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ECONOMIA, P. 9

NO SEXTO 
REAJUSTE SÓ 
NESTE ANO, A 
GASOLINA FICA 
9,2% MAIS  
CARA. O DIESEL 
SOBE 5,5%

Procuradoria-Geral da República 
vai recorrer ao plenário do STF. P. 4 

Bolsonaro diz que Fachin tem 
relação com os governos do PT. P. 4

A decisão apontou a 
incompetência da 13ª Vara 

Federal de Curitiba, do então 
juiz Sergio Moro, para julgar os 

processos, que irão para a 
Justiça Federal do DF.  P. 3  E 4 
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Novo auxílio 
irá de R$ 175 
a R$ 375

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

32
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MINISTRO DO STF EDSON 
FACHIN ANULA TODAS AS 

CONDENAÇÕES DE LULA, QUE 
ESTÁ ELEGÍVEL PARA 2022

ELEELE
ESTA DEESTA DE
VOLTA?VOLTA?

ESTEFAN RADOVICZ
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Ministro Paulo Guedes 
afirma que o valor vai 
depender do tamanho 
da família. P. 9Parentes de Valmir Cândido negam que ele estava perto de 

traficantes no Morro dos Macacos, como alega a polícia. P. 7

Família: PM mente sobre 
morte de trabalhador

Pazuello admite menos doses este mês
De 46 milhões de vacinas contra a covid-19, Ministério da Saúde só deverá entregar 28 milhões em março. RIO DE JANEIRO, P. 5

Juliette Freire é um acontecimento 
nas redes, com mais de 12 milhões de 

seguidores. O irmão, Washington Feitoza, 
analisa o sucesso da jovem no ‘BBB 21’. P. 12
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DELEGADA 
AFIRMA:  
‘A CASA É O LOCAL 
MAIS VIOLENTO 
PARA A MULHER’. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

REVIRAVOLTA
A REPERCUSSÃO 
NO PT DO RIO DA 
ANULAÇÃO DAS 
CONDENAÇÕES  
DE LULA. 
INFORME  

DO DIA, P. 2

DANIEL CASTELO BRANCO
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As mais lidas

Online

Fachin anula 
condenações de Lula e 

ex-presidente volta a se 
tornar elegível

BRASIL

Sensual! Filha de 
Carla Perez eleva 
temperatura com 

fotos quentes
CELEBRIDADES

Ex-policial militar condenado 
pela chacina de Vigário Geral 

é assassinado na porta de 
casa em Nilópolis

RIO DE JANEIRO

SECRETÁRIO DE 
FAZENDA DO RJ

 N Guilherme Mercês foi per-
guntado se ele defendia o 
fim do teto de gastos e a mu-
dança da regra de ouro, e 
disse que “não”. O argumen-
to é que “a regra de ouro é 
importante porque impede 
que o endividamento seja a 
fonte de despesas obrigató-
rias. O endividamento deve 
ter a função de gerar receitas 
futuras, e esse é o papel dos 
investimentos”, diz ele. 

Reviravoltas fazem parte da política. Poucas horas de-
pois de o ministro Edson Fachin, do STF, anular todas 
as condenações do ex-presidente Lula pela Justiça 

Federal no Paraná relacionadas à Lava Jato, não se falava de 
outra coisa. No Rio, a notícia foi recebida com euforia junto 
aos apoiadores do vereador Lindbergh Farias. Na avalia-
ção dos amigos, se Lula conseguir tornar-se elegível para a 
presidência da República, seria natural Lindbergh desenca-
var sua candidatura ao governo do Rio. Há um ano, Farias e 
Gleisi Hoffmann protagonizaram um estresse na porta de um 
hotel no Rio onde bolsonaristas jogaram cadeiras e objetos 
nos petistas. O grupo gritava “Vão pra Cuba!”. Gleisi revidou: 
“E você vai para o inferno, com Bolsonaro!”. Sobre a decisão 
de Fachin, Lindbergh falou: “A injustiça contra Lula deve ser 
corrigida. Vitória da democracia”.

FORA, LAVA-JATO

O presidente do PT estadual, João Maurício, por sua vez, sem 
analisar nomes de possíveis candidatos, preferiu a serenida-
de e disse que esta discussão ficará para o começo de 2022, 
pois “a prioridade é a escolha da chapa para deputados 
estadual e federal”. Já para o deputado Waldeck Carneiro, 
“a divulgação de vários diálogos envolvendo o ex-juiz Sérgio 
Moro e a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba revela que es-
ses processos judiciais, na verdade, tinham mais uma cara de 
conspiração, do que propriamente algo que tivesse seguido o 
devido processo legal”. 

PT

A reviravolta 
lulista no Rio 
de Janeiro

 N Hoje, tramita na Assem-
bleia Legislativa do Rio de 
Janeiro, em discussão única, 
o projeto de lei do deputado 
André Ceciliano (PT) que 
cria Comissão Parlamentar 
de Inquérito para investigar 
a queda na arrecadação do 
estado do Rio referente às 
receitas compensatórias da 
exploração de petróleo e gás, 
em comparação aos últimos 
cinco exercícios financeiros. 

REPRODUÇÃO

PETRÓLEO E GÁS EM 
DISCUSSÃO NA ALERJA injustiça 

contra Lula 
deve ser 
corrigida. 
Vitória da 
democracia”
LINDBERGH FARIAS
Vereador pelo PT

RAFAEL CAMPOS/DIVULGAÇÃO

Ontem, finalmente, vimos uma mudança de postura do governo.  
Se realmente as 14 milhões de doses de da Pfizer chegarem até ju-
nho, o cenário se torna mais esperançoso. Estamos longe do ideal, 
mas é um passo mais largo do que o vem sendo dado.

Relato de uma leitora da 
coluna: “Tento manter 
meu isolamento, mas há 
tempos preciso enviar 
produtos pelos correios 
e a realidade na unidade 
do Largo do Machado é 
sempre essa. Eu nunca 
fico, tenho medo”

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Guilherme Mercês

Lula volta a ser elegível após decisão do ministro Edson Fachin.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Resultado das análises dos 
recursos do Revalida é divulgado
Segundo o Inep, só os aprovados na primeira etapa podem participar da segunda

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

O 
Instituto Nacional 
de Estudos e Pes-
quisas Educacio-
nais Anísio Teixeira 

(Inep) disponibilizou, em 
seu site, os resultados das 
análises dos recursos con-
tra o resultado provisório 
da prova escrita discursiva, 
referentes ao Exame Nacio-
nal de Revalidação de Di-
plomas Médicos Expedidos 
por Instituição de Educação 
Superior Estrangeira (Re-
valida) 2020. Os resultados 
das provas objetiva e dis-
cursiva e o status de apro-
vação na primeira etapa do 
exame foram publicados 
dia 5 no Sistema Revalida.

Segundo o Inep, somen-
te os aprovados na primei-
ra etapa podem participar 

da segunda. “Uma novida-
de desta edição é que, se o 
médico formado no exte-
rior reprovar na segunda 
etapa, ele poderá se reins-
crever diretamente nessa 
fase, nas duas edições con-
secutivas. Anteriormente, 
era necessário realizar todo 
o processo desde o início. 
Cronograma, diretrizes e 
procedimentos da segunda 
etapa serão publicados, em 
breve, em edital próprio”, 
informa o Inep.

REVALIDA

O Revalida tem o objetivo 
de aferir conhecimentos, 
habilidades e competências 
requeridos para o exercício 
da Medicina, adequados 
aos princípios e necessi- O exame revalida diplomas médicos obtidos no exterior

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

dades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em nível equi-
valente ao exigido dos mé-
dicos formados no país. A 
revalidação do diploma é 
responsabilidade das uni-
versidades públicas que 
aderirem ao Revalida.

De acordo com o Inep, as 
referências do Revalida são 
os atendimentos no contex-
to de atenção primária, am-
bulatorial, hospitalar, de ur-
gência, de emergência e co-
munitária, com base na Di-
retriz Curricular Nacional 
do Curso de Medicina, nas 
normativas associadas e na 
legislação profissional, con-
forme previsão da Matriz de 
Referência do Revalida.

Identidade: novos postos para emissão
Detran-RJ abre mais 10 unidades, totalizando agora 94 em operação por todo o Estado do Rio

O Detran-RJ abriu, a partir 
de ontem, mais dez postos 
para a realização do serviço 
de identificação civil. Com 
essa abertura, serão 94 uni-
dades em operação. A me-
dida só foi possível devido 
à regularização do processo 
de contratação da empre-

sa prestadora de serviços 
de identificação, que agora 
está devidamente licitada.

O atendimento está re-
tornando gradativamente, 
pois a nova empresa está em 
fase de treinamento de seu 
quadro funcional. Por isso, 
ontem, só era possível reti-

O agendamento para 
os serviços pode ser rea-
lizado pelo site www.de-
tran.rj.gov.br ou pelos te-
lefones (21) 3460-4040, 
3460-4041 e 3460-4042. 
O horário do agenda-
mento por telefone vai 
das 6h às 21h.

Com Agência Brasil

rar carteiras já prontas nas 
novas unidades abertas, lo-
calizadas no interior do es-
tado fluminense, e nos dias 
seguintes, agendar o serviço.

Nos locais do Detran, é 
possível emitir a primeira 
e segunda vias do documen-
to, enquanto os postos do 

Poupa Tempo fazem exclusi-
vamente a segunda. As dez 
unidades que estavam sendo 
abertas ontem são: Barra do 
Piraí, Búzios, Itaboraí, Itape-
runa, Nova Friburgo, Petró-
polis - Shopping Estação Itai-
pava; Porciúncula, Quissamã, 
Resende e Rio das Ostras.
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BRASIL

O
 ministro do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin, 
anulou todas as con-

denações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva jul-
gadas pela Justiça Federal no 
Paraná, 13ª Vara Federal de 
Curitiba, relacionadas às in-
vestigações da Operação Lava 
Jato. Desta forma, Lula recu-
pera os direitos políticos e vol-
ta a ser tornar elegível para a 
corrida presidencial de 2022. 

O ministro do STF declarou 
a incompetência da Justiça 
Federal do Paraná nos casos 
do triplex do Guarujá, do sítio 
de Atibaia e do Instituto Lula, 
além de doações ao institu-
to. Com isso, os processos vão 
ser analisados pela Justiça Fe-
deral do Distrito Federal, que 
vai julgar se os processos serão 
ou não validados. 

“Aplico aqui o entendimen-
to majoritário que veio se for-
mando e agora já se consoli-
dou no colegiado. E o faço por 
respeito à maioria, sem em-
bargo de que restei vencido 
em numerosos julgamentos”, 
disse o ministro do STF.

De acordo com Fachin, a 
13ª Vara Federal de Curitiba, 
cujo titular à época das con-
denações era o ex-juiz federal 
Sergio Moro, não era o “juiz 
natural” dos casos.

Na avaliação de Fachin, as 
ações não poderiam ter cor-
rido em Curitiba, porque os 
fatos apontados não têm re-
lação direta com o esquema 
de desvios na Petrobras. O mi-
nistro lembrou que diversos 
processos deixaram a Vara do 
Paraná ou seu gabinete pelo 
mesmo motivo desde o início 
da Operação Lava Jato.

“Com as recentes decisões 
proferidas no âmbito do Su-

FACHIN ANULA CONDENAÇÕES. 

Com a decisão do ministro-relator da Lava Jato no STF, processos que envolvem o ex-presidente 
terão que ser analisados pela Justiça Federal do DF, que vai julgar se as ações serão validadas ou não

Se decisão for confirmada pelo Plenário do STF, Lula poderá concorrer às eleições de 2022

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br

premo Tribunal Federal, não 
há como sustentar que ape-
nas o caso do ora paciente 
deva ter a jurisdição prestada 
pela 13ª Vara Federal de Curi-
tiba. No contexto da macro-
corrupção política, tão impor-
tante quanto ser imparcial é 
ser apartidário”, afirmou.

Em um dos pontos, Fa-
chin lembra que as acusa-
ções contra Lula envolviam 
muito mais empresas do que 
a Petrobras. “A conduta atri-
buída ao ora paciente, qual 
seja, viabilizar nomeação e 
manutenção de agentes que 
aderiram aos propósitos ilí-
citos do grupo criminoso em 
cargos estratégicos na estru-
tura do Governo Federal, não 
era restrita à Petrobras S/A, 
mas a extensa gama de órgãos 
públicos em que era possível 
o alcance dos objetivos polí-
ticos e financeiros espúrios”. 

A decisão de Fachin tem ca-
ráter processual, portanto ele 
não analisou o mérito das con-
denações. “Embora a questão 
da competência já tenha sido 
suscitada indiretamente, é a 
primeira vez que o argumento 
reúne condições processuais 
de ser examinado, diante do 
aprofundamento e aperfei-
çoamento da matéria pelo 
Supremo Tribunal Federal”, 
afirmou Fachin.

No contexto da 
macrocorrupção 
política, tão 
importante quanto 
ser imparcial é ser 
apartidário”
EDSON FACHIN, ministro 
do STF

As condenações anuladas
Triplex no Guarujá: em ju-
lho de 2017, o ex-juiz Sergio 
Moro, que trabalhava na 13ª 
Vara da Justiça Federal em 
Curitiba, condenou Lula a 
9 anos e 6 meses de prisão 
pelos crimes de corrupção 
passiva e de lavagem de 
dinheiro no caso do apar-
tamento. Ele foi preso por 
essa condenação. Lula foi 
condenado em segunda 
instância em 24 de janei-
ro de 2018. Na ocasião, a 
8ª Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
(TRF-4) aumentou a pena 
para 12 anos e um mês.

