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MAUS TRATOS
A CRISE NO CENTRO 

DE TRIAGEM  
DE ANIMAIS 
SILVESTRES  

SIDNEY REZENDE, P. 2

BANCO DO BRASIL 
TERÁ APLICATIVO 
PARA PROVA DE 
VIDA DE QUEM 
RECEBE 
APOSENTADORIAS. 
ECONOMIA, P. 9

COVID

BARES DO RIO COMEÇAM A BAIXAR AS PORTAS 
ÀS 17H, MAS A JUSTIÇA DÁ LIMINAR E AUTORIZA 
FUNCIONAMENTO ATÉ AS 20H.  P. 3

Em Duque de Caxias, longas filas de idosos 
com mais de 60 anos à espera da vacina. P. 4

A polêmica sobre o uso de duas máscaras ao 
mesmo tempo. É necessário? P. 4

MAIS DE MIL MAIS DE MIL 
AGENTES AGENTES 
ATUARÃO ATUARÃO 
CONTRA CONTRA 
AGLOMERAÇÕESAGLOMERAÇÕES

Para fiscalizar as medidas de 
restrição entre 23h e 5h, a 
Secretaria de Ordem Pública, a 
Guarda Municipal, a PM e a 
Polícia Civil estarão nas ruas.  P. 3

Parentes acusam PMs 
por mortes de jovens 
no Gogó da Ema
Colegas no serviço militar, os três bebiam em um bar quando 
foram alvejados. Um quarto amigo está internado. P. 6

DENÚNCIA 
CONTRA 
NEYMAR POR 
HOMOFOBIA 
AVANÇA 

JOYCE TRINDADE, 
SECRETÁRIA DA 
PROMOÇÃO DA 
MULHER, FALA 
SOBRE TRABALHO 
E RENDA. P. 10

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

ATAQUE

MICHAEL REFORÇA 
O FLAMENGO 
FRENTE AO MACAÉ 
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Nova temporada do programa estreia hoje na 
Globo: bastidores da TV e entrevistas. P. 15

Partida será às 18h, no Maracanã. Vasco 
vai a Volta Redonda e joga às 21h05m, 
tentando se reabilitar. P. 8
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LUARLINDO ERNESTO
HISTÓRIAS DO LUAR, P. 2

ÁTILA NUNES
ALÉM DA VIDA, P. 7

EDILSON SILVA
EM GRANDE FASE, P. 8

Que se encare a 
profissionalização 
da arbitragem 
como pauta 
principal

Na Academia 
Brasileira de 
Letras tem o chá 
mensal. Na casa 
do Fred tem a 
cerveja  
semanal

Para quem crê 
na reencarnação, 
Deus é a causa 
inteligente do 
universo

LUCIANO BELFORD
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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

As duas mulheres receberam a vaci-
na no mesmo dia. Horários e postos 
diferentes. Elas moram no mesmo 

bairro, em ruas perpendiculares. Uma tin-
giu os cabelos de louro. A outra, de preto. 
Uma é casada e, a outra, divorciada. Regu-
lam a mesma idade e, pelos comentários, 
são conservadas em plásticas, cremes, bo-
tox e outras coisas que não entendo bem.

São alvos prediletos dos vizinhos. A 
maioria dos comentários é que escondem 
o tempo de vida . Coisa feia ! Nas poucas 
conversas que surgiram com elas, servi 
como ombro amigo, ou muro das lamen-
tações. Elas se queixam dos comentários 
intrometidos que são vítimas. Então, 
procuro distância de todos e de todas. Só 
mesmo o bom dia, boa tarde, boa noite. 
E, saio de casa para as consultas médicas 
ou as escapadas para a casa do Fred. Eu, o 
Nélson e o Ibiapina. Na Academia Brasilei-
ra de Letras tem o chá mensal. Na casa do 
Fred tem a cerveja semanal. Pronto, falei.

Mas, voltando às senhoras que recebe-
ram os imunizantes, descobri que foi mon-
tado um plano diabólico de espionagem, 
de rastreamento. Inacreditável. Quem me 
contou foi o morador de bombordo, o mais 
fofoqueiro da região. Ele mandou um zap. 
Tenho meios de ler as mensagens sem que 
ele saiba que as li.

velho companheiro que mora no Méier, já 
havia avisado sobre esse grupo. Achei, na 
ocasião, que era coisa sem importância.

Voltando à sexta-feira, dia 5, a coisa 
ferveu. O Adilsinho, logo pela manhã, 
telefonou para avisar que os “vigilantes” 
estavam em estado de alerta máximo. 
Morri de rir. Parei de varrer o quintal e fui 
até o portão. Ruas vazias, quase silêncio. 
Os zap de voz feriam o ar com mensagens 
cifradas. Resolvi acabar com a tarefa de 
recolher as folhas das árvores e me recolhi 
na clausura da caverna.

Mais tarde iria saber o buchicho. E não 
deu outra. A loura saiu para receber a 
vacina na parte da manhã. Pelo que sou-
be, foi até ao drive-thru do Engenhão. A 
morena, foi mais tarde, no Posto de Saú-
de do Engenho de Dentro. Todas foram 
seguidas. Antes das 14 horas, um número 
rodou pelo bairro: 78.

Até o corretor zoológico, o cara que es-
creve um jogo proibido e que tem pontos 
de apostas em cada esquina, se assus-
tou com as apostas no 78. É, as filas da 
vacinação revelam as idades. Mais verí-
dicas do que declarações do Imposto de 
Renda. Por favor, me poupem de indução 
à jogatina. Sou cidadão que respeita as 
leis e decretos, incluindo as sanitárias 
vigentes na pandemia. Para as amigas e 
amigos que insistem em burlar a Lei das 
Contravenções Penais, o 78 é o número 
daquela ave, muita consumida nas festas 
natalinas, o Peru.

Como as senhoras-alvos insistem em 
congelar o tempo de vida - dizem que 
elas regridem as idades - alguns vizinhos, 
sempre pelo zap, se informam sobre os 
movimentos de Zilda, a loura, e Ofélia, 
cabelos presos. Fundaram o SIV, o Serviço 
de Informações de Vigilância. Omessa: “Ô 
Luar, quer entrar para o grupo ?”,  pergun-
tou o morador de estibordo. Desconversei 
e respondi que andava ocupado, catalo-

gando joaninhas e vagalumes no quintal, 
explicando que era um trabalho encomen-
dado pela Universidade da Groenlândia, 
portanto, estava me dedicando, dia e 
noite, ao trabalho.

Pô, passei longos anos sob censura. 
Sei muito bem o que é isso. Desconjuro. 
E liguei um fato a outro: dias passados, 
quando tirava o carro da garagem, escutei 
mensagem de zap de um morador aqui 
de perto. Só deu para ouvir o ... alvo louro 
saindo do Uber ... Mas, não dei importân-
cia. Hoje em dia, confirmei que era o plano 
em ação. Isso deve ser crime. O Palimércio, 

As filas da vacina 
revelam idades

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“O cara que escreve um jogo 
proibido e que tem pontos de 
apostas em cada esquina, se 
assustou com as apostas no 78”

Neste início de março, o Rio de Janeiro protagonizou 
um dos mais tristes exemplos de desprezo do homem 
pelos animais. Após inspeção no Centro de Triagem de 

Animais Silvestres (Cetas), em Seropédica, o Ministério Públi-
co Federal (MPF) expediu recomendação à Superintendência 
do Ibama/RJ, de gestão do contra-almirante Alexandre Dias 
da Cruz, para restabelecer de imediato os cuidados e a recep-
ção de animais silvestres. Relatos contam que foram cons-
tatados 600 óbitos de animais nos últimos quatro meses no 
local. Outra irregularidade vista foi a de que o Cetas não está 
recebendo animais silvestres apreendidos, sendo que é o úni-
co estabelecimento público do estado autorizado a acolher 
animais silvestres debilitados, feridos ou  abandonados.

FALTA DE COMIDA
O MPF viu que o contrato de fornecimento de alimentos aos 
animais foi interrompido por um ano, e os que sobreviveram 
foram graças a doações privadas ou obtidas pelo Ministério 
Público do Estado, por transações judiciais. O MPF notificou o 
superintendente do Ibama a restabelecer o serviço de recep-
ção de animais silvestres vindos de ação fiscalizatória, resga-
tes ou entrega voluntária, junto ao Cetas, bem como serviço 
de destinação adequada dos animais que se encontram no 
local. Como também providenciar o serviço de tratadores dos 
animais, interrompido desde 20 de janeiro, garantindo, ainda, 
a manutenção do local, e assegurando a continuidade do 
serviço de alimentação e tratamento veterinário.

CRUELDADE

Animais 
sofrem maus 
tratos no Rio

 n Parlamentares da Alerj 
aprovaram Projeto Fura-Fi-
las, apresentado pelo depu-
tado Pedro Ricardo (PSL), 
que pune quem desrespeitar 
prioridade dos grupos de va-
cinação no estado com multa 
de cerca de R$ 37 mil.

 n Projeto de lei do deputado 
Marcus Vinícius (PTB) busca 
solucionar situação de mo-
radores do distrito de Vila 
do Pião, que faz divisa com 
Sapucaia, Teresópolis, São 
José do Vale do Rio Preto e 
Sumidouro. Proposta quer 
regularizar situação que há 
anos deixa moradores do dis-
trito sem saber de quem co-
brar a execução de serviços 
públicos essenciais. “Não po-
demos é prorrogar por mais 
tempo essa indefinição”. 

A QUEM 
PERTENCE A 
VILA DO PIÃO?

DIVULGAÇÃO

Ministério Público Federal constatou irregularidades no Cetas de Seropédica

PUNIÇÃO PARA QUEM 
FURA FILAS DA VACINA

Relatos 
contam 
que foram 
constatados 
600 óbitos 
de animais 
nos últimos 
quatro meses 
no local”

PICADINHO

O 1º Pajubá - Festival de Cinema LGBTI+ do Rio, de 8 a 14 de março, 
anunciou sua programação, online e gratuita.

CEPERJ oferece 320 vagas em cursos gratuitos de capacitação 
para servidores. Inscrições no site da instituição.

Brasilcap, empresa de capitalização da BB Seguros, sorteou R$ 8,7 
milhões em prêmios no primeiro bimestre do ano. 

Deputado Marcus Vinícius (PTB)

DIVULGAÇÃO

SAÍDA DA CRISE
 n O economista e pesquisador do FGV/IBRE Cláudio Consi-

dera disse que para o Brasil sair da crise serão necessárias 
três ações: “vacinação em massa, pagamento do auxílio 
emergencial e incentivo aos empregadores”. 

As mais lidas
Online

Para pai, PMs miraram 
em jovens mortos 

no Gogó da Ema no 
Chapadão.

RIO DE JANEIRO

Estudante de Medicina 
morre em acidente 

entre caminhão de lixo 
e moto

RIO DE JANEIRO

União Flasco? Loja vende 
camisa do Vasco com 

etiqueta do Flamengo
ESPORTES

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

SEOP VAI ANTECIPAR

OCUPAÇÃO
Pontos críticos de aglomeração, apontados pelo secretário, são as ruas Dias Ferreira, 
no Leblon, e Olegário Maciel, na Barra. Agentes terão apoio da PM e Polícia Civil

A 
Prefeitura do Rio 
fará ocupações ante-
cipadas em espaços 
públicos nos pontos 

críticos de aglomeração ci-
dade, como a Rua Dias Fer-
reira, no Leblon, e a Avenida 
Olegário Maciel, na Barra da 
Tijuca. Ao todo, mais de mil 
agentes estarão nas ruas para 
fiscalizar as novas medidas de 
restrição, que entraram em vi-
gor ontem. Além de fiscais da 
Secretaria de Ordem Pública 
(Seop) e da Guarda Municipal, 
as ações terão apoio da Polí-
cia Militar e de setores de in-
teligência da Polícia Civil. Os 
fiscais terão o auxílio, ainda, 
do Centro de Operações Rio, 
a partir do monitoramento 24 
horas por dia pelas 813 câme-
ras espalhadas pela cidade.

“As ocupações antecipa-
das dos espaços públicos vão 
acontecer por todo o território 
da cidade por meio da capila-
ridade de atuação da Guarda 
Municipal, e não apenas nes-
sas áreas do Leblon e da Barra, 
que aparecem no topo do ran-
king de denúncias de aglome-
rações na cidade”, acrescen-
tou o secretário de Ordem Pú-
blica Brenno Carnevale, em 
entrevista coletiva, no Centro 
de Operações Rio. 

A avaliação se as pessoas 
estarão em trânsito ou em 
permanência nas ruas entre 
23h e 5h, o que está vetado 
até a próxima quinta, será 
feita pelos agentes de fisca-
lização a partir da observa-
ção de cada caso concreto. 
Segundo o secretário Brenno 
Carnevale, o foco dos agen-
tes é evitar aglomerações. 

“O problema é permanecer 
nas ruas sem nenhum propó-
sito, sem nenhuma necessida-
de específica de deslocamen-
to, como acontece nos casos 
comuns de aglomeração para 
o consumo de bebidas alcoó-
licas, por exemplo, em deter-
minados locais. As pessoas po-
dem circular nas ruas de acor-
do com suas necessidades, o 
que não pode é ficar parado 
gerando aglomeração”, disse.

Também estão vetados o 
funcionamento de quiosques 
e do comércio ambulante fixo 
e itinerante na orla, além da 
realização de eventos e fes-
tas em áreas públicas e par-
ticulares, funcionamento de 
boates e casas de espetáculos 
e feiras especiais.

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA RIO

 > As multas para o 
descumprimento das 
normas aumentaram 
em relação às que fo-
ram aplicadas no Car-
naval. A penalidade 
para as pessoas que 
forem flagradas em 
situações como a não 
utilização de másca-
ras  e  ag lomeração 
passam de R$ 112,48 
para R$ 562,42. 

Já para os estabeleci-
mentos comerciais, as 

multas podem variar de 
R$ 2 mil até R$ 50 mil, 
além da interdição do 
estabelecimento e aber-
tura de processo para a 
cassação do alvará de 
funcionamento.

