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INDIGNADOS COM 
CONGELAMENTO DE 
SALÁRIOS, POLICIAIS 
VÃO INTENSIFICAR 
ATOS CONTRA 
GOVERNO BOLSONARO. 
SERVIDOR, P. 11

Estado do Rio adota ‘toque 
de recolher’ entre 23h e 5h
Suspensão de aulas presenciais nas redes públicas e privadas será decidida na semana que vem.  RIO DE JANEIRO, P. 3

‘POPULAÇÃO ‘POPULAÇÃO 
FEITA DE IDIOTA’FEITA DE IDIOTA’
Falta de doses é em parte causada porque 
10% dos vacinados são moradores de 
outras cidades, diz Soranz. P. 4

Eduardo Paes afirma não haver 
previsão para receber novas doses. P. 3
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Revoltados, idosos que foram a postos sem saber 
que a vacinação estava suspensa desabafam. P. 4

Em 2020, 5,69 milhões foram contemplados com o 
benefício para combater a crise gerada pela pandemia. P. 10

No Rio, 1,45 milhão 
deixarão de  
receber o auxílio 
emergencial 
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Vasco pega o Nova Iguaçu 
hoje, às 18, enquanto o 
Botafogo enfrenta o Bangu, 
às 21h05m. P. 8
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Delegado é 
preso por 
pirataria em 
confecção

Justiça determina que 
seleção para auxiliares e 
técnicos de enfermagem 
para a rede federal do Rio 
seja paralisada. P. 5

CONCURSO 
SUSPENSO NO 
MINISTÉRIO 
DA SAÚDE

Ao completar 30 anos, Luan Santana 
planeja carreira no exterior . P. 12

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

24
 PÁGINAS 
NO TOTAL
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Ministério Público denuncia o bicheiro Rogério de Andrade e mais cinco pelo assassinato de Fernando Iggnácio, genro do capo. P. 6

Guerra no clã de Castor de Andrade tem novo capítulo

ENSINO
VEREADORES SE 

DEBRUÇAM SOBRE A 
EDUCAÇÃO E 

QUEREM REVER  
A MEMÓRIA 

DOS CIEPS
SIDNEY REZENDE, P. 2
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Marcelo Machado, 
adjunto da 38ª DP (Vista 
Alegre), seria o cabeça 
de uma produção de 
roupas com estampas 
pirateadas. P. 5
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HISTÓRIAS DO LUAR
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H
oje, cedinho, alguém tocou o sino do 
portão. As rolinhas e os sabiás ficaram 
assustados e bateram em revoada. 

Até os pombos fugiram. Eu já estava na frente 
do computador, desde às 6 horas, enviando 
alertas para o Cadu e para o Gustavo, compa-
nheiros do jornal, passando as encrencas que 
rolavam nesta cidade e arredores. Dei um tem-
po, pensando que fosse algum mal educado 
que resolveu fazer gracinha.

Mas, o tal alguém, continuou a puxar a corda 
do sino. Será que esse alguém tá querendo 
tomar vacina aqui em casa ? Afinal, andou fal-
tando doses nos postos de Saúde. Bolas, aqui 
tem doses de bom humor e de esperança.

Olhei através da janela e vi um morador da 
área, avô de três ou quatro aborrecentes (no 
caso, se os netos fossem meus, seriam os meus 
anjinhos). Céus, o que será a uma hora dessas? 
Parei o trabalho e lá fui atender a emergência. 
Sim, a essa hora, só pode ser caso de emergên-
cia. Avisei, por sinais, que já estava indo aten-
der. Só o tempo de vestir um robe de chambre 
para me compor decentemente.

Que será ? Caso de morte? Caso de vida ? 
Desaparecimento? Covid? Dívida? Veio pedir 
açúcar? Acabou o gás? Veio vender máscara? 
Caramba, para chegar até ao portão, tenho 

de locomoção e passou por pneumonia no 
início do ano. Pronto, acabou com o meu dia.

O espaço do confinamento era de um palmo 
de espessura por metro e meio de fundo. Tentei 
com cordas, paus, escada de cozinha, a grelha 
da churrasqueira portátil, usei todos os palpi-
tes dos vizinhos e curiosos que apareceram. 
Nada de conseguir tirar a gata da fenda. Horas 
passaram. Pensei no último recurso: Corpo 
dos Bombeiros. Liguei, me identifiquei, passei 
todos os números de telefones que existem na 
caverna. Ah, e-mail e twitter. O agente que me 
atendeu, tenho certeza, tem paciência. Depois 
de escutar os meus lamentos, anotou detalhes 
e prometeu ajuda.

A pequena “multidão” que ficou no portão 
já me cobrava providências. Acalmei o povo 
e comuniquei que os bombeiros estavam a 
caminho. Silêncio geral. Menos da Polyana. O 
grupo de Buscas e Salvamento, acho que é o 
nome desse setor, chegou, analisou a situação 
e, em menos de dez minutos, resgatou a bicha-
na. Palmas, apupos, agradecimentos. Logo 
a equipe, que recusou um cafezinho, água ou 
álcool, partiu feroz para outro chamado. Antes, 
o Heitor, netinho de outro vizinho, pediu para 
tirar fotos com a equipe. O menino, de quatro 
anos, ficou maravilhado com o salvamento. Já 
avisou que, quando crescer, quer ser bombeiro.

Polyana, até agora, meio assustada, passa 
bem, obrigado. Ah, a minha Taxa de Incêndio 
está em dia e eu voltei para o trabalho. “Alô 
Cadu, alô Gustavo, a cidade continua cercada 
de encrencas, covid, violência e miséria”. Per-
maneço em home office. 

que caminhar quase 100 metros. Dá tempo de 
imaginar um bocado. E lá fui, com ar de des-
preocupado, querendo mostrar que estava em 
um mundo sem problemas, com água pura, 
sem geosmina ou coliformes. Já o vizinho, por 
trás da máscara, parecia aflito, nervoso, impa-
ciente, quase neurastênico. Tratei de apressar o 
passo. A situação exigia.

A dez metros de distância, ele gritou: “A gata 
caiu no vão da cisterna. Pelos gemidos que 
escutei, ela está presa!”. Caramba, agora, meu 

semblante mudou. Tenho certeza. Eu me vi 
atrás, da máscara. Corri em direção ao reser-
vatório de água e, pronto, lá estava a Polyana. 
Olhos arregalados, com o miado de socorro 
me ensurdecendo. Ih, acho que nem agradeci 
o alerta do vizinho. Voltei correndo, procu-
rando algo para servir de apoio para a gata, 
uma mestiça de 7,5 quilos, que migrou, depois 
de uma irmã dela, para a minha caverna e se 
apossou da propriedade. Ela tem problemas 

O resgate da Polyana 
no agitado plantão 
em home office

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“A pequena ‘multidão’ no portão 
me cobrava providências. Acalmei 
o povo e comuniquei que os 
bombeiros estavam a caminho”

T
oda eleição é sempre igual, os políticos garantem que 
a Educação da população será uma prioridade, mas 
isso pouco acontece. Por isso, vale ressaltar que o tema 

precisa ser mais noticiado, repetitivo e incluído como perma-
nente pelos meios de comunicação e, principalmente, pela 
sociedade. Nesta semana, foi instalada a Comissão de Edu-
cação da Alerj. O deputado Flávio Serafini (PSOL) foi reeleito 
para presidir o colegiado, que terá agora o deputado Rubens 
Bomtempo (PSB) como vice. O retorno às aulas e a melhoria 
das condições nas escolas públicas foram temas reforçados 
no encontro. “Vamos trabalhar muito em conjunto para for-
talecer as escolas públicas do estado”, declarou Serafini.

FUTURO
O próximo encontro foi marcado para a próxima quarta-feira, 
quando serão feitos dois pedidos de audiências públicas em 
conjunto com as Comissões de Saúde e de Ciência e Tecno-
logia, sugeridos pela deputada Martha Rocha (PDT) e pelo 
deputado Waldeck Carneiro (PT), respectivamente. O depu-
tado Rubens Bomtempo reforçou a importância de alinhar 
a municipalização dos Cieps, junto à Secretaria Estadual de 
Educação. “Eu acredito que nesse exato momento a Alerj vai 
ter facilidade de interagir com o Governo, com Comte Bitten-
court à frente da secretaria. A municipalização dos Cieps nos 
últimos anos fez com que essas unidades perdessem muito 
a identidade, precisamos resgatar as memórias dos Cieps”, 
frisou Bomtempo.

PRIORIDADE

Política: a 
Educação em 
primeiro lugar

 n Cartório de Notas do Rio 
registrou mais de dez mil 
atos de testamentos, inven-
tários e doação no 2º semes-
tre de 2020. “A pandemia 
trouxe preocupação a mais”, 
explicou o presidente do 
CNB/RJ, Renato Villarnovo. 

 n O vereador Lindbergh Fa-
rias (PT) falou sobre o que 
o Rio mais precisa que Lula, 
caso seja candidato a presi-
dente nas eleições de 2022, 
inclua na sua agenda de rea-
lizações. “O Rio de Janeiro, 
não tenho dúvida, que as pri-
meiras coisas são a Indústria 
Naval, mudança na política 
da Petrobras que deixou de 
investir muito no Rio de Ja-
neiro e o complexo econômi-
co e industrial de Saúde aqui 
no Rio”, disse. 

PRINCIPAL 
AGENDA PARA 
O RIO EM 2022

DIVULGAÇÃO

O ensino público precisa de atenção dos governantes para enfrentar a pandemia

PREOCUPAÇÃO COM OS 
BENS NA PANDEMIA

Vamos 
trabalhar 
muito para 
fortalecer 
as escolas 
públicas do 
estado”
FLÁVIO SERAFINI,
Deputado estadual 
do PSOL

PICADINHO

Sindicato dos Auditores Fiscais do RJ inicia dia 23 cursos de treina-
mento para auxiliar auditores fiscais no trabalho remoto.

Centro Cultural Light promove a 1ª exposição virtual sobre as 
transformações do Rio ao longo das décadas.

Associação Pró-Vita inaugura, 2ª feira, duas clínicas: no Centro do 
Rio e em Alcântara, São Gonçalo.

Vereador Lindbergh Farias

ALEXANDRE BRUM / AGÊNCIA O DIA

AUXÍLIO EMERGENCIAL 
 nO deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) lidera 

frente política que pede auxílio emergencial de R$ 600 até o 
fim da pandemia. A campanha reúne mais de cem entidades 
e pede que o benefício seja garantido nas condições iniciais. 

As mais lidas
Online

EXCLUSIVO: ‘Traídos’, 
policiais comparam 
governo Bolsonaro 
com gestão Lula: ‘O 
de agora só causou 

prejuízos’.
BRASIL

Castro anuncia 
escalonamento no 

comércio e toque de 
recolher entre novas 

medidas contra 
covid-19.

RIO DE JANEIRO

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

ESCALONAMENTO NO COMÉRCIO E

TOQUE DE RECOLHER 
Governador do Rio anunciou novas medidas restritivas para enfrentar a pandemia. Além da proibição 
da permanência em locais públicos entre 23h e 5h, bares e restaurantes devem funcionar até 23h

O 
g o v e r n a d o r  e m 
exercício do Rio, 
C l á u d i o  C a s t r o 
(PSC),  anunciou 

ontem a publicação de uma 
minuta de decretos com di-
versas medidas restritivas 
para enfrentar a pandemia 
no estado que começaram 
a valer ontem e vão vigorar 
até a próxima quinta-feira, 
entre elas o toque de reco-
lher entre 23h e 5h — me-
dida já adotada pela Prefei-
tura do Rio no município. 
Castro diz que pretende fa-
zer uma política unificada 
no estado.

“Recebi prefeitos, majori-
tariamente da Região Metro-
politana, e colocamos o que 
foi conversado na reunião da 
manhã para que a gente pu-
desse fazer decreto estadual, 
e ter uma política estadual 
unificada de enfrentamento 
à covid-19”, disse Castro du-
rante coletiva de imprensa 
na sede do governo, no Palá-
cio Guanabara, em Laranjei-
ras, Zona Sul do Rio. 

RESTRIÇÕES
Entre as medidas anuncia-
das ontem, está uma espécie 
de toque de recolher, entre 
23h e 5h, com a proibição da 
permanência em locais e pra-
ças públicas. Bares e restau-
rantes só poderão funcionar 
até as 23h com 50% da capa-
cidade total, mas o decreto 
permite que os municípios 
possam restringir este horá-
rio. Já o comércio, segundo o 
governador,  funcionará em 
horário escalonado.

Boates, casas de espetácu-
lo e rodas de samba deverão 
ficar fechadas, mas os drive-
-ins poderão funcionar nor-
malmente. Já os serviços de 
delivery, take away e drive-
-thru também continuarão 
funcionando sem limitação 
de horário.

Também estão proibidos o 
funcionamento de pistas de 
dança e a venda de bebida al-
coólica em bancas de jornal. 

Zoológicos, parques, mu-
seus academias, casas de fes-
ta e recreação infantil deve-
rão funcionar com 50% de 
capacidade. 

Outra medida anuncia-
da por Castro é a ampliação 
ao incentivo do trabalho em 
home office, principalmen-
te para idosos e pessoas com 
comorbidades. 

COMPRA DE VACINAS
O governador disse que a 
aquisição de vacinas será 
discutida semanalmente 
entre prefeitos e o governa-
dor do Rio. “Estado e municí-
pios trabalharão juntos pela 
aquisição de novas vacinas. 
Alguns municípios que já ti-
nham anunciado, comparti-
lharam compras”, disse Cláu-
dio Castro, que anunciou 
ainda que trabalha por um 
calendário único de vacina-
ção no estado.

ESTEFAN RADOVICZ

VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO

 N  Em cerimônia de lançamento 
do Programa Ronda Maria da 
Penha, no Palácio da Cidade, 
na tarde de ontem, o prefeito 
Eduardo Paes afirmou que não 
há previsão para o recebimento 
de novas doses de vacina na ci-
dade. O calendário foi suspenso 
para idosos de 75 anos, já a se-
gunda dose está garantida. 

