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FACULDADES COMO 
VEIGA DE ALMEIDA, 
UNILASALLE E 
ESTÁCIO DE SÁ 
AJUDAM CIDADÃO 
A PREENCHER IR. 
ECONOMIA, P. 9

APOSENTADORIA
PREFEITURA DO RIO 
PRETENDE CRIAR SUA 
PRÓPRIA PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. 
SERVIDOR, P. 10

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Débora Falabella 
está em cartaz com 
o filme ‘Depois a 
louca sou eu’. A 
atriz afirma que a 
produção é uma 
maneira de dizer ao 
outro que ele não 
está sozinho’. P. 15
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ESTEFAN RADOVICZ

DESEMBARGADORES E 

PROPINAS
PF e MPF desmontam um esquema de venda de decisões judiciais trabalhistas 
em favor de empresas de ônibus e OSs: R$ 8,5 milhões foram pagos a magistrados, 
ao grupo do então governador Wilson Witzel e a advogados.  RIO DE JANEIRO, P. 3

18 estados com mais de 
80% das UTIs lotadas.
O colapso do sistema de Saúde do país pode estar próximo, com falta de leitos para 
doentes. Ontem, o Brasil bateu novo recorde: mais de 1.700 mortos. RIO DE JANEIRO, P. 5

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

PELÉ, 80 ANOS,  
É VACINADO:  
‘FOI UM DIA 
INESQUECÍVEL. 
FIQUEM EM CASA’ . P. 5

SEM BOLSONARO, 
RIO SE JUNTA A 
CIDADES PARA 
COMPRAR 
VACINAS. P. 6

GOVERNADOR  
DE SP DIZ QUE 
BRASIL VIVE A PIOR 
SEMANA DE TODA 
PANDEMIA’. P. 5

Como declarar a 
redução de salário?
Receita Federal ainda não sabe como o trabalhador com 
diminuição de remuneração e jornada em 2021 deverá informar 
os dados no Imposto de Renda. P. 9

Cufa: Mães  
de Favela 
recebem 
doações para 
ajudar famílias 

No primeiro jogo pelo 
Carioca, o Flamengo - 
sem titulares - derrotou o 
Nova Iguaçu por 1 a 0. P. 8

MAARCELO CORTES / FLAMENGO
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VEJA O NOVO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DA CIDADE DO RIO. P. 6

Está-se 
diante de uma 

sofisticada 
organização 

criminosa, 
arraigada 

no Tribunal 
Regional do 
Trabalho da 

1ª Região, 
composta por 

desembar-
gadores, 

incluindo (...) o 
ex-presidente 

da Corte.
LINDÔRA ARAÚJO, 

subprocuradora-geral  
da República
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Me diz a real... Qual é a primeira coisa 
que você faz ao acordar hoje em dia? 
Com certeza é olhar o WhatsApp... 

Mas agora, tá dando medo de abrir e ver 
como o Brasil vem sofrendo com a pandemia, 
dia após dia. É o ápice do terror!

Nesse momento, até o interior, aquele que 
via pela televisão as grandes cidades na luta 
por leitos e atendimentos, que não achava 
que o inimigo invisível fosse chegar, sofre com 
os impactos. É o que os especialistas cha-
mam de interiorização da pandemia...Tá tudo 
espalhado pelo Brasil!

Ontem, assistindo as notícias, vi que 16 es-
tados desse país estão no colapso do colapso. 
Secretários de prefeituras escrevendo cartas 
de “por favor, acelerem a vacina, comprem 
vacina e tomem medidas de controle”. Até 

como se neste momento estivéssemos bem, 
mas se a gente parar pra analisar, a cidade 
tem acumulado quase 200 óbitos para cada 
100 mil habitantes, enquanto São Paulo, me-
nos de 130 óbitos. Então, a situação por aqui 
não é de tranquilidade, e sim de banalização”.

Olha aí... A vida continuou, mas pessoas 
morreram e seguem morrendo!

Não dá pra banalizar, avançar o sinal, se-
guir com a estranha normalidade da vida 
enquanto pessoas são entubadas e mais 
de 255 mil não tiveram o direito de viver. 
Números podem até serem números... Até 
o momento em que eles criam nomes e 
sobrenomes conhecidos.

Aí vem o baque! Mas quando vem, só 
adianta rezar, porque tratamento precoce 
não existe. Se cuidem.

PINGO NO I
 n Alô vereadoras, representantes femininas e homens que tam-

bém estejam nessa luta a favor da mulherada... A gente só quer 
igualdade! Trabalhar!

Se a situação no mercado de trabalho para as mulheres já era di-
fícil, imagina agora nessa pandemia toda? Mesmo com tanta luta, 
ainda é mais comum homem conseguir cargos com salários altos.

A pandemia veio para mostrar que nesse mundo, ainda tão 
cômodo, liderado por homens, parte das mulheres teve que se 
desdobrar em funções duplas... É home-office, cuidar da casa, 
da família, acumular cobranças, sem ter ninguém para olhar por 
elas... Olha quanta coisa a gente vai ter que enfrentar!

Tem que se pensar no mercado de trabalho para essas mulhe-
res que vão precisar se recolocar. Acabar com esse abismo!

Então, bora colocar o Pingo no I...
A mulherada ainda vai ter muito pano pra rasgar... Mas a gente 

aguenta a porrada, se for pra vencer!

TÁ BONITO!
 nDos passeios com o filho à ideia de criar rotas 

para famílias... Fabiano Martinez, meu colega 
jornalista, apaixonado pela natureza desde 
criança, e Dawson Nascimento, artista plástico 
e historiador, criaram a Rio Bonito Jeep Turismo 
Rural (@riobonitojeepturismorural).

O nome já diz, né? Fica em Rio Bonito e é mais 
uma opção de turismo para quem gosta de se 
conectar com a natureza, tudo a bordo de jeeps 
militares! Deve ser uma aventura e tanto, mas 
deve ser uma delícia.

“São experiências inesquecíveis, num encanto 
de lugar, e super perto, a uma hora do Rio”, conta 
Fabiano.

Ah, eu já tô doida pra conhecer... Ainda mais 
agora que a gente não pode viajar pra longe. 

Essa é a hora de redescobrir as riquezas que estão 
perto da gente, e olha que não são poucas. Esse 
é o caminho!

Bora se jogar nessas cachoeiras todas! E ainda 
de brinde conhecer gente nova, o povo simples da 
região. Ihhh, eu já ia me esquecendo... Ainda tem 
comida boa! Tudo à lenha.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Tá bonito, em Rio Bonito, e tenho dito!

É pra se preocupar e muito ! 
n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

Não é segredo para ninguém que a situação das finan-
ças do governo do Estado do Rio está em frangalhos. 
Mesmo assim, isto não significa que cada centavo não 

precise ser monitorado. A forma como o dinheiro público é 
utilizado deveria ser preocupação número um para o cida-
dão e para a elite política. Pensando nisso, a deputada es-
tadual Adriana Balthazar (Novo), que está em seu primeiro 
mandato, quer formar grupos de cidadãos fluminenses para 
acompanhar com lupa os gastos públicos no Rio de Janeiro. 
O programa, chamado de “Você Fiscal”, foi desenvolvido em 
parceria com o deputado estadual Bruno Souza (Novo), de 
Santa Catarina, uma das estrelas conservadoras do partido. 
Ele é o mesmo que defende abertura de escolas durante a 
pandemia. “As escolas devem ser as últimas a serem fe-
chadas e as primeiras a serem abertas, como em todos os 
países desenvolvidos”, alerta.

CONTRA O DESPERDÍCIO
A proposta do programa é capacitar voluntários por meio 
de aulas de Administração, Licitações e Contratos e Ins-
trumentos de Fiscalização e Órgãos de Controle. Ele terá 
duração de seis meses e o edital está sendo elaborado 
pela equipe da parlamentar. A proposta é formar duas 
turmas de 30 pessoas por ano. Ao final de cada período, 
as pessoas que tiverem as maiores pontuações nas ações 
de fiscalização serão premiadas. “Uma das premissas 
do meu mandato é fiscalizar o uso dos recursos públicos. 
E ter cidadãos com capacidade para fiscalizar também 
é uma forma de ampliar o controle social sobre como o 
dinheiro público tem sido gasto. As pessoas devem estar 
atentas às obras, às licitações, aos contratos emergen-
ciais e a nomeações de pessoas para cargos estratégicos. 
O ‘Você Fiscal’ é uma forma de incentivarmos o exercício 
dessa cidadania”, defende Adriana.

FISCALIZAÇÃO

Como controlar gastos

 n Renato Cinco, que não con-
seguiu se reeleger vereador 
do Rio na última eleição, dei-
xou o PSOL ainda em 2020. 
Ele explicou agora a razão: 
“O PSOL migrou de esquer-
da radical para esquerda 
moderada. O presidente do 
partido chama isso de ama-
durecimento. Eu considero 
acovardamento”.

 n Os deputados estaduais do 
Rio de Janeiro têm notado 
que o governador em exer-
cício, Cláudio Castro, possui 
um influente articulador 
político em favor da sua ree-
leição no pleito do próximo 
ano. Trata-se de Rodrigo 
Abel, o todo poderoso chefe 
de gabinete de Cláudio Cas-
tro que atua com desenvoltu-
ra nos bastidores do Palácio 
Guanabara. 

ARTICULADOR 
DE CLÁUDIO 
CASTRO
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POR ENQUANTO, FORA 
DA VIDA PÚBLICA

As mais lidas
Online

PGR: valores foram desviados 
de trabalhadores da Saúde 

para desembargadores e 
advogados

RIO DE JANEIRO

Polícia pede prisão de 
MC Poze, Negão da BL e 
mais 12 por organização 

de bailes funks em 
comunidade.

RIO DE JANEIRO

PM envolvido em roubo de 
petróleo se entrega à polícia.

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

EM BENEFÍCIO 
DAS 
DOMÉSTICAS

SURFISTAS 

EM DEFESA 

DA PRAINHA

Plenário da Alerj 

discute amanhã 

projeto de lei da 

deputada Môni-

ca Francisco, que 

dispõe sobre a 

afixação de car-

tazes em trans-

portes públicos 

com informações 

sobre direitos das 

trabalhadoras do-

mésticas durante 

a pandemia.

Eles propuseram 

projeto, aprovado 

pela Câmara do 

Rio, que dá nome 

de Sirkis a espaço 

de convivência 

comunitária e eco-

lógica na Prainha. 

Sirkis foi um dos 

defensores do lo-

cal contra especu-

lação imobiliária.

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

O Supera Rio, assinado ontem, vai além do auxílio emergencial, 
que já era quase certo. Se a linha de crédito de até R$ 50 mil che-
gar realmente para microempreendedores e autônomos a juros 
baixos, será uma mola na engrenagem para que a economia se 
mantenha andando e o desemprego não cresça.

Como pode, após um ano de pandemia, haver 770 leitos inativos 
na rede federal fluminense? Para que se gastar milhões em hos-
pitais de campanha se era possível restaurar o que já existia, dei-
xando um legado positivo de saúde? Não há lógica na estratégia 
adotada. Mas ainda há tempo de mudar, basta ter vontade real.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Deputada Adriana Balthazar vai lançar no Rio programa ‘Você Fiscal’

REPRODUÇÃO/TWITTER

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

porque vacina sozinha faz nada, irmão!
Enquanto a gente tá nesse processo lento, 

nessa gestão terrível durante uma pandemia, 
a vacina só se arrasta e as pessoas continuam 
se contaminando...

E aqui no Rio? Tudo normal! Vida 
seguindo!

Aí eu me perguntei: por que o Brasil 
inteiro está falando de Lockdown, toque 
de recolher e o Rio não? Tá tudo bem por 
aqui? Porque não é possível!

Por isso, a coluna foi atrás de quem en-
tende.. Da especialista Chrystina Barros, 
pesquisadora da UFRJ, que disse não estar 
nada bem...

“O Rio vive em dezembro números muito 
maiores que os próprios meses de abril e maio 
do início da pandemia. De alguma forma, é 

Rio Bonito ganhou nova forma de turismo

DIVULGAÇÃO
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MPF: CORRUPÇÃO NO
TRT DO RIO MOVIMENTOU

Suposto esquema de pagamento 
de propina a desembargadores 

tinha como contrapartida 
parcelar dívidas trabalhistas de 

empresas e do governo estadual

O 
MPF aponta que su-
posto esquema de 
corrupção no TRT 
da 1ª Região movi-

mentou R$ 16 milhões desde 
2017. Ontem, a operação Mais 
Valia, deflagrada pelo MPF e 
PF, cumpriu 11 mandados de 
prisão e 26 de busca e apreen-
são. Quatro desembargadores, 
sendo dois ex-presidentes do 
TRT, foram presos acusados 
de venda de decisões judiciais 
em favor de empresas de ôni-
bus e OSs de Saúde. Quatro pa-
rentes de magistrado foram 
detidos. Segundo o MPF, eles 
agiam como operadores. Os 
presos foram encaminhados à 
superintendência da PF.

A PGR apresentou denún-
cia ao STJ contra os quatro de-
sembargadores. Segundo o do-
cumento, foi feito pagamento 
de R$ 8,5 milhões de propina 
a eles, ao grupo do governador 
afastado Wilson Witzel e a ad-
vogados envolvidos no caso.

As investigações começa-
ram após delação premiada do 
ex-secretário de Saúde Edmar 
Santos, e são desdobramento 
da operação Tris in Idem, que 
afastou o governado Wilson 
Witzel do cargo. Foram de-
nunciadas, ao todo, 18 pessoas, 
entre elas o próprio Witzel; 
os desembargadores do TRT 
Marcos Pinto da Cruz, Antonio 
Carlos de Azevedo Rodrigues, 
José da Fonseca Martins e Fer-
nando Antônio Zorzenon da 
Silva; o juiz do Trabalho Mú-
cio Nascimento Borges; Pastor 
Everaldo e familiares aponta-
dos como operadores financei-
ros do esquema. 

