocadas 
do Spotify 
Brasil
A cantora Giulia Be, de 21 anos, 
é um fenômeno, e o mês de feve-
reiro foi todo dela. A artista con-
seguiu emplacar três músicas no 
Top 10 Brasil do Spotify. As can-
ções ‘Menina Solta’ e ‘Se Essa Vida 
Fosse Um Filme’ estão entre as 
obras contempladas.

Perdendo apenas para ‘Me Gus-
ta’, da Anitta, ‘Menina Solta’ termi-
nou o segundo mês de 2021 com 
quase quatro milhões de reprodu-
ções na plataforma de streaming 
(3,390,613). Na sétima colocação, 
‘Se Essa Vida Fosse Um Filme’ 
arrecadou 2,376,351 milhões de 
reproduções, superando ‘Deixa’, 
da banda Lagum (2,350,659), e 
perdendo para ‘Deve Ser Horrível 
Dormir Sem Mim’, de Manu Ga-
vassi (2,638,487).

Por fim, mas não menos im-
portante, na nona posição, está 
‘Inesquecível’. A canção, em par-
ceria com Luan Santana, obteve 
a marca expressiva de 1,989,108 
reproduções apenas em fevereiro, 
consagrando Giulia Be um gran-
de destaque nacional nas paradas 
musicais.

HISTÓRICO DE GIULIA
Esta não é a primeira vez que Giu-
lia Be alcança marcos expressivos 
nas paradas musicais. Em mar-
ço de 2020, a cantora também se 
destacou.

O single ‘(Não) Era Amor’, por 
exemplo, entrou para as listas no 
Brasil de Top 200 do Spotify e Top 
50 do iTunes. O clipe da música, 
por sua vez, estreou entre os ví-
deos em alta do Youtube, ultra-
passando a marca de 1,8 milhão 
de visualizações em pouco tempo.

Já o hit que catapultou a canto-
ra ao sucesso, ‘Menina Solta’, ocu-
pou o primeiro lugar do iTunes 
Brasil, além de se manter no Top 
10 do Spotify Portugal naquele 
mês. Esta matéria contém dados 
do site Connectmix.

‘BBB 21’: Gil 
perde paciência 
com Carla Diaz

Em uma conversa sobre o jogo com 
Caio, ontem à tarde, Gilberto falou 
sobre a formação do último Pare-
dão, no qual Rodolffo escapou gra-
ças ao jogo bate-volta. Gil confessou 
a Caio que o cantor está surpreen-
dendo ele, e que eles estão cada vez 
mais próximos. 

Em seguida, o economista deu 
sua opinião sobre Carla Diaz, que 
indicou Rodolffo, Lumena e Fiuk ao 
paredão após atender ao Big Fone. 
“Entre a Carla e ele, antes eu votava 
primeiro no Rodolffo do que Car-
la. Hoje, já voto primeiro na Car-
la do que no Rodolffo”, confessou 
Gil. Caio concordou que a atriz age 
estranho.

“Meu Deus, tem noção do nível 
dela? Ela queria tirar os votos que 
iam nela? Se fosse comigo já tinha 
batido três palminhas. Eu soube 
que ela queria atender porque ti-
nha um risco de Lumena atender e 
ir Arthur, Projota e Carla”, disse Gil.
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