Paes disse que a procura pelas 
doses foi maior do que a quanti-
dade que a Prefeitura do Rio tem 
em estoque. E confirmou que 
houve grande procura de pessoas 

de outros municípios. 
“Pedi ao governador um ca-

lendário unificado de vacinação. 
Mais de 40 mil pessoas de outros 
municípios vieram vacinar aqui. 
A segunda dose está totalmente 
garantida para quem vacinou 
pela Prefeitura do Rio, mas não 
temos previsão de receber novas 
doses do Ministério da Saúde”, 
declarou o prefeito.

Paes afirmou ainda que a 
prefeitura manterá os horários 
de restrição do comércio, bares 
e restaurantes até 21h, progra-
mado até dia 22, mesmo que o 
governador Claudio Castro tenha 
estendido para 23h. 

“Por enquanto, valem as re-
gras que nós estabelecemos até 
o dia 22 e assim será mantido. 
Fiquei feliz do governador acom-
panhar as medidas restritivas 
da prefeitura, que são bastante 
equilibradas, mas preservam vi-
das. O Rio ainda não colapsou, 
ainda temos capacidade de 
atendimento”. 

Sobre lotação no transporte 
público, Paes disse que o esca-
lonamento é a grande medida. 
De acordo com o novo decreto, o 
setor de serviços poderá funcio-
nar de 8h às 17h; a administração 
pública de 9h às 19h; e o comér-
cio em geral, de 10h30 às 21h.

Sem previsão para o recebimento de novas doses 

Paes diz não ter previsão para a chegada de novas doses da vacina

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Suspensão de aulas presenciais 
será decidida na semana que vem

O governador interi-
no do Rio, Cláudio Castro 
(PSC), contrariou uma de-
cisão do seu secretário de 
Educação, Comte Bitten-
court, e afirmou duran-
te coletiva ontem que vai 
decidir sobre a suspensão 
das aulas presenciais na 
semana que vem. Comte 
havia decidido fechar, na 
próxima segunda-feira, as 
escolas estaduais e da rede 
privada correspondentes 
ao Ensino Fundamental II 
e Ensino Médio por conta 
da curva de contágio do Es-
tado do Rio.

“Falei que, em conjunto, 
definiremos até semana 
que vem esse fechamento. 
Os prefeitos junto com o 
governo vão decidir o que 
fecha ou não. Não iremos 
fechar hoje e vamos defi-
nir com os prefeitos, numa 
situação de colaboração. 
Somos um único estado. 
Talvez essa seja a grande 
mensagem”, afirmou Cas-
tro após reunião com pre-
feitos, a maioria da Região 
Metropolitana do Rio.

Castro negou diver-
gências com o prefeito do 
Rio sobre a volta às au-
las e disse que concorda 
com Eduardo Paes que as 
escolas devem ser “as últi-
mas a fechar”.

SEPE DEFENDE FECHAMENTO
O coordenador do Sindi-
cato dos Profissionais da 
Educação do Rio de Janei-
ro (Sepe), Gustavo Miran-
da, informou que o Sepe é 
a favor do fechamento das 
escolas. Ele destacou que 
a decisão de suspender as 
aulas presenciais em todo 
o estado vai gerar um pre-
juízo pedagógico, no entan-
to, é necessária. “O Sepe já 
tem uma posição de manu-
tenção das aulas de ensino 
remoto, que é o menos gra-
voso no momento. A gente 
admite que vai ter prejuízo 
pedagógico, entretanto, 
entre ter o prejuízo peda-
gógico e colocar em risco a 
vida das pessoas, o indica-
do é garantir que as pessoas 
não sejam contaminadas”, 
defendeu Miranda.

Vamos definir 
com os prefeitos 
(sobre as escolas) 
numa situação de 
colaboração. Somos 
um único estado”
CLÁUDIO CASTRO,
governador em exercício

do Rio de Janeiro
Decreto determina 
fechamento de 
boates, casas de 
espetáculos e rodas 
de samba

PAULO MÁRCIO

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Bares e restaurantes da Avenida Braz de Pina, em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio: fechamento às 23h

LUCIANO BELFORD
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Idosos indignados com 
vacinação suspensa: 
‘População feita de idiota’

Ao chegarem 
nos postos de 
imunização 
da prefeitura, 
muitos foram 
surpreendidos 
com informação

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Muito indignado, Amadeu Chaves, de 75 anos, não poupou críticas. “A incompetência continua e população feita é de idiota”, esbravejou

M
uitos idosos foram 
ontem a postos de 
Saúde, entre eles, o 
Centro Municipal 

de Saúde Heitor Beltrão, na 
Tijuca, para tomar a vacina 
contra a covid-19, mas acaba-
ram surpreendidos e bateram 
com a “cara na porta”. Eles 
não foram informados  sobre 
a suspensão da imunização 
de pessoas com mais de 75 
anos anunciada quinta-feira 
à noite, nas redes sociais, pelo 
prefeito Eduardo Paes. Todos 
reclamaram da falta de orga-
nização por não terem sido 
avisados com antecedência. 

“Nós viemos aqui para va-
cinar, a prefeitura coloca o ca-
lendário e depois não tem ca-
pacidade de administrar com 
a Secretária de Saúde e ficam 
trocando toda hora e avisam 
às 22h (do dia anterior). Essa 
hora tem muita gente dormin-
do e também avisam de ma-
nhã e nesse horário as pessoas 
já estão. A incompetência con-
tinua e a população é feita de 
idiota”, indignou-se Amadeu 
Chaves, de 75 anos.

Moradora da Cidade Nova, 
Vânia Maria Vilela, de 75, criti-
cou a falta de aviso e lamentou 
a viagem perdida. “Não fui in-
formada que não iria vacinar 
hoje (ontem) e vim sem saber. 
Cheguei aqui e estava certo de 
que seria 75 anos, mas falaram 
que talvez seria na semana 
que vem. Poxa, já estava tudo 
certo. A gente vem de longe, 
chega aqui e não consegue, dá 
com a cara na porta. Eu acho 
um descaso”, reclamou.

Em nota a O DIA, a Secre-
taria Municipal de Saúde pe-
diu desculpas aos idosos que 
se deslocaram ontem pela 
manhã aos postos de vacina-
ção. “A suspensão do calendá-
rio de vacinação foi divulgada 
por meio das redes sociais da 
secretaria e também com as 
unidades de saúde com o obje-
tivo de evitar o deslocamento 
dos idosos de 75 anos”.

 > O secretário muni-
cipal de Saúde, Daniel 
Soranz, argumentou 
que a vinda de pessoas 
de outros municípios 
para a capital pode ter 
sido um dos fatores 
que levou a prefeitura 
a suspender a vacina-
ção.  Soranz explicou 
que 10% das 460 mil 
doses já aplicadas no 
Rio foram para mora-
dores de outra cidades. 

Segundo o secre-
tário, o Ministério da 
Saúde diminuiu o nú-
mero de doses previs-
to para o município. 
“Com a redução e o 
aumento da demanda, 
a gente precisou inter-
romper”. Ele comentou 
ainda que os idosos de 
75 devem ser vacina-
dos na próxima sema-
na, mas não divulgou 
datas, porque depen-
derá da chegada de no-
vas remessas.

Nos últimos dias a 
capital aplicou 38 mil 
doses da vacina, 13 mil 
doses a mais do que 
estava programado. “A 
gente suspendeu por-
que não há doses para 
garantir toda a vacina-
ção desses idosos”.

O secretário defen-
de a criação de um 
calendário de imuni-
zação para a Região 
Metropolitana, para 
reduzir a migração 
de pessoas de outros 
municípios para cida-
des que recebem um 
número maior de do-
ses da vacina. “O mais 
importante é que seja 
feito um cálculo das 
doses e montem um 
calendário para a Re-
gião Metropolitana”.

Vacina para 
quem vem de 
outra cidade

Na noite de quinta-feira, 
pouco antes das 21h30, o pre-
feito divulou por meio de re-
des sociais que a procura por 
doses foi maior do que a quan-
tidade que a prefeitura tinha 
em estoque. “Infelizmente te-
remos que suspender a vaci-
nação prevista para amanhã 
e sábado para as pessoas de 75 
anos. Tivemos procura acima 
da expectativa e não temos 
garantia de que as doses que 
dispomos sejam suficientes. 
IMPORTANTE: Continuare-
mos aplicando a segunda dose 
normalmente. Aguardamos 
mais vacinas para prosseguir”. 

A secretaria afirmou que 
continua com a 2ª dose em 
pessoas com 76 anos ou mais.

A gente vem de 
longe, chega aqui 
e não consegue, 
dá com a cara na 
porta. Eu acho um 
descaso”

VÂNIA MARIA VILELA, de 
75 anos

 NO prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, anunciou ontem a sus-
pensão de aulas presenciais na 
rede municipal e privada na ci-
dade a partir da próxima quar-
ta-feira, dia 17. A suspensão, vale 
até o dia 1º de abril. O anúncio 
ocorre após restrições determi-
nadas pelo governo do estado 
para conter a disseminação do 
coronavírus. Segundo o prefeito 
Bruno Covas (PSDB), a medida 
se faz necessária para conter o 
avanço do coronavírus na cidade. 
O prefeito também anunciou a 

abertura de 555 leitos de UTI e 
enfermaria na cidade.

A prefeitura anunciou ainda 
dados de testes realizados na 
população. Os dados indicam 
25% de prevalência do vírus. Ou 
seja, um quarto da população 
na cidade de São Paulo já teve 
contato com o vírus. Em relação 
à faixa etária, os adultos de 18 
a 34 anos apresentam hoje a 
maior prevalência na cidade. O 
jovem adulto se contamina mais 
e há aumento significativo de 
internações nessa faixa etária.

PRESENCIAIS

Prefeitura de SP suspende aulas

Apesar de restrições, comércios 
abrem antes do horário permitido
O DIA flagra lojas na Av. Dom Helder Câmara, em Del Castilho, funcionando já às 10h

REGINALDO PIMENTA/ AGÊNCIA O DIA

Muitas lojas não respeitaram as medidas restritivas adotadas pela Prefeitura do Rio para conter a covid-19

No primeiro dia após o decre-
to da Prefeitura do Rio sobre 
novas medidas de restrições, 
equipe de O DIA flagrou lojas 
abertas antes dos horários pré-
-estabelecidos e escalonados. 
Pontos comerciais na Aveni-
da Dom Helder Câmara, em 
Del Castilho, abriram antes da 
10h30, horário instituído.

Na quinta, a prefeitura 
prorrogou medidas de prote-
ção à vida até 22 de março, e 
fez modificações em relação às 
ações anteriores, como horá-
rios escalonados de comércio, 
serviços e administração pú-
blica, para melhor distribuir o 
fluxo diário de passageiros nos 
transportes públicos.

O secretário de Ordem 
Pública, Brenno Carneva-
le, deixou bem claro algu-
mas penalizações rigorosas 
em caso de desobediência, 
como fechamento de todo 
um perímetro caso haja des-
cumprimento de apenas um 
estabelecimento.

Procurada, a loja ‘Somos 
Atacadistas’ afirmou estar 
ciente das medidas, mas 
apontou falta de clareza das 

mídias e portais de informa-
ções oficiais sobre quando iria 
começar a valer. “O nosso se-
guimento, segundo o nosso 
CNPJ, somos seguimento es-
sencial, pois comercializamos 
produtos de limpeza domésti-
co e industrial, como também 
produtos descartáveis e em-
balagem”, explicou a Adminis-
tração da ‘Somos Atacadistas’.

O DIA tentou contato 

com a ‘Maximus Calçados’, 
mas não obteve retorno. 
Também entrou em contato 
pelo telefone com a ‘Marbel 
Piso e Azulejos’, para saber 
se a loja estava ciente das 
normas. A administração 
respondeu com hostilidade, 
afirmando que não concorda 
com a determinação e que 
vai recorrer da decisão.

Questionada sobre as fis-

calizações das aberturas das 
lojas, a Seop informou que 
as equipes de fiscalização se-
guem nas ruas atuando em 
comboios e em ações destaca-
das da Guarda Municipal por 
todo o município. Em locais 
que as equipes não consegui-
rem fazer as ações presencial-
mente, sendo constatadas in-
frações, multas serão lavra-
das posteriormente’.

Niterói começa vacinar 
acima de 75 anos 
A Secretaria de Saúde de 
Niterói divulgou ontem 
novo calendário de vacina-
ção. Na próxima segunda-
-feira serão vacinados ido-
sos com mais de 77 anos. 
Na terça e na quarta-feira 
será a vez dos com 76 anos. 
Quinta  e sexta-feira serão 
os a partir de 75 anos.

A imunização é feita nas 
policlínicas da Engenhoca, 
Barreto, Fonseca, São Lou-
renço, Vital Brazil, Itaipu e 
Piratininga, no drive thru 
no Campus Gragoatá da 
UFF e no Clube Central, 
em Icaraí. Para receber a 1ª 
dose, os idosos devem levar 
documento de identidade 
com foto de acordo com o 
dia destinado a cada idade. 
A entrada nas policlínicas 

e no posto do Clube Central é 
autorizada das 8h às 16h, com 
imunização até as 17h. No dri-
ve thru vai de 8h às 17h. A po-
pulação pode consultar qual 
grupo será imunizado nas re-
des sociais, no http://www.ni-
teroi.rj.gov.br e pelo 153.

O prefeito Axel Grael san-
cionou projeto de lei que es-
tende os programas Renda 
Básica Temporária, Busca 
Ativa e Empresa Cidadã até 
julho. A iniciativa mantém, 
pelo mesmo período, distri-
buição de cestas básicas a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social, auxílio a 
MEIs, a taxistas e motoristas 
de vans escolares. O Legisla-
tivo ratificou participação no 
consórcio a FNP para aquisi-
ção de vacinas.

A Anvisa anunciou ontem o pri-
meiro registro de medicamen-
to para pacientes com covid-19. 
O antiviral Remdesivir terá na 
bula a recomendação para o tra-
tamento. O uso deve ser restrito 
para unidades hospitalares. O 

medicamento só pode ser usado 
em infectados que estão hospi-
talizados e com pneumonia, mas 
não em casos de quem esteja em 
ventilação mecânica. Só adultos 
e maiores de 12 anos com pelo 
menos 40 kg podem fazer uso.