Conforme o MPF, os desem-
bargadores, mediante propi-
na, incluíam empresas com dí-
vidas trabalhistas no Plano Es-
pecial de Execução da Justiça 
do Trabalho, que permite par-
celamentos a credores, o que 
seria garantia para manuter 
atividades econômicas diante 
da não execução integral dos 
valores devidos. Na gestão de 
Witzel, o MPF afirma que hou-
ve desvio de R$ 753 mil entre 
março e agosto de 2020. 

A quantia foi paga, se-
gundo o MPF, como propi-
na a magistrados e desviada 
de valores depositados pelo 
estado em contas judiciais 
destinadas a pagamento de 

trabalhadores da OS Pró-Saú-
de, cujos débitos haviam sido 
reconhecidos pela Justiça. A 
denúncia aponta, ainda, que 
o pagamento da propina pelo 
estado tinha o objetivo de ob-
ter decisões para a interrup-
ção do pagamento das parce-
las devidas a trabalhadores da 
área da Saúde na pandemia.

“Está-se diante de sofistica-
da organização criminosa, ar-
raigada no Tribunal Regional 
do Trabalho da 1ª Região, com-
posta por desembargadores 
do Trabalho, incluindo o atual 
(José da Fonseca Martins Jú-
nior) e o ex-presidente da Cor-
te (Fernando Antonio Zorze-
non da Silva). Os integrantes 
do grupo criminoso, além de 
se locupletarem, prejudicam 
os jurisdicionados que deixam 
de receber verbas imprescin-
díveis para sua sobrevivência, 
em razão de decisões voltadas 
exclusivamente para benefi-
ciar empresas que pagam altas 
quantias à organização crimi-
nosa”, afirma a subprocurado-
ra-geral Lindôra Araújo. 

Outras empresas bene-
ficiadas: Atrio Rio Service 
Tecnologia e Serviços Ltda., 
MPE Engenharia, Consórcio 
Transcarioca de Transpor-
tes, Consórcio Santa Cruz de 
Transportes, Consórcio In-
tersul de Transportes e Con-
sórcio Internorte.

PARA TER VANTAGENS

Entenda a ‘Operação Mais Valia’
 > A Operação Mais Valia é 

desdobramento da Opera-
ção Tris in Idem, que acon-
teceu em agosto de 2020 e 
afastou Wilson Witzel por 
irregularidades e desvios na 
Saúde na pandemia. Para 
PGR, desde que assumiu o 
cargo, em janeiro de 2019, 
Witzel montou organização 
criminosa no governo. 

As investigações apontam 
o desembargador Marcos 
Pinto da Cruz como principal 
articulador, tendo oferecido 
vantagem indevida ao ex-se-
cretário de Saúde Edmar San-
tos. A irmã do desembargador, 
Eduarda Pinto da Cruz, foi 
presa por lavagem de dinhei-
ro no escritório de advocacia. 
Segundo o MP, o total rece-

bido entre 2018 e 2020 foi 
R$3,606 milhões.

Foram presos o advoga-
do Manoel Peixinho, que já 
defendeu Witzel, e sua es-
posa, Suzani Ferraro, apon-
tados por terem operado o 
esquema para a OS Pró-
-Saúde; e o advogado Pedro 
D’Alcântara, advogado de 
empresas de ônibus.

Desembargador Marcos Pinto da Cruz é apontado como chefe da organização criminosa, pelo MPF

 N Uma das negociatas tam-
bém reveladas na denúncia do 
Ministério Público Federal que 
levou à prisão de quatro de-
sembargadores e outras sete 
pessoas envolve as principais 
empresas de ônibus do Rio. 

Segundo a investigação do 
MPF, quatro consórcios e das 
empresas de ônibus pagaram 
pouco mais de R$ 3 milhões 
em propina ao grupo liderado 
pelos magistrados Marcos Pin-
to da Cruz, Fernando Zorzenon 
e Antonio Carlos de Azevedo 
entre agosto de 2018 e agosto 
do ano passado em troca de 

vantagens em processos na 
Justiça Trabalhista.

De acordo com o texto da 
denúncia, os valores eram pa-
gos pelas empresas Consórcio 
Transcarioca Transportes, Con-
sórcio Santa Cruz, Consórcio 
Internorte, Consórcio Intersul 
a Transportes Barra LTDA e a 
Viação Redentor. 

Em troca, o grupo liderado 
pelos desembargadores emitiu 
decisões favoráveis às empre-
sas no programa de execução 
da Justiça do Trabalho, além de 
ter facilitado a regularização de 
débitos trabalhistas.

A Polícia 
Federal 

fez busca e 
apreensão 

ontem na sede 
do TRT do Rio 

no Centro da 
cidade

FOTOS DE ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA
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Companhias de ônibus teriam pago 
mais de R$ 3 milhões em propina 

As investigações 
começaram após 
delação premiada 
do ex-secretário de 
Saúde Edmar Santos

Está-se diante de sofisticada 
organização criminosa, arraigada 
no TRT da 1ª Região, composta por 
desembargadores do Trabalho”
LINDÔRA ARAÚJO, subprocuradora-geral

Parentes de membros do Judiciário envolvidos
 > A denúncia do MPF nar-

ra que os pagamentos de 
propina aos desembar-
gadores do TRT do Rio 
se deu por intermédio 
dos escritórios de advo-
cacia dos parentes des-
ses magistrados, escamo-
teados como honorários 
advocatícios. 

E que, além do grau de 

parentesco com os magistra-
dos, esses advogados manti-
nham estreita relação entre 
si, participando de reuniões 
em conjunto em que eram 
debatidas as estratégias pro-
cessuais e a divisão dos paga-
mentos de propina entre os 
envolvidos.  

A PGR requer que os de-
nunciados devolvam R$ 32,6 

milhões aos cofres públi-
cos como indenização e 
danos morais à União, 
além da perda dos cargos.

A presidência do TRT 
informou ontem que está 
à disposição das autorida-
des no que for necessário 
para auxiliar nas investi-
gações que levem ao total 
esclarecimento dos fatos. 

 NOs valores eram repassados 
ao escritório de advocacia Cruz 
e Advogados Associados, de 
Eduarda Pinto da Cruz, irmã do 
desembargador Marcos Pinto. 
Participaram dos esquemas, 
segundo o MP, Leila Maria Gre-
gory, esposa do desembargador 
Antônio Carlos de Azevedo, e ad-
vogado das empresas de ônibus 
Pedro D’Alcântara.

Na denúncia, há provas de 
que o grupo do Consórcio Trans-
carioca Transportes, Transportes 
Barra LTDA e Viação Redentor, 
pagou R$ 1,2 milhões ao grupo. 

Sendo R$ 576 mil ao desem-
bargador Marcos Pinto da Cruz, 
R$ 118 mil a Leila Maria Gregory 
e R$ 430 mil a Pedro D’Alcân-
tara. Feito em 2020, o segundo 
acordo envolvia os consórcios 
Transcarioca, Internorte, Intersul 
e Santa Cruz. As decisões favorá-
veis custaram R$ 1,8 milhão.

Em todas as negociações, a 
circulação de propina foi feita 
por transferências bancárias e 
saques em dinheiro. Uma delas 
foi feita pelo desembargador 
Marcos Pinto, que teria sacado 
R$ 650 mil em dinheiro.

PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS

Valores repassados a escritório 

R$ 16 MILHÕES 
DESDE 2017
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Quatro presos em ação da Civil e MP
PM é apontado como chefe da quadrilha que furtava petróleo de dutos da Transpetro/Petrobras  

A 
Polícia Civil e o Minis-
tério Público do Rio 
(MPRJ) realizaram, 
na manhã de ontem, 

a operação Porto Negro, para 
desarticular uma organiza-
ção criminosa especializada 
em furto de combustíveis, em 
municípios da Baixada Flu-
minense. De acordo com as 
investigações, o chefe da or-
ganização criminosa é Mar-
celo Queiroz dos Anjos, um 
capitão da Polícia Militar, 
lotado na Ajudância Geral, 
no QG da PM. O policial se 
entregou na tarde de ontem 
na Delegacia de Defesa dos 
Serviços Delegados (DDSD).

Além do Estado do Rio, 
havia mandados de busca 
e apreensão cumpridos em 
Minas Gerais, São Paulo e 
Paraná. Até o início da tar-
de, quatro pessoas já haviam 
sido presas. A quadrilha lide-
rada pelo PM furtou ao todo 
169,5 mil litros de petróleo e 
causou um prejuízo de cerca 
de R$ 2 milhões, segundo os 
investigadores. 

De acordo com a Delegacia 
de Defesa de Serviços Dele-
gados (DDSD) e o Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gae-
co/MPRJ), as investigações 
começaram há seis meses, 
quando os agentes descobri-
ram que a quadrilha furta-
va petróleo diretamente de 
dutos da Transpetro/Petro-
bras, no município de Guapi-
mirim. O combustível era 
transportado para Rolândia, 
no Paraná, para adulteração 
e revenda.

“A investigação se iniciou 
a partir de um furto que eles 
praticaram no dia 7 de junho 
de 2020, em Guapimirim, e a 
carreta tanque com combus-
tível atolou e eles chamaram 
uma retroescavadeira, e a 
partir dela que se identificou 
os integrantes da organiza-
ção”, contou o promotor do 
Gaeco, Rogério Sá Ferreira. 

INFRAESTRUTURA SOFISTICADA 

A polícia descobriu que de-
pois desse furto de Guapimi-
rim, os criminosos furtaram 
outros dois dutos da Trans-
petro, em Nova Iguaçu e 
em Queimados, também na 
Baixada Fluminense, em se-
tembro do ano passado. Para 
cometer esses furtos, a orga-
nização criminosa construiu 
uma estrutura sofisticada, 
contando com escavações 
subterrâneas, que chamaram 
atenção dos investigadores e 
do Ministério Público. 

“Eles abriram uma rua 
para ter acesso ao duto, fize-

 > Apontado como o lí-
der da organização cri-
minosa especializada 
em furto de petróleo, 
na Baixada Fluminen-
se, o capitão da Polícia 
Militar, Marcelo Quei-
roz, já foi condenado 
anteriormente por ter 
envolvimento com uma 
quadrilha que furtava 
fios de telefonia. A in-
formação foi confirma-
da pelo Ministério Pú-
blico do Rio. 

“Durante a investi-
gação, levantamos o 
histórico dele e vimos 
que ele já é condenado 
há 10 anos de prisão 
por organização crimi-
nosa e furto de cabos de 
telefonia. Ele já é con-
denado e também era 
líder dessa outra orga-
nização, agora porque 
ainda está na ativa eu 
não sei. A condenação 
saiu em 2010”, declarou 
o promotor do Gaeco, 
Rogério Sá Ferreira. 

No apar tamento 
de Marcelo Queiroz, 
na Vila da Penha, na 
Zona Norte do Rio, os 
agentes encontraram o 
celular do oficial e re-
cibos. “Todo esse mate-
rial será analisado, pe-
riciado e anexado aos 
autos. Os valores dos 
recibos nos chamaram 
atenção e estamos in-
vestigando se eles são 
resultado dessa venda 
de petróleo”, explicou o 
delegado André Leiras, 
titular da Delegacia de 
Defesa de Serviços De-
legados (DDSD). “Ele 
era o responsável pelo 
aluguel das retroes-
cavadeiras”, disse o 
delegado. 

Condenado 
por furtar fios 
de telefonia

Eles abriram uma 
rua para ter acesso 
ao duto, fizeram um 
túnel, escavaram 
sete metros de 
comprimento

ROGÉRIO SÁ FERREIRA, 
promotor da Gaeco

Polícia fecha depósito e apreende 
dez toneladas de cobre na Baixada 
Local funcionava como entreposto de receptação de fios furtados das concessionárias

Um homem não identificado foi encaminhado à delegacia

Policiais civis da Delegacia 
de Defesa dos Serviços De-
legados (DDSD) interditou 
ontem um grande depósito 
em Nilópolis, na Baixada 
Fluminense. Cerca de dez 
toneladas de cobre retirados 
de cabos de concessionárias 
de telefonia foram apreen-
didos. A ação faz parte de 
uma investigação que apura 
grandes receptadores de fios 
dessas empresas. Um ho-
mem, que não teve o nome 
revelado, foi encaminhado 
para a delegacia.

De acordo com as inves-

tigações, o local funcionava 
como uma espécie de entre-
posto de uma rede de recep-
tadores de diversos ferros-
-velhos e reunia toneladas 
de cobres para revenda em 
grandes quantidades. 

Segundo os agentes, o 
depósito contava com uma 
estrutura empresarial , 
com ramificações interes-
taduais, e empresas com-
postas por outras pessoas 
jurídicas para dificultar a 
identificação dos reais pro-
prietários e a origem do ma-
terial e dos valores.

DIVULGAÇÃO

REGINALDO PIMENTA

Policiais prendem Gilson Cunha Junior, na Mangueirinha, em Duque de Caxias: apontado como segundo homem na organização criminosa

ram um túnel, escavaram sete 
metros de comprimento por 
um metro e meio de largu-
ra, para passar o duto. Tinha 
ainda uma mangueira de 200 
metros de comprimento, para 
dificultar a localização do 
transbordo do petróleo, por-
que a mangueira ia do ponto 
de subtração até o caminhão”, 
explicou o promotor.

O Ministério Público acre-
dita ainda que a quadrilha in-
vestiu cerca de R$ 40 mil para 
construir toda essa engenha-
ria sofisticada, na tentativa de 
não chamar atenção e despis-

PM Marcelo Queiroz já foi condenado por furto de fios de telefonia
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O criminoso Alison Fernando 
Ferreira, de 38 anos, foi preso na 
segunda-feira, na Estrada do 
Pré, em Campo Grande, Zona 
Oeste do Rio. Alison estava fo-
ragido da polícia quando foi lo-
calizado por PMs do 40º BPM 
(Campo Grande), após infor-
mações obtidas pelo Disque De-
núncia. Alison e um comparsa, 

com um revólver 38, roubaram 
passageiros de um coletivo e 
depois fugiram, em agosto de 
2006. Havia contra ele um man-
dado de prisão expedido pelo 
Cartório da Vara Única da Co-
marca de Mangaratiba, por rou-
bo. Ele foi levado para a 35ª DP 
(Campo Grande) e, em seguida, 
ao sistema prisional.

