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2ª TURMA DO STF DECIDE QUE MORO FOI PARCIAL AO JULGAR LULA. P. 6

TRAGÉDIA
FOME É UM 
MONSTRO QUE O 
BRASIL PRECISA 
COMBATER 
INFORME  
DO DIA, P. 2

COVID

FERIADÃO:FERIADÃO:  DESRESPEITO  DESRESPEITO  
A RESTRIÇÕES PODERÁA RESTRIÇÕES PODERÁ    
DAR PRISÃO DE ATÉ UM ANODAR PRISÃO DE ATÉ UM ANO

Donos de bares 
reclamam

REGINALDO PIMENTA

BRT: intervenção da prefeitura começa 
e tem linha emergencial sem paradas de 
Santa Cruz ao terminal Alvorada. P. 4
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O ator estaria no elenco 
de ‘Um lugar ao sol’, mas 
se afastou da produção. 
Saiba por quê. P. 13
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REGINALDO FARIA 

FORA DE NOVELA

CBF QUER CONTINUIDADE 
DO FUTEBOL E DIZ QUE 
GLOBO É ALIADA. P. 8
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A decisão de fechar bares e restaurantes foi recebida com 
pessimismo. Comerciantes consideram que será mais um 

baque financeiro no setor, que sofre desde 2020. P. 3

Mart’nália lança álbum com amor pelo 
Rio e esperança como bandeiras. P. 15

Enquanto Rio fechará o comércio na sexta, o Brasil registra recorde de 3.251 óbitos em 24h.  RIO DE JANEIRO, P. 3
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

As mensagens não param de chegar... 
Rosimari Paula, ambulante, escre-
veu: “Tenho uma filha menor e esse 

trabalho é a minha única fonte de renda... E 
agora?” Boa pergunta, Rosi... “E agora?!”

O questionamento dela é o de muitos 
trabalhadores que nos próximos dias, no 
“superferiadão”, não sabem como vão fazer 
para botar comida dentro de casa. A segun-
da onda (se é que a gente saiu da primeira) 
que se alastrou, também trouxe de volta a 
onda do medo e da falta de perspectiva.

É claro que decisões dos comitês científi-
cos devem ser seguidas rigorosamente, afi-
nal a gente está falando de vidas. Mas como 
levar a sério uma cidade onde vagão de 
trem vira baile funk, festas não são fiscaliza-
das e pior: BRT, para quem precisa trabalhar 
de verdade, vai e volta abarrotado durante 
uma pandemia?

“Eu até concordo com as medidas res-
tritivas, mas como motorista de aplicativo, 
como vou conseguir passageiro, com tudo 
fechado? Quem vai levar dinheiro para mi-
nha família?”, digitou um seguidor.

É disso que a gente tá falando... Coe-
rência e planejamento. Organização com 
segurança, até porque ninguém aqui é 
contra medida restritiva! Mas o problema 

PINGO NO I

 n A vida prepara cada rasteira... Imagina sair da sua 
terra para tentar uma vida melhor e, sem esperar, 
dar de cara com a pandemia? Foi o que aconteceu 
com a pernambucana Márcia Varela Gomes da Silva.

Ela procurou a coluna e contou que saiu de Recife no 
ano passado com o marido e os filhos de 4 e 7 anos para 
tentar trabalhar aqui no Rio... Mas tudo deu errado! 
Não conseguiu emprego, se separou e agora tá pedindo 
ajuda pra voltar pra casa.

Me diz... Como é que faz para viver? Ela e o ex-
-marido desempregados, com duas crianças pe-
quenas! E detalhe: Márcia ainda tem que pagar o 
aluguel da casinha que conseguiu na comunidade, 
em torno de R$ 300.

Talvez isso te explique a importância do auxílio-e-
mergencial nesse momento. Bora colocar o Pingo no I.... 
Antes de ir pra rede social gritar que “não tem que dar 
auxílio pra vagabundo”, é bom se colocar no lugar do 
outro. Você nunca sabe a história que tem por trás dele!

TÁ FEIO!
 nO bicho ontem pegou tanto em Madureira, a ponto 

de carros de reportagem terem que sair correndo da 
Avenida Edgar Romero... Tudo pra se esconder da chu-
va de balas na Serrinha. Entra e sai semana e a coisa por 
lá só piora... O clima na Zona Norte tá tão puxado, que 
os moradores já pedem pelo amor de Deus por inter-
venção do programa segurança presente. O deputado 
estadual Wellington José (PMB) inclusive já solicitou 
ao governador Claudio Castro a ampliação para bairros 
do subúrbio que não têm o reforço policial.

