
odia.com.br  I  QUINTA-FEIRA, 18/3/2021  I  Nº 25.100  I  R$ 1,50

ANDERSON 
LEONARDO E MC 
MAYLON FICAM 
FRENTE A FRENTE 
EM ACAREAÇÃO 
NA DELEGACIA. 
RIO DE JANEIRO, P. 6

RELATÓRIO 
O BRASIL NO 
EPICENTRO DA 
PANDEMIA, DE 
ACORDO COM 
MÉDICOS SEM 
FRONTEIRAS 
INFORME DO DIA, P. 2

MAIS UMA SEMANA 
DE MEDIDAS 
RESTRITIVAS NO RIO

Novo recorde no país: 
3.148 mortos em 24h 

Prefeitura do Rio se prepara para evitar 
colapso do sistema por falta de leitos. P. 3

COM A CHEGADA DE NOVAS DOSES, MUNICÍPIO DO 
RIO RETOMA HOJE A VACINAÇÃO DE IDOSOS. P. 4

Aos 2.648 óbitos divulgados ontem foram somados 
os 501 registrados no Rio Grande do Sul na terça. P. 5 

Organizações sociais fazem manifestação virtual hoje em 
todo o país reivindicando a volta do auxílio de R$ 600. P. 9 
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FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

LUCIANA GIMENEZ 
FAZ DESABAFO E 
PROTESTO 
CONTRA O 
ASSÉDIO NAS 
REDES SOCIAIS

TUANE ROCHA, MUSA  
DA SÃO CLEMENTE, 
DE 38 ANOS, FOI 
ENCONTRADA MORTA NO 
BANHEIRO DE CASA. P. 6

Rapper diz que não 
culpa ninguém, além 
dele mesmo, por sua 
eliminação do ‘BBB 21’. P. 15 

Movimento pede o 
‘seiscentão’ até o 
fim da pandemia
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WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO
COVID

Imunização de idosos de  
76 anos ocorreu ontem, 
além dos que podiam tomar 
a segunda dose
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Em sua segunda partida, o 
treinador do Vasco pega hoje a 
Caldense em jogo eliminatório 
da Copa do Brasil. P. 8 

Governador em exercício, Cláudio Castro anuncia que pode adotar 
ações mais severas para conter a proliferação do vírus.  RIO DE JANEIRO, P. 3 
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 N Desde 18 de fevereiro, o 
telefone da loja 133, do Centro 
Comercial, em Madureira, está 
mudo. Estou ligando para a Oi, 
mas ninguém apareceu para 
arrumar. Estou sem telefone 
há um tempão. Não sei mais 
a quem recorrer, preciso de 
ajuda para que isso seja 
resolvido.

 > Liliane Félix
Madureira

Telefone está mudo 
desde fevereiro

Falta de água há mais 
de uma semana

 N Há mais de uma semana 
estamos sem uma gota 
de água aqui na Rua Jorge 
Campelo. Os moradores 
de Austin estão sofrendo 
bastante com isso. Até 
quando esse tipo de coisa 
vai acontecer? Como vamos 
manter a higiene? Desde já 
agradeço.

 > Riq Nelson
Austin

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas
Online

Cláudio Castro estende 
medidas restritivas em 
todo o estado por mais 

uma semana.
RIO DE JANEIRO

Filha de musa da São 
Clemente encontrada 

morta em casa se 
pronuncia: ‘Para 
sempre, te amo’.

RIO DE JANEIRO

Ao ser citado na eliminação 
de Projota, Nego Di insulta 

Tiago Leifer.
DIVERSÃO

Mulher é presa 
desembarcando de 
ônibus com fuzil na 

Rodoviária do Rio
RIO DE JANEIRO

É óbvio 
que isso 
não é uma 
fatalidade”
MÉDICOS SEM 
FRONTEIRAS,
Sobre mortes por 
covid-19 no Brasil

O reconhecimento do governo federal de que precisa 
mudar a condução do Ministério da Saúde poderia 
ser a certeza de uma mudança de rumo, mas, pelas 

primeiras avaliações, não se sabe se isso vai acontecer. A or-
ganização Médicos Sem Fronteiras (MSF) preparou relatório 
em que diz que o Brasil é hoje o epicentro da pandemia da 
covid-19 no mundo, com o maior número de mortes diárias. 
Enquanto somos cerca de 3% da população mundial, atual-
mente respondemos por 15% dos novos casos. “É óbvio 
que isso não é uma fatalidade. Centenas de trabalhadores 
humanitários de nossa organização têm atuado na respos-
ta à covid no Brasil. Muitos deles são brasileiros, uma parte 
com grande experiência internacional em projetos de MSF, 
tendo a responsabilidade de trabalhar pela 1ª vez em seu 
próprio país. Outros vieram de diversos países e já trouxeram 
a experiência de ter enfrentado antes o novo coronavírus 
em lugares como Europa, EUA ou Iêmen”, diz o documento.

GRAVIDADE DA SITUAÇÃO
Um relato do MSF explica sua perplexidade. “Começamos 
nosso trabalho com pessoas em situação de rua em São 
Paulo e logo depois no Rio. Atendemos a populações mi-
grantes, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Esti-
vemos presentes também em Roraima, Amazonas, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás e neste ano continuamos 
a atuar no Amazonas e em Roraima para mitigar os impac-
tos da doença sobre os sistemas de Saúde locais”. 

 N Relatório da Defensoria 
Pública mostra que 25% 
das mulheres que, no mo-
mento da audiência de 
custódia, atendiam a cri-
térios para prisão domici-
liar, permaneceram presas 
preventivamente. 

InformedoDia

 N Secretário de Fazenda, Pe-
dro Paulo fala sobre regula-
mentação de transportes por 
app: “Será obrigatório que 
as plataformas paguem à 
prefeitura taxa de utilização 
da via pública, de 1,5% sobre 
valor total cobrado dos pas-
sageiros no mês anterior, e 
que os motoristas contratem 
seguros contra acidentes. Va-
lor pago será revertido para 
a manutenção das ruas”. 

TRANSPORTES 
POR APLICA-
TIVO NO RIO

AFP

RENAN OLAZ/CMRJ

ENCARCERAMENTO 
FEMININO

COVID-19 E 
POLÍTICA DE 
IMUNIZAÇÃO
Para evitar ação 

de prefeituras que 

não têm vacinas 

disponíveis, mas 

convocam cida-

dão, a presidente 

da CNMP, Sandra 

Krieger, sugeriu 

nota técnica para 

esclarecer so-

bre a política de 

imunização.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Brasil responde por 15% dos novos casos de covid-19 no mundo

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Secretário Pedro Paulo

A Fiocruz entregou ontem as primeiras 500 mil doses da vacina 
contra a covid-19 produzidas na instituição. Novas doses da Coro-
naVac chegaram ao Rio. No meio do caos já instalado em hospitais 
públicos e particulares, vacinação é a única medida efetiva. Mas o 
isolamento continua essencial.

O Ministério da Saúde tinha recebido até ontem dois milhões 
de doses de vacinas contra o coronavírus. Na sexta, chega mais 
um milhão. Não se pode esperar acumular vacinas! A logística já 
deveria estar definida para a distribuição imediata. E, assim, não 
interromper a imunização.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

NA PANDEMIA

Brasil: a luta 
contra a 
covid-19

Sem habilitação contratual 
Na assinatura com a Cedae, empresa estava inabilitada para transporte de água

DIVULGAÇÃO/CEDAE 

O serviço de transporte de água teve validade por três meses 

Uma construtora foi contrata-
da emergencialmente pela Ce-
dae, em abril de 2020, para for-
necer água por carros-pipa an-
tes mesmo de estar habilitada 
para o serviço. A assinatura de 
acordo entre a Construverde e 
a estatal foi feita um dia antes 
da atualização no contrato so-
cial da empresa prever a ativi-
dade. O serviço de transporte 
de água teve validade por três 
meses e custou R$ 2,2 milhões 
aos cofres públicos.

Segundo o advogado, es-
pecialista em Direito Públi-
co, Leonardo Cursino ouvido 
por O DIA, a prática é passí-
vel de denúncia ao TCE. “No 
momento da habilitação, se 
aquela empresa não preenche 
requisitos, não faz jus no mo-
mento posterior vir a preen-
chê-los. Até porque, ali seria 

considerada empresa inabi-
litada. Se não era legitimada 
na habilitação jurídica, que é a 
etapa de análise dos documen-
tos, o correto seria a saída da 
empresa da disputa”, explicou. 

O contrato vencido pela 
Construverde, com sede na 
Penha, foi publicado no DO de 
6 de abril de 2020 com assina-

tura registrada dia 3. À época, 
a Construverde não tinha con-
trato social atualizado para ha-
bilitação da entrega de água 
por caminhões pipa, o que só 
foi publicada no dia seguinte. 
O acordo rendeu à empresa 
R$ 2,268 milhões.

Segundo Cursino, entendi-
mento do TCU reitera neces-

sidade da compatibilidade 
entre objeto licitado e ativi-
dades previstas no contra-
to social das licitantes para 
fins da habilitação jurídica.

A Cedae informou que 
“o objeto do contrato social 
da empresa era compatível 
com os serviços contrata-
dos”. Explicou que o serviço 
atendeu às recomendações 
dos órgãos de controle e 
regulação. E que o contra-
to fez parte de medidas de 
enfrentamento à pande-
mia. Além disso, “por meio 
desta contratação, foi pos-
sível mobilizar, de forma 
imediata, inicialmente, 23 
caminhões pipa, que aten-
deram a 345 localidades e 
permitiram o abastecimen-
to de população estimada 
de 48.600 pessoas”.

Novo talão para estacionamento
Tíquetes dos anos de 2019 e 2020 serão válidos até 31 de março. Valor continua R$ 2

ARQUIVO O DIA

Talão terão 14 itens de segurança

A Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) anun-
ciou que o novo layout dos 
talões de estacionamento do 
Rio Rotativo, válidos para 
2021 e 2022 estará disponí-
veis para venda a partir de 
hoje. A resolução foi publi-
cada ontem no DO.

Conforme a SMTR, qual-
quer pessoa, física ou jurídica, 
que tenha cadastro aprovado 
na secretaria, pode comprar 
o novo talão, que será padro-

nizado na cor azul. A solicita-
ção para cadastramento deve 
ser feita na sede da secretaria, 
em Botafogo, mediante agen-
damento pelo e-mail agenda-
mento.smtr@gmail.com. Os 
revendedores devem entregar 
ao setor de protocolo da SMTR 
as relações de locais de reven-
da e de guardadores, devida-
mente cadastrados na Delega-
cia Regional do Trabalho.

A secretária assegurou 
que talões dos anos de 2019 

e 2020 serão válidos até o 
dia 31 de março deste ano.

Além de estabelecer a 
nova identidade gráfica, 
foram modernizados itens 
de segurança a serem ob-
servados a fim de evitar 
fraudes e falsificações. São 
14 itens. O valor do talão 
continua R$ 2. É impor-
tante destacar que os tí-
quetes com o visual antigo 
referentes ao ano de 2020 
e 2021 estão válidos.
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Soranz: ‘Abertura de novos leitos pode ficar impossível’
Apesar do descompasso com o governo federal na entrega de vacinas e liberação de vagas, prefeitura faz força-tarefa para evitar colapso

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Secretário Daniel Soranz: “A rede federal tem 800 leitos fechados por falta de recursos humanos”

meteram a abrir 80, dez já na 
próxima semana, para contri-
buir com a melhora na taxa de 
ocupação na cidade”, comen-
tou o secretário municipal de 
Saúde, Daniel Soranz.