DIA A DIA

ANVISA LIBERA MEDICAMENTO

Nos últimos dias 
a capital aplicou 
38 mil doses, 
13 mil a mais do 
programado
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Decisão foi proferida em ação civil 
pública ajuizada pelo Sindicato dos 
Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 
do Município do Rio (Satem RJ)

Andaraí: o MPF tem acompanhado de perto a situação do quadro de pessoal dos hospitais federais

A 
Justiça Federal expe-
diu liminar determi-
nando imediata sus-
pensão dos trâmites 

e efeitos do processo seletivo 
regido pelo Edital nº14/2020, 
do Ministério da Saúde, des-
tinado à contratação de 4.117 
profissionais de saúde para 
atuação temporária nos seis 
hospitais e três institutos da 
rede federal de Saúde do Rio.

Segundo a decisão da 10ª 
Vara Federal, expedida na úl-
tima segunda-feira, a União 
deve proceder à reanálise 
dos documentos comproba-
tórios de titulação acadêmi-
ca apresentados no certame 
pelos candidatos que tive-
ram pontuação zerada.

A decisão foi proferida em 
ação civil pública ajuizada 
pelo Sindicato dos Auxiliares 
e Técnicos de Enfermagem 
do Município do Rio (Sa-
tem RJ) e abrange essa ca-
tegoria de profissionais que 
se inscreveram no certame 
e tiveram suas pontuações 
zeradas: um total de 5.317 
auxiliares e técnicos de en-
fermagem. A liminar deter-

mina que seja elaborada pelo 
Ministério da Saúde uma 
nova lista de classificação 
do certame.

O DIA procurou o Mi-
nistério da Saúde e, até do 
fechamento desta edição, 
ainda não havia recebido o 
posicionamento da pasta.

PEDIDO DE TUTELA
O Ministério Público Fede-
ral (MPF) protocolou, ante 
a Justiça Federal do Rio de 
Janeiro, pedido de tutela de 
urgência para que a União 
seja obrigada a renovar os 
contratos de 1.419 profissio-
nais que exerciam atividades 
nos institutos e hospitais fe-
derais do Rio de Janeiro. A 
contratação temporária nos 
hospitais foi prorrogada em 
dezembro pela Medida Pro-
visória n. 1022/2020 e encer-
rou-se em 28 de fevereiro.

Na ação, o MPF pede que 
os contratos sejam reno-
vados até que o Ministério 
da Saúde efetue nova con-
tratação de profissionais, 
de modo a assegurar uma 
transição gradativa e segura 
nas unidades de saúde sem 
prejuízo do atendimento à 
população, especialmente 
diante do quadro da pande-
mia de covid-19.

O MPF tem acompanhado 
de perto a situação do qua-
dro de pessoal dos hospitais 

Operação contra quadrilha de furto de combustíveis 
Agentes cumprem 29 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a 23 denunciados na Baixada Fluminense

DIVULGAÇÃO / MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE JANEIRO

MPRJ faz operação contra quadrilha de furto de combustíveis na Baixada Fluminense

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) e a Subsecretaria de 
Inteligência (SSI/PMERJ), 
com apoio da Coordenadoria 
de Segurança e Inteligência 
(CSI/MPRJ) realizaram uma 
operação, na manhã de on-
tem, contra uma quadrilha 
que pratica furto de com-
bustíveis na Baixada Flumi-
nense. Os agentes cumpriam 
29 mandados de busca e 
apreensão em endereços li-
gados a 23 denunciados. 

A investigação do MPRJ 
identificou um esquema de 
subtração de caminhões-
-tanque que abasteciam as 
distribuidoras, em Duque 

de Caxias. Segundo o órgão, 
os veículos eram desviados 
da sua rota original e parte 
da carga era revendida a um 
preço inferior.

Os motoristas ligados à 
quadrilha levavam os ca-
minhões abastecidos até 
galpões clandestinos, onde 
o material era retirado. Os 
agentes já conseguiram 
identificar pelo menos cin-
co galpões. Além disso, dili-
gências realizadas durante 
a investigação conseguiram 
flagrar a ação.

A denúncia aponta que 
a organização se divide em 
seis núcleos: liderança, au-
xiliares diretos, motoristas, 

baldes, mecânica e núcleo 
dos negociantes. 

Ainda segundo o MPRJ, 
entre os líderes estão o sol-
dado reformado da Polícia 
Militar Armando Penelis, o 
sargento da PM Thomé Nas-
cimento Neto, José Janduy 
de Oliveira, vulgo Jájá, Thia-
go Coutinho Graça de Almei-
da e Wendel de Souza Silva, 
vulgo Peludo.

Na acusação, o MPRJ de-
monstra o uso de arma de 
fogo pela organização cri-
minosa. Eles foram denun-
ciados pelo crime de consti-
tuir organização criminosa, 
majorado pelo emprego de 
arma de fogo.

Investigações apontam que Marcelo 
Machado seria o  operador do grupo

Delegado Marcelo Machado é levado para a Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos

Agentes da Delegacia de 
Repressão aos Crimes Con-
tra a Propriedade Imaterial 
(DRCPIM) prenderam em 
flagrante ontem o delega-
do Marcelo Machado, adjun-
to da 38ª DP (Vista Alegre), 
sob a suspeita de produzir 
roupas pirateadas em uma 
confecção do Rio. 

De acordo com a Polícia 
Civil, além do delegado, o em-
presário Alfredo Baylon Dias, 
sócio dele, também foi alvo do 
mandado de busca e apreen-
são. Na casa do delegado, na 

Tijuca, os agentes apreende-
ram tecidos usados em sua 
confecção e outros materiais. 

EMPRESA DE ROUPAS PIRATAS
Investigações apontam que, 
enquanto o delegado esteve 
na Corregedoria da Polícia 
Civil, ele mesmo montou 
uma empresa de confecção 
de roupas piratas. A con-
fecção produz roupas com 
imagens de personagens que 
ficaram famosos no cinema 
e nos quadrinhos. Na oca-
sião, o delegado investigava 

a Delegacia de Combate à 
Pirataria. 

A operação ‘Raposa no 
Galinheiro’, visa desestabi-
lizar um grupo criminoso 
composto por quatro de-
legados, no qual Marcelo 
Machado seria o principal 
operador. Também são in-
vestigados: Alexandre Ziehe 
(ex-corregedor); sua filha, 
Juliana Ziehe (ex-titular da 
105ª DP); Robson da Costa 
Ferreira da Silva (ex-sub-cor-
regedor); e Fábio da Costa 
Ferreira (diretor de Assun-
tos Internos). 

Marcelo foi levado para a 
Cidade da Polícia para pres-
tar esclarecimentos. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br 

Justiça anula edital do Ministério 
da Saúde para hospitais do Rio

federais. Em agosto de 2020, 
o Ministério da Saúde publi-
cou edital de seleção públi-
ca simplificada para substi-
tuir 4.117 profissionais que 
haviam sido contratados 
temporariamente em 2018. 
Segundo informações apre-
sentadas ao MPF pela Su-
perintendência Estadual do 
Ministério da Saúde no Rio 
de Janeiro, neste processo 
seletivo foram efetivamente 
contratados até o momento 
3.376 candidatos, sendo que 

o certame destina-se à con-
tratação de 4.117 profissio-
nais de saúde.

Com isso, há um déficit de 
741 profissionais na rede fede-
ral decorrente do processo se-
letivo em questão, devendo-se 
levar em consideração, ainda, 
a existência de uma carência 
histórica de recursos huma-
nos nas unidades de saúde fe-
derais do Rio de Janeiro.

CARÊNCIA DE PESSOAL
No Hospital Cardoso Fontes, 

Delegado é preso sob suspeita de pirataria

No Hospital Cardoso 
Fontes, 62 dos 176 
leitos de enfermaria 
estão impedidos por 
falta de médicos, 
enfermeiros 
e técnicos de 
enfermagem

62 dos 176 leitos de enferma-
ria estão impedidos por fal-
ta de médicos, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem. No 
Hospital Federal da Lagoa, 
a previsão é que sejam sus-
pensos parcial ou totalmente 
serviços como quimioterapia, 
exames laboratoriais, tomo-
grafias, transfusão de sangue, 
endoscopia, hemodiálise, 
centro cirúrgico e pediatria, 
entre outros. A carência de 
pessoal também levou ao fe-
chamento de leitos destina-
dos a pacientes com covid-19.

“Nesse contexto, destaca-se 
que a diminuição e até mes-
mo o fechamento de diversos 
serviços, inclusive destina-
dos a pacientes com covid-19, 
além do bloqueio de centenas 
de leitos (um quantitativo de 
770 segundo informações do 
Ministério Público junto ao 
TC, em um grau de indispo-
nibilidade médio de 48%) por 
falta de pessoal, já é uma rea-
lidade nos hospitais e institu-
tos federais no Rio de Janeiro 
— agora sensivelmente agra-
vada pela finalização dos re-
feridos 1.419 contratos — em 
flagrante violação do direito 
à saúde, consectário lógico do 
direito à vida e ao valor axio-
lógico da dignidade da pessoa 
humana, um dos fundamen-
tos da República Federativa 
brasileira, não só da popula-
ção fluminense como de to-
das as pessoas no território 
nacional, conforme se pode 
aferir das recentes transfe-
rências derivadas do Estado 
do Amazonas”, afirmam as 
procuradoras da República 
Marina Filgueira, Aline Cai-
xeta e Roberta Trajano, que 
assinam a ação.
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João Pedro estava 
fazendo um curso  
de duas semanas na  
Vila Militar

‘Era o sonho dele ser militar do Exército’, 
diz pai de tenente morto na Linha Amarela
João Pedro 
Fontaine Manso 
foi baleado após 
reagir a uma 
tentativa de 
assalto na saída 
2 da via

O 
tenente João Pedro 
Fontaine Manso, 
de 25 anos, mor-
reu após reagir a 

uma tentativa de assalto na 
saída 2 da Linha Amarela, 
próximo à Rua Ramiro Ma-
galhães, na altura do bairro 
Encantado, na Zona Norte 
do Rio. No Instituto Médico 
Legal (IML), o pai do jovem 
disse que o sonho do filho 
desde pequeno era ser mili-
tar do Exército.

Rogério estava em Minas 
quando soube da morte do 
filho. Ele disse que João Pe-
dro estava no Rio para fazer 
um curso de duas semanas 
na Vila Militar, em Deodoro, 
na Zona Oeste.

“É muito fácil falar do 
João Pedro, porque ele era 
um ótimo filho, um profis-
sional dedicado e o sonho 
dele era fazer aquilo que 
ele fazia. Era o sonho dele 
desde pequeno ser militar 
do Exército Brasileiro. Todo 
mundo gostava dele, mui-
to educado e simpático. Ele 
estava fazendo um curso de 
duas semanas na Vila Mili-

po de Bombeiros foi acio-
nado para o local por volta 
das 20h50. A Polícia Mili-
tar também foi acionada. 
A Delegacia de Homicídios 
da Capital (DHC) realizou 
perícia.

O tenente era lotado no 
32º Batalhão de Infantaria 
Leve - Montanha. Com a 
morte dele, chega a 16 o nú-
mero de agentes de seguran-
ça mortos em 2021 no Rio, 
sendo 10 PMs, dois militares 
da Marinha, dois policiais 
civis, um guarda municipal, 

tar”, contou o pai do tenente 
ao RJTV, da TV Globo.

O CRIME

João Pedro reagiu e baleou 
um dos assaltantes, que não 
resistiu. Um dos bandidos 
atingiu o tenente, que tam-
bém morreu no local. O Cor-

Protesto 
marca 
enterro de 
passageira

Nas semanas anteriores à 
sua morte, na quarta-feira, 
a vítima da colisão entre o 
ônibus do BRT em que esta-
va e um carro que invadiu a 
pista seletiva, Eliana Almei-
da de Carvalho, de 57 anos, 
prestava assistência a uma 
vizinha, também vítima de 
acidente na pista do BRT. 
A colega foi atropelada, 
quando descia do ônibus, 
por uma moto que invadiu 
a faixa seletiva. Eliana foi 
sepultada na manhã de on-
tem, no Jardim da Saudade, 
em Sulacap. A vizinha Ana 
Selma Reis está em casa, 
com uma perna amputada. 

“Minha esposa e eu cui-
dávamos dela e, há 15 dias, 
levamos quatro cestas bási-
cas para ela. Pouco depois, 
a vítima era minha esposa. 
Mais uma trabalhadora a 
sofrer neste transporte in-
digno do Rio”, disse o por-
teiro José Ricardo de Car-
valho, de 54 anos, viúvo de 
Eliana, que também deixa 
três filhas e três netos. 

O sepultamento de Elia-
na teve tom de protesto, 
com cartazes. Entre eles: 
“Pedimos às autoridades 
mais fiscalização e punição 
aos infratores de trânsito”. 
A 43ª DP (Guaratiba) abriu 
inquérito para apurar o aci-
dente. O BRT disse que está 
prestando todo apoio à fa-
mília deEliana. 

É muito fácil falar do 
João Pedro, porque 
ele era um ótimo 
filho, um profissional 
dedicado e o sonho 
dele era fazer aquilo 
que ele fazia”
ROGÉRIO,  
pai de João Pedro Manso

um agente do Degase e um 
militar do Exército.

O Portal dos Procurados 
divulgou nesta sexta-feira 
(12), um cartaz para ajudar a 
DHC a encontrar os respon-
sáveis pela morte do tenen-
te. Quem tiver informações 
sobre o caso pode procurar 
o Disque Denúncia pelos te-
lefones 2253-1177 ou 0300-
253-1177, pelo WhatsApp 
(98849-6099), pelo aplica-
tivo Disque Denúncia RJ, 
além do Facebook e Twiter. 
O anonimato é garantido.

Morte de Fernando Iggnácio: 
MPRJ denuncia Rogério  
de Andrade e mais cinco
Crime aconteceu no estacionamento de um heliporto no Recreio em 2020

Rogério de Andrade foi denunciado pelo Ministério Público do Rio pelo assassinato de Fernando Iggnácio

O 
Ministério Público 
do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio da 
3ª Promotoria de In-

vestigação Especializada, de-
nunciou Rogério de Andrade 
e mais cinco pessoas pelo as-
sassinato de Fernando de 
Miranda Iggnácio, em 10 de 
novembro de 2020, no esta-
cionamento de um heliporto 
no Recreio dos Bandeirantes, 
na Zona Oeste do Rio. A víti-
ma e o denunciado Rogério 
de Andrade, são, respectiva-
mente, genro e sobrinho do 
falecido contraventor Castor 
de Andrade, que foi chefe do 
jogo do bicho no Estado.