“O subúrbio necessita urgentemente dessa ini-
ciativa. Muitos bairros, antes residenciais, viram a 
violência aumentar, como o caso de Bento Ribeiro”, 
conta o deputado.

Se o programa tá dando certo, tem mais é que botar 
a polícia na rua mesmo... Com certeza o que não falta é 
policial concursado doido para trabalhar!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... Não é a solução, mas pelo menos é alguma 
coisa, e tenho dito.

A segunda onda
da incerteza

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

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

DANIEL CASTELO BRANCO

O BRT anda abarrotado durante a pandemia

O Brasil parece andar em círculos. Em maio de 1993, o 
então senador Fernando Henrique Cardoso assumiu 
o Ministério da Fazenda. Em agosto, a moeda passou 

a ser cruzeiro real, uma preparação para a moeda que cir-
cula até hoje e teve início no ano seguinte. A instabilidade 
econômica corroía o poder aquisitivo da população. Não 
por acaso, 1993 foi o ano das chacinas da Candelária e a de 
Vigário Geral. Em resposta a isto tudo, o sociólogo Herbert 
de Souza, o Betinho, fundou a ONG Ação da Cidadania, que 
acabou se transformando na mais significativa rede de mo-
bilização de alcance nacional. Conforme conta o portfólio 
da entidade, “Betinho e várias personalidades foram à TV e 
aos jornais estimular cada brasileiro a fazer o que estivesse 
ao alcance para resolver o problema da fome no país”. E, a 
partir de uma carta, denunciaram a fome e a miséria de mi-
lhões de brasileiros como principais problemas. A “Carta de 
Ação da Cidadania” deu oficialmente origem ao movimento 
de Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida.

ESFORÇO CONTRA A FOME
Para a deputada Dani Monteiro (PSOL), presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da Alerj, o combate à fome 
é urgente, sendo o principal problema que a população 
enfrenta na pandemia. “Precisamos criar estratégias para 
garantir a segurança alimentar como direito da população, 
e isso passa pelo fortalecimento do auxílio emergencial. É 
fundamental fortalecer parcerias entre órgãos, entidades, 
coletivos e associações”. Por iniciativa do vereador Dr. Mar-
cos Paulo (PSOL), a Câmara do Rio criou a Frente Parla-
mentar Contra a Fome e a Miséria no Município. “Temos que 
somar forças para buscar mutirões solidários, parcerias com 
ONGs, com restaurantes e supermercados, reabertura de 
restaurantes populares, ampliação do bolsa carioca, con-
cessão do auxílio Renda Básica Carioca”. 

UNIÃO

Frente contra a fome

 n Auditor fiscal Antônio Car-
los Cabral assumiu a presi-
dência do Conselho de Con-
tribuintes do Estado do Rio. 
Entre as prioridades está a 
gestão, especialmente na 
área de digitalização dos 
processos, que, segundo ele, 
“traz vantagens como a eco-
nomia de espaço, além de ce-
leridade processual”. 

 n O Ministério Público Es-
tadual recomendou o fecha-
mento dos municípios do 
Norte Fluminense. “Se for 
necessário decretar lockdo-
wn para salvar vidas, vou 
decretar sem ceder a pres-
sões. Esse é um momento 
que precisamos ter a com-
preensão de que a vida é o 
bem maior que temos”, disse 
o prefeito de Campos, Wladi-
mir Garotinho. 

COVID-19 
NO NORTE 
FLUMINENSE

FOTO: DIVULGAÇÃO. 

CONSELHO DE 
CONTRIBUINTES

As mais lidas
Online

Governador do Rio 
prorroga decreto com 

medidas restritivas 
que dá autonomia a 

prefeitos
RIO DE JANEIRO

Paes retoma clima 
amigável com 

governador após 
prefeituras receberem 

autonomia para 
restrições
RIO DE JANEIRO

InformedoDia

GESTÃO 

AMBIENTAL 

MUNICIPAL

VACINAÇÃO E 
TRABALHA-
DORES

O valor total de 
ICMS Ecológico, 
calculado pela 
Fundação Ce-
perj, repassado 
a municípios do 
Rio em 2020 foi o 
maior dos últimos 
8 anos: quase 
R$240 milhões. 
Em relação a 2019, 
o repasse aumen-
tou em mais de 
R$10 milhões.

