
odia.com.br  I  QUARTA-FEIRA, 10/3/2021  I  Nº 25.092  I  R$ 1,50

RIO DE JANEIRO, P. 6

Luz, metrô, gasolina e volta 
de pedágio aumentam gastos 

PESO NO SEU BOLSO
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PROJETO DE 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA  
PARA FUTUROS 
SERVIDORES CHEGA 
À CÂMARA DO RIO. 
SERVIDOR, P. 10

PRIORIDADES
CASO LULA NÃO 
PODE TIRAR O  
FOCO DO COMBATE  
À COVID-19 
INFORME  
DO DIA, P. 2

STF LEVA À 
VOTAÇÃO 

SUSPEIÇÃO 
DE MORO

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do 
Sul são os estados com maior número de óbitos. P. 4

País tem quase 
2 mil mortos em 
24 horas e bate 
novo recorde
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Em Bangu 9, 
milicianos 
acendem 
charuto com 
nota de R$ 50
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Deputados aprovaram 
ontem a alteração. O 
nome atual, Estádio Mário 
Filho, passará a todo o 
complexo esportivo. P. 8
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Bruna Marquezine e Enzo 
Celulari já não escondem 

mais que estão juntos 
e trocam carinhos no 

Instagram. P. 12
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REI PELÉ 

A Segunda Turma do tribunal analisa se o então juiz 
Sergio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente 
Lula no caso do triplex do Guarujá. O  resultado está 

empatado em 2 a 2. A decisão foi adiada depois do 
pedido de vista do ministro Nunes Marques para 

estudar melhor o caso antes de votar. P. 3

Linha Amarela anuncia que tarifa de R$ 7,20 retorna na sexta, mas Paes diz que ela seguirá suspensa.  RIO DE JANEIRO, P. 7



2    QUARTA-FEIRA, 10.3.2021  I  O DIA

ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Tá tudo uma zona...
É tanta a falta de coordenação e 

de gestão diante do maior problema 
enfrentado pelas nações do mundo inteiro, 
a pandemia.

A gente vê reunião daqui, dali, gover-
nadores se encontrando na Fiocruz com o 
ministro da Saúde para discutir medidas 
efetivas... Tem gente que fica até animado 
com as tais medidas.

Mas eu te confesso que, diante de tudo o 
que a gente viu nos últimos tempos, eu não 
crio mais expectativas.

Criar expectativas é se frustrar depois 

Aqui se toma uma decisão e em pouco 
tempo vem uma liminar pra derrubar tudo. 
Fica até difícil dar uma notícia, tamanhas 
são as mudanças.

Ninguém sabe se o bar fecha às 18h ou 
às 20h!

E ninguém vê uma medida que seja para 
reabertura de leitos no país... Os médicos, 
pesquisadores alertam para a urgência e 
ninguém resolve nada! Nem o número cor-
reto de doses chega... Ainda mais chegar no 
braço do povo.

É complicado demais acreditar em auto-
ridade no Brasil.

A incompetência tá passando batida nos 
olhos de quem deveria estar fiscalizando. 

E enquanto isso, a gente caminha a 
passos de tartaruga. Só que nesse passo, o 
resultado, infelizmente, é pago com a vida.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

 nEles só podem estar de sacanagem...
Chega a ser um deboche a redução de 30 centavos do pedágio da Linha Amarela, 

que segundo a concessionária já retorna na meia-noite de depois de amanhã.
A Dona Lamsa está perdendo a noção! Perdendo não, já perdeu há muito tempo. 

Porque R$7,50 já era loucura!
É rir demais da cara do povo, gente...
Quer voltar a cobrar? Ok, a gente até entende porque faz parte do contrato. Se bem 

que não fez muita diferença na via esse tempo que ela ficou sem concessionária. Esse 
negócio de que “manter custa dinheiro”, pra eles é pura balela!

Mas peraí, meter o pé na porta e conseguir que volte na marra é usar do mesmo 
artifício que o antigo prefeito usou e eles tanto criticaram! Nem esperaram a reunião 
de conciliação que está, ou estava, marcada para o dia 16 com o STF.

Bom, o prefeito Eduardo Paes foi para as redes sociais dizer que tudo está e continua 
suspenso.... Eu só quero ver no que isso vai dar.

Bora colocar o Pingo no I...
Todo mundo quer uma definição com preço justo, já que tem cobrar né...

TÁ CANSATIVO!

 nA foto foi tirada ontem e mostra mais 
uma vez o funcionário do posto tendo 
que abaixar a placar pra alterar o valor.

O coitado já deve estar de saco 
cheio de agachar e levantar toda hora 
pra mexer nesse preço! 

Cansa ele, e claro, todo mundo que 
tem que abastecer...

Toda semana agora é uma novidade nessa gasolina de meu Deus! 6 vezes em 3 
meses ninguém aguenta.

E detalhe: nesse posto, o litro da gasolina ainda está “barato”. Vai dar uma olhada 
na Barra ou na Zona Sul. É de dar vontade de sair correndo!

Pelo visto está sendo mais vantajoso comprar uma bicicleta... É mais saudável e 
você ainda admira a paisagem.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Dá até medo do que vem 
pela frente, e tenho dito.

Só falem quando 
for verdade!

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

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

IGOR PERES

Posto em São Cristóvão: troca de valores

Há poucos dias, ao se referir ao combate à pandemia 
da covid-19, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo 
Paes, foi extremamente feliz ao dizer que “nossa 

cidade não é uma ilha isolada do Brasil”. É verdade. Mesmo 
assim, temos nossas prioridades, que, além da vacinação 
urgente, precisamos sanear as contas tanto da capital flu-
minense como do estado. Medidas têm sido tomadas neste 
sentido pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e 
pelo seu secretário de Fazenda, Guilherme Mercês. Na capi-
tal, Paes aguarda a chegada de mais doses de imunizantes 
para continuar a vacinação. 

Isto está aqui posto em razão das consequências que 
possam advir da decisão do ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal, de anular todos os julgamen-
tos do ex-presidente Lula, porque foram em Curitiba e não 
em Brasília. A preocupação de todos é que a politização 
deste episódio possa antecipar, indevidamente, a disputa 
que só se dará em 2022 e, com isso, deixar em segundo 
plano a vacinação da população para conter a pandemia 
do novo coronavírus, investimentos em saúde e educação, 
controle de gastos, investimentos para recuperar a eco-
nomia e geração de empregos para os fluminenses que 
tanto sofrem, a exemplo dos brasileiros. A elite política 
do Rio não pode, sob nenhuma circunstância, se deixar 
seduzir por um debate agora que pode melhor ser feito 
mais adiante. O enfrentamento dos problemas do Rio em 
primeiro lugar, é apenas o que se pede.

A DECISÃO DE FACHIN
A advogada Cheryl Berno, que tem sua base de atuação 
no Rio de Janeiro, disse que “causa estranheza, porque foi 
dada com três anos de atraso, depois das eleições. O jul-
gamento deve se dar conforme as regras do jogo, não por 
exceção, todos já sabiam desde o início”.

CASO LULA

Rio não pode perder o foco

 n Deputado Dionísio Lins 
(PP), que preside a Comissão 
de Transportes da Alerj, vai 
criar força-tarefa para acom-
panhar intervenção da pre-
feitura do Rio para melhorar 
as condições de uso do BRT. 
“Já tivemos intervenção no 
governo anterior que durou 
seis meses e ao final resultou 
apenas em um relatório”. 

 n A vereadora Teresa Bergher 
(Cidadania), que fiscaliza os 
gastos do município do Rio 
com uma lupa, estranhou o 
extrato publicado no Diário 
Oficial de segunda-feira: R$ 
45,7 mil para as despesas do 
ano com café da manhã da 
Rioluz. A vereadora vai en-
caminhar requerimento de 
informação à prefeitura para 
saber os ingredientes deste 
café indigesto. 

CAFEZINHO 

CARO NA 

RIOLUZ

DIVULGAÇÃO

ACOMPANHANDO A 
INTERVENÇÃO NO BRT

As mais lidas

Online

Vídeo: Homem ameaça 
passageiros de ônibus 

com um rato para 
conseguir dinheiro para 

cerveja
RIO DE JANEIRO

Primeira mulher 
de Caio do ‘BBB 21’ 

reclama das críticas: 
‘Estou cansada’

FÁBIA OLIVEIRA

Paes afirma que pedágio 
da Linha Amarela 

continuará suspenso
RIO DE JANEIRO

InformedoDia
VACINA E 
ISENÇÃO DE 
IMPOSTO

CARGOS 

COMISSIO-

NADOS

A Alerj discute 
hoje projeto de lei 
do deputado An-
dré Corrêa (DEM) 
que concede isen-
ção do imposto 
sobre circulação 
de mercadorias e 
serviços (ICMS) 
na operação de 
importação de va-
cina para combate 
à pandemia da 
covid-19. 

Em outra edição, 
informamos a 
média de quan-
tidade de cargos 
comissionados 
e quanto recebe 
cada contratado. 
Na Câmara do Rio, 
são 20 por gabine-
te. E quem ocupa 
o cargo mais baixo 
embolsa R$ 6 mil.

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

A ideia de público nos estádios neste momento nem deveria ser 
cogitada. O tema ficou em evidência depois que Botafogo, Flu-
minense e Vasco se posicionaram contra a ideia. Alguns estados, 
inclusive, já adiaram rodadas de seus campeonatos. O único foco 
deve ser o controle do vírus.

Empresários que aderiram ao Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte ganharam um 
respiro. O prazo de carência de pagamento, para quem desejar, 
passa de 8 para 11 meses. Socorrer os empresários é fundamental 
para a manutenção de empregos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

DIVULGAÇÃO/PMBR

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

Prioridade do Rio deve ser vacinação e saneamento das contas.

com a falta de medidas práticas!
Na real, alguém viu alguma ser tomada? 

É muito blábláblá pra pouca efetividade no 
dia a dia do povo brasileiro, que está aí há 1 
ano atrasado nessa pandemia.

Já deu dessa briga política... É preciso pra 
ontem de uma coordenação nacional, ou 
ninguém se deu conta ainda disso?

A gente tá falando de saúde pública, pô!
E a gente sabe que o problema é conti-

nental e não é fácil conter uma crise como 
essa, num país tão grande como o nosso.

Mas a tendência em momentos de crise é 
seguir um protocolo.



BRASIL

SOB JULGAMENTO, 

MORO NA BERLINDA
Placar no STF está empatado em 2 a 2. Expectativa é de que esse cenário mude com 
declaração de voto de Cármen Lúcia. Nunes Marques pede vistas e júri é suspenso

A 
decisão sobre a suspei-
ção do ex-juiz Sérgio 
Moro foi adiada após o 
pedido de vista do mi-

nistro Nunes Marques por não 
estar familiarizado com os au-
tos. Durante a sessão da Segun-
da Turma do Supremo Tribunal 
Federal (STF), foi  discutida a 
atuação de Moro ao condenar 
Lula no caso do triplex do Gua-
rujá. Na prática, os ministros 
estão decidindo se o ex-juiz 
agiu de forma parcial e com 
motivação política ao conde-
nar o ex-presidente na Opera-
ção Lava Jato. Os outros quatro 
ministros que compõe a turma 
já votaram e o resultado ficou 
empatado em 2 a 2, tornando 
o voto de Nunes Marques de-
cisivo para conclusão do pro-
cesso, sem data prevista para 
ocorrer. O advogado Sérgio Ba-
talha avalia que pode ser logo. 
“Não há prazo previsto no regi-
mento, mas o ministro (Nunes 
Marques) disse na sessão que a 
vista seria breve. Creio que vai 
cumprir”, afirmou. 

O caso foi levado à Segun-
da Turma após o ministro 
Edson Fachin anular as con-
denações impostas ao ex-
-presidente Lula e, por isso, 
entender que os processos 
que discutiam a suspeição de 
Moro estariam prejudicados. 

COMO VOTARAM OS MINISTROS

Apesar de terem votado con-
tra a suspeição de Sérgio 
Moro, em dezembro de 2018, 
Cármen Lúcia e Edson Fachin 
informaram que vão fazer 
uma nova manifestação de 
voto. A expectativa é que 
aconteça uma mudança no 
placar e que a ministra mude 
o posicionamento inicial. Até 
o final do julgamento, qual-
quer ministro pode expressar 
uma mudança de opinião. 

O ministro Gilmar Men-
des, por sua vez, se declarou 
a favor da suspeição do ex-
-juiz e também deu parecer 
favorável em relação à sus-
pensão de todas as condena-
ções de Lula. Ele classificou 
a condução do julgamento 
do ex-presidente como uma 
“violência inominável” e 
acrescentou: “Nem animais 
para o matadouro se leva da 
forma como se levou um ex-
-presidente E só não se foi 
embarcado em um pequeno 
avião em direção à Curitiba 
porque outras forças inter-
vieram. A história revelará 
quais foram as outras for-
ças. Mas só sabemos o que 
se passou”.

Além de defender que 
uma nova investigação pode 
ser instaurada, Gilmar Men-
des determinou que o ex-juiz 
Sérgio Moro pague uma mul-
ta de pelo R$ 200 mil pela 
sua condução do caso do tri-
plex do Guarujá.