Nesta semana, 50 leitos 
particulares foram realoca-
dos para a rede pública no 
Hospital São Francisco da 
Providência, na Tijuca. Ou-
tros 50 estão previstos até o 
fim da semana. Desde janei-
ro, foram 353 leitos abertos e 
pouco mais de 600 profissio-
nais de saúde contratados. 

Os leitos abertos desde 
janeiro foram nos seguintes 
hospitais: Ronaldo Gazolla, 
em Acari (150); Municipal 
Souza Aguiar (30); Univer-
sitário Clementino Fraga Fi-
lho, no Fundão (30); Munici-
pal Salgado Filho, no Méier 
(10); Municipal da Piedade 
(10); CER Evandro Freire, 
na Ilha do Governador (58); 
UTIs no CER Leblon (15); 
São Francisco da Providên-
cia, na Tijuca (50).

Escolhido depois de um cabo 
de guerra político em Brasí-
lia, o cardiologista Marcelo 
Queiroga deve tomar posse 
como novo ministro da Saúde 
na semana que vem, e a mu-
dança na pasta é observada 
com atenção pelo Rio. Hoje, 
há descompassos entre gover-
no e prefeitura por conta da 
demora na entrega de doses e 
abertura de leitos federais. En-
quanto isso, a cidade trabalha 
para evitar o colapso do sis-
tema. A taxa de ocupação em 
UTI no Rio está em 94%. 

O principal interesse da 
prefeitura na mudança do 
ministério é saber se haverá, 
agora, a divulgação de um ca-
lendário de distribuição de do-
ses para os municípios, a fim 
de evitar a suspensão da vaci-
nação, como já ocorreu duas 
vezes na cidade. Há outro pon-
to a ser afinado, este sobre a 
abertura de leitos na cidade. 

Os hospitais com maior estru-
tura são justamente os de ad-
ministração federal, mas boa 
parte do sistema tem leitos 
impedidos. A situação mais 
grave é no Hospital Federal de 
Bonsucesso, atingido por um 
incêndio em outubro.

“A rede federal tem 800 lei-
tos fechados por falta de recur-
sos humanos. Eles têm a me-

lhor estrutura física da rede, 
mas há problema de recursos 
humanos muito intenso. O 
nosso pedido ao novo ministro 
da Saúde é que possa recom-
por a força de trabalho desses 
hospitais e abrir leitos disponí-
veis. São hospitais de excelente 
qualidade e que podem ajudar. 
Desses 800, eles já se compro-

Medidas restritivas estendidas por 
mais uma semana em todo estado
Segue proibida a permanência de pessoas nas vias públicas no horário compreendido entre 23h e 5h

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

O governador em exercício, Cláudio Castro, afirmou ontem que as ações restritivas que devem ser adotadas podem ser mais severas

O 
governador em exer-
cício do Rio, Cláudio 
Castro, anunciou on-
tem que vai estender 

por mais uma semana as me-
didas restritivas para contar 
a proliferação de covid-19 em 
todo o estado. Castro afirmou 
que as ações que devem ser 
adotadas podem ser mais se-
veras. Antes, a informação era 
de que as medidas restritivas 
seriam estendidas por mais 
duas semanas, no entanto, o 
prazo foi reduzido para uma 
semana. Com isso, segue proi-
bida a permanência de pes-
soas nas vias públicas no ho-
rário compreendido entre 23h 
e 5h, entre outras iniciativas. 

Em relação ao comércio, 
a resolução prevê escalona-
mento de horário: lojas de 
rua – das 8h30 às 17h30; e 
shoppings – das 10h30 às 
22h, com 75% da capacidade 
de lotação. Para comércios e 
serviços enquadrados como 
essenciais, não há limitação 
de funcionamento.

As comemorações de 15 
anos, casamentos e formatu-
ras estão liberadas com 50% 
de ocupação nas casas de fes-
ta. Bares e restaurantes deve-
rão funcionar com metade da 
capacidade de lotação, com 
horário máximo até as 23h e 
cumprindo distanciamento de 
um metro e meio entre as me-
sas. A música ao vivo é permi-
tida, porém fica proibida pista 
e espaço de dança.

Autorizados a funcionar 
com 50% da capacidade: mu-
seus, centros culturais, cine-
mas e teatros; parques e re-
servas naturais; serviços de 
educação física (academias, 
centros de treinamento, es-
túdios e similares), parques 
de recreação infantil e clubes 
sociais. Ficam mantidas ativi-
dades esportivas de alto rendi-
mento, sem público.

PREFEITURA APERTARÁ TAMBÉM
A Prefeitura do Rio também 
pode endurecer medidas res-
tritivas nas próximas semanas. 
O município adotou escalona-

 > A assessoria do go-
verno do estado confir-
mou a informação de 
que municípios flumi-
nenses têm escondido 
leitos para evitar trans-
ferências de pacientes 
com covid-19. Segundo 
o governador do Rio 
em exercício, Cláudio 
Castro, a Secretaria Es-
tadual de Saúde des-
cobriu as vagas escon-
didas em vistorias em 
hospitais de diversas 
cidades. O objetivo era 
encontrar novos leitos 
para pacientes que es-
peram por internação 
na rede pública.

Castro não especifi-
cou quais municípios 
estariam escondendo os 
leitos. Hoje, o estado tem 
nove cidades com a taxa 
de ocupação de leitos de 
UTI em 100%. Em todo 
o estado, o índice de ocu-
pação de leitos é de 81%.

Já a Secretaria Muni-
cipal de Saúde anunciou 
a ativação de 50 novos 
leitos na rede privada 
para utilização pública. 
Foram abertos no hos-
pital São Francisco da 
Providência de Deus, na 
Tijuca. Está prevista ati-
vação de outros 50. Ao 
todo, foram abertos 353 
desde janeiro.

O Rio tem, atualmen-
te, 1.110 pessoas interna-
das por covid-19. Nos lei-
tos de UTI, a ocupação 
já passa dos 90%. A alta 
de casos graves e mortes 
em todo o Brasil começa 
a se refletir no Rio, e o se-
cretário de Saúde admi-
te endurecer as medidas 
restritivas, caso a prefei-
tura assim avalie.

Municípios 
escondem 
seus leitos

mento de horários de entrada 
e saída de trabalho, mas ade-
são tem sido baixa por parte da 
população. ODIA percorreu 
a Zona Sul na última quarta-
-feira, e boa parte do comércio 
estava aberto antes das 10h30, 
horário indicado no decreto. 
A Secretaria de Saúde admite 
aumentar o rigor de restrições 
com alta de internações e pro-
curas por emergência. 

“O comitê gestor vai definir 
quais são medidas podem au-
mentar. Avaliamos todos os 
números, indicadores, disse-
minação de casos e ocupação 
de leitos. Pode ser que seja ne-
cessário aumentar (o rigor)”, 
disse o secretário de Saúde, 
Daniel Soranz.

Interesse na 
mudança do 
ministério é se 
haverá calendário de 
distribuição de doses

RJ trabalha para 
abrir novos leitos 
nas cidades. Até o 
fim de março serão 
cerca de 500. Vamos 
buscar parcerias” 
CLÁUDIO CASTRO, 
governador em exercício

 NO Estado do Rio deve ter mais 
500 leitos para tratar a covid-19. 
Segundo o governador em exer-
cício, Claudio Castro, as unida-
des podem ser abertas até o fim 
de março em todo o estado. O 
comunicado foi feito nas redes 
sociais. “RJ está trabalhando 
para abrir novos leitos nas cida-
des e, desde quinta-feira passa-
da, mais de 100 foram abertos. 
Até o fim de março serão cerca 
de 500 e vamos continuar bus-
cando parcerias para que outros 
em hospitais federais também 

possam atender a população”, 
postou Cláudio Castro.

O governador reforçou que 
em apenas uma semana foram 
abertos 100 novos leitos e UTI 
e enfermaria. O governador ga-
rantiu que no início de abril ele 
irá inaugurar o Hospital Modular, 
em Nova Iguaçu, na Baixada. 

A fila de espera por vaga de 
leito em todo o estado é de 313 
pacientes. Nas últimas 24 horas, 
houve aumento de 107 pacien-
tes. Desse número, 162 represen-
tam a capital e a Baixada. 

UTI E ENFERMARIAS 

Promessa de entregar 500 vagas

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br
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Com novo lote, 
Rio retomará 
hoje vacinação
Nesta quinta, mulheres de 75 anos serão imunizadas. 
Amanhã é a vez dos homens com a mesma idade

REGINALDO PIMENTA

C
om a chegada de 96.660 
novas doses de vacinas 
do Instituto Butantan, 
a cidade do Rio vai re-

tomar hoje a imunização de 
idosos. Cerca de 345 mil doses 
serão distribuídas entre os ou-
tros 91 municípios do estado. 
Na capital, a remessa será par-
te do cronograma de vacina-
ção que será reiniciada hoje 
quando mulheres de 75 anos 
serão vacinadas. Amanhã, 
homens de 75 anos tomam 
vacina. Sábado haverá repes-
cagem para 75 anos ou mais 
(casais de 75 anos que preferi-
rem se vacinar acompanhados 
podem escolher o sábado). 

A vacinação ocorreu ontem 
para idosos de 76 anos e para 
quem já pode tomar a segunda 
dose. Daniel Soranz, secretário 
municipal de Saúde, reforçou 
a importância da imunização 
de toda a população. 

“A vacina reduz em quase 
100% dos óbitos e os casos de 
internação”, comentou Soranz. 
“Precisamos focar na popula-
ção com mais de 60 anos. A ex-
pectativa é vacinar essa faixa 
etária o mais rápido possível”.

Agentes de Saúde que par-
ticipam da campanha de va-
cinação relataram a O DIA 

que um dos principais pro-
blemas têm sido a comunica-
ção com os idosos. Segundo 
os profissionais, muitos che-
gam aos postos com calen-
dário antigo divulgado pela 
prefeitura. O cronograma 
elaborado no início do mês 
está defasado, já que, sem 
novas doses, a Secretaria de 
Saúde precisou interromper 
a vacinação por seis dias. 

Na manhã de quarta-feira, 
um idoso de 73 anos esteve 

no Museu da República para 
vacinar, mas foi informado 
pelo segurança que apenas 
pessoas de 76 anos ou mais 
podem receber a dose, por en-
quanto. “Mas eu estou com 
calendário aqui na mão, e 
diz que hoje é meu dia”, argu-
mentou o idoso, com o celular 
na mão. Um cartaz na entra-
da informava a idade correta: 
76 anos ou mais.

“Todos os dias chegam pes-
soas baseadas em fake news, 
notícias antigas. Muitas dor-
mem cedo e acabam não se 
informando sobre as atualiza-
ções do dia anterior. Tem sido 
um segundo trabalho nosso 
informar o dia certo, pedir 
para voltar semana que vem”, 
conta uma agente que não 
quis ser identificada.

A Secretaria de Saúde in-
formou que “os canais de co-
municação (site, Twitter, Fa-
cebook e Instagram) da pas-
ta estão sempre atualizados 
com as últimas informações 
sobre a vacinação contra a co-
vid-19, e que não usa Whatsa-
pp como “canal de comunica-
ção com usuários”.