Projeto de lei do 
deputado Már-
cio Canella que 
autoriza exigência 
de comprovação 
da vacina contra 
covid para contra-
tação de trabalha-
dores e prestado-
res de serviço no 
estado é discutido 
hoje na Alerj.

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

É programado para entrar em vigor em abril o aumento de R$ 1,30 
na passagem do metrô, passando o valor de R$ 5 para R$ 6,30. 
Aumento de 22%, extremamente alto frente à inflação oficial, de 
4,52%. Governo precisa retomar as negociações antes que o rea-
juste abusivo tenha início.

Temos oficialmente um novo ministro da Saúde. Queiroga precisa 
chegar já com as mangas arregaçadas, não há mais chance para 
falhas. A ação de prefeitos por conta própria mostra o descrédito 
nas ações do governo federal, mas confunde a sociedade. A vaci-
nação segue em passos lentos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Herbert de Souza, o Betinho, criou ONG Ação da Cidadania em 1993

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

vai muito além do vírus.
É preciso pensar que mais de 60% 

dos moradores de comunidades pobres 
do Rio são informais. Não vão ter salário 
no fim do mês garantido. Até quem tem 
carteira assinada tá com medo!

Imagina quem leva da mão pra 
boca?! Um ano depois, a gente sabe 
muito bem que se o vírus mata, a fome 
desespera. Cada um sabe onde seu calo 
aperta. Tem que salvar vidas e dar res-
paldo ao pai e a mãe que precisam dar 
de comer para os filhos.
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INFRATOR PODE PARAR NO 

XILINDRÓ
Multas para quem desrespeitar o novo decreto da prefeitura para 
conter o avanço da covid na para de dez dias é de R$ 562,42

O
s ‘bonitos’ que tei-
mam em aglomerar, 
não usar máscara, fa-
zer festas fechadas, e 

desfilar pelas ruas contrarian-
do as restrições impostas pelas 
prefeituras do Rio e de Nite-
rói, podem preparar o bolso e 
a disposição. O decreto, assim 
como os anteriores, prevê mul-
ta mais pesada e prisão de ate 
1 ano com base no Código Pe-
nal. As penalidades já estão va-
lendo e vão se estender no que 
muitos estão chamando de 
“superferiadão”, mas que, na 
verdade, é um #FICAEMCASA 
de dez dias (de 26 de março a 
4 de abril) para evitar a propa-
gação do coronavírus no Rio e 
evitar o colapso do sistema de 
saúde. O infrator que for pego 
pela Guarda Municipal terá 
que desembolsar R$ 562,42 
por falta de máscara, aglome-
rações e outros casos. Em es-
tabelecimentos, além de inter-
dição do lugar, a multa é gra-
víssima e vai de R$ 14.060,74 
a R$ 56.242,92.

O decreto deixa claro que 
“os descumprimentos das 
normas podem configurar 
a prática do crime do arti-
go 268 do Código Penal, que 
considera crime desrespei-
tar “determinação do poder 
público, destinada a impedir 
introdução ou propagação 
de doença contagiosa”.  Esse 
enquadramento na lei, no 
entanto, depende de um de-
legado de polícia e é analisa-
do de acordo com cada situa-
ção”, informou a Secretaria 
de Ordem Pública (Seop) ao 
jornal O DIA.

Já as multas administra-
tivas serão aplicadas pela 
Guarda Municipal, que po-
derá conduzir para a delega-
cia quem resistir em colocar 
máscara, promover aglome-
ração e, por conta disso, co-
meter atos de violência ou 
desacato, como o ocorrido 
no final de semana em Co-
pacabana, na Zona Sul. “A 
questão criminal é de com-
petência das autoridades po-
liciais”, informou a Seop.

Durante o período dos 
novos decretos estarão au-
torizados a funcionar apenas 
serviços essenciais. Bares, 
lanchonetes e restaurantes 
só poderão funcionar no es-
quema drive thru ou entrega.

PENA MAIOR

Segundo o decreto, a pena 
para quem descumprir as re-
gras pode aumentar em um 
terço para funcionários da 
saúde pública, médicos, far-
macêuticos, dentistas ou en-
fermeiros. Essa medida já está 
valendo e vai até pelo menos 4 
de abril, quando as medidas 
serão reavaliadas pelo Comitê 
especial de enfrentamento da 
Covid-19 (CEEC) da Prefeitura 
do Rio.