Quatro criminosos assaltaram a 
loja Casa & Vídeo, na Rua Abreu 
Rangeu, Centro de Maricá, on-
tem, por volta das 10h40. Se-
gundo a polícia, três assaltantes 
entraram na loja se passando 
por clientes. Em seguida, o trio 
rendeu dois funcionários do es-
tabelecimento e os forçaram 
a abrir a vitrine onde ficavam 

expostos os aparelhos celulares.
Um quarto assaltante, compar-
sa do trio, percebeu a chegada 
de uma viatura da polícia e os 
avisou. Os quatro conseguiram 
fugir em duas motos. Durante 
a fuga, a quadrilha deixou cair 
duas mochilas. A quantidade 
do material levado pelos assal-
tando ainda não foi informada.

DIA A DIA

QUADRILHA ROUBA CELULARES 

FORAGIDO DA JUSTIÇA É CAPTURADO

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

tar a polícia.  
De acordo com as investi-

gações, a organização crimi-
nosa era liderada pelo capi-
tão da Polícia Militar, Mar-
celo Queiroz. O segundo ho-
mem na quadrilha é Gilson 
Cunha Júnior. Ele foi preso 
em cumprimento de manda-
do de prisão. Em sua casa, na 
Mangueirinha, em Duque de 
Caxias, foi encontrado mate-
rial de trepanação e armaze-
namento de óleo e combustí-
vel. Um tanque para armaze-
nar combustível também foi 
encontrado em frente à casa 
de Gilson. 

Os agentes também pren-
deram Jorge Dias Braga, 
cunhado de Gilson. Ele foi en-
contrado num imóvel próxi-
mo ao do seu familiar. “Ele era 
o responsável pela logística 
dos furtos. Levava o material 
da trepanação, instalava as 
mangueiras”, descreveu o pro-
motor Rogério Sá Ferreira. 

Tanque para armazenar combustível encontrado pelos agentes
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FINANCIADOR DA QUADRILHA

 NDe acordo com os agentes, 
outro integrante da quadrilha 
é José Carlos da Silva, que tam-
bém foi preso na manhã de on-
tem. “Ele era o motorista, que 
transportava o petróleo até o 
destino final”, explicou o promo-
tor Sá Ferreira. 

As investigações apontaram 
que um dos grandes financiado-
res da organização também era 
o empresário Walmir Aparecido 
Marinho. Ele é suspeito de ser 
o receptador do petróleo, em 
Rolândia, no Paraná. 

“O Walmir, ele tem uma em-
presa, a W A Marinho, no mu-
nicípio de Rolândia, no Paraná, 
ele era o principal receptador 
desse petróleo. Ele recebia esse 

petróleo e vendia, pelo que fi-
cou apurado, principalmente, 
para uma fábrica de asfalto, no 
próprio estado do Paraná. E ele 
como financiador dessa organi-
zação, fornecia caminhões para 
fazer o transporte do petróleo 
que era extraído dos dutos da 
Petrobras”, finalizou o promotor. 

Desde 2015, o Ministério 
Público do Rio e a Polícia Civil 
registraram 259 incidentes de 
tentativas ou furtos consuma-
dos de combustível em dutos 
da Petrobras. Procurada pelo 
DIA, a Petrobras informou que 
não têm evidências de que fun-
cionários estejam ligados aos 
furtos e que irá colaborar com 
a investigação.

Empresário é suspeito de ser o 
receptador do petróleo furtado

NÚMERO

196,5 MIL
Quantidade de litros de 
petróleo furtado pela 
organização criminosa, 
causando prejuízo de cerca 
de R$ 2 milhões à Petrobras
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Triste recorde: Brasil tem 1.726 mortes por covid em 24h
REPRODUÇÃO/TWITTER

Doria volta a cobrar ações unificadas do Planalto para conter a doença 

O Brasil registrou recorde do 
número de mortes em 24 ho-
ras desde o início da pande-
mia, com 1.726 óbitos ontem, 
segundo o consórcio de veí-
culos de imprensa. A média 
móvel de mortes pela doen-
ça também bateu recorde ao 
somar 1.274. A sequência de 
balanços altos ocorre no mo-
mento em que o País enfrenta 
o pico da crise causada pelo 
coronavírus.

De acordo com o levanta-
mento do consórcio de veí-
culos de imprensa, formado 
por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em par-
ceria com 27 secretarias esta-
duais de Saúde, o número de 
casos confirmados chegou 
a 10.647.845, sendo 58.237 

contabilizados nas últimas 
24 horas.

‘PIOR SEMANA’

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), voltou 
a falar sobre a gravidade da 
pandemia e afirmou que São 
Paulo e o Brasil vivem a pior 
semana de toda a pandemia 
de coronavírus.

Segundo Doria, se o gover-
no federal não apresentar um 
plano unificado para conter 
o avanço da doença, os gover-
nadores vão se mobilizar para 
agir. Ele também não descar-
tou lockdown no estado. “Nun-
ca descartamos nada. Quem 
toma decisões não é o governo, 
o governador, o comerciante, é 
o Centro de Contingência”.

SC vai transferir pacientes
Enquanto a pandemia da 
covid-19 avança pela Brasil, 
o Estado de Santa Catarina 
anunciou que irá transferir 
pacientes em tratamento 
contra a covid-19 para o Es-
pírito Santo. Ao todo, serão 
16 pacientes transferidos nos 
próximos dias, segundo co-
municado da Secretaria Es-
tadual de Saúde de SC. 

Santa Catarina vive o co-
lapso de seu sistema de saú-
de, com recorde de ocupa-
ção de leitos, superlotação 
de seus hospitais e uma fila 
de mais de 200 pessoas espe-
rando por um leito de inter-
nação em Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI).

Segundo o secretário de 
Saúde de SC, André Motta, 
a ação irá priorizar pacien-
tes que estão internados no 
Hospital Regional do Oeste 

Ao todo, serão 16 pacientes transferidos nos próximos dias

REPRODUÇÃO

(HRO) com indicação para 
transferência para Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) 
e o transporte será feito em 
Chapecó, por aviões do Ba-
talhão de Operações de Aé-
reas (BOA) com a ajuda de 
uma empresa terceirizada 
contratada. 

No momento, a ocupa-
ções dos leitos de UTI no ES 
é de 75,65%, segundo os úl-
timos dados divulgados. O 
estado já recebeu 36 pacien-
tes transferidos de Manaus 
em janeiros - destes, 6 mor-
reram durante o tratamento 
no estado.

Covid-19: Brasil 
está à beira do 
colapso na Saúde
Levantamento alerta que 18 estados estão com 
mais de 80% das UTIs lotadas. Pode faltar leito

DIVULGAÇÃO

No início da pandemia a situação mais grave era no Rio, São Paulo e Amazonas. Agora espalhou pelo país

D
ezoito dos 26 estados 
brasileiros estão com 
mais de 80% dos leitos 
de UTI destinados ao 

tratamento da covid-19 ocupa-
dos, o que indica a iminência 
de um colapso generalizado 
do sistema de saúde do país. 
O Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass) 
defende a adoção imediata 
de lockdown (fechamento do 
maior número possível de ati-
vidades, liberando apenas o 
essencial) em locais acima de 
85% e toque de recolher nacio-
nal, das 20h às 6h.

O alerta de ocupação e risco 
de falta de leitos é da pesqui-
sadora Margareth Portela, do 
Observatório Fiocruz Covid-19, 
que faz o levantamento para o 
boletim quinzenal da institui-
ção. O novo boletim completo 
só sairá na semana que vem. 
Mas a pesquisadora adiantou a 
informação ao Estadão, diante 
da gravidade da situação.

Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Goiás, 
Bahia, Pernambuco, Rio Gran-
de do Norte, Ceará, Piauí, Ma-
ranhão, Pará, Tocantins, Ama-
zonas, Rondônia, Acre e Rorai-

ma têm situação mais crítica. 
“Sem dúvida, este é o pior mo-
mento”, afirmou Margareth 
Portela. “Houve momentos 
em que tivemos até sete esta-
dos na zona crítica. Com ex-
ceção dos estados do Sudeste, 
do Amapá, Sergipe, Alagoas e 
Paraíba, todos os demais estão 
em vermelho.”

No primeiro momento da 
epidemia, como lembra a pes-
quisadora, a situação mais 
grave estava restrita a Rio, 
São Paulo e, logo depois, ao 
Amazonas. “Em um segundo 
momento, a epidemia deu um 

alívio no Norte, no Nordeste e 
até no Sudeste, mas compli-
cou nas Regiões Centro-Oeste 
e Sul”, explicou. 

ALTERNATIVA

O Conass defendeu a adoção 
imediata de lockdown e toque 
de recolher nesses estados, in-
cluindo os fins de semana, e a 
suspensão do funcionamen-
to das escolas para aulas pre-
senciais. Na carta, os gestores 
também dizem que o Brasil 
enfrenta o pior momento da 
epidemia e criticam a falta de 
uma condução nacional uni-
ficada e coerente para a crise.

“O recrudescimento da 
epidemia em diversos esta-
dos leva ao colapso de suas 
redes assistenciais públicas e 
privadas e ao risco iminente 
de se propagar a todas as re-
giões do Brasil”, escreveram 
os secretários. “Infelizmente, 
a baixa cobertura vacinal e a 
lentidão na oferta de vacinas 
ainda não permitem que esse 
quadro possa ser revertido a 
curto prazo. O atual cenário de 
crise sanitária vivida pelo país 
agrava o estado de emergên-
cia nacional e exige medidas 
adequadas para a superação”.

Infelizmente, a 
baixa cobertura 
vacinal e a lentidão 
na oferta de vacinas 
ainda não permitem 
que esse quadro 
possa ser revertido a 
curto prazo”

NOTA DO CONASS

PARA O VICE, HAMILTON MOURÃO

‘Lockdown não é melhor estratégia, não somos ditadura’

 NO vice-presidente Hamilton 
Mourão afirmou que um lock-
down nacional não é a melhor 
estratégia para combater a pan-
demia de covid-19. A justificativa 
do vice é de que o país não vive 
uma ditadura e, por isso, não há 
como “impor algo nacional”.

“Eu considero que isso são 
coisas de cada lugar, porque o 
Brasil é muito diferenciado, cada 
população tem sua caracterís-
tica”, disse em referência a um 

lockdown em todo o território. “Não 
adianta você querer impor algo na-
cional e aí como é que você vai fazer 
isso para valer, imposição? Nós não 
somos ditadura”, afirmou na chega-
da à Vice-Presidência.

O aumento de casos e de mortes 
por causa da covid-19 tem motivado 
governadores e prefeitos a intensifi-
carem medidas de restrição.

“Acho que tem de haver uma 
campanha em todos os níveis de 
conscientização da população. 

Acho também que deveria ter 
alguma atitude em relação 
ao transporte urbano. Não 
acho que nenhum gestor se 
preocupou muito com isso aí”, 
disse Mourão. 

Na visão do vice-presiden-
te, além de uma campanha 
de conscientização, também 
é preciso acelerar o ritmo de 
vacinação. “Acelerando as va-
cinas aí a coisa anda de forma 
boa”, declarou. 

 > O mundo do futebol teve 
uma ótima notícia ontem. 
Aos 80 anos, Pelé tomou 
a primeira dose da vacina 
contra covid-19 em Santos, 
litoral de São Paulo. Em seu 
Instagram, o Rei do Futebol 
comemorou a vacinação e 
alertou seus seguidores, 
afirmando que a pandemia 
ainda não acabou.

“Hoje foi um dia inesque-
cível. Eu recebi a vacina! A 
pandemia ainda não aca-
bou. Nós precisamos man-
ter a disciplina para preser-
var vidas enquanto muitas 

pessoas ainda não foram 
imunizadas. Por favor, la-
vem bem as mãos e conti-
nuem em casa, se possível”, 
escreveu o Rei. “Quando 
você sair, não esqueça de 
usar máscara e de manter o 
distanciamento social. Isso 
vai passar se conseguirmos 
pensar no próximo e ajudar 
uns aos outros”, completou.

Ao longo da pandemia, 
Pelé tem sido mais ativo nas 
redes sociais. Ele tem ficado 
em casa, respeitando o iso-
lamento, e aproveita a rede 
social para falar com fãs.

Pelé é vacinado em Santos
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Cidade voltou à faixa laranja na tarde de 
ontem e cronograma escolar pode mudar

Macaé suspende o 
retorno às aulas 

FOTO: JURANIR BADARÓ/PREFEITURA DE MACAÉ

Aulas presenciais seguem suspensas nas redes pública e particular

O prefeito de Macaé, Wel-
berth Rezende, anunciou 
a suspensão do retorno às 
aulas presenciais nas es-
colas públicas e privadas 
do município. A interrup-
ção se deve ao súbito au-
mento na ocupação nos 
leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) para 
pacientes com covid-19 na 
cidade, o que fez com que 
o Covidímetro, método 
utilizado pelo poder pú-
blico para medir a pro-
pagação do coronavírus, 
passasse da faixa amarela 
para a laranja, que signi-
fica alto risco de contágio 
pela doença. 

“Pelo plano de retorno 
seguro isso significa que 
as aulas presenciais se-
guem suspensas nas redes 
pública e particular”, disse 
o prefeito.