Ao votar a favor da sus-
peição, o ministro Ricardo 
Lewandowski disse que o 
ex-presidente Lula não foi 
submetido a um julgamen-
to justo, mas a um “verda-
deiro simulacro de ação pe-
nal, cuja nulidade salta aos 
olhos”. Ele afirmou, ainda, 
ter preparado um voto de 
80 páginas, que no entanto 

ESCOLHA SERÁ POR SORTEIO

Ministro Nunes 
Marques pediu 
vistas do processo 
por não estar 
familiarizado com 
a ação  NUm juiz federal que já anulou 

provas da Operação Lava Jato 
em um caso recente pode her-
dar os processos envolvendo o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva. A informação foi publicada 
pelo blog do jornalista Fausto 
Macedo, do ‘Estadão’. O titular 
da 12ª Vara Federal do Distri-
to Federal, Marcus Vinícius Reis 
Bastos, está na lista dos quatro 
magistrados que tem chance 
de conduzir as ações envolven-
do Lula. Além dele estão a juíza 
substituta da 12ª Vara, Pollya-
nna Kelly Medeiros, e os juízes 
federais Vallisney Oliveira, titular 
da 10ª Vara Criminal da Justiça 
Federal do DF, e Ricardo Leite, 
substituto da 10ª Vara. A escolha 
será feita por sorteio.

Há dois meses, o juiz analisou 
as provas obtidas na Operação 

Carbonara Chimica, deflagrada 
para apurar suspeita de propina 
aos ex-ministros da Fazenda An-
tônio Palocci e Guido Mantega, 
em troca da edição de medidas 
provisórias favoráveis à Ode-
brecht. O juiz argumentou que 
a operação foi determinada por 
juízo incompetente e, por isso, 
as provas deveriam ser anula-
das. É um entendimento que, se 
repetido no caso Lula, também 
tem potencial para invalidar as 
diligências realizadas nos inqué-
ritos de Lula por ordem de Sergio 
Moro.

Caberá agora à Justiça Fe-
deral no DF analisar as provas 
contra Lula nos casos do triplex 
do Guarujá, do sítio de Atibaia, 
da compra de um terreno para o 
Instituto Lula e de doações para 
a mesma entidade. 

Para Gilmar 
Mendes e Ricardo 
Lewandowski, 
Sérgio Moro agiu 
com parcialidade e 
motivação política

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

FELLIPE SAMPAIO /SCO/STF

Juiz que anulou provas da Lava 
Jato pode herdar caso de Lula

“...No contexto da macrocor-
rupção política, tão importan-
te quanto ser imparcial é ser 
apartidário.”

Ministro Edson Fachin, do Su-
premo Tribunal Federal (STF),

Com a decisão proferida on-
tem (segunda-feira) pelo mi-
nistro Edson Fachin, há uma 
verdadeira mudança de rota e 

a comprovação da absoluta in-
competência - substantivo fe-
minino = falta de competência; 
falta de conhecimentos, de ca-
pacidade, de habilidade; inca-
pacidade, inaptidão de vários 
repórteres e jornalistas, que 
através de uma imunda prática 
profissional, ganharam capas, 
manchetes, escreveram livros, 
conquistando um falso prestígio 
junto ao público.

Nunca trabalharam com inde-
pendência e sem qualquer senso 
crítico, se arvoraram na busca e 
conquista de acesso com rapidez, 

aos documentos e às delações. 
Criaram um cenário de que 

essa história Lava Jato acaba-
ria com a corrupção no Brasil. 
Assim, influenciaram na última 

eleição presidencial, tentando 
afastar do poder os “caciques 
políticos” - velhos políticos, isto 
é, políticos “profissionais” que 
estão há décadas no cenário pú-
blico; mas trouxeram para o po-
der, alguém que já estava por 28 
anos no Legislativo, sem qual-
quer expressão e que apenas se 
fez presente, por sua violência 
verbal e se apresentando com o 
Salvador da Pátria.

Não criaram novos movimen-
tos, ideias e oportunidades para 
diferentes pessoas.

Agora, com a anulação das sen-

tenças, fica a pergunta:
Estes repórteres e jornalistas, 

terão a honradez de se desculpar 
com a nação ou serão omissos e 
coniventes com um governo que 
no Dia Internacional da Mulher, 
se apresenta como um voraz ofen-
sor das mulheres ao emitir a se-
guinte nota:

“O governo brasileiro reco-
nhece a importância de pautas 
salutares em defesa da mulher, 
porém, não apoia referências a 
termos e expressões ambíguas, 
tais como direitos sexuais e 
reprodutivos”.

Mudança de rota e comprovação de incompetência

Marcelo Kieling
jornalista, especia-
lista em marketing 
e bacharel em Ciên-
cias Contábeis

“Criaram um cenário 
de que essa história 
Lava Jato acabaria com 
a corrupção no Brasil. 
Assim, influenciaram 
na última eleição”

não foi lido integralmente 
na sessão. “Por razões mais 
do que espúrias, porque to-
dos os desdobramentos do 
processo levam ao desenlace 
de que o ex-juiz extrapolou 
os limites ao assumir papel 
de coordenador dos órgãos 
de investigação e acusação”, 
afirmou Lewandowski.

O ministro também disse 
que Moro admitiu, no depoi-
mento para a PF, que as men-
sagens da Operação Spoo-
fing foram, de fato, subtraí-
das de seu aparelho celular. 
A declaração, segundo Le-
wandowski, comprova que 
o ex-juiz teve má conduta ao 
trocar informações com pro-
curadores da Lava Jato.

“Tenho dito que toda vez 
que vou para o exterior, trago 
de volta perplexidade da co-
munidade jurídica interna-
cional sobre esse processo do 
ex-presidente Lula”, afirmou 
o ministro.

Reportagem da estagiária Maria Clara 

Matturo,sob supervisão de Thiago Antunes
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Ocupação de leitos de UTI da rede particular é de 78%
Diretor da Associação de Hospitais do Rio de Janeiro diz que aumento de internações é preocupante, mas novos leitos podem ser abertos

DIVULGAÇÃO/BETO FRANZEN

Com aumento das internações, os hospitais privados estão em alerta

SUS SOBRECARREGADO
Segundo autoridades e espe-
cialistas, a cidade do Rio vive 
situação preocupante em re-
lação à pandemia. Em com-
paração com 20 dias atrás 
havia 880 pacientes interna-
dos com covid nos hospitais 
da rede pública da capital. 
Atualmente, já são mais de 
mil pessoas internadas pela 
doença, um aumento de 13% 
em relação a fevereiro. A Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS) converteu dez leitos de 
enfermaria em leitos de UTI 
no Hospital Ronaldo Gazol-
la, em Acari, na Zona Norte. 
“Se for necessário, a SMS irá 
abrir mais leitos dedicados a 
covid-19”, disse a pasta.

A Associação de Hospitais 
do Rio de Janeiro (Aherj) in-
formou, ontem, que a taxa de 
ocupação de leitos de UTI de-
dicados a atender pacientes 
com covid-19 na rede particu-
lar chega a 78%.

Já a situação da rede públi-
ca é um pouco pior. Segundo a 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), o estado registrou até 
o momento 69,3% de taxa de 
ocupação de leitos de UTI da 
covid-19 na rede SUS e quase 
49,6% em enfermaria. Na se-
gunda-feira, a cidade do Rio 
estava com 93% de leitos de 
UTI da rede SUS ocupados e 
77% de enfermaria, além de 
mais de mil hospitalizações 
pela doença. Ontem, a taxa de 

ocupação dos leitos operacio-
nais para covid-19 em enfer-
maria é de 80%, e de UTI 90%.

Para o médico e diretor da 
Aherj, Graccho Alvim, o au-
mento de internações é preo-
cupante, apesar dos hospitais 
particulares estarem prepa-
rados para abrir novos leitos, 
caso necessário.

“A gente está com 78% de 
ocupação dos leitos covid de 
UTI na cidade do Rio. Nenhu-
ma rede pediu para abrir no-
vos leitos ainda. Ninguém está 
fazendo isso porque ainda não 
é necessário. Mas a gente sabe 
que (nova onda) vai chegar 
porque está acontecendo em 
vários estados do Brasil”, ex-
plicou Graccho Alvim.

“Esta semana, a gente teve 
um pequeno aumento de 
internações, mas nada que 
beire o colapso. O Rio de Ja-
neiro não se resguardou, teve 
festa durante o Carnaval in-
teiro, mas ainda não teve im-
pacto. A gente sabe que vai 
acontecer, mas ainda não 
aconteceu”, acrescentou.

Graccho Alvim afirma 
que se o cenário na capital 
fluminense é de alerta para 
os hospitais particulares, no 
restante do estado a rede su-
plementar de saúde está um 
pouco mais tranquila. “No 
estado, a situação é boa, com 
53% de ocupação. Em Nite-
rói, por exemplo, a situação é 
excelente”.

Prefeito de Caxias é intimado pela Justiça
Washington Reis terá que prestar esclarecimento por não respeitar o Plano de Vacinação

A juíza Elizabeth Maria 
Saad, da 3ª Vara Cível de Du-
que de Caxias, solicitou a in-
timação do prefeito Washin-
gton Reis e do secretário 
municipal de saúde Antô-
nio Manoel de Oliveira Neto 
após o descumprimento de 
uma decisão judicial no dia 4 
de fevereiro, determinando 
que a Prefeitura seguisse o 
Plano Nacional de Operacio-
nalização da Vacinação con-
tra a covid-19.

Em sua decisão, a magis-
trada determinou que a va-
cinação seja organizada pela 
Secretaria Municipal de Saú-
de de acordo com a faixa etá-
ria dos idosos, da idade mais 
elevada para a mais baixa, 
sem considerar a atividade 

Prefeito Washington Reis

DIVULGAÇÃO/SEOP

a vacina em trabalhadores 
da educação com mais de 60 
anos, e em idosos acamados 
acima de 80 anos.

Após a concessão da limi-

nar, o MP informou à Jus-
tiça o não cumprimento, 
por parte do município, das 
determinações.

RESPOSTA DA PREFEITURA
Procurada, a Prefeitura de 
Duque de Caxias disse em 
nota que “até o presente mo-
mento não foi intimada de 
nenhuma decisão que não 
a já anteriormente recebida 
e integralmente cumprida, 
inclusive com a suspensão 
da vacinação (àquela época) 
nos profissionais de educa-
ção com idade acima de 60 
anos, bem como reservando 
e efetivando a segunda dose 
da Coronavac naqueles mu-
nícipes que receberam a pri-
meira dose na cidade”.

profissional. Além disso, o 
município deverá informar, 
no prazo de 48 horas, o nú-
mero de pessoas vacinadas 
até o dia 23 de fevereiro, o 
número de pessoas que re-
ceberam a segunda dose da 
vacina, a quantidade total de 
doses de CoronaVac recebi-
das, e a quantidade reserva-
da para aplicação da segun-
da dose em quem já foi va-
cinado. O descumprimento 
da nova decisão acarretará 
multa diária e pessoal no va-
lor de R$ 50 mil.

De acordo com Ação Civil 
Pública proposta pelo Mi-
nistério Público, a cidade de 
Duque de Caxias iniciou a 
campanha de vacinação, no 
dia 3 de fevereiro, aplicando 

Prefeitura registra mais 
de 3 mil autuações 
Após quatro dias de fisca-
lizações do novo decreto, 
a Prefeitura do Rio regis-
trou 3.136 autuações, com 
271 multas a estabeleci-
mentos e 32 interdições. 
As operações são capita-
neadas pela Secretaria de 
Ordem Pública, em con-
junto com a Guarda Mu-
nicipal, Instituto de Vigi-
lância Sanitária (Ivisa), 
com apoio da Polícia Mi-
litar, e foram realizadas 
desde 17h de sexta-feira 
(05) até 07h de terça-fei-
ra (09). As ações segui-
rão até o fim do decreto 
das medidas restritivas, 
amanhã.

Apenas no quarto dia 
de fiscalizações foram re-

gistradas 1.467 autuações - 
entre multas e interdições a 
estabelecimentos, infrações 
de trânsito, encerramento 
de feiras, reboques e apreen-
sões de mercadorias de am-
bulantes. - com 68 multas a 
estabelecimentos e uma in-
terdição. As fiscalizações do 
quarto dia ocorreram com 
os comboios em diversos 
pontos da Zona Sul, Zona 
Oeste, Zona Norte e Centro, 
além de atuações destaca-
das da Guarda Municipal 
por todo o município do Rio.

Entre a tarde de segun-
da e o fim da madrugada de 
ontem, a Guarda Municipal 
fechou 63 estabelecimentos, 
que estavam funcionando 
fora do horário permitido.

Brasil registra novo triste recorde: 
1.972 mortes por covid em 24 horas
Total de óbitos no país chega a 268.370. No Estado do Rio, foram registrados 2.172 novos casos 

Brasil chora mais um 
trágico recorde de 
mortes. Das 1.972 vidas 
perdidas em nas últimas 
24 horas, 95 eram do 
estado do Rio de Janeiro

O 
Brasil registrou on-
tem mais 1.972 mor-
tes por covid-19, o 
maior número des-

de o início da pandemia, de 
acordo com o levantamento 
do Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Conass). 
O recorde anterior era do dia 
3 de março, quando 1.910 víti-
mas entraram na contagem. 