O decreto do prefeito 
Eduardo Paes libera a práti-
ca de atividades físicas indi-
viduais na faixa de areia. A re-
gra também vale para praças e 
parques. Aulas coletivas estão 
proibidas tanto em áreas pú-
blicas, quanto nas privadas.

MARTHA IMENES

martha.imenes
COVID-19

Donos de bares lamentam: ‘Já não tem mais movimento’
 > A decisão de fechar o co-

mércio não essencial por dez 
dias, apoiada pela comuni-
dade científica, foi mais um 
baque no setor de bares e 
restaurantes, que já vinha 
em um momento nada sa-
boroso nos últimos meses, 
com contas apertadas por 
falta de movimento. No Rio 
e em Niterói, estabelecimen-
tos deverão fechar de 26 de 
março e 4 de abril.

No Boteko do Juca, na 
Avenida Mem de Sá, não tem 
sido por falta de tentativa 

que o movimento enfraque-
ceu. O bar entrou na onda do 
delivery e está presente nos 
aplicativos de entrega, mas 
não vê os pedidos emplaca-
rem. Famoso pela música 
ao vivo nos fins de semanas 
e frequentado pela comuni-
dade do samba no período 
pré-pandemia, o bar, que an-
tes recebia mais de 300 pes-
soas em uma noite de sexta, 
recebe, agora, menos de 20. 
“Nosso forte é o presencial”, 
explica Antônia Lopes, dona 
do estabelecimento. “Nos-

sa venda era baseada nas 
pessoas que vinham para o 
samba. Você tirar o restau-
rante para deixar delivery, aí 
é melhor fechar. Não com-
pensa. O movimento caiu em 
quase 90%. Até agora, estáva-
mos fechando às 21h, respei-
tando o decreto. Mas quem 
vinha consumir aqui, saía 
depois das 21h para outros 
bairros menos visados pela 
fiscalização, e continuava a 
beber”, conta Antônia.

Tradicional ponto da Rua 
do Lavradio, o bar Arco Íris 

da Lapa, aberto desde 1960, 
nunca viveu tempos tão in-
certos. Seu Batista, respon-
sável pelo almoço do bar, 
que oferece buffet durante a 
tarde e petiscos à noite, afir-
ma que não recebe mais de 
quatro ou cinco clientes no 
horário. “Não tem mais mo-
vimento. Quando vem, é um 
freguês almoçando em uma 
mesa, outro freguês lá na ou-
tra ponta. Agora, com o bar 
podendo ficar aberto, já está 
ruim. Até 21h não dá para fa-
zer muita coisa”, lamenta.

 N No mesmo dia que a Fio-
cruz divulgou dados alar-
mantes sobre a nova va-
riante do coronavírus, e o 
Estado do Rio de Janeiro re-
cuar e adotar medidas mais 
rigorosas para conter a pan-
demia de covid-19, como fi-
zeram as prefeituras do Rio 
e Niterói, o Brasil já contabi-
liza mais um trágico recorde 
de mortes em decorrência 
da doença com 3.251 óbitos 
nas últimas 24h. 

Somente na cidade do 
Rio de Janeiro, foram 69 
mortes em 24h, elevando o 
total de 19.790 para 19.859 
óbitos. Um dado alarman-
te do Boletim Epidemio-
lógico da Prefeitura do Rio 
é a ocupação de leitos na 
capital (rede SUS), que já 
atinge 90% em UTI e 71% 
em enfermaria.  

Em todo Estado do Rio 
de Janeiro foram registra-
das 151 novas mortes por 
covid. A média móvel no 
estado atingiu 127 óbitos 
por dia, o que significa alta 
de 67% em relação a duas 
semanas atrás, quando 
a média estava em 76%. 
Segundo dados da secre-
taria, 3.201 casos foram 
registrados em 24 horas. 
A ocupação da rede esta-
dual está em 88,7% (lei-
tos de UTI) e 77,2% (en-
fermaria). Atualmente a 
fila de pessoas à espera 
por um leito hospitalar no 
estado chega a 743 pes-
soas. Desse total, 528 pa-
cientes precisam de UTI.