A vacinação ocorreu ontem para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose

EXPECTATIVA DA PREFEITURA 

Idosos com 70 anos ou mais vacinados até fim de março

 NApesar do descompasso por 
conta da demora na distribui-
ção de vacinas por parte do 
governo federal, a Prefeitura 
do Rio espera vacinar todos os 
idosos com mais de 70 anos até 
o fim de março. A expectativa 
do secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, é de alinhar 
melhor com o novo ministro da 

Saúde, Marcelo Queiroga, um novo 
cronograma de distribuição de do-
ses. Desde o início da vacinação, o 
Rio já precisou suspender duas 
vezes por falta de estoque. 

“Vamos nos encontrar com o 
novo ministro da Saúde na Fiocruz. 
Ele deve anunciar calendário de 
distribuição de novas doses para 
a gente programar a vacinar da 

população com mais de 70 no 
mês de março”, comentou So-
ranz. Se o calendário não for in-
terrompido, pessoas com mais 
de 60 anos deverão estar vaci-
nadas até o fim de abril.

Ontem, cerca de 96 mil doses 
chegam à capital, das 444 mil 
recebidas pelo estado. Assim, o 
calendário poder ser retomado.

Tem sido um 
segundo trabalho 
nosso informar o 
dia certo aos idosos, 
pedir para voltar 
semana que vem”

AGENTE DE SAÚDE

Bombeiros 
vão vacinar 
em quatro 
quartéis
O Corpo de Bombeiros do Rio 
vai apoiar a vacinação contra 
a covid-19 abrindo quartéis, a 
partir de hoje para imuniza-
ção na capital. Enfermeiros e 
técnicos de enfermagem da 
corporação estarão em unida-
des definidas pela Diretoria 
Geral de Saúde. Nesta primei-
ra fase, quartéis do Humaitá, 
Copacabana, Vila Isabel e o 
Grupamento de Busca e Sal-
vamento, na Barra, receberão 
a população. O cronograma 
será definido pela Secretaria 
Municipal de Saúde, seguindo 
protocolos do Ministério da 
Saúde. O serviço funcionará 
de segunda a sexta, das 8 às 
17h. Sábados, das 8 às 12h.

Segundo o secretário esta-
dual de Defesa Civil e coman-
dante-geral dos Bombeiros, 
coronel Leandro Monteiro, 
a instituição vai cooperar na 
campanha de enfrentamen-
to à pandemia. É um plano 
conjunto de cooperação.

“Se o assunto é salvar vi-
das, estaremos engajados em 
qualquer causa. Em locais de 
difícil acesso, podemos dis-
por de viaturas 4 x 4, lanchas 
e aeronaves para ajudar aos 
municípios”, reforçou.
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Brasil tem 3,14 mil mortes em 24h. 
Para deputado, ‘situação não é crítica’
Líder do governo, Ricardo Barros afirma que país está ‘melhor que a maioria dos países de 1º mundo’

AFP

Brasil responde por 28% das mortes por covid no mundo. Número de óbitos pelo doença bate seguidos recordes, segundo levantamentos

O 
Brasil atingiu ontem 
mais um trágico nú-
mero de mortes por 
covid-19, 3.148 mor-

tes, sendo 2.648 de ontem 
somadas a 501 óbitos regis-
trados no Rio Grande do Sul, 
segundo dados do Ministério 
da Saúde e do Conselho Na-
cional de Secretários de Saú-
de (Conass). Ao todo o país já 
contabiliza 284.775 óbitos. Na 
contramão dos números, e 
parecendo ignorar o alerta da 
Fiocruz, de que o Brasil vive o 
maior colapso hospitalar e sa-
nitário da história, o líder do 
governo na Câmara, deputado 
Ricardo Barros (PP-RR), afir-
mou que a situação “não é crí-
tica” e que é “até confortável” 
no comparativo com nações 
de primeiro mundo. 

É importante destacar que 
o governo ao contar os mor-
tos usa o número referência 
de 1 milhão de habitantes, o 
que reduz a média. Mas, para 
contabilizar a distribuição 
das vacinas, utiliza o número 
de habitantes divulgado pelo 
IBGE, o que é o correto, infor-
mou uma fonte palaciana.

Mesmo com os leitos de 
UTI escassos, falta de oxigê-
nio, de insumos, de vacina e 
profissionais em todo Brasil, 
o líder do governo avalia que 
a Saúde vai bem. Segundo da-
dos do Observatório Covid-19 
da Fiocruz mostra que 24 es-
tados mais o Distrito Federal 
estão com a taxa de ocupação 
de leitos de UTI para a doença 
iguais ou superiores a 80% e 
15 superam os 90%. 

“Nosso sistema de saúde 
responde, está melhor do 
que a maioria dos países de 
primeiro mundo que estão 
na nossa frente em número 
de vacinados. Embora tenha 
começado mais tarde, já são 
10,3 milhões vacinados e 11,6 
milhões que já pegaram co-
vid e estão imunes. Então, 
nossa situação não é tão crí-
tica, é até confortável”, afir-
mou Barros.

O parlamentar vai um pou-
co além ao avaliar que quem 
teve covid está imune, o que 
não é comprovado cientifica-
mente.  Procurado pelo jornal 
O DIA, Alberto Chebabo, vice-
-presidente na Sociedade Bra-
sileira de Infectologia, disse 
que há possibilidade da pessoa 
que teve covid ser reinfectada. 
“É menos comum, mas pode 
acontecer sim”, contou. 

DESMENTIDO
Barros afirmou ainda que que 
o país ocupa a sexta posição 
na lista das nações que mais 
vacinaram até o momento. 
Mas levantamento feito pelo 
Our World in Data, que agrupa 
dados de imunização no mun-
do, o Brasil aparece na 11ª po-
sição em números absolutos 
e a na 89ª lugar de população 
vacinada.

 > Apesar de a população 
brasileira representar 
menos de 3% dos ha-
bitantes do planeta, o 
Brasil registrou na terça 
cerca de 28% das mortes 
pelo novo coronavírus 
em todo o mundo. No 
total, o país contabilizou 
2.798 óbitos pela doença, 
número recorde em ape-
nas um dia. o que equiva-
le a quase duas pessoas 
morrendo por minuto.

Ontem foram regis-
trados 9.997 óbitos no 
mundo e desde o início 
da pandemia, 2.672.645 
perderam a vida em to-
dos os países. Em nú-
meros absolutos, os Es-
tados Unidos perderam 
536.922 vidas e lideram o 
triste ranking de óbitos. 
Logo atrás estão Brasil, 
México e Índia. Os dados 
são da Universidade de 
Johns Hopkins, nos Es-
tados Unidos.

EUA e Brasil estão 
na frente no ranking 
de casos de covid-19. 
Os países tiveram mais 
de 29,5 milhões e 11,6 
milhões infectados 
respectivamente. 

País responde 
por 28% de 
óbitos mundiais

ATÉ O FINAL DE JULHO

Pazuello afirma que vai vacinar metade da população

 N Durante evento que regis-
trou a saída do primeiro lote 
de 500 mil doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca, produzi-
da em grande escala dela Fio-
cruz a partir do IFA importado 
pela China, o ministro da Saú-
de, Eduardo Pazuello, afirmou 
que metade da população 
brasileira será imunizada até 
julho, e a outra metade até o 
final do ano.

“Nós vamos fornecer 5,6 
milhões de doses de vacina 
contra a covid-19 só nesta 
semana. Isso não é um pro-
jeto pequeno e não é falta 
de trabalho. Isso é muita de-
dicação da equipe, foco na 
missão, prevenção, e nós va-
mos vacinar o nosso país até 
julho. Com metade da popu-
lação imunizada na meta-
de do ano, e a outra metade 
será vacinada até o final do 
ano. Vamos controlar essa 
pandemia antes do segun-
do semestre, essa é a nossa 
missão”, disse Pazuello.

A presidente da Fiocruz, 
Nísia Trindade, mencionou a 
importância para o futuro do 
país do Complexo Industrial 
de Biotecnologia em Saúde 
(CIBS), em construção.

“ N e s s e  m o m e n t o 

também, lembrar, que como 
mensagem do futuro, eu quero 
deixar aqui o compromisso já 
firmado de levantarmos o com-
plexo de Biotecnologia de San-
ta Cruz de inovação. Este é um 
comunicado para o futuro, é um 
aprendizado dessa pandemia”, 
afirmou Nísia.

NOVO MINISTRO
O futuro ministro da saúde, o mé-
dico cardiologista Marcelo Quei-
roga, disse que terá duas estra-
tégias para conter a pandemia 
de covid-19: o distanciamento 
social e a melhora no atendimen-
to hospitalar dos pacientes. Em 

entrevista na Fiocruz, Queiro-
ga evitou citar termos como 
restrição de circulação e o 
“lockdown” - medidas apon-
tadas por cientistas como a 
solução para aumento expo-
nencial no número de casos e 
mortes, mas que não contam 
com o aval do presidente Jair 
Bolsonaro. “Esses óbitos nós 
conseguiremos reduzir com 
dois pontos principais”, afir-
mou Queiroga. “Com políticas 
de distanciamento social que 
permitam diminuir a circula-
ção do vírus, e com a melhora 
na capacidade assistencial de 
nossos serviços hospitalares”.

Ministro da Saúde permanece no cargo por mais alguns dias

 > O Instituto Butantan 
entregou mais 2 milhões 
de doses da vacina contra 
coronavírus para o Pro-
grama Nacional de Imu-
nizações. Na última se-
gunda-feira, o instituto já 
havia feito uma remessa 
de 3,3 milhões de doses do 
imunizante ao Ministério 
da Saúde.

O Butantan entregou 
até o momento 22,6 mi-
lhões de doses do imuni-
zante CoronaVac, produ-
zido em parceria com o la-

boratório chinês Sinovac. 
O cronograma prevê que, 
até o fim de abril, o insti-
tuto tenha disponibiliza-
do 46 milhões de doses.

O Estado de São Paulo 
superou ontem a marca 
de 4 milhões de vacina-
dos, tendo 1,1 milhão de 
pessoas que receberam 
as duas doses necessárias 
para completar a imuni-
zação. Na fase atual da 
campanha, estão sendo 
vacinadas as pessoas de 
75 e 76 anos.

Mais 2 milhões de doses

 > O Ministério Público 
do Rio Grande do Nor-
te (MPRN) abriu uma 
investigação contra o 
prefeito de Natal, Ál-
varo Dias (PSDB), pela 
distribuição de ivermec-
tina como tratamento 
preventivo contra a co-
vid-19, após o recebi-
mento de pelo menos 
três denúncias sobre tal 
prática. O processo, que 
tramita em sigilo judicial 
investiga

Segundo fontes do 
Estadão com acesso aos 
documentos, a prática 
dos crimes dispostos 
nos Artigos 268 e 280 
do Código Penal que 
são, respectivamente, 
“infringir determinação 
do poder público, des-
tinada a impedir intro-
dução ou propagação 
de doença contagiosa” 
e “fornecer substância 
medicinal em desacor-
do com receita médica”.

Prefeito é denunciado

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br
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Polícia faz acareação entre 
Anderson e MC Maylon
Os dois estiveram por mais de duas horas na 33ª DP, em Realengo, ontem à tarde

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA 

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, na saída da 33ª DP

A
nderson Leonardo, vo-
calista do grupo Mole-
jo, e o cantor e dança-
rino Maycon Douglas 

Porto do Nascimento Adão, 
o MC Maylon, estiveram, na 
tarde de ontem, por mais de 
duas horas na 33ª DP (Realen-
go), na Zona Oeste da cidade, 
para uma acareação do caso 
em que o MC acusa Anderson 
de estupro. Pela primeira vez 
os dois ficaram frente a frente 
para esclarecer a relação se-
xual entre eles.