Já no Rio de Janeiro, de 
acordo com a Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio, foram 
contabilizados 2.172 novos ca-
sos e 95 mortes nas últimas 24 
horas. 

Segundo informações do 
Conass, o Brasil também teve 
70.764 novos casos de covid-19 
em apenas 24 horas e, ao todo, 
conta com 11.122.429 infec-
ções provocados pelo novo co-
ronavírus. Já o total de vidas 
perdidas é de 268.370.

O ranking de número de 
mortes segue liderado pelo 
estado de São Paulo, que tem 
62.101 óbitos causados pela 
covid-19. O Rio de Janeiro 
continua em segundo lugar, 
com 33.824 mortes, seguido 
por Minas Gerais (19.605), Rio 
Grande do Sul (13.837) e Para-
ná (12.735).

Desde o início de junho, o 
Conass divulga os números 
da pandemia da covid-19 por 

conta de uma confusão com os 
dados do Ministério da Saú-
de. As informações dos secre-
tários de saúde servem como 
base para a tabela oficial do 
governo, mas são publicadas 
cerca de uma hora antes.

Mais de 117 milhões pes-
soas foram infectadas em 

todo o mundo. Do total de 
doentes, mais de 2,6 milhões 
morreram, segundo a Univer-
sidade Johns Hopkins. O Bra-
sil segue como o terceiro país 
do mundo em número de ca-
sos de covid-19 e o segundo 
em mortes, atrás apenas dos 
Estados Unidos.

NO ESTADO DO RIO
Até ontem, a Secretaria de 
Estado de Saúde do Rio 
(SES) informou que regis-
trou 597.136 casos confirma-
dos e 33.824 óbitos por coro-
navírus no estado. Entre os 
casos confirmados, 767 pa-
cientes se recuperaram da 

INTERNAÇÕES

 N A taxa de ocupação de leitos 
de UTI dedicados a atender 
pacientes com a covid-19 no 
município do Rio de Janeiro 
chegou ontem a 90% de acor-
do com os dados da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS). 
Foi o segundo dia de queda. 
No domingo, o registro chegou 
a alcançar 96%, e na segun-
da, 93%. Nas enfermarias, 
o percentual de lotação é de 
80%. 

A quantidade de pessoas 
internadas por covid-19 na 
capital é de 1.038, e há 16 pes-
soas aguardando vaga nos 
leitos. Os dados são do Painel 
Rio Covid. 

A vacinação dos idosos 

com 77 anos foi realizada on-
tem, e hoje começa a imuni-
zação para as pessoas com 
76 anos. O restante do crono-
grama segue indefinido, pois a 
prefeitura depende dos repas-
ses semanais do Ministério da 
Saúde para repor os estoques 
e manter o calendário confor-
me a programação vigente. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que há pre-
visão do Ministério da Saúde 
para receber remessas dos 
fabricantes para as próximas 
semanas, possibilitando a 
continuidade da distribuição 
pelos estados e municípios. 
A prefeitura aguarda novos 
repasses do governo federal.

No município, taxa de ocupação de 
leitos para covid-19 está em 90%

RIO DE JANEIRO

doença. Segundo o painel de 
dados desenvolvido pela pas-
ta, a taxa de ocupação de UTI 
para a covid-19 no estado é 
de 69,3%. Já a taxa de ocupa-
ção nos leitos de enfermaria 
é de 49,6%.

Com informações do  IG
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BRASIL

Previsão era de que o MS distribuísse 
16,9 milhões de doses da vacina 
Oxford-AstraZeneca em março, mas 
quantidade caiu para 3,8 milhões

U
m dia depois de o 
Fórum Nacional de 
Governadores pe-
dir explicações ao 

Ministério da Saúde sobre a 
redução do número de doses 
de vacinas para combater o 
novo coronavírus (covid-19) 
previstas para março, os 
presidentes da Câmara dos 
Deputados, Arthur Lira (PP-
-AL), e do Senado, Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG), cobra-
ram do ministro Eduardo 
Pazuello que em 24 horas in-
forme sobre o cronograma 
de vacinação apresentado 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Os presidentes do 

Senado Federal, Rodrigo 

Pacheco, e da Câmara dos 

Deputados, Arthur Lira

Número de leitos de UTI financiados 
pelo Ministério da Saúde cai 71%

Queda no número 

de leitos custeados 

pelo governo 

federal

O número de leitos de Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI) destinados exclusi-
vamente aos pacientes com 
Covid-19 financiados pelo 
Ministério da Saúde teve 
uma queda de 71% de julho 
de 2020 — no primeiro pico 
da pandemia — ao início 
deste mês. Os dados são do 
Conselho Nacional dos Se-
cretários de Saúde (Conass). 

Em julho do ano passado, 
eram 11.565 leitos habilita-
dos, ou seja, financiados pelo 
Ministério da Saúde. Agora, o 
governo federal custeia 3.372 

em meio ao agravamento da 
pandemia, com recordes de 
mortes diárias provocadas 
pela doença. 

Em dezembro, a pasta arca-
va com a despesa de 60% dos 
leitos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esse percentual 
caiu pela metade em janeiro. 
Em fevereiro, ele passou a re-
presentar apenas 15%.

O motivo foi o término da 
vigência do decreto de esta-
do de calamidade, em 31 de 

Coronavac é eficaz 
contra a variante de 
Manaus, indica estudo
Pesquisas em laboratório foram feitas 
com o soro de pessoas vacinadas 

Resultados preliminares de 
um estudo feito no Brasil 
sugerem que a Coronavac, 
vacina desenvolvida pela 
farmacêutica chinesa Sino-
vac e produzida no Brasil 
pelo Instituto Butantan, é 
eficaz contra a variante P.1 
do coronavírus, originada 
em Manaus no fim de 2020 
e já presente em ao menos 
17 estados.

O imunizante teria se 
mostrado efetivo contra a 
nova cepa em estudos fei-
tos com o soro de pessoas 
vacinadas, segundo uma 
fonte envolvida nas pesqui-
sas que não quis se identi-
ficar. Os estudos com soro 
geralmente avaliam se os 
anticorpos presentes no 
sangue do imunizante são 
capazes de neutralizar o 
vírus.

A fonte não divulgou 
mais dados nem informou 
quando os resultados serão 
divulgados publicamente 
ou em um artigo científico. 
A informação sobre esses 
achados preliminares foi 
confirmada pelo Estadão 
com pessoas envolvidas 
nas pesquisas.

De acordo com essas fontes, 
além dos dados das pesquisas 
em laboratório, com o soro 
dos vacinados, resultados pre-
liminares de estudos de efeti-
vidade também demonstra-
ram redução de casos graves 
entre idosos, o que indicaria 
que a vacina está tendo eficá-
cia no país mesmo em meio à 
disseminação da nova cepa do 
coronavírus.

Os estudos de efetividade 
são os chamados testes “de 
vida real”, em que a eficácia 
da vacina é avaliada ao ser 
aplicada em massa na popu-
lação. De acordo com as fon-
tes, bons resultados já estão 
sendo observados em locais 
como os estados de São Paulo 
e Pernambuco.

Pesquisas recentes mos-
tram que a variante P.1 é duas 
vezes mais transmissível do 
que as cepas predominantes 
no Brasil durante a primeira 
onda. Segundo os estudos, ela 
teria ainda probabilidade de 
25% a 61% maior de escapar 
da imunidade desenvolvida, 
com base em uma contami-
nação prévia e aumentaria em 
dez vezes a carga viral nas cé-
lulas do doente.

Procurador-geral recomenda suspensão de 
cultos religiosos, missas e futebol em São Paulo
O procurador-geral de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, 
Mario Sarrubbo, recomen-
dou ao governador João 
Doria (PSDB) que “tome as 
devidas providências para 
suspensão da realização de 
cultos, missas e demais ati-
vidades religiosas de caráter 
coletivo e de eventos espor-
tivos de qualquer espécie, 
inclusive partidas de fute-
bol, durante a fase vermelha 
do Plano São Paulo”.

A recomendação foi as-

sinada ontem, após uma 
reunião virtual que o PGJ 
promoveu para examinar 
decreto do governador que 
classificou as igrejas como 
atividades essenciais e pou-
pou os templos de fecharem 
as portas na pandemia.

Membros do gabinete de 
crise da covid-19 instituí-
do no Ministério Público 
paulista, líderes religiosos 
e integrantes do Comitê de 
Contingência do governo 
estadual participaram do 

aos senadores em sessão te-
mática na Casa no dia 4.

A previsão era de que o 
ministério distribuísse em 
março — só da vacina Oxfor-
d-AstraZeneca, produzida 
na Fiocruz — 16,9 milhões 
de doses. Mas a quantidade 
caiu para 3,8 milhões. An-
teontem, depois de uma re-
união na sede da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), no 
Rio de Janeiro, com gover-
nadores, o ministro da Saúde 
atribuiu o atraso a uma uma 
falha técnica em uma máqui-
na de lacre da embalagem da 

vacina.
Em of íc io  env iado  a 

Pazuello, Lira e Pacheco fi-
zeram quatro perguntas ao 
ministro. Eles querem saber 
se o cronograma foi alterado 
e, em caso afirmativo, quais 
foram as razões para isso e 
quais os principais obstácu-
los enfrentados no momento 
para que o cronograma vi-
gente seja cumprido.

Os parlamentares tam-
bém querem saber se o mi-
nistério tem informações a 
respeito do cronograma de 
produção nacional de vaci-

nas pela Fiocruz e pelo Insti-
tuto Butantan. Em caso afir-
mativo, quais seriam as da-
tas para o envio de vacinas, 
pelas referidas instituições, 
ao governo federal.

Sobre a aquisição de In-
sumo Farmacêutico Ati-
vo (IFA), os parlamentares 
querem saber há calendário 
para sua aquisição, por parte 
do governo federal, de outros 
países, e se há o risco de falta 
dessa matéria-prima, além 
dos maiores entraves para 
que a pasta faça a aquisição e 
importação do produto.

encontro virtual promovi-
do na última segunda-feira. 
Na ocasião, os médicos que 
integram o gabinete de cri-
se instituído pela PGJ para 
orientar os promotores e 
procuradores de Justiça no 
enfrentamento à pandemia 
apontaram a taxa de ocu-
pação dos leitos de UTI e o 
maior índice de transmissi-
bilidade das novas cepas do 
coronavírus como fatores 
críticos neste momento da 
crise sanitária.

O procurador-geral de 
Justiça ressaltou que a sus-
pensão das atividades reli-
giosas coletivas e dos even-
tos esportivos “torna-se im-
prescindível” considerando 
que o recrudescimento da 
pandemia da covid-19 e o 
aumento do número diá-
rio de pessoas infectadas, 
de internações e de mortes 
levou o governo a incluir to-
das as regiões do Estado na 
fase mais restritiva do Plano 
São Paulo.

No momento, o 

governo federal 

custeia 3.372 leitos 

destinados a 

pacientes com covid. 

Em julho do ano 

passado, eram 11.565

dezembro. A medida per-
mitia a transferência de re-
cursos extraorçamentários.

Procurados pelo DIA, o 
Ministério da Saúde e o Co-
nass não responderam até 
o fechamento desta edição.

“Considerando a urgência 
que nos impõe a pandemia 
ocasionada pela dissemina-
ção do vírus SARS-CoV-2 e 
a crescente taxa de óbitos 
por dia em decorrência da 
covid-19, solicitamos a pres-
teza de V. Exa. no sentido de 
encaminhar as informações 
acima requeridas no prazo 
de 24 horas, a fim de que as 
Casas do Congresso Nacio-
nal possam adotar as provi-
dências cabíveis no combate 
à pandemia”, diz o ofício.

Lira e Pacheco 
dão 24 horas 
para Pazuello 
explicar agenda 
de vacinação

Parlamentares 
também querem 
saber se o ministério 
tem informações 
a respeito do 
cronograma de 
produção nacional 
de vacinas 

Com Agência Brasil 
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Após o episódio, os presos foram 
transferidos para outra unidade 

Detentos usam notas 
de R$ 50 para acender 
charutos em Bangu 9

REPRODUÇÃO

Detentos acendem charutos com notas de R$ 50 e divulgam vídeo

Um vídeo gravado den-
tro de um presídio no 
Rio mostra  detentos 
usando notas de R$ 50 
para acender seus cha-
rutos. Além disso, a ima-
gem mostra homens com 
copos de bebidas nas 
mãos como se estivessem 
participando de uma fes-
ta sem mostrarem preo-
cupação com os agentes 
penitenciários. 

Segundo a denúncia, a 
cena foi feita de dentro da 
Penitenciária Bandeira 
Stampa, conhecida como 
Bangu 9. Os detentos que 

aparecem na imagem são 
apontados como milicianos 
ligados à quadrilha de Wel-
lington da Silva Braga, o 
Ecko, miliciano mais procu-
rado do Rio. “Nada mudou”, 
diz um dos presos, ao som de 
um hit do funk ao fundo. 

Em nota, a Secretaria de 
Administração Penitenciária 
(Seap) informou que instau-
rou um processo de apura-
ção interna para investigar 
os fatos. Ainda segundo a 
Seap, os internos envolvidos 
foram transferidos de unida-
de e estão cumprindo regime 
disciplinar diferenciado.