Em 7 de abril de 2018, 
o ex-presidente foi preso e 
condenado em segunda 
instância pelo então juiz 
federal Sergio Moro a 12 
anos e um mês de prisão. À 
época, Moro impediu que 
Lula pudesse exercer cargo 
ou função pública. Por con-
ta da lei da Ficha Limpa, foi 
impedido de participar das 
eleições presidenciais de 
2018, das quais era primei-
ro colocado nas pesquisas. 
Bolsonaro, que estava em 
segundo, foi eleito e convi-
dou Moro para comandar 

o ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Lula 
deixou a prisão no dia 8 de 
novembro de 2019. 

Sítio em Atibaia: em fe-
vereiro de 2019, Lula foi 
condenado pela juíza Ga-
briela Hardt, que substituiu 
Moro, a 12 anos e 11 meses 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro. Depois de pedir 
recurso do caso, o ex-pre-
sidente teve a pena au-
mentada para 17 anos pelo 
TRF-4. O que foi objeto de 
contestação da defesa do 
ex-presidente.

Instituto Lula: no ano 
passado, a ação sobre acu-
sação do recebimento de 
propina repassada pela 
Odebrecht para o Instituto 
Lula foi suspensa. 

Terreno do instituto: de-
núncia do MPF foi apresen-
tada à Justiça Federal do 
PR. O documento é sobre a 
compra de um terreno para 
a construção da nova sede 
do instituto e um imóvel 
vizinho ao apartamento de 
Lula, em São Bernardo do 
Campo. Em fevereiro deste 
ano, o TRF-4, decidiu man-
ter suspensa a ação penal.

Confira a nota dos advogados do ex-presidente

“Recebemos com serenidade 
a decisão proferida na data 
de hoje pelo Ministro Edson 
Fachin que acolheu o habeas 
corpus que impetramos em 
03.11.2020 para reconhecer a 
incompetência da 13ª. Vara 
Federal Criminal de Curitiba 
para analisar as 4 denúncias 
que foram apresentadas pela 
extinta “força tarefa” contra o 
ex-presidente Lula (HC 193.726) 
— e, consequentemente, para 
anular os atos decisórios rela-
tivos aos processos que foram 
indevidamente instaurados a 
partir dessas denúncias.

A incompetência da Justiça 
Federal de Curitiba para julgar 
as indevidas acusações formu-
ladas contra o ex-presidente 
Lula foi por nós sustentada 
desde a primeira manifestação 
escrita que apresentamos nos 
processos, ainda em 2016. Isso 
porque as absurdas acusações 
formuladas contra o ex-pre-
sidente pela “força tarefa” de 
Curitiba jamais indicaram 
qualquer relação concreta com 
ilícitos ocorridos na Petrobras 
e que justificaram a fixação da 

competência da 13ª. Vara Federal 
de Curitiba pelo Plenário do Su-
premo Tribunal Federal no julga-
mento da Questão de Ordem no 
Inquérito 4.130.

Durante mais de 5 anos per-
corremos todas as instâncias do 
Poder Judiciário para que fosse re-
conhecida a incompetência da 13ª. 
Vara Federal Criminal de Curitiba 
para decidir sobre investigações 
ou sobre denúncias ofertadas pela 
“força tarefa” de Curitiba. Tam-
bém levamos em 2016 ao Comitê 
de Direitos Humanos da ONU a 
violação irreparável às garantias 
fundamentais do ex-presiden-
te Lula, inclusive em virtude da 
inobservância do direito ao juiz 
natural — ou seja, o direito de todo 
cidadão de ser julgado por um 
juiz cuja competência seja defini-
da previamente por lei e não pela 
escolha do próprio julgador.

Nessa longa trajetória, a despei-
to de todas as provas de inocência 
que apresentamos, o ex-presidente 
Lula foi preso injustamente, teve 
os seus direitos políticos inde-
vidamente retirados e seus bens 
bloqueados. Sempre provamos 
que todas essas condutas faziam 

parte de um conluio entre o então 
juiz Sergio Moro e dos membros da 
“força tarefa” de Curitiba, como foi 
reafirmado pelo material que tive-
mos acesso também com autoriza-
ção do Supremo Tribunal Federal e 
que foi por nós levado aos autos da 
Reclamação nº 43.007/PR.

Por isso, a decisão que hoje afir-
ma a incompetência da Justiça 
Federal de Curitiba é o reconhe-
cimento de que sempre estivemos 
corretos nessa longa batalha jurí-
dica, na qual nunca tivemos que 
mudar nossos fundamentos para 
demonstrar a nulidade dos proces-
sos e a inocência do ex-presidente 
Lula e o lawfare que estava sendo 
praticado contra ele.

A decisão, portanto, está em sin-
tonia com tudo o que sustentamos 
há mais de 5 anos na condução dos 
processos. Mas ela não tem o con-
dão de reparar os danos irreme-
diáveis causados pelo ex-juiz Ser-
gio Moro e pelos procuradores da 
“lava jato” ao ex-presidente Lula, 
ao Sistema de Justiça e ao Estado 
Democrático de Direito.”

Cristiano Zanin Martins

Valeska Teixeira Zanin Martins

 > A nota do ministro do 
STF informa que o jul-
gamento do Plenário já 
havia limitado o alcance 
da competência da 13ª 
Vara Federal de Curitiba. 
“Inicialmente, retirou-se 
todos os casos que não 
se relacionavam com 
os desvios praticados 
contra a Petrobras. Em 
seguida, passou a distri-
buir por todo território 
nacional as investiga-
ções que tiveram início 
com as delações premia-
das da Odebrecht, OAS 
e J&F. Finalmente, mais 
recentemente, os casos 
envolvendo a Transpe-
tro também foram reti-
rados da competência da 
13ª Vara Federal de Curi-
tiba”, escreveu Fachin.

Nas ações penais 
envolvendo Luiz Iná-
cio Lula da Silva verifi-
cou-se que os supostos 
atos ilícitos não envol-
viam diretamente ape-
nas a Petrobras, mas ou-
tros órgãos da Adminis-
tração Pública. 

“Apesar de vencido 
diversas vezes quanto 
ao tema, o relator, ten-
do em consideração a 
evolução da matéria na 
2ª Turma em casos se-
melhantes, entendeu 
que deve ser aplicado ao 
ex-presidente da Repú-
blica o mesmo entendi-
mento, reconhecendo-
-se que 13ª Vara Federal 
de Curitiba não era o juiz 
natural dos casos”.

Relator seguiu 
decisões 
anteriores

LULA ESTÁ ELEGÍVELLULA ESTÁ ELEGÍVEL
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PGR diz que vai recorrer da 
decisão sobre Lula. Fachin 
remete caso ao Plenário
Recurso será preparado pela subprocuradora-geral Lindôra de Araújo, 
braço direito de Augusto Aras. Bolsonaro, contrariado, parte para o ataque

A 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR) informou que vai 
recorrer da decisão do minis-
tro Edson Fachin, do Supre-

mo Tribunal Federal (STF), que anu-
lou as condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. A PGR in-
formou que o recurso será preparado 
pela subprocuradora-geral Lindôra 
Maria de Araújo, braço direito do pro-
curador-geral Augusto Aras e respon-
sável pelos processos da Lava Jato no 
STF. O ministro Fachin vai enviar o 
caso ao Plenário do Supremo.

A PGR não deu detalhes sobre quais 
pontos da decisão serão contestados. 
Já o Ministério Público Federal do 
Paraná, que apresentou as denúncias, 
não se manifestou.

Procurado, o atual coordenador da 
Operação Lava Jato no Paraná, Ales-
sandro Oliveira, disse que não iria 
comentar a decisão de Fachin. Ques-
tionado sobre o impacto da decisão, 
Oliveira disse avaliar como “grande”, 
mas que ainda seria preciso estudar 
a decisão. Já o procurador de Justiça 
Deltan Dallagnol fez uma sequência 
de publicações no Twitter comentan-
do a decisão de Fachin. Entre elas o 
posicionamento do ministro e o risco 
de prescrição dos processos. “Partin-
do do pressuposto que endosso de 
que o Min. Fachin sempre teve uma 
atuação correta e firme, inclusive na 
operação Lava Jato, concluímos que 
ele, apesar de entender de forma di-
ferente, aplicou o entendimento es-
tabelecido pela maioria da 2ª Turma 
do STF.

Esse é mais um caso derrubado 
num sistema de justiça que rediscute 
e redecide o mesmo dezenas de vezes 
e favorece a anulação dos processos 
criminais. Tribunais têm papel essen-
cial em nossa democracia e devem ser 
respeitados, mas sistema de justiça 
precisa de aperfeiçoamentos.”

Dallagnol chamou atenção para 
“reais chances de prescrição”. No se-
gundo item ele escreve que “proces-
sos envolvendo o ex-presidente serão 
retomados em breve em Brasília, mas 
com reais chances de prescrição. Vá-
rias questões serão rediscutidas nos 
tribunais. Nada disso, contudo, apa-
ga a consistência dos fatos e provas, 
sobre os quais caberá ao Judiciário a 
última palavra”.

E, por fim, o terceiro ponto: “Sain-
do do caso concreto, é preciso abrir 
os olhos p/ os amplos retrocessos que 
estão acontecendo no combate à cor-
rupção, p. ex: fim da prisão em 2ª ins-
tância; novas regras que dificultam 
investigações e condenações; propos-
tas que desfiguram a lei de lavagem e 
de improbidade...

Precisamos discutir essas amplas 
mudanças em curso (e aqui não falo 
mais do caso concreto) para decidir 
se queremos ser o país da impunidade 
e da corrupção, que corre o risco de 
retroceder vinte anos no combate a 
esse mal, ou um país democrático em 
que impere a lei.”

 NO presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão 
do ministro Fachin, criticando a possibilidade 
de Lula ser candidato à Presidência em 2022. 
Além disso, afirmou que Fachin não deveria 
ter decidido sobre a anulação monocratica-
mente. “Eu acredito que o povo brasileiro não 
queira sequer ter um candidato como esse 
em 2022, muito menos pensar numa possível 
eleição dele”, disse Bolsonaro em entrevista 
no Palácio da Alvorada. “A Bolsa já foi lá pra 
baixo, o dólar foi lá pra cima. Todos nós sofre-
mos com uma decisão como essa daí, agora a 
gente espera que a turma do Supremo resta-
beleça aí os julgados”.

Na avaliação de Bolsonaro, o processo de-
veria passar pelo Plenário do STF: “Não pode, 
em hipótese alguma, um homem só ser o se-
nhor do destino de um julgamento como esse. 
Então, não sou jurista, mas eu acho que nem é 

questão de turma, é questão de plenário deci-
dir isso aí”. Ele declarou ter recebido a decisão 
com surpresa. Para Bolsonaro, as condena-
ções envolvendo o sítio em Atibaia e o triplex 
do Guarujá — alvos dos processos contra Lula 
— podem até ser objeto de suposição, mas 
houve desvios de recursos com obras fora do 
Brasil: “Todo mundo foi surpreendido, afinal 
de contas, as bandalheiras que esse governo 
fez estão claras perante toda a sociedade”

Bolsonaro relacionou a decisão de Fachin à 
ligação do magistrado com os governos do PT, 
já que foi indicado ao Supremo pela ex-presi-
dente Dilma Rousseff em 2015: “Qualquer de-
cisão dos 11 ministros é possível você prever o 
que eles pensam, né? E o que botam no papel. 
O ministro Fachin, ele sempre teve uma forte 
ligação com o PT, então não nos estranha uma 
decisão nesse sentido”.

SEM PROVAS E CONTRARIADO, PRESIDENTE ATACA

Bolsonaro diz que ministro tem ligação com o PT

Procuradora 
da República 
Lindôra Araújo, 
autora do 
recurso contra 
decisão de 
Fachin

GIL FERREIRA/AGÊNCIA CNJ

Ministro Edson 
Fachin, do 
Supremo, 
é alvo de 

acusações 
infundadas

ROSINEI COUTINHO / STF 

DÓLAR E IBOVESPA

 NOs sinais de colapso do sistema de saúde 
doméstico e a progressão dos yields ameri-
canos mantinham o Ibovespa na defensi-
va na abertura da semana. O Ibovespa caiu 
3,98%, a 110.611,58 pontos, com mínima 
a 110.267,80 (-4,28%). Já o dólar fechou 
em forte alta de 1,7%, cotado a R$ 5,7788, 
ontem. O valor da moeda norte-americana 
é o maior desde 15 de maio de 2020.

Em percentual, foi a maior queda desde 
os 4,87% do último dia 22, quando o índice 
reagia à mudança na Petrobras e, agora, 
mantém-se pouco acima do nível de en-
cerramento de 1º de março (110.334,83 
pontos). O giro foi de R$ 49,5 bilhões. No 
mês, o Ibovespa ainda sobe 0,52%, com 
perda de 7,06% no ano.

“A Bolsa já estava em queda diante 
do avanço do coronavírus, com recordes 
de mortes, lotação de leitos e medidas 
de isolamento social ao redor do País e, 
com a notícia da recuperação dos direi-
tos políticos de Lula, bateu mínimas” ao 
longo da tarde, reforçando o “movimen-
to de aversão a risco”, aponta Paula Zo-
gbi, especialista da Rico Investimentos.

O receio de investidores de que o go-
verno enverede por um caminho mais po-
pulista aumentou nas últimas semanas, 
depois de uma série de episódios em que, 
para o mercado, o presidente Jair Bolsona-
ro agiu deixando de lado princípios de uma 
política econômica liberal.

Com aversão a ‘risco’, 
Bolsa fecha em queda 

Imprensa internacional repercute anulação das condenações
A decisão que anulou condenações 
do ex-presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, por ordem do ministro Edson 
Fachin do Supremo Tribunal Federal 
(STF), teve destaque em alguns dos 
principais jornais do mundo ontem. 

O francês ‘Le Monde’ destacou que 
a decisão “potencialmente o torna 
elegível para enfrentar Jair Bolsona-
ro na eleição presidencial de 2022”. 