Segundo Feh Oliveira, ad-
vogada de Maylon, seu clien-
te manteve na acareação tudo 
o que ele já havia dito nos de-
poimentos anteriores. 

“Infelizmente houve uma 
tentativa de desmerecer e des-
qualificar. O acusado usou o 
corpo dele (Maylon) para dizer 
que, em razão do corpo dele, 
ele não podia ser vítima de cri-
me de estupro. O nome disso é 
‘body shame’, que é você tentar 
usar o atributo físico da vítima 
pra desmerecer. Tive que in-
terromper esse abuso em cima 

chamados para depor.
“Cada um apresentou sua 

versão dos fatos e a investi-
gação dará prosseguimento. 
Vamos juntar novas provas, 
as provas técnicas estão sen-
do geradas. Agora, as partes 
indicarão pessoas para teste-
munharem. Não há prazo para 
conclusão do inquérito, mas 
estamos trabalhando e investi-
gando. Se houver necessidade 
os dois poderão ser chamados 
para novos esclarecimentos”.

ENTENDA O CASO

O funkeiro e dançarino May-
lon Douglas Pinto de Nasci-

mento Adão, o MC Maylon, 
de 21 anos, acusa Anderson 
Leonardo, vocalista da banda 
Molejo, de estupro. O crime te-
ria acontecido na madrugada 
do dia 11 de dezembro do ano 
passado em um motel em Su-
lacap, Zona Oeste do Rio. 

Segundo MC Maylon, 
Anderson Leonardo teria 
forçado o funkeiro a ter re-
lações sexuais com ele. A 
ocorrência policial foi regis-
trada na 33ª DP (Realengo). 
O pagodeiro nega as acusa-
ções, admite que houve sexo 
com MC Maylon, mas “tudo 
consensual”.

do meu cliente. Não estamos 
aqui para discutir o peso dele 
(Maylon). Se for discutir isso, 
o Anderson sim é um homem 
forte, tem mais força que o 
Maylon. É muito comum nes-
ses crimes de estupro tentar 
desmerecer e culpar a vítima”, 
afirmou a defesa do MC.

A advogada ressaltou a cul-
tura do estupro. “O Anderson 
disse na acareação que foi indo 
pelas beiradas. Tanto se fala 
na cultura do estupro. As pes-
soas falam: vou botar só a ca-
becinha e coloca tudo, ou vou 
ficar só na portinha. Mas sem-
pre que não houver consen-
timento, há um estupro”. Feh 
Oliveira disse que está con-
fiante. “Com certeza saímos 
daqui confiantes em razão da 
contundência e coerência dos 
fatos narrados pelo Maylon”.

Na saída, Anderson disse 
poucas palavras. “Vocês vão 
saber de toda a verdade nos 
próximos dias, só isso que 
tenho a dizer”. Segundo o de-
legado Rodrigo Barros, a aca-
reação foi tranquila e a inves-
tigação continua. Ele afirmou 
que MC Maylon e Anderson 
Leonardo ainda podem ser 

Musa do Carnaval é 

encontrada morta

O laudo do Instituto Mé-
dico Legal (IML) apontou 
que a musa da São Clemen-
te, Tuane Rocha, morreu 
de causa natural, vítima de 
embolia pulmonar. A pas-
sista de 38 anos foi encon-
trada sem vida no banheiro 
de sua casa, na terça-feira, 
em Jacarepaguá.

Álvaro Rocha, de 71 anos, 
pai da musa, esteve no IML 
para a liberação do corpo 
e disse que, durante três 
dias, a mãe de Tuane, Eva 
Moreira da Silva Rocha, de 
66 anos, tentou falar com 
a empresária. Sem saber 
notícias da filha, a dona de 
casa saiu de Cordovil, na 
Zona Norte, para ir até a 
residência dela. Chegando 
lá, encontrou Tuane caída 
perto do banheiro da suíte.

“Quando a minha esposa 
abriu a porta (ela tinha uma 
cópia da chave) e entrou no 
quarto, ela viu a Tuane já 

sem vida. Ela entrou em de-
sespero e chamou os vizinhos. 
Infelizmente, minha filha já 
estava sem vida. De repente, 
ela pode ter passado mal, es-
corregou, caiu e bateu com a 
cabeça. O síndico olhou na câ-
mera e não viu nada de anor-
mal”, contou o pai. A empresá-
ria será sepultada no Cemité-
rio Vertical Memorial do Rio, 
em Cordovil, às 16h de hoje.

Um cartão de aniversário e di-
versas cartas foram divulgadas 
como provas da ligação entre a 
síndica Priscilla de Oliveira e o ati-
rador que matou Carlos Eduardo 
Monttechiari, no dia 1º de feve-
reiro. Segundo a polícia, a mulher 
tinha desavença com a vítima por 
questões administrativas do con-
domínio London Green Park, na 
Barra. Ela teria encomendado o 
crime com o namorado, Leonardo 

Lima, preso na terça-feira. O as-
sassinato foi flagrado por uma 
câmera de segurança. Segundo o 
RJTV2, Leonardo Lima era super-
visor no condomínio e mantinha 
relacionamento amoroso com a 
síndica. A vítima, Carlos Eduardo, 
já havia sido síndico do local e 
teria descoberto desvios de mais 
de R$ 800 mil do orçamento do 
condomínio por meio de notas 
fiscais fraudulentas. 

CONDOMÍNIO NA BARRA

CARTAS DIVULGADAS COMO PROVAS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Tuane: musa da São Clemente

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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VASCO FLAMENGO

Marcelo Cabo encara ‘final’ 
em seu segundo jogo
Vasco e Caldense se enfrentam hoje, em jogo único e eliminatório pela Copa do Brasil

RAFAEL RIBEIROVASCO

Marcelo Cabo já tem uma partida eliminatória pela frente, em Minas

E
m seu segundo desafio 
pelo Vasco, o treinador 
Marcelo Cabo já terá 
uma partida de contor-

nos decisivos. Hoje, às 17h30, 
em Minas Gerais, o Cruzmalti-
no  encara a Caldense, em jogo 
único e eliminatório pela pri-
meira fase da Copa do Brasil.

O atual formato da compe-
tição por si só já faria com que 
a partida fosse extremamente 
complicada. Mas outros fa-
tores contribuíram para dar 
uma cara ainda mais decisi-
va para jogo. Inicialmente, o 
duelo seria na parte da noite. 
Porém, por conta das medidas 
restritivas adotadas pelo go-
verno de Minas Gerais devido 
à pandemia, a partida passou 
para as 17h30. 

Além disso, o Vasco chegou 
à cidade mineira de ônibus na 
última terça-feira, algo pouco 
convencional para os dias de 

hoje. Marcelo Cabo não sabe 
se poderá contar com Lean-
dro Castan e Germán Cano na 
partida. Os dois ainda se recu-
peram de problemas muscula-
res que sofreram após a vitória 
sobre o Goiás, no último jogo 

do Brasileiro do ano passado.
O Cruzmaltino deverá ir 

para campo com Lucão; Zeca, 
Ernando (Leandro Castan), 
Ricardo Graça e MT; Bruno 
Gomes, Andrey e Marquinhos 
Gabriel; Pec, Tiago Reis (Cano) 

e Talles. Um empate contra a 
Caldense é o suficiente para 
fazer o Vasco avançar de fase 
na competição.

FUTURO DE CASTAN
Ainda segue indefinido o futu-
ro de Leandro Castan no Vas-
co. No entanto, segundo infor-
mações do “ge”, decisões só se-
rão tomadas após o jogo com 
a Caldense. Apesar do “misté-
rio” se o capitão Cruzmaltino 
fica ou não, já se sabe que há 
vontade do jogador e da dire-
toria de que ele permaneça. 

Para que o atleta de 34 anos 
fique no Rio, será necessário 
que haja uma diminuição em 
seu salário para essa tempora-
da. O Vasco, que não vive uma 
boa fase financeira, vai jogar a 
Série B neste ano, e a tendên-
cia é que o contrato do jogador 
volte a vigorar em 2022, caso o 
clube consiga o acesso. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO enxugamento do elenco do 
Vasco é uma necessidade do clu-
be. Com cerca de 720 milhões 
de reais em dívidas e a perda 
de R$ 100 milhões em receita 
pela queda à Série B, a barca já 
passou e vai voltar pra buscar 
mais gente. Werley, Neto Bor-
ges, Henrique e Lucas Santos 
ainda têm contrato, e Alexandre 
Pássaro busca novo caminho 
para eles. Alívio na folha sala-
rial e movimentos cirúrgicos no 
mercado. Parece que, enfim, o 
Vasco está contando com pes-
soas que sabem fazer futebol...

E VEM MAIS POR AÍ 
NO VASCO...

AFP

O LUCRO TEM QUE SEGUIR

F
az pouco mais de um ano que o mundo 
vem enfrentando a pior crise de saúde e 
econômica dos últimos 100 anos e, claro, o 

futebol não foge disso, principalmente quando 
falamos sobre perdas com lucros em relação 
à bilheteria. O Flamengo, que tem uma das 
maiores torcidas do planeta, sofre — e mui-
to — sem a renda dos rubro-negros. Mesmo 
assim, consegue honrar seus compromissos. 
Uma explicação clara é não só a política de aus-
teridade, mas também a quantia que acumu-
lou com vendas de jogadores. Foram mais de 
600 milhões de reais em vendas de jogadores 
da base: Vinicius Jr. (foto), Paquetá e Reinier, 
com vendas que ultrapassam os 130 milhões de 
reais cada, encabeçam a lista que mantém boa 
parte da estrutura rubro-negra em pé. Quando 
falei sobre a necessidade de dar espaço para 
os garotos, é sobre isso: continuar vencendo 
e lucrando com as joias, ainda mais na atual 
situação do mundo. E o Flamengo, a cada ano, 
mostra que sabe fazê-lo muito bem. É um re-
cado para quem está se reconstruindo ou até 
mesmo com a corda no pescoço. 

 nBayern de Munique, Bo-
russia Dortmund, Chelsea, 
Liverpool, Manchester City, 
Porto, PSG e Real Madrid es-
tão nas quartas da Liga dos 
Campeões. Diferentemente 
dos outros anos, onde times 
menores chegaram longe, 
só temos o Porto como ze-
bra (que nem é tão zebra as-
sim, mas eliminou a Juven-
tus de Cristiano Ronaldo). 
Voltando ao formato ida e 
volta, qualquer confronto 
será complicado a partir de 
agora. Será uma das Cham-
pions mais difíceis. Olho nos 
craques...

AFUNILOU COM 
UMA ZEBRA

AGORA FORAM ELAS

 nO Fluminense já havia vencido um Fla-Flu na última se-
mana, por 1 a 0, no Maracanã. E o Tricolor emplacou mais 
uma vitória no clássico diante do maior rival. Com gols de 
Kailane e Letícia, as meninas das Laranjeiras derrotaram 
o Rubro-Negro por 2 a 0 e vão enfrentar o Botafogo na final 
do Carioca, já que as alvinegras venceram o Vasco por 3 a 
0. A final será no sábado, no Nilton Santos. Grande fase!

A
FP

Goleiro alvinegro, de 32 anos, é bem 
avaliado pela cúpula rubro-negra

Possível venda de 
Hugo Souza faz Gatito 
ser cotado no clube

O interesse do Ajax no golei-
ro Hugo Souza, de 22 anos, 
fez com que o nome de Gati-
to Fernández voltasse a ser 
ventilado no Flamengo. O 
nome do goleiro paraguaio é 
bem avaliado no Rubro-Ne-
gro e, caso o jovem realmen-
te saia do clube da Gávea, o 
jogador do Botafogo pode 
entrar na pauta rubro-negra.