Apesar da informação, a 
Seap não divulgou os nomes 
dos detentos. 

‘Kit de soltura’: cinco 
suspeitos são presos
Operação é resultado de investigação sobre esquema de falsificação de alvarás

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Casal Arsélio Luiz Pereira dos Santos e Josefa Antônio da Silva foi preso na Avenida Brasil

O 
homem apontado 
como mentor de um 
grupo que expedia 
um ‘kit’ de docu-

mentos falsos para soltura de 
presos se passava por advo-
gado, assim como sua com-
panheira. Outras duas advo-
gadas foram presas na ma-
nhã de ontem, além de um 
agente penitenciário. A in-
vestigação durou cerca de 20 
dias e foi um trabalho con-
junto desenvolvido pela Di-
visão de Capturas e Polícia 
Interestadual (Polinter) da 
Polícia Civil e pela Secretaria 
Estadual de Administração 
Penitenciária (Seap).

O inquérito foi instaura-
do após a imprensa noticiar 
a fuga de três presos que ob-
tiveram a liberdade por meio 
de alvarás de soltura fraudu-
lentos. A partir da denúncia, a 
Seap levantou informações e 
pediu a colaboração da Polícia 
Civil. Os criminosos que con-
seguiram fugir do sistema pri-
sional por meio do esquema 
são João Filipe Cordeiro Bar-
bieri, apontado como um dos 
maiores traficantes de armas 
do mundo, João Victor Silva 
Roza e Gilmara Monique de 
Oliveira Amorim.

As fugas dos bandidos 
com documentos falsifica-
dos ocorreram entre outubro 
e novembro de 2020. As frau-
des foram descobertas no 

início de fevereiro deste 
ano. Os cinco suspeitos que 
tiveram o mandado de pri-
são temporária cumpridos 
ontem participaram do pro-
cesso de soltura dos crimi-
nosos. Nos três episódios, as 
advogadas envolvidas no es-
quema assumiram a defesa 
dos criminosos pouco antes 
da soltura. A polícia acredi-
ta que o papel delas na qua-
drilha era colocar os presos 
em contato com Arlésio Luiz 
Pereira dos Santos, apontado 
como chefe do grupo.

CASAL TENTAVA FUGIR

Arlésio foi preso na Avenida 
Brasil, enquanto tentava fugir 
com a mulher, Josefa Antônio 
da Silva. O carro do casal foi 
apreendido com diversos do-
cumentos que podem ajudar 
na investigação. Os policiais 
chegaram ao casal por conta 
das apreensões e informações 

colhidas na prisão dos outros 
três presos na manhã de on-
tem. Durante a operação, fo-
ram cumpridos 16 mandados 
de busca e apreensão.

“Alésio não tem endereço 
fixo. Tem mais de 15 passa-
gens policiais por estelionato, 
falsificação de documento e 
corrupção. Já foi condenado. 
Já cumpriu pena durante pou-
co mais de um ano e conheceu 
a estrutura de como é dado o 
cumprimento dos alvarás de 
soltura”, afirmou o titular da 
Polinter, delegado Mauro Cé-
sar. O secretário da Seap, Ra-
phael Montenegro, disse que 
Alésio desempenhou ativida-
des administrativas enquanto 
cumpria pena. 

Os presos são indiciados 
por associação criminosa, mas 
a polícia investiga se houve a 
prática dos crimes de corrup-
ção ativa e passiva, falsificação 
de documento público e uso 

de documento falso.
“Todos os documentos 

(do processo de soltura) 
eram falsos. Era um kit com 
a decisão, o alvará, o sarq-po-
linter. Isso chegou à Seap e 
identificamos essas pessoas 
que participaram desse es-
quema”, disse o diretor do 
Departamento-Geral de Po-
lícia Especializada (DGPE), 
delegado Felipe Curi. 

Foram alvos da operação: 
Débora Albernaz de Souza, 
advogada; Angélica Couti-
nho Rodrigues Malaquias, 
advogada; Fábio Luis da Sil-
va Polidoro, agente peniten-
ciário; Arlésio Luiz Pereira 
dos Santos, falso advogado; e 
Josefa Antônio da Silva, falsa 
advogada e companheira de 
Arlésio. 

A partir da fuga dos crimi-
nosos com alvarás de soltura 
falsos, a Seap reviu o sistema 
de soltura dos presos. 

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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Entregadores 
e motoristas 
protestam

Motoboys e motoristas de aplicativos têm sofrido no bolso com a alta de preços dos combustíveis 

 > Os altos preços dos 
combustíveis levaram 
entregadores e motoris-
tas de aplicativos a fazer 
ontem uma manifesta-
ção no fim da manhã, no 
Centro do Rio. O protes-
to é também foi pela falta 
de suporte por parte das 
empresas prestadoras de 
serviços. O litro da gasoli-
na já subiu mais de 50% 
em 2021, e a Petrobras 
elevou o preço pela sexta 
vez desde janeiro. 

O concentração do 
proposta na Cinelândia 
e seguiu até a Alerj, na 
Praça XV. A PM acompa-
nhou a manifestação.

S e g u n d o  C a r l o s 
Eduardo da Silva, repre-
sentante dos motoboys, 
quase 50% dos ganhos 
com entregas são gas-

tos com combustível. “O 
povo está revoltado, não 
aguentamos mais traba-
lhar para botar gasoli-
na para sustentar nossa 
família. Ou a gente sus-
tenta nossa família, ou a 
gente coloca a gasolina”, 
disse ele, ressaltando ain-
da o custo da manuten-
ção da motocicleta.

Os motoristas de apli-
cativo também têm so-
frido com os gastos. Luiz 
Corrêa, que trabalha de 
Uber, fundou o Sindicato 
dos Motoristas de Aplica-
tivo, para unir a catego-
ria. “O foco da nossa ma-
nifestação é a baixa do 
ICMS. A gente paga hoje 
34% de ICMS no estado, 
o maior do país. O valor 
pago pelos aplicativos 
também é reclamação 
dos trabalhadores.

Carioca terá que apertar orçamento
Consumidor enfrenta enxurrada de aumentos: conta de luz, metrô, pedágio e alta dos combustíveis

WHATSAPP O DIA

O
s cariocas vão ter que 
se virar para apertar 
o orçamento, em 
meio à pandemia de 

covid-19, e encarrar enxurra-
da de reajustes anunciados. 
Haverá aumento de tarifas 
de energia, da passagem do 
metrô, além da retomada da 
cobrança de pedágio na Li-
nha Amarela. Sem contar as 
recentes elevações de preços 
dos combustíveis - somen-
te o litro da gasolina subiu 
mais de 50% em 2021, com 
o preço corrigido pela sexta 
vez ontem desde janeiro - e 
também a alta das passagens 
dos trens da Supervia.

Ontem, a Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou reajuste 
médio de 6,75% nas tarifas 
da Light, distribuidora que 
atende consumidores no Rio. 
Para clientes conectados à 
alta tensão, o aumento será 
de 11,83%. Para a baixa ten-
são, a correção será de 4,67%. 
Segundo a área técnica, o rea-
juste deve-se principalmen-
te à elevação dos custos de 
transmissão de energia. As 
novas tarifas passam a valer 
a partir da próxima segunda-
-feira. A distribuidora atende 
3,9 milhões de unidades con-
sumidoras na capital do e em 
outros municípios.

Já a Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedidos 

de Transportes (Agetransp) 
autorizou ontem aumento de 
25,71% na tarifa básica do Me-
trô Rio, que subirá de R$5 para 
R$ 6,30. No entanto, diante da 
pandemia da covid-19, o gover-
no do estado busca negociar 
reajuste menor. “O índice do 
reajuste foi calculado com 
base no IGP-M - indexador 
previsto no Contrato de Con-
cessão. O governo do estado do 
Rio, através da Casa Civil e da 
Secretaria de Transportes, ini-
ciaram estudos para a adoção 
de outro indexador”, informou 
a agência, em nota a O DIA. 
Vale lembrar que a inflação 
oficial (IPCA) do país fechou 
2020 em 4,52%. Novo valor 
entraria em vigor em abril.

Um acordo semelhante 
aconteceu com a SuperVia no 
fim de fevereiro. A nova tari-
fa dos trens passou de R$ 4,70 
para R$ 5. O valor proposto 
pela concessionária era de 
5,90, mas a SuperVia e o go-
verno chegaram a um acordo, 
o que reduziu o reajuste.

Também ontem, a Lamsa, 
concessionária que retomou 

a administração da Linha 
Amarela, informou que a par-
tir da 0h da próxima sexta-
-feira, voltará cobrar pedágio 
no valor de R$ 7,20. Segun-
do a empresa, a tarifa é fruto 

da suspensão da liminar que 
concedia à concessionária 
o direito ao reajuste anual 
relativo a 2019. A concessio-
nária retomou integralmen-
te a operação no último dia 

5, com os serviços médicos, 
socorro mecânico, além da 
manutenção na via expres-
sa. A gestão estava com a 
prefeitura desde setembro 
do ano passado.

Vale lembrar que 
a inflação oficial 
(IPCA) do país, do 
IBGE, fechou 2020 
em 4,52%

LINHA AMARELA

 N O  p r e f e i t o  E d u a r d o 
Paes af irmou, ontem, 
por meio de sua conta 
no Twitter, que o pedágio 
da Linha Amarela, con-
tinuará suspenso. Sua 
manifestação ocorreu 
após a Lamsa anunciar 
o restabelecimento do 
pedágio de R$ 7,20.

Eduardo Paes foi enfá-
tico ao garantir que não 
haverá cobrança: “Após 
efetivarmos a encampa-
ção da Linha Amarela, o 
ministro Fux decidiu por 
devolvê-la para a Lamsa. 
Já recorremos dessa deci-
são e aguardamos audiên-
cia marcada para o dia 16 
de março. No entanto, essa 
decisão não prevê a volta 
da cobrança do pedágio. O 
pedágio está e continuará 
suspenso”, disse o prefeito.

A prefeitura informou 
que editou decreto ra-
tificando a não cobran-
ça do pedágio até que a 
questão seja esclarecida 
na audiência ou decidida 
pelo Plenário da Supre-
ma Corte do país.

Paes: ainda 
sem cobrança

“Quase 50% 
dos ganhos 
com entregas 
são gastos com 
combustível”
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REI DO FUTEBOLBOTAFOGO

VASCO

Com reforços, Alvinegro 
estreia na Copa do Brasil
Gilvan, Matheus Frizzo e Marcinho estão relacionados para jogo contra Moto Club

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Indicado por Chamusca, o meia-atacante Marcinho está regularizado 

M
arcelo Chamusca 
aumentou o leque 
de opções para a 
estreia do Botafo-

go na Copa do Brasil contra 
o Moto Club, hoje, às 21h30, 
no Castelão, em São Luís. 
Regularizados, o zagueiro 
Gilvan, o volante Matheus 
Frizzo e o atacante Marci-
nho estão à disposição do 
treinador. Do trio, Frizzo é 
quem tem maior chance de 
iniciar o jogo. Apesar da de-
mora para o anúncio de sua 
contratação, que aconteceu 
na tarde de ontem, o reforço 
já treinava há uma semana 
em General Severiano.

Cria das divisões de base 
do São Paulo, Frizzo foi con-
tratado pelo Grêmio como 
uma aposta. Aos 22 anos, o 
volante disputou a Série B 
do Campeonato Brasileiro 

de 2020 pelo Vitória e teve 
o nome aprovado pelo técni-
co Marcelo Chamusca. Friz-
zo se destacou na Copa São 
Paulo de Futebol Júnior de 
2017 com a camisa 10 do clu-

be paulista. No Grêmio, foi 
recuado e chamou a atenção 
pela qualidade na transição. 
Hoje, Zé Welison, Luiz Ota-
vio, Kayque, Caio Alexandre 
e Pedro Castro são as opções 

Após liberar Pikachu, Henrique e Neto 
Borges, Gigante contrata para o setor

Curinga: clube anuncia 
Zeca para a lateral

O Vasco oficializou ontem a 
contratação de Zeca. Meda-
lhista de ouro nos Jogos Olím-
picos do Rio, em 2016, o late-
ral, seja no lado direito ou es-
querdo, tem na versatilidade o 
principal trunfo para resolver 
um crônico problema no setor. 
Titulares na temporada passa-
da, Yago Pikachu, Henrique e 
Neto Borges estão na lista de 
dispensas do Cruzmaltino e 
tiveram as férias estendidas 
para encontrar um novo clube.

O contrato de Zeca terá 
validade até dezembro, com 
opção de prorrogação até o 
fim de 2022. O lateral é ter-
ceiro reforço anunciado 
após o zagueiro Ernando, 
ex-Bahia, e o meia-atacan-
te Marquinhos Gabriel, ex-
-Cruzeiro. O Vasco negocia 
a contratação dos atacantes 
Wellington Nem, sem clu-
be, e Morato, do Red Bull 
Bragantino.