ARTE PAULO MÁRCIO 

Mortes só 

fazem crescer

Ocupação de leitos de UTI já está em 88% no Rio de Janeiro e o número de casos graves não para de subir

REPRODUÇÃO/ INTERNET

O prefeito 
Eduardo Paes 
anunciou o 
calendário 
até 10 de 
abril, que 
imunizará 
pessoas de 
até 66 anos. 
Hoje estava 
prevista a 
repescagem 
para 74 anos 
ou mais. 
Agora, serão 
mulheres de 
73 anos.
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BRT: 40 ônibus na linha emergencial
‘Serviço extra de ônibus comuns aliviou muito o sofrimento diário da população que era tratada como gado’, diz Paes

A 
intervenção da Pre-
feitura do Rio no 
iniciada ontem no 
BRT vai aumentar o 

número de ônibus comuns 
que realizaram, durante a 
manhã, a linha emergencial 
sem paradas de Santa Cruz ao 
terminal Alvorada, no corre-
dor Transoeste. Na volta para 
casa, entre 16h e 20h, foram 
30 veículos. Hoje a frota será 
de 40 ônibus comuns. A pre-
feitura pretende estender a 
medida paliativa para outros 
corredores do sistema.

O usuário que utilizar a li-
nha emergencial não precisa-
rá pagar outra passagem para 
usar o BRT, basta procurar 
funcionários da subprefeitu-
ra no terminal Alvorada.

Ontem pela manhã, 20 
ônibus realizaram o traje-
to. Segundo a secretária de 
transportes Maína Celido-
nio, a frota transportou o 
correspondente a nove arti-
culados do BRT.

O prefeito Eduardo Paes 
disse que a medida alivia 
um pouco o sofrimento dos 
usuários do sistema, e que a 
qualidade do transporte não 
vai ficar boa da noite para o 
dia, mas prometeu entregar 
um sistema de qualidade a 
médio prazo.

“Esse serviço extra de ôni-
bus normais aliviou muito o 
sofrimento diário da popula-
ção que embarca na estação 
de Santa Cruz e era tratada 
como gado. Vamos buscar 
ações temporárias pra ali-
viar a pressão do sistema. 
Não vai ter milagre do dia 
para a noite, mas as coisas 
vão melhorar”, disse em co-
letiva de imprensa no Cen-
tro de Controle do BRT, no 
terminal Alvorada, na Barra.

“Vamos fazer com que o 
BRT seja exemplo de trans-
porte público de qualidade”, 
prometeu.

INVENTÁRIO

A interventora Cláudia Se-
cin disse que um inventário 
da frota está sendo realiza-
do e que veículos serão rein-
corporados ao sistema con-
forme a complexidade dos 
reparos necessários. Órgãos 

 > Passageiros que es-
tiveram na estação de 
BRT Estação Paulo da 
Portela, em Madureira, 
na Zona Norte, cobra-
ram aumento do núme-
ro de veículos. 

“Tem que aumentar a 
quantidade de BRT por-
que estão muito cheios. 
Se levantar o pé, não 
bota de novo no chão. As 
portas vão abrindo du-
rante a viagem. Não tem 
ar-condicionado. Tem 
pessoas sem máscara. 
Muita coisa tem que mu-
dar”, afirma a cuidadora 
de idosos Jocélia Duar-
te, 50, que faz todo dia o 
percurso de Madureira a 
Pedro Correa, em Jacare-
paguá. A massoterapeu-
ta Luzia Cristina Possas, 
53, concorda. Ela faz o 
trajeto Madureira-Bar-
ra. “O que precisa mudar 
é o aumento de ônibus 
na linha e colocar gente 
para cuidar da fila. Vejo 
acidentes e brigas dentro 
dos veículos por conta de 
espaço”, diz.

Passageiros 
cobram mais 
coletivos

Vamos fazer 
com que o BRT 
seja exemplo de 
transporte público 
de qualidade”

EDUARDO PAES, prefeito

REGINALDO PIMENTA/ AGÊNCIA O DIA

A massoterapeuta Luzia Cristina Possas se queixa da falta de manutenção que atrasa e expõe a riscos

REGINALDO PIMENTA/ AGÊNCIA O DIA

Estação BRT Paulo da Portela, em Madureira, na Zona Norte, no primeiro dia de intervenção da prefeitura no modal

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Segundo a interventora, seis 
veículos serão reparados e 
estarão nas ruas nas próxi-
mas 48 horas com a medida.

A frota inventariada pela 
prefeitura é de 301 veículos, 
140 estão circulando. Paes 
diferenciou a intervenção da 
sua gestão da realizada pelo 
ex-prefeito Marcelo Crivella. 