De acordo com a denún-
cia, o crime foi cometido por 
Rodrigo Silva das Neves, Ygor 
Rodrigues Santos da Cruz, 
vulgo Farofa, Pedro Ema-
nuel D’Onofre Andrade Silva 
Cordeiro, vulgo Pedrinho, e 
Otto Samuel D’Onofre An-
drade Silva Cordeiro, seguin-
do ordens de Marcio Araujo 
de Souza e Rogério Costa de 
Andrade e Silva, vulgo Patrão.

A denúncia descreve que, 
por volta das 9h, os quatro 
primeiros denunciados che-
garam de automóvel ao local 
do crime, tendo três deles in-
vadido o terreno baldio que 
faz divisa com o heliporto, 
usando pelo menos dois fu-
zis. Após aguardarem por 
cerca de quatro horas, Fer-
nando Iggnácio desembar-
cou em seu helicóptero, re-
tornando de Angra dos Reis. 

Os denunciados, então, po-
sicionaram suas armas em 
cima do muro, a uma distân-
cia de, aproximadamente, 
quatro metros do local onde 
estava estacionado o auto-
móvel dele. A vítima foi atin-
gida com três disparos, um 
deles na região da cabeça.

Ainda de acordo com a 
denúncia, Marcio Araujo de 
Souza, um dos responsáveis 
pela segurança pessoal de 
Rogério de Andrade, foi o 
responsável por contratar, 
a mando de Rogério, os de-
mais denunciados para exe-
cutarem o crime. A investi-
gação identificou que Rodri-
go das Neves e Ygor da Cruz 
já trabalharam como segu-
ranças da Escola de Samba 

Mocidade Independente de 
Padre Miguel, cujo patrono 
é Rogério de Andrade.

MORTE DO CONTRAVENTOR

O contraventor voltava de 
uma viagem à Angra dos Reis, 
na Costa Verde, de helicópte-
ro, e, ao desembarcar, foi atin-
gido por vários tiros na cabeça 
quando caminhava em dire-
ção ao carro, ao lado da em-
presa Heli-Rio, no dia 10 de 
novembro do ano passado.

Antes de ser morto, Fer-
nando Iggnácio seguiu à ris-
ca um hábito adotado sem-
pre que viajava de helicóp-
tero com a esposa Carmem 
Lúcia de Andrade Iggnácio, 
filha de Castor de Andrade, 
morto em 1997. Ele desem-

barcou sozinho, foi condu-
zido em um veículo elétrico 
até o estacionamento e deu 
os últimos passos até o seu 
carro após percorrer cerca 
de 100m, onde foi baleado.

Fernando Ignácio travou 
uma luta durante décadas 
pela herança de Castor de An-
drade, lendário bicheiro mor-
to em 1997. Desde a morte de 
Castor, o filho Paulo Roberto, o 
sobrinho Rogério de Andrade 
e o genro travaram uma san-
grenta batalha pelo espólio da 
contravenção, principalmen-
te o das máquinas de caça-ní-
quel. O filho de Castor, Paulo 
Roberto, foi assassinado em 
1998, e Rogério de Andrade 
sofreu diversos atentados nas 
últimas duas décadas. .

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

A mediunidade pode ser identificada também 
nas pessoas que têm uma mediunidade aflorada, 
que podem sentir eventualmente uma desconfor-
to, como cansaço, como se sua energia estivesse 
sendo drenada. Isso ocorre, invariavelmente, quan-
do se depara com os chamados “vampiros ener-
géticos”, pessoas que vivem reclamando de tudo e 
de todos, sempre com comentários negativos em 
relação a sua vida.

Minha saudosa mãe tinha um tipo de mediunida-
de curiosa: aquela em que surge, do nada, a intuição 
se se deve ir ou não a um lugar, o que lá pode ocorrer. 
Esse tipo de mediunidade chama atenção para a 
possibilidade de acontecimentos ou encontros ruins.

Bem, estar profundamente ligado quase sempre 
com que se ama, é comum. Para quem é médium, 
contudo, é impressionante como se começa a pensar 
numa pessoa querida e eis que, de repente, ela faz li-
gação ou bate à porta. Isso acontece com frequência 
quando as pessoas queridas precisam lhe falar.

SOMOS SENSITIVOS

COMO 
RECONHECER 
UM MÉDIUM

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

Convivendo com médiuns há décadas, visitan-
do centros e terreiros de todos os segmentos, 
é natural que, pessoas leigas, apenas curiosas, 

me façam a clássica pergunta: “Como posso saber 
se sou médium?” Na verdade, todos nós temos al-
gum tipo de mediunidade, no mínimo, somos todos 
um pouco sensitivos.

Tem algumas pistas fáceis de identificar mé-
diuns. Médiuns sabem o que aconteceu sem preci-
sar que lhes digamos. É mais do que intuição. Não 
tem nada a ver com poderes da mente. Os próprios 
médiuns não sabem explicar as razões desses sen-
timentos e sensações tão aflorados em relação às 
demais pessoas.

Outra pista se revela naqueles que trazem um 
tipo de mediunidade que detecta imediatamente 
um ambiente “carregado” de energias negativas. 
Pode ser uma casa, uma festa, um shopping ou 
um estádio, lugares onde se encontram muitas 
pessoas. Outro tipo de mediunidade típica dos 
gêmeos, é aquela em que se sente emoções de 
amigos e familiares, estejam perto ou longe, a qui-
lômetros de distância. Não se trata de uma sim-
ples ligação afetiva, é muito mais. Sente-se o que 
outros estão sentindo.

Tem pistas 
fáceis de 
identificar 
médiuns. 
Médiuns 
sabem o que 
aconteceu 
sem precisar 
que lhes 
digamos”
ÁTILA NUNES

PAULO ESPER

GM lança 
‘Ronda 
Maria da 
Penha’

O cumprimento de medi-
das protetivas concedidas a 
mulheres vítimas de violência 
no Rio será monitorado por 
agentes da guarda municipal 
por meio do programa Ronda 
Maria da Penha. A iniciativa é 
uma parceria com o TJ-RJ.

Ao receberem notificação 
do Juizado de Violência Do-
méstica e Familiar contra a 
Mulher, guardas municipais 
irão à residência da vítima 
para verificar se ela está pro-
tegida. O agressor não pode 
aproximar-se dela, manter 
contato ou frequentar lugares 
onde ela costuma ir.

Serão 31 guardas e quatro 
viaturas adesivadas na cor 
lilás. As equipes terão três 
agentes, sendo sempre, pelo 
menos, uma guarda mulher.

Já os que têm a mediunidade mais exposta, 
definitivamente são intolerantes aos noticiários de 
TV, sempre carregados de notícias ruins, quando 
trazem notícias de pura maldade, como assassina-
tos, estupros etc. Por isso, a maioria desses médiuns 
prefere ficar lendo, ouvindo música, ter contato com 
a natureza. Ah, sim, são ótimos ouvintes para os que 
adoram uma bate-papo.

É óbvio que essas pequenas pistas para identificar 
pessoas com dons mediúnicos, pessoas que buscam 
literatura que as faça compreender mais ainda o 
que sentem, como publicações esotéricas, terapias 
alternativas, holísticas e por aí vai. Na verdade, todos 
que sentem a influência de espíritos, seja qual for a 
intensidade, é médium. Não é um privilégio, embora 
pareça ser, já que são raras as pessoas que não pos-
suem mediunidade, pelo menos, de forma simples, 
quase imperceptível.
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VASCO BOTAFOGO

Em busca da 
primeira vitória
Na estreia do técnico Marcelo Cabo, Cruzmaltino quer 
desencantar no Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu

RAFAEL RIBEIRO

Marcelo Cabo estreia no comando do Vasco, que não venceu no Carioca

O 
Vasco enfrenta o 
Nova Iguaçu, em 
São Januário, hoje, 
às 18h, na parti-

da que marca a estreia de 
Marcelo Cabo no comando 
do Cruzmaltino. Depois de 
duas derrotas consecuti-
vas, a equipe vascaína bus-
ca a sua primeira vitória no 
Carioca de 2021.

Nas primeiras partidas, 
Diogo Siston comandou 
um time sub-23 que acabou 
derrotado por Portuguesa e 
pelo Volta Redonda. A equipe 
cruzmaltina não conseguiu 
sequer marcar uma única vez 
no Campeonato Carioca.

Sob o comando de Marcelo 
Cabo, o Vasco deverá ser es-
calado com Lucão, Cayo Te-
nório, Miranda, Ricardo Gra-
ça e MT; Bruno Gomes, An-
drey e Carlinhos; Gabriel Pec, 

Laranjeira e Thales Magno. 
Cano, ainda lesionado, não 
deve ter condições de jogo.

O Nova Iguaçu, que es-
treou no Carioca sendo der-
rotado pelo Flamengo, tam-

bém busca a sua primeira vi-
tória na competição. A equi-
pe da Baixada Fluminense 
vem de um empate sem gols, 
jogando em casa, contra o 
Madureira.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nR$ 110 milhões. Esse é o va-
lor que o Flamengo deixou de 
arrecadar por conta da pan-
demia do coronavírus. Nessa 
hora, a palavra de liderança 
na parte financeira do clube 
tem que aparecer. Foi o que 
Rodrigo Tostes, VP de finan-
ças, fez. “Só vai comprar atleta 
depois que vender”, disse, ao 
‘GE’. E tem sido assim no Fla-
mengo: vendas altas e contra-
tações com o mesmo calibre. 
Mas é hora de moderação e 
olho na base. Estou batendo 
nessa tecla há tempos...

MODERAÇÃO 
NA CRISE

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

MAIS DO QUE UM ESTÁDIO

S
ão Januário é patrimônio da cidade do 
Rio. Após votação na Câmara Municipal, 
a Colina Histórica ganhou a alcunha e já 

cravo que é pouco para o que o estádio repre-
senta. É o único clube grande do Rio a ter casa 
desde 1927 e na Zona Norte, construído com a 
ajuda da torcida, levantado pelo suor de negros 
e operários que queriam colocar o Vasco de vez 
no cenário nacional e mundial do futebol. Con-
seguiram. Palco de cerimônias como as festas 
dos dias 1° de maio, o Dia do Trabalhador, e 
que contou com anúncios do então presidente 
Getúlio Vargas sobre as novas leis trabalhistas. 
Elas perduram até hoje. Sem falar no Carnaval, 
maior festa do país, que foi sediado em São 
Januário. Mas teve gente se isentando sobre 
projeto. Marcos Braz, vereador do Rio e VP de 
futebol do Flamengo, se recusou a votar em re-
lação ao reconhecimento do estádio como in-
teresse histórico, cultural, desportivo e social, 
fatos inegáveis sobre a Colina. Nessas horas,  
acredito que a rivalidade tem que ser deixada 
de lado. Dirigentes, políticos e pessoas passam. 
A história fica.

São Januário agora é patrimônio da cidade do Rio de Janeiro

 nEsperado, mas não me-
nos temido. Caio Alexandre 
acertou sua saída do Bota-
fogo. O garoto, destaque 
mesmo na péssima campa-
nha que rebaixou o clube 
para a Série B, vai atuar no 
Vancouver Whitecaps, do 
Canadá, com contrato até 
2024. O Alvinegro não fa-
lou em valores por medo de 
possíveis penhoras, mas a 
diretoria considerou uma 
boa compensação pelo atle-
ta, que vai ajudar na manu-
tenção das contas ao longo 
da temporada. Boa sorte e 
volte logo. 

ACONTECEU O 
ESPERADO

NECESSÁRIO PARA SOBREVIVER

 nO Vasco desligou 186 funcionários ontem. Algo sempre 
lamentável para a instituição e pessoas que perderam seus 
empregos. Estima-se economia de 40 milhões de reais no 
ano. Com receita de Série B, o clube decretou a paralisação 
dos esportes olímpicos (paralímpicos já haviam parado), o 
fechamento da sede do Calabouço e a mudança da direto-
ria administrativa de São Januário para o Centro. 
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Com duas vitórias seguidas na temporada, 
Glorioso volta a jogar pelo Estadual

Alvinegro quer embalar 
contra o Bangu

Com duas vitórias segui-
das, uma pelo Carioca e 
outra pela Copa do Brasil, 
o Botafogo, de Marcelo 
Chamusca, tem mais um 
desafio pela frente hoje. A 
equipe alvinegra encara o 
Bangu, às 21h05, no Nil-
ton Santos, e deseja ven-
cer novamente para em-
balar na temporada.

O Glorioso conseguiu 
dois resultados elásticos 
nas últimas partidas e 
deixou os seus torcedores 
empolgados com o come-
ço de trabalho de Marcelo 
Chamusca. A equipe de 
General Severiano ven-
ceu o Resende por 3 a 0 
e goleou o Moto Club, no 
Maranhão, por 5 a 0, na 
primeira fase da Copa do 
Brasil.

Marcelo Chamusca de-
verá escalar o Botafogo 
hoje com Douglas Borges; 
Jonathan, Marcelo Bene-
venuto, Kanu e Guilherme 

Santos; Pedro Castro, Luiz 
Otavio e Marcinho; Ronald, 
Warley e Matheus Babi. Com 
quatro pontos, o Glorioso 
quer vencer para buscar as 
primeiras posições na Taça 
Guanabara.

Equipe de menor investi-
mento mais tradicional da 
Série A do Carioca de 2021, 
o Bangu tenta se recuperar 
após perder para o Boavista 
por 2 a 0. O clube da Zona 
Oeste tem três pontos, con-
quistados após vencer o Ma-
caé na estreia.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Manutenção da equipe no treino
De olho no Fla-Flu, Maurício Souza repete time que venceu o Macaé

O técnico Maurício Souza co-
mandou mais uma atividade 
visando ao duelo com o Flu-
minense, amanhã, às 18h, no 
Maracanã, pela terceira roda-
da da Taça Guanabara. No trei-
no tático, a equipe titular foi a 
mesma que entrou em cam-
po contra o Macaé no último 
sábado: Gabriel Batista; Ma-
theuzinho, Natan, Noga e Ra-
mon; Hugo Moura, João Go-
mes e Pepê; Michael, Thiago 
Fernandes e Rodrigo Muniz.