Como O DIA informou 
em primeira mão, o Ajax 
tem interesse na contrata-
ção do goleiro do Flamengo. 
Ainda não há uma oferta do 
clube holandês pelo jogador. 
Hugo Souza tem contrato 
com o Rubro-Negro até o 
fim de 2025.

Gatito Fernández teve 
uma temporada complica-
da no Botafogo, mas por ora 
permanece no clube alvine-
gro. Ele tem vínculo com o 
Glorioso até o fim de 2021 e 

já poderia assinar um pré-con-
trato com qualquer clube a par-
tir de junho. 

O paraguaio já foi ventila-
do pelo Flamengo em outros 
momentos. Porém, o Botafogo 
jamais se mostrou disposto a 
negociar o jogador com o Ru-
bro-Negro. Porém, com o con-
trato do atleta se encerrando e 
após o desgaste que o jogador 
viveu em General Severiano 
em 2020, a possibilidade de 
ele atuar no Rubro-Negro, caso 
exista interesse do Flamengo, 
pode ser maior.

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Alvinegro vai ultrapassar ‘teto 
salarial’ para ter ‘mais cascudos’
Presidente Durcesio Mello comenta política de reforços do clube

Em busca de um plantel 
para a disputa da tempo-
rada, o Botafogo tem con-
tratado em quantidade, 
porém, sempre respeitan-
do a política de austerida-
de financeira. No entanto, 
haverá espaço para alguns 
investimentos maiores. De 
acordo com o presidente 
Durcesio Mello, o Glorio-
so irá ultrapassar o teto sa-
larial para contratar dois 
jogadores.

“A gente ainda está al-
mejando contratar duas ou 
três posições com jogado-
res mais cascudos. Eu até 
liberei uma verba maior 
para contratar um “camisa 

Durcesio: de olho em reforços

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

10” e um atacante, seja pon-
ta ou centroavante, para 
dar mais solidez ao time. 
É para receber um salário 

acima do teto, até porque 
para trazer um cara desse 
nível não dá para trazer no 
nosso atual teto”, afirmou 
em entrevista ao portal 
“Lancenet”.

Até o momento, o Bota-
fogo já acertou a contrata-
ção de nove jogadores para 
a temporada. Chegaram ao 
Glorioso o goleiro Douglas 
Borges, o lateral-direito Jo-
nathan, os zagueiros Carli 
e Gilvan, os meias Matheus 
Frizzo, Pedro Castro e Feli-
pe Ferreira e os atacantes 
Marcinho e Ronald. O meia 
Ricardinho, do Ceará, tam-
bém está bem perto de ser 
anunciado.

Igor Julião quer seguir no Tricolor
Lateral-direito de 26 anos tem contrato até o fim de 2021

Autor do gol da vitória do 
Fluminense no último clás-
sico contra o Flamengo, Igor 
Julião foi o jogador escolhido 
para conceder entrevista cole-
tiva ontem, no CT da Barra. Ao 
abordar o seu futuro no Trico-
lor, o lateral, de 26 anos, afir-
mou que deseja renovar o seu 
contrato com o clube carioca, 
que termina no fim de 2021.

“Sou um jogador que está 
há muito tempo na casa. Eu 
entendo isso. Vamos ver como 
vai decorrer neste ano. A mi-
nha vontade é sempre o Flu-
minense Tudo o que eu tenho 
eu devo ao Fluminense. E eu 
não falo de parte financeira, 
não. O que eu vou levar quan-
do acabar a carreira são as ex-
periências que eu tive aqui. 
Aprendi muito com Abel, Ro-

Igor Julião lamenta as mortes causadas pela covid e defende a vacina

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

ger, Odair, Marcão”, afirmou.
Julião tem uma caracterís-

tica marcante: a de se posicio-
nar sobre fatos que não estão 
necessariamente ligados ao 
futebol. Ao ser perguntado 
sobre o atual momento do 
país e sobre a pandemia, o 
jogador afirmou que os atle-

tas precisam se posicionar a 
favor da vacina: “Temos que 
lamentar sobre as mortes, 
lamentar tudo isso que está 
acontecendo e, independen-
temente da forma que cada 
um pensa, temos que nos po-
sicionar a favor da vacina e 
também do isolamento”.

CARIOCA FEMININO DE FUTEBOL
O Botafogo avançou à final ao derrotar o 

Vasco (3 a 0). A decisão será contra o 

Fluminense, que venceu o Flamengo (2 a 0).

Gatito: bem avaliado no Flamengo

 CARL DE SOUZA / AFP

Chelsea x Atlético Madrid
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‘QUEM TEM FOME, TEM PRESSA’
Hoje o dia será marcado por manifestação virtual pelo auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia

DIVULGAÇÃO

Paola Carvalho, da Rede Brasileira de Renda Básica, foi ao mercado ver o que dá para comprar com o dinheiro

O 
fim do auxílio emer-
gencial em dezembro 
deixou 68 milhões de 
pessoas, que perde-

ram a fonte de renda por causa 
da pandemia de coronavírus, 
que receberam o ‘seiscentão’ e 
o ‘trezentão’ a ver navios. Com 
uma demora de três meses, e 
sem a pandemia de coronaví-
rus dar uma trégua, o Congres-
so aprovou o retorno do bene-
fício, mas muito menor que o 
necessário para sobreviver: o 
valor vai de R$ 150 a R$ 375. 
Parlamentares e organizações 
têm defendido o retorno dos 
R$ 600, já vetado pelo governo 
Bolsonaro. 

Levantamento do movi-
mento Renda Básica Que 
Queremos, responsável pela 
campanha #auxilioateofim-
dapandemia, mostra que o 
teto de R$ 44 bilhões defi-
nido pela PEC Emergencial 
deixará um em cada quatro 
beneficiários fora do auxílio 
emergencial deste ano - algo 
em torno de 17 milhões de 
brasileiros. Para reivindicar 
o ‘seiscentão’, movimentos 
sociais vão fazer manifesta-
ção virtual, em todo o país, 
pela volta do auxílio até o fim 
da pandemia.

Para comprovar que os va-

lores aprovados para as par-
celas são insuficientes para 
manter uma família com 
três ou quatro pessoas, Paola 
Carvalho, diretora de Rela-
ções Institucionais da Rede 
Brasileira de Renda Básica, 
uma das organizações que 
participa da campanha, foi 
ao supermercado em Porto 
Alegre (RS) no início de mar-
ço, enquanto a PEC era dis-
cutida, para checar o que é 
possível comprar com esse 
dinheiro. Resultado: ela gas-
tou R$ 254,48 para adquirir 

apenas duas caixas de leite, 
cinco quilos de arroz, dois 
pães para sanduíche, dois 
quilos de café, duas garrafas 
de óleo, três quilos de feijão, 
três quilos de farinha, três 
quilos de açúcar, um pote de 
margarina, e dois quilos de 
carne moída.

“Legumes, verduras e fru-
tas ficaram de fora da lista. 
Para cozinhar, é necessário 
gás e um botijão não custa 
menos de R$ 90”, diz Paola. O 
vídeo mostrando as compras 

pode ver visto em https://
fb.watch/4i5b3aSEF3/.

AUXÍLIO NEGADO
Mãe de 4 filhos, Paula Castro 
dos Reis, de 37 anos, morado-
ra da Pavuna, perdeu a fonte 
de renda por conta da pande-
mia. Ela era vendedora e tra-
balhava na rua e vendia em 
casa. Mas com o coronavírus 
perdeu sua única fonte de ren-
da. “Para não faltar comida na 
mesa faço faxina, passo roupa, 
dou um jeito”, diz. 

Paula conta que só conse-
guiu receber uma parcela da 
primeira leva do auxílio emer-
gencial no ano passado. As de-
mais foram conseguidas judi-
cialmente. E os R$ 300 nem 
conseguiu receber. “Esse novo 
auxílio vai ajudar com o básico 
do básico, mas nem sei se vou 
receber porque eles já disse-
ram que vão usar o cadastro 
antigo e meu benefício veio 
por meio judicial”, lamenta.  

Douglas Belchior, pro-
fessor da Uneafro Brasil e 
membro da Coalizão Negra 
por Direitos, afirma que tem 
gente com fome e morren-
do. “Vivemos um estado de 
guerra, de barbárie. É deso-
lador ver governos que não 
se importam com a vida dos 
mais pobres e não possuem 
políticas de combate à doen-
ça”, afirma. 

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

Copom 
eleva juros 
pela 1ª vez 
em 6 anos
Em meio ao aumento da in-
flação de alimentos que co-
meça a estender-se por ou-
tros setores, o Banco Central 
subiu ontem os juros básicos 
da Economia pela primeira 
vez em quase seis anos. Por 
unanimidade, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) 
elevou a taxa Selic de 2% 
para 2,75% ao ano. A decisão 
surpreendeu os analistas fi-
nanceiros, que esperavam 
elevação para 2,5% ao ano.

Com a decisão, a Selic su-
biu pela primeira vez desde 
julho de 2015, quando tinha 
sido elevada de 13,75% para 
14,25% ao ano. A taxa perma-
neceu nesse nível até outu-
bro de 2016, quanto o Copom 
voltou a reduzir os juros até 
que a taxa chegasse a 6,5% ao 
ano em março de 2018. Em 
julho de 2019, a Selic voltou a 
ser reduzida até alcançar 2% 
ao ano em agosto de 2020, 
influenciada pela contração 
econômica gerada pela pan-
demia de covid-19. Esse foi o 
menor nível da série históri-
ca iniciada em 1986.

CONTROLE DA INFLAÇÃO
A Selic é o principal instru-

mento do BC para manter sob 
controle a inflação oficial, me-
dida pelo IPCA. Em fevereiro, 
o indicador fechou em 5,2% no 
acumulado de 12 meses, pres-
sionada pelo dólar e pela alta 
nos preços de alimentos e de 
combustíveis. 

Isso porque juros maiores 
encarecem o crédito e deses-
timulam a produção e o con-
sumo. Por outro lado, taxas 
mais altas dificultam a recu-
peração da Economia. 

Ao reajustá-la para cima, 
o Banco Central segura o ex-
cesso de demanda que pres-
siona os preços, porque ju-
ros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a pou-
pança, ressaltou o texto da 
autoridade monetária.

Organizações 
advertem que o 
valor de até R$ 375 
é insuficiente para 
uma mãe e 4 filhos
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Funcionalismo do país se 
mobiliza contra a PEC 32

DIVULGAÇÃO

Carreata puxada pela União dos Policiais do Brasil ganhou força com adesão de outras categorias 

C
om a perspectiva de 
avanço da tramitação 
da reforma adminis-
trativa (PEC 32) na 

Câmara dos Deputados, o 
funcionalismo do país está 
se unindo em uma grande 
mobilização para pressionar 
o Parlamento. Ontem, car-
reata puxada por policiais e 
demais agentes de Seguran-
ça Pública contra a reforma 
e a austeridade prevista na 
PEC Emergencial ganhou 
adesão de outras categorias. 
O ato ocorreu em Brasília e 
deu uma prévia de como se-
rão os próximos.

Segundo as entidades que 
representam as carreiras, a ex-
pectativa é que o movimento 
na capital federal cresça com 
a participação de servidores 
estaduais e municipais.