CRONOGRAMA
A rede privada já havia 
sido autorizada a fun-

cionar no Ensino Infantil 
na segunda-feira e retorna-
ria com as aulas do Ensino 
Fundamental I no próxi-
mo dia 15, progredindo até 
atingir o Ensino Médio no 
dia 12 de abril, de acordo 
com o Plano de Retorno às 
Aulas Presenciais, divulga-
do pela prefeitura em janei-
ro. O mesmo plano previa a 
retomada das aulas na rede 
pública no dia 3 de maio, 
atingido sua totalidade no 
dia 31 o mesmo mês. 

“Estamos acompanhan-
do em tempo real a evolução 
da pandemia em Macaé e, 
caso haja agravamento no 
quadro, teremos que tomar 
medidas mais duras. Para 
que isso não ocorra, conta-
mos com a colaboração de 
todos. Não custa lembrar 
que a pandemia não acabou. 
Vamos evitar aglomerações, 
usar máscaras e respeitar as 
normas sanitárias. Conto 
com você!”, destacou Wel-
berth Rezende.

Rio adere ao consórcio 
para compra de vacinas
Com a adesão, prefeitura prevê mais agilidade na imunização. Sai novo calendário

Confira o calendário de vacinação de março divulgado pela prefeitura

O 
Município do Rio 
aderiu ao consór-
cio de municípios 
p a r a  a  c o m p r a 

unificada de vacinas con-
tra a covid-19. Em uma foto 
publicada na sua conta 
pessoal do Twitter, o pre-
feito Eduardo Paes (DEM) 
mostrou um termo de inte-
resse assinado por ele. 

Mais de 100 cidades bra-
sileiras já aderiram ao con-
sórcio que tem como frente 
os prefeitos dos respectivos 
municípios. A expectativa é 
que com essa adesão, a ci-
dade do Rio consiga mais 
agilidade no processo de 
imunização. 

O consórcio público será re-
gulamentado pela Lei Federal 
nº 11.107, de 06 de abril de 2005 
e Decreto Federal número 
6.017, de 17 de janeiro de 2007”.

Em nota ,  a  Secre ta -
ria Municipal de Saúde 
(SMS) informou que con-
sidera o Programa Nacio-
nal de Imunizações (PNI) 
uma grande conquista do 
SUS e trabalhará sempre 
pelo seu fortalecimento, 
apoiando a negociação do 
Ministério da Saúde junto 
aos maiores produtores de 
vacina do mundo.

“No entanto, diante da 
emergência da situação, 
a SMS trabalha também 
em outras frentes para ga-
rantir o abastecimento de 
doses e a vacinação de sua 
população. Desta forma, o 

Rio participa do consórcio 
voltado à compra direta 
das vacinas pelos municí-
pios, caso a aquisição pelo 
MS não se confirme”.

SEM RELAXAMENTO
Apesar do “resultado positi-
vo” de casos de contaminação 
por coronavírus no Municí-
pio do Rio de Janeiro, medi-
das de relaxamento não se-
rão tomadas no momento, 
afirmou o prefeito Eduardo 
Paes. No Twitter, o prefeito 
mostrou que houve uma que-
da de 68,3% dos casos graves 

da doença entre janeiro e feve-
reiro, em comparação com no-
vembro e dezembro de 2020.

“Isso é o que temos por 
enquanto. Precisamos ficar 
atentos. Caso os números 
mudem para pior ou melhor 
podemos aumentar ou dimi-
nuir as restrições. Depende 
da atitude e consciência de to-
dos. Acompanhamos de perto 
e com preocupação as novas 
cepas e o que se passa em ou-
tros lugares do Brasil. Esse é 
um retrato do momento. Po-
sitivo mas que não permite 
relaxamento”, disse.

CONFIRA

 NNo início da noite de on-
tem, o prefeito Eduardo Paes 
divulgou um novo calendá-
rio de vacinação para o mês 
de março em sua conta no 
Instagram. Amanhã será a 
vez dos idosos com 78 anos. 
Na outra semana começam 
a ser imunizadas as pes-
soas com 77 anos. E assim 
por diante até 31 de março, 
quando serão vacinados os 
que tiverem 67 anos.

Para saber o local onde 
receber a vacina basta aces-
sar o site www.prefeitura.
rio/ondeseratendido.

É importante lembrar 
que a imunização para ido-
sos de 79 anos termina hoje. 
Ela está ocorrendo em clíni-
cas da família, centros mu-
nicipais de saúde, além dos 
postos montados no Plane-
tário da Gávea, no Museu da 
República (Catete), no Ti-
juca Tênis Clube e na Igreja 
Nossa Senhora do Rosário 
(Leme). De acordo com o 
calendário, a vacinação vai 
acontecer das 8h às 17h.

Na hora de ir ao local de 
vacinação o idoso precisa 
levar documento de identi-
ficação com foto e o cartão 
de vacinação, se tiver. 

Novas datas 
de vacinação

DIVULGAÇÃO
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Projeto que auxilia 
mães solteiras de 
comunidades dá 
bolsa de R$ 240

Cufa lança 
nova fase 
do Mães 
de Favela 
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Mães recebem auxílio da Cufa

A Central Única das Fa-
velas (Cufa), sediada no Rio, 
lançou uma nova fase do pro-
jeto Mães da Favela, criado em 
março de 2020, com o objetivo 
de auxiliar as mães solteiras e 
chefes de família que moram 
em favelas e têm tido dificul-
dades financeiras durante a 
pandemia. Em 2021, a meta 
é que, por conta do aumento 
de casos e mortes por covid, a 
sociedade continue ajudando 
essas mulheres com doações.

Ano passado, a Cufa passou 
a distribuir às mães de comu-
nidades carentes uma bolsa 
de R$ 240 mensais, quantia 
angariada por meio de dona-
tivos de pessoas físicas e ju-
rídicas. Grande parte desse 
dinheiro arrecado vinha do 
incentivo de artistas em lives 
musicais durante a pandemia 
da covid-19, como Anitta, Pé-
ricles e Zeca Pagodinho. De 
2020 até hoje, cerca de um 
milhão de mulheres nessa si-
tuação foram contempladas 
pelas doações. Quem qui-
ser doar pode entrar no site 
https://www.maesdafavela.
com.br/doar.

Auxílio emergencial é sancionado
Programa Supera Rio cria uma ajuda mensal de até R$ 300, com validade até o fim do ano, no estado 

DIVULGAÇÃO

O presidente da Alerj, André Ceciliano, é autor do projeto que ajudará a população mais pobre do Rio 

O 
presidente da As-
sembleia Legislati-
va do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj), 

deputado André Ceciliano 
(PT), se reuniu com gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro, ontem, para a assi-
natura da sanção do projeto 
de lei 3.488/21, que institui 
o programa Supera Rio. O 
evento aconteceu na sede da 
Firjan, em Nova Iguaçu.

O Supera Rio cria um au-
xílio emergencial mensal de 
até R$ 300, com validade 
até o fim do ano, e uma linha 
de crédito de até R$ 50 mil 
para microempreendedores 
e autônomos. O evento mar-
ca ainda o início do Governo 
Presente na Baixada Flumi-
nense, agenda itinerante do 
Executivo criada para ouvir 
empresas e a população de 
municípios, e que transfe-
riu os gabinetes do chefe do 
Executivo e de seus secretá-
rios para a região.

O benefício mínimo pre-
visto pelo Supera Rio será de 
R$ 200, e as famílias pode-
rão receber R$ 50 extras por 
filho — num máximo de dois. 
O auxílio terá validade até 31 
de dezembro de 2021.

“Essa nossa ação vai ti-
rar muita gente da linha 
da pobreza. Matar a fome 
de muitos. Para garantir o 

auxílio, a ideia é usarmos 
recursos do Fundo de Com-
bate à Pobreza e de outros 
fundos. Nossas equipes téc-
nicas estão detalhando a re-
gulamentação e, em cerca 
de dez dias, divulgaremos 
detalhes para a população. 
Todos os cuidados estão 
sendo tomados para que 
o Regime de Recuperação 
Fiscal não seja ferido, mas 
que a necessidade da popu-
lação seja garantida”, afir-
mou Cláudio Castro.

Será necessária a aprova-
ção da PEC para desvincu-
lação dos fundos, que está 
em tramitação na Alerj. A 
iniciativa, de autoria do 
presidente da Casa, preten-
de ajudar financeiramente 
a população mais pobre do 
Rio de Janeiro. Para Ceci-
liano, esse dia é histórico 
para o estado.

“O projeto, que teve apoio 
unânime dos deputados, re-
presenta mais uma iniciati-
va de um conjunto de ações 
para fazer o Rio voltar a 
crescer. O Estado é o primei-
ro do país a sancionar uma 
lei como essa. É importante 
ressaltar que, além do auxí-
lio de até R$ 300, uma linha 
de crédito também benefi-
ciará microempreendedo-
res e autônomos”, destacou 
André Ceciliano.

AUXÍLIO

 NTerão prioridade as famí-
lias que, comprovadamente, 
tenham renda mensal igual 
ou inferior a R$ 178 e, de pre-
ferência, estejam inscritas 
no Cadastro Único de Pro-
gramas Sociais (CadÚnico).

O benefício também será 
prioritário aos trabalhadores 
que perderam vínculo for-
mal de emprego durante a 
pandemia e que sigam sem 
qualquer outra fonte de ren-
da, além dos profissionais 
autônomos, trabalhadores 
da economia popular soli-
dária, agricultores familiares, 
microempreendedores indi-
viduais e produtores cultu-
rais. As famílias com crianças 
e adolescentes de 0 a 18 anos 
também terão prioridade.

A proposta proíbe o rece-
bimento do auxílio de forma 
cumulativa a outro benefício 
previdenciário ou assisten-
cial, seja este de origem fe-
deral ou municipal. Pessoas 
que estejam recebendo auxí-
lio desemprego também não 
poderão ser contempladas.

Saiba quem 
tem direito
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NO ÚLTIMO MINUTO... BOTAFOGO

Garotada do Mengão 
estreia bem no Carioca
Vitória sobre o Nova Iguaçu vem com golaço de Max aos 48 do segundo tempo

ALEXANDRE VIDAL /FLAMENGO

Rodrigo Muniz tenta a jogada: meninos deram conta do recado

C
om um time de garotos, 
o Flamengo estreou no 
Carioca contra o Nova 
Iguaçu, não fez uma 

grande exibição, mas conse-
guiu a vitória no último minu-
to, com um golaço de Max em 
chute de fora da área.  

No primeiro tempo, o Ru-
bro-Negro mostrou volume 
de jogo maior do que o Nova 
Iguaçu e obrigou o time da 
Baixada a se fechar. A primeira 
grande oportunidade veio aos 
20 minutos, com Daniel Ca-
bral. O jogo ficou morno e no 
fim do primeiro tempo Rodri-
go Muniz aproveitou falha da 
zaga do Nova Iguaçu, invadiu 
a área sozinho e tocou para o 
lado, mas Ramon não conse-
guiu o chute.

Na segunda etapa, o jogo 
continuou sem fortes emo-
ções. O técnico Mauricio Sou-
za não conseguia fazer o time 
evoluir e o roteiro do primeiro 
tempo se repetia: muita posse 

de bola e pouca criatividade. 
Aos 35, o Nova Iguaçu deu 

um susto: Abuda chutou de 
muito longe, o goleiro Ga-
briel Batista não levou fé e 
viu a bola acertar o traves-

Glorioso estreia 
hoje no Carioca,  
às 18h, no Niltão, 
contra o Boavista

Primeiro passo sob o 
comando de Chamusca

Primeiro clube carioca 
a iniciar o planejamento 
para a temporada de 2021, 
o Botafogo faz a sua estreia 
no Campeonato Estadual 
hoje, contra o Boavista, 
às 18h, no Estádio Nilton 
Santos. Em busca de uma 
renovação, o Glorioso será 
comandado pela primeira 
vez pelo treinador Marcelo 
Chamusca.

Rebaixado à Série B do 
Campeonato Brasileiro 
com quatro rodadas de 
antecedência, o Botafogo 
acabou, por um motivo 
ruim, tendo mais tempo 
que os rivais para se pre-
parar para a temporada. O 
Glorioso deverá ser a única 
equipe a não iniciar o tor-
neio com um time sub-23.

O time de General Se-
veriano deverá ser escala-

do hoje com Diego Loureiro, 
Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Sousa e Guilherme Santos; 
Caio Alexandre, Ênio e Cesi-
nha; Matheus Nascimento, 
Matheus Babi e Ronald. 

Adversário do Botafogo, 
o Boavista novamente terá 
um elenco experiente para a 
disputa do Carioca. Sob o co-
mando do técnico Leandrão, 
a equipe de Bacaxá terá outra 
vez Erick Flores, que retor-
nou de empréstimo ao Volta 
Redonda, o volante Jucilei, 
ex-Corinthians e São Paulo, e 
Fernando Bob, jogador reve-
lado pelo Fluminense.

a palinha do apolinho
VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

É PARA GALO DE BRIGA

FOGO OLÍMPICO 
AINDA INCERTO

PEDALADAS

 N Reprogramada para co-
meçar no dia 23 de julho, a 
Olimpíada de Tóquio segue 
ameaçada. Os membros 
do Comitê Organizador 
garantem a realização dos 
Jogos, vendendo uma falsa 
imagem de segurança e oti-
mismo em claro confron-
to com a realidade. O COI 
(Comitê Olímpico Inter-
nacional) apenas observa, 
alertando que não haverá 
novo adiamento — os Jo-
gos Olímpicos se realizam 
ou serão cancelados. Com 
a população contra pelo te-
mor do avanço da pande-
mia do novo coronavírus, 
as dúvidas continuam.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NVasco e Botafogo preci-
sam começar a trabalhar a 
volta para a divisão de elite 
desde já, montando equipes 
dentro da nova realidade fi-
nanceira, assumindo os pro-
blemas de frente e com cora-
gem. A missão vai ser árdua: 
chegar entre os quatro pri-
meiros que ascendem à Sé-
rie A entre 20 equipes com 
idênticas intenções, convi-
vendo com novos desafios 
sem equacionar antigos, é 
dureza. Vasco e Botafogo 
precisam usar o Estadual 
para montar equipes com-

petitivas, sangue novo, gen-
te que queira crescer junto. 
Marcelo Chamusca (foto), no 
Botafogo, e Marcelo Cabo, 
no Vasco, conhecem bem o 
assunto, sabem que na Se-
gundona ganha quem tem 
raça, que enfrenta obstácu-
los, viagens longas e descon-
fortáveis, sem torcer o nariz. 
Quem não estiver disposto a 
encarar deve saltar fora en-
quanto é tempo. A Segunda 
Divisão não é para ‘Galo Mu-
tuca’, aquele que dá uma bica-
da e corre, naqueles terreiros 
as galinhas ciscam pra frente. 