O secretário Bren-
no Carnevale reforçou 
que as pessoas pode-
rão frequentar praias 
e praticar exercícios 
nas areias e em demais 
equipamentos espor-
tivos da cidade e áreas 
de lazer, à exceção do 
horário compreendido 
entre 23h e 5h.

Multa para o 
comércio vai 
de R$ 2 mil a 
R$ 50 mil

Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevalle, detalha como será a fiscalização para conter aglomerações e fazer valer as medidas restritivas

Carnevalle: ação de agentes será dinâmica
 > O secretário Carnevale 

disse que a ação dos agentes 
será dinâmica. “Teremos 
comboios da Seop em pa-
trulhamento pela cidade e 
a Guarda Municipal agindo 
de forma capilarizada nas 
áreas de atuação de cada 
base. Além disso, teremos 
equipes à disposição para 
pronto emprego a partir do 
recebimento de denúncias 
pelo número 1746 e a par-
tir de troca de informações 

com a Policia Civil e a Polícia 
Militar”, disse Carnevale.

Também presente na cole-
tiva, o delegado Antenor Lo-
pes, diretor do Departamen-
to Geral de Polícia da Capital 
(DGPC), disse que os setores 
de inteligência das delegacias 
estarão em contato constante 
com órgãos municipais para 
repasse de informações sobre 
o descumprimento das novas 
medidas restritivas.

“Todos os delegados estão 

instruídos e atentos também 
aos casos de desobediência e 
de resistência contra os agen-
tes de fiscalização da prefeitu-
ra”, acrescentou Antenor.

Além de multa, cidadãos 
e donos de estabelecimentos 
que descumprirem as normas 
podem ser enquadrados no ar-
tigo 268 do Código Penal, que 
prevê multa e detenção de até 
um ano nos casos de descum-
primento de determinações 
do poder público com o obje-

tivo de conter a dissemina-
ção de doenças contagiosas.

“Já tivemos casos em que 
esse artigo foi aplicado du-
rante a pandemia. Mas é 
um caso extremo. É preciso 
avaliar cada situação e se há 
dolo, intenção de descum-
prir as regras, ou se as infra-
ções foram praticadas por 
desinformação, por exem-
plo. Essa avaliação será fei-
ta pela autoridade policial 
que estiver de plantão”.

Justiça derruba fechamento de bares às 17h
LUCIANO BELFORD

No Quiosque Naná, na Barra, cinco funcionários foram demitidos

A Prefeitura do Rio sofreu um 
revés no início da noite de on-
tem: a Justiça do Rio determi-
nou, em decisão liminar, que 
bares e restaurantes do Rio 
podem fechar às 20h, e não 
mais às 17h. O pedido foi fei-
to pela Associação Brasileira 
de Bares e Restaurantes Sec-
cional do Rio (Abrasel-RJ), 
que diz que o decreto “afronta 
os princípios da proporciona-
lidade e razoabilidade, afetan-
do a subsistência de seus as-
sociados e, por consequência, 
relevante setor da economia 
da cidade do Rio de Janeiro”.

E nesse primeiro dia de res-
trições, proprietários de quios-
ques na Zona Oeste já conta-
bilizam os prejuízos que terão 
com o fechamento das barra-
cas, como perda de alimentos 
armazenados e até demissões. 
Quiosque e comércios na orla 
deverão permanecer fechados 
por uma semana, conforme 
anunciado na última quinta-
-feira pela prefeitura.  

No Quiosque Naná, na 
praia da Barra da Tijuca, 
cinco funcionários foram 
dispensados. “Tive que dis-

pensar cinco funcionários 
para conseguir sobreviver. 
Não sei como vamos ficar, 
mas esta situação é injusta. 
Por que os bares e restau-
rantes podem funcionar e 
os quiosques não? Não 
queremos descumprir ne-
nhuma regra. Queremos só 
direitos iguais”, reclamou 
o proprietário Thadeu de 
Lima, de 38 anos. 

Um dos funcionários demi-
tidos do quiosque, Lucas Car-
doso Amaral, 23, disse que está 
preocupado com a situação. 
“Não sei o que vou fazer. Eu 
trabalho por comissão. Sem 
trabalho, não tem dinheiro. 
Estou preocupado e na espe-
rança disso passar logo”.

O vendedor de coco Lu-
cas Pierre, 38, contou que 
seu faturamento vai cair 
90%. “Bate um desespero. 
Cancelei todos os pedidos 
que tinha feito para os 
próximos três dias. Ven-
dia três mil cocos por dia, 
agora vou reduzir para 300, 
vendedo nas feiras e para 
alguns clientes fixos. Com 
esta quantidade menor vou 
ter que terceirizar a com-
pra e ganhar menos. Mas é 
o que dá pra fazer”.

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

ORIENTAÇÃO TÉCNICA

 NEm nota, a prefeitura anun-
ciou que vai recorrer. “A pre-
feitura vai recorrer da decisão 
por entender ser insuficiente o 
fechamento a partir das 20h. 
De acordo com a Vigilância em 
Saúde e a Secretaria de Ordem 
Pública, o horário das 17h, que 
consta no decreto, foi estabele-
cido a partir de orientação téc-
nica para diminuir a circulação 
de pessoas, evitar aglomeração 
e garantir o distanciamento so-
cial. Somente este ano, das 284 
infrações sanitárias, mais de 

87% foram realizadas no perío-
do noturno, evidenciando este 
ser o horário com mais pontos 
de aglomeração e descumpri-
mento das regras por parte da 
população”, diz a nota.

“A Secretaria Municipal de 
Saúde constatou na quinta-feira 
um aumento de 16% dos casos 
de atendimento de síndrome 
gripal e síndrome respiratória 
aguda grave nas unidades de 
urgência e emergência da cida-
de, o que reforça a necessidade 
de maior rigor”, finaliza.

Prefeitura vai recorrer da decisão

Empresários protestam e pedem abertura até 23h
 > Apesar da Justiça do Rio 

determinar, em decisão li-
minar, que bares e restau-
rantes do Rio podem fe-
char às 20h, empresários 
fizeram uma manifesta-
ção no fim da tarde de on-
tem pedindo que horário 
seja ampliado para às 23h. 

O protesto reuniu centenas 
de pessoas na Estrada da 
Gávea, em São Conrado, na 
Zona Sul do Rio. 

“É uma tentativa de mini-
mizar os prejuízos. O ideal 
mesmo seria manter o horá-
rio de funcionamento nor-
mal, com capacidade redu-

zida. Assim evitaria aglo-
meração e não prejudicaria 
os estabelecimentos. Essa 
medida vai quebrar o setor. 
Estamos há um ano tendo 
prejuízos. Só hoje mandei 10 
funcionários embora e tive 
que suspender os pagamen-
tos. Com esta restrição meu 

faturamento cai 80%”, 
disse Gabriel Fonseca, 37, 
proprietário de um bar e 
um quiosque no Leblon. 

Amanhã uma nova 
manifestação está mar-
cada para às 18h, na Pra-
ça Antero de Quental, no 
Leblon. 

Penalidade 
individual pode 
chegar a 
R$ 562,42
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Caxias tem filas e reclamações em 
dia de vacinação para os idosos 60+
Polícia Rodoviária Federal foi acionada por conta do engarrafamento que se formou na BR-040

REGINALDO PIMENTA

O 
primeiro dia de va-
cinação para pes-
soas com 60 anos 
ou mais foi de mui-

ta confusão e filas quilomé-
tricas em Duque de Caxias. 
A vacinação ampliada para 
o grupo etário de 60 anos 
ou mais teve início às 7 ho-
ras da manhã de ontem, em 
nove pontos de vacinação 
instalados no distrito de 
Xerém. Entretanto, desde 
as 23h do dia anterior já era 
possível registrar a presença 
de carros e pessoas nos pon-
tos divulgados aguardando 
o início da vacinação.

Por causa disso, na Praça 
da Mantiquira, houve um 
longo congestionamento 
que chegou a afetar o tráfe-
go na Rodovia Washington 
Luiz. A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) precisou ser 
acionada. De acordo com 
a PRF, houve, pelo menos, 
três quilômetros de lenti-
dão na via, na entrada de 
Xerém, por causa da ação 
de imunização.

Já nos locais onde as va-
cinas estavam sendo apli-
cadas, centenas de pessoas 
formaram  filas. “Levei mi-
nha mãe e minhas tias para 
vacinar, saímos de casa 
eram 4h da manhã. Já saí-
mos cedo porque sabíamos 
que poderíamos enfrentar 
confusão, mas o cenário foi 
muito pior. Não consegui-
mos nem senha para a va-
cinação. Quando chegamos 
no drive-thru da Mantiqui-
ra, já deveria ter mais de mil 
carros”, disse Luan Santos, 
que é morador do bairro 
Jardim 25 de Agosto.

O anúncio da Prefeitura 
de Duque de Caxias atraiu 
pessoas de outras cidades 
e estados. Não era preciso 
apresentar comprovante 
de residência para receber 
a dose. Duque de Caxias é o 
único município do Gran-
de Rio que estendeu a va-
cinação a qualquer idoso 
acima de 60 anos.

 > A Prefeitura de Du-
que de Caxias emitiu 
nota sobre as filas que 
se formaram para a va-
cinação na cidade, on-
tem, informando que 
a Guarda Municipal e 
agentes de trânsito es-
tavam organizando o 
tráfego e os idosos que 
buscavam os postos. 

O comunicado diz 
que moradores de ou-
tros municípios e até de 
outros estados foram a 
Caxias para tentar se 
vacinar contra a covid, 
embora o estoque fosse 
de apenas 6,1 mil doses 
do imunizante.

“A Prefeitura de Du-
que de Caxias esclarece 
que, desde o início da 
campanha de vacina-
ção contra a covid-19, 
priorizou os idosos de 
80 anos ou mais e pro-
moveu inúmeras ações 
de imunização para este 
público-alvo, em toda a 
cidade. Após um mês 
de campanha, a pro-
cura pelos pontos de 
vacinação pelos idosos 
dessa faixa etária dimi-
nuiu consideravelmen-
te, demonstrando que a 
maior parte do público-
-alvo já tinha sido bene-
ficiada”, diz a nota.

E continua: “Nesta 
sexta-feira, iniciamos 
esta nova etapa, com 
vários pontos de vaci-
nação em Xerém, no 
quarto distrito, sen-
do um deles com sis-
tema drive-thru. O ob-
jetivo é garantir que o 
maior número de ido-
sos seja atendido”. A 
nota informou ainda 
que desde as primei-
ras horas da manhã a 
procura foi grande. 

Muita gente 
para poucas 
vacinas

S e g u n d o  o  p r e f e i t o 
Washington Reis seriam 
aplicadas 6.100 doses nes-
ta sexta-feira.”Hoje vamos 
aplicar 6.100 vacinas, então 
tem que começar cedo. Nós 
madrugamos, distribuímos 

as senhas, divulgamos bem, 
são nove novos pontos de 
vacinação para diminuir a 
aglomeração. O que eu não 
admito é a vacina ficar guar-
dada na geladeira”, afirmou 
Washington Reis.

 N Na quinta-feira, o Ministério 
Público do Estado do Rio de 
Janeiro (MP-RJ), emitiu reco-
mendação ao município para 
que seja observado o Plano 
Nacional de Imunização, que 
estabelece como grupo prio-
ritário pessoas acima de 60 
anos, mas com ressalvas.

No texto, o MP-RJ aler-
ta que “a taxa de letalidade 
por covid-19 é maior de acor-
do com a elevação da faixa 

etária, de modo que um ido-
so com 79 anos é mais vulne-
rável, em tese, do que outro 
com 60 anos” e, portanto, 
recomenda “priorizar as ida-
des mais elevadas dentre a 
faixa etária de 80 a 60 anos, 
tendo em vista a maior taxa 
de letalidade entre os mais 
idosos, evitando, desta for-
ma, que pessoas mais jovens 
sejam vacinadas antes de 
pessoas mais idosas”.

GARANTIA AOS IDOSOS

Recomendação do MP-RJ

 > Pouco mais de um ano 
se passou desde o início da 
pandemia no Brasil. De lá 
para cá, a população tem 
recebido uma enxurrada 
de informações - muitas 
delas falsas, ressalte-se - so-
bre dicas e protocolos para 
diminuir os riscos de in-
fecção. O mais recente dos 
rumores é de que só o uso 
de uma máscara cirúrgica 
embaixo de outra másca-
ra de pano poderia evitar a 
contaminação pelas novas 
variantes da Covid-19 que 
circulam no país. Especia-
listas, no entanto, discor-
dam da ideia de sobrepo-
sição de máscara.

“A máscara cirúrgica 
embaixo da de pano au-
menta o desconforto”, avisa 
o médico infectologista da 
UFRJ Edmilson Migows-
ki. “Quem usa máscara não 
tem costume. Por conta 
disso, leva a mão ao rosto 
com maior frequência do 
que levaria se usasse uma 
máscara mais confortável. 
Uma das fontes de conta-
minação mais impactan-

Uso de duas máscaras não é necessário se protocolo for seguido

Médica chama atenção para o uso incorreto da máscara

GILVAN DE SOUZA / AGENCIA O DIA

 > A Fiocruz identificou 
variantes do coronaví-
rus em 62,7% das amos-
tras coletadas no Estado 
do Rio. A publicação foi 
feita por meio de um co-
municado técnico emi-
tido pelo Observatório 
Covid-19 Fiocruz. O do-
cumento faz um alerta 
sobre uma dispersão 
geográfica das chama-
das “variantes de preo-
cupação” para todo o ter-
ritório nacional.

Entre os oito estados 
monitorados pela Fio-
cruz nesta publicação, o 
Rio de Janeiro é o quar-
to com o maior índice 
de taxa registrada das 
“variantes da preocu-
pação”. O levantamento 
também detectou alta 
presença desse registro 
nas três regiões do país 
avaliadas: Sul, Sudeste 
e Nordeste.

São três variantes 
atualmente detecta-
das: P1 (Amazonas); 
B.1.1.7, do Reino Unido, e 
B.1.351, da África do Sul.

Fiocruz faz 
alerta sobre 
variantes 

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

tes é a mão não higienizada, 
contaminada, tocando olhos, 
boca, nariz e a própria másca-
ra”, explica. Para Migowski, o 
mais efetivo para diminuir o 
risco de infecção ainda é o tra-
dicional protocolo sanitário: 
uso da máscara contínuo em 
locais públicos, mãos higieni-
zadas e distanciamento.