“Estamos tirando as con-
cessionárias do BRT. Não é 
como o ex-prefeito que sim-
plesmente a prefeitura veio 
aqui (no BRT), ficou aqui 
dando palpite sem aportar 
recursos, sem buscar me-
lhorar o serviço, sem ouvir o 
quadro de profissionais qua-
lificados, pessoas que con-
duzem o BRT e precisam ser 
ouvidas. Na verdade, a inter-
venção é o primeiro passo de 
um processo maior, que é o 
cancelamento da concessão”, 
advertiu Paes.

da própria prefeitura parti-
cipam da operação, como a 
Secretaria de Conservação.

“Já autorizamos a com-
pra de uma cola no valor 
de R$ 3,3 mil para o reparo 
de ônibus que estavam com 
os para-brisas quebrados”, 
exemplificou Cláudia Secin. 
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BRASIL

STF decide que Moro foi parcial 
ao julgar ex-presidente Lula
O placar sofreu reviravolta com a mudança na posição da ministra Cármen Lúcia, que alterou o voto proferido em 2018

FELLIPE SAMPAIO SCO/STF

Integrantes da Segunda Turma do STF: decisão foi uma das maiores derrotas da Lava Jato

E
m uma das maiores 
derrotas da história 
da Lava Jato, a Segun-
da Turma do Supre-

mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu ontem, por 3 votos 
a 2, que o ex-juiz federal Sér-
gio Moro foi parcial ao con-
denar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na ação 
do triplex do Guarujá. O pla-
car sofreu uma reviravolta 
com a mudança na posição 
da ministra Cármen Lúcia, 
que alterou o voto proferido 
em dezembro de 2018.

“Neste caso o que se dis-
cute basicamente é algo que 
para mim é basilar: todo 
mundo tem o direito a um 
julgamento justo e ao devido 
processo legal e à imparciali-
dade do julgador”, disse Cár-
men Lúcia, ao iniciar a leitu-
ra do voto. A ministra buscou 
delimitar o entendimento à 
questão específica de Lula 
na ação do triplex, tentando 
delimitar os efeitos do julga-
mento. Um dos temores de 
investigadores é que a decla-
ração da suspeição de Moro 
provoque um efeito cascata, 
contaminando outros pro-
cessos da operação que tam-
bém contaram com a atuação 
do ex-juiz.

“Tenho para mim que esta-
mos julgando um habeas cor-

pus de um paciente que com-
provou haver estar numa si-
tuação específica. Não acho 
que o procedimento se esten-
da a quem quer que seja, que 
a imparcialidade se estenda a 
quem quer que seja ou atinja 
outros procedimentos. Por-
que aqui estou tomando em 
consideração algo que foi 
comprovado pelo impetrante 
relativo a este paciente, nesta 
condição. Essa peculiar e ex-
clusiva situação do paciente 
neste habeas corpus faz com 
que eu me atenha a este jul-

gamento, a esta singular con-
dição demonstrada relativa-
mente ao comportamento do 
juiz processante em relação 
a este paciente”, acrescentou 
Cármen.

REVÉS PARA LAVA JATO
O entendimento da Segunda 
Turma do STF marca um dos 
maiores reveses da história 
da Lava Jato no STF. A atua-
ção de Moro em outra ação 
que levou à condenação de 

Lula na Lava Jato (a do sítio 
de Atibaia) foi menor: coube 
ao ex-juiz da Lava Jato acei-
tar a denúncia e colocar o 
ex-presidente no banco dos 
réus mais uma vez. A conde-
nação, no entanto, foi assina-
da pela juíza Gabriela Hardt, 
depois que o ex-juiz já tinha 
abandonado a magistratu-

ra para assumir um cargo no 
primeiro escalão do governo 
Bolsonaro.