RECURSO NO STJD
O Vasco entrou com recur-
so ontem no Pleno do STJD 
para tentar impugnar o jogo 
contra o Internacional, pela 
36ª rodada do último  Cam-
peonato Brasileiro. O Cruz-
maltino já teve um pedido 
indeferido pelo tribunal no 
último dia 4. As informações 
são do site “GE”.

a palinha do apolinho
LUCAS FIGUEIREDO/CBF

COPA AMÉRICA AMEAÇADA

FOGO BRANDO 
NA OLIMPÍADA

PEDALADAS

 N O governo japonês decre-
tou que a Olimpíada de Tó-
quio, marcada para come-
çar no dia 23 de julho, não 
será aberta a visitantes de 
fora do País, com público 
reduzido, limitado a locais 
e estrangeiros residentes, 
com cerimônias de abertu-
ra e encerramento curtas, 
desfile de apresentação 
com delegações reduzidas, 
público só se manifestan-
do com aplausos, sem gri-
tos e cânticos. Atletas não 
poderão chegar antes para 
adaptação ao fuso horário. 
Só falta mandar acender 
a pira olímpica em fogo 
brando.

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

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

 NProgramada para ter início 
no dia 11 de junho, se esten-
dendo até 10 de julho e sen-
do disputada em duas sedes, 
Colômbia e Argentina, pelas 
dez seleções sul-americanas 
e dois convidados, Catar e 
Austrália, a realização da 
Copa América 2021 ainda 
é uma incógnita. Os países 
convidados, Catar e Austrá-
lia, optaram por não compa-
recer e esse nem chega a ser o 
maior dos problemas. O que 
está pegando são as restri-
ções impostas pela pande-
mia que já provocaram adia-

mento nas Eliminatórias. O 
problema persiste, os clubes 
europeus não querem ceder 
jogadores e têm aval da Fifa. 
Decisão que mutila as equi-
pes. Fora isso, existem restri-
ções para entrada das delega-
ções em alguns países, como 
a própria Colômbia, uma das 
anfitriãs, o que inviabilizaria 
a disputa. O cancelamento da 
competição só não foi decidi-
do em razão dos compromis-
sos comerciais com patroci-
nadores e detentores de di-
reitos de transmissão. A Copa 
América subiu no telhado.

 N Com apenas três me-
ses de trabalho no Pal-
meiras, Abel Ferreira 
foi campeão da Liber-
tardes, Copa do Brasil e 
eleito o técnico da tem-
porada. Agora, vai cho-
ver currículo de técnicos 
portugueses.

 N Como não tivemos a rea-
lização da Copinha em São 
Paulo, empresários estão ga-
rimpando garotos para levar 
para o exterior nos Campeo-
natos Estaduais.

 N O Grêmio quer um goleiro 
e Renato indica Cássio, do 
Corinthians.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Campeonato Carioca 
flui tranquilo e sereno com 
erros e acertos das arbi-
tragens, mas sem aquelas 
interrupções irritantes por 
intervenções da turma do 
VAR.

 N Os que querem a pa-
ralisação do futebol em 
função da pandemia são 
os mesmos e facilmente 
localizáveis. Parece que 
a preocupação é com ou-
tra saúde, a financeira.

DIVULGAÇÃO/VASCO

FLAMENGO

FLUMINENSE

Cirurgia de César é um sucesso

O goleiro do Flamengo, César, 
de 29 anos, teve a sua operação 
concluída com sucesso na noi-
te de segunda-feira, no Hospi-
tal Samaritano, na Barra da Ti-
juca. O jogador deverá receber 
alta até hoje.

A primeira semana será 
de repouso completo, an-
tes de iniciar a fisioterapia. 
A previsão de retorno entre 
seis e oito meses. O jogador 
se lesionou em fevereiro e 
um exame constatou que o 
goleiro teve uma ruptura no 
ligamento no joelho direito.

Antes de sofrer a grave le-
são no joelho, o goleiro esta-
va perto de acertar sua trans-
ferência para o Atlético-GO. 
César atuou pouco na última 
temporada. Ele se tornou a 
terceira opção no gol com a 
ascensão de Hugo Souza.

RAFINHA: RESPEITO A ISLA
Após um breve período no 
futebol grego, Rafinha está 
perto de voltar ao Flamengo. 
O lateral-direito já fala inclu-
sive sobre como será o seu re-
torno e também sobre seus 

companheiros. Ao abordar 
a posição e o elenco do Ru-
bro-Negro, o jogador pregou 
respeito ao chileno Isla, con-
tratado para o seu lugar no 
meio da temporada de 2020.

“Eu não tenho contato com 
o Isla, mas eu joguei com o Vi-
dal muito tempo, e ele sem-
pre falou dele. Eu cheguei a 
conversar com ele pessoal-
mente. É um jogador que 
merece respeito, jogou Copa 
do Mundo pelo Chile, merece 
respeito”, afirmou em entre-
vista ao ‘Canal Barbaridade’.

Willian 
Bigode: 
mais longe
Willian Bigode dificil-
mente vestirá a camisa 
do Fluminense. Segundo 
o site ESPN, o Tricolor 
se assustou com os valo-
res pedidos pelo atacan-
te, o que inviabiliza uma 
negociação.

Willian pode até per-
manecer no Palmeiras. 
O jogador já demonstrou 
interesse em renovar seu 
contrato e a equipe pau-
lista aguarda seu retorno 
das férias para iniciar a 
negociação. Ele é um ve-
lho conhecido do técnico 
Roger Machado. Os dois 
trabalharam juntos no 
Palmeiras.

O Fluminense também 
buscou informações so-
bre Eduardo Sasha, que 
disputou o Brasileiro pelo 
Atlético-MG. Apesar do 
interesse inicial, o nome 
do jogador não teria agra-
dado ao técnico Roger Ma-
chado, segundo o portal 
“NetFlu”.

LIGA DOS CAMPEÕES
O PSG não terá Neymar, lesionado, 

contra o Barcelona, hoje, em Paris, no 

jogo de volta das oitavas de final. 

para o setor. 
Destaque na campanha 

do Atlético-GO no Brasilei-
ro, Gilvan foi indicado pelo 
técnico Eduardo Barroca e 
teve a aprovação do suces-
sor, Chamusca, que avalizou 
a contratação de Marcinho. 
Emprestado pelo Goiás, o 
atacante foi comandado pelo 
treinador no Cuiabá na tem-
porada passada. 

Com a premiação de 
R$ 1,15 milhão em jogo pela 
classificação para a segun-
da fase da Copa do Brasil, o 
Botafogo, com a perda de re-
ceita estimada em até R$ 100 
milhões, devido à queda para 
a Série B, prioriza a compe-
tição. Após a boa atuação na 
vitória sobre o Resende, pela 
Taça Guanabara, Chamusca 
promete manter o ritmo no 
Maranhão.

Volta do goleiro, que teve lesão no joelho, pode levar oito meses

Tite: tempo de indefinições

Zeca: versatilidade é trunfo

Projeto de lei é aprovado na Alerj e ainda 
será sancionado pelo governador

Maracanã será 
rebatizado em 
homenagem a Pelé 

A Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio 
de Janeiro (Alerj) apro-
vou, ontem, em discus-
são única, o projeto de 
lei que concede o nome 
Edson Arantes do Nas-
cimento — Rei Pelé — ao 
estádio do Maracanã.

A mudança engloba 
ainda o nome Mário 
Filho (como se chama 
atualmente o estádio) 
ao ginásio Maracanãzi-
nho e o estádio de atle-
tismo Célio de Barros. 
Segundo a proposta, as 
placas contendo o nome 
do Maracanã deverão 
fazer menção ao milési-
mo gol do Pelé.

“A utilização de no-
mes de pessoas vivas 
nos bens pertencentes 
ao patrimônio público 

tem sido uma preocupa-
ção da sociedade para ze-
lar pelo que é de todos. 
Mas, nesse caso, essa é 
uma justa homenagem a 
uma pessoa reconhecida 
mundialmente pelo seu 
legado no futebol brasilei-
ro e pela prestação de re-
levantes serviços ao nosso 
país”, justificou o deputa-
do Andre Ceciliano (PT), 
autor do projeto.

O projeto segue, ago-
ra, para o governador em 
exercício, Cláudio Castro, 
que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-lo. Tam-
bém assinam como coau-
tores os deputados Bebe-
to (Pode), Marcio Pacheco 
(PSC), Eurico Junior (PV), 
Carlos Minc (PSB), Coro-
nel Salema (PSD) e Ale-
xandre Knoploch (PSL).
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ECONOMIA

IR: veja como declarar a 
redução de jornada 
Para sanar dúvidas dos trabalhadores, a Receita Federal esclareceu o procedimento

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

O BEm deve ser declarado como tal na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”

D
epois de dúvidas de 
trabalhadores bene-
ficiados pelo Benefí-
cio Emergencial de 

Preservação do Emprego e da 
Renda (BEm), a Receita Fede-
ral esclareceu como declarar 
a redução de jornada ou a sus-
pensão do contrato de traba-
lho no Imposto de Renda. O 
programa ajudou a preservar 
o emprego em empresas im-
pactadas pela pandemia de 
covid-19 no ano passado.

Equivalente a um percen-
tual do seguro-desemprego a 
que o trabalhador teria direi-
to se fosse demitido, o BEm 
deve ser declarado como tal 
na ficha “Rendimentos Tri-
butáveis Recebidos de Pes-
soa Jurídica”. Na fonte paga-
dora, o contribuinte colocará 
o Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ) da Re-
ceita Federal, com o número 
00.394.460/0572-59.

A ajuda compensatória 
mensal, que equivale à par-
cela do salário paga pelo 
empregador, deve ser infor-
mada na ficha “Rendimentos 
Isentos e Não Tributáveis”. 
O declarante deve incluir o 
dinheiro no item 26, “Outros 
com o CNPJ da Fonte Paga-
dora (Empregadora)”. A des-
crição deve conter a expres-
são “Ajuda Compensatória”, 
para identificar a natureza 
dos valores.

Para saber quais valores 
foram pagos como benefício 
emergencial ou ajuda com-
pensatória, o contribuinte 

deve acessar o aplicativo 
Carteira de Trabalho Digital 
ou consultar o empregador.

EMPREGO

Em vigor de abril a dezembro 
do ano passado, o programa 
de suspensão de contratos 
e de redução de jornada 
(com redução proporcional 
de salários) preservou 20,1 
milhões de empregos com 
carteira assinada durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. Por meio do programa, 
o trabalhador tinha o salário 

reduzido ou o contrato sus-
penso, recebendo uma par-
cela do seguro-desemprego 
para complementar a renda 
e tendo o emprego preser-
vado pelo período equiva-
lente ao que recebeu ajuda, 
após o restabelecimento da 
jornada.

As duas modalidades, 
suspensão de contrato e 
redução de jornada, de-
penderam de acordo in-
dividual ou coletivo entre 
trabalhadores e patrões. O 
empregado com o contra-

Aposentados ‘mortos-vivos’ reclamam 
que tiveram pagamentos suspensos 

INSS: como reativar 
benefício cancelado

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Prova de vida tem provocado problemas para aposentados

Mesmo com a prova de vida 
atualizada, aposentados e 
pensionistas dados como 
“mortos” relatam que tive-
ram os benefícios cortados 
pelo INSS. A advogada e 
presidente do Instituto Bra-
sileiro de Direito Previden-
ciário, Adriana Bramante, 
explica que o pagamento 
pode ser suspenso quando 
a fé de vida foi regularizada. 
No entanto, isso ocorre em 
casos de problema de co-
municação ou de sistema.

No ano passado, a apo-
sentada Natalícia Correia 
dos Santos, 86 anos, contou 
a O DIA que o pagamento 
foi cancelado por não ser re-
conhecida como viva: “Meu 
marido faleceu em junho 
de 2020, fiz o comunicado 
e pedi pensão por morte. 
Ao invés de pagarem a pen-
são, suspenderam minha 
aposentadoria. Para o INSS 
também morri”, lamentou. 

COMO REATIVAR O BENEFÍCIO? 

Segundo o INSS, o pedido 
pode ser feito por meio do 
Meu INSS (site ou app). O se-
gurado já pode incluir docu-
mentos pessoais, como iden-
tidade, CPF e comprovante de 
residência, no próprio reque-
rimento inicial pelo aplicativo. 
Isso agiliza o processo.

Confira o passo a passo: 
Entre no Meu INSS; clique 
na opção ‘Cumprimento de 
Exigência’; selecione o re-
querimento desejado, cli-
cando em cima dele; aper-
te o botão ‘Anexar arquivo’, 
depois em ‘Anexar’ e escolha 
o arquivo a ser enviado; cli-
que em ‘Confirmar’; no cam-
po ‘Responda Aqui’, escreva 
um comentário sobre a exi-
gência para auxiliar a análise 
do INSS; clique em ‘Enviar’; 
por fim, verifique se os arqui-
vos foram enviados e aguar-
de o processo ser analisado 
novamente.

Consignado: 
margem 
aumenta
A Câmara dos Deputados 
aprovou na segunda-feira 
uma medida provisória que 
amplia a margem de crédito 
consignado nos contrache-
ques dos atuais 35% para 
40%, beneficiando servido-
res ativos e inativos de todas 
as esferas (União, estados e 
municípios). 

A medida alcança ainda 
militares das Forças Arma-
das e estaduais, aposenta-
dos e pensionistas do INSS e 
trabalhadores com carteira 
assinada.