“Acho que as pessoas po-
dem usar a máscara de pano, 
com o procedimento padrão, 
não ficar levando a mão ao 
rosto. Em tese, esses vírus 

mutantes podem ter maior 
transmissibilidade. Mas re-
pito, a gente continuar obser-
vando a não aglomeração, a 
higienização das mãos, e a 
vacinação - esta tão logo pos-
sível -, são as medidas mais 
acertadas. Ao lado, obvia-
mente, de uma outra medi-
da, que é orientar população 
sobre os sintomas da doença. 
Suspeitando enfermidade, 
aumentar o distanciamento. 
E o terceiro pilar, que é o tra-
tamento imediato”.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Levei minha mãe e minhas tias para 
vacinar, saímos de casa eram 4h 
da manhã. Já saímos cedo porque 
sabíamos que poderíamos enfrentar 
confusão, mas o cenário foi muito pior”

LUAN SANTOS, morador

Colaborou o estagiário Jorge Costa

 > Para a médica, geria-
tra e psiquiatra Rober-
ta França, a população 
ainda falha gravemen-
te no uso cotidiano das 
máscaras, ao usar abai-
xo do nariz ou se comu-
nicar com outra pessoa 
sem a posição correta da 
proteção. Para ela, mais 
fundamental que o uso 
de duas máscaras é o uso 
de uma corretamente.

“Se usássemos a más-
cara da forma correta e 
não tirássemos em ne-
nhum momento do dia, 
nós não estaríamos vi-
vendo o cenário atual. 
Porém, as pessoas fin-
gem que usam as más-
caras. Elas usam em 
todos os lugares, me-
nos na boca e no nariz 
durante todo o tempo 
que estão fora de casa. 
Falam no celular, des-
cem a máscara. Vai fa-
lar com alguém, tira a 
máscara. Tudo isso tem 
inviabilizado”, afirma a 

especialista.  
“Diante do cenário 

atual, alguns lugares 
já mostram que a más-
cara de plano simples 
não é efetiva contra as 
variantes. Alguns lu-
gares do mundo já se 
orienta a máscara ci-
rúrgica. Não é preciso 
ter descarte imediato, 
mas precisa ter vários 
cuidados. Em breve, 
vamos realmente não 
poder mais usar a más-
cara de tecido, e ter que 
passar a usar as másca-
ras que são cirúrgicas. 
Trocá-la a cada quatro 
horas, se estiver num 
ambiente hospitalar, ou 
de muita gente. Mas as 
pessoas usam as mes-
mas máscaras de pano 
dias e dias, sem lavar, 
higienizar. A verdade 
é que não seguimos as 
medidas necessárias”, 
completou a médica.

População falha no uso
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Estudante morre em colisão 
entre caminhão de lixo e moto 
Carolina Sobreira Ardente, de 27 anos, estava finalizando a faculdade de Medicina

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

Carolina Sobreira Ardente estava com o namorado, Vinícius Martins, em uma moto Harley-Davidson 

U
ma mulher morreu 
e um homem ficou 
ferido, na noite de 
quinta-feira, após 

um caminhão de lixo e uma 
moto colidirem. A estudante 
de Medicina da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), Carolina Sobreira 
Ardente, de 27 anos, morreu 
no momento da colisão. O 
namorado da vítima e bom-
beiro, Vinicius Bartalo Mar-
tins, foi encaminhado para 
o Hospital Municipal Sal-
gado Filho e está internado 
em estado grave. O aciden-
te aconteceu na Rua Getú-
lio, esquina com Cirne Maia, 
no Cachambi, na Zona Norte 
do Rio. O Corpo de Bombei-
ros foi acionado para o local 
às 21h16. 

Segundo testemunhas que 
estavam no local, o casal esta-
va em uma moto Harley-Da-
vidson quando foi atropelado 
e arrastado a uma longa dis-
tância por um caminhão da 
Comlurb, por volta das 20h. 
Junto com a moto, outros qua-
tro veículos também foram 
atingidos pelo caminhão.

De acordo com a Comlurb, 
o condutor da moto avançou 
o sinal e o motorista do cami-
nhão, que estava cheio de lixo 
e indo esvaziar o conteúdo, 
tentou desviar e acabou atin-
gindo veículos estacionados. 
“O caminhão já tinha termi-
nado a coleta, não havia mais 

estava finalizando o curso de 
Medicina. O corpo dela foi 
liberado do Instituto Médi-
co Legal (IML) na tarde de 
ontem.

O advogado da família de 
Carolina, Custódio Pereira 
Neto, suspeita que o cami-
nhão estivesse em excesso de 
velocidade em uma via resi-
dencial com limite de veloci-
dade de 40 km/h. “Estive no 
local e acompanhei a perícia. 
É um lugar residencial. O ca-
minhão é pesado e subiria o 
início de uma rua. Havia si-
nalização de pardal”.

Segundo ele, o caminhão 
arrastou quatro veículos e 
deslocou a moto por 50 me-
tros. O advogado disse que as 
circunstâncias do acidente 
serão constatadas nas ima-
gens de câmera de segurança 
do local.

Em nota, a Comlurb infor-
mou que está acompanhan-
do as investigações sobre o 
acidente e se solidariza com 
as famílias dos envolvidos e 
lamenta profundamente o 
trágico acidente.  

Andre Costa Barros se submeteu ao 
procedimento para fugir da polícia

Preso miliciano que fez 
harmonização facial

REPRODUÇÃO

Na terça-feira, o Portal dos Procurados chegou a divulgar um cartaz 

A Polícia Civil prendeu, na 
noite de quinta-feira, um 
miliciano que fez harmoni-
zação facial para despistar 
as autoridades. André Cos-
ta Barros, conhecido como 
André Boto, é apontado de 
extorquir comerciantes 
e moradores dos bairros 
Curicica, Recreio dos Ban-
deirantes e Campo Grande, 
na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a polí-
cia, o miliciano também 
é investigado pela cons-
trução de prédios do gru-
po paramilitar do qual 
ele seria um dos inte-
grantes. Em dezembro do 
ano passado, no Recreio 
dos Bandeirantes, a polí-
cia chegou a interditar a 
construção de um prédio 
com 37 apartamentos. As 
investigações apontam 

que as vendas renderiam aos 
proprietários lucro de cerca 
de R$ 12 milhões.

Policiais do Departamen-
to Geral de Combate à Cor-
rupção, ao Crime Organiza-
do e à Lavagem de Dinheiro 
(DGCOR-LD), em conjunto 
com a Coordenadoria de 
Recursos Especiais (CORE) 
prenderam André em fla-
grante pelos crimes de recep-
tação e porte ilegal de arma 
de fogo. Contra ele foi cum-
prido um mandado de prisão 
expedido pela Justiça pelos 
crimes de tráfico de drogas, 
porte ilegal de arma de fogo e 
organização criminosa.

Na terça-feira, o Portal dos 
Procurados chegou a divul-
gar um cartaz que pudesse 
ajudar com informações que 
pudessem levar à prisão de 
André.

garis atuando e estava indo 
vazar quando aconteceu. In-
felizmente, uma mulher que 
estava na garupa morreu e o 
rapaz que estava pilotando 
foi levado em estado gravís-
simo para o hospital”, disse 
em nota.

Segundo informações da 
empresa, o motorista do ca-
minhão sofreu uma crise de 
hipertensão arterial e foi enca-
minhado ao Hospital Salgado 
Filho, no Méier.

A família de Carolina 
vai apurar a responsabilida-
de da morte da jovem, que 

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br

Colaborou a estagiária Karen Rodrigues
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Familiares 
acusam PMs 
por mortes 
de jovens
Pai de um deles diz que filho e amigos 
foram alvos de policiais do 41º BPM

BEATRIZ PEREZ/AGÊNCIA O DIA

Flávio de Oliveira, pai de Guilherme: “Tenho certeza que meu filho não estava envolvido em nada”

O 
pai de um dos jovens 
mortos na noite de 
quinta-feira em ação 
policial no Gogó da 

Ema, Complexo do Chapa-
dão, Zona Norte, acredita que 
o filho mais velho, Guilherme 
Machado Oliveira, 20 anos, 
e outros três amigos tenham 
sido alvos de agentes do 41º 
BPM (Irajá) que entraram na 
comunidade. O corretor de 
imóveis Flávio Erasmo de Oli-
veira, 44, conseguiu liberar o 
corpo sem que o pedido de pe-
rícia para detectar pólvora nas 
mãos tivesse sido feito. 

As famílias de outros dois 
jovens mortos dizem que eles, 
colegas no serviço militar, fo-
ram alvejados enquanto esta-
vam em um bar na comuni-
dade. Três rapazes morreram 
e o quarto está internado no 
Hospital Carlos Chagas, em 
Marechal Hermes. 

A PM chegou a divulgar 
em sua conta no Twitter na 
mesma noite que agentes 

do 41º BPM entraram em 
confronto com criminosos 
e apreenderam uma pisto-
la, granada, rádio transmis-
sor, munições e drogas. Mas 
para as famílias, não houve 
confronto e os PMs teriam 
plantado provas, como dro-
gas e celulares no local, para 
incriminá-los. As polícias Ci-
vil e Militar não retornaram 
contatos de O DIA.

“Fui na 31ª DP ver o R.O. e 
pedi ao delegado o exame de 
pólvora na mão. Informaram 
que esse pedido é de exclusivi-
dade da investigação. Os PMs 
alegaram que teve troca de ti-
ros, então queria que houvesse 
a prova”, afirmou Flávio.

O jovem havia dado baixa 
no Colégio Militar da Tijuca, 
onde trabalhava como guar-
da-vidas, e recebido oportuni-
dade de prestar serviço como 
civil na piscina da unidade a 
partir de segunda. “Pelos bons 
serviços acabou sendo muito 
querido pelo coronel, coman-
dante. Estudava Educação físi-
ca, descobriu a paixão no colé-
gio”, lembra o pai emocionado.

A gente falava para 
os filhos andarem 
com documento, 
porque se você é 
preto e pobre, é 
bandido nesse país
FERNANDA OLIVEIRA, 
madrasta de Guilherme

 > As famílias de Gabr-
yel Marques de Olivei-
ra, 21, e Guilherme, 20, 
pediram justiça ontem 
no IML. Os dois servi-
ram no Colégio Militar 
da Tijuca. Ambos foram 
descritos como rapazes 
atléticos. Os celulares e 
documentos dos jovens 
desapareceram, denun-
ciaram os parentes, que 
questionavam porque 
no registro de ocorrên-
cia os jovens ficaram 
sem identificação, já que 
portavam documentos. 

“Mataram meu meni-
no. Estudante de Direito. 
Sonhava em ser delega-
do da PF”, disse emocio-
nada a mãe de Gabryel, 
Liliane de Oliveira, 44.

Guilherme Machado 
Oliveira, 20, morava com 
a mãe em Guadalupe. A 
madrasta, Fernanda 
Machado Oliveira, con-
ta que o enteado, a quem 
chama de filho, havia 
dado baixa no serviço 
prestado no Colégio Mi-
litar havia uma semana.

“A gente falava para 
os filhos andarem com 
documento, porque se 
você é preto e pobre, 
é bandido nesse país”, 
criticou Fernanda.

Celulares e 
documentos 
sumiram

 NNo laudo do IML foram cons-
tatados dois tiros em Guilherme: 
um na costela e outro nas costas. 
“Miraram neles. Foram dois ti-
ros. Foi um nas costas. Deviam 
estar fugindo dos tiros. Não foi 
bala perdida. Não socorreram. 
Só transportaram ele do cam-
burão, sem vida, ao hospital”, 
contesta Flávio.

O corretor de imóveis diz 
que vai procurar advogado ou 

instituições para ajudar a famí-
lia no caso. “Os PMs que come-
teram esses assassinatos têm 
que ser punidos e julgados na 
forma da lei. Tenho certeza que 
meu filho não estava envolvido 
em nada. Essa política de com-
bate às drogas em que policiais 
alegam confronto, matam e 
vão embora precisa acabar. 
Não podem agir como capitão 
do mato”, criticou.

‘NÃO FOI BALA PERDIDA’

Tiro nas costas, outro na costela

VÍTIMAS

QUATRO
Três rapazes morreram e o 
quarto está internado no 
Hospital Carlos Chagas, após 
ação da PM no Gogó da Ema.

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br
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Além da Vida
PAULO MÁRCIO

Se você vê 
sentido nos 
princípios, 
pode se 
considerar 
espírita ou, 
no mínimo, 
que crê no 
espiritismo”
ÁTILA NUNES

PRINCÍPIOS

CINCO PISTAS 
PARA SABER SE 
VOCÊ É ESPÍRITA

O 
espiritismo popularmente conhecido como karde-
cismo é uma proposta filosófica, não religião. Já a 
Umbanda e o Candomblé são religiões, sim, com 

dogmas e ritos. Só que tanto a Doutrina Espírita quanto 
as religiões de matriz africana praticam a comunicação 
com os espíritos, daí a razão de se chamar a todas essas 
correntes de espiritismo. Todas, contudo, seguem cinco 
princípios básicos da forma de ver o mundo.

O primeiro e mais importante de todos é a crença na exis-
tência de Deus como inteligência suprema. Para os que creem 
na reencarnação, Deus não só existe como é a causa inteli-
gente do universo. É absolutamente impossível para um ateu, 
crer no espiritismo, embora não signifique que seu espírito 
também não esteja num processo de evolução positiva.

O segundo é a imortalidade da alma (ou do espírito). A 
convivência espírito x matéria nos acompanha desde os egíp-
cios até hoje. Todas as culturas sempre buscaram uma expli-
cação para essa dualidade: alma e corpo. E sempre tiveram 
imensa dificuldade para algo realmente difícil de entender. 

O terceiro princípio é a comunicação com os espíritos. Em 
todo o mundo, existem doutrinas filosóficas e religiões que 
praticam a comunicação com almas desencarnadas, isto é, 
aqueles que não estão mais entre nós. Daí porque, quem crê 
na comunicação com espíritos, não costuma dizer que “fula-
no morreu”, e sim, “fez passagem” (a um mundo espiritual). 