O ‘New York Times’, nos EUA, diz 

que a decisão tem o “potencial de remo-
delar o futuro político do Brasil”. O jornal 
informa que há ampla expectativa de 
que Lula deve concorrer à presidência 
em 2022. Já o ‘Washington Post’, tam-
bém dos EUA, destaca que as condena-
ções de Lula tinham relação com escân-
dalos na Petrobras mas que, segundo 
Fachin, o caso do ex-presidente não teria 
relação direta a corrupção na estatal.

Os dois principais jornais argentinos, 

‘Clarín’ e ‘La Nación’, destacaram que 
Lula agora poderá voltar a ser candi-
dato. O ‘La Nación’ diz que “Bolsona-
ro vê com bons olhos reeditar a pola-
rização com o PT”.

O ‘The Guardian’, da Inglaterra, 
diz que Lula “pode estar pronto para 
uma sensacional tentativa de retor-
no” após a decisão judicial. O jornal 
ouviu analistas que classificaram a 
notícia como uma “bomba política”.

Acredito que o povo 
brasileiro não queira 
sequer ter um candidato 
como esse”
JAIR BOLSONARO,  
sobre Lula

Saindo do caso concreto, 
é preciso abrir os 
olhos para os amplos 
retrocessos que estão 
acontecendo no combate 
à corrupção
DELTAN DALLAGNOL,  
procurador 

Potencialmente o torna 
elegível para enfrentar 
Jair Bolsonaro na eleição 
presidencial de 2022
‘LE MONDE’,  
jornal francês

Com Estadão Conteúdo
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RIO DE JANEIRO

Pazuello diz que espera entregar 
28 milhões de doses este mês
Número de distribuição de vacinas é reduzido, já que a projeção anterior era de 46 milhões

AGÊNCIA O DIA

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma entrevista coletiva na sede da Fundação Oswaldo Cruz, ontem à tarde 

O 
ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuel-
lo, disse, durante 
entrevista coletiva 

na tarde de ontem na sede 
da Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), que espera entre-
gar, para todo o país, de 25 a 
28 milhões de doses da vacina 
contra a covid-19 fabricadas 
pelo Instituto Butantan e pela 
Fiocruz até o fim deste mês. 
Anteriormente, Pazuello ti-
nha projetado a distribuição 
de 46 milhões de doses.

“A nossa previsão é de que 
a Anvisa e Fiocruz ajustem 
os processos durante esta se-
mana. Nosso objetivo é ter 
em março próximo de 25 a 
28 milhões de doses já real-
mente entregues para que 
possamos cumprir o Plano 
Nacional de Imunização”, 
disse o ministro.

Pazuello também pediu o 
apoio do Governo Federal e 
do Congresso Nacional com 
ações junto a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
outros governos e laborató-
rios para que haja a acelera-
ção da entrega das vacinas. 
Além disso, citou a impor-
tância da distribuição de 
doses semanalmente.

“No dia de hoje (ontem), 
nós estamos recebendo mais 
2,5 milhões de doses para ir 
para a distribuição durante a 
semana para os estados. Es-
pero que, a partir da semana 
que vem, ou no máximo na 
outra, nós já tenhamos en-
tregas da Fiocruz somadas 
semanalmente com as entre-
gas do Butantan”, finalizou.  

FALHA TÉCNICA 
Estava prevista a fabricação 
de 15 milhões de doses de 
vacina Oxford/AstraZeneca 

para março para distribui-
ção nacional. Mas uma fa-
lha em uma das máquinas 
responsáveis por processar 
o medicamento diminuiu a 
capacidade de produção do 
imunizante. Agora, a Fiocruz 
anunciou a promessa de dis-
tribuir 3,8 milhões de unida-
des até o fim do mês.

Segundo a Fundação, a fa-
lha teria acontecido na parte 
da máquina responsável pela 
recravação, que envolve o pro-
cesso de lacre das doses. A in-
terrupção ocorreu na última 

semana e suspendeu integral-
mente a produção do imuni-
zante. A Fiocruz informou que 
o problema foi resolvido e a 
fabricação da vacina foi reto-
mada. Até julho, a previsão é 
de que 112 milhões de doses 
sejam disponibilizadas. Em 
abril, 30 milhões de unidades 
serão produzidas, seguidas de 
25 milhões em maio, mais 25 
em junho e 16,6 em julho.

PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA
O diretor da fábrica Bio-
-Manguinhos da Fiocruz, 

Maurício Zuma, anunciou 
o início produção em larga 
escala da vacina Oxford/As-
traZeneca, em coletiva da 
imprensa realizada ontem. 

Inicialmente, serão pro-
duzidas cerca de 250 mil 
até 300 mil doses por dia do 
imunizante. A fabricação das 
vacinas será gradativamente 
ampliada e até o final do mês 
a Fiocruz poderá desenvol-
ver até 1 milhão de doses.

Nosso objetivo 
é ter em março 
próximo de 25 
a 28 milhões de 
doses já entregues 
para cumprir o 
Plano Nacional de 
Imunização”
PAZUELLO, Ministro da 
Saúde

Partido alega falta 
de ‘capacidades 
mentais plenas’ 
do presidente

PDT pede interdição 
de Jair Bolsonaro 

AFP

Bolsonaro: pedido de interdição

O PDT apresentou ontem 
ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
pedido de interdição do 
presidente Jair Bolsonaro 
pela forma como o chefe do 
Executivo tem conduzido o 
combate à pandemia da co-
vid-19 no País. Na represen-
tação, o partido sustenta 
que as mortes pela covid-19 
no País e as declarações 
do presidente evidenciam 
a falta de “discernimento 
necessário” ou das “capa-
cidades mentais plenas” a 
Bolsonaro. 

Para o PDT, não é “crível 
que um Presidente da Re-
pública atue com a finalida-
de de conduzir a população 
à morte, tudo para confor-
tar seus anseios e seu apre-
ço pelo sofrimento, em de-
trimento da vida humana”. 
O pedido avalia como “er-
rática, maledicente e tres-
loucada” a série de ações 
do Executivo nacional para 
conter a disseminação do 
novo coronavírus.

De acordo com o texto, “res-
soa inconteste que o Senhor 
Jair Messias Bolsonaro não 
está — ou nunca esteve — na 
plenitude das suas faculdades 
mentais, no que se mostra in-
capaz de medir as consequên-
cias de suas ações, notada-
mente quando age de forma 
renitente em colocar a vida da 
população brasileira em risco”. 

Também segundo o docu-
mento, “Bolsonaro age na 
contramão dos atos que uma 
pessoa em plena saúde men-
tal agiria, especificamente 
porque tem a finalidade de-
liberada de causar danos à 
população brasileira, condu-
zindo o país ao abismo com 
as suas condutas negacionis-
tas e obscurantistas em de-
trimento da ciência”.

Calendário de vacinação de março 
depende do Ministério da Saúde
Novas remessas estão programadas para chegar nesta semana, entre hoje e amanhã

ESTEFAN RADOVICZ

Luiz Gonzaga Barreto, de 77 anos, é vacinado na Casa Firjan

A cidade do Rio entra na 
sexta semana de imuniza-
ção com cerca de 6% da po-
pulação vacinada com pelo 
menos a primeira dose, o 
que corresponde a pouco 
mais de 406 mil pessoas. 
Até agora, profissionais da 
saúde e idosos de 77 anos 
ou mais puderam receber a 
vacina. A prefeitura, agora, 
aguarda a chegada de no-
vas remessas para seguir o 
calendário do município e 
não precisar interromper a 
vacinação. Se as doses pro-
gramadas pelo Ministério 
da Saúde chegarem ao Rio, 
todos os idosos de 67 anos 
ou mais já terão se vacina-
do até o fim de março. Caso 
contrário, a saída será in-
terromper, como foi feito 
durante parte de fevereiro.

A expectativa é receber 
novas remessas do Instituto 
Butantan entre hoje e ama-
nhã. “Se a gente receber to-
das as doses, não haverá ne-
cessidade (de interrupção)”, 
garantiu o secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel So-
ranz, em entrevista ontem, 

na Casa Firjan, em Botafogo. 
O espaço se tornou mais um 
ponto de vacinação na Zona 
Sul carioca e deve receber 
seis mil pessoas nos próxi-
mos meses.

Sem essas novas remessas, 
o estoque do município du-
rará até idosos com 76 anos, 
marcados para amanhã. 
Além desses, há uma reserva 
para quem já se vacinou: as 
segundas doses estão garan-

tidas, independentemente 
da chegada de novos lotes.

MEDIDAS RESTRITIVAS
As medidas adotadas no mu-
nicípio partir da última sex-
ta-feira, como o fechamento 
de comércios na orla e a res-
trição no funcionamento de 
bares e restaurantes, deve-
rão ter consequência daqui 
a algumas semanas na taxa 
de ocupação de leitos e nos 

números de casos graves e 
óbitos. Os decretos podem 
ser prorrogados, caso a se-
cretaria assim avalie.

“Nossa expectativa, como 
acontece em todos os luga-
res, é a gente observar que o 
aumento das medidas restri-
tivas cause uma diminuição 
nas internações, posterior-
mente nos casos graves e nos 
óbitos”, comentou Soranz.

CASA FIRJAN
A Firjan, em parceria com o 
Centro Municipal Dom Hél-
der Câmara, se tornou mais 
um ponto de vacinação na 
Zona Sul carioca. O casarão da 
federação das indústrias, loca-
lizado na Rua Dona Mariana, 
em Botafogo, deve receber cer-
ca de seis mil pessoas nos pró-
ximos meses. A primeira delas 
foi o aposentado Luiz Gonzaga 
Barreto, de 77 anos, o primeiro 
na fila para se vacinar ontem. 
Ele foi acompanhado do neto 
Michel. “Estava ansioso, cla-
mando por essa vacinação. Es-
tou há nove meses sem cortar 
o cabelo e fazer a barba porque 
não podia sair”, disse Barreto, 
que voltará em 28 dias para a 
segunda dose.

 > O governo federal 
informou que a farma-
cêutica norte-america-
na Pfizer vai entregar 
ao Brasil 14 milhões 
de doses da sua vacina 
contra covid-19 até ju-
nho. O presidente Bol-
sonaro se reuniu com 
o presidente da Pfizer, 
Albert Bourla, ontem, 
por videoconferência, 
e pediu a antecipação 
de lotes do imunizante.

O assessor especial 
do Ministério da Saú-
de, Airton Soligo, expli-
cou que o contrato com 
a farmacêutica previa 
a entrega 99 milhões 
de doses este ano, sen-
do 2 milhões em maio, 
7 milhões em junho e 
o restante no segundo 
semestre. Segundo ele, 
a Pfizer se comprome-
teu a antecipar 5 mi-
lhões de doses, a serem 
entregues entre maio e 
junho — totalizando 14 
milhões de doses no pri-
meiro semestre.

A entrega de cerca de 
60 milhões de doses es-
tava concentrada no últi-
mo trimestre do ano. De 
acordo com Soligo, have-
rá um esforço para ante-
cipar esses lotes para o 
terceiro trimestre. 

Pfizer promete  
14 milhões 
de unidades
até junho

Colaborou o estagiário Jorge Costa sob 

supervisão de Thiago Antunes

Com Agência Brasil

YURI EIRAS

Com Estadão Conteúdo
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‘A casa é o local mais violento para 
a mulher’, diz delegada da DGPAM
Com apoio da Polícia Civil, Operação Resguardo prende 136 homens investigados por crimes de violência contra a mulher no Rio

REGINALDO PIMENTA

Agentes da Polícia Civil realizam operação para prender agressores no Dia Internacional da Mulher

“A 
gente sabe que 
a casa é o local 
mais violento 
para a mulher. 

Ali vivem a vítima e o autor 
dos crimes, isso é muito difí-
cil para ela”. A declaração foi 
feita pela delegada Sandra 
Ornellas, diretora do Depar-
tamento-Geral de Polícia de 
Atendimento à Mulher (DG-
PAM), durante entrevista 
sobre a Operação Resguar-
do, para prender homens 
investigados por crimes de 
violência contra a mulher. 
Durante a ação no Rio, com 
apoio da Polícia Civil, 136 
criminosos foram presos 
– alguns deles respondem 
por estupro, agressão e fal-
ta de pagamento de pensão 
alimentícia. 

A operação foi coordena-
da pelo Ministério da Jus-
tiça e Segurança Pública, 
por meio da Secretaria de 
Operações Integradas (Seo-
pi-MJSP), e também foi rea-
lizada no Distrito Federal e 
nos 26 estados do país. 

“Antes, as pessoas usavam 
esse dia  (Dia Internacional 
da Mulher) para dar flores, 
achando que era um dia de ho-
menagem. Hoje, a gente grita 
por respeito e grita por igual-
dade. Enquanto não houver 
igualdade, essa violência vai 
continuar. Violência essa que 

pode começar com um grito 
e acabar em um feminicídio”, 
reforçou a delegada.

Entre os casos, a polícia 
destacou a prisão de um ho-
mem acusado de abusar se-
xualmente de uma jovem de 
14 anos, em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense. Ele foi 
flagrado por câmeras de segu-
rança estuprando a enteada. 

“A mãe colocou a câmera 
na casa porque estava des-
confiada da moça que fazia 
serviços de limpeza em sua 
casa. Ela percebeu o sumiço 
de dinheiro e queria flagrar a 
mulher, mas descobriu que a 
filha era abusada por um ho-

Antes, as pessoas 
usavam esse dia 
(Dia da Mulher)  
para dar flores.  
Hoje, a gente grita 
por respeito e 
igualdade

SANDRA ORNELLAS, 
delegada

mem que colocou dentro da 
própria casa”, explicou a dele-
gada Cristiane Carvalho de Al-
meida, da Deam Belford Roxo. 

Um homem foragido há 
mais de dois anos, autor de 
medida protetiva no Acre, foi 
preso ao fugir para o Rio. 