A regra é considerada 
emergencial para o enfren-
tamento da pandemia e terá 
validade até o dia 31 de de-
zembro deste ano. O texto 
segue agora para aprovação 
do Senado. 

Os senadores terão que 
apreciar e aprovar a MP 
1006/2020 até amanhã, caso 
contrário a proposta caduca. 
A matéria havia sido apre-
sentada em outubro do ano 
passado.

to suspenso recebeu 100% 
do seguro-desemprego no 
lugar do salário ou 70% do 
seguro-desemprego e 30% 
do salário.

Na redução de jornada 
com redução proporcional 
dos salários, o empregado 
podia ter o salário e a carga 
de trabalho reduzidos em 
25%, 50% ou 70%, receben-
do o seguro-desemprego em 
percentuais equivalentes à 
diminuição do salário.

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

do Rio iniciará nos próximos dias consulta pública para credencia-
mento de novas operadoras para o Plano de Saúde do Servidor Municipal. Atual-
mente, a operadora é a Assim, que atende a mais de 150 mil usuários.

O MUNICÍPIO

Reforma que altera idade 
mínima chega à Câmara

REGINALDO PIMENTA

Proposta integra o pacote de ajuste do governo Paes, que será analisado pelos vereadores cariocas

A 
Câmara de Verea-
dores do Rio publi-
ca hoje proposta do 
governo Paes que 

altera a idade mínima para 
a aposentadoria no serviço 
público carioca. O Projeto 
de Emenda à Lei Orgânica 
alcança futuros servidores, 
como antecipou a coluna 
em 28 de fevereiro, sem afe-
tar quem já ingressou em 
carreiras do funcionalismo 
municipal. 

De acordo com o texto, ao 
qual a coluna teve acesso, a 
idade mínima para homens 
irem para a inatividade pas-
sará dos atuais 60 para 65 
anos. E a das mulheres su-
birá para 60 — hoje, é exigi-
do ter 55 anos. Será mantida 
ainda a redução de 5 anos 
para professores.

Na mensagem, o prefeito 
Eduardo Paes alega que a 
medida é necessária. Ele faz 
ainda uma ressalva em rela-
ção ao atual funcionalismo.

“A proposição concretiza 
a inafastável necessidade de 
majoração da idade mínima, 
sem, contudo, atingir servi-
dores atualmente em ativi-
dade, que permanecerão su-
jeitos às regras constitucio-
nais e infraconstitucionais 
que lhes eram aplicáveis na 
data da entrada em vigor da 
mudança proposta”, afirma.

SIGA WEB APP

 nBuscando facilitar a rotina dos 
servidores do Estado do Rio, a 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão lança hoje o SIGA WEB 
APP, a versão de aplicativo web 
do Sistema Integrado de Ges-
tão de Aquisições – SIGA. Com 
a novidade, aprovadores e or-
denadores de despesas terão 

o tempo otimizado na hora de 
aprovar requisições, pesquisas 
de mercado, compras diretas, 
editais, licitações, contratações 
e Notas de Autorização de Des-
pesa. O SIGA WEB APP pode ser 
acessado pelo www.compras.rj.
gov.br ou diretamente em www.
compras.rj.gov.br/mobile.

Mais agilidade na contratação

 nA reunião de líderes partidários 
ontem na Câmara dos Depu-
tados acabou sem acordo pela 
suavização das medidas previs-
tas para os servidores públicos do 
país na PEC Emergencial. Após o 
encontro, o presidente da Casa, 
Arthur Lira (PP-AL), afirmou que 
o texto não será desidratado. 

Na prática, significa que 
promoções e progressões na 
carreira ficarão congeladas 
em novas situações de crise, e 
também que a União, estados 

e municípios não poderão 
conceder reajustes nesses 
períodos.

A Câmara encerrou ontem 
a fase de discussão sobre a ad-
missibilidade da proposta, com 
parecer favorável do relator, Da-
niel Freitas (PSL-SC), em nome 
da Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania. 

Um bloco de parlamentares 
tentará reverter esse cenário por 
meio de destaques. Mas, por en-
quanto, nada está garantido.

PEC EMERGENCIAL

Legislativo deve manter rigidez

Atuais servidores blindados das mudanças
 > Como a matéria não afe-

ta os atuais funcionários 
públicos da prefeitura, 
governistas consideram 
que terá mais facilidade 
para tramitar e aprovar. 
Presidente da Casa, Carlo 
Caiado (DEM) sustenta, 
porém, que ainda anali-
sará a proposta. 

Ele ressalta ainda que o 
texto também passará por 
ampla discussão, assim 
como os demais (entre eles, o 
que aumenta a contribuição 
previdenciária para 14%).

Como ponto a favor para 
o convencimento de parla-
mentares, Paes enfatiza na 
justificativa que o projeto 

“se dissocia por completo 
das reformas promovidas 
no âmbito federal e em 
outras unidades federa-
das”, que afetam também 
quem já está serviço pú-
blico, aumentando idade 
mínima e tempo de con-
tribuição, e reduzindo o 
valor da aposentadoria.

Reunião de líderes terminou sem acordo por desidratação do texto

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS



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.
 

CONFEITEIRO V/TEXTO
E Padeiro com experiência 
comprovada. Comparecer 
com documentos e Currícu-
lo na Rua Uruguaiana, 160 
Centro.  Falar com Sr. Théo

 

VENDEDOR (A) 
Precisa-se 1 vendedor ou 
vendedora e 1 Marceneiro 
para Loja de Móveis. Com-
parecer a Rua Júlio Ribeiro 
75 Bonsucesso

 

COSTUREIRA V/TEXTO
Com experiência em Reta. 
Comparecer documentos 
R.Julia Lopes de Almeida, 
18, Centro/ RJ. (Fundos 
Colégio Pedro-II).  98625-
0489/ 2233-7500

 

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
 

OPERADOR MÁQUINA 
Peletplástico Recuperação 
de Plásticos
Contrata c/ experiência: 
Operador Máquina Extrusora 
e Aglutinador. Salário +Cesta 
Básica +Vt. Local: Duque de 
Caxias Enviar curriculum: lua-
napeletplast@hotmail.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

PAGUEM O ALUGUEL!

O 
cantor D’Black e sua ex-mulher, Nadja 
Pessoa, respondem a uma ação de des-
pejo que tramita no Foro de Santana, em 

São Paulo. O cantor e a ex-’Fazenda’ vem sendo 
alvo de um mandado de despejo por falta de 
pagamento do aluguel do apartamento que eles 
moravam enquanto ainda casados, mas até 
agora um oficial de Justiça não conseguiu notifi-
car nenhum dos dois. Na ação, de nº 1028458-
12.2020.8.26.0001 movida por Daniela Pereira 
- proprietária do imóvel - contra o ex-casal, 
consta que eles alugaram um apartamento com 
contrato de locação com prazo de validade de 
30 meses. O valor do aluguel era R$ 1,3 mil men-
sais. Os pagamentos do condomínio, do IPTU e 
de contas de consumo como água e luz também 
eram de responsabilidade de Nadja e D’Black. 

Ainda segundo os autos do processo, os dois 
estavam com alugueis atrasados desde setem-
bro do ano passado. Com isso, eles acumularam 
uma dívida de R$ 5,3 mil só de débito da loca-

ção, valor que a dona do imóvel cobra em juízo 
com multa e correção monetária. Além disso, 
ela ainda pede que o ex-casal seja condenado 
ao pagamento das custas processuais e de 
honorários advocatícios. O valor total da causa 
é de R$ 16,6 mil. Antes de entrar com a ação, a 
proprietária do apartamento chegou a tentar 
receber a quantia amigavelmente, mas sem 
sucesso. No último dia 3 de fevereiro, um oficial 
de Justiça tentou notificar D’Black sobre a 
ordem de despejo, mas não conseguiu. Sendo 
assim, foi solicitado à dona do imóvel que 
informe outro endereço para prosseguir com a 
notificação. Também houve uma tentativa de 
notificar Nadja, mas igualmente sem sucesso.

Como D’Black e Nadja já entregaram as cha-
ves do apartamento mas ainda não quitaram a 
dívida, a proprietária do imóvel pede também 
que o processo entre em fase de execução do 
débito, uma vez que o despejo não se faz mais 
necessário.
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Desde que foi eliminada do ‘BBB 21’, Lumena diz que 
tem se divertido com os memes criados das confusões 
que se meteu dentro da casa. Ela autoriza as brin-
cadeiras e ainda ressalta que, pelo menos ‘alguma 
coisa tinha que prestar’ de sua jornada no reality da 
Globo. Mas, a DJ baiana revelou que decidiu proces-
sar algumas empresas e pessoas que estão usando 
a sua imagem em publiposts e até em propaganda. 
“O papo reto é o seguinte: as publi e os negócios de 
propaganda não estão autorizados. Quem está utili-
zando a minha imagem sem autorização... aí é mole, 
né? Manda um email, manda uma mensagem, entra 
no contatinho e faz um acordo, ok? Estamos juntos”, 
dispara Lumena.

LUMENA NÃO AUTORIZA 
PROPAGANDAS

REPRODUÇÃOVAQUINHA 
PARA GERSON 
BRENNER
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CASAMENTO ADIADO 

PELA SEGUNDA VEZ

Pela segunda vez a pandemia fez a musa da Unidos da Tijuca, 

Ana Paula Evangelista, adiar sua festa de casamento em um 

castelo localizado em Roma. “Como gostaríamos de aproveitar 

também a área externa do castelo, para não precisar adiar mais 

uma vez para o próximo ano, adiamos para o dia 03/10/2021, 

com a esperança de que pelo menos os idosos já tenham sido 

vacinados até lá e que a situação já esteja controlada”, diz a 

modelo.
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Vica Brenner, filha do ator Gerson Brenner, 
abriu uma vaquinha online para conseguir 
arrecadar uma quantia em dinheiro para 
comprar um carro adaptado para o pai. 
Segundo Vica, Brenner - que teve sequelas 
após ser baleado na cabeça no auge de 
sua carreira de ator, em 1998 - não 
consegue sair de casa há 23 anos, por 
conta de sua dificuldade de locomoção.  
 “Meu pai nunca foi em nenhuma 
comemoração minha, em nenhuma data 
especial de Dia dos Pais na minha escola, 
principalmente por causa da mobilidade 
dele. Por conta do excesso de peso dele, 
ele não cabe nos carros normais. E eu tô 
vindo aqui pedir a ajuda de vocês, porque 
eu queria muito que meu pai pudesse sair 
de casa. [...] Não consigo comprar um 
carro pra ele que tenha toda a mobilidade 
que ele precisa. Um carro com um 
elevador que levanta a cadeira de rodas, 
porque ele não consegue mais ajuda a 
sentar no carro”, explica.

Mesmo separados, 

D’Black e Nadja 
respondem 
a ação de 
despejo 

12    QUARTA-FEIRA, 10.3.2021  I  O DIA
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APÓS LUTA CONTRA O CÂNCER

MORRE ATOR LÉO ROSA 
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MA dramaturgia amanheceu de luto ontem. 

Após uma árdua luta contra um câncer nos 

testículos, que posteriormente acabou se es-

palhando para outras partes do corpo, o ator 

Léo Rosa morreu no Rio, aos 37 anos. Depois 

de se submeter a 30 sessões de quimiotera-

pia, Léo vinha realizando tratamentos alter-

nativos e chegou a falar publicamente que 

seu quadro vinha evoluindo gradativamente. 

 O último trabalho de Léo Rosa na TV foi 

uma participação em ‘Amor de Mãe’, na 

Globo. Mas ele ficou conhecido mesmo na 

Record TV, quando fez par romântico com 

Maytê Piragibe em ‘Vidas Opostas’, em 

2006. Nas redes sociais de Léo, a última pu-

blicação dele no Instagram foi feita há uma 

semana. Era uma comemoração pela volta 

das gravações de ‘Amor de Mãe’. “Volta ao 

ar na tela da Rede Globo ‘Amor de Mãe’. 

Novela (aula) da Manuela Dias com equi-

pe e elenco espetaculares. Ah! E é meu 

trabalho mais recente na TV também, 

aquela participação mais do que especial 

no meu peito”, escreveu o ator. 

GRETCHEN PEDE VIBRADOR EM 
LIVE DE MARCA DE COSMÉTICOS

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

O cantor Latino garante que está mais calmo nos 

últimos tempos. Porém, em um passado não muito 

distante, ele teve problemas para enfrentar o vício 

em sexo. “Era uma compulsão, porque eu tinha que 

transar dez vezes por dia. Entendi que precisava de 

ajuda quando percebi que uma coisa simples da vida, 

que está aí pra te fazer feliz, estava me consumindo. 

Hoje posso dizer que encontrei o equilíbrio em tudo 

na vida. Seja no sexo, no relacionamento, profissio-

nalmente... Procuro ser um ser humano melhor pra 

mim e para quem está ao meu lado”, conta o artista 

em entrevista.