 N A inconstância nos ho-
rários dos jogos no Cam-
peonato Carioca dificulta 
o torcedor, que já tinha 
hábitos formados: à noi-
te, 21h30, e, à tarde, 16h.

 N O técnico Jorge Jesus 
acumula fracassos à 
frente do time do Ben-

fica, malta (a galera) pede a 
cabeça do gajo, o presidente 
Luís Filipe Viera diz que não 
demite e o clima é tenso.

 N Livre do técnico argentino 
Jorge Sampaoli, a meta do 
Atlético-MG é montar um 
grande time para tomar a 
hegemonia do Flamengo.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O volante João Gomes, 
jovem jogador do Flamen-
go, abriu mão do breve pe-
ríodo de descanso ofereci-
do pelo clube e pediu para 
jogar contra o Nova Iguaçu. 
Esse quer de verdade.

 N Abel Ferreira, técnico 
do Palmeiras, chegou 
mansinho, mas já se sen-
te em casa. Não aceita 
críticas e se acha capaz 
de ensinar jornalistas a 
fazer perguntas.

Ronald deve fazer estreia hoje
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Marcelo Cabo é apresentado

Aos 54 anos, Marcelo Cabo 
terá o maior desafio de sua 
vida profissional. Apresentado 
como novo treinador do Vas-
co, ele retorna ao clube em que 
foi atleta de futsal por muitos 
anos. O comandante falou so-
bre o sentimento de assumir o 
time e sobre o amor que a fa-
mília tem pelo Cruzmaltino.

“Quando o convite veio, 
não pensei duas vezes. É uma 
alegria pra toda a família, 
principalmente pra minha fi-
lha, que é uma grande vascaí-
na. Vamos buscar honrar essa 
camisa. É uma alegria muito 
grande voltar a São Januá-
rio, onde vivi bons momen-
tos como atleta e espero viver 
como treinador”, destacou.

Marcelo Cabo se tornou co-
nhecido por boas campanhas 
na Série B. Agora, no coman-

Marcelo Cabo: família muito feliz

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

do do Vasco, ele prometeu 
que o clube  irá buscar o títu-
lo, mesmo que grandes, como 
Cruzeiro e Botafogo, estejam 
disputando o campeonato. 
“Essa é minha sexta Série B. 
Afirmo, com convicção: o Vas-

co vai passar pela Série B. Te-
mos muitas competições, mas 
nosso foco é o Campeonato 
Brasileiro. Vamos buscar esse 
título da Série B e coroar com 
o acesso”.

Na estreia no Campeonato 
Carioca, hoje, às 21h, contra a 
Portuguesa, em São Januário, 
o time será comandado por 
Diogo Siston, ex-jogador do 
clube e treinador do sub-20. A 
tendência é que a equipe entre 
em campo com vários garotos 
formados na base: Lucão, Cayo 
Tenório, Ulisses, Miranda e 
Emerson; Caio Lopes, Juni-
nho, João Pedro e Gabriel Pec; 
Lucas Santos e Tiago Reis. Na 
Lusa, o técnico Felipe Surian 
vai contar com alguns nomes 
conhecidos, como o atacante 
Robert, ex-Fluminense e Bar-
celona, da Espanha.

Primeiro treino com Roger

Começou oficialmente a Era 
Roger Machado no Fluminen-
se. Com a reapresentação do 
elenco principal após quatro 
dias de folga ao fim do Brasilei-
ro, o treinador conversou com 
os jogadores e comandou on-
tem a primeira atividade.

Ele terá pouco tempo para 
preparar a equipe visando à 
possível estreia na pré-Liber-

no dia 9, no Maracanã. Porém, 
há chance de adiamento para 
10 ou 11, por causa da definição 
muito em cima do duelo. 

Enquanto isso, sob o co-
mando do auxiliar Ailton 
Ferraz, o Fluminense estrea-
rá amanhã no Carioca contra 
o Resende, com uma equipe 
sub-23 e com jogadores do pro-
fissional pouco aproveitados.

NOVO TREINADOR DO INTER

O Internacional anunciou o técnico 
espanhol Miguel Ángel Ramírez, de  
36 anos. Ele vai substituir Abel Braga.

são. Aos 46, o Nova Iguaçu 
quase marcou: Canela rece-
beu em profundidade, mas 
o goleiro Gabriel Batista fe-
chou bem o ângulo. Quando 
as duas comissões técnicas já 
esperavam o apito final, sur-
giu a habilidade de Max. O 
meia recebeu fora da área e 
chutou de primeira, no ângu-
lo do goleiro Luiz Henrique. 
Uma pintura no Maracanã e 
três pontos importantes no 
começo da campanha do tri.

O Flamengo agora volta 
a campo no sábado para en-
frentar o Macaé, novamen-
te no Maracanã, às 18h, pela 
segunda rodada do Campeo-
nato Carioca. A tendência é 
que o zagueiro Bruno Viana, 
primeiro reforço para 2021, o 
volante Hugo Moura, o meia 
Pepê e o atacante Michael se-
jam relacionados.

Treinador promete retorno à elite. Hoje, o time estreia no Estadual

Técnico conversa com o elenco e inicia preparação visando à Liberta

tadores. Roger vai trabalhar 
de sete a nove dias para o jogo 
contra o Ayacucho, do Peru. 
Mas tudo pode mudar, caso o 
Palmeiras conquiste a Copa do 
Brasil no domingo — o Flu en-
traria direto na fase de grupos. 
Entretanto, se o Grêmio for 
campeão, o Tricolor jogará na 
próxima semana o seu futuro.

Inicialmente, a partida será 

VENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Bolsonaro: governo estudará como zerar imposto
Para bancar a redução e isenção sobre diesel e gás de cozinha, presidente subiu a CSLL, paga pelos bancos, que vão repassar aos clientes

AFP

Reduções anunciadas por Bolsonaro podem virar definitivas

Depois de elevar a tributa-
ção dos bancos para bancar 
a desoneração de PIS/Cofins 
sobre o diesel e sobre o gás de 
cozinha, o presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, afir-
mou que o governo deve estu-
dar durante os dois meses de 
isenção uma forma de zerar 
os impostos federais sobre o 
diesel de forma definitiva.

“No decreto de ontem, ze-
ramos por dois meses o PIS/
Cofins do diesel. Ou seja, des-
de ontem por dois meses não 
existe qualquer imposto fede-
ral em cima do óleo diesel. E 
zeramos em definitivo todos 
os impostos federais do gás de 
cozinha também”, disse Bol-
sonaro para apoiadores nes-
ta manhã na saída do Palácio 
da Alvorada. “O que aconte-

ce, quando você zera imposto 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal, você tem que arranjar 
recursos em outro lugar. En-
tão, fizemos um limite. Esses 
dois meses é o prazo para a 
gente estudar como a gente 
vai conseguir de forma defini-
tiva ‘o zero’ de impostos fede-
rais em cima do óleo diesel”, 
anunciou.

Na segunda-feira, para 
bancar a isenção e as redu-
ções no preço do diesel, rei-
vindicações feitas por cami-
nhoneiros, o governo fixou 
em 25% a nova alíquota da 
Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL) a ser 
paga pelos bancos no pe-
ríodo de 1º de julho a 31 de 
dezembro de 2021 - a taxa 
vigente está em 20%. Além 

Onde 
declarar 
redução de 
jornada?
Nem a Receita sabe. Questionada, 
disse que ‘assunto está em análise’

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

Prazo de entrega da declaração do IR acaba no dia 30 de abril, segundo informações da Receita Federal

O 
prazo para a decla-
ração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 
2021 (ano-base 2020) 

começou na segunda-feira, 
mas a Receita Federal ainda 
não sabe como o trabalhador 
que teve redução de salário e 
jornada no último ano deve 
fazer a sua declaração. Ques-
tionado, o órgão afirmou que 
“o assunto está em análise” e 
“será esclarecido em breve”.

Procurado, o Ministério 
da Economia não respon-
deu, até o fechamento desta 
edição, onde o trabalhador 
pode ter acesso ao Informe 
de Rendimentos dessa com-
plementação de renda, que 
foi paga por meio do Benefí-
cio Emergencial de Preserva-
ção do Emprego e da Renda 
(BEm), gerido pela pasta. 

Na avaliação de Richard 
Domingos, da Confirp Con-
sultoria Contábil, é possível 
que o comprovante de ren-
dimentos seja emitido pelo 
banco. “Acredito que seja a 

Caixa Econômica Federal, 
pois ela é o agente pagador”, 
diz Richard Domingos. O site 
da Caixa, informa que, em al-
guns casos o dinheiro pode 
sair pelo Banco do Brasil ou 
via instituição financeira in-
formada pelo empregador. 

BALANÇO

Segundo informações do 
Ministério da Economia, 
foram firmados mais de 20 
milhões de acordos de redu-
ção ou suspensão de salário 
e jornada entre emprega-
dores e trabalhadores no 
último ano. Desses, aproxi-
madamente 8 milhões e 700 
mil foram acordos de sus-
pensão e aproximadamente 
11 milhões e 300 mil de re-
dução de salário e jornada, 
com quase 10 milhões de 
trabalhadores tendo seus 
salários reduzidos ou o seu 
trabalho suspenso.

Só no Rio de Janeiro, em 
todo o ano de 2020, foram 
mais de 890 mil contratos 

suspensos e mais de 1 milhão 
de contratos com redução 
de jornada e salário, sendo 
a maioria deles (537,48 mil) 
contratos com redução de 
70%, seguidos por cerca de 
387 mil contratos com redu-
ção de 50% e 287 mil com re-
dução de 25%, afetando 938 
mil trabalhadores e 127 mil 
empregadores.

A MP 936 foi publicada no 
dia 1º de abril de 2020, na es-
teira da declaração do estado 
de calamidade pública feito 
no mesmo anterior por conta 
da pandemia da covid-19. Ela 
permitiu a redução dos con-
tratos de salários e jornadas 
de trabalho, na mesma pro-
porção, em 25%, 50% ou 70%, 
ou ainda a suspensão do con-
trato. Ela previa ainda com-
plementação equivalente ao 
seguro-desemprego para o 
trabalhador, na mesma pro-
porção da redução salarial.

 N Os contribuintes que fizeram 
saque emergencial do FGTS. O 
valor de até R$ R$ 1.045 ficou 
disponível de 15 de junho a 31 
de dezembro em contas ativas 
e inativas que tinham saldo. 
Quem fez a retirada deve de-
clarar o valor no Imposto de 
Renda 2021.

Para quem tem a obrigato-
riedade de declarar o IR, todos 
os tipos de saques do FGTS de-
vem constar na declaração, 
incluindo o saque-aniversário, 
a retirada de recursos para a 
compra de imóvel, a retirada 
por demissão sem justa causa 
ou quaisquer outros motivos 
que permitam a liberação do 
dinheiro.

Os valores retirados não 
alteram a base de cálculo do 
Imposto de Renda, por ser um 
rendimento isento. O saque do 

FGTS deve ser declarado com o 
preenchimento da ficha “Ren-
dimentos Isentos e Não Tribu-
táveis”. A ficha é disponibiliza-
da no menu do programa para 
preenchimento e transmissão 
da declaração de Imposto de 
Renda 2021.

O “Tipo de Rendimento” 
é o código 04, que se refere a 
“Indenizações por rescisão de 
contrato de trabalho, inclusive 
a título de PDV, e por acidente 
de trabalho; e FGTS”.

O contribuinte deve esco-
lher então o tipo de beneficiá-
rio, titular ou dependente, e 
informar o CNPJ da fonte pa-
gadora, que, no caso, é a Caixa 
Econômica Federal.

Para concluir o preenchi-
mento, o contribuinte deve in-
formar o valor que foi retirado 
e finalizar.

RENDIMENTO NÃO TRIBUTÁVEL

Saque emergencial entra no IR

 > Para quem enfrenta 
dificuldades ou tem dú-
vidas na hora do preen-
chimento, universida-
des oferecem ajuda gra-
tuita para contribuintes 
evitarem cometer erros 
e não cair nas garras do 
Leão do IR. Entre elas 
estão a Universidade 
Veiga de Almeida (UVA), 
Unilasalle a Estácio de 
Sá. O prazo final de en-
trega é o dia 30 de abril. 

Na UVA, os alunos do 
último período do curso 
de Contabilidade, com 
supervisão dos profes-
sores, realizam mutirão 
para ajudar quem tem 
dificuldade em preen-
cher o IR e esclarecer 
dúvidas. O atendimento 
será virtual. Os interes-
sados devem ser inscre-
ver pelo e-mail claudio.
sameiro@uva.br e june.
rothstein@uva.br.

Na Unilasalle-RJ, o 
Núcleo de Prática Con-
tábil (NPC) do Unilasal-
le-RJ realiza a ação “Fi-
que em paz com o Leão”. 
Agendamento por tele-
fone (21) 9 7144-5639, 
das 14h às 18h. 

Na Estácio, os nú-
cleos de Apoio Contábil 
e Fiscal (NAFs) vão rea-
lizar atendimento vir-
tual. Confira alguns 
e-mails dos campi. 
Tom Jobim (Barra), 
naf.tomjobim@esta-
cio.br; R9 (Taquara), 
naf.taquara@estacio.
br; Madureira, naf.ma-
dureira@estacio.br; 
entre outros.