O quarto princípio é o da reencarnação, isto é, a crença de 
que todos nós passamos por experiências corporais com o 

Para onde vão as almas 
das pessoas ruins, como 
criminosos? Eles têm 
o mesmo destino das 
pessoas boas, apesar 
de terem cometido 
barbaridades contra 
outras pessoas?

objetivo de nos aperfeiçoarmos. Bem, aí reside também a 
crença da justiça divina, já que todos usamos do nosso livre 
arbítrio no mundo terreno. Acreditamos que as coisas acon-
tecem por uma razão e as dificuldades – sejam quais forem – 
alimentam a necessidade de aperfeiçoamento espiritual.

O quinto princípio é o da evolução espiritual: a evolu-
ção acontece no espírito, não no corpo, embora tenha 
consequências materiais, é óbvio. Esse processo espiritual 
faz com que o espírito (ou alma) alcance um nível de ma-
turidade tão apurado, que não reencarna mais. Por isso, 
o livre arbítrio é fundamental, porque nossas escolhas é 
que nos farão evoluir espiritualmente. 

Se você vê sentido nos princípios acima, certamente 
pode se considerar espírita ou, no mínimo, uma pessoa 
que crê no espiritismo. E isso não invalida o fato de você 
praticar – ou não – uma religião.

Bem, nos próximos artigos, vamos falar sobre o papel 
desempenhado pelas entidades nos centros e continuar 
respondendo às dúvidas dos nossos leitores.

?

Coluna publicada aos sábados

Além da 

n e-mail: 
vidaalemdavida@ 
atilanunes.com.br

Átila Nunes

dúvidadúvida

 > Vanessa Oliveira

Nova Iguaçu) 

 nTodos temos o livre arbítrio. Pessoas 
que optam por vida de crimes vão 
para o umbral, região espiritual 
caracterizada pelo sofrimento e 
habitado por quem desencarnou, 
mas que ainda mantém 
pensamentos ou atitudes negativas 
ligados à vida terrena. É a dimensão 
que está entre a material (ou física) 
e a espiritual, a porta de entrada. O 
tempo de permanência no umbral 
vai depender do estágio evolutivo 
do espírito e do reconhecimento das 
faltas cometidas. Uma vez feita a 
autoanálise, aí sim, o espírito ganha 
sintonia com planos mais elevados 
da espiritualidade. Por isso, o tempo 
de permanência no umbral não deve 
ser entendido como castigo.

Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

Advogado, jornalista, articulista e escritor

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/

alemdavida

Consultas de vagas para o 
Sisu já estão disponíveis 
São 209 mil oportunidades em 5,6 mil cursos de graduação de 110 instituições

AGÊNCIA BRASIL

A consulta das vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo

O Ministério da Educação libe-
rou ontem a consulta de vagas 
que serão ofertadas no primei-
ro processo seletivo de 2021 do 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu). As oportunidades so-
mam 209.190, distribuídas em 
5.685 mil cursos de graduação 
de 110 instituições públicas de 
Educação Superior.

Os dados para consulta 
ainda são preliminares, pois 
podem ser alterados pelas ins-
tituições que aderiram à edi-
ção do Sisu até, no máximo, a 
véspera da abertura das inscri-
ções. O período de cadastros 
dos candidatos será de 6 a 9 de 
abril. O resultado do Sisu está 
previsto sair em 13 de abril.

A consulta das vagas fica-
rá disponível na página ele-
trônica do Sisu até o final do 
processo seletivo. É possível 
visualizar as vagas ofertadas 
por modalidade de concor-
rência, cursos e turnos, ins-
tituições e localização dos 
cursos. Também será possí-
vel acessar a íntegra do do-
cumento de adesão de cada 
uma das 110 instituições que 
aderiram ao Sisu.

Todas as instituições pú-
blicas de educação superior 
puderam aderir ao Sisu, edi-
ção do primeiro semestre de 
2021, até o dia 23 de feverei-
ro, quando teriam que indi-
car as condições específicas 
de concorrência às vagas por 

na redação, e não tenha feito 
o Enem como treineiro.

O Sisu é o sistema informa-
tizado do MEC no qual as ins-
tituições públicas de Educação 
Superior oferecem vagas a se-
rem disputadas por candida-
tos inscritos em cada edição 
da seleção. 

Os candidatos são selecio-
nados para as opções de cur-
sos indicadas no ato de inscri-
ção, de acordo com a melhor 

classificação de nota obtida na 
edição mais recente do Enem, 
que será a de 2020. Após as 
inscrições, de 6 a 9 de abril, o 
resultado da chamada única 
será em 13 de abril

A matrícula ou registro aca-
dêmico ocorrerá de 14 a 19 de 
abril. A manifestação de inte-
resse em participar da lista de 
espera vai de 13 a 19 de abril.

Antigo dono afirma que negócio com 
senador Flávio Bolsonaro está quitado

Documentos revelam 
contradições na 
compra de mansão

REPRODUÇÃO

Advogados do empresário revelam que Flávio deve R$ 1,78 milhão

A compra de um mansão 
por cerca de R$ 6 milhões 
em Brasília pelo senador 
Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos) segue cercada de 
contradições. Documentos 
revelam informações que 
não procedem em relação 
ao pagamento feito pelo 
senador Flávio Bolsonaro 
para fechar o negócio mi-
lionário na capital federal.

Conforme a documenta-
ção, Flávio e Fernanda, mu-
lher do senador, que é filho 
do presidente Bolsonaro, 
pagaram R$ 2,87 milhões 
com “recursos próprios” e 
o restante do valor do imó-
vel, cerca de R$ 3,1 milhões, 
por meio de um financia-
mento no Banco de Brasí-
lia (BRB), com taxa de juros 
reduzida, de 3,71% ao ano. 
Na última terça-feira, no 
entanto, o antigo dono da 

casa, o empresário Juscelino 
Sarkis, disse que o negócio es-
tava todo quitado, como cons-
ta na escritura.

“Tudo pago. Uma parte ele 
pagou, outra parte pegou fi-
nanciamento, que também 
já foi pago. A transação tá, 
tá ok”, afirmou o empresário. 

Mas nota assinada pelos ad-
vogados do empresário revela 
que Flávio Bolsonaro ainda 
deve R$ 1,78 milhão. Segundo 
os advogados, o filho do pre-
sidente pagou R$ 3,1 milhões 
que vieram do financiamento 
do BRB e mais R$ 1,09 milhão 
em três transferências bancá-
rias em novembro e dezembro.

A mansão comprada fica 
em um condomínio de pou-
cas casas numa área nobre de 
Brasília. Flávio Bolsonaro já 
tem a posse do imóvel.

elas ofertadas no âmbito da 
seleção unificada.

COMO PARTICIPAR

As inscrições no Sisu serão, 
exclusivamente, na página 
sisu.mec.gov.br. O cronogra-
ma e as regras dessa edição 
foram oficializadas por meio 
do edital 10. Para participar 
será exigido que o candidato 
tenha feito o Enem de 2020, 
obtido nota superior a zero Com informações da Agência Brasil Com informações do iG
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FLAMENGO VASCO

Reforçado por Michael, 
Mengão pega o Macaé
Rubro-Negro busca hoje a sua segunda vitória no Campeonato Carioca

MARCELO CORTES / FLAMENGO

Flamengo foi o único grande a vencer na estreia no Carioca

Ú
nico grande a ven-
cer na estreia do 
Campeonato Cario-
ca, o Flamengo vai 

em busca de mais um resul-
tado positivo pela competi-
ção contra o Macaé hoje, às 
18h, no Maracanã. Atual bi-
campeão do torneio, o Ru-
bro-Negro seguirá atuando 
com uma equipe que conta 
na maioria com jogadores 
sub-23.

A novidade para a partida 
fica por conta de Michael. O 
atacante, de 24 anos, deverá 
ser o jogador mais experien-
te do Flamengo no duelo. 

“Fiz questão de me colo-
car à disposição da comissão 
técnica para a disputa do Es-
tadual, com objetivo de cola-
borar com o grupo, me man-
ter em atividade, crescendo 
e evoluindo no que for possí-
vel. Acho que será algo bem 

positivo para todos”, afirmou 
Michael em entrevista ao 
portal “globoesporte.com”.

O Macaé estreou com der-
rota na competição. Após 
perder para o Bangu, em 
casa, a equipe do Norte do 

estado busca um resultado 
positivo na competição. O 
elenco da equipe do Macaé 
conta com um ex-jogador do 
Flamengo, o volante Amaral, 
que foi campeão da Copa do 
Brasil em 2013.

Após a vitória na estreia 
do Carioca, o treinador Mau-
rício Souza vai fazer mudan-
ças no time titular para o 
jogo de hoje contra o Macaé. 
Dos que começaram contra 
o Nova Iguaçu, saem Yuri de 
Oliveira, que continua sen-
tido dores no adutor da coxa 
esquerda, Daniel Cabral e 
Lázaro. Pepê, Hugo Moura e 
Michael, entram, respectiva-
mente, nas vagas.

A saída de Lázaro chama 
a atenção, tendo em vista 
que ele é considerado uma 
das grandes apostas da base 
rubro-negra. O atacante fez 
nove gols na última tempo-
rada e foi destaque contra 
o Nova Iguaçu. Segundo o 
“Footstats”, o jogador de 18 
anos, foi o melhor da partida 
em desarmes certos e assis-
tências para finalização, uma 
delas gerou o gol da vitória.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Flamengo enfrenta o 
Macaé hoje, no Maracanã, 
e, ainda com a garotada, o 
grande fator novo do espe-
táculo será a homenagem na 
terceira camisa do Rubro-
-Negro, ou melhor, octacam-
peão brasileiro. É assim que 
a parte mais nobre da camisa 
será estampada por conta do 
título da maior competição 
nacional do país em 2020/21. 
É bom até para inspirar os 
jogadores jovens porque os 
próximos capítulos da histó-
ria também passam por eles. 
Grande fase!

HOMENAGEM JUSTA
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O QUE A CBF NÃO FAZ...

O 
árbitro Grazianni Maciel Rocha e o ban-
deirinha Rafael Sepeda de Souza erra-
ram feio no jogo entre Fluminense e Re-

sende, quando o Tricolor foi derrotado por 2 a 
1 e um impedimento escandaloso foi marcado 
para anular o gol do time das Laranjeiras. Não 
tinha VAR, então não dá nem para falar do re-
curso, mas a Federação de Futebol do Rio agiu 
rápido e colocou os profissionais em recicla-
gem. Atitude correta, pois o Cariocão não pode 
começar já com impunidade em um erro tão 
grave. É um exemplo que a CBF deveria seguir, 
já que a frequência de erros do quadro nos Bra-
sileiros e Copa do Brasil é enorme e raramente 
os profissionais são punidos. Do olhar básico, a 
medida da Ferj foi apenas uma obrigação. Mas, 
em terra de quem nada faz, quem faz pouco ga-
nha valor. Está na hora de a CBF rever seus con-
ceitos e, se não vai punir, que pelo menos encare 
a profissionalização da arbitragem como pauta 
principal, pois eles, infelizmente, têm sido tão 
importantes quanto os jogadores.

Fluminense foi derrotado pelo Resende, na quinta-feira

 nJogadores que vestem a 
camisa do Vasco há mais 
tempo no elenco atual, 
Pikachu (foto) e Henrique 
não devem ter seus vínculos 
renovados com o Gigante 
da Colina. As medidas fa-
zem parte da reformulação 
completa do elenco e os no-
mes já não agradam à dire-
toria e muito menos à torci-
da. É natural que os laterais 
busquem novos rumos. Ci-
clos acabam e os deles, com 
a camisa do Cruzmaltino, 
realmente parecem ter che-
gado ao limite...

CICLOS TÊM FIM

FUTEBOL AMEAÇADO...

 nAs Eliminatórias da Copa devem ser o primeiro grande 
encontro oficial de futebol a parar novamente por conta 
da covid-19. A Conmebol está avisada que a maioria dos 
grandes times da Europa não vai liberar seus jogadores em 
convocações. Guardiola, técnico do Manchester City, disse 
que os atletas do time inglês não sairão do país. Não se es-
pantem se os campeonatos do Brasil começarem a parar...
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Sob o comando de Diogo Siston, Gigante 
tenta recuperação após derrota na estreia

Em busca da primeira 
vitória, Cruzmaltino 
encara o Voltaço

Após ser derrotado na es-
treia contra a Portuguesa, 
em São Januário, o Vasco 
tem a chance de se reabi-
litar no Campeonato Ca-
rioca na partida de hoje, 
contra o Volta Redonda, 
às 21h05, no Raulino de 
Oliveira.

Novamente sem a pre-
sença dos jogadores prin-
cipais e sem o técnico 
Marcelo Cabo, o respon-
sável por comandar o Vas-
co na partida será Diogo 
Siston, que deverá escalar 
a equipe carioca com Lu-
cão; Cayo Tenório, Ulisses, 
Miranda e MT; Caio Lo-
pes, Juninho, João Pedro e 
Gabriel Pec; Lucas Santos 
e Tiago Reis.

Na primeira rodada, o 
Voltaço empatou por 2 a 
2 com o Madureira, em 
uma partida muito movi-

mentada, realizada no Rau-
lino de Oliveira. Com isso, a 
equipe do Sul Fluminense 
também vai em busca da sua 
primeira vitória.

Nesta edição do Carioca, o 
Volta Redonda decidiu não 
investirem grandes meda-
lhões. A aposta da equipe do 
Vale do Aço será na base. O 
Voltaço chega para o Cam-
peonato Carioca com 18 jo-
gadores revelados no clube. 

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Zé Welison projeta volta por cima
O meia está emprestado pelo Atlético-MG até o fim do Cariocão

A temporada de 2021 já come-
çou para o Botafogo, que, ape-
sar das atenções voltadas para 
o Cariocão, ainda é assombra-
do pelo fantasma do rebaixa-
mento no Brasileirão de 2020. 
O Glorioso busca no Estadual 
a chance de recuperar a con-
fiança do time e da torcida.

Dentro do clube, a palavra 
do momento é “reconstru-
ção”. Em entrevista ao jornal 
“Lance!”, o meia José Welison 
falou, pela primeira vez, sobre 
o rebaixamento para a Série 
B. Contou que o extracampo 
pesou, mas não deixou de “as-
sumir a culpa” pelo elenco.