VICIADO EM SEXO
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 n Hoje é o dia da 

estreia do espe-
táculo, ‘Os Sen-
timentos Vastos 
Não Têm Nome’, 
com Gilda No-
macce e Donizeti 
Mazonas, às 19 
horas, nas plata-
formas online do 
SESC - youtube.
com/sescsp  e  
instagram.com/
sescaovivo 

 n  O Festival 
BigBeat começa 
hoje e vai até o 
dia  31 de março 
em uma edição 
totalmente di-
gital e gratuita: 
www.festivalbi-
gbeat.com.br

Gretchen participou da live de uma marca de cosméticos sensuais e revelou 

que tem vários  brinquedinhos eróticos em sua casa. Ela também contou que 

o marido, o saxofonista Esdras de Souza com quem ela se relaciona desde o 

início do ano passado, conforme esta humilde colunista anunciou, sabe dos 

seus apetrechos. “Eu tenho a minha gavetinha secreta. Ele (Esdras) nunca me 

perguntou. Ele não quer saber. Ele é uma pessoa que me dá toda liberdade. 

Eu converso com ele sobre isso, ele acha um máximo eu entender, procurar 

saber, e aí a gente tem ainda mais prazer juntos”, explicou a cantora, que não 

resistiu ao ver um modelo novo de vibrador nas mãos da apresentadora da 

transmissão. “Eu quero esse! Você pode mandar esse que está na sua mão. Eu 

adorei esse história de clitóris falando ‘oi’. Pode separar ele pra mim”, mandou 

na lata e ficou feliz com a resposta positiva da marca.

SUCESSO EM DOSE DUPLA

Na reta final de ‘Genesis’, Felipe Roque fará ‘A Divisão’, na Globoplay. Já Maria 
Joana, além da reprise de ‘Malhação’, é um dos nomes cotados para retornar 
ao ‘Dança dos Famosos’.

SÉRGIO BAIA/DIVULGAÇÃO

Dá para falar de amor em um funk 150 bpm? Para o DJ e produtor musical Jon Jon, com cer-
teza. O artista se uniu à dupla Almar, conhecida por escrever canções para todos os ritmos, 
para lançar, sexta-feira, o single ‘Amor em 150’. A parceria chega em todas as plataformas de 
streaming e com clipe no YouTube disponível a partir das 12h.

NOVA PARCERIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Depois de serem flagrados juntos, Enzo Celulari e Bruna Marquezine já não 
fazem mais questão de esconder que estão, sim, mais juntos que nunca. 
Recentemente, o filho de Claudia Raia se declarou para a atriz em uma 
publicação dela no Instagram: “Te amo”, se limitou a dizer. 
Bruna, por sua vez, demorou um pouco, mas acabou respondendo o rapaz 
e também aproveitou para se declarar pra ele: “Eu te amo. Muito”, escreveu 
a atriz. É, pelo visto o romance está sério mesmo e o Neymar ficou pra trás 
de vez na vida na Marquezine. A coluna, que é do bem, deseja felicidades 
ao novo casal. 

NOVO CASAL OFICIAL
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 N A maioria dos brasileiros é a favor do lockdown, con-
trariando a fala recente do presidente Jair Bolsonaro de 
que o povo seria contra o fechamento dos serviços não 
essenciais. É o que revela sondagem nacional exclusiva 
da Paraná Pesquisas para a coluna. Entre os ouvidos, 
56,8% são a favor dos decretos dos governadores que 
‘fecharam’ os estados, e 39,8% se disseram contra; 3,4% 
não souberam responder. No recorte da pesquisa, ob-
serva-se que as mulheres (59,7%) são mais a favor do 
lockdown que os homens (53,6%).

Faixa etária
 N As restrições também 

são mais apoiadas pe-
los mais velhos. O índice 
sobe gradativamente nas 
cinco faixas etárias de 16 
a acima de 60 anos, deta-
lhados pela pesquisa. O 
leitor pode encontrar os 
detalhes no nosso portal.

Perfil
 N A Paraná ouviu 2.456 

brasileiros por telefone, 
em 202 cidades dos 26 es-
tados e DF, de 5 a 9 de mar-
ço. A margem de erro é de 
dois pontos percentuais.

De herói a vilão
 N Como no Brasil nada 

segue o script, começou 
a crucificação do ex-juiz 
Sergio Moro no Judiciá-
rio. Será punido o homem 
que tentou trabalhar con-
tra a corrupção. A despei-
to de seus eventuais erros.

Aperto aéreo
 N São tempos de caixa 

apertado. Dos artistas que 
mais faturam com shows 
e direitos autorais, o ser-

tanejo Fernando, da dupla 
com Sorocaba, sente falta 
do jatinho. Voou ontem na 
Azul (voo 4054) de Cam-
pinas para Brasília, com 
cara de poucos amigos.

Bom exemplo
 N O artista segue num vai-

vém entre as cidades por 
boa causa. Nesses tempos 
sem shows, luta por lei 
que beneficie o setor de 
entretenimento para evi-
tar mais prejuízos à clas-
se. O parceiro de palco 
Sorocaba já esteve com o 
presidente Jair Bolsonaro 
em janeiro.

Foco nacional 
 NApós a visita de milha-

res de prefeitos e assesso-
res ao Congresso Nacional 
(em especial à Câmara dos 
Deputados) nas últimas se-
manas, atrás de emendas 
parlamentares, a situação 
ficou complicada. Muitos 
estavam contaminados e 
assintomáticos. Centenas 
de assessores pegaram co-
vid-19. Há gabinetes com 
dois, até três positivados.

Reforma é emprego 
 N A Central Brasileira do 

Setor de Serviços (Ce-
brasse) enviou ofícios 
aos presidentes da Câ-
mara e Senado defen-
dendo a importância do 
projeto ‘Simplifica Já’, 
que contempla alterna-
tiva para a Reforma Tri-
butária, em tramitação 
nas casas legislativas. No 
ofício, assinado também 
por 118 entidades, de-
fendem o emprego como 
foco da Reforma Tribu-
tária e solicitam audiên-
cias com os presidentes 
das duas Casas. 

Manifesto 
 N Há dias, as entidades 

assinaram um manifesto 

em defesa do movimen-
to ‘Simplifica Já’, que en-
tre outros pontos inclui 
a desoneração da folha 
salarial. “Esse ponto, não 
contemplado nas PECs 
em análise, é considerado 
urgente no atual cenário 
em que a taxa de desem-
prego está em 14%”, afir-
ma à coluna o presidente 
da Cebrasse, João Diniz. 

Termômetro
 N O assunto ferve nas re-

des sociais. Lula da Silva 
(PT) deve ser candidato 
a presidente ou não? Até 
ontem à noite, a enquete 
no Twitter @colunaespla-
nada tinha mais de 82,5% 
votos a favor da candida-
tura do petista.

LOCKDOWN

EM TEMPO

 N Pelo menos cinco senadores tiveram confirmação da doença. 
E três deles estão internados na UTI: Alessandro Vieira (SE), Ma-
jor Olímpio (SP) e Lasier Martins (RS).

O desenvolvimento da atividade 
cafeeira no Noroeste do Estado 
do Rio, com destaque para o mu-

nicípio de Varre-Sai, os distritos de Pu-
rilândia e Santa Clara, ambos localiza-
dos na cidade de Porciúncula, abre uma 
perspectiva de crescimento econômico 
para o extremo Noroeste Fluminense. A 
qualidade do café produzido na região 
vem recebendo o merecido reconheci-
mento através de diversas premiações. 
Além de produzirem um dos melhores 
cafés do país, os municípios têm imenso 
potencial para o turismo de montanha.

A política tributária também precisa 
de atenção. O ICMS que incide sobre a 
atividade cafeeira precisa ter a alíquota 
reduzida. Já sabemos que este tema está 
na agenda estadual, o que nos deixa bas-
tante otimista pois também é fundamen-
tal para consolidar a competitividade do 
Rio de Janeiro.

De olho, também, na vocação turística 

Por ocasião do Dia Internacional da 
Mulher, as campanhas e homena-
gens de 2021 vieram com feições 

um pouco diferentes. Agora, a exaltação 
do papel feminino no lar ganhou elemen-
to novo: a mulher, mãe e esposa, encon-
tra-se também serena e plena, amorosa e 
eficiente, em home office. A romantização 
é nociva em inúmeros graus e, pela saúde 
emocional de todas as mulheres, nós te-
mos o dever de problematizá-la.

Ninguém contesta que a implantação 
acelerada deste novo modelo veio para 
ficar e revolucionar a forma como a hu-
manidade se organiza nas relações de tra-
balho. Mas, se a mudança é inevitável, o 
que se nota também é que, mais uma vez, 
as demandas e necessidades das mulhe-
res, nesta transição para nova realidade, 
ficaram invisibilizadas e – o que é pior 
– ofuscadas por idealização opressora.

A propagação massiva do ideal inatin-
gível de mulher chegou na versão home 
office e veio representada pela mãe que 
conseguiu sucesso em conciliar sua pre-
sença em casa com o cuidado de si mes-
ma, a gestão do lar, a atenção aos filhos, 
a tarefa de suporte escolar telepresencial 
e o próprio desempenho profissional.

Filhos invadem a reunião virtual de 
um pai? Prontamente se tem um vídeo 
viral, recheado de “fofurices”. E se isso 
ocorre com uma mãe? Ela é desorgani-
zada, pouco profissional, não soube im-
por limites, não está sabendo lidar com 
as demandas do trabalho. O convite à 
comparação está aí para ser testado, seja 
ativando a memória, seja passando a ob-
servar daqui para frente. Sem medo de 
errar, reafirmo: a condescendência com 
homens em falhas e dificuldades típicas 
de home office é bem diferente da corte-
sia que se estende às mulheres.

A nova paixão pelo trabalho em casa 
é compreensível. Mas o que aconteceu 
com as mulheres que, sem prévia pre-
paração, trouxeram seus trabalhos para 

Pandemia e dupla jornada feminina

Polo Cafeeiro do Noroeste Fluminense
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dos municípios campeões de produção 
de café, ressalta-se a proximidade com 
o Parque Nacional do Caparaó, na divisa 
entre Minas e Espírito Santo. O parque 
foi criado na década de 1960 pelo então 
presidente Jânio Quadros e se tornou um 
motor de desenvolvimento do setor de 
serviços relacionado à atividade turística.

Com belas paisagens e uma atividade 
agrícola forte, o extremo Noroeste Flumi-
nense, na tríplice fronteira dos estados do 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito 
Santo, pode ser transformado num novo 
polo desenvolvimento econômico flumi-
nense, atraindo negócios, empreende-
dores e criando um novo fluxo turístico.

O plano federal de construção da 
ferrovia Transoceânica (EF-354), que 
pretende conectar os oceanos Pacífico 
e Atlântico, tendo num dos extremos o 
Porto do Açu, em São João da Barra, é ou-
tro destaque. A ferrovia teria seu traçado 
pelo Noroeste, a menos de uma hora da 
região cafeeira.

O Porto do Açu e a futura ferrovia in-
ternacional, por constituírem um impor-
tante sistema logístico, somando-se ao 
que prevê o Plano Estratégico de Logís-
tica e Cargas do Estado do Rio de Janeiro 

casa, cumulando-os, no mesmo ambien-
te, com todos os outros tipos de trabalho 
que lá já existiam? É possível uma mu-
lher afixar placa de “por favor não per-
turbe”, na porta de um cômodo, e assim 
seguir trabalhando, sem ser interrom-
pida? Sem ser acionada para solucionar 
urgência dos filhos que estão estudando 
ao lado, ou que estão com fome, ou que 
estão achando a internet lenta demais?

Home office, para muitas mulheres, é 
apenas um nome sofisticado para exaus-
tão adicional, em cima de dupla jornada, 
que já era exaustiva, mas que tinha ao 
menos uma separação de ambientes e 
horários. E é irônico pensar isso, quando 
se lembra que o 8 de março veio justa-
mente para enaltecer uma luta histórica, 
que tinha como um dos pontos centrais 
a união de mulheres exigindo melhores 
condições de trabalho e jornadas razoá-
veis, já que muitas eram submetidas a 
até 16 horas ininterruptas de trabalho.

A história nos mostra o quanto a 
mulher protagoniza em momentos de 
provação. Nesta pandemia não foi di-
ferente. Seja em casa, atenta à saúde e 
aos cuidados preventivos de todos que a 
cercam; seja no trabalho, trazendo sus-
tento, em um momento de desesperança 
e grave recessão; seja na linha de frente, 
atendendo os pacientes, muitas vezes 
em detrimento do seu próprio convívio 

familiar; seja na ciência, campo onde 
mulheres brasileiras estão dando aula 
de seriedade, profissionalismo, dedica-
ção à pesquisa e compromisso com a éti-
ca; seja, também, no Legislativo, espaço 
onde mulheres representantes do povo 
lideraram medidas de enfrentamento 
à pandemia e auxílio à população, que 
foram essenciais para se garantir dig-
nidade e sustento a inúmeras famílias.

Por isso mesmo, é fatalmente equi-
vocado pensar na irreversibilidade da 
flexibilização de presença física no local 
de trabalho, sem colocar em foco as ne-
cessidades específicas de apoio à mulher 
que trabalha em casa.