Como fazer 
a declaração 
de graça

disso, o governo também 
vai cortar benefícios dados 
a pessoas com deficiência 
na aquisição de veículos e 
extinguir o Regime Espe-
cial da Indústria Química 
(Reiq), que concede incen-
tivos para o setor.

A redução da alíquota 
de PIS/Cofins sobre o die-
sel vai vigorar em março e 
abril de 2021. Já a desonera-
ção do gás de cozinha, para 
o botijão de 13 quilos, será 
permanente.

As reduções foram moti-
vadas pelos reajustes ado-
tados pela Petrobras, o que 
também influenciou a tro-
ca de comando da estatal 
determinada por Bolsona-
ro. O chefe do Executivo 
indicou o general Joaquim 

Silva e Luna para assumir 
a presidência da empresa, 
no lugar de Roberto Castel-
lo Branco, cujo mandato se 
encerra neste mês.

Na conversa com apoiado-
res, Bolsonaro também citou 
decreto assinado em 23 de 
fevereiro para determinar 
que postos de gasolina ex-
ponham em seus estabeleci-
mentos um painel indican-
do a composição do preço do 
combustível.

Segundo ele, a medida é 
“para a gente começar a apu-
rar os verdadeiros responsá-
veis pelo preço alto do com-
bustível”. “Isso não é interfe-
rência, isso é transparência, 
coisa que não tínhamos e va-
mos passar a ter a partir dos 
próximos dias”, disse.

Reportagem de Letícia Moura, Luiz 

Franco, Marina Cardoso, Martha Imenes
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Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Capital terá previdência 
complementar própria

RENAN OLAZ/CMRJ

Pedro Paulo: para aderir, RJPrev deveria ter outro modelo de gestão

E
nquanto alguns mu-
nicípios fluminenses 
estudam a adesão à 
Fundação de Previ-

dência Complementar do 
Estado do Rio de Janeiro 
(RJPrev), o governo Paes 
descartou a ideia. A atual 
administração da capital 
quer criar uma previdência 
complementar própria, sem 
ligação com o estado.

Com a Reforma da Previ-
dência (Emenda Constitu-
cional 103/19), até o fim des-
te ano todos os entes públi-
cos terão que criar ou aderir 
a uma previdência comple-
mentar, que bancará parte 
das aposentadorias de ser-
vidores — apenas o valor aci-
ma do teto previdenciário, 
hoje de R$ 6.433,57.

Segundo o titular da Se-
cretaria Municipal de Fa-
zenda e Planejamento, Pedro 
Paulo, no atual modelo, asso-
ciar o município à fundação 
RJPrev não está nos planos 
do governo carioca. 

O governador em exercício 
Cláudio Castro chegou até a 
tratar do tema diretamente 
com o prefeito Eduardo Paes 
(DEM). Mas, segundo Pe-
dro Paulo, Paes “não é muito 
simpático à ideia”: “O prefei-
to prefere uma previdência 
complementar que seja gerida 
pela própria prefeitura”. 

IMPOSTO DE RENDA E O 13º

 nO atraso do pagamento do 13º 
salário de 2020 gerou diversas 
dúvidas entre os servidores do 
Município do Rio a respeito da 
declaração para fins de imposto 
de renda. Só receberam o abono 
no ano passado aqueles com 
vencimentos até R$ 4 mil. Ou 
seja, somente esse grupo vai 

declarar o recebimento. Quem 
ganha acima desse valor (R$ 4 
mil) deve ficar atento na hora 
de declarar o IR junto à Receita 
Federal. A prefeitura ressaltou 
que, neste caso, a informação 
relativa ao 13° ficará sem preen-
chimento no respectivo campo 
do programa da Receita.

Quem não recebeu deve ficar atento

 nA Prefeitura do Rio já trabalha 
com o aumento da alíquota pre-
videnciária (de 11% para 14%) 
valendo a partir de julho. Para 
isso, vai intensificar as articula-
ções com a Câmara Municipal. 

Como deverá ser respei-
tado o prazo de 90 dias — ou 
seja, três meses — para que 
a medida passe a vigorar, a 
elevação do desconto dos 
servidores só valerá em julho 
se a proposta for aprovada 
no Legislativo (e sancionada 
pelo governo) em abril. 

Esse projeto — assim como 
outros que compõem o paco-
te de medidas de ajuste fiscal  
— foi apresentado na últi-
ma sexta-feira pelo prefeito 
Eduardo Paes aos vereadores, 
no Palácio da Cidade.

Agora, os parlamentares 
estão à espera das mensagens, 
que, até o fechamento desta 
edição, não haviam sido en-
tregues à Casa. As categorias 
também aguardam as propos-
tas, e prometem pressionar 
para evitar o aval à reforma.

ALÍQUOTA DE 14%

Governo quer aprovação em abril

Funcionalismo se organiza para pressionar o Legislativo

DANIEL CASTELO BRANCO

 > O secretário de Fazen-
da disse que, para uma 
eventual adesão, a Pre-
feitura do Rio teria tam-
bém que ser a gestora da 
previdência complemen-
tar: “Se por acaso a gen-
te caminhar nessa linha 
teria que ser uma discus-
são de outro modelo de 
RJPrev, em que a prefei-
tura fosse praticamente 
cogestora e com uma ga-

rantia que a gestão seria 
descolada da política, 
(descolada) do governo 
do estado”.

Uma das razões para 
essa desistência, segundo 
Pedro Paulo, é o passado 
e “a história de insucesso 
do sistema de previdência 
do estado”. Ele ressaltou 
que “a prefeitura tende a 
montar a sua própria pre-
vidência complementar”.

Paes queria cogestão

 > As demais prefeitu-
ras do Rio de Janeiro 
levantam essa possibi-
lidade de adesão à fun-
dação do estado, pois a 
abertura de uma pre-
vidência complemen-
tar (capitalizada, como 
o RJPrev) poderá sair 
cara, sobretudo para 
municípios menores. 
Até por isso os gestores 
de regimes próprios de 
previdência estão em 
conversas desde o ano 
passado com o governo 
fluminense.  

Pela legislação, é 
permitida a adesão a 
outro fundo comple-
mentar. E se de fato as 
cidades fluminenses 
optarem por essa al-
ternativa, a Fundação 
RJPrev será um fun-
do multipatrocinado, 
e cada município que 
aderir terá um CNPJ 
separado. Será tudo 
segregado e os investi-
mentos de cada grupo 
não vão se misturar.

Saída para 
municípios 
menores
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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
 

CPO.GRANDE R$800.00
Casa no Mendanha, 2quar-
tos, sala ampla, sobrado, 
sem garagem, area indepen-
dente, cozinha com armário, 
próximo av, Brasil. T.2413-
7030/ 3406-3943
 

ANTIGUIDADES 
Vendo em leilões, dias 2, 3, 
4, 5 e 6 de Março a partir das 
14hs Rua das Laranjeiras 540 
Fundos Laranjeiras 
www.meloleiloeiro.com.br
 

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.
 

COSTUREIRA V/TEXTO
Precisa-se de Costureira Ex-
terna com prática em tecido 
tratar no tel.: 2205-3041.
 

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.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato prefe-
rencialmente pelo WhatsA-
pp  98139-8339  Tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom 
salário +benefícios.  En-
dereço  Av. Alfredo Bal-
tazar da Silveira 1.584 
Recreio Bandeirantes. 
Tels.:2437-4777/ 98139-
8339 Whatsapp

 

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.
 



FábiaOliveira

CIÚMES

Os amigos de Larissa Manoela estão um 
tanto preocupados com a atriz. É que 
quem conhece bem a ruiva, que sempre 

foi muito alto-astral e de sorrisos largos, ulti-
mamente tem notado que ela vem tentado 
disfarçar sua bad pelo fim do namoro com o ex, 
o ator Leo Cidade. Esta coluna soube que o 
relacionamento terminou em comum acordo, 
após algumas crises de ciúmes de Lari.

Na pandemia, Leo e Larissa vinham dividindo 
o apartamento da atriz, na Barra da Tijuca, 
Zona Oeste do Rio. E há quem diga que a rela-
ção começou a desandar após Larissa Manoela 
ficar enciumada, entre outras coisas, com o 
novo trabalho de Leo Cidade em ‘Gênesis’, na 
Record. Bom, ao menos é esse o comentário 
que rola nos bastidores da trama bíblica.

Pessoas próximas ao ex-casal sempre viram 
Larissa extremamente apaixonada pelo rapaz, 

tanto que ela mesma saiu na frente e o pediu em 
namoro. E essa paixão da atriz pelo agora ex-na-
morado ainda existe, por isso Lari tem estado 
bem ‘deprê’ após o término. Nos bastidores há 
uma expectativa pela volta do casal ou ao me-
nos para que Lari comece logo as gravações de 
seu primeiro trabalho na TV Globo, pra ver se 
assim ela levanta mais o astral.

Leo Cidade e Larissa Manoela anunciaram o 
fim do namorado no mês passado, após 3 anos 
juntos. Na ocasião, a assessoria da atriz emitiu 
um comunicado sobre o término: “Larissa Ma-
noela e Leonardo Cidade não estão mais jun-
tos. O namoro acabou, mas o carinho entre eles 
permanece. Larissa e Leo tomaram essa deci-
são nos últimos dias. Ambos entenderam que 
era o momento de seguir em frente, cada um 
por um caminho, sempre torcendo pela felici-
dade do outro”.
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Em conversa com os brothers na tarde de ontem, 
Arthur Picoli fez uma revelação no ‘BBB 21’: ele já 
repetiu o ensino médio. O instrutor de crossfit contou 
que por duas vezes ficou reprovado no terceiro ano e 
ainda entregou o motivo: “Fiquei reprovado duas ve-
zes no terceiro ano, porque eu não ia pra escola. Entre 
treinar e ir pra escola, eu ia treinar”, contou o rapaz, se 
demonstrar vergonha alguma de não ter priorizado 
sua educação. 

Flávia Pavanelli comemora hoje seu aniversário de 23 

anos. Diferente dos anos anteriores, quando sempre 

promoveu festão com toda pompa e circunstância, nes-

te ano a atriz e influenciadora digital decidiu festejar 

de forma mais intimista. Ela, quatro amigos, os pais e a 

irmã viajaram para Trancoso, na Bahia, onde alugaram 

uma casa para curtir dias de descanso e comemorar a 

chegada de mais uma primavera de Flávia. Eles ficam 

por lá até a próxima segunda-feira. 

ANIVERSÁRIO NA BAHIA

BROTHER REPETIU DE 

ANO DUAS VEZES 

FOTOS REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Marcus Menna foi cantor e líder da banda 
LS Jack, da qual foi fundador nos anos 
2000, tendo emplacado inúmeros hits 
nacionais. Após um período em 
recuperação de um acidente, Marcus hoje 
retoma sua carreira como cantor solo e 
lança o seu primeiro single em 2021 pelo 
selo Bazuca. A canção ‘Quem Você É’ 
conta com um feat impactante: Marcos & 
Belutti. A nova música promete parar o 
Brasil.

MARCUS MENNA 

DE VOLTA COMO 

CANTOR SOLO

Os bastidores do fim 

de Larissa Manoela 

e Leo Cidade
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‘ESTOU ME PERGUNTANDO’, 

DIZ BONINHO SOBRE A 

SELEÇÃO DE THAÍS

Depois de ter gaguejado e não conseguir formular uma frase so-

bre seus colegas no último Jogo da Discórdia do ‘BBB 21’, Thaís foi 

duramente criticada pelos brothers e também por internautas. 

Um deles até questionou o diretor Boninho o motivo da seleção 

da moça. “Eu queria muito entender que critério você usou para 

selecionar a Thaís. O que ela te falou na cadeira elétrica para con-

vencer toda a equipe? A menina não consegue formular uma fra-

se. Que agonia!”, e o diretor respondeu: “Estou me perguntando”.
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ÁFRICA ESCOLHE BAHIA PRA FOTOGRAFAR

COM LOCKDOWN NA ESPANHA, PLAYBOY 
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A modelo Luana Sandien viveu uma 
aventura para poder fotografar pela 
primeira vez para a revista Playboy. 
Com lockdown severo na Espanha, a 
Playboy África escolheu a Bahia pra 
fotografar a modelo brasileira. Ela 
viajou cerca de 36 horas fazendo co-
nexões em quatro países para poder 
chegar ao Brasil sem ficar presa por 
conta do isolamento. 
“As restrições na Europa estão mui-
to rígidas e com toda razão, porque 
a doença está pegando todo mun-
do. Como o país estava em lockdo-
wn, seria impossível fazer minhas 
fotos lá, então eu tive que fugir 
para o Brasil e  escolhi a Bahia”, 
conta a modelo, que apresentou os 
bastidores do ensaio que fez nas 
mais famosas ruas de Salvador. 
“Eu vejo que o Brasil ainda con-
tinua na mesma, como se não 
houvesse pandemia. Mas foi a 
chance de eu fazer minhas fotos. As ruas de Salvador ainda estavam cheias 
de turistas”, afirma a loura, que disse ter conseguido realizar o seu sonho e que agora está se cui-
dando bastante. “Eu já fiz o teste rápido de Covid e deu negativo, mas ainda estou aguardando 
resultado do PCR, que é mais seguro”.
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Marcus Majella foi clicado na tarde de ontem em um 
shopping do Rio, ao lado de seu namorado, o publi-
citário Guilherme Castro. Ao serem fotogafados pelo 
paparazzo de plantão, os dois demonstraram muita 
simpatia com os profissionais e com os fãs do intér-
prete de Ferdinando, do ‘Vai que Cola’, que pediram 
fotos no local. O casal assumiu o relacionamento em 
outubro de 2019.