O zagueiro Natan, que 
tem negociação avançada 
com o  Red Bull Bragantino 
(empréstimo com cláusula 
de obrigação de compra) foi 
mantido entre os titulares 

Mauricio Souza: clássico à vista

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

mesmo diante da iminente 
saída. Caso a transação seja 
concretizada até amanhã, 
Otávio é o provável substitu-
to. Yuri de Oliveira, que se re-
cuperou das dores no adutor 
da coxa direita, treinou entre 
os reservas e deve ser relacio-
nado para pegar o Tricolor.

Em relação aos jogadores 

do profissional que adianta-
ram o retorno nesta semana 
(Hugo Souza, João Lucas e Vi-
tinho), apenas o lateral-direito 
treinou 100% com os demais 
jogadores e fez parte do time 
reserva na atividade tática. O 
goleiro fez uma parte com o 
grupo e depois atividades es-
pecíficas em separado. O ata-
cante só participou do aqueci-
mento e depois ficou separado 
dos demais, na companhia do 
zagueiro Bruno Viana, que se 
recupera de uma fratura em 
um dos dedos da mão direita.

Dos três, Vitinho está des-
cartado para o clássico. Hugo 
Souza tem chances de ser re-
lacionado, e João Lucas, que 
aguarda o desfecho da nego-
ciação entre Flamengo e Cuia-
bá, não sabe se irá para o jogo.

Dificuldades para se reforçar
Alto custo do mercado tem sido entrave para o Tricolor

Em busca de reforços para 
o ataque, o Fluminense vem 
enfrentando dificuldades 
para contratar devido ao alto 
custo do mercado. De acordo 
com informações do portal 
“UOL”, nem mesmo o merca-
do sul-americano tem mos-
trado opções consideradas 
boas financeiramente para o 
clube carioca, que até o mo-
mento não tem nenhuma 
negociação avançada para 
reforçar o setor.

Roger Machado analisa 
positivamente as opções que 
tem, porém, sabe que o Flu-
minense precisa se reforçar 
para o setor. O Tricolor con-
ta com Luiz Henrique, Caio 
Paulista, Fred, Lucca e Fer-
nando Pacheco. Além deles, 
as promessas Samuel e John 

Mário Bittencourt: dificuldades

LUCAS MERCON / FLUMINENSE

Kennedy, que já disputaram 
jogos pelo profissional no 
Brasileiro do ano passado.

Um nome avaliado pelo 

Fluminense recentemen-
te foi o de Roger Guedes. O 
atacante deixou o futebol 
chinês. Porém, a concorrên-
cia com equipes com maior 
suporte financeiro tornam 
a negociação bastante com-
plicada. O Tricolor avalia 
investimentos mais altos 
por conta da disputa da 
Libertadores.

Os principais nomes ava-
liados são realmente Eduar-
do Sasha, do Atlético-MG, e 
Willian Bigode, do Palmei-
ras. O Fluminense deseja a 
contratação de ambos, po-
rém, tanto o Galo quanto o 
Verdão desejam manter os 
atletas, que não são titula-
res das suas equipes, mas são 
jogadores importantes nos 
elencos.

FOCO NOS LOS ANGELES LAKERS
LeBron James está pré-convocado pelos EUA 

para os Jogos de Tóquio. Mas não garantiu 

presença: está focado na conquista da NBA.

LUCAS FELBINGER
VENÊ CASAGRANDE

 > Mapeando o mercado 
em busca de um goleiro 
após emprestar Fernan-
do Miguel ao Atlético-
-GO, o Vasco pode apos-
tar em um velho conhe-
cido do futebol carioca. 
O clube fez uma sonda-
gem ao goleiro Júlio Cé-
sar, ex-Botafogo e Flu-
minense. A informação, 
divulgada inicialmente 
pelo canal “Detetives 
Vascaínos”, foi confir-
mada à reportagem de 
O DIA pelo empresário 
do jogador.

Júlio César, de 34 
anos, se despediu do 
Grêmio  após  duas 
temporadas na última 
quinta-feira e está livre 
no mercado. O jogador 
recebeu algumas son-
dagens de outros clu-
bes, mas a do Vasco foi 
a que mais animou. 
Procurado pela repor-
tagem, o Vasco não 
respondeu até o fecha-
mento desta edição.

Sondagem 
pelo goleiro 
Júlio César

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

Chamusca: início animador

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

Senai tem mais 
de 95 mil vagas 
em cursos no país
Dependendo da escolha, os alunos poderão 
estudar online. Há oportunidades gratuitas

DIVULGAÇÃO

V
ocê quer melhorar 
seu currículo ou 
ter mais oportu-
nidades de empre-

go? O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) tem 95.822 vagas 
na modalidade presencial, 
semipresencial e a distân-
cia (EaD).

No Senai, é possível se 
especializar de forma onli-
ne, com a possibilidade de 
cursos totalmente gratui-
tos. As ofertas são princi-
palmente no marketplace, 
com mais de 72 mil vagas 
que podem ser acessadas 
pelo Mundo Senai. 

O Senai disponibiliza, 
também, quase 23.793 mil 
vagas exclusivas nos esta-
dos. As ofertas estão em 11 

estados e podem ser aces-
sadas nos sites das federa-
ções. A região com maior 
oferta de cursos é São Paulo 
com 15.282 vagas disponí-
veis em todo o estado. São 
mais de 1.411 cursos, sendo 
possível conferir todas as 
áreas pela página do Mun-
do Senai/SP. No entanto, há 
vagas, também, em outros 
23 estados pelo país. 

O Senai/DF está com 
mais de 9 mil vagas aber-
tas para cursos gratuitos, 
cursos de qualificação pro-
fissional e de aperfeiçoa-
mento, além do de Técnico 
em Segurança do Trabalho. 
São 2.965 vagas do Progra-
ma Senai de Gratuidade 
Regimental e outras 6.050 
do DF Inova Tech, uma par-

ceria da instituição com o 
governo local, por meio da 
Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação do DF 
e da Fundação de Apoio à 
Pesquisa do DF (FAP-DF).

Para se inscrever, é ne-
cessário preencher o for-
mulário no site do Senai e 
anexar cópia do RG (fren-
te e verso). Um email será 
enviado ao candidato para 
confirmar a inscrição. Os 
pré-requisitos, assim como 
o início das aulas, variam 
de acordo com o curso. Há 
opções de turmas nos tur-
nos matutino, vespertino e 
noturno, nas modalidades 
presencial e semipresen-
cial — com 80% da carga 
horária a distância e 20% 
de forma presencial. 

Alguns cursos no Senai são na modalidade presencial, como o de mecânica, por exemplo

TOME NOTA!

Para o Rio de Janeiro, são ofertadas 7,4 mil vagas 

 NPara o Rio de Janeiro o Senai 
tem vagas para o Banco de In-
teresse, que  é uma platafor-
ma que permite a inscrição de 
candidatos para realizar, sem 
prazo, os cursos gratuitos. Os 
cursos podem ser na modali-
dade de Iniciação, Qualificação, 
Aperfeiçoamento e Técnico. As 

inscrições podem ser feitas no site 
www.firjansenai.com.br.

Na unidade de Santa Catarina, 
há 7,4 mil vagas disponíveis em cur-
sos de formação profissional para a 
indústria, incluindo as áreas de In-
formática, Eletricidade, Construção 
Civil, Moda, Tornearia, Marcenaria, 
Panificação e Confeitaria, Gestão 

e Desenvolvimento Pessoal. Do 
total de vagas, 6,8 mil são em 
cursos presenciais e 625 na mo-
dalidade à distância.

As formações são de inicia-
ção profissional, qualificação 
básica, aperfeiçoamento e es-
pecialização profissional, até a 
pós-graduação lato sensu. 

Prazo de negociação 
de dívidas de ICMS 
com o governo do 
estado vai até abril

MPEs 
podem 
renegociar 
dívidas

Micro e pequenas empresas 
de comércio e indústria, des-
de que não estejam cadastra-
das no Simples Nacional, já 
podem renegociar dívidas 
de Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS) com o governo 
do Estado do Rio. As MPEs 
têm até o dia 29 de abril para 
aderir ao Programa Especial 
de Parcelamento de Crédi-
tos Tributários do Estado do 
Rio de Janeiro relacionados 
ao ICMS (PEP-ICMS), que 
oferece descontos de juros e 
multas que variam de 30% a 
90% do valor devido. 

O ICMS é um tributo es-
tadual que incide sobre os 
mais diversos tipos de pro-
dutos, sendo aplicado tanto 
na comercialização de pro-
dutos internos como no caso 
de materiais importados. O 
destaque dessa resolução é 
o valor mínimo das parcelas 
que é de R$ 1.667,38. A ope-
ração é feita pela internet no 
Portal Fisco Fácil (www.fa-
zenda.rj.gov.br).

Para fazer uso dessa medi-
da, o empreendedor precisa 
atender alguns requisitos, 
como as dívidas devem ter 
ocorrido até o dia 31 de agos-
to de 2020 e não podem ser 
relativas à substituição tri-
butária; todas as operações 
deverão ser feitas preferen-
cialmente pela internet; o 
pagamento é à vista ou em 
até 60 parcelas mensais; Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte poderão aces-
sar o Refis, mas apenas aque-
las que não estejam inscritas 
no Simples Nacional.
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ECONOMIA

No Rio, 1,45 milhão de pessoas 
fora do auxílio emergencial
Em 2020, 5,69 milhões foram contempladas no estado. Estudo aponta que um em cada 
4 brasileiros não vão receber o dinheiro.  Parlamentares e políticos criticaram as medidas

 ESTEFAN RADOVICZ

Homem revira 
latas de lixo na 
Cinelândia em 

busca de comida

O 
teto de R$ 44 bi-
lhões para a reto-
mada do auxílio 
emergencial - apro-

vado pela Câmara dos Depu-
tados - vai deixar de fora do 
benefício mais de 17 milhões 
de brasileiros. No Estado do 
Rio de Janeiro, a estimativa 
é de que 3,38 milhões sejam 
elegíveis ao auxílio este ano. 
No ano passado esse núme-
ro chegou a 5,69 milhões. E, 
segundo o levantamento rea-
lizado pelo movimento Ren-
da Básica que Queremos, os 
que ficarão de fora serão os 
mais vulneráveis. Para se ter 
uma ideia, o novo teto é R$ 
20 bilhões menor que o gasto 
com a redução em setembro 
de 2020, de R$ 600 para R$ 
300. Pela proposta aprovada, 
um em cada quatro brasilei-
ros (26,82%) que receberam 
o auxílio em 2020 não terá o 
benefício este ano. 

O levantamento aponta 
ainda que o valor não é sufi-
ciente para comprar 25% da 
cesta básica de alimentos. No 
ano passado, foram destina-
dos R$ 294,9 bilhões para 68,2 
milhões de pessoas, que rece-
beram ao menos uma parcela 
do auxílio emergencial. Pes-
quisas indicam que 53% desse 
total foram para a compra de 
mantimentos, o que injeta di-
nheiro na economia como um 
todo. De acordo com os dados 
da Caixa Econômica, com o 

O Brasil já sabe o que o 
corte do auxílio emer-
gencial representa. Com 
o fim do benefício, em 
dezembro passado, qua-
se 27 milhões de pessoas 
voltaram à pobreza ex-
trema. Esses números 
trazem à tona uma tris-
te realidade: a fome e a 
miséria estão em rota 
ascendente. 

Para o professor e 
eventual pré-candidato 
à Presidência da Repú-
blica em 2022, Fernan-
do Haddad (PT), o pro-
blema é maior. “São dois 
problemas na realidade: 
as pessoas que vão ficar 
de fora e o valor a ser 
pago, que é infinitamen-
te menor que o pago ano 
passado”. Segundo Ha-
ddad, do ponto de vista 
humanitário mais pes-
soas estarão destinadas 
à fome no Brasil, e pelo 
lado socioeconômico 
haverá menos dinheiro 
em circulação na econo-
mia. “Será dramático”, 
lamenta.

“A tragédia social e 
econômica produzida 
pela incompetência de 
Bolsonaro em adminis-
trar a pandemia está se 
agravando muito! Esta 
PEC é um chute na bar-
riga vazia de nosso povo 
mais pobre. E foi apro-
vada por 366 deputados! 
Eles devem ter a cons-
ciência que podem se 
tornar cúmplices do ge-
nocídio”, adverte o pré-
-candidato e ex-minis-
tro, Ciro Gomes (PDT).

27 milhões 
na pobreza 
extrema 

fim do pagamento deixaram 
de ser injetados na economia 
R$ 32,4 bilhões, por mês. O va-
lor, muito abaixo do liberado 
ano passado, foi criticado por 
vários segmentos da socieda-
de civil, entre eles, organiza-
ções, políticos e parlamentares 
no exercício do mandato, que 
conversaram com O DIA. 

“Sabemos o papel essencial 
que a distribuição de renda 
teve em 2020, evitando o fe-
chamento de mais comércios, 
ampliação do desemprego e 
redução dos indicadores de 
fome e extrema pobreza. Isso 
bate diretamente na vida dos 
estados e municípios, que 
estão na linha de frente do 
combate à pandemia e com 
a arrecadação de impostos 
ainda mais reduzida”, aler-
ta Paola Carvalho, diretora 
da Rede Brasileira de Renda 
Básica, uma das organiza-
ções que integra a campanha 
#auxilioateofimdapandemia.

Para Douglas Belchior, 
professor da Uneafro Brasil 
e membro da Coalizão Negra 
por Direitos, uma família com 
três ou quatro pessoas não so-
brevive um mês com o valor 
de R$ 250. 

“Essa decisão coloca mais 
uma camada de crueldade 
nas ações do governo federal 
que, além de não ter um plano 
efetivo para combater a pan-
demia, ainda coloca milhões 
de brasileiros na pobreza, pes-
soas em sua maioria negras e 
periféricas, que passarão fome 
nos próximos meses”, avalia.

ABAIXO DO NECESSÁRIO

Para deputados, valor é insuficiente até para a economia

 NParlamentares criticaram as 
medidas aprovadas na Câma-
ra dos Deputados. O deputado 
federal Marcelo Freixo (Psol-RJ) 
chamou atenção para o custo 
básico das famílias: “A cesta 
básica em várias cidades está 
mais de R$ 500, o botijão pas-
sa de R$ 100. Como as famílias 
vão sobreviver recebendo R$ 
250 por apenas 4 meses? É uma 

covardia do governo Bolsonaro com 
os pobres no momento que eles 
mais precisam. Nossa proposta na 
oposição é pagar R$ 600 até o fim 
da pandemia”.