“Todos têm culpa do rebai-
xamento do clube no Cam-
peonato Brasileiro. Estamos 
cientes disso, mas também es-
tamos cientes da grandeza do 

Zé Welison: confiança no time

VITOR SILVA/BOTAFOGO

clube e de que podemos dar a 
volta por cima em 2021. Vamos 
lutar muito para fazer um ano 
de conquistas”, afirmou.

O meia não sabe se vai ter-
minar a temporada pelo Bota-
fogo, já que está emprestado 

pelo Atlético-MG até o fim do 
Carioca. O Glorioso, no entan-
to, tem o desejo de renovar 
com o jogador até o fim do ano.

“Estou feliz aqui no Bota-
fogo. Feliz por ter tido uma 
boa sequência em 2020. Infe-
lizmente, não conseguimos 
nossos objetivos no fim da 
Série A, mas é hora de reco-
meçar para todos. Se tiver 
a oportunidade de perma-
necer aqui por mais tempo, 
sem dúvida, seria uma hon-
ra. Vou trabalhar para ajudar 
o clube sempre”, contou.

Zé está confiante no elenco 
desta temporada. Para ele, o 
Botafogo tem condição de con-
quistar o título carioca: “O Ca-
rioca é uma competição forte e 
a nossa ideia é chegar às finais 
e brigar pelo título”.

Caio Paulista festeja renovação
Atacante permanece no Tricolor com o aval de Roger Machado

Após alguns dias de indeci-
são, o atacante Caio Paulista 
teve o seu contrato renovado 
com o Fluminense. Revelado 
pelo Tricolor, o jogador, de 22 
anos, retornou às Laranjei-
ras em 2020 por um contra-
to de empréstimo. Bastante 
utilizado por Marcão e Odair 
Hellmann, o atleta acabou 
permanecendo após aval de 
Roger Machado, novo trei-
nador do clube carioca.

“Eu me sinto muito feliz, 
porque é um clube que eu 
sempre me identifiquei. Pas-
sei aqui pela base e sempre 
tive o sonho de voltar. Hoje 
posso estar aqui nesse clube 
maravilhoso, graças a Deus 
pude renovar o meu contra-
to e dar seguimento no tra-
balho. Que 2021 seja ainda 

Caio Paulista: revelação tricolor

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

melhor que 2020”, afirmou 
em entrevista à FluTV.

Caio Paulista chegou ao 
Fluminense no começo de 
2020 depois de passagem 
pelo Avaí. O atacante nunca 
caiu nas graças dos torcedo-

res, porém, sempre foi con-
siderado um jogador útil no 
elenco, tanto por Odair Hell-
mann, quanto por Marcão.

Considerado um 12º joga-
dor do time do Fluminense, 
mesmo sem ser titular, Caio 
Paulista atuou em 32 partidas 
do Tricolor Carioca na tempo-
rada. Ele marcou três gols, to-
dos decisivos. O gol da vitória 
contra o  Internacional, no Bei-
ra-Rio, o único gol no empate 
contra o Atlético-MG, no Mi-
neirão, e o do empate contra o 
Coritiba, no Paraná.

O volante Wellington, de 30 
anos, é o novo reforço do Flu-
minense para 2021. Apesar de 
não ter sido anunciado oficial-
mente, o jogador já assinou 
com o Tricolor e teve seu nome 
publicado no BID da CBF.

Vasco perdeu na estreia

ESTADÃO CONTEÚDO

ELIMINATÓRIAS
Hoje, deve haver uma definição dos jogos deste 

mês das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa 

de 2022, por conta da pandemia da covid-19.
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ECONOMIA

PEC emergencial protege 
recursos para Forças Armadas
Medida vai de encontro ao que prega equipe de Guedes. Texto segue para a Câmara

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Senado aprovou, em votação em segundo turno, na quinta-feira, o texto-base da PEC Emergencial 

E
m mais um aceno aos 
militares, o Congresso 
Nacional incluiu na 
PEC que recria o au-

xílio emergencial um dispo-
sitivo que abre caminho para 
carimbar receitas e destiná-
-las a ações de “interesse à de-
fesa nacional” e “destinadas à 
atuação das Forças Armadas”. 
A medida vai na direção con-
trária do que prega a equipe do 
ministro da Economia, Paulo 
Guedes, que defende a neces-
sidade de maior flexibilidade 
no Orçamento.

A alteração foi introduzida 
na versão final do parecer do 
relator, senador Marcio Bit-
tar (MDB-AC), poucas horas 
antes da votação no plenário 
do Senado. Outros grupos de 
interesse dentro do governo 
também conseguiram blin-
dar suas receitas, como a Po-
lícia Federal. O texto ainda 
precisa ser aprovado em dois 
turnos na Câmara.

A manobra chamou a aten-
ção de técnicos e de economis-
tas de fora do governo, pois o 
objetivo central da equipe de 

A medida preserva a vincu-
lação de recursos que já exis-
tem, como royalties de petró-
leo que hoje ficam sob a alçada 
do Comando da Marinha. No 
Orçamento de 2021, a arreca-
dação prevista nesse item é su-
perior a R$ 1 bilhão.

A maior preocupação, po-

rém, é com a brecha criada 
para a criação de novas vin-
culações. Procurado, o Minis-
tério da Economia não quis 
comentar o assunto. O Minis-
tério da Defesa não respondeu 
até o fechamento desta edição.

Quem recebe 
aposentadorias, 
auxílios e pensões 
do INSS tem a 
opção virtual

BB: prova 
de vida por 
aplicativo

Os clientes do Banco do 
Brasil (BB) que recebem 
aposentadorias, auxílios e 
pensões do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
poderão usar o aplicativo 
da instituição financeira 
para fazer a prova de vida. 
A novidade está disponí-
vel desde quinta-feira para 
quem recebe por meio de 
crédito em conta.

Para os clientes que sa-
cam os benefícios pelo car-
tão, o serviço estará dispo-
nível em breve. Segundo 
o BB, a prova de vida por 
meio do aplicativo não ape-
nas traz mais comodidade 
e segurança aos beneficiá-
rios como ajuda no enfren-
tamento à pandemia de co-
vid-19, ao diminuir a neces-
sidade de comparecimento 
às agências. 

A prova de vida está 
disponível no menu “Ser-
viços”, na área lateral do 
aplicativo. Basta o corren-
tista ou poupador clicar em 
“INSS” e em “Prova de Vida 
INSS”. O aplicativo pedirá 
fotos frente e verso do do-
cumento oficial de identi-
ficação e uma selfie para 
concluir o processo.

As imagens serão anali-
sadas pelo banco. Durante o 
processo, o beneficiário pode 
acompanhar pelo próprio 
aplicativo se a prova de vida 
foi aceita e quando ele terá 
de repetir o processo. 

Quem tem pendências na 
realização da prova de vida 
ao longo de 2020 será comu-
nicado sobre a novidade, as-
sim como os clientes digitais. 

Guedes é justamente o opos-
to: tirar o máximo possível de 
carimbos das receitas para 
combater represamento de 
recursos em certas áreas. Se 
as receitas vinculadas não são 
usadas, elas não podem finan-
ciar outro tipo de gasto, mes-
mo que haja necessidade.

É a primeira vista 
de um pontífice 
ao país dizimado 
por guerras

‘Calem as armas’, 
pede o Papa no Iraque

Papa Francisco: visita histórica
“Que calem as armas”, pe-
diu ontem o papa Fran-
cisco, pouco depois de 
chegar ao Iraque para a 
primeira vista de um pon-
tífice a este país dizimado 
por guerras e persegui-
ções, saudando os cristãos 
que decidiram ficar.

Entre fortes medidas de 
segurança e com máscara 
devido à covid-19, o papa de 
84 anos viajou como “um 
peregrino da paz” para con-
fortar uma das mais anti-
gas comunidades cristãs do 
mundo, marcada pela vio-
lência e pela pobreza.

Durante sua estadia, 
que terminará na segunda-
-feira após percorrer 1.445 
km especialmente pelo ar 
para evitar as áreas onde os 
extremistas se escondem, 
o pontífice argentino es-
tenderá a mão aos muçul-
manos e se reunirá com o 
grande aiatolá Ali Sistani, a 

autoridade máxima xiita.
O chefe dos 1,3 bilhão de ca-

tólicos do mundo mencionou 
todas as questões candentes 
no Iraque diante de seus prin-
cipais líderes, entre eles o pre-
sidente Barham Saleh, que lhe 
enviou um convite oficial para 
esta visita sem precedentes.

“Chega de violência, de 
extremismos, de facções, de 
intolerâncias”, disse o papa. 
Francisco também pediu ao 
país para deixar de reprimir 
seus jovens que pedem justiça. 
“É preciso construir a justiça”, 
destacou.

O pontífice denunciou 
também “uma barbárie in-
sensata e desumana” pro-
movida no Iraque, a antiga 
Mesopotâmia, “o berço da 
civilização”.

Com Estadão Conteúdo Com AFP

 > Bagdá

ComAgência Brasil
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 N Quais são os pontos que ne-
cessitam de enfrentamento 
imediato?

 L Entendemos duas frentes como 
bastante emergenciais: O enfren-
tamento às violências com um 
olhar amplo de promoção de di-
reitos e o acesso a trabalho e renda. 
Precisamos expandir o trabalho 
das Casas da Mulher Carioca e o 
atendimento do CEAM. 

Além disso, encontramos as Ca-
sas da Mulher Carioca com proble-
mas estruturais para realização dos 
serviços. As equipes têm buscando 
manter os atendimentos mesmo 
neste contexto, somado à pande-
mia. Somente em janeiro de 2021 
foram realizados 822 atendimen-
tos, contemplando mais de 500 
mulheres, nestas Casas. 

Porém, é urgente resolver esses 
problemas estruturais e impulsio-
nar ainda mais o alcance dos servi-
ços. Estamos olhando para a ques-
tão da importunação sexual nos 
transportes, construindo um plano 
de enfrentamento a essa violência 
com capacitação dos agentes pú-
blicos de transporte, comunicação 
e um serviço de notificação.

Quanto à autonomia econômi-
ca, considerando a elevada taxa de 
desemprego entre mulheres flu-
minenses, que ultrapassa a média 
nacional de desempregados, cria-
mos o Programa Mulheres do Rio, 
um cadastramento que nos ajuda a 
entender a influência do índice de 
desenvolvimento humano sobre 
cada território e como ele incide 
sobre a vida da mulher. 

Também olhamos o Programa 
de Integração Social e buscamos 
entender quando e no que ela 
trabalhou. Tudo isso para gerar 
um encaminhamento mais efe-
tivo para vagas de empresas, que 
atendam a uma priorização de 
vulnerabilidade social. 

 NUm quadro triste que ocorre 
diariamente é a violência contra a 
mulher, além do aumento absurdo 
de feminicídios. A secretaria tem 
alguma ação no sentido de garan-
tir e promover a segurança destas 
mulheres vítimas de violência?

 L A atuação da Secretaria de Polí-
ticas e Promoção da Mulher e das 
demais políticas setoriais devem 
estar baseadas na prevenção, que 

 NMuito se fala em políticas de 
promoção da mulher que, aliás, 
é nome da secretaria. Qual é o 
principal papel da pasta? 

 LA Secretaria Especial de Políticas e 
Promoção da Mulher tem como pro-
pósito formular, coordenar e articu-
lar políticas públicas e serviços que 
garantam os direitos das mulheres 
da cidade, combatendo as discrimi-
nações, enfrentando as violências 
contra as mulheres, proporcionan-
do acolhimento e potencializando 
suas capacidades. 

Estamos atuando em alguns ei-
xos principais: autonomia econô-
mica e liderança feminina; saúde 
integral da mulher e cuidados; en-
frentamento às violências; direito à 
cidade; dados, inovação e monitora-
mento; e educação para equidade, 
antirracismo e cidadania.

Tudo isso, levando em conta di-
versas interseccionalidades como os 
grupos LGBTI, a cultura, a sustenta-
bilidade e o meio ambiente, a parti-
cipação cidadã, entre outras.

 N Há menos de 3 meses no cargo, 
deu para fazer um mapeamento 
da condição das mulheres no Rio?

 L Foi a primeira pergunta que nos 
fizemos ao assumir a gestão: qual 
a situação das mulheres da nossa 
cidade? Quais as suas demandas? 
Faltam indicadores com esse re-
corte, muitos dados existem, mas 
acabam não sendo tratados com 
um olhar específico para as mu-
lheres. Precisamos mapear e co-
nhecer a mulher carioca em todos 
os territórios e em suas particula-
ridades para também compreen-
der suas necessidades.

Agora em março vamos lançar o 
projeto do Mapa da Mulher Cario-
ca, um consolidado de dados e in-
dicadores de gênero com base nos 
números públicos de outras secre-
tarias, como educação, saúde, cul-
tura, transporte, trabalho e renda, 
planejamento urbano, assistência 
social, fazenda e juventude.

Os indicadores do mapa poderão 
ser usados por todas as secretarias 
para criar políticas e serviços, pois 
a pauta das mulheres é transversal. 
As informações levarão a um plano 
municipal para as mulheres, mas 
também objetivam incidir no plano 
diretor e nos instrumentos finan-
ceiros e orçamentários da cidade.

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

ENTREVISTA JOYCE TRINDADE - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA PASTA ESPECIAL DE POLITICAS E PROMOÇÃO DA MULHER

Enfrentamento 
à violência passa 
por promoção 
de direitos e 
trabalho e renda

passam por uma série de ações 
como a execução e o acompanha-
mento de medidas protetivas, saú-
de, educação e inclusão socioeco-
nômica. Nossa secretaria está se 
baseando nesse conjunto de ações 
e na fundamental parceria com as 
demais secretarias e equipamen-
tos públicos. 

É importante reforçar que conta-
mos com um Centro Especializado 
de Atendimento à Mulher no muni-
cípio e o atendimento não está con-
dicionado à denúncia, no caso das 
mulheres que querem buscar ajuda, 
mas ainda não se sentem encoraja-
das a denunciar. As Casas da Mulher 
Carioca em Realengo e Madureira 
também fazem o primeiro atendi-
mento destas mulheres.