Não existe, na verdade, home office 
para as mulheres. É home e office, tudo 
junto, ao mesmo tempo. A mulher está 
muito mais demandada e desgastada, 
mas, muitas vezes, está também inibida 
de assim de se manifestar, por conta de 
uma avalanche de cobranças, em cima 
de outra avalanche de comparações. 
Essa é uma das lutas mais importantes 
para o 8 de março de 2021. Que fiquem 
de lado as idealizações. A realidade, so-
zinha, já é muito impressionante. A mu-
lheres brasileiras já ocupam um espaço 
de protagonismo e sustento em todos os 
setores da Economia e da vida. A mulher, 
há muito tempo, é profissional essencial. 
É linha de diversas frentes.

(PELC-2045) estabelecem um cenário 
promissor. O Aeroporto Regional Ernani 
do Amaral Peixoto, em Itaperuna, é outro 
equipamento importante neste contexto 
de expansão econômica. O aeroporto é 
mencionado no Plano Aeroviário do Es-
tado do Rio de Janeiro (Paerj).

Ainda no quesito logística, é impor-
tante ressaltar que a pavimentação asfál-
tica da RJ-198, no trecho que liga Santa 
Clara a Varre-Sai, é um sonho da popu-
lação e dos produtores de café e contri-
buiria enormemente para melhorar a 
mobilidade entre os dois maiores polos 
cafeeiros do estado. A via tem aproxima-
damente 18km de extensão. A pavimen-
tação pode ser considerada um investi-
mento baixo se compararmos os benefí-
cios econômicos que serão conquistados 
para o Estado do Rio de Janeiro.

A pavimentação deste trecho da rodo-
via 198 seria uma espécie de inauguração 
de um novo ciclo de desenvolvimento 
econômico para o polo cafeeiro do No-
roeste e um prêmio aos produtores, que 
em pouco tempo colocarão o Estado do 
Rio de Janeiro consolidado numa posi-
ção destaque nacional e internacional na 
produção de café.

AGÃªNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N Thiago Gomide,  presidente da Roquete Pinto, Bettina Chateau-
briand, Rádio Cidade, e Nayara Alves, Antena 1, participam da palestra 
“Precisamos falar sobre Rádio”, dia 17, na Universidade Veiga de Almeida. 

 N Itaú Unibanco e Visa  lançam campanha “Toda compra é uma 
chance”. 

 N Evento online e gratuito,  “Mostra Plataforma Dança Intercâmbio”, 
acontece até o dia 28. 

 N Duo Santoro  faz turnê inédita pelo Estado do Rio de Janeiro, neste 
mês. 

 N Deputado Márcio Pacheco  apresenta projeto de resolução para 
conceder Medalha Tiradentes a ex-deputada Sandra Cavalcanti. 

 N A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, espor-
te, mercado, 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

PAULO ESPER
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Paredão falso Paredão falso 
movimenta a movimenta a 
dinâmica do dinâmica do 
‘BBB 21’. ‘BBB 21’. 
Relembre Relembre 
participantes participantes 
de outras de outras 
edições que edições que 
também também 
foram para foram para 
o quarto o quarto 
secretosecreto

MALHAÇÃO

 N João não se interessa pela his-
tória de Ana. Jade reclama dos 
elogios de Lucrécia para Bianca. 
Lincoln vê Mari e Jeff juntos e se 
orgulha do filho. Jade pega o ves-
tido de Lucrécia para ir à festa.

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 Apolo encurrala Flávia e a 
obriga a contar tudo que acon-
teceu para Tancinha. Beto não 
se aguenta de culpa e procura 
Tancinha para contar tudo o que 
fez, mas Francesca o impede.

 N No topo da montanha e mais 
velho, Abrão questiona o irmão 
sobre o pacto feito na infância. 
Harã idolatra outros deuses e 
pretende se casar pela segunda 
vez. Adália aconselha Sarai. 

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 N O concurso de “Garota Caris-
ma” começa. Vivi e Cris ficam 
surpresas ao saber que Bia tam-
bém vai participar. Chega uma 
das favoritas do concurso.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Bibi é presa pelo crime no res-
taurante de Dantas e conta com 
o apoio de Caio, que avisa que 
vai estudar em Israel. Simone é 
ameaçada de morte.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Gleici Damasceno: ‘Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta’

Anamara foi ao paredão falso no ‘BBB 13’
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A 
dinâmica do paredão falso está movimentando o ‘BBB 21’. 

Um participante, escolhido por votação popular, foi “eli-

minado” do reality show na noite de terça-feira. Só que o 

felizardo não deixou a casa mais vigiada do Brasil. Ele foi 

para o quarto secreto, onde está assistindo a tudo que acontece 

no programa. 

A confusão com o desdobramento desta falsa eliminação pro-

mete ser grande. O líder Rodolffo teve que indicar dois parti-

cipantes ao paredão: João Luiz, do grupo VIP, e Carla Diaz, da 

Xepa. Com isso, o sertanejo se torna um possível alvo desses dois 

brothers. Para não ficar em desvantagem, Rodolffo terá mais uma 

semana de imunidade, além da imunidade que ganhou quando 

se tornou líder. 

O participante menos votado para ir ao quarto secreto ganha 

voto com peso dois. Ou seja, quando votar em alguém no confes-

sionário no próximo domingo, seu escolhido contabilizará dois 

votos ao invés de apenas um. Além disso, os brothers que ficaram 

com o segundo e o terceiro lugares na votação do paredão falso 

vão ter uma vaga garantida na prova do líder, não podendo serem 

vetados.

Esta não é a primeira vez que o ‘Big Brother Brasil’ tem um pa-

redão falso e participantes com informações privilegiadas voltan-

do à casa do reality show. Essa dinâmica, algumas vezes, mudou 

completamente os rumos do programa, como aconteceu com a 

Anamara, no ‘BBB 13’. Favorita ao prêmio, ela foi ao paredão falso 

e retornou ao reality com uma postura mais arrogante. O público 

não gostou disso e Anamara acabou sendo eliminada novamente, 

desta vez em um paredão verdadeiro. 

RELEMBRE OUTROS PAREDÕES FALSOS

Em outras edições do ‘Big Brother Brasil’, o paredão falso já cau-

sou muitas reviravoltas. O primeiro participante que deixou o 

reality show e voltou para o programa foi Mau Mau, do ‘BBB 11’. Ele foi eliminado em um paredão normal, mas foi levado para a Casa de Vidro, onde ganhou uma votação popular para retornar à atração. Ao chegar novamente na casa, Mau Mau perguntou: “Alguém viu meu chinelo por aí?”. O participante deixou Maria Melilo, com quem estava se relacionando, em choque, já que após a saída de Mau Mau ela iniciou um novo romance com Wesley. 
No ‘BBB 13’, Anamara participou de um paredão falso com direito a quarto secreto. Maroca, como era conhecida, escutou tudo que os participantes falavam sobre ela e voltou para a casa cheia de informações. Ela era uma das favoritas ao prê-mio de R$ 1,5 milhão. No entanto, Maroca não soube lidar com o privilégio, deixou o benefício “subir à cabeça” e foi eliminada posteriormente em um paredão verdadeiro.Outra participante que deu o que falar ao voltar de um pare-dão falso foi Ana Paula Renault, do ‘BBB 16’. Após ficar alguns dias no quartinho vendo e escutando tudo o que acontecia no programa, Ana Paula chegou gritando seu bordão, “Olha ela”, e causando irritação em vários colegas de confinamento.No ‘BBB 17’ houve uma dinâmica em que os próprios parti-cipantes escolhiam alguém para ser eliminado diretamente por eles, sem a necessidade de um paredão. Emilly Araújo foi a mais votada pelos colegas. Ela, no entanto, não foi eliminada. Emilly foi para um local onde conseguiu assistir a tudo que estava acontecendo. Emilly foi a grande campeã do ‘BBB 17’. Gleici Damasceno, campeã do ‘BBB 18’, foi a protagonista de um paredão falso icônico. Ela também foi para o quarto secreto e, quando voltou à casa, criou o meme “Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta”, ao repetir a frase da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. O ‘BBB 19’ teve um paredão falso de poucos minutos. Os participantes mal tiveram tempo de lamentar a saída de Ga-briela Hebling e a participante, que havia apenas sido levada para a despensa da casa, já retornou ao programa. 

Ana Paula Renault gritou muito ao descobrir que não tinha sido eliminada



Horóscopo

O seu lado descontraído estará em alta. Sonhar alto 
deve animar o seu dia. Pense além da sua zona de 
conforto. Valorize o companheirismo na vida a dois. 
Cor: vermelho. 

Faça um esforço extra para se destacar no trabalho. 
Anote as boas ideias que surgirem. Seus amigos vão 
desempenhar um papel importante na conquista. Cor: 
sépia.

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: adepta, apenas, após, aspa, ativo, ator, átrio, depor, desportivo, 
dose, espeto, iate, nado, neto, paio, patê, pátio, pato, pátrio, peso, porta, 
porto, pose, pote, rito, róseo, rota, setor, soda, sopa.

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

Hoje você vai ter bastante energia. Aposte em novos 
hobbies. Conclua as suas tarefas profissionais. Mostre 
o seu jeito irreverente na hora da conquista. Cor: 
abóbora.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Você vai precisar de bastante jogo de cintura. Ouça a 
sua intuição. Pode conquistar algo diferente no 
trabalho. Aposte na sensualidade na paquera. Cor: 
nude.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Você vai ter muita disposição para se comunicar. 
Interesses parecidos podem te aproximar de pessoas. 
Seu sexto sentido vai te ajudar com um novo amor. 
Cor: preto.

LEÃO
23/7 a 22/8

Converse com velhos amigos hoje. O trabalho vai 
ocupar o seu dia e exigir uma grande dedicação. Não 
deixe a rotina atrapalhar a vida amorosa. Cor: verde-
água.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Uma dose extra de sorte vai pintar. Teste a sua 
intuição afiada em sorteios e nas paqueras. Aproveite 
a excelente energia para concluir obrigações. Cor: 
verde-musgo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Você vai evitar o estresse hoje. Finalize as obrigações, 
cuide do lar e fortaleça o contato com os familiares. 
Você estará irresistível na paquera, aproveite. Cor: 
castanho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Estimule mais a sua criatividade e o seu raciocínio. 
Pode se sentir impaciente ao longo do dia. A conversa 
pode esclarecer mal-entendidos com o parceiro. Cor: 
prata.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Aprimore os seus rendimentos. Valorize o que possui. 
Manter o contato com os amigos vai te fazer bem. 
Apostar num  bom papo pode acabar com a solteirice. 
Cor: laranja.

Renove as esperanças. Curta o clima leve de 
momentos de lazer com as pessoas próximas. A sua 
popularidade pode conquistar novos admiradores. 
Cor: prata.

Seja discreto e evite alguns aborrecimentos. Preste 
atenção em seu sexto sentido e não confie demais nos 
outros. Crie coragem e puxe papo na paquera. Cor: 
bordô.

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

Taís Araújo: 
filha sofreu 
racismo no 
colégio
A atriz Taís Araújo revelou no “Roda 
Viva”, da TV Cultura, que sua filha 
já sofreu racismo no colégio. Ela é 
mãe de Maria Antonia, 6, e de João 
Vicente, 10, ambos do casamento 
com Lázaro Ramos. 

Segundo ela, Maria Antônia con-
tou sobre um menino que riu do ca-
belo dela na escola. Quem ajudou 
Taís a falar sobre o assunto com a 
menina foi João Vicente. “Lá em 
casa tem muito livro infantil com 
temática negra. Meu filho passou, 
ouviu e me jogou um livro sobre 
cabelo. Ele me socorreu! Peguei e 
achei uma coisa muito bonita deles 
dois, ele já entendendo isso”, disse.

Ela contou que procurar cercar os 
filhos com referências negras. “Hoje 
a literatura negra é vasta, desenhos, 
séries. Eles veem tudo. A música, 
minha filha é alucinada pela Iza!”

Elizabeth II diz 
estar triste por 
Meghan e Harry

O Palácio de Buckingham divulgou 
ontem comunicado, em nome da 
Rainha Elizabeth II, sobre a entre-
vista dada por Meghan e Harry à 
Oprah, no domingo. A rainha afir-
mou que a família real está triste ao 
saber de tudo o que o casal passou. 

“A família inteira está triste ao sa-
ber de quão desafiadores os últimos 
anos têm sido para Harry e Meghan. 
As questões levantadas, principal-
mente de raça, são preocupantes. 
Embora algumas lembranças pos-
sam variar, elas são levadas muito 
a sério e serão tratadas pela família 
em particular”, dizia a nota.

“Harry, Meghan e Archie sem-
pre serão membros da família 
muito queridos”, finalizou.

Fábio Porchat 
testa positivo 
para covid-19
Fábio Porchat informou no Stories, 
do Instagram, que testou positivo 
para covid-19. O apresentador, no 
entanto, está assintomático. “Minha 
gente, Papo de Segunda começou 
agora e eu não estou lá ao vivo. Por 
quê? Porque eu testei positivo pro 
corona. Estou assintomático”, afir-
mou o apresentador, se referindo 
ao seu programa no GNT. 

Recentemente, Porchat voltou 
a gravar o “Que História É Essa, 
Porchat”, mas sem plateia. Manu 
Gavassi, padre Fábio de Mello e 
Xuxa foram seus primeiros convi-
dados. A reestreia acontecerá no 
dia 16 de março.

AFP
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