Que Fiuk, do ‘BBB 21’, sempre foi filhi-
nho de papai e mamãe, todo mundo 
já sabe. O que ninguém sabe - e a 
coluna conta agora - é que antes de 
entrar no reality da Globo, a vida do 
filho de Fábio Jr vinha passando por 
mudanças. O ator e cantor sempre 
morou com o pai famoso, que apesar 
de nos últimos tempos não bancar 
luxos do filho, como viagens ou coisas 
superficiais, sempre deu a ele casa 
e comida. Fiuk vivia na casa que o 
pai morava com a atual mulher, mas 
para não atrapalhar a rotina do casal, 
tinha acesso a casa por uma entrada 
que dava direto em seu quarto, o cô-
modo que ele mais usava no imóvel. 
Apesar disso, Fiuk continuou tendo 
acesso a todos os cômodos da casa 
que foi vendido logo após o cantor 
entrar no ‘BBB’. Além disso, o irmão 
de Cleo teve que vender seu carro de 
Drift (uma modalidade de corrida) 
avaliado em R$ 150 mil, pois como 
pessoa física estava, digamos, falido 
e precisava de dinheiro para continuar 
bancando seus luxos e regalias que 
seus pais já não bancavam mais. O 
veículo era o preferido dele e também 
o mais caro que tinha. 

 Fábio Jr bem que tentou aconse-
lhar Fiuk a não entrar no reality, mas 
o rapaz entendia que precisava que 
o público o conhecesse como o Fiuk 
artista e não somente como o filho do 
Fábio Jr, para assim conseguir alavan-
car sua carreira, que apesar de já exis-
tir, nunca foi consolidada na atuação, 
muito menos na música. Para isso, ele 
se programou para lançar um single 
dentro do reality. O lançamento deu 
um pouco de dor de cabeça à família 
e equipe de Fiuk, uma vez que no 
início do programa ele não estava 
nada bem visto ou querido aqui do 
lado de fora. Mas esperaram a poeira 
baixar para então divulgarem a can-
ção que já estava pronta. Fiuk sabia 
que o ‘BBB’ era uma oportunidade 
de crescer e ressurgir na mídia com 
força total, como aconteceu com a 
cantora Manu Gavassi, sua ex-na-
morada que participou da última 
edição do reality. Agora é torcer pra 
que Fiuk não se queime lá dentro 
do confinamento, como aconteceu 
com Karol Conká e Nego Di, para 
conseguir trabalhar aqui fora quan-
do sair e finalmente conquistar sua 
independência financeira.

A VIDA ANTES DO ‘BBB 21

SIMPÁTICOS
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 n O grupo da 

Visão acaba de 
gravar seu pri-
meiro videoclipe 
da música ‘Men-
te Rara’, com 
a participação 
especial do com-
positor e rapper 
Tarz4nn.  

 n Amanhã é 
dia da mostra 
competitiva Rio 
Choro 2021, que 
recebeu este ano 
inscrições de 273 
obras de compo-
sitores de todo 
Estado do Rio de 
Janeiro. O evento 
começa às 16h, 
no Instagram @
riochorooficial.

INVESTE NO POLE DANCE

EX-MISS BUMBUM 

Modelo e ex-Miss Bumbum, Suzy Cortez é a mais nova adepta do pole dance. A 
morena conta que procurou esse tipo de dança para ajudar em seu 
condicionamento físico. “Sempre treinei pesado, por isso procurei o pole dance e 
já vejo os resultados, não só na queima de calorias, mas no aumento da minha 
autoestima, flexibilidade e até meu sono está com mais qualidade. Eu trabalho o 
corpo inteiro praticando uma dança sensual”, disse Suzy, que é uma das pioneiras 
da plataforma de compartilhamento de conteúdo adulto, a OnlyFans. 

VANESSA DALCENO 

A mãe casada de uma famosa atriz Global anda pulando a cerca pelas costas do pai da artista. Ela 
vem tendo um caso com um rapaz novinho e o relacionamento, apesar de extraconjugal, anda de ven-
to em popa. Não por acaso ela tem bancado um flat no Rio para o amante, onde os dois costumam se 
encontrar sempre que ela consegue dar aquela escapada. O novinho está mesmo com a bola toda!

PULANDO A CERCA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
164 Benfica. Gerência Industrial: 3891-6002. 
Gerência de Circulação e Logística: 3891-6005.

Preço de venda em banca: RJ, MG, SP e ES: R$ 1,50 (dias 
úteis) e R$ 3 (domingos). Distrito Federal:  
R$ 3,60 (dias úteis) R$ 4,40 (domingos).  
Demais estados: R$ 4,20 (dias úteis) R$ 5,10 (domingos) 
Exemplares atrasados: Capital: Preço de capa - Demais 
localidades: preço de capa + postagem.  
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 NEnquanto o Estado de Pernambuco vê a pandemia au-
mentar e a capital Recife atingir nos hospitais 80% dos 
leitos de UTI ocupados por pacientes infectados pela co-
vid-19, o procurador-geral de Justiça, Paulo Augusto, não 
deixou de proteger a instituição e seus membros. Baixou 
uma resolução concedendo auxílio-saúde para todos os 
funcionários do Ministério Público estadual. Os valores 
da ajuda corporativa vão de R$ 279,58  a R$2.127,74. O 
governador Paulo Câmara decretou toque de recolher no 
Estado de 20h às 5h a partir de hoje, e avisou em vídeo 
que pode endurecer as normas em breve.

Pelo ralo
 N A Receita Federal des-

truiu na alfândega de Foz 
do Iguaçu mais de 20 mil 
garrafas de bebidas alcoó-
licas apreendidas. Muitas 
eram do vinho El Gran 
Enemigo, que custa R$ 3 
mil a garrafa.  

Caiado x Ibaneis 
 N Mais um round entre 

os governadores Ronaldo 
Caiado e Ibaneis Rocha. 
Após Caiado acusar o GDF 
de incompetente – e ou-
tras adjetivações não com-
provadas – em entrevista 
à TV Globo, o governador 

do DF respondeu ontem, 
em entrevista ao UOL, 
que Caiado “tem os seus 
problemas psiquiátricos”. 

SAMU vizinho 
 N É notória a ajuda entre 

os estados de disponibi-
lização de leitos para tra-
tar de contaminados pela 
covid-19, na transferência 
de pacientes entre Esta-
dos. Mas Brasília e Goiás 
têm um problema antigo. 
Muita gente das cidades 
goianas vizinhas ao DF 
acaba sendo internada na 
capital federal, e não em 
Goiânia. 

Alerta geral
 N Os senadores Major 

Olímpio (SP), Lasier Mar-
tins (RS) e Alessandro 
Vieira (SE) estão com co-
vid-19. Funcionários dos 
gabinetes passarão por 
testes. Uma penca de de-
putados também conta-
minados, mas não divul-
gam. A coluna publicou 
que as Casas constataram 
(não revelado) sete con-
taminados em cada dez 
testados no Congresso 
Nacional (entre parla-
mentares e visitantes). A 
maioria dos infectados es-
tão assintomáticos. 

Disputa por...  
 N Entre tantos problemas 

a resolver, deputados dis-
putam a autoria de uma 
vindoura sessão de home-
nagem ao bicentenário de 
nascimento de Anita Ga-
ribaldi na Câmara. Dois 
requerimentos recentes e 
com o mesmo tema foram 
apresentados. O primei-
ro (nº 208/21), foi proto-
colado por Angela Amin 
(Progressistas-SC), Ricar-
do Guidi (PSD-SC) e Cacá 
Leão (Progressistas-BA), 
para sessão em agosto.

...Anita
 N O outro requerimento 

(nº 222/21) foi apresen-
tado por Carmen Zanot-
to (Cidadania-SC), Hugo 

Motta (Republicanos-PB) 
e Norma Ayub (DEM-ES). 
Embora o anterior seja 
mais antigo, ninguém 
abre mão de autoria da 
homenagem.   

Menos um
 N O senador Ciro Noguei-

ra se livrou ontem de um 
inquérito da operação 
Lava Jato, no STF, por ar-
quivamento sob decisão 
do ministro Edson Fachin. 
Era o caso de suposta pro-
pina de uma empreiteira, 
numa delação feita sem 
provas. 

Cannabis do velhinho
 NUma decisão do TJ de Mi-

nas abre um precedente 
importante no Judiciário 
do Estado para quem pre-
cisa de tratamento à base 
de princípio da Cannabis 
sativa. Uma liminar conce-
dida pelo desembargador 
Nelson Missias autorizou 
um ancião a plantar em 
casa, extrair e usar o óleo 
da folha da planta para fins 
medicinais. 

Em tempo 
 N Para que não haja en-

crenca com ninguém, 
o cumpra-se do TJ no-
tificou as Polícias Civil 
e Militar do Estado. Ele 
foi vítima de AVC e terá o 
acompanhamento da fi-
lha em casa. 

PROTEÇÃO CORPORATIVA 

FALTOU O CPF 

 N O deputado federal Bibo 
Nunes anda brabo com o MP. 
A Corregedoria do Conselho 
Nacional do Ministério Pú-
blico arquivou denúncia (nº 
100176/2021-85) dele pelo 
que considera ‘abuso de auto-
ridade’ contra três procurado-
res que não avançaram numa 
investigação. É que faltou ele 
protocolar documentos pes-
soais imprescindíveis para a 
ação, como cópia do seu CPF, 
RG, comprovante de endereço. 

O Dia Internacional da Mulher - 
8 de Março - se aproxima, mas, 
apesar de todo o simbolismo 

que a data carrega, este artigo não é so-
bre isso. Que tal falarmos de negócios? 
Ou melhor, das mulheres nos negócios. 
Você, empreendedora, sabia que nós 
somos 26 milhões em todo o país? Não 
somos poucas. Porém, são muitos os 
desafios que se impõem a nós.

Segundo o relatório da Global En-
trepreneurship Monitor (GEM) de 
2019, o mais recente disponível, no 
Brasil a taxa de mulheres considera-
das empreendedoras estabelecidas – 
aquelas que administram um negócio 
consolidado, que pagou salário dos 

Se pegou um empréstimo, um 
consignado, um financiamento 
imobiliário, você tem uma dívi-

da, você está endividado. O endivida-
mento nem sempre é ruim pois, quan-
do ajuda a alavancar a vida pessoal, a 
gerar mais patrimônio, os benefícios 
são positivos. O desafio está em se pla-
nejar: o que você vai reduzir nas des-
pesas para caber a prestação? O se-
gredo está em anotar numa planilha, 
num caderno ou mesmo no celular 
como vai pagar as parcelas do crédito.

Sem esse planejamento, você vai 
ter dificuldades para pagar a primei-
ra prestação e vai necessitar entrar no 
cheque especial. No mês seguinte, além 
do cheque especial, não conseguirá pa-
gar toda a fatura do cartão. No terceiro 
mês, pedirá um novo empréstimo. Alí-
vio por um mês! Ufa! Mas quem vai pa-
gar esta nova prestação? E o ciclo se re-
pete. Agora você tem duas prestações, 
além das despesas normais do mês.

Cuidado, você está passando para a 
fase do endividamento em risco que é 
caracterizado pelo uso concomitante 
do cheque especial, parcelamento do 
cartão e crédito pessoal.

O que pode ser feito? Assumir que 
precisa fazer uma planilha de receitas 
e despesas do mês e dos próximos 12 
meses. Os próximos 12 meses são im-
portantes pois existem desembolsos 
que são esporádicos, em um mês, ou 
três meses subsequentes, ou de 90 em 
90 dias, e você precisa ter tudo isso ano-
tado. A contabilidade mental só funcio-
na para as grandes contas e se forem 
poucas, se não caem no esquecimento.

As prestações cabem no orçamento? 
O que você pode cortar, reduzir, para 
pagar as despesas essenciais mais os 
empréstimos?

Dicas: veja as taxas de juro dos seus 
empréstimos e busque alternativas 
mais baratas na mesma instituição 
(converse com o seu gerente) ou faça 
a portabilidade do crédito para uma 
nova instituição. 

Não está conseguindo equacionar o 
pagamento de todas as contas no mês 
e a renegociação com o seu banco está 

Endividado: o que fazer?

Quando mulheres se apoiam

Leidi Taveira 
economista e sócia 
do Belina Ateliê

Myrian Lund 
economista e 
professora dos 
MBAs da FGV 

funcionários mais o seu pró-labore por 
mais de três anos e meio – é de 13,9% 
contra 18,4% dos homens. Mas a que 
se devem esses quase cinco pontos per-
centuais de diferença, que, segundo a 
pesquisa, equivalem a aproximada-
mente três milhões de homens a mais 
em relação às mulheres?

Não é possível apontar um único 
motivo, porém, o próprio relatório da 
GEM cita dois que chamam a atenção: 
o primeiro é que muitas mulheres em-
preendem por necessidade, apenas 
para ajudar com a renda de casa; e o 
segundo são os aspectos socioculturais 
ainda muito enraizados na nossa socie-
dade, como o maior envolvimento das 
delas com as atividades domésticas. Em 
outras palavras, por terem de ser donas 
do próprio negócio e “donas de casa”, 
muitas acabam priorizando a segunda 
opção e, com isso, não alcançam a tão 
almejada consolidação da empresa.

difícil. Não aceite aumento da taxa de 
juros. Vamos ao próximo passo.

Abra conta numa nova instituição 
financeira: cooperativa de crédito, 
banco digital ou mesmo num banco 
tradicional, mas: sem cheque especial, 
sem cartão de crédito e usando apenas 

os serviços essenciais que os bancos 
oferecem, não aceitando o pacote de 
tarifas. O Banco Central (Resolução 
3.919, Art. 2º, inciso I) determina que 
os bancos devem oferecer gratuita-
mente os serviços básicos: dez folhas 
de talão de cheque, cartão de débito, 
serviços eletrônicos sem limite (celu-

lar ou aplicativo), quatro saques men-
sais e dois extratos no caixa ou termi-
nal eletrônico. 