Vamos lançar o Pacto Munici-
pal de Enfrentamento às Violên-
cias contra a Mulher, que tem por 
objetivo unir e alinhar esforços 
para atuação coordenada e inte-
grada e a realização, compartilha-
mento e sincronização de ações 
voltadas à prevenção e ao comba-
te à violência contra as mulheres 
com diversos atores.

 N Muitas mulheres vivem nas ruas 
do Rio, muitas delas têm filhos 
pequenos e a vulnerabilidade 
fica muito maior. A secretaria 
tem algum projeto de reinserção 
dessas mulheres no mercado de 
trabalho com o oferecimento de 
cursos? 

 L As Casas da Mulher Carioca 
em breve retomarão os cursos de 
capacitação para ampliação do 
acesso das mulheres à renda e ao 
mercado de trabalho, educação e 
orientação profissional. Os cur-
sos foram paralisados com a pan-
demia, mas estamos trabalhando 
para retomá-los de forma segura.

Lançaremos ainda neste mês o 
Projeto Mulher Cidadã que busca 
conectar mulheres que desejam 
compartilhar seus conhecimentos 
com outras mulheres, formando 
uma verdadeira rede de trocas e 
aprendizado abrangendo os mais 
diversos territórios da cidade, com 
local de atuação nos diferentes equi-
pamentos públicos.

 N Quais os principais proble-
mas encontrados no universo 

feminino no Rio e como resolver?

 LEstamos atuando nos eixos que 
identificamos como prioritários para 
a Mulher Carioca, como autonomia 
econômica, enfrentamentos às vio-
lências, saúde, educação, direito à 
cidade. Precisamos fortalecer, am-
pliar e integrar os serviços de aten-
dimento e promoção das mulheres. 

Além disso, acreditamos no im-
pacto de construir parcerias com 
as demais secretarias, subprefei-
turas, autarquias e fundações. No 
dia 8 de março, vamos assinar uma 
série de protocolos de intenção 
que pretendem a inserção de po-
líticas para as mulheres de forma 
transversal às diferentes pastas e 
áreas de atuação na cidade.  

 N Por fim, o que esperar da secre-
taria nos próximos anos?

O legado que queremos deixar 
é a perenidade das políticas e ser-
viços destinados às mulheres da 
cidade, pois é inconcebível esta 
pauta não ser prioridade em todos 
os governos e gestões. Sofremos 
um grande retrocesso nos últimos 
quatro anos, com a mudança de 
status da secretaria para subsecre-
taria, diminuindo investimentos 
e a atenção necessária aos equi-
pamentos, programas e para a 
política para mulheres como um 
todo. A retomada da secretaria, 
com mais autonomia e capacidade 
de gestão, mostra o compromisso 
da prefeitura com a pauta. 

Também queremos deixar um 
plano municipal para as mulheres, 
baseado em dados e evidências, 
ressaltando que esta é uma políti-
ca intersetorial e que precisamos 
priorizar as mulheres que repre-
sentam mais de 53% da população 
carioca. Quando a vida das mu-
lheres melhora, a vida de todos na 
cidade também é impactada posi-
tivamente. Somos profissionais, 
mães, educadoras, enfermeiras, 
estamos em todos os espaços e a 
nossa presença é transformadora.

Queremos que no futuro, ao 
pensar em educação, transporte, 
saúde, segurança, ou em qual-
quer área da cidade, sempre 
exista um olhar dedicado às mu-
lheres e as suas especificidades, 
promovendo a equidade, a vida 
e potência de todas nós.

BETH SANTOS/DIVULGAÇÃO

Qual a 
situação 
das 
mulheres 
da nossa 
cidade? 
Quais 
as suas 
demandas? 
Faltam 
indicadores 
com esse 
recorte”

Precisamos 
fortalecer, 
ampliar e 
integrar os 
serviços de 
atendimen-
to e 
promoção 
das 
mulheres”

Queremos 
que no 
futuro, ao 
pensar em 
educação, 
transporte, 
saúde, 
segurança, 
ou em 
qualquer 
área da 
cidade, 
sempre 
exista 
um olhar 
dedicado às 
mulheres’

 > OS NÚMEROS DIVULGADOS essa semana são alarmantes: no Rio de 
Janeiro 338 mulheres foram vítimas de violência em 2020. Desse total, 
161 sofreram tentativa de feminicídio ou agressão física, 50 foram mor-
tas por serem mulheres e outras 38 foram vítimas de violência sexual 
ou estupro. O levantamento faz parte de um relatório do Observatório 
Elas Vivem. Alertar e apoiar as mulheres e fornecer uma rede de apoio 
é um dos principais desafios de Joyce Trindade à frente da Secreta-
ria Especial de Políticas e Promoção da Mulher do Município do Rio.  
Formada em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), Joyce tem 24 anos e um histórico de luta por igual-
dade, contra o racismo, respeito à diversidade, entre outras questões 
fundamentais para o povo preto e favelado. Criada em Cosmos, na 
periferia da Zona Oeste, a secretária co-fundou o Projeto Manivela, 
que leva Gestão Pública para dentro de favelas da cidade. Às véspe-
ras do Dia Internacional da Mulher, Joyce contou a O DIA o papel da 
secretaria que chefia e alguns projetos em andamento.
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Resistência aos 14% é 
menor que o esperado

RENAN OLAZ/CMRJ

Governo Paes enviou nesta semana pacote de ajuste fiscal à Câmara Municipal do Rio de Janeiro

O 
governo Paes já não 
encontra tanta re-
sistência na Câma-
ra de Vereadores à 

proposta de reforma previ-
denciária que encaminhou à 
Casa. O texto prevê o aumen-
to da alíquota de contribui-
ção do funcionalismo mu-
nicipal do Rio de 11% para 
14%. Ainda que o Legislativo 
considere os assuntos relati-
vos aos servidores mais sen-
síveis, nos bastidores, a re-
cepção ao projeto não foi tão 
negativa quanto se esperava.

Ainda não há data previs-
ta para a matéria ir ao plená-
rio, e o presidente da Casa, 
Carlo Caiado (DEM), já de-
clarou que vai priorizar, no 
primeiro momento, a análise 
de projetos urbanísticos. Já o 
Executivo considera em seus 
cálculos a possibilidade de 
o novo desconto começar a 
valer a partir de julho. 

Para isso, a reforma pre-
cisa ser votada até abril — 
isso porque, após a sanção 
do prefeito Eduardo Paes 
(DEM) à lei, é necessário 
respeitar o prazo de 90 dias.

O texto também eleva a 
contribuição patronal (paga 
pelo Tesouro) de 22% para 
28% e prevê outras medidas 
para capitalizar o Fundo Es-
pecial de Previdência do Mu-
nicípio (Funprevi).

PREFEITURA DO RIO

 nNo Município do Rio, o paga-
mento dos salários de funcio-
nários ativos, aposentados e 
pensionistas foi feito ontem. O 
governo, inclusive, já publicou ca-
lendário no DO confirmando o 5º 
dia útil como prazo para os depó-
sitos. Ainda assim, a retomada 
da data antiga (2º dia útil) está 

entre as metas da atual admi-
nistração. O secretário de Fazen-
da, Pedro Paulo, ressaltou essa 
intenção em suas redes sociais. 
Só não há prazo para isso acon-
tecer: “Estamos trabalhando 
para desfazer todos os erros da 
antiga gestão, mas não é pos-
sível arrumar tudo de uma vez”.

Sem prazo para retomar data antiga

 nNos bastidores do Palácio 
Guanabara, a informação é de 
que o pagamento dos salários 
de fevereiro do funcionalismo 
estadual será feito no dia 12, 
décimo dia útil (prazo previsto 
em calendário oficial), sem pre-
visão de antecipação este mês.

Com as medidas que vêm 
sendo adotadas pela equi-
pe do Executivo fluminense 
para o incremento da receita, 

o governo do Estado do Rio 
tem conseguido quitar os 
vencimentos antes do prazo 
em alguns meses. Desta vez, 
porém, todos os indicativos 
são de que o crédito não será 
antecipado.

Ainda assim, segue nos pla-
nos do governo a mudança no 
cronograma, estipulando o pa-
gamento em uma data mais 
próxima ao início do mês.

NO ESTADO

Salário de fevereiro sai no dia 12

Contribuição suplementar vai até 2055
 > Na justificativa da pro-

posta, o prefeito Eduardo 
Paes (DEM) aponta que 
está seguindo a Emenda 
Constitucional 103/19, 
que instituiu a Reforma 
da Previdência nacional. 
Pela norma, os entes que 

não cumprirem perderão re-
passes federais. 

Entre as medidas para a ca-
pitalização do fundo, o texto 
prevê ampliação do prazo da 
contribuição suplementar até 
31 de dezembro de 2055 e a in-
corporação definitiva dos cré-

ditos de royalties de petró-
leo aos quais o município 
faz jus no caixa previden-
ciário. Além disso, revoga 
dispositivo que isenta o 
município de pagar as dí-
vidas que tinha no passado 
com o Funprevi.

Governo tem antecipado salários de acordo com o fluxo de caixa

DANIEL CASTELO BRANCO



Ludmilla movimentou a internet ontem, 
após compartilhar uma crítica ao lockdown 
decretado no Rio, onde a cantora reside 
com a família. A publicação da funkeira 
questiona se pessoas de serviços 
considerados não essenciais continuarão 
frequentando serviços essenciais. “Vidas 
importam e os trabalhos também”, diz um 
trecho do texto, que foi apagado minutos 
depois da publicação ir ao ar. Mas os 
internautas tiraram print e desde então a 
cantora vem sendo muito criticada por 
conta da postagem. 
 O texto publicado por Ludmilla, que é 
originalmente do especialista em 
sobrancelhas, Rafa Paixão, dizia o 
seguinte: “Será que o dono da academia 
(não essencial) continuará indo ao 
supermercado (essencial)? Será que o 
dono da loja de vestuários (não essencial) 
continuará indo ao posto de combustível 
(essencial)? Será que a dona do bar (não 
essencial) continuará indo à loja de 
material de construção (essencial)? Será 
que a filha do músico (não essencial) 
continuará naquele colégio (essencial)? 
Será que a dona Maria, garçonete (não 
essencial), pagará o IPTU (essencial)? 
Será que o vendedor ambulante (não 
essencial) pagará o aluguel (essencial)? 
Será que o artesão (não essencial) pagará 
a conta de água, luz (essencial)? Será que 
o que está sendo considerado não 
essencial, realmente não é mesmo 
essencial? Tudo é essencial. Vidas 
importam e os trabalhos também”.

FábiaOliveira

XINGAMENTOS CONTRA EX-PADRASTO AINDA RENDE

A polêmica envolvendo Neymar e 
o ativista LGBTI+, Agripino Ma-
galhães, continua. Depois de 

nove meses da denúncia pelos crimes 
de homofobia, incitação ao ódio e 
ameaça de morte praticados pelo 
jogador e seus amigos contra o modelo 
Tiago Ramos, a Polícia Civil de São 
Paulo resolveu ouvir os envolvidos na 
próxima semana como parte do inqué-
rito policial já instaurado. Depois dessa 
etapa, cabe ao Ministério Público de-
nunciar os indiciados (formalizar a 
acusação) ou  pedir mais investigações 
à Polícia Civil ou então arquivar o caso.

“As pessoas pensaram que o assunto 
tinha sido encerrado, mas nós recorre-
mos contra a decisão do arquivamento 
do Ministério Público de São Paulo na 
época, e agora a ação avançou para a 
formalização das prova e, se Deus 
quiser, vai se chegar a abertura de um 
processo contra Neymar”, conta Agripi-
no à coluna. Ele vai depor na quarta-
-feira na 15ª Delegacia Policial (Itaim 
Bibi) em São Paulo.

No início de junho, áudios de conver-
sas entre o atacante do Paris Saint-
-Germain e amigos foram vazados 
após uma suposta  briga envolvendo a 

mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e o 
namorado na época Tiago Ramos. O 
jogador fez xingamentos homofóbicos 
como ‘viadinho’ e ‘dá c* ao cara***’ e 
um dos parças sugeriu ‘enfiar o cabo de 
vassoura no c*’do rapaz.

“Nós estamos pedindo 3 milhões de 
dólares (aproximadamente 17 milhões 
de reais) de indenização e não é tanto 
pelo dinheiro, é pelo respeito que as 
pessoas precisam ter pelos LGBTI+. É 
uma forma de provar que não se pode 
ofender com chacotas, músicas, xinga-
mentos e até ameaçar qualquer pes-
soa por sua orientação sexual. Existem 
pessoas que só aprendem, só acordam 
para a vida quando dói no bolso”, co-
menta Agripino.

“É bom ressaltar que ninguém é 
contra o Neymar. Ninguém quer apare-
cer. O problema maior dessa polêmica 
está no fato do jogador ser uma pessoa 
com milhões de seguidores. Fãs de 
todas as idades, mas boa parte jovens 
que podem pensar que é normal xin-
gar, ameaçar e até matar um LGBTI+. 
Não!! Temos que mudar essa mentali-
dade e punir aqueles que incentivam 
esse absurdo contra um grupo”, explica 
o advogado Ângelo Carbone.
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Após o ex-’BBB’Jonas Sulzbach passar por uma cirur-
gia de retirada de varizes, a noiva dele, Mari Gonzalez, 
atualizou os fãs sobre o estado de saúde do bonitão. 
Segundo Mari, Jonas teve dores e insônia durante a 
madrugada de ontem.
‘ “O Jonas já está tomando café da manhã, está me-
lhor. Ontem foi chatinho, ficou sentindo dor, demorou 
para dormir, teve insônia até as 5h da manhã. Não 
conseguia dormir. De manhã, tomou outra medica-
ção”, disse disse a influenciadora e também ex-’BBB.

MARI TRANQUILIZA 
FÃS DE JONAS

REPRODUÇÃO/MONTAGEM

LUD CRITICA 
LOCKDOWN E 
É DETONADA

Ativista LGBTI+ 

comemora novo 

inquérito  contra 

Neymar: ‘Não acabou’ 
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‘Existem 
pessoas que 
só 
aprendem, 
só acordam 
para a vida 
quando doí o 
bolso”, 
comenta 
Agripino 
Magalhães.
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APÓS ‘CANCELAMENTO DE SARAH

ASSESSORIA SE MANIFESTA 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

A coluna procurou a assessoria 

de Sarah Andrade, do ‘BBB 21’, 

para que eles se pronunciassem 

sobre o movimento que surgiu 

na internet, na manhã de on-

tem, que visa o cancelamento 

virtual da sister, após ela ter dito 

no confinamento que gosta do 

atual presidente Jair Bolsonaro. 