A PEC 32 faz parte do con-
junto de medidas prioritá-
rias dos presidentes da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), e 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG). Lira já sinalizou 
que a votação deve ser fina-
lizada no Congresso no pri-
meiro semestre.

O texto modifica o RH do 
país: extingue o regime jurídi-
co único, a estabilidade para 
futuros servidores (apenas 
carreiras de Estado terão essa 
garantia), triênios, entre ou-
tros benefícios hoje previstos.

CAPACITAÇÃO

 n Cento e dois servidores pú-
blicos da Prefeitura do Rio 
de Janeiro estão sendo ca-
pacitados para lidar com o 
Novo Processo Eletrônico do 
Município, em implantação 
pela Secretaria de Governo e 
Integridade Pública (Segovi). 
Para essa primeira turma de 

2021, que termina no dia 15 
de abril, está sendo usado o 
sistema de EAD da Guarda 
Municipal. A expectativa é de 
que, em dois anos, 90% dos 
processos da prefeitura sejam 
eletrônicos – atualmente, 
ainda são em papel e chegam 
a cerca de um milhão por ano.

Modernização da máquina pública

 n Em solo carioca, o paco-
te de medidas para o ajuste 
das contas do Município do 
Rio movimenta a Câmara de 
Vereadores. Hoje, a Comis-
são de Administração e As-
suntos ligados ao Servidor 
Público, presidida por Jorge 
Felippe (DEM), receberá in-
tegrantes do governo Paes 
a partir das 10h para tratar 
dos projetos de capitalização 
do Funprevi - que prevê au-
mento da alíquota para 14% 

- e de criação da previdência 
complementar.

O titular da Fazenda, Pedro 
Paulo, e a presidente do Previ-
-Rio, Melissa Garrido, marcarão 
presença novamente na Casa. 
A reunião contará ainda com 
participação dos servidores.

No mesmo horário, o funcio-
nalismo municipal fará um ato 
em frente à prefeitura contra a 
reforma previdenciária, por um 
novo plano de carreira das Saú-
de, entre outras reivindicações.

NOVA ALÍQUOTA 

Vereadores do Rio discutem reforma

Outra frente: articulação no Legislativo
 > Já no Parlamento, a ar-

ticulação das categorias 
vem sendo feita junto 
com deputados e senado-
res que integram a Fren-
te Parlamentar Mista em 
Defesa do Serviço Público 
(Servir Brasil).

Presidente da frente, o 
deputado Israel Batista 

(PV-DF) ressaltou à coluna 
que há integrantes do grupo 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ). Eles estão 
responsáveis por articular o 
agendamento de audiências. 

Mas a frente aposta de 
fato em mudanças quando o 
texto estiver na Comissão Es-
pecial. “Nossas expectativas 

maiores estão ali, onde 
vamos defender e apre-
sentar um substitutivo 
global”, declarou Batista. 
O texto será construído a 
partir de análises técnicas 
que já estão sendo elabo-
radas pelas equipes dos 
parlamentares e por fun-
cionários públicos.

Secretário Pedro Paulo marcará presença na Câmara do Rio

DIVULGAÇÃO/ CMRJ



Quinta-feira, 18.3.2021 

Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11 Pág. -

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

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

ENG.NOVO T.98000-7314
Alugo conjugado, 1quarto, 
1cozinha  1banheiro com 
blindex, área serviço,  em 
Vila. Tenho outros 72m2, 
cozinha americana, ba-
nheiro, quarto. Sobrado. 
Tel,:(21)98000-7314
 

MATERIAL CONSTRUÇÃO 
Passo ponto na Gamboa 
(R$300.000,00) com depó-
sito amplo  +carro para en-
trega. Aluguel Barato. Falar 
Sr Francisco Tel:2510-6204/ 
97920-6204 whatsapp
 

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

 

MOTORISTA V/TEXTO
Com experiência comprova-
da caminhão Poliguindaste,  
ensino médio, atuação Rio/ 
Baixada.  Segunda/ Sábado, 
Salário +VT +VA . Categoria 
D, MOOP. vt@vtentulho.com.
br.
 

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

 

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

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626
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ANALISANDO O JOGO

‘Se aproximarem de 

novo, não será como 

antes’, diz amiga de 

Sarah sobre G3

D
epois de toda a lavação de roupa suja que 
rolou entre os ex-integrantes do agora 
extinto grupo G3 (Sarah, Juliette e Gil), 

Juliette rompeu de vez os laços com Gil após 
uma série de discussões sobre tudo que o bro-
ther falou dela pelas costas. Com Sarah, no 
entanto, ela esclareceu que, apesar de um pouco 
mais afastada, o que a loura precisasse, ela 
poderia contar. A coluna então procurou a amiga 
e assessora de Sarah, Ellen Sampaio, para saber 
o que ela acha do rumo que o G3 tomou. 

te e de se posicionar mal diante de uma situação. O Caio não 
precisava ter falado com a Carla sobre os comentários feitos 
por Sarah e Gil com a conivência dele e do Rodolfo, entretanto, 
isso não faz dele uma pessoa ruim, inclusive ele vem demons-
trando estar emocionalmente abalado pelo jogo. Interpreto a 
postura do Caio como uma consequência da fragilidade dele 
diante das diversidades propostas e intrínsecas ao BBB.

 N Acha que Caio e Rodolffo não foram boas influencias 

PARTES ÍNTIMAS NAS REDES SOCIAIS

JESUÍTA BARBOSA  MOSTRA 
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Esta humilde colunista procura não mais se surpreender com as excentricidade dos famosos, 

mas, ontem, foi a vez de Jesuíta Barbosa ‘causar’. O ator resolveu publicar vários semi nudes 

em seus stories no Instagram e, claro, que o pernambucano ganhou vários elogios dos fãs pela 

ousadia. Mas, quem não gostou nada das publicações foi a própria rede social, que horas de-

pois derrubou o perfil do ator. Jesuíta exibiu a perna, a parte inferior do abdômen e o bumbum. 

Cada clique foi postado com uma legenda específica. Na imagem que exibia parte da coxa, o 

pernambucano escreveu ‘Púbis’. A segunda, que mostrava o abdômen, ‘Antebraço’ e a terceira 

foi chamada de a ‘Diretriz’.

Protesto contra o assédio

Luciana 
Gimenez usou o 
Instagram 
ontem para 
fazer um longo 
desabafo e 
protestar 
contra o 
assédio nas 
redes sociais. 
Para ilustrar seu 
relato, a 
apresentadora 
do ‘SuperPop’ 
usou uma foto 
dela 
completamente 
nua. “Quando uma mulher põe uma foto de biquíni, sem roupa, de 
shorts ou saia curta, acreditem, não é um convite a ser julgada, 
assediada, receber comentários vulgares ou qualquer coisa do tipo. 
Não é a mulher que tem que se esconder ou usar roupas que agradem 
aos outros, as ditas “moralmente aceitas” ou como dizem alguns, a 
mulher tem que se dar ao respeito. Respeito a gente se dá, tanto que 
não é um favor, e sim uma obrigação o homem agir de forma civilizada 
e se educar a olhar para uma mulher de roupa curta ou com decote e 
entender que ela usando aquela roupa porque é a que ela se sente 
bem e não para atrai-lo ou seduzi-lo. Temos que nos conscientizar 
para mudar o presente e entender que o futuro depende de criarmos 
filhas para serem livres e filhos que saibam respeitar”, finaliza.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

REPRODUÇÃO / GLOBO

para Sarah e Gil?

 L A Sarah tem personalidade própria, as influências que 
recebeu foram decorrentes do jogo, da visão  parcial dos 
acontecimentos e da incerteza  por não conseguir diferen-
ciar comportamentos fruto de estratégias de jogo daqueles 
decorrentes de personalidade e caráter de cada jogador, por 
isso acho injusto culpar Caio e Rodolfo pelas atitudes que 
a Sarah teve.

 N Acredita que a Sarah vai aceitar esse rompimento 
com a Juliette há a possibilidade de ela chamá-la para 
uma nova conversa para tentar se resolver? 

 L A relação da Sarah com a Juliette está abalada por diver-
sas razões. Diferentemente da Juliette, a Sarah é mais in-
trospectiva com relação aos sentimentos dela, além disso, 
o ambiente de jogo do BBB gera muitas desconfianças, não 
propiciando uma troca sincera nos diálogos, por isso, acho 
que a Sarah evitará conversar sobre sentimentos. Por outro 
lado, a Sarah não é uma pessoa que alimenta desavenças, ou 
seja, acredito que a amizade será diferente do que era, mas 
não deixará de existir.

 N Acha que a Juliette tenha sido dura demais com a Sa-
rah, sendo que o problema maior dela era com o Gil? 

 L Acho compreensível a postura da Juliette, o BBB é um jogo 
no qual os participantes não têm ciência do que se refere 
a estratégias de jogo e do que faz parte da personalidade 
e caráter de cada um. Vejo a atitude da Juliette como uma 
forma de proteção.

 N Agora que Sarah e Gil não estão mais próximos dos 
Bastiões (Caio e Rodolffo), acredita na reconciliação 
do G3? Acha que Sarah ficou mal por essa discussão 
com a Juliette?

 L O G3 foi abalado, pode ser que Sarah, Juliette e Gil se apro-
ximem novamente, mas acredito que não será como antes. 
E certamente a Sarah ficou abalada pela discussão com a 
Juliette.

 N O que achou do Caio contando para a Carla Diaz so-
bre o momento em que Sarah e Gil falavam da Juliette, 
sendo que ele e Rodolfo também estavam na conversa 
rindo e concordando com tudo, mas no papo com a Carla 
ele falou como se tivesse repudiando tudo que foi dito?

 L Todos os participantes correm o risco de julgar erroneamen-
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BOA RELAÇÃO COM A EX

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Após a retomada de sua carreira com o álbum ‘Dez 
das Antigas’, Bruno Diegues, agora solo, chega com 
as aguardadas composições inéditas, gravadas com 
sua banda SambaFunkSoul, ao vivo, em Paraisópolis, 
misturando ritmos com uma musicalidade única. A 
primeira canção, ‘Jaque’ é um samba popular com a 
participação de Mc Hariel. “É um som bem brasileiro, 
daqueles pra cair na graça do povo e fazer história 
mundo afora”, garante Bruno Diegues. O lancamento 
será no dia 9 de abril em todas as plataformas digitais. 
Já o clipe da faixa estreia em uma ação conjunta nos 
canais ‘WFA Music’, GR6 e do cantor Bruno Diegues, 
no Youtube.

Previsto para estrear em julho, na Record TV, o reality ‘A Ilha’ já tem até 

elenco fechado. A atração irá confinar os participantes em uma ilha 

ainda não divulgada pela emissora, e lá devem passar por algumas 

provas, principalmente de resistência, na busca pelo prêmio final, cujo 

valor ainda é guardado à sete chaves. Todos os cotados pela produção 

do programa estão em forma e com bom condicionamento físico para 

aguentar o confinamento, que deve exigir bastante de cada partici-

pante. O reality não será sobre sobrevivência e sim voltado para a re-

sistência. As provas terão, em sua maioria, o estilo ‘caça ao tesouro’.

ELENCO FECHADO

AS INÉDITAS

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n  A cantora Van-
da Lu vai fazer 
um show virtual 
em homenagem 
a Jovelina Pérola 
Negra neste 
sábado (20), às 
20h. Estabele-
cida na Europa, 
onde mora há 30 
anos, ela volta 
ao Brasil para re-
lembrar a traje-
tória da sambis-
ta com participa-
ções de Cassiana 
Pérola Negra, 
do grupo Deita e 
Rola e dos com-
positores Cléo di 
Loiola e Sidney 
Sá. A transmis-
são será no perfil 
de Vanda Lu no 
Facebook.