A Polícia Civil, por in-
termédio da Secretaria de 
Operações Integradas (Seo-
pi-MJSP), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
iniciou no dia 1º de janeiro a 
Operação Resguardo. Ao lon-
go das investigações, a Polícia 
Civil do Rio recebeu mais de 
30 mil denúncias de violência 
contra a mulher. 

ANDERSON JUSTINO 
anderson.justino@odia.com.br 

DURANTE A PANDEMIA NO RIO

 NDesde o primeiro decreto para 
combater a propagação do co-
ronavírus no Rio de Janeiro, em 
13 de março de 2020, até 31 de 
dezembro, 73 mil mulheres fo-
ram vítimas de algum tipo de 
violência no estado. Isso significa 
que cerca de 251 mulheres foram 
vitimadas em cada um dos 293 
dias em que o estado teve algum 
nível de isolamento social em 
2020. Esses dados fazem parte 
de um levantamento inédito do 

Núcleo de Estudos ISPMulher, do 
Instituto de Segurança Pública.

O número de casos, porém, 
é 27% menor que o registra-
do no mesmo período de 2019 
(102.344), o que pode indicar 
subnotificação devido às restri-
ções durante a pandemia. Para 
termos de comparação, em ja-
neiro deste ano, o número de mu-
lheres vítimas chegou a 12.924, 
mais próximo do patamar do 
mesmo mês de 2020 (10.878).

251 mulheres agredidas por dia 

 N As polícias civis estaduais 
prenderam 712 suspeitos em 
todo o país, no âmbito da Ope-
ração Resguardo. O balanço 
divulgado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
corresponde às prisões realiza-
das até as 11h de ontem.  

Ao todo, mais de 12 mil 
agentes atuaram, de forma 
conjunta, na busca de suspei-
tos de ameaças, tentativas 
de feminicídio, lesão corporal, 
descumprimentos de medidas 
protetivas, estupro, importu-
nação, entre outros crimes, em 
26 estados e no DF.

De acordo com a pasta, a 
Operação Resguardo teve iní-
cio em janeiro deste ano com a 
apuração de denúncias, instau-
ração de inquéritos policiais, 
levantamento de mandados 
de prisão e cumprimento de 
mandados judiciais pelas polí-
cias civis, principalmente pelas 
delegacias especializadas no 
atendimento à mulher.

Desde janeiro, mais de 165 
mil vítimas foram atendidas, 
cerca de nove mil pessoas pre-
sas, 46 mil denúncias foram 
apuradas e cerca de 60 mil in-
quéritos foram instaurados.

BALANÇO NACIONAL

No país, 712 suspeitos foram presos 
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Família e hospital 
contestam a 
versão da polícia
Montador de andaimes morto em tiroteio no 
Morro dos Macacos é enterrado no Catumbi

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

F
amiliares de Valmir 
Pereira Cândido, de 
42 anos, contestam a 
versão da polícia de 

que o montador de andai-
mes estava próximo a tra-
ficantes durante o tiroteio 
no último sábado, no Morro 
dos Macacos, em Vila Isa-
bel. Além de Valmir, outras 
quatro pessoas morreram. 
Ele foi enterrado no início 
da tarde de ontem, no Ce-
mitério do Catumbi.

Vídeos que circulam nas 
redes mostram policiais 
recolhendo os corpos na 
viatura. Um dos morado-
res chega a gritar que “não 
tem nem mais espaço no 
camburão”.

Em nota, a Polícia Militar 
disse que, após o confron-
to, equipes encontraram 

“cinco suspeitos feridos” 
na localidade conhecida 
como Terreirinho. Naquela 
região há uma boca de fumo 
que serve de abrigo de trafi-
cantes. A família, no entan-
to, nega que Valmir tenha 
sido atingido ali. Para eles, 
a versão da PM dá a enten-
der que ele estaria próximo 
dos traficantes, mas Valmir 
estaria num bar ao lado de 
casa, decidindo com ami-
gos detalhes da nova cami-
sa da torcida organizada 
‘Fla-Macacos’.

“Meu marido está numa 
rua, e os bandidos estão na 
rua de cima. Eu filmei o bar, 
todo sujo, com os buracos 
na parede. Não estavam no 
mesmo lugar. E outra: cinco 
suspeitos, não. Meu marido 
era trabalhador”, defende 
Valéria Pereira, esposa de 
Valmir. “Ele estava numa 
região chamada B13, que 

é justamente onde os mo-
radores costumam se reu-
nir para assistir aos jogos, 
confraternizar. É um pon-
to de encontro da torcida”, 
completa.

CORPOS NA VIATURA

A versão da Polícia Militar 
de que encontrou cinco ho-
mens feridos também foi 
refutada por moradores. 
Vídeos mostram policiais 
recolhendo os corpos na 
viatura.

“O meu marido é o pri-
meiro (a ser colocado na 
viatura). E os outros corpos 
jogados por cima. Igual bi-
cho. Mas meu marido não 
era bicho, era trabalhador”, 
afirmou a esposa.

O Hospital Federal do 
Andaraí, via Ministério da 
Saúde, afirmou que os cinco 
homens já chegaram mor-
tos à unidade.

Valéria Pereira, mulher de Valmir Pereira, desmente a versão da PM: “Meu marido era trabalhador”, diz

O QUE DIZ A PM

‘Cinco suspeitos feridos’ localizados após confronto

 NEm nota, a Polícia Militar in-
formou que, “neste sábado (6) 
equipe da 5ª UPP/6º BPM-UPP 
Macacos foi atacada por crimi-
nosos armados durante policia-
mento na localidade conhecida 
como ‘Terreirinho’, no Morro dos 
Macacos, em Vila Isabel. Hou-
ve revide, e após cessar o con-
fronto, uma busca foi feita na 
região e a guarnição localizou 
cinco suspeitos feridos. Com 
eles foram arrecadados 1 fuzil, 2 

pistolas, 2 granadas, farto material 
entorpecente, dinheiro em espécie 
(ainda a ser contabilizado).

Os suspeitos feridos foram so-
corridos ao Hospital Federal do 
Andaraí. Policiamento segue refor-
çado na região.

As circunstâncias dos casos 
citados envolvendo policiais mi-
litares são objeto de inquéritos 
instaurados pela Delegacia de Ho-
micídios. Paralelamente, como é 
de praxe, a Corporação instaurou 

Inquérito Policial Militar (IPM) 
para avaliar a conduta das equi-
pes envolvidas nas ocorrências”.

Em nota, a Polícia Civil infor-
ma que o caso está sendo inves-
tigado pela Delegacia de Ho-
micídios da Capital (DHC). “As 
armas dos policiais militares que 
participaram da ação serão peri-
ciadas para confronto balístico. 
Testemunhas serão ouvidas e 
os agentes realizam diligências 
para esclarecer os fatos”.

Thiago Correa 
estava próximo de 
casa quando foi 
assassinado

Agente do 
Degase 
baleado é 
enterrado

Amigos, familiares e colegas 
de trabalho se despediram do 
agente do Degase Thiago Cor-
rea, 34, no cemitério Jardim 
da Saudade, em Mesquita, na 
Baixada Fluminense, ontem à 
tarde. Ele foi morto a tiros, na 
manhã do domingo, no bairro 
de Edson Passos, também em 
Mesquita. 

“Mais uma vez perdemos 
um colega de profissão, as-
sassinado de forma bárba-
ra. Estamos consternados. 
Isso é para sociedade ver que 
nem os agentes de seguran-
ça pública têm condições de 
se defender no estado do Rio 
de Janeiro. Estamos sitiados, 
bandidos com armas de guer-
ra saem para as ruas”, lamen-
tou João Rodrigues, presi-
dente do sindicato do Degase 
(SIND-DEGASE).

Thiago, que estava no De-
gase há oito anos, foi baleado 
a poucos metros do condomí-
nio onde morava. O para-brisa 
dianteiro do veículo foi atingi-
do por, pelo menos, dez tiros.

Primeiro, os ocupantes de 
uma moto abordaram o veícu-
lo em que Thiago estava. O ga-
rupa desceu atirando. O agen-
te reagiu aos disparos e então 
um carro passou atirando 
contra o veículo que Thiago 
dirigia, um Eco Sport, de cor 
preta. “Ainda não sabemos se 
foi um assalto ou uma execu-
ção oriunda de um egresso do 
sistema”, afirmou o presidente 
do Sind-Degase. A Delegacia 
de Homicídios da Baixada in-
vestiga o crime.

ALINE CAVALCANTE 
aline.cavalcante@odia.com.br 

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br 
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FLAMENGO FLUMINENSE

Ceni e Hugo Souza voltam 
aos trabalhos no Mengão
Treinador e goleiro estavam de férias, mas decidiram retomar logo o batente

Rogério Ceni cumprimenta o vice de futebol do Fla, Marcos Braz

O 
Flamengo se reapre-
sentou ontem e ini-
ciou a preparação 
para pegar o Flumi-

nense no próximo domingo, 
no Maracanã, pela terceira 
rodada do Campeonato Ca-
rioca. As novidades foram as 
presenças de Rogério Ceni e 
Hugo Souza, que estavam li-
berados para curtir férias até o 
dia 15 e decidiram retornar aos 
trabalhos nesta segunda-feira.

O site do jornal DIA já havia 
publicado, no início da tarde, 
que Rogério Ceni estudava re-
tornar aos trabalhos no Ninho 
do Urubu nesta semana para 
observar de perto os jogado-
res que estão disputando o 
início do Estadual 2021 sob o 
comando de Maurício Souza. 
O treinador, inclusive, conver-

sou com atletas antes da ativi-
dade e bateu papo com o vice 
de futebol, Marcos Braz, que 
bancou a permanência do téc-
nico para este ano.

Embora Rogério Ceni tenha 
voltado, o técnico Maurício 
Souza continuará no comando 
da equipe no clássico diante 
do Fluminense, no domingo. 
A ideia do comandante do pro-
fissional é apenas observar de 
perto o dia a dia dos atletas no 
Ninho do Urubu.

O goleiro Hugo Souza, que 
terminou a temporada 2020 
como titular, já que Diego Al-
ves ainda se recupera de uma 
grave lesão muscular, pediu à 
diretoria para voltar ontem. 
Segundo pessoas ligadas ao 
jogador, ele entendeu que o 
ano de 2021 será importan-
te para a carreira dele e, por 
isso, quer aproveitar cada 
momento de preparação.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O técnico Rogério Ceni an-
tecipou a sua volta ao traba-
lho no Flamengo para ob-
servar a garotada do elenco 
rubro-negro. Aliás, que ga-
rotada! Venceu as duas pri-
meiras partidas no Campeo-
nato Carioca e é o único clube 
grande com 100% de aprovei-
tamento na competição. Já 
falei aqui: em vez de apostar 
em contratações milionárias 
que nem sempre dão certo, 
dê chance à molecada. Joia 
no Ninho do Urubu é o que 
não falta mesmo.

ELE QUER MAIS
RAFAEL RIBEIRO / VASCO

BARCA E CHEGADAS

A
gora sim: a temporada 2021 começou para 
o Vasco. Após ser rebaixado pela quarta vez 
no Brasileirão, a diretoria começou a se mo-

vimentar no mercado e iniciou a reestruturação 
do elenco. Primeiro, vou falar das saídas de oito 
jogadores: Pikachu, Werley, Léo Gil, Gustavo Tor-
res, Neto Borges, Marcos Júnior, Lucas Santos e 
Henrique, todos dispensados da reapresentação 
oficial. Aprovo todas as saídas. Ciclos se fecham e 
é importante dar um recado para a torcida. São 
nomes que já não cabem mais na paciência do 
vascaíno e servirão de respiro para a nova dire-
toria trabalhar. Por outro lado, Marquinhos Ga-
briel, meia, e Ernando, zagueiro, chegaram para 
compor o grupo. Dois jogadores com vasta expe-
riência no futebol brasileiro. Não me enchem os 
olhos, mas não são desastres. O lateral Zeca, do 
Internacional, deve ser outro a chegar. Esse será 
um ganho técnico para o time de Marcelo Cabo, 
que já realizou seu primeiro treino como novo 
técnico. O Vasco precisa de mudanças e essa bar-
ca tem espaço para aumentar...

Pikachu foi 
dispensado da 
reapresentação 
oficial no Vasco

 nJesus montou uma ‘sele-
ção’ rubro-negra e abriu as 
portas para os conterrâneos 
com o recado: “Pode ir por-
que lá também tem quali-
dade”. Nem todos dão certo, 
mas Abel Ferreira (foto) pe-
gou um dos melhores ma-
teriais humanos do Brasil. 
O Palmeiras venceu a Li-
bertadores da América e a 
Copa do Brasil com o dedo 
do comandante e pela qua-
lidade do elenco. E agora a 
Supercopa do Brasil prome-
te um jogo cheio de pitadas 
portuguesas, mas com o ní-
vel altíssimo que temos no 
futebol brasileiro.

O DOMÍNIO 
PORTUGUÊS

VAGA DIRETA PARA COROAR

 n Com o título do Palmeiras, a vida do Fluminense ficou 
muito melhor porque o Tricolor entrará na fase de gru-
pos da Libertadores e terá quase um mês de preparação. 
Isso implicou na folga da maioria do elenco profissio-
nal. Para o Fla-Flu de domingo, Roger Machado já esta-
rá ao lado de Marcão. Ele quer observar os garotos para 
fazer uma avaliação completa. Mais do que acertado.
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Sem disputar fase preliminar, clube tem 
mais certeza sobre o planejamento 

Nos grupos da Liberta, 
Tricolor garante 
quantia milionária

Ao se garantir na fase de 
grupos da Libertadores 
com o título do Palmeiras 
na Copa do Brasil, o Flumi-
nense não apenas ganhou 
mais tempo para treinar, 
como tem mais certeza so-
bre a parte financeira e o 
calendário para fazer o pla-
nejamento da temporada. 
O Tricolor já sabe que terá 
direito a pelo menos 3 mi-
lhões de dólares (cerca de 
R$ 17,1 milhões) e intensi-
ficará a busca por contra-
tações para a competição.