O deputado Rodrigo Maia (DEM-
-RJ) lembrou da estimativa de gas-
tos equivocada que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, fez no ano 
passado. “No início da crise, Guedes 
previa gastar R$ 5 bilhões e gastou 

irrisório diante das necessidades 
básicas do povo brasileiro, além 
de excluir uma parcela signifi-
cativa da população que tem 
no auxílio a única fonte de ren-
da para enfrentar a pandemia”, 
lamenta. “Enquanto o custo do 
benefício em 2020 foi de apro-
ximadamente R$ 300 bilhões, o 
limite de R$ 44 bilhões imposto 
pela base do governo no Con-
gresso para 2021 condena de-
zenas de milhões de brasileiros 
à fome e à miséria”, diz Molon.

São dois problemas na 
realidade: as pessoas que 
vão ficar de fora e o valor a ser 
pago é infinitamente menor 
que o destinado ao programa 
emergencial do ano passado”
FERNANDO HADDAD (PT)

A cesta básica 
em várias cidades 
está mais de R$ 
500, o botijão 
passa de R$ 100. 
Como as famílias 
vão sobreviver 
recebendo 
R$ 250?”
MARCELO FREIXO 
(PSOL)

Esta PEC é um chute na barriga 
vazia de nosso povo mais 
pobre. E foi aprovada por 366 
deputados! Eles devem ter a 
consciência que podem se tornar 
cúmplices do genocídio”
CIRO GOMES (PDT)

No momento 
mais grave desta 
pandemia, o 
governo impôs um 
limite que tornará 
o valor do auxílio 
irrisório diante 
das necessidades 
básicas do povo”
ALESSANDRO MOLON 
(PSB)

Com a situação 
atual, recordes de 
mortes diárias, 
estados sendo 
obrigados a 
impor medidas 
restritivas, fica 
claro que os 
R$ 44 bi não 
serão suficientes”
RODRIGO MAIA (DEM)

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

R$ 600 bi. Com a situação atual, 
recordes de mortes diárias, estados 
sendo obrigados a impor medidas 
restritivas, fica claro que os R$ 44 
bilhões não serão suficientes”. 

O deputado Alessandro Molon 
(PSB-RJ), também avalia que a 
média de R$ 250 é irrisória. “No mo-
mento mais grave desta pandemia, 
o governo impôs um limite que tor-
nará o valor do auxílio emergencial 
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Policiais prometem mais 
mobilização contra ajuste

DIVULGAÇÃO

Policiais fizeram pronunciamento em repúdio à PEC e organizam atos

A
pesar da aprovação da 
PEC Emergencial pela 
Câmara, os agentes 
das forças de seguran-

ça pública civil se mobilizam 
para levar o governo “a sanear 
de alguma forma” o arrocho 
prometido — estão previstos 
os congelamentos de salários 
e concursos. A União dos Poli-
ciais do Brasil (UPB) está con-
vocando as suas bases para 
uma carreata na quarta-feira 
pela Esplanada dos Ministé-
rios, em Brasília. O movimen-
to também é contra a reforma 
administrativa (PEC 32), que 
será a próxima prioridade do 
Legislativo. 

A UPB organiza ainda um 
ato dos policiais no dia 22 
de março, de 15h às 16h, em 
frente a cada uma das unida-
des de trabalho em Brasília. 
A princípio, a mobilização 
contará com policiais fede-
rais e policiais civis do Dis-
trito Federal.

“A fim de deixar claro o 
descontentamento pelo tra-
tamento injusto com o qual 
os profissionais de seguran-
ça pública civil, que mantive-
ram suas atividades durante 
toda a pandemia, vêm sen-
do tratados pelo governo, a 
UPB manterá sua mobiliza-
ção, sobretudo ante ao novo 
desmonte que se avizinha: a 
PEC 32”, declarou o grupo.

NO PAÍS

 n Na mesma nota, o Minis-
tério da Economia destacou 
ainda que, “quando decre-
tada a calamidade pública 
pelo presidente da República 
e validada pelo Congresso 
Nacional, a União, os estados 
e os municípios terão capa-
cidade de ação para socorrer 

a  p o p u la çã o,  p re se r va r  a 
saúde e manter os serviços 
públicos”. E afirmou que a 
emenda constitucional ga-
rante aos gestores o uso de 
mecanismos adotados nas 
economias mais desenvolvi-
das do mundo para a gestão 
das contas públicas. 

Mecanismos para gestão das contas

 n O Ministério da Economia 
considera a aprovação da PEC 
Emergencial pelo Congresso a 
“mais importante reforma fis-
cal dos últimos 22 anos – desde 
a sanção da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF)”. 

De acordo com a pasta, a 
PEC estabelece compromisso 
com o equilíbrio das finanças 
do país. “Com responsabilida-
de fiscal e social, o Brasil atrairá 
investimentos que impactam 

diretamente na geração de 
emprego e renda das famílias”, 
informou, por meio de nota.

Segundo a Economia, as 
medidas previstas no texto não 
atingem os servidores, pois não 
cortam salários e não retiram 
direitos, “além de permitir uma 
nova rodada de retomada do 
auxílio emergencial para os 
brasileiros, que estão em si-
tuação de risco durante a pan-
demia de covid-19”.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Mais importante reforma fiscal

Pasta ressaltou que a PEC não corta salários de servidores

AGÊNCIA BRASIL

CONFIRA

186/19 R$ 44 BI
Proposta de emenda 
constitucional ficou parada no 
Senado desde 2019, e agora foi 
aprovada com celeridade pelo 
Congresso Nacional

O Congresso aprovou o 
limite de R$ 44 bilhões para 
o pagamento do auxílio 
emergencial aos mais 
vulneráveis pela União

 > Com a PEC 186, servi-
dores da União podem 
ficar 15 anos sem rea-
juste. O alerta vem sen-
do feito pelas catego-
rias, tendo em vista que 
o texto cria um ‘subteto’ 
— um limitador de des-
pesas relacionado ao 
Teto de Gastos (EC 95), 
que dura até 2036. 

Para o presidente 
do Unacon Sindical, 
Bráulio Cerqueira, que 
é auditor de Finanças 
e Controle, os gatilhos 
desestimulam a recu-
peração do país. Ele 
considera ainda a aus-
teridade no setor públi-
co inapropriada sob o 
ponto de vista econô-
mico e administrativo.

“A PEC limita o gasto 
com auxílio a R$ 44 bi 
em 2021, contra R$ 300 
bi em 2020, isto dian-
te do agravamento da 
pandemia. Governo e 
Parlamento precisam 
rever o que fizeram com 
a maior brevidade”.

Categorias: 
15 anos de 
congelamento



FábiaOliveira

13 ANOS DE CARREIRA 

O 
mundo piscou e o jovem garoto de Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul, que estou-
rou com ‘Meteoro da Paixão’, em 2009, hoje 

completa 30 anos colecionando muitos hits ao 
longo de seus 13 anos de carreira. Em sua fase mais 
madura, Luan Santana já almeja novos desafios, 
como a carreira internacional. O cantor revelou à 
esta coluna com exclusividade que vem tendo 
aulas de espanhol para se aprimorar ainda mais 
enquanto desbrava o mercado latino. Luan sonha 
casar, ter filhos e construir família. Atualmente 
solteiro, ele descreve o par ideal: “verdadeira, 
autêntica. Que seja na dela e que eu precise cantar. 
Seja mais difícil”, adianta. Na entrevista abaixo, o 
sertanejo fala como tem feito para driblar a pan-
demia e também afirma que o isolamento social o 
possibilitou investir ainda mais em sua arte. 

 N Até ontem você era um garoto que andava estourado nas 
rádios e conquistando seu espaço na televisão. O mundo 
piscou e você está completando 30 anos e sendo um dos 
maiores nomes da música brasileira. Como você vê isso?

 LFico muito feliz de ver que construí uma trajetória muito 
enriquecedora. Tudo que passei para chegar no estrelato com 
“Meteoro” e todas as outras histórias que contei ao longo desses 
13 anos de carreira. Sonhos que realizei. Vejo o quanto sou grato 
ao meu público, ao reconhecimento de cada um... Eu amadureci 
na imagem e no som. É um processo natural. Parafraseando o 
Raul Seixas, a gente é um ser mutante, uma metamorfose am-
bulante. E me senti assim é gratificante. Me sinto na melhor fase 
da minha vida e da minha carreira.

 N  Afinal, você estar pronto para casar? E ser pai?

 LSim. Pronto mesmo para dizer: ‘sim’. Ser pai é o meu maior 
sonho. Mas não tenho pressa para nada. Sei que tudo acontece 
no tempo de Deus.

 N O que precisa uma pessoa para conquistar você?

 LSer verdadeira, autêntica. Que seja na dela e que eu precise 
cantar. Seja mais difícil.

 N Por que postar uma foto da Jade no Dia Internacional 
de Mulher?

 LTodas as mulheres que eu postei são mulheres que fazem 
parte da minha vida e deixei claro que cada uma representa 
outras tantas deste mundo. Mulheres fortes, importantes e que 
marcam meus dias e que representam e influenciam cada uma 
no seu papel.

 N Te incomoda os boatos sobre a sua sexualidade?

 LHoje não mais. Mas imagine um guri, de 16 e 17 anos, tendo de 
enfrentar maldades. Surgiam comentários, mentiras... Falaram 
muita maldade de mim. Saíram boatos na imprensa, na TV, mas 
sempre por parte de profissionais sem credibilidade. A verdade 
sempre prevalece.

 N Recentemente seus fãs tem comentado entre si sobre o 
fato de você ter lançado menos hits do que de costume. O 
que eles podem esperar para esse ano?

 LEstou totalmente focado na minha carreira, no trabalho com 
a nova gravadora, no foco nacional e internacional. Estou es-
tudando espanhol. Estamos no processo de produção, com-
posição... Em breve, vem muita coisa boa por ai!! O Luquinhas 
(Lucas Santos), que mora em Los Angeles, produz remotamente 
e o Gabriel Lolli, aqui do Brasil. Estamos fazendo um trabalho 
diferente diante da pandemia. Como juntar com muitos com-
positores ou músicos neste período? Se todos se conscientiza-
rem, tudo acontece com segurança e no tempo certo.. Estou em 
estúdio direto, criei uma casa estúdio, na região de Alphaville.

DIVULGAÇÃO 

Luan comemora 

 N A pandemia atrapalhou muito os artistas. Você chegou 
a suspender a banda para que eles pudessem receber seus 
direitos trabalhistas e contratar por show/live. Tem al-
gum plano B além da música que tem te ajudado a driblar 
a crise da pandemia? Qual?

 LTenho uma equipe unida e consciente de nossa união, pensa-
mos juntos, temos profissionais em busca de captação comer-
ciais para projetos - a maioria com ação social, como as que fiz no 
ano passado e arrecadamos toneladas de alimentos e material 
de higiene e limpeza. Mas, muito mais que isso, pude ter muito 
deles em causas importantíssimas pra mim, como a do Panta-
nal. Nada paga a minha gratidão por poder ajudar este local 
que eu amo e é um dos maiores biomas do mundo, por ajudar 
pessoas. Agora, no Dia Internacional da Mulher, lancei na minha 
rede social um novo movimento para ajudar àqueles que vivem 
em situação de vulnerabilidade social. Trata-se do projeto Mães 
da Favela 2021’. Em 26 de abril do ano passado, fiz uma live em 
que arrecadamos mais de 400 toneladas de alimentos. Diante 
de tudo o que, infelizmente, está acontecendo novamente no 
Brasil, precisamos dar ainda mais voz à causa. Até 8 de maio, na 
véspera do Dia das Mães, faremos muitas ações para mobilizar. 
Estamos juntos com a CUFA, que está em 27 estados e atua em 
5 mil favelas.

 N Celso Athayde, da CUFA (Central Única das Favelas) 
fala do projeto

 LO Luan faz parte desde o início e, depois, muitas empresas pas-
saram a nos ajudar. O nosso movimento é o único que a UNES-
CO reconhece na pandemia. Agora, novamente, vimos juntos 
(nós e o Luan) a necessidade de continuar e ampliar o projeto. 

 N  Muito se falou em carreira internacional do Luan. Não 
acha arriscado investir nisso agora, no meio de uma pan-
demia? O que já há de concreto sobre isso?

 LA pandemia veio e intensificou essa vontade que eu já tinha. 
Estou compensando este período sem shows, viagens, para 
produzir, pesquisar muito. Tem sido uma fase de renovação 
pra mim. Principalmente a fase de composição e produção. 
Tenho aproveitado a pandemia para me dedicar a produção de 
músicas. Agora, com o contrato com a Sony Music, tenho me 
dedicado cada vez mais a esse novo passo que pretendo dar em 
minha carreira. Praticamente estou morando na minha casa 
estúdio, gravando, compondo e produzindo... A arte é que nos 
move. Tenho vivido um período de tudo ao mesmo tempo ago-
ra. Esta é a máxima. Creio que nesta fase de pandemia, neste 
momento tão sensível pelo qual passa a humanidade, a gente 
fica com a mente pensando em tantas coisas... É como fala na-

quela música de Zeca Baleiro: “eu me sinto tão a flor da pele” 
, que todo assunto me toca a alma. A criatividade vem à tona. 
Einstein dizia que é na crise e nos momentos de adversidades 
que aflora o melhor de cada um, assim creio que a criatividade 
vem à tona. Ele dizia: “Não, pretendemos que as coisas mudem, 
se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode 
ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. 
A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite es-
cura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e 
as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo 
sem ficar ‘superado’... Sem crise não há desafios; sem desafios, a 
vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. 
É na crise que se aflora o melhor de cada um...”. Deve ser um 
sentimento coletivo o que sinto. Então, a criação me ajuda. O 
fazer movimento em parceria com ONGS, como SOS Pantanal 
e CUFA, me impulsiona.

 N Não pensa em fazer mais lives show?

 LSim. Breve teremos muitas novidades.

 N Com a saída de Simone e Simaria  do ‘The Voice Kids’, 
você toparia assumir a cadeira do programa? Toparia 
participar de outro reality? E de uma novela?

 LNunca houve convite nem do The Voice Kids, nem das novelas.