Com nova conta aberta, faça a por-
tabilidade do seu salário. Agora vamos 
iniciar a negociação dos empréstimos 
que você já tem, do cheque especial 
e do saldo do cartão. Importante: só 
feche um novo contrato se você tiver 
certeza que poderá pagar. Enquanto 
isso, venda os bens que não usa mais, 
e procure novas alternativas de renda 
para pagar progressivamente todas as 
contas pendentes.

Essa etapa é importante para não 
cair no superendividamento, que é 
quando além das dívidas bancárias, 
pegou dinheiro com familiares, não 
consegue pagar as contas essenciais, 
o nome está sujo, não pode abrir uma 
nova conta bancária, a relação familiar 
está deteriorada, não consegue traba-
lhar direito, está com sintomas de de-
pressão... Neste caso a melhor saída é 
procurar ajuda externa com um Plane-
jador Financeiro, ou, gratuitamente, 
no Núcleo de Defesa do Consumidor 
na Defensoria Pública da sua cidade.

Não deixe para amanhã, comece 
agora a mudança, construa o seu fu-
turo, a sua felicidade.

E como reverter isso? Com rede 
de apoio, principalmente de outras 
empreendedoras. Não é à toa que no 
Belina Ateliê, desde a sua criação, em 
2018, o nosso principal lema é “quan-
do mulheres se apoiam, coisas incrí-
veis acontecem”. Porque “fazer acon-
tecer” nem sempre depende só de 
você. E não há nada de errado nisso! 
Não se deixe dominar pelo “complexo 
da Mulher Maravilha”.

Empreender é, antes de tudo, pla-
nejar. E esse planejamento envolve 
finanças, análise da concorrência, to-
mada de decisões e reserva de tem-
po, mas também parcerias. Casada ou 
não, com ou sem filhos, se você decidiu 
empreender, seja por necessidade ou 
por oportunidade, cabe a você esco-
lher o que é melhor, desde que se sinta 
realizada. E, para isso, lembre-se: pre-
cisamos estar juntas, sem jamais soltar 
as mãos umas das outras.

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS 

ESPLANADEIRA

 N # A TIM  quer ampliar o número de colaboradores negros na com-
panhia, chegando a 40%. A meta deve ser atingida em 2022. # Star-
tups de saúde, cibersegurança, trabalho remoto e games devem ser 
destaques de venture capital em 2021, segundo a Mindset Ventures. 
# A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo de 
SP atualizou a sua base de dados para a educação. Cubatão é a cidade 
com maior número de alunos com alguma deficiência física. # A mídia 
independente Modefica, com apoio da Open Society Foundation, abriu 
inscrições para jornalistas com projetos de reportagem que destaquem 
as relações entre crise climática e gênero na Amazônia. 

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

“Sem esse 

planejamento, você 

vai ter dificuldades 

para pagar a 

primeira prestação e 

vai necessitar entrar 

no cheque especial”

PAULO ESPER



Novelas

No ar na 

TV e no 

streaming, 

Débora 

Falabella 

também 

está em 

cartaz com 

o filme 

‘Depois a 

Louca Sou 

Eu’, que 

trata de 

ansiedade. 

“A gente 

precisa falar 

sobre esse 

assunto”, diz

I
n i c i a r 
um novo 
t r a b a l h o , 
v ia jar  e  i r  a 

uma festa são hábitos 
rotineiros, mas que po-
dem gerar crises de ansie-
dade em Dani, personagem 
vivida por Débora Falabella no 
filme ‘Depois A Louca Sou Eu’, que 
estreou recentemente nos cinemas. 
Baseado no livro homônimo de Tati Ber-
nardi, o longa é dirigido por Julia Rezende 
e conta a trajetória da personagem, que en-
frenta seus dramas desde a infância, a partir de 
um recorte sensível. Yara de Novaes e Gustavo Vaz 
completam o elenco.

“O filme é uma linda forma de você dizer ao outro 
que ele não está sozinho, que é normal sentir ansiedade, 
que ele precisa buscar ajuda para se tratar e se conhecer 
melhor. A gente vive em um mundo no qual as pessoas são 
cobradas por estarem bem o tempo todo, mas isso não é 
real. A gente precisa falar de maneira mais direta sobre 
esse assunto”, diz Débora.

Um dos pontos altos do filme é causar identificação nas 
pessoas, seja por recorrer ao humor ou pelas cenas “de-
licadas e muito verdadeiras” entre Dani e a mãe, Silvia, 
interpretada por Yara de Novaes. “O fato de ser um filme 
bem-humorado é muito interessante porque o humor sem-
pre causa identificação e leva o público a pensar sobre essa 
capacidade de rir de si mesmo. Isso é importante para a 
gente ter um pouco mais de leveza em um mundo tão difícil 
e tão pesado”, conta.

“A ansiedade é uma questão na vida dela, mas não é a 
questão principal. O filme conta a história da Dani por 
meio desse viés, mas ela é uma mulher que avança, que 
segue com a vida, que realiza seus desejos, que se realiza 
na profissão. Isso que é importante dizer. Que as pessoas 
passam por isso e está tudo bem. Destaco essa força de fa-
lar sobre, de lidar com a questão dela na própria profissão, 
pois ela escreve sobre ela. É uma santa válvula de escape, 
é onde ela se encontra com ela mesma, falando sobre ela”, 
diz Débora sobre a personagem.

A atriz, inclusive, revela que se identifica com algumas 
situações vividas pela personagem no filme, como iniciar 
um trabalho em outro estado. “A Dani é chamada para 
trabalhar no Rio. A gente tem que lidar com isso o tempo 
todo na nossa profissão. Muitas vezes, a gente vai realizar 
trabalhos em outros lugares, em condições diferentes, vai 
ficar afastado da nossa família. Isso gera ansiedade, mas 
é algo que eu já entendi que faz parte do meu trabalho e 
tento lidar da melhor forma. Lido com as minhas questões 
fazendo terapia”, revela.

NA TV E NAS TELONAS
Débora não está somente nas telonas, mas também na 
reprise de ‘A Força do Querer’. Na novela das 21h, ela deu 
vida à malvada Irene, que é bem distinta do seu papel no 
cinema. “Elas são completamente diferentes, e é bom dei-
xar isso bem claro. A Irene, para mim, foi uma personagem 
que teve uma repercussão muito grande. Eu nunca tinha 
feito uma vilã como ela e me diverti muito. Hoje, eu vejo 
algumas cenas e me divirto novamente. Como atriz, tive 
muito prazer em fazer uma vilã tão absurda”, relembra.

Mas não é só ‘A Força do Querer’ que voltou às telinhas 
nos últimos meses. A atriz comemora a exibição de ‘Avenida 
Brasil’ nas tardes da Globo em 2020 e a entrada de ‘O Clone’ 
no catálogo do Globoplay. “É interessante ver trabalhos di-
ferentes no ar, a partir de uma maneira mais distanciada. 
Nessa pandemia, eu tive essa oportunidade de me ver em 
várias épocas da minha vida e em diferentes atuações. Tenho 
gostado muito de assistir trabalhos que fiz anteriormente 
e, principalmente, ver a reação do público”, diz Débora, que 
atualmente grava a segunda temporada de ‘Aruanas’. “A Na-
talie está com uma história muito interessante, e estou feliz 
de voltar a trabalhar neste momento difícil”, diz.

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

MALHAÇÃO

 n Cobra ameaça Karina para que 
ela se afaste. Bete se decepciona 
com Sol, que decide sair de casa. 
Bianca e BB estranham o jeito de 
Karina. João insiste em sondar 
René sobre Ana.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Manuela vão a um labo-
ratório e confirmam a gravidez. 
Iná tem novo pesadelo e liga 
para as netas. Ana avisa a Rodri-
go que precisam conversar.  Eva 
descobre a gravidez de Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Tancinha não acredita na his-
tória que Guido lhe conta. Teo-
dora fica furiosa com Safira. Os 
policiais chegam ao local onde 
Fedora e Leozinho estão. Alex-
sander convida Nair para sair.

 n Terá é ferido. Dov e Ekur lutam 
até o fim. Zolari faz um enorme 
sacrifício para salvar o príncipe. 
Diante dos invasores, Morabi 
implora para não morrer. Kissare 
recupera a memória.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As meninas conversam que 
precisam pensar num presente 
bacana para Bia, pois seu aniver-
sário está chegando. Carol e as 
Chiquititas fazem festa surpresa.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Jeiza, Caio, Érica, Alan e Selma 
confortam a esposa de Gerson. 
Ritinha concede uma entrevista 
para a TV para conseguir reaver 
Ruyzinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Débora 

Falabella 

em ‘Depois A 

Louca Sou Eu’
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Gustavo Vaz 

e Débora 

Falabella

DESIRÉE DO VALLE/DIVULGAÇÃO

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa

EM
 TODAS AS TELAS

Yara de Novaes e 
Débora Falabella
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Horóscopo

Um projeto que você vinha planejando pode ser 
adiado. Inovar no visual vai te fazer muito bem. No 
romance, vai aproveitar um clima mais leve e gostoso. 
Cor: roxo.

Curta bastante a relação com a família e com o par. 
Faça um esforço extra no trabalho. O excesso de 
exigências pode dificultar a paquera, relaxe. Cor: 
grafite.

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: ágil, águia, alegar, aliá, areia, ária, aura, cair, cear, cera, cuia, 
égua, eira, euro, gare, gira, grau, grei, grou, grua, guia, guri, ioga, laia, légua, 
leigo, liga, oiti, orgia, raia.

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

Foque em cumprir as suas obrigações do dia de hoje. 
Adote um estilo de vida mais saudável e leve. 
Dedique-se mais e melhor ao seu relacionamento. Cor: 
laranja.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Excelente dia para contactar as pessoas queridas. 
Utilize as vídeoschamadas. Mantenha o seu 
temperamento sob controle, inclusive no romance. 
Cor: azul-anil.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Organize o seu lar e desapegue de itens 
desnecessários. Busque resolver pendências 
familiares. O terreno da paquera vai estar ótimo. Cor: 
lilás.

LEÃO
23/7 a 22/8

Pode surpreender com seu jeito sociável hoje. Busque 
novos clientes e marque reuniões no trabalho. 
Esclareça mal-entendidos na vida a dois. Cor: verde-
oliva.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Assuntos ligados a dinheiro vão marcar o seu dia. 
Esforce-se para multiplicar os seus ganhos. A 
animação e a leveza vão pintar no romance. Cor: 
verde-água.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai mostrar muita disposição hoje. Mantenha a 
disciplina e desfrute dos resultados do que vier. Evite 
reclamar e aposte no carinhoe romance com o par. 
Cor: goiaba.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Relaxe muito hoje. A saúde vai entrar no seu foco e vai 
te incentivar quanto aos cuidados pessoais. Os astros 
esquentarão a paixão com o companheiro. Cor: 
grafite.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Ótimo momento para fortalecer as amizades que 
andam distantes. Busque não envolver dinheiro nelas. 
Fale mais sobre os seus sentimentos no amor. Cor: 
dourado. 

Seu lado ambicioso vai falar mais alto. Aproveite as 
boas energias para se destacar em sua vida 
profissional. Você vai estar irresistível na conquista. 
Cor: sépia.

Evite se arriscar hoje. Isso vale tanto para a vida 
pessoal quanto para a profissional. Chances boas de 
uma nova relação amorosa vão surgir. Cor: azul-
marinho.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’: João 
dá choque 
de realidade 
em Projota 
O ‘Jogo da Discórdia’ de segunda-
-feira deu o que falar no ‘BBB 21’. 
Na brincadeira, os participantes 
tinham que escolher duas plaqui-
nhas com adjetivos - todos ruins - 
e colocá-las na testa dos “amigos”. 
João, muitas vezes considerado 
planta no reality, deu as plaquinhas 
de “hipócrita” e “duas caras” para 
Projota. “Você merece essas duas 
plaquinhas, Projota, se bobear até 
mais uma”, disse o professor. 

João também reclamou de ter re-
cebido a plaquinha de “duas caras” 
do cantor e recriminou as interrup-
ções e risadas de Projota enquanto 
ele falava. João também rebateu as 
acusações de que teria tratado Pro-
jota mal nos últimos dias. “Se você 
sentiu alguma coisa, deveria ter fa-
lado comigo. Me chama ali pra con-
versar”, disse João. 

Arthur fala em 
se afastar de 
Carla Diaz

Após o ‘Jogo da Discórdia’, alguns 
participantes se reuniram no Quar-
to Colorido para falar sobre a brin-
cadeira. Em conversa com Projota 
e Viih Tube, Arthur comentou sobre 
um papo que teve com Carla Diaz 
e mencionou a possibilidade de se 
afastar dela. “Perguntei se ela estava 
achando que tudo que aconteceu 
foi por minha causa. Ela falou que, 
de certa forma, sim. Eu vou trocar 
uma ideia com ela. Se eu não sair 
amanhã, vou ficar no meu canto. 
Deixar ela se acertar com a galera. 
Não quero ser o algoz de ninguém”, 
disse o instrutor de crossfit. Projota, 
em seguida, disse que se afastar da 
atriz, não mudaria a atual dinâmica 
das relações pessoais na casa. 

Ana Maria 
pede desculpas 
no ‘Mais Você’

Após ser criticada por sugerir que 
Lumena praticava “racismo rever-
so” com Carla Diaz, no ‘BBB 21’, a 
apresentadora Ana Maria Braga 
abriu o ‘Mais Você” de ontem com 
um pedido de desculpa aos telespec-
tadores. Na edição de segunda, Ana 
questionou o uso do termo “bran-
quitude”. Ontem, a apresentadora 
reconheceu que não existe “racismo 
reverso” no Brasil e ainda confes-
sou desconhecer a tese. Ela também 
aproveitou o espaço do programa 
para explicar sobre o uso deste ter-
mo ser equivocado na sociedade 
brasileira, segundo pensamento de 
intelectuais e pesquisadores.
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