O valor refere-se aos três 
jogos como mandante que 
terá direito na Libertado-
res. Caso avance às oitavas, 
o Fluminense poderá em-
bolsar mais 1,05 milhão de 
dólares (aproximadamen-
te R$ 6 milhões). Com o di-
nheiro certo, agora a direto-
ria volta suas atenções para 

contratações de mais peso.
Por enquanto, o Tricolor 

trouxe Samuel Xavier, Wel-
lington e Rafael Ribeiro. Em 
entrevista recente, o presiden-
te Mário Bittencourt admitiu 
que esperava a confirmação 
da entrada na fase de grupos 
para fazer investimento maior 
no elenco. A ideia é aumentar 
a folha em até 30%, o que não 
seria possível fazer logo de 
cara, pois os reforços não po-
deriam jogar a pré-Libertado-
res e existia a possibilidade de 
o time ser eliminado.

Sem esse risco, a busca por 
alguns nomes que já estavam 
na mira será intensificada. É o 
caso de Willian Bigode, do Pal-
meiras. A diretoria aguardava 
o fim da Copa do Brasil para 
conversar com o jogador e o 
clube paulista. Roger Guedes, 
que não deve continuar no fu-
tebol chinês, também agrada.

VASCO

BOTAFOGO

Lateral Hayner está na mira
Jogador de 25 anos foi destaque do Cuiabá na última temporada

O Vasco segue em busca de 
reforços para a temporada 
de 2021. Segundo o portal 
‘Uol’, o Cruzmaltino demons-
trou interesse no lateral di-
reito Hayner, de 25 anos, um 
dos destaques do Cuiabá na 
última temporada.

Hayner teve boas atua-
ções pelo Cuiabá na campa-
nha que resultou no acesso 
da equipe à Série A do Brasi-
leiro. Em novembro, ele res-
cindiu seu contrato com o 
clube e atualmente pertence 
ao Azuriz, time de empresá-
rios do Paraná. 

O Vasco chegou a fazer 
uma sondagem pelo atle-
ta em 2020, mas o vínculo 
com o time do Mato Grosso 
impediu a negociação. Até 
o momento, o Cruzmaltino 

Hayner: destaque na Série B

já fechou as contratações do 
zagueiro Ernando e do meia 
Marquinhos Gabriel. 

ANDREY É AMEAÇADO
O volante Andrey, do Vas-
co, passou por uma situação 

aterrorizante na noite do úl-
timo domingo. Ele foi amea-
çado de morte na frente da 
família por duas pessoas na 
porta de casa, em Olaria, 
Zona Norte do Rio. 

Um deles dizia portar uma 
arma. Além de Andrey, pre-
senciaram a cena sua esposa, 
mãe e pai, além de vizinhos 
que acompanharam tudo. 
Segundo relatos, um dos 
homens que o ameaçou afir-
mou que também iria atrás 
de outros atletas do Vasco.

Para registrar o boletim 
de ocorrência na 22ª DP, na 
Penha, Andrey ficou fora da 
reapresentação do elenco. 
Em nota, o Vasco repudiou 
o ocorrido e informou estar 
dando toda assistência jurí-
dica ao jogador.

Zagueiro Gilvan é oficializado
Ex-Atlético-GO, jogador de 31 anos assinou contrato até dezembro

Após encaminhar a volta 
do argentino Joel Carli, o 
Botafogo anunciou oficial-
mente outro reforço para a 
defesa: Gilvan, ex-Atlético-
-GO. Aprovado nos exames 
médicos, o zagueiro, de 31 
anos, assinou contrato com 
duração até dezembro e teve 
a contratação confirmada 
na tarde de ontem pelas re-
des sociais.

Gilvan é o sexto reforço 
do Botafogo para a tempo-
rada de 2021. Antes dele, 
o Glorioso já havia anuncia-
do o goleiro Douglas Borges, 
ex-CRB, o lateral-direito Jo-
nathan, ex-Coritiba, o vo-
lante Pedro Castro, ex-Avaí, 
o meia-atacante Marcinho, 
ex-Cuiabá, e o atacante Ro-
nald, ex-Botafogo-SP. 

Gilvan foi 
aprovado 
nos exames 
médicos

O volante Matheus Frizzo, 
do Grêmio, e o apoiador Fe-
lipe Ferreira, da Ferroviária-
-SP, devem ser os próximos 
reforços anunciados pelo 
clube, que mantém o radar 
ligado no mercado em busca 
de oportunidades.

Revelado pelo Iraty, do 
Paraná, Gilvan, de 31 anos, é 
uma aposta para aumentar 

a bagagem da defesa alvine-
gra, composta pelos jovens 
Marcelo Benevenuto e Kanu, 
que podem deixar o clube. 
Com passagem por Lon-
drina, Ceará, Ponte Preta e 
Paysandu, o zagueiro teve o 
nome indicado por Eduar-
do Barroca, que o dirigiu em 
2019 em Goiânia, e foi apro-
vado por Marcelo Chamusca.

APOSENTADORIA
O lateral Léo Moura confirmou ontem, 

através das redes sociais, que vai 

pendurar as chuteiras aos 42 anos.

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

Menos mulheres empreendedoras
Sebrae aponta que pandemia reduz para 33,6% a participação feminina nos negócios

GETTY IMAGES

As mulheres empreendedoras estão em maior proporção no Sudeste

Os impactos econômicos da 
pandemia de Covid-19 atingi-
ram em cheio as mulheres em-
preendedoras brasileiras. Le-
vantamento do Sebrae mostra 
que a crise interrompeu um 
movimento consistente, veri-
ficado desde 2016, de cresci-
mento na representatividade 
das mulheres no universo do 
empreendedorismo no país.

No 3º trimestre de 2020, 
havia cerca de 25,6 milhões 
de donos de negócio no Brasil 
—aproximadamente 8,6 mi-
lhões eram mulheres (33,6%) 
e 17 milhões, homens (66,4%). 
Em 2019, a presença femini-
na correspondia a 34,5% do 
total de empreendedores (o 
que representou perda de 1,3 
milhão de mulheres à frente 
de um negócio). 

As mulheres empreendedo-
ras estão em maior proporção 
no Sudeste (43%) e no Nor-
deste (24%). São Paulo (23%), 
Minas Gerais (9%) e Rio de Ja-
neiro (8%) são os estados com 

maior número de empreende-
doras no país.

No Estado do Rio de Ja-
neiro são mais de 1,9 milhão 
de empreendedores (conta 
própria e empregador). Des-
se total, 37% (722 mil) são 
formados por mulheres em-
preendedoras — 33% desses 
negócios são formalizados. As 

empreendedoras estão pro-
porcionalmente mais presen-
tes no setor de serviços (63%). 
Setenta por cento delas têm 
Ensino Médio ou Superior 
completo e 29% estão na faixa 
etária de 35 até 44 anos. 

Para apoiar ainda mais as 
mulheres empreendedoras 
em todo estado, este mês, o 

Sebrae Rio vai lançar nova 
edição do Programa Sebrae 
Delas. A iniciativa visa tornar 
os negócios liderados por mu-
lheres mais competitivos. Por 
meio de edital, que ainda será 
divulgado, 200 empreendedo-
ras terão acesso a 49 horas de 
capacitação, entre os meses 
de junho e dezembro, além de 
participarem de sessões de ne-
gócios e encontros estaduais 
para fortalecimento de redes. 

O programa já atendeu 747 
mulheres (direta ou indireta-
mente). Em 2020, as empresas 
participantes registraram um 
aumento de 10% no fatura-
mento bruto, além do aperfei-
çoamento de algum produto, 
serviço ou processo em 62% 
desses negócios. 

“Desde sua criação, em 
2019, as capacitações oca-
sionaram aumento do fatu-
ramento e acesso a serviços 
financeiros para esses negó-
cios”, destaca Renata Roqui, 
analista do Sebrae Rio.

Endividamento das famílias está no 
menor nível desde a crise da covid-19

CNC aponta queda 
na inadimplência

O percentual de famílias 
com dívidas ou contas em 
atraso caiu de 24,8%, em ja-
neiro, para 24,5%, em feve-
reiro, menor patamar des-
de o início da pandemia. 
Os dados fazem parte da 
Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor, divulgada pela 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). O percen-
tual de inadimplentes está 
em queda desde agosto de 
2020, mas ainda é maior 
que o de fevereiro do ano 
passado, que foi de 24,1%.

A inadimplência  é 
mais forte entre as famí-
lias com renda de até 10 
salários mínimos. Nesse 
grupo, o percentual caiu 
de 27,9%, em janeiro, para 
27,4%, em fevereiro. Já 

entre as famílias com renda 
superior a 10 salários míni-
mos, houve alta da inadim-
plência, de 11,5%, em janei-
ro, para 11,7%, em fevereiro.

O endividamento no mês 
passado chegou a 66,7% das 
famílias, a maior proporção 
desde outubro de 2020. São 
consideradas endividadas as 
famílias que têm dívidas de 
cheque pré-datado, cartões de 
crédito, carnês de lojas, em-
préstimo pessoal, prestações 
de carro e seguros.

O grupo de famílias com 
renda superior a 10 salários 
mínimos teve aumento no 
endividamento, que passou 
de 60,7%, em janeiro, para 
62,1%, em fevereiro, enquan-
to para as famílias com renda 
de até 10 salários mínimos, o 
percentual se manteve está-
vel, na faixa de 67,9%.

Auxílio emergencial terá 
valores de R$ 175 a R$ 375 
Ministro diz que benefício vai depender da composição das famílias

EDU ANDRADE/ASCOM/ME

Paulo Guedes destacou 
que a definição final dos 
valores ficará a cargo do 
Ministério da CidadaniaO 

ministro da Eco-
nomia, Paulo Gue-
des, informou que a 
nova rodada do au-

xílio emergencial terá valo-
res entre R$ 175 e R$ 375, com 
quantia média de R$ 250. 
Segundo ele, o benefício vai 
depender da composição das 
famílias contempladas. Os es-
clarecimentos foram dados 
em entrevista no Palácio do 
Planalto. Entretanto, o minis-
tro afirmou que a definição fi-
nal dos valores ficará a cargo 
do Ministério da Cidadania. 

“Essa é a média (R$ 250), 
um valor médio, porque, se 
for uma família monoparen-
tal (comandada por uma só 
pessoa), dirigida por uma 
mulher, aí já é 375 (reais). Se 
tiver um homem sozinho aí já 
é 175 (reais), se for o casal, os 
dois aí já são 250 (reais). Nós 
só fornecemos os parâmetros 
básicos, mas a decisão da am-
plitude é com o Ministério da 
Cidadania”, disse Guedes. 

Na semana passada, o Se-
nado aprovou a PEC Emer-
gencial, que vai possibilitar 
o pagamento do auxílio. O 
projeto está previsto para ser 
votado amanhã no plenário 
da Câmara dos Deputados. No 
entanto, a proposta coloca um 
limite de R$ 44 bilhões para a 

nova rodada do benefício.
No ano passado, durante 

todo o pagamento das parce-
las do auxílio emergencial, o 
governo injetou mais de R$ 
300 bilhões no benefício, 
que foi distribuído para 68 
milhões de pessoas. Foram 
nove parcelas, sendo as cin-
co primeiras de R$ 600 e, as 
quatro últimas, de R$ 300, 
chamadas de auxílio emer-
gencial extensão. 

Mulheres chefes de família 
tiveram direito a duas cotas. 
Portanto, as cinco primeiras 

parcelas foram de R$ 1.200, 
enquanto as quatro últimas, 
de R$ 600. O ministro da Eco-
nomia também disse aos jor-
nalistas que, para diminuir a 
pobreza e a miséria no país, é 
necessário colocar dinheiro 
nas mãos dos que mais necessi-
tam, e não dos intermediários. 

“Se nós quisermos reduzir a 
pobreza e a miséria no Brasil, 
você tem que dar o dinheiro 
direto para os mais desfavo-
recidos, para os mais pobres, 
que é o que a gente fez, que 
é a filosofia lá atrás do bolsa 

escola, bolsa família. Agora, 
o auxílio emergencial acabou 
seguindo também uma linha 
semelhante, que é botar o di-
nheiro onde está o mais po-
bre, e não nos intermediários”, 
destacou Guedes.

Presidente da Câmara, Ar-
thur Lira ressaltou que é im-
portante aprovar logo a PEC 
Emergencial para possibilitar 
o pagamento de novas parce-
las do auxílio emergencial à 
população ainda neste mês.

Gasolina fica 9,2% mais cara, no sexto 
reajuste só neste ano. Diesel sobe 5,5%

Petrobras anuncia 
mais um aumento

DIVULGAÇÃO

Nas refinarias, o litro da gasolina foi a R$ 2,84; o do diesel, a 2,86

A Petrobras anunciou mais 
um aumento dos preços da 
gasolina e do diesel nas re-
finarias. A alta ocorre em 
meio ao processo de mu-
dança do presidente da es-
tatal por interferência do 
presidente Jair Bolsonaro. 

Os preços médios dos 
combustíveis nas refinarias 
serão de R$ 2,84 por litro 
para a gasolina e de R$ 2,86, 
o litro, para o diesel, altas 
de 9,2% e 5,5%, respectiva-
mente. No ano, é o sexto au-
mento da gasolina, que acu-
mula elevação de 54% nas 
refinarias. Já o diesel, que 
subiu cinco vezes, ficou, no 
total, 41,6% mais caro. Em 
nota, a Petrobras justifica 
que o aumento representa 
o alinhamento dos preços 
ao mercado internacional, 

sendo fundamental para ga-
rantir que o mercado brasilei-
ro siga sendo suprido. 

“Dessa forma, sem riscos 
de desabastecimento, pelos 
diferentes atores respon-
sáveis pelo atendimento às 
regiões brasileiras: distri-
buidores, importadores e 
outros refinadores, além da 
Petrobras. Esse mesmo equi-
líbrio competitivo é respon-
sável pelas reduções de pre-
ços quando a oferta cresce 
no mercado internacional, 
como ocorrido ao longo de 
2020”, destaca o texto.  