Em seu novo voto, Cármen 
Lúcia criticou a “espetacula-
rização” da condução coer-
citiva de Lula, determinada 
por Moro em março de 2016; 
a quebra do sigilo telefônico 
de advogados que atuaram 

na defesa do petista; a divul-
gação de áudio entre Lula e a 
ex-presidente Dilma Rousseff 
envolvendo a nomeação do 
petista para a Casa Civil; e o 
levantamento do sigilo da de-
lação premiada do ex-minis-
tro Antonio Palocci durante a 
campanha eleitoral de 2018. 
Para a ministra, esses episó-

A projeção se refere 
ao período de novas 
restrições no 
combate à covid-19

Rio Ônibus estima uma 
perda de R$ 19 milhões

SITE ÔNIBUS BRASIL_EDAILTON ALVES DE MORAES

Restrições: menos passageiros

Com a nova paralisação 
parcial das atividades eco-
nômicas no Rio para tentar 
frear a disseminação da co-
vid-19, o Rio Ônibus estima 
que circulem menos 50% 
do volume atual de passa-
geiros nas linhas, ou seja, 
75% a menos do que um ano 
atrás. O sindicato informou 
ainda que a queda de recei-
ta estimada para esse perío-
do é de R$ 19 milhões.

As prefeituras do Rio 
e Niterói anunciaram, na 
tarde de segunda-feira, as 
restrições que o dois muni-
cípios vão seguir durante o 
‘superferiadão’.

“O Rio Ônibus apoia to-

das as medidas de proteção 
à vida e à saúde. Ressaltamos 
que os ônibus são um serviço 
essencial, que passa por mo-
mento de total sufocamento 
financeiro, sem efetiva par-
ticipação do poder público 
nos custeios operacionais, 
cada vez mais inviáveis às 
empresas por conta, princi-
palmente, da brutal queda 
no número de passageiros”, 
explica Paulo Valente, por-
ta-voz do Rio Ônibus.

IPVA: 3ª parcela de placa 
final zero vence hoje
A terceira e última parcela do 
IPVA de 2021 para veículos 
com final de placa zero vence 
hoje. O tributo pode ser pago 
por boleto bancário, disponí-
vel no portal do IPVA da Se-
cretaria de Estado da Fazenda 
(www.fazenda.rj.gov.br/ipva) 
e no site do Banco Bradesco 
(www.bradesco.com.br). 

Para emitir o documento, é 
necessário informar o número 
do Registro Nacional de Veícu-
los Automotores (Renavam). 
O pagamento da Guia de Re-

gularização de Débitos (GRD) 
poderá ser feito em qualquer 
agência bancária. 

O IPVA é a segunda maior 
fonte de arrecadação tribu-
tária do Rio de Janeiro. No 
ano passado, rendeu cerca 
de R$ 2,7 bilhões para os co-
fres públicos. Os recursos 
podem ser usados para di-
versas finalidades, incluin-
do investimentos em Saúde, 
Educação e Segurança e o 
pagamento dos salários do 
funcionalismo. 

Cármen Lúcia criticou 
a “espetacularização” 
da condução 
coercitiva de Lula, 
em março de 2016

dios “maculam” a atuação do 
ex-juiz federal da Lava Jato.

NUNES MARQUES
Indicado ao STF pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
o ministro Kassio Nunes 
Marques pediu vista (mais 
tempo para análise) no iní-
cio do mês, suspendendo a 
discussão sobre a atuação 
de Moro ao condenar Lula 
a nove anos e seis meses de 
prisão por corrupção pas-
siva e lavagem de dinheiro 
na ação do triplex. Ontem à 
tarde, Nunes Marques sur-
preendeu ao votar contra o 
habeas corpus do petista.

Em seu voto, Kassio afir-
mou que o habeas corpus não 
é o meio processual adequa-
do para alegar a suspeição de 
um magistrado. Kassio con-
testou o uso de mensagens 
privadas obtidas por hackers 
e atribuídas ao ex-juiz federal 
da Lava Jato e a integrantes 
da força-tarefa em Curitiba 
para reforçar as acusações 
contra Moro. Para o ministro, 
o teor das mensagens não 
pode ser usado para reforçar 
a suspeição de Moro. Esses 
dois pontos foram rechaça-
dos por Gilmar Mendes após 
a leitura do voto do colega.

Por Estadão Conteúdo
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Regiões dos Lagos 
e Serrana com 
barreira sanitária
Cidades do interior controlarão entrada de turistas 
oriundos principalmente do Município do Rio

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MIGUEL PEREIRA

C
om o decreto do feria-
do de dez dias no Rio e 
em Niterói, cidades da 
Região dos Lagos e Ser-

rana adotaram novas e mais 
rígidas medidas de restrição 
contra a pandemia da covid-19. 
Miguel Pereira, Nova Fribur-
go, Petrópolis, Rio das Ostras, 
Saquarema e Teresópolis são 
algumas que implementaram 
barreiras sanitárias para con-
trolar a entrada de turistas.