 N Qual foi o melhor momento nesses 13 anos de carreira? 
E o pior?

 LA primeira vez que ouvi a minha música na rádio e fui a um 
programa de TV (que, coincidentemente, foi o da Hebe) e que 
nascemos no mesmo mês com diferença de 5 dias. Este ano ela 
completaria, se tivesse viva, 92 anos. A primeira vez que as pes-
soas me pararam em um lugar me reconhecendo como famoso e 
todas as vezes que subo no palco. Mesmo em 13 anos, cada show 
é uma nova emoção, é diferente. E cada cidade, país, estado tem 
sua peculiaridade. Pior momento é o que todos vivemos agora: 
ficar longe dos palcos e dos fãs.

 N  O que tira Luan Santana do sério?

 LMentiras e injustiças. Também não gosto de pessoas que tra-
tam mal a outras. Sou da paz!

 N Tem algumas música ao longo desses 13 anos que não 
deram para você e você gostaria de ter gravado?

 LAcho que os compositores foram generosos comigo. Gravei 
todas que me atingiram o coração do público.

carreira internacional: 

‘estudando espanhol’

30 anos com 
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CÁLCULO NA VESÍCULA
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Kelly Key usou as redes sociais ontem para contar 
aos fãs a descoberta de um diagnóstico recente. 
A cantora revelou ter descoberto um cálculo de 
5 milímetros na vesícula. Segundo Kelly, o pro-
cedimento é considerado simples e precisará ser 
realizado para evitar a evolução do quadro para 
uma pancreatite.
“Apesar de ser uma cirurgia simples, principal-
mente porque não está inflamado, pra não 
inflamar eu vou precisar retirar. Estou falando 
de cálculo na vesícula de 5 milímetros, o que o 
torno perigosinho porque o canal tem mais ou 
menos esse diâmetro de 5 milímetros. Então 
em uma digestão um pouco mais intensa, ele 
pode ficar ali encalacrado e aí é onde rola o 
perigo da inflamação e pode haver até quadro 
de pancreatite”, explicou a artista.
A cantora acredita que o diagnóstico esteja 
atrelado a sua genética, uma vez que costu-
ma levar um estilo de vida saudável. “Por todo 
meu estilo de vida saudável me leva a crer 
que foi de origem genética. Minha tia teve e 
tirou a vesícula dela. A minha intenção em 
comunicar, acima de tudo, é alertar vocês. 
Porque parece algo bobo que a gente pouco 
dá atenção”, diz.

FAMÍLIAS DE BROTHERS NO 
COMBATE ÀS FAKE NEWS 
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O ator Babu Santana se meteu em uma confusão 
após uma publicação nas suas redes sociais por con-
ta do comentário em um post de Bruno Gagliso. O 
ex-BBB dizia que preferia Fiuk do que ‘Euliette’ como 
nova líder do ‘BBB 21’. ‘Euliette’ é como os haters estão 
chamando a advogada paraibana por conta de uma 
suposta vitimização da sister que, na opinião deles, 
quer ser o centro das atenções. 
Babu apagou o tuíte e pediu desculpas aos seguido-
res. Segundo ele, foi a assessoria que postou e não é 
a opinião dele sobre o jogo. “Minha equipe confundiu 
as contas e fez o tuíte pelo meu perfil. Peço desculpas 
à torcida, mas aquele tuíte não é uma opinião minha, 
por isso foi apagado. Adoro Fiuk e Juliette, espero que 
ambos possam ir longe no jogo. É isso, erros aconte-
cem e seguimos em frente”, escreveu o paizão.

Em meio ao maior índice de mortes no país por Covid-19 (pouco 
mais de 2 mil em 24h), o mais novo casal da praça, Bruna Marque-
zine e Enzo Celulari, resolveu fazer uma trilha na tarde de ontem, 
na Pedra da Gávea, Zona Sul do Rio. Enzo estava devidamente pro-
tegido usando máscara, já Marquezine, aquela que tanto pregou o 
‘fique em casa’ durante a pandemia, além de estar circulando fora 
de casa, não fez o uso da máscara. Puxado!

ASSUMIDOS E 
DESPROTEGIDOS

VOLTOU ATRÁS?
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 n O 1º Pajubá 

- Festival de 
Cinema LGBTI+ 
do Rio de Janei-
ro, que acontece 
até amanhã, de 
forma online e 
gratuita, vem 
exibindo deze-
nas de filmes, 
debates, mas-
terclasses e 
seminário.

 n Grupo Bom 
Gosto acabou de 
gravar a música 
‘Juramento do 
Dedinho’ com a 
participação do 
Mano Walter. A 
música será lan-
çada nas princi-
pais plataformas 
digitais em abril

Os administradores das redes sociais de alguns participantes do ‘BBB 21’, como 
Caio Afiune, Viih Tube e Pocah, se reuniram ontem em um movimento contra 
a disseminação de notícias falsas acerca dos acontecimentos da casa mais 
vigiada do Brasil. O intuito da campanha é alertar o público sobre a quanti-
dade de informações que circulam sem haver checagem sobre a veracidade, 
o que prejudica a imagem dos participantes de forma injusta.
Em comunicado divulgado pela equipe dos brothers, as famílias de cada um 
chamam a atenção para os cuidados com as fake news. “Não acreditem em 
tudo que circula na web sobre os participantes do #BBB21. Fiquem atentos 
aos posts tendenciosos e até mesmo mentirosos. Antes de julgarmos, é válido 
checar as fontes oficiais. Não vamos contribuir com a disseminação de #Fa-
keNews. Acreditamos que um jogo pode e deve ser jogado de forma honesta. 
Existem matérias ou postagens que não apuram e são feitas com objetivo de 
terem cliques. Não somos contra às análises de cada um, mas que isso seja 
feito de forma imparcial e com demonstração de vídeos e provas”.

AS BOAS ENERGIAS

 ALINE RISCADO E 

Nada como um banho de cachoeira para trazer boas energias e afastar o mau-
olhado. E foi isso que vez Aline Riscado por dois dias seguidos. A musa do verão 
compartilhou algumas fotos de um passeio que fez por trilhas cariocas 
desbravando várias belezas naturais da cidade. Tudo bem que as locações dos 
cliques eram incríveis, mas o corpão de Aline deixou seus seguidores b-a-b-a-n-
d-o. Ela recebeu muitos elogios, o que não é nenhuma novidade.

REPRODUÇÃO

Sete meses após sua demissão da Band, Luís Ernesto Lacombe revela o motivo da saída: “Foi uma espécie 
de censura que sofremos na Band, e me fez sair da emissora. Há uma demanda reprimida para conteúdos 
mais liberais, mais conservadores, e jornalistas que falam com esse público. A imprensa de um modo geral 
é dominada pelo pensamento de esquerda”, explica o apresentador que assume ser conservador.

DEMISSÃO POLÊMICA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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‘Vão ficar chorando 
até quando?’

Sol, calor e chuvas fortes...estas são 
algumas das características do 
verão. E é aí que está o perigo. A 

chuva enquanto fenômeno natural é 
necessária, mas as enchentes ocasio-
nadas por ela podem colocar em risco 
a população e também causar grandes 
prejuízos às cidades. Por isso é funda-
mental um trabalho de prevenção ao 
longo do ano para garantir a segurança 
e bem-estar das pessoas que moram 
nessas áreas de transbordamento e 
também para preservar os territórios.

O governo do Estado do Rio, atra-
vés da Secretaria do Ambiente e Sus-
tentabilidade do Instituto Estadual do 
Ambiente, tem atuado em ações pre-

As instituições justificam-se como 
referência de ordem e redutoras 
das incertezas e inseguranças do 

futuro. Quando a sociedade reclama do 
custo da manutenção de algumas ins-
tituições o faz por não perceber ou não 
visualizar a importância de suas existên-
cias. As inseguranças e incertezas que 
não desejamos para o futuro permeiam 
o presente e demonstram as fragilida-
des institucionais e o quanto os que são 
encarregados da implementação de po-
líticas públicas estão deixando a desejar.

Em meio à pandemia provocada 
pelo coronavírus sentimo-nos a deri-
va. A princípio, as autoridades fede-
rais disseram tratar-se de uma “gripe-
zinha” e que se poderia fazer tratamen-
to precoce com remédios que indevi-
damente receitavam, sem qualquer 
comprovação de sua eficácia. Ao con-
trário, com danosos efeitos colaterais 
comprovados.

O Brasil tem a sexta maior popula-
ção do mundo. Mas é o primeiro em 
mortes por covid. A China e a Índia têm 
seis vezes mais gente, seguidos pelos 
EUA, que têm quase o dobro, a Indo-
nésia e o Paquistão. Quase empatamos 
com a população da Nigéria, país afri-
cano com nossas características. Todos 
têm menos mortes diárias que o Brasil.

A pandemia foi tratada com desca-
so e os discursos oficiais, desde o re-
gistro do primeiro caso, são os mais 
estapafúrdios. Em junho passado o 
ministro da Saúde disse que o Norte 
e Nordeste representam o Hemisfé-
rio Norte, sofreram mais com a chega-
da do inverno e que haviam passado 
por sua pior fase. Mas, a crise se agra-
vou e no verão pessoas morreram no 
Amazonas, por falta de oxigênio, cujo 
transporte não foi providenciado pelo 
Ministro da Saúde, nomeado em razão 
de sua suposta capacidade logística.

É um descalabro o que estamos vi-

Limpa Rio: Prevenir para não remediar

Thiago 
Pampolha
sec est Ambiente e 
Sustentabilidade 

João Batista 
Damasceno
doutor em Ciência 
Política e juiz de Di-
reito do TJ/RJ 

ventivas em diversas regiões do Rio de 
Janeiro para garantir que a população 
não sinta o impacto das fortes chuvas, 
principalmente no período do verão. 

Desde o começo de 2021, a Secre-
taria do Ambiente e o Inea já inicia-
ram ações de limpeza e desassorea-
mento de rios, através do programa 
Limpa Rio, em 15 municípios, mais 
de 20 corpos hídricos foram con-
templados. O programa atua para 
melhorar o escoamento de rios, cór-
regos e canais, evitando o transbor-
damento e enchentes. A expectativa 
é retirar até o fim da limpeza cerca 
de 500 mil metros cúbicos de resí-
duos, que receberão a destinação 
ambiental correta. 

As ações do Limpa Rio fazem parte 
de um Plano de Contingência criado 
pelo governo do estado para as chu-
vas de verão. O objetivo é trabalhar de 
forma conjunta e integrada por meio 

venciando. Em agosto de 2020 a Pfizer 
ofertou ao governo brasileiro 70 mi-
lhões de doses de vacina para entrega 
em dezembro. O governo não respon-
deu à proposta que lhe fora feita. Em 
outubro o ministro Pazuello assinou 
protocolo para aquisição de 46 milhões 
de doses de vacina da China, mas o pre-
sidente o desautorizou e declarou que 
não a iria comprar e que quem a tomas-
se viraria jacaré. Os ofícios do Instituto 
Butantan de julho, agosto e outubro de 
2020, ofertando vacina, foram ignora-
dos pelo ministro da Saúde.

Somente a aquisição de vacinas pelo 
Estado de São Paulo levou o governo 
federal a se mexer e pretender adquirir 
antecipadamente da Índia. Mas, as au-
toridades indianas impediram a ação 
midiática. O governo insiste em suas 
fake news. Enquanto Israel já vacinou 
quase toda a sua população uma mis-
são foi enviada aquele país, à custa do 
erário, para avaliar um estudo de spray. 
Brincam com a vida humana. Despre-
zam a vida dos vulneráveis.

Cloroquina, remédio para verme e 
aplicação de ozônio era o que se ofer-
tava enquanto se debochava dos que 
morriam. “É uma gripezinha”, “Todos 
vamos morrer um dia”, “E daí?”, “Não 
sou coveiro”, “Vacina? Eu não vou to-

mar. Se você tomar vacina e virar jacaré 
não tenho nada a ver com isso”. Estas 
foram as pérolas contidas nas mani-
festações do chefe da administração 
federal. Com o atingimento de duas 
mil mortes diárias o presidente ainda 
declarou: “Chega de mimimi. Vão ficar 
chorando até quando?”.

A mãe ou pai que perde um filho 
chorará a vida toda. Um filho que per-
de um dos pais, também. Foi preciso 
que a justiça proferisse decisão reto-
mando o rumo da legalidade para que 
o presidente cessasse suas aleivosias e 
aparecesse usando máscara e um dos 
zeros declarasse apoio à vacinação.

A ideia, desde o começo era provo-
car a imunização do rebanho, com sa-
crifício da vida dos idosos e pessoas 
com comorbidades. Estes desonera-
riam o SUS, aqueles a Previdência. O 
Conselho Federal de Medicina partici-
pou do descalabro, autorizando remé-
dios de eficácia não comprovada. Mas, 
não se trata de genocídio. Genocídio é 
extermínio deliberado, parcial ou total, 
de uma comunidade, grupo étnico, ra-
cial ou religioso. Não é o caso. Mas, sem 
dúvida estamos diante de crime contra 
a humanidade. E os autores, por ação 
ou omissão, estão sujeitos ao Tribunal 
Penal Internacional.

de diversas secretarias e órgãos esta-
duais, oferecendo apoio à população, 
soluções rápidas e evitando tragédias. 

Outro fator importante que deve 
ser considerado quando falamos de 
prevenção e impacto das chuvas, é que 
parte desse trabalho passa também 
pela conscientização e educação am-
biental. Além dos resíduos orgânicos 
retirados dos rios, canais e córregos, 
o lixo doméstico também é um gran-
de vilão nesse processo e encontrado 
em grande quantidade nesses corpos 
hídricos. Sofás, geladeiras, pneus e até 
um carro já foram retirados em ações 
do Limpa Rio.

A população precisa fazer a sua 
parte e entender que cuidar do meio 
ambiente é cuidar do futuro. Ações de 
preservação ambiental, por menor que 
sejam, geram um impacto enorme e 
precisam ser incorporadas na rotina 
de cada um de nós.