Os preços da gasolina e do 
diesel nos postos são acresci-
dos de tributos federais e es-
taduais, custos para aquisi-
ção e mistura obrigatória de 
biocombustíveis, além das 
margens brutas das compa-
nhias distribuidoras e dos 
postos revendedores.

 > Brasília

Com Estadão Conteúdo

 > Brasília
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Articulação contra itens 
polêmicos da PEC 32

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da Câmara, Arthur Lira sinalizou ao mercado que reforma será entregue ao Senado em dois meses

N
a Comissão de Cons-
tituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara, a 
PEC 32 (da reforma 

administrativa) será a priori-
dade do presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL), após a 
votação da PEC Emergencial 
— que ocorrerá essa semana. 
Lira quer entregar a reforma 
ao Senado em dois meses, e 
sinalizou essa previsão ao 
mercado. Diante desse ce-
nário, as categorias do setor 
público e o bloco de deputa-
dos contrários à proposta se 
articulam para evitar o avan-
ço da proposta.

Apesar de criticarem o 
projeto integralmente, a 
estratégia de alguns par-
lamentares será focar nos 
pontos considerados mais 
polêmicos, e que podem 
encontrar resistência do 
Parlamento. Entre eles, es-
tão os dispositivos que pre-
veem o fim da estabilidade 
para futuros servidores — 
exceto para as carreiras de 
Estado — e ‘superpoderes’ 
ao chefe do Executivo para 
criar e extinguir ministé-
rios e órgãos e para alterar 
cargos públicos efetivos.

Para a Frente Parlamentar 
em Defesa do Serviço Públi-
co, inclusive, a estabilidade 
como regra para todo o fun-
cionalismo será inegociável.

SEGURANÇA PÚBLICA

 n A Alerj analisa hoje, em pri-
meira discussão, o projeto de 
lei 3.410/2020, que busca com-
bater o assédio sexual nas ins-
tituições de Segurança Pública 
do Estado do Rio. A proposta 
incentiva mulheres que atuam 
na área a denunciar casos de 
assédio. O texto, de autoria de 

Renato Zaca (PRTB), também 
cria mecanismos para prevenir, 
punir e erradicar importuna-
ções sofridas pelas agentes de 
Segurança. E prevê que as cor-
porações das polícias Civil e Mi-
litar e do Corpo de Bombeiros 
criem ouvidorias para atender 
as vítimas de violência sexual.

Combate ao assédio a mulheres 

 n A PEC 32 é o pontapé para a 
reestruturação do RH do país 
— o texto alcança a União, es-
tados e municípios. E abrirá ca-
minho para que outros projetos 
(braços da reforma) elabora-
dos pelo Ministério da Econo-
mia sejam encaminhados ao 
Congresso. 

A avaliação de desempe-
nho é um deles. O Legislativo 

terá que analisar proposta que 
regulamenta esse dispositivo 
constitucional. Após a aprova-
ção, todos os servidores ficarão 
submetidos às regras. 

Representantes do setor 
público inclusive querem par-
ticipar da elaboração desse 
projeto, a fim de “evitar injusti-
ças e perseguições políticas na 
administração pública”.

REGULAMENTAÇÃO

Avaliação de desempenho no setor

Reforma extingue o regime jurídico único
 > A PEC 32 extingue o 

regime jurídico único e 
cria cinco novos tipos de 
vínculos, que são dividi-
dos em dois grupos: de 
caráter de continuidade e 
temporário. 

O primeiro (continui-

dade) inclui três vínculos: 
o permanente (carreiras de 
Estado); o de prazo inde-
terminado, grupo que terá 
garantias, mas não estabi-
lidade; e o vínculo de expe-
riência (substitui o estágio 
probatório), que poderá ter 

duração de acordo com a 
atividade.

Já o temporário en-
globa dois vínculos: por 
prazo determinado, com 
contratos por projetos; e 
outro para lideranças e 
assessoramento.

Projetos vêm sendo elaborados pelo Ministério da Economia

AGÊNCIA BRASIL



Terça-feira, 9.3.2021 

Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11

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

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

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

 

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

 

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

COSTUREIRA V/TEXTO
Overloquista,  Colaretista e 
Retista.  Com experiência. 
Comparecer à  Rua Carlos 
Vasconcelos, 155 Sala: 303 
Tijuca. Tel: 98162-6184
 

OP.MÁQUINA 
Para Injetora, prática em tro-
ca de motores, ajustes, elétri-
ca e hidráulica, que conheça 
peças e ferramentas. Enviar 
currículo: adm.officerj@gmail.
com
 
SERRADOR 
Marmoraria contrata: Ser-
rador e Acabador com ex-
periência, salários à partir: 
R$2.400,00, passagem 
+café da manhã +refeição. 
Recreio dos Bandeirantes.  
Tel.:(21)99770-9967 Wat-
sapp.

 

CONCRETO BOMBEADO 
Lage pré Fabricada/ Piso 
de concreto polido. 12 X 
cartões: Atendemos to-
do RJ. Aceitamos cartões. 
Tels.:97007.5050/  96403-
1836/  97006- 6176. What-
sApp
 

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

 

MILAGRES V/TEXTO
Eu acredito em milagres. 
Ema nome de Deus e ao 
menino Jesus de Praga. Ana 
Lúcia Pires Ferreira
 

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

AGREGO 
¤, Toco, Truck/ Carreta secos 
e refrigerados. Interessados  
entrar em contato com Alex 
ou  Eduardo telefones:
T.(21) 99966-7136 ou (21) 
97134-5578.

 



FábiaOliveira

FAVORITA AO PRÊMIO!

‘Dificilmente se perde no 

jogo’, diz irmão de Juliette
Fenômeno da 21ª edição do ‘Big Brother Brasil’, Juliette Freire, do 

grupo Pipoca, já quebrou o recorde de participante mais seguido 
nas redes sociais enquanto ainda confinado no reality. Com mais 

de 12 milhões de seguidores, a maquiadora e advogada vem colecio-
nando cada vez mais fãs e despertando o interesse de marcas que 
estão sedentas por uma parceria de trabalho com ela. Washington 
Feitoza, irmão da sister, conversou com a coluna sobre o jogo de Juliet-
te, falou do possível romance dela com Rodolffo e ainda da possibili-
dade do trio G3, formado por ela, Sarah e Gil, se desfazer no jogo.

 N Vocês esperavam que a Juliette 
fosse bater esse recorde de segui-
dores aqui fora? Como acha que 
ela deve reagir a esse frisson todo? 

 L A relação de participantes de rea-
lities com as redes sociais sempre é 
uma surpresa pra qualquer pessoa. 
Eu acho que a Juh vai ficar muito feliz 
com a repercussão.

 N Os internautas estão shippando 
muito a Ju com o Rodolffo. Acha 
que pode rolar algo ali ou conhe-
cendo a Juliette como vocês co-
nhecem ficará só na amizade? Se 
rolasse, a família faria gosto desse 
relacionamento? 

 L A aproximação dos brothers dentro 
da casa sempre acontece todo dia e se 
rolasse algo entre ela e o Rodolfo acho 
que é porque ela estaria a fim. A nós só 
nos resta concordar.

 N A Juliette tem sido bem contun-
dente em seus posicionamentos. 

Acredita que ela tenha acordado 
pro jogo depois de muito ter se 

sentido diminuída e sozinha? 

 L A Juh sempre e contundente 
com tudo que acredita mas nun-
ca esquece de se colocar no lu-
gar do outro antes de discernir 
qualquer coisa.

 N Essa coisa da Sarah e do 
Gilberto falarem da Ju pe-
las costas.. acha que essa 
amizade vai enfraquecer ou 
foi algo pontual? 

 L Eu não acho que o Gil e a Sa-
rah estejam falando mal da 
Juh, só acho que eles estão 
expondo seus pontos de vis-

ta sobre a Juh e que acham 
negativos.

 N Tudo que a Ju é no programa (firme 
em seus posicionamentos, sempre 
clara, direta, justa e coerente em suas 
falas), podemos dizer que esse jeito 
dela é um reflexo de algo que ela já 
enfrentou aqui fora? O que seria? 

 L A Juh foi criada em meio a várias 
nuances de personalidade podendo 
sempre absorver e aprender com to-
dos, talvez seja isso que a permitiu ser 
essa pessoa linda que ela é.

 N Muitas empresas tem procurado 
a família em busca de publicidade 
e parceria pra Juliette? 

 L Algumas empresas já procuraram 
sim. Mas a gente não tem acesso a es-
ses assuntos.

 N Existe uma fraqueza da Ju que 
pode atrapalha-la no jogo? Qual? 

 L A fraqueza da Juh é meio antagô-
nica, pois alguns valores que ela tem 
exposto dentro da casa tem sido su-
bestimados pela maioria.

 N Quando sair do programa, Ju-
liette deve ficar morando no Rio 
com você ou volta para a Paraíba? 

 LQuando a Juh sair, espero que cam-
peã, ela vai ver o que vai ser melhor pra 
ela. Se ela ficar no Rio vai ser ótimo pois 
vamos passar mais tempo juntos, mas 
se ela for pra João Pessoa ou outro lugar 
eu faço o impossível pra ir vê-la sempre.

 N Sendo a Juliette favorita ao prê-
mio, a família está confiante de que 
ela continuará assim até o final? 

 L Pelo que conhecemos da Juh, que 
não é pouco, ela tá demonstrando o 
que ela é e, por isso, eu Washington 
Feitoza, irmão da Juh, acho que ele 
dificilmente se perde no jogo.

REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO/GLOBO

Ex-peoa é detonada
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Ex-peoa da penúltima edição de ‘A 
Fazenda’, Thayse Teixeira voltou a ser 
assunto nas redes sociais, na tarde de 
ontem. A influenciadora digital e 
empresária foi muito criticada por 
internautas, após a publicação de um vídeo 
em que ela aparece ironizando o lockdown 
enquanto imita um deficiente auditivo nas imagens.

“Amanhã, seis da manhã, ela tá abrindo a Beira Mara. Os policiais 
dizendo: ‘moça, é lockdown’ e eu ‘bahhh’”, disse Thayse, enquanto 
imitava sons e gesticulava como uma deficiente auditiva, na tentativa 
de se expressar dizendo que se fingiria de ‘surda’ ao ser abordada pelos 
policiais de serviço que tomam conta das ruas no período em que 
pessoas não podem circular livremente em espaços públicos.
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O Multishow vai estrear em abril um novo talk show comandado 
por Jojo Todynho. A atração já conta com patrocínio da Embel-
leze, que pela primeira vez investe em conteúdo no Multishow. O 
talk show de Jojo Todynho terá a cara dela. Cenário, trilha sonora, 
figurinos e linguagem farão referências à sua personalidade, 
gostos e carreira. O programa terá oito episódios na TV, além de 
conteúdos originais com influenciadores para o digital do canal. 
“A Jojo é muito popular, querida, irreverente e engraçada, tem 
afinidade com o Multishow. Ficamos sempre animados em 
colocar no ar e oferecer aos nossos parceiros projetos que trans-
mitam verdade pro público. É maravilhosa essa parceria com 
marcas que acreditam no entretenimento como forma de se 
conectarem com seus consumidores”, adianta Tatiana Costa, 
diretora do Multishow. 

TALK SHOW DE JOJO 

ESTREIA EM ABRIL
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REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

LEÃO LOBO REJEITA O 
CONVITE DE SILVIO SANTOS 
PARA VOLTAR AO SBT
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Whindersson Nunes celebrou o Dia Internacional da 
Mulher ontem, e aproveitou a data para homenagear 
sua mãe, Valdenice Nunes, sua noiva, Maria Lina - que 
está grávida do primeiro filho do casal - e a sogra, 
Cássia Deggan. Em texto publicado no Instagram, o 
humorista chamou as três de ‘rainhas’ e ainda reve-
lou uma curiosidade sobre a mãe de Maria Lina: ela já 
venceu um câncer. 
“Hoje é o dia das mulheres mais porretas do planeta! 
Como pra bom entendedor meia palavra basta, como 
eu sei que conversas de mesa não contam 1% do que 
as pessoas vivem, eu posso imaginar tudo que vocês 
passaram nessa vida. Minha gatinha ali do meio tá 
sendo incrível com toda a novidade da gravidez, por-
que não é fácil, a baiguinha já já vai aparecer. Minha 
mãe casou pra sair da roça, hoje tá com mais de 30 
anos de casada. A sogra já venceu foi um câncer”, 
contou Whindersson.

Mãe de Sarah Andrade, do ‘BBB 21’, dona Abadia Vieira revelou 

uma curiosidade: assim como a filha, ela também já se inscreveu 

no ‘Big Brother Brasil’. Segundo a coluna apurou, a matriarca apo-

sentada do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar se 

inscreveu na segunda edição do reality, em 2002. Esta foi a única 

vez que dona Abadia tentou participar da atração. Agora, acom-

panhando a trajetória da filha no ‘BBB 21’, dona Abadia confessou 

que apesar de não gostar quando o público fala mal de sua filha, 

entende que se trata de um jogo. “Quando falam mal da Sarah eu 

não gosto, mas entendo, porque faz parte do jogo e da exposição 

em estar no BBB”, afirma. 

TAL MÃE, TAL FILHA...

VENCEU O CÂNCER

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Lembram da Najila Trindade, que se envolveu com Neymar Jr e acusou o jogador de 
estupro, em 2019? Pois bem. A modelo foi convidada recentemente para participar do 
concurso Miss Bumbum. O convite partiu diretamente do empresário Cacau Oliver, 
idealizador do concurso que visa eleger o bumbum mais bonito do Brasil, e que agora tem 
Andressa Urach como sócia. 