Apenas nos últimos 15 dias, o ator brasileiro André 
Lamoglia foi destaque no site da Oprah Winfrey, nos 
americanos Hollywood Reporter, Deadline e Variety, 
Elle França, Forbes México, Cosmopolitan Espanha, 
entre muitos outros grandes veículos internacionais. 
E tudo isso tem um grande motivo: André será um 
dos protagonistas de um dos maiores sucessos 
mundiais da Netflix, a série espanhola ‘Elite’. A 
produção tem em seu elenco atores consagrados 
como Jaime Lorente (que interpreta o Denver de ‘La 
Casa de Papel’) e Miguel Herrán  (que dá vida ao 
personagem Rio na mesma série).  
 Fluente em inglês e espanhol e morando em Madri 
desde janeiro, por conta das gravações da série, 
Lamoglia conversou com exclusividade com a coluna 
e falou um pouco mais sobre como é ser o único 
brasileiro em ‘Elite’. “É motivo de orgulho poder 
representar meu país num projeto grande como esse! 
Essa mistura de culturas nos bastidores de Elite é 
muito legal, entramos eu e a Valentina Zenere na 
quinta temporada (que é argentina), e nós trocamos 
muito com os atores espanhois e de outras 
nacionalidades um pouco da nossa cultura, dos 
nossos costumes, de expressões que usamos. Como 
se as diferentes nacionalidades não nos afastassem 
e sim nos unissem”, explica. 
 O ator também revelou como foi recebido nos 
bastidores da série. “Eu esperava ser bem acolhido, 
mas foi muito melhor do que poderia imaginar. O 
pessoal tem sido muito generoso comigo, desde o 
elenco, passando por equipe dos bastidores e a própria 

Mariana Goldfarb, atual mulher de Cauã Reymond, e Grazi Massafera, a ex e mãe 
da filha do galã, mostraram na tarde de ontem que é possível, sim, haver uma boa 
relação entre ex e atual. Ao contrário do que muitos já especularam, as duas 
possuem uma relação cordial e, ao que tudo indica, não há nada que impeça o 
bom relacionamento entre elas. Em clique publicado por Mariana em suas redes 
sociais é possível notar que rivalidade entre ambas não existe!

DIVULGAÇÃO 

Agnaldo Timóteo está com a Covid-19. Ontem, o cantor, de 84 anos, foi internado na Unidade 
de Terapia Intensiva do Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. 
Segundo a irmã do artista, Ruth, ele está  lúcido e respira sem ajuda de aparelhos. A família 
do cantor pediu aos fãs uma corrente de orações para a recuperação rápida de Agnaldo.

AGNALDO TIMÓTEO COM COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Netflix Espanha, que até uma carta de boas-vindas e 
flores me enviou. Me senti em casa”, confessa. 
 Ele também contou como foi fazer a seleção para 
conseguir o papel. “Meu material foi enviado pelo 
meu empresário para o produtor de elenco, em 
seguida fiz meu primeiro teste com um texto já 
antigo da série, depois ainda fiz alguns outros testes, 
e um tempinho depois veio a boa notícia! Cheguei a 
fazer também uma reunião com um dos produtores 
via streaming aqui do Brasil mesmo (e ele da 
Espanha). Foi de uma alegria gigantesta, é uma baita 
realização profissional, fora que é uma grande 
chance de mostrar versatilidade como ator. Meu 
último trabalho era de classificação livre do Disney 
Channel (e que adorei fazer) e aí o seguinte é 
totalmente diferente do anterior em uma série com 
classificação etária, envolta de suspense... Quanto 
mais eu puder viver personagens totalmente 
distintos, melhor!”, garante. 
 E apesar de ter sido bem recepcionado a ponto de 
se sentir “em casa’, André também reconhece os 
desafios de seu novo grande trabalho. “Todo início de 
trabalho é um baita desafio, porque é momento da 
construção daquela persona que é essencial para 
desenvolver a trama já brilhantemente contada no 
papel. Junto com um grande trabalho de toda 
equipe, direção, caracterização, roteiro, etc, é 
momento de estudar muito e dar vida à alguém que 
vai tomar corpo e cores. Fazer isso de forma orgânica 
e genuína é sempre muito interessante e, sim, 
desafiador”.

ÚNICO BRASILEIRO EM ‘ELITE’, ANDRÉ LAMOGLIA 
FALA DOS BASTIDORES DA SÉRIE
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 N Existem hoje cerca de 500 sites de apostas esportivas 
operando no Brasil, a grande maioria com hospedagem 
em servidores de internet do exterior. Controlados 
por estrangeiros, sem pagar impostos e arrecadando 
centenas de milhões de reais por mês. O faturamento 
chega a R$ 7 bilhões por ano só no Brasil, confirmam 
operadores. As multinacionais ganham tanto que duas 
delas, da Grã Bretanha, pagam R$ 400 milhões por ano 
em marketing e mídia no Brasil. Um dos contratos para 
um canal de TV a cabo é de R$ 88 milhões. Outro, para 
um canal de sinal aberto, chega a R$ 58 milhões.

Lei
 NAs apostas esportivas on-

line já foram aprovadas em 
lei pelo Congresso Nacional, 
mas falta a regulamentação. 
Brasileiros que tentam em-
preender saem perdendo.

‘Democracia’ capitalista
 N As estrangeiras que ope-

ram no Brasil detêm 70% 
do mercado aqui. Se regu-
lamentado o jogo online, 
a entrada dos brasileiros 
no negócio pode gerar até 
450 mil empregos.

Alô, Secap!
 NO caso está nas mesas da 

Secretaria de Avaliação, 
Planejamento, Energia e 
Loteria do Ministério da 
Economia (ufa!). Os brasi-
leiros aguardam uma re-
gulamentação para saber 
como e quanto investir. Por 
ora, o mercado está com os 
tubarões estrangeiros.

Emprego e renda
 N Contatos da coluna 

informam que apenas 
uma empresa brasileira 
pretende abrir duas mil 
casas de apostas de ime-
diato se for autorizada a 
operar nas ruas as apos-
tas online.

Nos shoppings
 NComo foi feito no estado, 

supermercados, hipermer-
cados e atacadistas só po-
dem vender produtos de 
primeira necessidade - arti-
gos de limpeza, alimentos e 
bebidas, preferencialmen-
te as não-alcoólicas. Isso ge-
raria demanda reprimida 
pelos produtos não-essen-
ciais, como roupas, sapatos 
e outros, que seriam absor-
vidas futuramente pelos 
pequenos estabelecimen-
tos e shoppings.

Distribuição
 N Para empresários con-

sultados, isso ajudaria a 
pulverizar um pouco o 
público, hoje concentra-
do apenas nestas lojas. A 
medida também permiti-
ria que o imenso lucro dos 
atacados viesse a benefi-
ciar as lojas do país inteiro, 
gerando renda e emprego.

Tiro certo
 N Quem é CAC (Colecio-

nador, Atirador, Caçador) 
ganha moral com o presi-
dente Bolsonaro e cai nas 
graças dele nas reuniões.

Migração 1
 N O ex-deputado federal 

pelo Paraná Alex Canzia-
ni pode ir para o Avante. 
Ele e o deputado Campos 
Machado, presidente do 
partido em São Paulo, 
adiaram a reunião presen-
cial marcada por conta da 
pandemia. O encontro foi 
remarcado para abril.

Migração 2
 N Outras lideranças que 

eram, ou ainda são do 
PTB, flertam com o Avan-
te, e o radicalismo de Ro-
berto Jefferson (além de 
seu apoio ao presidente 
Jair Bolsonaro) está entre 
as principais causas.

Março das Mulheres
 N Uma pesquisa da Socie-

dade Brasileira de Onco-
logia Clínica revela que 
71% das oncologistas já se 
sentiram injustiçadas no 
trabalho por serem mu-
lheres; 25% já sofreram 
assédio sexual e 50% já 
sofreram assédio moral. 
Apenas 25% das médicas 
oncologistas ocupam car-
gos de liderança em seus 
empregos e 79% recebem 
salários inferiores aos co-
legas do sexo masculino, 
mesmo exercendo a mes-
ma função.

DINHEIRO ONLINE

EXEMPLO

 N Ganha força, pelo país afora, a tese de que é preciso equilibrar 
oferta e procura neste momento de pandemia. Com o comércio 
fechado em muitas cidades, os hipermercados e os atacarejos 
vêm aumentando seus lucros em detrimento dos pequenos co-
merciantes. A defesa do modelo adotado pelo governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), tem sido crescente 
pelos comerciantes nos estados.

O 
ano de 2021 começou com a espe-
rança da vacina e uma imperiosa 
necessidade de unir esforços em 

torno do desenvolvimento econômico 
do nosso estado. Após um ano como o de 
2020, muito difícil para todos nós, com 
as regras de isolamento social e a parali-
sação de atividades em variados setores 
da Economia, precisamos ter em men-
te que, sem esquecer os cuidados com a 
saúde, será necessário aprovar com ur-
gência várias medidas. Entre elas, pro-
postas para rever questões tributárias, 
incentivar as nossas vocações regionais 
e atrair novas empresas para o territó-
rio fluminense, gerando mais empregos 
para população e renda para o estado.

Apesar do difícil cenário ocasionado 
pela pandemia, um primeiro e impor-
tante passo nesse sentido, já foi dado, no 
segundo semestre do ano passado, com 
a regulamentação da Lei 8.960/20, que 
permitiu às empresas do setor metal-
mecânico fluminense na cadeia do aço 
aderirem ao novo regime tributário do 
ICMS, reduzindo a alíquota do imposto 
para 3%. O polo metalmecânico repre-
senta quase um terço do PIB estadual, 

O 
auxílio emergencial passou a 
ser uma necessidade para a po-
pulação brasileira conseguir so-

breviver neste período de estagnação 
da Economia. Nesta nova rodada, que 
deve iniciar em abril, serão quatro par-
celas variando de R$ 150 a R$ 375. O va-
lor da cesta básica oscila de R$ 450,84 
(em Aracaju) a 654,15 (em São Paulo), 
segundo o Dieese. Como pode se ob-
servar, os recursos estão bem aquém 
da necessidade básica de uma família. 
Como lidar com dinheiro restrito para 
cobrir as despesas essenciais?

Em primeiro lugar, entender que 
tudo é cíclico na Economia. Essa situa-
ção, ainda que mais demorada que o es-
perado, vai passar, possivelmente com 
a vacinação. Em segundo lugar, muita 
força de vontade, foco e criatividade se-
rão fundamentais neste momento. Lis-
tamos algumas dicas que podem ajudar 
você neste momento.

1) Dinheiro deve ser dirigido exclu-
sivamente para alimentação básica e 
contas essenciais (luz, gás, aluguel).

2) Se tem MEI, procure pagar os im-
postos, manter tudo em dia, é o seu ins-
trumento de trabalho. 