A equipe da sister ressaltou, 

em comunicado enviado com 

exclusividade à esta colunista, 

que o fato de Sarah simpatizar 

com o político não significa que ela apoie tudo 

que ele faz. 

 “Assim como o Lucas foi cancelado dentro da 

casa pela maioria dos participantes, por conta 

de alguns de seus comportamentos que não 

o definem como ser humano, o mesmo está 

acontecendo agora com a Sarah. Muitos teles-

pectadores estão cancelando a participante do 

programa pelo fato dela simpatizar ou não com 

alguém. Vale destacar que simpatizar e apoiar 

são palavras com significados distintos. Quan-

to a tudo isso, só podemos lamentar sobre a 

cultura do cancelamento e refletir como temos 

muito a melhorar como sociedade”.

 A assessoria ainda 

falou sobre o tão temido 

cancelamento virtual e 

lembrou a importância 

das pessoas terem res-

ponsabilidade com as 

palavras: “Sobre o cance-

lamento, é um direito das 

pessoas. Afinal, vivemos 

numa sociedade demo-

crática e as redes sociais 

são um espaço de comuni-

cação utilizado por muitos 

como um meio de se manifestarem propagan-

do ideias que não sustentariam numa relação 

‘tête-à-tête’. Responsabilidade com as palavras 

empregadas e respeito com ideias contrárias às 

nossas deveriam permear as relações humanas 

em todas as esferas”.

 Em conversa com os brothers no quarto co-

lorido, em um momento em que especulava-se 

sobre o que estaria acontecendo aqui fora, 

Sarah falou sobre a possibilidade de impeach-

ment: “Impeachment de algum presidente do 

país... Não do nosso, eu gosto dele! Não vou fa-

lar isso em rede nacional, porque eu vou ganhar 

votos e pode me tirar da casa...”

EX-BBB HANA KHALIL ALERTA 
SOBRE AS CAUSAS AMBIENTAIS 
E AGROECOLÓGICAS
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O sertanejo Edson, da dupla Edson e Hudson, está 

internado no Hospital Santa Ignês, em Indaiatuba, 

no interior de São Paulo, por conta de complicações 

da Covid-19. Segundo pessoas próximas, ele começou 

com os sintomas leves da doença e recebeu trata-

mento em casa. Porém, com a evolução do quadro, 

Edson procurou o hospital e segue internado, sem 

previsão de alta. O quadro do cantor é estável.

Leonardo usou as redes sociais ontem para lamentar a perda de seu assessor 
e amigo, Milton Rodrigues, conhecido como Passim. O profissional morreu 
na última quinta-feira, após ser vítima de um disparo acidental de arma de 
fogo na Fazenda Talismã, propriedade do sertanejo localizada em Jussara, 
no noroeste de Goiás.
 “Perdi meu primo-irmão, amigo, companheiro e parceiro de todas as horas. 
Assim, minha segunda voz da vida! O cara mais adorado e amado que conhe-
ço, estamos sem chão, uma dor que pensava nunca mais sentir na vida. Deus, 
meu Pai, nos ajude a aceitar seu propósito e abençoe nossa família e amigos, 
a esposa Vânia e os filhos Hugo e Igor que ele tanto amava, os irmãos, ajude 
todos que não estão conseguindo acreditar nessa terrível tragédia”, escreveu 
o cantor no Instagram.
 Passim trabalhava no meio artístico há 30 anos. Equipes de Perícia Crimi-
nal e de Medicina Legal fizeram a perícia no local e no corpo com o objetivo 
de fornecer suporte técnico-científico às investigações da Polícia Civil, que 
investiga o caso.

LEONARDO DE LUTO

COVID-19
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 n  A cantora e 
compositora 
Adriana San-
chez apresenta o 
novo show ‘San-
fonando’. A tem-
porada acontece  
entre os dias 12 e 
28 de março com 
um espetáculo 
autoral no for-
mato digital, às 
20h, no YouTube 
@adrianasan-
chezoficial e @
barradasaia.

A ex-’BBB’Hana Khalil tem viralizado nas redes sociais com vídeos didáticos 

que debatem assuntos considerados ‘tabus’. Atualmente ela vem usando 

suas redes para alertar sobre as causas ambientais e agroecológicas. “Quan-

do fiz o meu primeiro vídeo sobre a indústria do leite, cinco anos atrás, tinha 

pouquíssimos seguidores. Mas percebi que, quanto mais alto você grita, mais 

longe sua voz pode alcançar. Você só tem que saber o que você está gritando. 

Quero usar o meu alcance para reverter sistemas e gerar mudanças, como 

uma ferramenta de transformação”, afirma Hana.

NAS MADEIXAS

REPAGINADA 

Denise Dias ostenta um novo visual com um mega hair de mais de 70 cm e cabelo 
100% brasileiro. O luxo fica por conta do valor gasto pela atriz, mais R$ 10 mil 
pelos fios. “Eu estava com um visual morena iluminada para não sacrificar meus 
fios, mas com essa técnica consegui mudar o tom para o loiro nos fios do mega e 
isso preservou a saúde capilar do meu cabelo. A raiz mais escura esfumada 
permite que o cabelo cresça bastante sem precisar ficar retocando sempre e meu 
cabelo pode crescer sem a raiz ficar marcada, o que diminui a frequência de 
retoque, já que não fica evidente a diferença de cor do cabelo natural”, disse 
Denise, que passou pelas mão do profissional Marcelo Soares, que também cuida 
das madeixas da influenciadora Virgínia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe.

PUPIN E DELEU

A saída da Globo ainda é um assunto que  mexe com Bruno Gagliasso. O ator, que não teve o contrato com a 
emissora em 2019, disse que a saída da empresa aconteceu em um momento certo, já que queria ter mais tempo 
para ser empreendedor, pai, marido e um ser humano ligado às causas ambientais. Ele contou que tem dois pro-
jetos confirmados com a Netflix: uma série nacional de oito episódios e uma coprodução internacional.

DOIS PROJETOS COM A NETFLIX

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Ação insuficiente com 
compensações indevidas

Quando em 2018 o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) proferiu 
uma decisão liminar autori-

zando todas as guardas municipais 
do Brasil a portarem armas, houve 
forte reação na mídia – por parte, 
como sempre, de “pacifistas”. A prin-
cípio, como médico neurocirurgião, 
a ideia de um mundo inteiramente 
livre de armas de fogo é uma bela 
utopia e que realmente me sensibi-
liza. Mas este é o mundo “ideal” – ou 
seja, o que não existe. No mundo sen-
sível, os lobos têm armas, as ovelhas 
não são treinadas para tal e os pasto-
res estão sempre sob ameaça.

No mundo verdadeiro, aqui fora, 

Enquanto o país bate o recorde 
das mortes diárias pela covid-19, 
Bolsonaro alega que lhe tiraram 

a autoridade para impor confinamen-
to, mas se esquece de que, além do ne-
gacionismo que caracterizou sua ação 
desde o início da pandemia, deixou de 
agir em um item tão importante como 
a aquisição maciça de vacinas. 

Já a PEC aprovada no Senado limi-
ta indevidamente em R$ 44 bilhões a 
verba para o auxílio emergencial em 
2021, pois se pode precisar de mais 
dinheiro, e estabeleceu para a União 
“gatilhos” (ou seja, cortes) que serão 
acionados, se, futuramente, as despe-
sas obrigatórias ultrapassarem 95% do 
total sujeito ao teto, algo que se estima 
que tenderá a ocorrer em 2025. Nesse 
caso, ficarão proibidas uma série de 
ações especialmente na área da políti-
ca de pessoal, e se prevê ainda uma re-
dução expressiva de incentivos fiscais.

O fato é que, como outros, sou con-
tra a concepção básica do projeto que, 
liderado pelo Ministério da Economia 
e sob auspícios da visão predominante 
nos mercados financeiros, se mostra 
completamente inadequado para en-
frentar uma pandemia de tamanha 
gravidade, sem levar em conta a mu-
dança de percepção nos meios acadê-
micos mundiais sobre quanto se pode 
aumentar o gasto público sem maiores 
problemas, ou seja, basicamente sem 
efeito relevante sobre a inflação.

Uma situação emergencial deve 
ser tratada separadamente e com 
toda a atenção das autoridades, 
sem jamais se colocarem cláusulas 
de compensação para contrabalan-
çar os efeitos expansionistas sobre 
o gasto público. Essas inserções são 
desnecessárias e só atrapalham. 
Além de se tratar de uma visão equi-
vocada, dispersam-se as ações no 
mundo político, normalmente re-

Defendamos os pastores

Rogério Amorim 
vereador do 
Rio pelo PSL e 
neurocirurgião

Raul Velloso 
consultor 
econômico

na realidade, eu já cuidei de diversos 
policiais atingidos por projéteis de 
armas de fogo – em parcerias que 
criei com o Hospital da PMERJ. E 
vi de perto o sofrimento de suas fa-
mílias. À época dessa liminar, li um 
sociólogo dizendo que “se dessem 
armas para a guarda, esta seria uma 
míni-polícia”. E mais: “os guardas, 
com armas, se tornam alvos dos ban-
didos, muitos policiais são mortos 
na folga por serem reconhecidos por 
suas armas (o grifo é meu)”. 

Ora, antes de rebater com o argu-
mento óbvio – o de que nem por isso 
ninguém cogita tirar as armas dos 
policiais de folga - deixo a reflexão: 
será que os guardas municipais já 
não são alvos de bandidos? Será que 
se o guarda Mauro Bessim, assassina-
do covardemente por assaltantes no 
dia 23 passado, estivesse armado, te-
ria chance de sobreviver e poderia es-

fratário à aprovação de medidas de 
forte impacto negativo sobre o bem-
-estar dos grupos atingidos, pondo 
em risco a viabilização da parte mais 
importante que é o auxílio financei-
ro às classes menos favorecidas. 

Outro fato é que, se as medidas de 
compensação do efeito expansionis-
ta do auxílio sobre o gasto total não 
funcionarem a curto prazo, não ha-
verá tanto problema, por não serem 
tão necessárias assim. Bastará fazer 
a taxa de crescimento do PIB cres-
cer um pouco mais que a taxa Selic 
após descontada a taxa de inflação, 
dispensado o papel praticamente 
inexistente, na visão atual da elite 
acadêmica, das taxas de juros no 
combate à inflação (a não ser que a 
Economia estivesse super aquecida, 

o que obviamente não é o caso).
Quanto aos estados, a União deve 

transferir mais recursos para eles 
implementarem seus planos anti-
-pandemia, inclusive suspendendo 
o pagamento do serviço da dívida 
para com ela, já que eles não conse-
guem emitir moeda como a União.

Já em relação ao plano de recu-
peração do Rio, que voltou à ordem 
do dia, minha sugestão é se fazer 
um grande debate sobre o formato 
que a União está tentando impor 
aos estados, diante da percepção 
de que, como está, serão baixas as 
chances de sua implementação, e 
pouca aderência sua ação terá à de-
sejável meta de aumentar os inves-
timentos públicos e contribuir para 
a retomada da Economia.

tar com sua família neste momento? 
É importante lembrar que hoje, 

em março de 2021, das 23 capitais 
que contam com guardas muni-
cipais, 19 permitem que seus inte-
grantes portem armas. Somente Rio, 
Recife, Manaus e Macapá ainda não 
aprovaram o uso. Em nenhuma delas 
se observou qualquer hecatombe ou 
abuso. Pelo contrário: as guardas se-
guiram sendo empregadas na defesa 
do patrimônio só que com a capaci-
dade de se defenderem das ameaças.

Os “pastores” continuaram “pro-
tegendo as ovelhas” só que devida-
mente dotadas de recursos para a 
própria defesa. A caça aos lobos con-
tinua a cargo das briosas polícias mi-
litares, treinadas e dotadas de com-
petência para tal.

E no Rio? Nós vamos continuar 
poupando o lobo e sacrificando tanto 
ovelhas quanto pastores?

Seguir o 
exemplo de 
Portugal

Rodrigo Neves 
ex-prefeito de 
Niterói e sociólogo

No início de janeiro, a convite 
do Centro de Estudos Sociais 
da Universidade de Coimbra, 

iniciei pesquisa acadêmica sobre pan-
demia e cidades e o futuro da demo-
cracia. Queria entender melhor as ra-
zões do êxito de Portugal no combate 
à covid-19 e o bem sucedido modelo 
político da geringonça, uma coalizão 
de centro esquerda e esquerda que coa-
bita com um presidente conservador 
de centro direita, que governa o país 
desde 2015 com estabilidade política, 
crescimento econômico maior do que 
a Europa e a retomada no século XXI 
de um Estado de Bem Estar Social.

Para minha surpresa, naqueles dias 
iniciais de janeiro, Portugal estava pas-
sando pela pior situação na pandemia 
com recordes diários de óbitos e no-
vos casos do país em função da nova 
variante britânica, do inverno mais ri-
goroso, das aglomerações excessivas 
de Natal e Ano Novo decorrentes da 
auto confiança com o êxito na primeira 
onda e relaxamento dos cidadãos nas 
medidas de prevenção com o inicio da 
vacinação em dezembro.

A situação era dramática a ponto 
de pacientes graves do continente te-
rem que ser levados para atendimento 
nas ilhas da Madeira e Açores, pois os 
hospitais estavam com quase 100% de 
ocupação dos leitos.

Foi então que assisti o pronuncia-
mento histórico do presidente da Re-
pública afirmando que “nenhuma das 
negações resolve as esperas infindá-
veis, o sufoco das unidades intensivas, 
o sofrimento dos doentes. Temos de ser 
mais firmes no que fizemos. Sabemos 
que o custo de medidas mais duras é 
inferior ao custo de uma sociedade 
destruída por uma pandemia”. Junto 
com o primeiro-ministro, de centro 
esquerda, convocaram os portugueses 
ao lockdown diante do “período mais 
difícil da pandemia”.