Najila Trindade, no entanto, acabou recusando o convite e explicou seus motivos: “Fiquei 
pensando bastante a respeito (do concurso) e alguns gatilhos foram acionados. 
Agradeço o convite, mas preciso cuidar da minha saúde mental no momento e meu nome 
circulando não me traria sossego diante do que venho enfrentando”, disse a loura ao 
declinar do convite.

NAJILA TRINDADE RECUSA 

CONVITE DO MISS BUMBUM

Demitido do SBT em outubro do ano passado, o apresentador Leão 
Lobo foi surpreendido há quatros dias com uma proposta de voltar para 
a emissora feita pelo próprio Silvio Santos. Em conversa exclusiva com a 
coluna, Leão revelou que disse ‘não’. “É verdade. Fiquei muito honrado 
de ser chamado para voltar ao SBT, já que foi, mais uma vez , um convite 
pessoal do Silvio. Desta vez, não aceitei porque acabei de ser contratado 
pela Gazeta SP e estou muito feliz lá”, comenta o apresentador.
Leão Lobo foi contratado pela nova empresa depois de ficar um mês 
cobrindo as férias de Gabriel Perline no comando dos programas ‘Re-
vista da Cidade’ e ‘Fofoca Aí’. Na época,  os boatos foram que Leão tinha 
tirado o lugar do colega de profissão. “Recebi a proposta e aceitei. Estão 
fazendo um absurdo comigo! Estão dizendo por aí que eu tirei o lugar do 
Perline e não teve isso. Ele iria sair mesmo e eu não tenho nada a ver com 
isso. Eu só fui contratado”, disse o apresentador que estava de volta a 
emissora depois de uma passagem de quatro anos justamente no SBT.

CLÉBER MENDES

Chegou aos ouvidos desta colunista que o namoro do cantor Felipe Araújo com a modelo Estella Defant subiu no 
telhado. Segundo fontes ligadas ao sertanejo, o casal enfrenta uma crise e já retirou do ar as fotos que tinham 
juntos no Instagram. Além disso, Estella deixou de seguir Felipe, mas o cantor ainda segue a moça. A coluna pro-
curou Felipe Araújo,  mas o sertanejo não deu um retorno até o fechamento desta nota. 

NAMORO SUBIU NO TELHADO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

POR AÍ
 n Vinícius de 

Moraes irá re-
ceber algumas 
homenagens no 
mês de março. 
Serão quatro 
lives: três mu-
sicais com  Dori 
Caymmi e Joyce; 
Francis Hime 
e Carlos Lyra, 
e uma com as 
filhas do poeta  e 
a quarta trans-
missão o espetá-
culo teatral ‘Com 
amor, Vinicius’. 
Os eventos 
serão transmi-
tidos pelo canal 
da produtora 
Diálogo de Arte 
no YouTube nos 
próximos finais 
de semanas, às 
19h. 

ENSAIO ESPECIAL DO DIA DA MULHER

Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
Andressa Urach 
compartilhou com seus 
seguidores do Instagram 
um ensaio pra lá de 
sensual que deixa em 
evidência toda sua boa 
forma e seu bumbum 
irretocável. Urach 
comemorou a data 
demonstrando ter muito 
orgulho de seu corpo. “Hoje 
é Dia da Mulher e fiz essas 
fotos para comemorar o 
nosso dia. Tenho orgulho 
do meu corpo e do meu 
bumbum. Aliás, todas nós, 
brasileiras, devemos ter 
orgulho do nosso 
bumbum, ele é 
EMPODERADOR e está 
dominando o mundo! 
Podemos ser o que 
quisermos, e participar de 
um concurso de bumbum é 
a maior prova de liberdade 
que poderíamos ter”, 
afirma a modelo, que está 
feliz da vida com sua volta 
ao concurso Miss Bumbum 
- que a alçou à fama - mas 
desta vez, como sócia.
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 N A decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, de conceder habeas corpus 
e anular a condenação do ex-presidente Lula da Silva, 
não livra o líder petista de vez da Justiça. Lula ganhará 
tempo no Judiciário, e pelos conhecidos trâmites, há 
chance de se candidatar a presidente da República ano 
que vem. Houve anulação dos atos processuais de quatro 
ações, mas não das provas obtidas pela Operação Lava 
Jato. Agora, a decisão de acolher ou não as provas esta-
rá com a Justiça Federal do DF. Se os processos forem 
retomados, há dois cenários para Lula: corre o risco de 
ser condenado novamente, e em primeira e ou segunda 
instância; ou de ter a confirmação da inocência. Até saí-
rem as sentenças, o país ferverá no caldeirão político. 

Novo Moro? 
 N Caso a Justiça do DF 

acolha as denúncias do 
MPF e as provas da Lava 
Jato, tudo recomeça e 
pode surgir um ‘novo Sér-
gio Moro’ em Brasília, in-
dependentemente dos ru-
mos do processo.  

Escolta reforçada 
 N Os quatro agentes da Po-

lícia Federal que escoltam 
Lula, por lei, receberam 
alerta de redobrar a aten-
ção com sua segurança 
nas ruas. O Instituto Lula 
pode pagar mais escolta.  

Script pronto 
 N No mesmo dia em que 

o presidente Jair Bolso-
naro fala em “Meu Exér-
cito”, Ciro Gomes (PDT) 
volta a atacar o PT e o STF 
inocenta Lula e o joga na 
corrida eleitoral. A ex-
-presidente criticou Ciro 
em nome do PT e do pa-
drinho político: “É vergo-
nhoso e lamentável. Ciro 
parece querer ser uma 
variante de Bolsonaro e, 
para isso, ataca a mim, a 
Lula e ao PT. O discurso 
de ódio é igual”. 

Lobby da dose
 N Os lobistas de laborató-

rios que intermediam as 
vendas das vacinas junto 
ao Ministério da Saúde 
estão recebendo comis-
são de US$ 0,50 (perto 
de R$ 2,75) por cada pa-
cote de dupla dose nego-
ciada. A dupla dose tem 
saído a US$ 8,75.

Festinha em casa
 N A despeito dos decre-

tos de prefeituras e go-
vernos sobre lockdown, 
toque de recolher em 
horários programados 
ou restrição de ativida-

des, moradores que não 
levam a sério o combate 
à covid-19 estão driblan-
do as decisões políticas 
com estatutos defasados 
dos condomínios onde 
moram – os quais não 
acompanham, em mui-
tos casos, atualização de 
normas e leis municipais. 
Virou um problema na-
cional e embate jurídico.

Andar de cima
 N Sabem o edifício resi-

dencial onde a PM encer-
rou festinha na cobertu-
ra com aglomeração no 
bairro Flamengo, no Rio 
de Janeiro, como cita-
mos? É o mesmo que foi 
assaltado em 1999. La-
drões levaram joias va-
liosas dos moradores.

Escuridão
 N O prefeito da pequeni-

na Guarani D’Oeste (SP) 
decretou o desligamento 
das luzes dos postes da 
cidade “para evitar aglo-
merações” no combate à 
covid-19. Mas quem mais 
ficou irritado, a 800 km 
da cidade, foi o presiden-
te do PTB, Roberto Jeffer-
son, partido do alcaide. O 
diretório nacional anun-
ciou que não compactua 
com a decisão. 

Vozes às médicas
 N A Associação Médica 

Brasileira criou uma pla-
taforma exclusiva e per-
manente para registro 
de violência sofrida por 
profissionais da Medici-
na. Será num link do por-
tal da AMB < amb.org.br/
mulheresmedicas >, onde 
poderão denunciar assé-
dio sexual, importunação, 
racismo, violência física 
ou psicológica, além de 
outros crimes.

LULA E A JUSTIÇA

OFUSCADO

 N Sérgio Moro fica ofuscado com a decisão de Fachin – a PGR vai 
recorrer e o plenário do STF ainda vai julgar o HC, mas dificilmente 
mudará a decisão do ministro. 

Ser mulher e liderar as grandes obras 
de uma cidade como o Rio de Janei-
ro, não seria uma tarefa fácil para 

qualquer pessoa, imaginem para uma 
mulher e servidora de carreira do mu-
nicípio. O universo da engenharia é ma-
chista, mas aceitei, com muita honra o 
desafio de ser secretária municipal de In-
fraestrutura dessa Cidade Maravilhosa.

Não é fácil deixar no passado tradi-
ções milenares que traziam o formato de 
sociedade em que a mulher é responsá-
vel pelas atividades domésticas e criação 
dos filhos. Enquanto o homem ficava no 
papel único de provedor do lar. A passos 
curtos, muitas vezes em condições precá-
rias, insalubres e desiguais, as mulheres, 
incansavelmente, buscaram seu lugar.

De lá para cá, muita coisa mudou, mas 
essas mudanças ainda vêm acompanha-
das de elevado grau de discriminação e 
desigualdade nas oportunidades e salá-
rios. A população brasileira é composta 
por 48,2% de homens e 51,8% de mulhe-
res e o relatório “Mulheres, Empregos e o 
Direito”, do Banco Mundial, 2019, indica 
que 43% da força de trabalho do Brasil é 
constituída por mulheres.

Há uma situação no Brasil que 
deveria incomodar ao conjun-
to da sociedade brasileira, pois 

afeta diretamente a qualidade de vida 
e a convivência civilizada de todas as 
classes sociais. Refiro-me à situação de 
discriminação, opressão e exploração 
das populações negras, situação que se 
mantém basicamente a mesma desde 
a abolição da escravidão.

O Brasil só vai se tornar um país sobe-
rano e democrático de verdade quando a 
maioria negra da população tiver respei-
tados os mesmos direitos de cidadania 
historicamente reservados para as elites 
sociais. Mas por que a situação do povo 
negro nunca mudou?

Essa é a pergunta que o povo faz e 
não tem resposta porque esta mexe 
com seus interesses econômicos e pri-
vilégios sociais. Mas respondemos: no 
Brasil, o racismo da sociedade e do Es-
tado sempre foi usado para justificar 
a enorme desigualdade social e para 
manter o poder restrito às elites. Por 
conta disso a população negra paga 
um preço elevado, com uma vida de 
pobreza, discriminação, violência e 
baixíssima remuneração.

O relatório da Ong Oxfam revela 
que cerca de 80% das pessoas negras 
ganham até dois salários-mínimos e o 
IBGE informa que 85,2% dos negros 
compõem o grupo formado pelos 10% 
mais pobres da população brasileira. 
Estudo da Rede de Observatórios de 
Segurança Pública informa que dos 
1.814 mortos pela polícia, em 2019, 
86% são negros. Situação que se repe-
te nos estados. Até mesmo a covid-19 
mata 40% mais negros que brancos, 
segundo a CNN.

Situação do povo negro não mudou

Incansavelmente, mulheres buscam espaço

Kátia Souza 

secretária 
municipal de 
Infraestrutura

Benedita da Silva 

deputada Federal - 
PT/RJ

O crescimento da presença do gênero 
feminino nas organizações tem trazido 
inúmeros benefícios. Quando uma mu-
lher chega ao lugar que lhe pertence, ela 
tem o poder de mudar tudo ao seu redor. 
Falo sem medo de generalizar, pois esta é 
a grande faceta da mulher na liderança: 
igualdade. O McKinsey Study traz estu-
dos que comprovam que as organizações 
com mais mulheres na liderança têm um 
resultado operacional 48% maior e um 
crescimento no faturamento 70% maior, 
quando comparado a média.

A lista de estudos que comprovam que 
as mulheres têm obtidos melhores índi-
ces de desempenho é imensa. Segundo 
dados da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), empresas que monito-
ram o impacto da diversidade de gênero 
na liderança reportam crescimento de 
5% a 20% nos lucros. Temos alcançado 
resultados desde a base até o topo da pi-
râmide hierárquica, uma contribuição 
inquestionável. Somos capazes de inte-
grar setores, alto poder de negociação 
com clientes e empatia. As mulheres ins-
piram, motivam, ouvem e lidam melhor 
com as emoções, energizando a rotina, 
promovendo equipes mais engajadas e 
ávidas por resultados.

E seguindo esse espírito, trouxe para 
fazer parte do time da SMI outras três 
servidoras municipais que ocupam os 
cargos de chefia do gabinete com a mis-

A conclusão só pode ser uma: no 
Brasil a desigualdade social e a violên-
cia têm cor. A desigualdade social e a 
discriminação racial formam os dados 
da mesma moeda. Suas consequências 
diretas, estão estampadas no desem-
prego e empregos precários, nas fave-
las e periferias, na fome e desnutrição, 
na Saúde pública precária, no ensino 
de baixa qualidade, na falta de sanea-
mento básico, nos transportes públicos 
precários, na falta de acesso à cultura e 
como marca mais significativa, o geno-
cídio contra a juventude negra.

Diante desse quadro histórico 
que sobrevive com força até hoje e 
de cuja superação depende o futu-
ro de nosso país, não podemos ser 

menos contundentes. Não é possível 
não falarmos da situação da mulher 
negra, a maior vítima desse modelo 
perverso de sociedade, pois ela sofre 
simultaneamente os preconceitos do 
racismo, do machismo e o de ser po-
bre. Mas é exatamente essa mulher 
que representa a força social nas co-
munidades, representando a grande 
maioria dos “chefes de família”. 

Assim, quando no dia 8 de Março 
as mulheres vão às ruas em luta por 
seus legítimos direito, é importan-
te que todos pensem nessas infor-
mações e se juntem, mulheres e ho-
mens, numa luta que visa os mesmos 
fins, uma sociedade sem ódio, mais 
justa e solidária.

são de elaborar e executar as grandes 
obras do município. Todas elas são líde-
res cariocas pela Fundação João Goulart. 
Um importante projeto que é focado no 
aperfeiçoamento do servidor, fazendo 
com que ele descubra talentos e interes-
ses em diferentes áreas aumentando a 
produtividade da administração pública 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

Estive à frente das obras Olímpicas e 
hoje minha meta é implementar ações 
que garantam a eficiência da infraestru-
tura pública, pensando na mobilidade, 
facilidade e assim na melhoria da quali-
dade de vida dos cariocas. A amplitude 
desta pasta nos faz repensar a cidade, 
como já estamos fazendo junto à Rioluz 
com o programa Luz Maravilha, uma 
PPP que está modernizando todo siste-
ma de iluminação pública da cidade até 
2022 com 450 mil pontos de luz de LED. 
A tecnologia vai garantir a troca de 35 
mil postes, gestão inteligente da rede de 
iluminação, menor impacto ecológico e 
redução de 60% do consumo de energia.