3) Não é o momento de pagar dívidas 
bancárias, agora é de garantir o sustento 
próprio e da família;

4) Se mora de aluguel, renegocie para 
um valor simbólico por seis meses, no 
mínimo, três meses;

5) Faça uma reunião formal com a 
família e mostre para todos a situa-
ção: o dinheiro que tem disponível e 
as contas para pagar. Peça sugestão 

Importância do auxílio emergencial 

para famílias durante a pandemia

Caminhos para o desenvolvimento

Sérgio Fernandes
deputado estadual 
pelo PDT-RJ

Myrian Lund
economista e profes-
sora dos MBAs da 
FGV

com empresas que abastecem grandes 
companhias de óleo e gás, mineração e 
siderurgia. Após ser aprovada em discus-
são única no plenário da Alerj, a propos-
ta foi sancionada pelo governador em 
julho de 2020.

Atendendo a um pedido do setor, que 
viu empresas se mudarem para Minas 
Gerais e São Paulo, devido aos incenti-
vos fiscais concedidos, a nova lei corrige 
uma distorção que permitia a redução da 
alíquota do ICMS apenas em alguns mu-
nicípios. Como, agora, elas poderão se 
instalar em todas as regiões, somente no 
Sul Fluminense, a Companhia Siderúrgi-
ca Nacional (CSN) já estima mais cinco 
mil postos de trabalho com a geração de 
novos negócios em seu polo produtivo. 
Uma excelente notícia para o nosso esta-
do que possui, hoje, uma das mais altas 
taxas de desemprego do país.

Para garantir fôlego ao comércio, e 
a garantia de sobrevivência das famí-
lias mais vulneráveis, a manutenção do 
auxílio emergencial é premissa básica. 
Recente pesquisa do Datafolha revelou 
que cerca de 70% das pessoas beneficia-
das pelo auxílio ainda não encontraram 
outra fonte de renda. Por esse motivo, 
aprovamos na Alerj a criação do progra-
ma Supera Rio, projeto do presidente 
André Ceciliano, que tive a honra de ser 
coautor, que prevê o pagamento de um 
auxílio de até R$ 300 para moradores do 

e aceite as ideias, inclusive das crian-
ças. Neste momento você precisa de 
parceiros: todos juntos remando na 
mesma direção.

6) Veja se tem alguma coisa em casa 
que possa vender e fazer caixa (para 
guardar como reserva de emergência)

7) Procure fazer bicos, ajudar as pes-
soas. Promova troca de serviços. Qual-
quer dinheirinho que entre ou que você 
economize, por menor que seja, pode 
fazer a diferença.

8) Tem muitos cursos gratuitos na in-
ternet. Separe um tempo para estudar, 
para se atualizar. Não perca a esperança!

9) Procure conviver com pessoas 
proativas, pessoas que estão tendo su-
cesso no que fazem. Certamente, além 
de colocar você para cima, podem aju-
dá-lo(a) numa colocação.

10) Imagine que tudo isso vai pas-

sar, mas neste momento é “guerra”, 
é preciso agir diferente, se expor, ser 
proativo, avisar, ao maior número de 
pessoas, que está procurando serviço e 
se colocar à disposição para trabalhar 
no que aparecer.

Acredito que um bom exemplo nes-
te momento são os blogueiros. Hoje 
muitos ganham um bom dinheiro, 
mas quando começaram, tiveram que 
trabalhar de graça, tiveram que apre-
sentar conteúdo, se vender, para hoje 
colher os frutos. 

Neste momento de falta de emprego 
é importante se posicionar de forma 
diferente. São muitas pessoas procu-
rando emprego simultaneamente. Por 
que você seria selecionado? O que você 
faz de diferente? Você está mostrando 
gratuitamente o que sabe fazer do pon-
to de vista profissional?

estado em situação de vulnerabilidade. 
Já sancionado pelo governador, a pre-

visão é de que o benefício seja liberado a 
partir de abril, beneficiando mais de 200 
mil famílias fluminenses. Além de uma 
questão humanitária, o auxílio é tam-
bém a única maneira de impedir uma 
forte queda nas vendas do comércio, que 
acaba impactando também outros seto-
res da Economia.

Paralelamente, jamais devemos per-
der de vista as vocações naturais do 
nosso estado. Além do turismo, inevi-
tavelmente abalado pela pandemia, 
que demanda um plano de retomada 
gradual em sintonia com as regras sa-
nitárias, devemos apostar em medidas 
de impacto econômico que aproveitam 
nosso ambiente favorável à inovação e 
ao empreendedorismo. Somos sede de 
renomados centros de pesquisa, univer-
sidades, parques tecnológicos e startups 
capazes de atrair dezenas de novos ne-
gócios para essa cadeia produtiva e do 
conhecimento. Precisamos abrir novas 
frentes e ter em mente o mundo diante 
do “novo normal”. 

A classe política deve se afastar das 
questões partidárias e ideológicas e ter 
como foco a geração de oportunidades. 
Tenho certeza da capacidade criativa do 
povo fluminense para se reinventar, mas 
é nosso dever trabalhar para que isso se 
torne uma realidade

TWITTER / REPRODUÇÃO 

ESPLANADEIRA

 N Levantamento do Sztartup Desk mostra que 90% desses clientes 
que buscam consultoria não realizam os primeiros passos obrigatórios 
para criação de uma empresa: # Bayard Boiteux será homenageado pelo 
Grupo Empresarial G10 na live “Cenário Econômico e Saúde”, hoje. # Fun-
dação Grupo Boticário lança edital do 1º Mapa de Negócios Sustentáveis 
da Baía de Guanabara. # Associação Brasileira de Relações Institucionais 
e Governamentais lança campanha #RIGéLegal com intuito de desmis-
tificar atuação dos lobistas.

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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S
exto eliminado da 
21ª edição do ‘Big 
Brother Brasil’, Pro-
jota deixou o reality 

com um alto índice de re-
jeição, somando 91,89% 
dos votos. Já do lado de 
fora, o rapper foi apresen-
tado a alguns vídeos im-
portantes de sua passagem 
pela casa e entendeu que as alianças 
do início do programa (com Karol 
Conká, Nego Di e Lumena) e o po-
sicionamento ácido foram os fa-
tores determinantes para sua 
saída. Diante disso, Projota 
admitiu os erros no confina-
mento, mas exaltou a vivência 
do programa.

“Independente-
mente do resulta-
do, foi a coisa mais 
extraordinária que 
eu vivi. Não me ar-
rependo. É mágico. 
Eu não imaginava 
que o ‘BBB’ era tão 
humano, tão verda-
deiro, tão visceral 
quanto foi”, descreve o rapper, que 
promete espalhar “a palavra” de 
ex-’BBB’.

“Quero contar isso para todo 
mundo. Sempre que eu encontrar 
alguém, vou dizer: ‘Mano, é de ver-
dade mesmo, é doideira, intenso, 
muito forte’. Foi especial para 
mim. Nunca vou esquecer”, afirma.

ESTRATÉGIA (IN)FALÍVEL
Sempre preocupado com o jogo, Projota vira-
va meme fora da casa toda vez que suas pre-
visões falhavam. Ao saber disso, o rapper se 
diverte e admite que ele mesmo agiu de for-
ma diferente da que havia planejado. “Che-
ga a ser engraçado: eu saí de casa falando 
que iria ficar de boa no ‘BBB’, queria ficar um 
mês sem tomar votos. Mas aí a gente percebe 
como é difícil lutar contra quem a gente é. 
Algumas questões caem no nosso colo e cada 
um reage de uma maneira. Eu sempre reajo 
indo para cima, de alguma forma; nunca pas-
sa batido. E a falta do que fazer me instigava 
muito a pensar, contar, planejar estratégias 
que, na maioria das vezes, no meu caso, não 
davam certo (risos)”, brinca.

Mesmo assim, Projota reconhece seus 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Marcelo tenta se afastar de 
Roberta. Karina conta para Tom-
tom sobre a conversa que ouviu 
de Pedro, mas pede segredo à 
menina. Sol canta com Gil. Jade 
dança para Cobra.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Manuela conta para Iná que 
teve que escolher entre salvar 
Ana ou Júlia. Iná recrimina Eva 
por ter acusado Manu pelo aci-
dente. Vitória destrata Dora na 
frente de Marcos.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

GÊNESIS

 n Camila encontra o esconderijo 
de Bruna. Após uma briga vio-
lenta a advogada acaba morta. 
Tancinha e Beto assinam o divór-
cio. Shirlei e Felipe se casam em 
uma linda cerimônia. 

 n Nadi ofende Sarai. Dnin-Sim 
tenta defender Jeribali. Shakia 
descobre que o príncipe está 
desconfiando de Oguedi. Abrão 
e Sarai levam os filhos de Harã 
para um passeio.  

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n  JP avisa Linda, sua mãe, que 
está namorando Mili. Linda diz 
para Mili que não aprova o na-
moro e que se depender dela, o 
namoro deles não irá para frente.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Raul e Vitória descobrem que 
foi Álvaro quem armou a morte 
de Marconi. Danilo descobre que 
Thelma pagou Fátima para dizer 
que era sua mãe biológica.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Projota, no 

‘Mais Você’
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Projota é 

eliminado com 

91,89% dos votos

‘NÃO CULPO 

NINGUÉM 

ALÉM DE MIM’
Eliminado com 91,89% dos votos, Projota admite erros no ‘BBB 21’, mas não se arrepende de ter entrado no reality. “Foi especial para mim”, afirma rapper

deslizes. “Fui eliminado por erros meus, fa-
lhas de posturas, de omissão, de pensamentos 
que, talvez, aqui fora, eu não teria tido, mas lá 

dentro acabei tendo e falando. E 
pelas minhas alianças. Mas eu 

não culpo ninguém além de 
mim. Eu que escolhi as 

alianças, eu que falei e 
deixei de falar quando 

deveria, eu que fiz tudo”, 
explica.

‘VIROU AMIZADE’
Além de pensar no jogo, outro des-
taque da participação de Projota no 
reality foi a relação com Arthur. “Eu 
sempre falei que seria muito impor-
tante que eu encontrasse alguém que 
me ajudasse a passar pelo desafio do 
‘BBB’, a amenizar a dor de não estar 

com os amigos da minha vida, com a minha 
família. E a gente se gostou desde o primeiro 

dia, ficamos juntos o tempo todo. 
Teve muito a ver com o fato de 

termos entrado depois na 
casa principal. Na pri-

meira noite lá, eu e 
Arthur dormimos no 

chão do quarto colorido. 
A gente se sentia um pouco 

‘visita’ naqueles primeiros dias 
lá dentro, então precisamos nos acolher um ao 

outro. A partir dali virou amizade”, conta 
o rapper.

Mesmo assim, Projota acha que o 
amigo pode ser o próximo elimi-

nado da edição. “Eu acho que 
o Arthur vai acabar saindo, se 
for ao paredão. Dificilmente 

ele vai escapar do próximo, a não 
ser que ganhe uma liderança e con-

siga se recuperar, ter um crescimento 
no jogo”, analisa. Então quem ganha? Na opi-
nião do rapper: “Juliette ou Camilla”.

NOVOS PLANOS
E agora que o jogo chegou ao fim, como o Brasil 
se acostumou a ver, Projota já fez novos planos 
e prevê os próximos passos. “Eu não vejo a hora 
de voltar para casa e pegar minha nenenzinha 
no colo! Eu tenho muita coisa para repensar 
e aprender com a minha passagem pelo ‘Big 
Brother Brasil’, antes mesmo de conseguir co-
locar no papel planos de carreira. Fui viver 
essa experiência de peito aberto, sem planos 
profissionais previstos para a sequência; tudo 
era possível. Agora, vou cuidar de mim primei-
ro, encontrar minha família e meus amigos. E 
depois vou fazer música, curtir a vida e o que 
mais vier!”, declara.
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