Após algumas semanas de rigoro-
so confinamento, todos indicadores 
epidemiológicos apontam para a reto-
mada do controle da situação em Por-
tugal, com menos casos novos, cerca 
de 45 óbitos-dia, e menos de 35% de 
ocupação dos leitos. Com o Plano de 
Reestruturação e Resiliência começam 
a debater a execução de expressivos 
investimentos em energias renováveis, 
transição digital, Saúde, transporte e 
habitação, para a retomada do pós 
pandemia, pois como diz o sociólogo 
português Boaventura de Sousa Santos 
“o novo século começa agora”.

Diante da previsível tragédia huma-
nitária e sanitária com recordes diários 
de mortos e explosão das UTIs nas ci-
dades, é fundamental seguir o exemplo 
de Portugal. Unir o país, ouvir a Ciên-
cia, aproveitar a retomada do auxilio 
emergencial entendendo-o como me-
dida sanitária, convocando os brasilei-
ros ao lockdown por algumas semanas 
e evitar a devastação final do Brasil.

Em “Raizes do Brasil”, Sérgio Buar-
que de Holanda problematiza com o 
homem cordial a colonização portu-
guesa. Hoje, os portugueses descobri-
ram o caminho para enfrentar a pan-
demia. É preciso seguir Portugal.

“A União 
deve 
transferir 
mais 
recursos 
para 
estados 
implemen-
tarem 
planos anti-
pandemia e 
suspender o 
pagamento 
do serviço 
da dívida”

“Das 23 
capitais que 
contam com 
guardas 
municipais, 
19 permitem 
que seus 
integrantes 
portem 
armas”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Iná conta para Manuela sobre 
o sonho que teve com Ana e um 
bebê. Eva leva a filha para o hos-
pital. Verônica fotografa o nas-
cimento de Júlia e Ana não olha 
para a filha. Eva avisa a Manuela 
que a sobrinha dela nasceu. Ana 
pede para ficar sozinha.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Giovanni fica ansioso para sa-
ber o que aconteceu com Guido e 
avisa a Tancinha que deseja ver 
o pai. Aparício revela a Agilson 
que Dinamite fez uma delação 
premiada envolvendo seu nome. 
Leozinho confessa a Fedora que 
pensava em tirar sua vida.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Irene espezinha Eugênio. Mira 
entrega para Dantas tudo o 
que sabe sobre Irene. Eugênio 
conforta Ivan e diz que a família 
estará ao lado dele na retirada 
dos seios. Dantas, Silvana, Garcia 
e Elvira estão atrás de Irene na 
garagem do seu apartamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/GLOBO
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Fernanda Gentil comanda 
nova temporada do ‘Se 
Joga’, que volta hoje na 
Globo, com entrevistas e 
bastidores da TV. “É um 
recomeço com gosto de 
primeira vez”, define

MAIS QUENTE E 

A
s tardes de sábado ganham 
uma nova cara com a reestreia 
do ‘Se Joga’, que volta ao ar a 
partir de hoje, na TV Globo. 

Fernanda Gentil comanda a atração — 
que foi totalmente reformulada — ao 
vivo, diretamente do estúdio. A nova 
fase do ‘Se Joga’ conta ainda com Érico 
Brás fazendo entrevistas e em quadros 
com convidados em gravações exter-
nas. Isso tudo além de Tati Machado 
comentando as novidades da sema-
na. Juliane Massaoka e Cauê Fabiano 
completam o time com reportagens e 
notícias dos bastidores.

Fernanda Gentil não vê a hora de 
voltar às telinhas. “É delicioso voltar 
ao estúdio. É um recomeço com gos-
to de primeira vez. A temporada 2021 
do ‘Se Joga’ vem com a proposta de ser 
mais intimista, real, próxima e quente. 
Vamos bater papo com o público e com 
os convidados de maneira leve e diver-
tida”, adianta a apresentadora. “Estou 
muito feliz e animado. É muito bom 
ficar de frente às câmeras novamente, 
sentir a energia dos colegas”, concorda 
Érico Brás. 

“Só de falar já bate a ansiedade para 
a estreia”, brinca Tati Machado. “É mui-
to bom retomar tudo, ainda mais com 
o novo formato. Estou animada e acho 
que o público vai gostar de tudo o que 
estamos preparando. O ‘Se Joga’ vai ter 
muitos conteúdos leves e descontraí-
dos, muita interação, e garanto muitas 
notícias sobre as novelas, a TV e o mun-
do dos famosos”, completa.

A atração estava fora do ar desde o 
início da pandemia de coronavírus, em 
março do ano passado. Esse tempo de 
pausa serviu para que o formato fosse 
reajustado. “O programa volta total-
mente repaginado. Muda não só dia 
e horário, mas também tempo de du-
ração e formato. Esse tempo em que 
ficamos fora do ar serviu para ajustar 
muita coisa. A gente vem com a propos-
ta de entrevistas diferentes, estamos 
investindo em dinâmicas divertidas, 
criativas, o que pede um sábado à tar-
de”, explica Fernanda, que considera 
o programa uma atração para toda a 
família. 

“O ‘Se Joga’ é multigeracional, para 
a família toda. Vai mostrar bastante os 
bastidores da Globo, que é um conteú-
do de que o público gosta, gera muita 
curiosidade. Erros de gravação, spoiler 
de novela, brincadeiras com persona-
gens, homenagem pros artistas, con-
versa com o público... A gente vem com 
essa proposta de se aproximar e con-
versar mais com o telespectador”. 

Érico Brás não estará no estúdio, 
mas vai comandar quadros e entrevis-
tas externas. O ator comemora uma 
participação em outras etapas da pro-
dução. “Desde o início, tenho participa-
do de outras etapas de produção, como 
construção e definição de quadros e 
matérias. Estou adorando comandar 
essa parte e acho que abre um leque 
de possibilidades para o programa”, 
analisa. 

FIM DOS GAMES
Em seu formato anterior, o ‘Se Joga’ era 
um game, com muitas brincadeiras e 
interação entre os participantes. Nes-
ta nova fase, os jogos ficam de fora, e o 
programa ganha um tom mais baixo, 
que Fernanda acredita ser uma neces-
sidade que o momento atual pede. 

“A pandemia já não permitiria que 
a gente mantivesse o mesmo formato 
de games, e entendemos também que 
o momento pede alguns tons abaixo do 
que era antigamente. Então pratica-

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

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

DIVULGAÇÃO

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO

mente saem os jogos e entram entrevis-
tas, trocas, homenagens, bastidores e o 
que mais o público quiser curtir num 
sábado à tarde. Estou dentro do pro-
cesso criativo desde o início e particu-
larmente amo essa parte do trabalho. 
Escrever, sugerir, pensar junto com a 
equipe qual vai ser nossa maneira de 
contar as histórias. Sempre digo que 

aparecer no vídeo é só a pontinha do 
iceberg, e ajudar na construção e forta-
lecimento da base dele é um processo 
tão ou mais prazeroso. Toda a equipe 
tem trabalhado muito para chegar ao 
melhor formato e tirar do papel as me-
lhores ideias. O objetivo é, e sempre vai 
ser, entregar um conteúdo de qualida-
de, leveza e entretenimento para quem 
tiver vendo a gente”. 

RESPONSABILIDADE
Com a saída de Fabiana Karla e a ida 
de Érico para a reportagem, Fernanda 
estará sozinha no estúdio. A apresen-
tadora encara o desafio com foco para 
corresponder à expectativa. “Estão con-
fiando muito no meu trabalho e isso 
é maravilhoso. Mas como toda gran-
de confiança, essa também exige uma 
grande responsabilidade. E meu foco 
agora é trabalhar muito, me concen-
trar, mergulhar no programa pra cor-
responder à expectativa. Mas não estou 
totalmente sozinha, né?”, diz Fernanda, 
que não esquece dos companheiros. 

‘ENCONTRO’
Apesar da pausa do ‘Se Joga’, Fernanda 
Gentil não ficou completamente longe 
da TV. Ela, inclusive, foi muito elogiada 
ao substituir Fátima Bernardes no ‘En-
contro’ durante um período. 

“Foi um dos meus maiores desafios 
no entretenimento. Estar no palco do 
‘Encontro’, que é de uma das maiores 
inspirações pra mim, foi uma respon-
sabilidade muito grande. Fátima é ins-
piradora, é referência, é quem eu ad-
miro desde sempre como mãe, mulher 
e profissional. Cuidar da ‘casinha’ dela 
em rede nacional me deu um frio na 
barriga digno de Copa do Mundo. Foi 
incrível!”, conta.

Tati Machado 
vai falar sobre 
as novelas 
da Globo e o 
mundo dos 
famosos

TV GLOBO / DIVULGAÇÃO

INTIMISTA

Fernanda Gentil 
estará sozinha, 
ao vivo, direto dos 
Estúdios Globo
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Horóscopo

A Lua promete muita diversão com os amigos. Invista 
no seu futuro. Aposte nos estudos e em cursos. Na 
paquera, pode se apaixonar por alguém de longe. Cor: 
rosa.

Faça algumas mudanças no visual. Chances de um 
novo emprego podem aparecer. A paixão será sua 
arma secreta para manter a vida a dois animada. 
Cor: branco.

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: aduana, ampère, arame, área, asma, audaz, azar, azedar, 
derme, dona, doze, emanar, erma, manada, mate, mero, mesada, nada, 
nora, pera, perna, pesado, rede, rédea, resma, roda, sarna, saúde, seda.

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

Invista em parcerias e tenha um raciocínio mais 
rápido. Pode gerar ótimos resultados no seu emprego. 
A paquera pode apresentar poucos frutos, vá com 
calma. Cor: grafite.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você vai enfrentar dificuldades com seus 
compromissos. A saúde pode exigir mudanças de 
hábitos. Os momentos com o par podem ficar 
animados à noite. Cor: lilás.

CÂNCER
21/6 a 22/7

O dia promete muito lazer. A sua simpatia vai agradar 
aqueles ao seu redor. Invista no romantismo e no 
charme para se dar bem com o parceiro. Cor: 
vermelho. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai ter facilidade para lidar com a sua família. A 
Lua vai gerar um desgaste para os seus 
relacionamentos, tente relaxar. Chance de se dar bem 
na conquista. Cor: branco.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Excelente fase para novas amizades surgirem. 
Aproveite para colocar a conversa em dia com as 
pessoas queridas. Paquere bastante nas redes sociais. 
Cor: azul-anil

LIBRA
23/9 a 22/10

Seu foco estará em cuidar das finanças. O 
reconhecimento da sua competência pode render 
uma grana a mais. Curta a leveza no relacionamento. 
Cor: azul-turquesa.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O desejo de sair da rotina pode surgir. Tenha cautela. O 
excesso de teimosia pode complicar seu dia. Aposte 
no bom humor para evitar brigas no amor. Cor: verde-
limão.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai ser difícil levantar da cama hoje, a preguiça reinará. 
Aproveite para descansar bastante. Fofocas podem 
prejudicar a vida a dois. Escolha as palavras com 
cautela. Cor: branco.

O trabalho em grupo vai te apresentar bons frutos. 
Tome conta com o seu orçamento, cuidado com as 
finanças. Tenha cuidado nos assuntos do coração 
hoje. Cor: rosa-claro.

O astral vai te auxiliar a concluir os seus 
compromissos. Você pode ter uma surpresa boa no dia 
de hoje. A turma vai ajudar na conquista. Cor: 
terracota. 

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

Rock in Rio é 
adiado para 
2022 por 
causa da 
pandemia 
O Rock in Rio, que aconteceria 
em setembro deste ano, foi adia-
do para 2022 no mesmo mês. O 
motivo foi o aumento do número 
de mortes por coronavírus. A or-
ganização divulgou a informação 
na noite de quinta-feira. O evento 
irá acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 
10 e 11 do ano que vem na Cidade 
do Rock, na Zona Oeste do Rio.

“Acompanhando todos os acon-
tecimentos recentes, e com base 
nas indefinições do cenário mun-
dial atual devido a pandemia da 
covid-19, comunicamos que o pró-
ximo Rock in Rio acontecerá em 
setembro de 2022. Essa mudança 
teve o único objetivo: preservar a 
saúde do nosso público, artistas e 
equipes que atuam na Cidade do 
Rock”, dizia o comunicado. 

Um novo levantamento da si-
tuação da pandemia de coronaví-
rus no Brasil a partir de dados das 
secretarias estaduais de Saúde, 
consolidados na noite de quinta-
-feira, registrou 1.786 mortes pela 
doença em 24 horas. 

Com isso, a média móvel de 
mortes no Brasil nos últimos 7 
dias chegou a 1.361. A variação foi 
de 30% em comparação à média 
de 14 dias atrás, indicando ten-
dência de alta nos óbitos pelo 
coronavírus.

‘BBB 21’: Sarah 
perde apoio 
dos famosos 

A conversa polêmica de Sarah no 
‘BBB 21’ deu o que falar na inter-
net. Ela, que durante uma con-
versa declarou que não queria o 
impeachment do presidente Bol-
sonaro por gostar dele, virou alvo 
de críticas e está sendo cancelada 
nas redes sociais, desde a manhã 
de ontem.

“Impeachment de algum pre-
sidente? Não do nosso, eu gosto 
dele”, disse Sarah no meio da con-
versa. Agora, os internautas pe-
dem a eliminação de Sarah, mas a 
fala também rendeu cancelamen-
to por parte de famosos.

João Vicente de Castro, que 
havia se declarado para ela, dis-
se que “o amor acabou”. Outros 
famosos como Bruno Gagliasso, 
Cleo e Fernanda Paes Leme disse-
ram que a torcida acabou e que a 
consultora de marketing deve ser 
eliminada.

“A fábrica de pano fechou”, 
postou Bruno Gagliasso. “Estra-
tegista do #bbb21 abaixa demais 
e deixa o bolsonarismo à mostra. 
Tchau, Sarah. Larguei sua mão”, 
disparou Fê Paes Leme.

“Uau. Isso que é máscara cain-
do. Tô triste”, lamentou Cleo. 
“Sarah é a Marcela da edição. 
Era favorita, mas se envolveu 
com homem errado”, comentou 
Marcelo Adnet. 
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