Temos um longo e árduo trabalho 
pela frente. Recebi do “chefe” a mis-
são de ajudar o Rio voltar a dar certo. 
Prezando acima de tudo a integridade, 
trabalhamos incansavelmente, com 
muita disposição, garra, entrega e de-
dicação. Vamos deixar a cidade melhor 
do que recebemos e entregar um belo 
legado em nossa passagem por aqui.

AFP

ESPLANADEIRA

 N # Fernanda  Arantes, da Mandalli Advogados, media hoje live do 
Grupo de Estudos de Tributação do Agronegócio, no canal do GETA. # 
Instituto Preservale e Associação dos Embaixadores de Turismo do 
RJ lançam projeto ‘Gente que faz’. #  Faculdade Santa Marcelina (SP), 
pioneira em estudar Moda no Brasil, e Poliarte Design, inauguram parce-
ria internacional, hoje, com webinar. # O vice-presidente do Conselho 
Federal da OAB, Luiz Viana, escreveu artigo e discursou em eventos em 
homenagem às mulheres, um deles a campanha ‘Mulheres contra o Fe-
minicídio e em prol dos Direitos das Mulheres’.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou 
financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

ARTE: PAULO MÁRCIO
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YouTube liberou neste mês 
uma lista com dez nomes da 
música brasileira para ficar de 
olho ao longo de 2021. Dentre 

os selecionados, está um carioca que 
vem chamando a atenção na internet 
por suas composições e voz: o pagodei-
ro Guga Nandes, de 23 anos. O artista, 
que começou a subir vídeos no YouTube 
em 2015, não para de colecionar feitos 
importantes e hits como ‘Presentinho’. 
Apesar disso, ele conta que ficou sur-
preso por ser incluído na lista de apos-
tas do YouTube.

“Reagi (a notícia) de forma assustada, 
sabe? Em um país que tem tanta gente 
talentosa e gente boa, saber que estou 
entre os 10 escolhidos é maravilhoso. 
Além dos números que só crescem, das 
pessoas que estão comentando e não pa-
ram de seguir nas redes sociais, receber 
essa notícia é incrível”, diz Guga.

Mas a relação do morador do Cate-
te, Zona Sul do Rio, com a música vem 
desde a infância. Ele já cantou gospel 
na igreja, diferentes estilos musicais no 
coral infantil da Orquestra Sinfônica 
Brasileira – OSB e participou de pro-
grama de calouros na TV. Anos depois, 
os vídeos no YouTube e as palinhas nos 
shows de terceiros abriram as portas 
para que ele alcançasse o sonho antigo 
de viver de música.

“O pagode sempre fez parte da mi-
nha vida, principalmente na infância. 
Eu ficava batucando com meus amigos 
no intervalo da escola, cantando Ro-
driguinho, Exaltasamba e Revelação. 
Aquilo ali marcou a minha vida, mas 
não só isso. Nos finais de semana, eu ia 
para a casa dos meus tios, e era de lei: 
churrasco e pagode”, relembra.

“Comecei a gravar vídeo para o You-
Tube cantando gospel, depois MPB e 
outros estilos. Até que eu vi comentá-
rios de que a minha voz era parecida 
com a do Ferrugem e a do Dilsinho e 
que me pediam para cantar músicas 
deles. Quando eu cantei uma, o pes-
soal do pagode apareceu mais ainda. Os 
cantores foram repostando nas redes 
deles, e eu vi um caminho se abrindo. 
Com esses vídeos, eu conheci muitas 

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

MALHAÇÃO

 n Pedro e Tomtom elogiam a 
beleza de Karina. Mari passa mal 
novamente, e Jeff se preocupa. 
Lobão conta para Cobra sua 
versão sobre o que aconteceu 
com Ana. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Eva e Iná discutem. Ana vai 
com Manuela à faculdade 
encontrar Alice. Rodrigo troca 
olhares com Nina durante a aula. 
Laudelino consola Iná. Ana fica 
abalada ao ver Rodrigo e Nina.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Carmela tenta se afastar de 
Shirlei. Vitória se preocupa em 
ser descoberta. Epaminondas 
decide viajar com Safira. Carme-
la se descontrola e revela por que 
sente raiva de Shirlei.

 n Danina não gosta de ver o filho 
nascer. O rei convoca Oguedi para 
depor no julgamento de Enlila. 
No confronto, Ekur impede Gurik 
de morrer. Enlila pede para Nadi 
depor. Danina se sente mal. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Eduarda vai fazer compras no 
mercado para Shirley Santana. 
Ela encontra Cícero e diz que 
Shirley gostou dele. Simão  visita 
Valentina.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Sabiá faz proposta para Bibi 
e oferece à perigosa um morro 
para chefiar, mas ela não aceita. 
Zeca descobre que Ruyzinho é 
seu filho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Guga Nandes canta pagode desde a infância na escola

FOTOS DIVULGAÇÃO/UNIVERSAL MUSIC

pessoas importantes que me fizeram 
chegar aonde estou”, diz Guga.

ROMÂNTICO À MODA ANTIGA
Guga começou a compor ao mesmo 
tempo que iniciou as postagens no You-
Tube porque queria mostrar sua identi-
dade, seu lado autoral e suas vivências 
aos seguidores. “Eu me considero um 
cara romântico como os antigos, de dar 
aliança e flores. Quando eu amo, amo 
demais. Quando eu sofro, sofro demais. 
Eu tento sempre colocar isso em forma 
de música”, conta.

Ele ainda relembra que o seu maior 
sucesso, a faixa ‘Presentinho’, que tem 
mais de 38 milhões de visualizações no 
YouTube, foi composta em apenas 15 
minutos. “Ninguém acredita quando eu 
falo isso. Peguei o violão, a música veio 
e comecei a escrever conversando com 
uma menina que gostava. A música foi 
saindo. Quando vi, tinha terminado. 
Postei nas minhas redes sociais e todo 
mundo começou a comentar, reagir e 
curtir. Hoje, ver a proporção da música 
é algo maravilhoso”, revela Guga.

PARCERIAS
Seu primeiro trabalho discográfico, o 
DVD ‘Pra Não Desgrudar’, que foi lan-
çado em 2020 pela Universal Music, 
trouxe parcerias com os pagodeiros 
Suel e Mumuzinho, além dos cantores 
pop Vitão e Gabily. Ele confessa que 
não acreditava que já fosse gravar com 
artistas consolidados no universo do 
pagode e que se surpreendeu com o re-
torno do público.

“’Reticências’ com Suel ganhou as 
ruas, as casas e as pessoas. A parceria 
com o Mumuzinho sempre é pedida 
nas redes sociais também. A Gabily e o 
Vitão deram outro rumo para mostrar 
que o Guga Nandes é uma mistura boa 
de vários estilos”, diz o cantor, que ain-
da tem vontade de gravar com nomes 
como Bruno Cardoso, do Sorriso Ma-
roto, Thiaguinho, Belo, Péricles, Luan 
Santana e Ludmilla.  

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão 

de Tábata Uchoa 

Uma das apostas 

da música 

brasileira em 

2021, o carioca 

Guga Nandes, 

que já gravou 

com Mumuzinho 

e Suel, fala sobre 

carreira, música e 

parcerias



Horóscopo

Amplie o seu círculo de conhecidos e não se distraia 
das suas principais tarefas. Os amigos ainda vão 
desempenhar um papel importante na paquera. Cor: 
abóbora.

A Lua promete destacar a sua ambição. Faça hora 
extra no trabalho. Também foque em melhorar os 
seus hábitos alimentares. No romance, se atente ao 
visual. Cor: vermelho.

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: acurado, âncora, ancorado, anelo, anuro, aonde, avaro, boneca, 
canoa, canoro, corado, corvo, couro, couve, covado, curado, curau, curvado, 
decorado, decoro, encurvado, louro, louvado, louvar, louvor, ondear, ronda

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

O seu espírito de equipe vai estar em alta na sua vida. 
As colaborações vão ser muito bem-vindas, aproveite. 
A paixão à distância ou virtual pode te surpreender. 
Cor: branco.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Algumas mudanças podem bagunçar bastante a sua 
rotina. Aposte no jogo de cintura e, se necessário, 
descarte algumas coisas. Invista na conquista. Cor: 
azul-royal. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Busque contactar aqueles que você ama hoje. Um 
encontro virtual é recomendado. A Lua indica aceitar 
críticas. Alguns atritos podem surgir no romance. Cor: 
branco.

LEÃO
23/7 a 22/8

A sua atenção será redobrada no trabalho. Novidades 
profissionais podem surgir se você se dedicar mais. A 
rotina será a maior vilã na vida a dois, cuidado com 
isso. Cor: preto.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A Lua recomenda que você relaxe hoje. O astral 
também será favorável para cuidar de tarefas 
criativas. A relação ganhará altas doses de carinho. 
Cor: esmeralda. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Assuntos ligados à família vão se destacar hoje. Curta 
bastante a sua casa e se organize. Tente pegar leve na 
conquista. Uma paixão antiga pode pintar. Cor: rosa-
bebê. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O dia promete agitação. Você vai conseguir se 
expressar com facilidade. Faça novos contatos e seja 
produtivo. O diálogo vai ser fundamental no romance. 
Cor: terracota.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As finanças irão se destacar. Tome cuidado com os 
gastos por impulso. Chance de disputar uma 
promoção profissional. Pegue leve na paquera. Cor: 
prata.

As suas energias serão recarregadas. Cuide de 
assuntos relacionados à saúde. Trabalhe bastante 
também. Tome a iniciativa na paquera. Cor: amarelo-
ouro.

A sua intuição estará em uma fase muito boa. 
Reavalie suas planos e escolha o melhor para si. No 
amor, evite assuntos que possam causar muitas 
brigas. Cor: prata.

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

Meghan 
Markle diz que 
família real se 
preocupou com 
a cor da pele de 
seu filho 
A duquesa de Sussex, Meghan 
Markle, contou em uma entrevis-
ta à apresentadora Oprah Win-
frey os motivos que levaram ela 
e o príncipe Harry a deixarem a 
realeza britânica, em janeiro do 
ano passado. Archie, o primei-
ro filho do casal, que nasceu em 
2019, é um dos motivos. Meghan 
revelou que houve “preocupações 
e conversas sobre o quão escura 
sua pele seria quando nascesse”. 

A duquesa revelou que essas 
conversas aconteciam com Harry 
e o príncipe relatava a ela tudo o 
que estava acontecendo. A duque-
sa não contou o nome dos outros 
envolvidos. Ela também disse que 
quando ainda estava grávida foi 
informada pela família real bri-
tânica que Archie não se tornaria 
príncipe e, por isso, não teria se-
gurança oficial. 

“Isso aconteceu nos últimos 
meses da nossa gravidez, quando 
eu estava ‘peraí, ele precisa estar 
seguro’. Criamos essa máquina 
monstra (de clique e tablóides), 
vocês permitiram que isso aconte-
cesse, o que significa que precisa-
mos estar seguros”, disse. Meghan 
afirmou que não liga para títulos, 
mas nesse caso é diferente já que 
afeta a segurança de seu filho. 

“Quando eu estava grávida, 
eles quiseram mudar a convenção 
para o Archie. Por que? Não tem 
explicação”, perguntou Meghan. O 
príncipe Harry afirmou que preci-
sou se colocar no lugar da mulher 
para entender o preconceito que 
ela sofria como mulher negra. 

“Passei muitos anos fazendo o 
trabalho e aprendendo por con-
ta própria. Mas então, na minha 
educação e no sistema em que 
fui criado e a que fui exposto, eu 
não estava ciente disso. Mas, meu 
Deus, não demorou muito para 
repentinamente tomar consciên-
cia disso”, afirmou Harry sobre as 
questões raciais. 

SUICÍDIO
A vida complicada em meio à fa-
mília real levou Meghan a pensar 
em suicídio. “Eu simplesmente não 
via uma solução. Ficava acordada 
a noite toda, eu simplesmente não 
entendia como isso está acontecen-
do. Minha mãe e meus amigos me 
ligavam chorando e dizendo: ‘Meg, 
eles não estão protegendo você’”.

“Eu tinha muita vergonha de 
falar à época e vergonha de admi-
tir para o Harry, especialmente, 
porque eu sei quantas perdas ele 
sofreu, mas eu sabia que se não fa-
lasse, eu faria, e eu simplesmente 
não queria mais estar viva. Tudo 
estava acontecendo apenas porque 
eu estava respirando”, afirmou.

Harry disse ter ficado desespe-
rado ao ver a história se repetindo, 
mas não recebeu nenhum tipo de 
ajuda. A princesa Diana, mãe de 
Harry, morreu em uma acidente de 
carro enquanto fugia de paparazzi, 
em Paris, em 1997. “Eu não tinha 
ideia do que fazer, mas eu queria 
estar lá para ela”, disse Harry sobre 
quando ficou sabendo dos pensa-
mentos suicidas de Meghan. 

Harry também contou que a fa-
mília não pensava em mudar as 
coisas. “Para a família, eles têm 
muito essa mentalidade de, é as-
sim que as coisas são, você não 
pode mudar isso, todos nós já 
passamos por isso. Mas o que foi 
diferente para mim foi o elemen-
to raça. Não era só sobre ela, era 
sobre o que ela representa”, disse 
o príncipe.

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

16    TERÇA-FEIRA, 9.3.2021  I  O DIA