Além das 
diferenças

Frei David, OFM
diretor-executivo da 
Educafro 
 

Convivo há mais de 20 anos com o 
novo desembargador do TRF da 2ª 
Região, William Douglas. Nesse pe-

ríodo, aprendemos o quão enriquecedoras 
são as diferenças. Sou negro, católico e de 
esquerda, acredito no socialismo, a par-
tir da experiência de vida de Jesus Cristo. 
O Dr. William Douglas é branco, evangé-
lico e é da direita ética e responsável. Já 
discutimos, nos irritamos e discordamos, 
com alto grau de respeito às diferenças. 
Seguimos rodando o país em nossa luta 
por Justiça. Cada um com suas crenças e 
ideologia. Ambos, não obstante, unidos 
pela crença em Jesus, na Justiça, na Edu-
cação e em dias melhores. Acreditamos 
ser possível acabar com o racismo, incluir 
pobres e negros e viver verdadeira demo-
cracia, com “paz e bem” que é o lema de 
São Francisco de Assis.

Escrevo menos para parabenizá-lo pela 
posse e mais para dizer que diferenças de 
ideologia e de teologia podem não só dia-
logar como caminhar e lutar lado a lado. 
Nossos laços como humanos, brasileiros e 
cristãos são mais fortes do que as diferen-
ças. Por isso, lamento que algumas pessoas 
de esquerda insistam em dizer que eu não 
deveria estar perto de um branco conser-
vador, juiz, rico, louro de olhos azuis. Do 
lado de lá, sei que ele ouve que “pega mal” 
andar com padre de esquerda e atuar em 
prol do combate ao racismo e da inclusão 
educacional da população negra – pauta 
que, equivocadamente, é considerada de 
esquerda. É pauta da Constituição, logo, 
de todos os brasileiros. O racismo não é 
assunto de esquerda nem de direita, de 
cristãos ou de ateus, de progressistas ou 
conservadores. É problema real, pauta que 
precisa ser de Estado e não de governo. É 
um problema de todos. Também seu, que 
está lendo esse texto.

O então juiz federal, agora desembar-
gador, William Douglas foi quem me mos-
trou que podem existir empresários do 
bem, brancos, ricos e igualmente compro-
metidos com a inclusão social e racial. Há 
mais de 20 anos, ele ministra palestras gra-
tuitas, consegue bolsas de estudo e livros 
para a Educafro. Mesmo discordando a 
respeito da extensão a ser dada às cotas 
raciais, estivemos juntos nessa discussão 
no Senado, nas audiências publicas, em 
incontáveis viagens, assim como em aulas, 
conseguindo bolsas, motivando e prepa-
rando jovens e adultos para melhorarem 
de vida. Juntos vimos se multiplicarem, 
em poucos anos, o número de negros nas 
universidades. Vimos as estatísticas cami-
nharem para um dia ficarem mais pareci-
das com a cara do povo brasileiro.

Ainda há muito a fazer. Mas fica o re-
gistro de que precisamos das autoridades 
e empresários com visão social. Precisa-
mos dos brasileiros de todas as cores para 
vencermos o racismo e o preconceito. Não 
precisamos concordar em tudo, nem ter a 
mesma ideologia, ou religião, ou o que for. 
Basta sermos brasileiros e querermos um 
Brasil melhor para todos e focar nas pautas 
além e acima das diferenças.

A tolerância e o respeito à diversidade 
precisam começar com os formadores de 
opinião, com a mídia, com os professores, 
com os líderes de cada grupo. Sem perder 
suas convicções, mas unindo-nos no que 
ajuda a dar dignidade ao povo. É preciso 
unir os diferentes em torno do que inte-
ressa aos preferidos de Deus. Que Deus 
abençoe o novo desembargador e a todos 
os homens de boa vontade!

“Em meio à 
pandemia 
provocada 
pelo 
coronavírus, 
sentimo-nos 
a deriva”

“A população 
precisa fazer 
a sua parte 
e entender 
que cuidar 
do meio 
ambiente é 
cuidar do 
futuro”

PAULO ESPER
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Ana procura Rodrigo e fica 
abalada quando Nina chega. 
Rodrigo fala com Lourenço que 
vai terminar seu namoro com 
Nina. Vitória se impressiona com 
o desempenho de Ana no treino. 
Rodrigo procura Ana e vê ela dis-
cutindo com a mãe sobre Júlia.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Giovanni fica inconformado 
com a armação de Bruna. Tanci-
nha afirma a Beto que só ficará 
com ele por três meses. Marie-
ta flagra Agilson com Lucrécia 
e Leozinho com Fedora. Beto 
prepara um jantar para Apolo e 
Tancinha.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 NBia faz sua apresentação, mas 
sente muita coceira e deixa o 
palco. Bia diz que alguém deve 
estar sabotando elas e vai tirar 
satisfação com Bel. Mili vai até a 
casa de JP, diz que ficará no Brasil 
e que aceita namorar um ele. Cris 
conta para os meninos que Mili 
está namorando com JP. Mosca 
fica irritado.

 20h50 | SBT | Livre 

DIVULGAÇÃO/GLOBO

DIVULGAÇÃO/GLOBO
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conturbada relação de Arthur e Car-
la Diaz, no ‘BBB 21’, ganhou mais um 
capítulo que está dando o que falar. 
Após voltar, por decisão do público, 

de um paredão falso, a atriz decidiu dar mais 
uma chance ao relacionamento com o cross-
fiteiro. Mas poucas horas após o reencontro 
do casal, Arthur já decepcionou os — poucos 
— que torcem por um final feliz para a dupla.

Durante a prova do líder da última quinta-

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

DIVULGAÇÃO

Carla Diaz e Arthur: 
momentos de uma 
relação conturbada que 
decepciona internautas 

FOTOS REPRODUÇÃO / TV GLOBO

-feira, após mais de cinco horas do início da 
atividade, Carla começou a passar mal, avi-
sou aos colegas que estava sentindo que ia 
desmaiar e deitou no chão. Nesse momento, 
Juliette, Thaís e Viih se prontificaram para 
ajudar a atriz. A poucos metros de Carla, Ar-
thur se limitou a olhar a cena e chegou até a 
virar de costas para a namorada enquanto 
ela era acudida. Nas redes sociais, a aparente 
indiferença do rapaz deixou os espectadores 
do reality indignados, e o nome do crossfiteiro 
foi um dos assuntos mais comentados do dia. 

Mesmo assim, Carla não pareceu se impor-

tar tanto com mais esse vacilo do boy. 
O relacionamento com Arthur pode ser, 

sim, uma estratégia de Carla. Foi o que a atriz 
insinuou em uma conversa com Camilla e 
João na quinta-feira na despensa. Carla disse 
que se ajoelhou e pediu ao crossfiteiro para 
ser seu parceiro no jogo e no amor pra “deixar 
claro muita coisa”. “Calma, relaxa”, disse ela 
aos amigos em tom enigmático.     

Enquanto isso, o público não esquece das 
atitudes do rapaz. E como “o Brasil tá ven-
do”, separamos outros 5 momentos um tanto  
quanto polêmicos de Arthur no jogo.

1) Interesse por Carla. No 

começo da edição, Arthur de-

monstrou interesse por Thaís. 

Mas a participante, por sua vez, 

se encantou com Fiuk. Aí sim, 

após ser descartado pela den-

tista, que Arthur começou suas 

investidas em Carla. Por isso, 

muitos fãs do programa enten-

dem que Arthur não queria fi-

car com Carla tanto assim, mas 

que ela foi sua segunda opção 

para não ficar sozinho na casa.

2) Distanciamento. Após 
indicar Rodolffo e Fiuk ao 
paredão, Carla ficou visada 
por boa parte da casa, que 
inclusive a tinha como op-
ção de voto. E, a partir do 
momento em que a barra 
pesou para a atriz, Arthur 
começou a se distanciar 
dela. Em sua defesa, o cross-
fiteiro alega que não queria 
atrapalhá-la no jogo. O ti-
ming para a decisão, no en-
tanto, intriga quem acom-
panha o reality.

3) Despedida. Ao ser eli-

minada, Carla recebeu o ca-

rinho dos colegas de confi-

namento em sua saída, que 

a abraçaram e confortaram 

após ouvir seu discurso de 

eliminação. Na ocasião, no 

entanto, o público sentiu 

falta de um carinho especial 

de Arthur, que não deu um 

último abraço e nem a mala 

de Carla carregou durante a 

despedida.

4) Indiferença. Após a eli-minação de Carla, muitos dos participantes começaram a falar mal da atriz na casa. O que incomodou o público é que Arthur não defendeu a atriz enquanto ouvia os co-mentários maldosos dos co-legas de confinamento. Aliás, a defesa de Carla não era feita nem quando ele era direta-mente envolvido na história, como no caso da indicação fei-ta pelo líder Rodolffo.

5) ‘Partiu’? Após uma 
declaração apaixonada, 
em que Carla pede que o 
parceiro seja seu compa-
nheiro “no jogo e no amor”, 
o crossfiteiro respondeu 
com um aperto de mão e 
um “partiu”. A reação, mais 
uma vez, pouco empolga-
da, revoltou os fãs do casal.

NÃO ERA AMOR, 
ERA CILADA

Relembre os vacilos de Arthur na relação com Carla Diaz no ‘BBB 21’. 

Namoro com crossfiteiro pode ser estratégia da atriz
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Horóscopo

Você vai querer ficar no seu canto. O seu sexto sentido 
pode te revelar algumas informações importantes.  
Será essencial controlar sua ansiedade. Aproveite 
demais o romance hoje. Cor: cinza.       

 Ao abandonar as velhas rotinas você será capaz de 
fazer coisas saudáveis. Busque atividades que 
despertem em você o senso de aventura. Uma 
amizade colorida pode virar namoro. Cor: creme.

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: abóbora, amor, amora, anagrama, angra, aramar, arma, aroma, 
bobo, bomba, bombom, gamar, gambá, garbo, garoa, grama, grana, maga, 
magno, magra, manga, mano, mora, morno, nabo, namoro, nora, norma

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O esforço vai te respaldar na vida profissional. Aposte 
na sua intuição para progredir na carreira. Procure se 
manter flexível com relação ao seu parceiro. Procure o 
equilíbrio sempre. Cor: verde-oliva.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Seja mais acessível às pessoas que trabalham com 
você. Conte com excelentes energias para sair da 
mesmice e mantenha o foco para não se distrair. A 
vida a dois promete bons momentos. Cor: lilás. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Imprevistos ligados ao trabalho podem aparecer. 
Busque se adaptar às novidades. Você vai se dar bem 
no final das contas.  Procure agir também de acordo 
com os desejos do seu parceiro. Cor: abóbora. 

LEÃO
23/7 a 22/8

Busque cuidar da saúde. Se mirar na direção certa, não 
há nada que você não consiga concluir. A companhia 
de pessoas próximas vai fazer bem. Com quem ama, 
há sinal de muita afinidade.  Cor: vinho.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A saúde pede mais atenção. Atividades físicas podem 
ser recomendadas. Vai sobrar energia para cuidar das 
tarefas, planeje-se muito bem. O romance ganha 
destaque hoje. Cor: amarelo-ouro.

LIBRA
23/9 a 22/10

O dia começa com ótimas vibrações. Aproveite o 
contato com as pessoas queridas, mesmo a distância. 
Não se surpreenda se o seu parceiro estiver meio triste 
com você hoje Cor: areia.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A família vai chamar a sua atenção. Você vai ter o 
apoio dos parentes. Hoje tudo o que você precisa é de 
calma e paciência em sua vida. Cuide e organize o seu 
lar. A paquera pode esquentar a noite. Cor: dourado.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você vai conseguir se expressar bem hoje. Pode causar 
uma boa impressão em colegas com a sua lábia. 
Certifique-se de não abraçar mais tarefas do que pode 
fazer. A leveza vai melhorar o romance. Cor: nude.      

Tome cuidado com os excessos de gastos. Organizar o 
orçamento do casal também pode ser uma tarefa.  
Você deve aceitar a responsabilidade pelo seu corpo 
não estar tão bem quanto gostaria. Cor: cereja

Grande momento astral para você. Cultive sonhos 
mais elevados e coloque os seus interesses em 
primeiro lugar. No amor, busque não sufocar o 
companheiro, é hora de pegar mais leve. Cor: rosa. 

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

Após prova 
do líder, 
Fiuk reclama
de dor no 
dedão do pé
Fiuk deu o sangue na prova do lí-
der ao lado de Rodolffo, no ‘BBB 21’. 
No entanto, o cantor comentou que 
está sentindo muita dor em seu cor-
po e que mal consegue andar. “Dói o 
joelho de um lado, o dedo no outro. 
Apoio a mão, dói”, reclamou. 

Caio, então, perguntou se Fiuk 
não quebrou o dedo do pé. O filho 
de Fábio Jr. voltou a reclamar da 
dor e não descartou uma possível 
lesão no local. “Eu corro muito rá-
pido e acho que enrosquei o pé ali 
em algum lugar. Estou achando 
que deu merda nesse dedão aqui 
mesmo”.

Em seguida, Rodolffo brincou 
com o ator sobre a performance 
dele na prova. “A lagartixa presta, 
hein”, brincou Fiuk, já que foi cha-
mado pelo sertanejo de lagartixa 
após a competição.  

Ex de Arthur 
comenta 
comparações 
com Carla Diaz
Ex-namorada de Arthur, do ‘BBB 
21’, Hemilly Bellon respondeu al-
gumas perguntas dos internau-
tas através do Instagram, ontem. 
Uma delas foi sobre as compara-
ções entre ela e Carla Diaz, atual 
affair do instrutor de crossfit. 

“Eu acho que existem algumas 
semelhanças, como o modelo de 
óculos parecido, a cor do cabelo, 
mas não acho igual não”, comen-
tou a digital influencer, que reba-
teu o comentário de que ela ‘dá de 
1000 a 0’ na atriz. “Não acho. Acho 
que cada um tem sua beleza. É 
muito ruim ficar comparando as 
pessoas. Acho que ela tem a beleza 
dela, e eu tenho a minha beleza.”

Em outro momento, a loura 
contou que não sente ciúmes de 
Arthur. “Não sinto nada pelo Ar-
thur, pelo o amor de Deus. Nada”. 
Sobre o comportamento do ex-na-
morado no jogo, Hemilly avaliou: 
“A minha opinião agora é que ele 
realmente não está se ajudando. E 
eu fico muito triste com isso por-
que sei que ele tem o coração bom, 
porém ele não se ajuda, realmen-
te ele está falando muita merda, 
infelizmente”.
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