O prefeito André Por-
tuguês, de Miguel Perei-
ra, anunciou medidas que 
entraram em vigor ontem 
como  o retorno das barrei-
ras sanitárias na divisa de 
Paty do Alferes, Vassouras e 
Japeri, evitando assim a cir-
culação de turistas na cidade 
e a retomada das Centrais de 
Triagem 24h, com objetivo 
de descentralizar o atendi-
mento no Hospital Munici-
pal Luiz Gonzaga. Elas serão 
instaladas em Vera Cruz, Go-
vernador Portela e Conrado.

A Prefeitura de Nova Fri-
burgo informou que adota-
rá medidas mais restritivas 
para conter o fluxo de turis-
tas. A principal delas será a 
implantação de barreiras sa-

nitárias nos principais aces-
sos ao munícipio.

A Prefeitura de Petrópo-
lis ampliou as medidas de 
restrição. Anunciou reforço 
nas ações nas barreiras sa-
nitárias, com limitação da 
entrada de turistas e visitan-
tes e determinação do fecha-
mento dos pontos turísticos 
públicos e privados, com o 
objetivo de evitar a migra-
ção de pessoas de fora para a 
cidade, buscando impedir o 
aumento da circulação den-
tro do município. As medi-
das valem até sexta-feira.

Nas barreiras sanitárias, se-

rão liberadas para entrada na 
cidade pessoas que apresen-
tarem comprovante de que 
são do município. O acesso de 
pessoas de outras cidades só 
será permitido àquelas que 
comprovarem propriedade de 
imóvel em Petrópolis ou apre-
sentarem voucher demons-
trando reserva em meio de 
hospedagem local ou agenda-
mento para compra nos polos 
de moda (que serão disponibi-
lizados pelos próprios polos 
de moda).

Segundo a Prefeitura de Te-
resópolis, o ingresso no muni-
cípio está restrito a morado-
res e proprietários de imóveis 
na cidade; pessoas que tra-
balham na cidade ou que te-
nham, comprovadamente, re-
serva em unidades hoteleiras; 
fornecedores da Administra-
ção Municipal e participantes 
de procedimentos licitatórios 
e concursos públicos; profis-
sionais da área de saúde e as-
sistentes sociais, bem como, 
a entrada de veículos respon-
sáveis pelo abastecimento de 
materiais, insumos e commo-
dities de todos os setores, prin-
cipalmente, saúde, alimenta-
ção, limpeza e higiene.

Prefeitura de Miguel Pereira implementou barreira sanitária para conter a disseminação da covid-19

MEDO DA MIGRAÇÃO

Preocupação é com ‘superferiadão’ na capital do estado 

 N Em Rio das Ostras, a gran-
de preocupação é que, com 
o “superferiadão” no Rio de 
Janeiro, aconteça migração 
de pessoas para a cidade. Por 
isso, a prefeitura vai intensi-
ficar as ações de fiscalização, 
com equipes da Coordenadoria 
Geral de Fiscalização e Postura 
(Comfis) e do Grupamento de 
Operações Especiais (GOE) da 
Guarda Civil Municipal. A Admi-
nistração também vai contar 
com o apoio da PM. Em conjun-
to com Casimiro de Abreu, Rio 
das Ostras manterá barreiras 
sanitárias nas entradas da ci-
dade em pontos de acesso, que 
interceptam veículos vindos da 
BR-101; e na descida da ponte 
sobre o Rio São João, em Barra 

de São João, distrito de Casimiro 
de Abreu, por onde passam veícu-
los vindos pela RJ 106. 

A Prefeitura de Saquarema 
proibirá a entrada nas praias, pra-
ças e outros espaços públicos de 
lazer no município, além de reto-
mar a barreira sanitária, coibindo 
o acesso à cidade. As medidas 
começam hoje. 

Os acessos às praias serão in-
terditados e monitorados, assim 
como outros espaços públicos 
de lazer, como praças e parques. 
Diversos pontos de entradas ao 
município foram fechados com 
manilhas e os principais acessos 
terão equipes da Secretaria Mu-
nicipal de Segurança e Ordem Pú-
blica, que só permitirão a entra-
da de pessoas que portarem um 

comprovante de residência no 
próprio nome, ou no caso de 
aluguel de domicílio, o contra-
to em nome do locatário. Já às 
pessoas que se hospedarão 
em pousadas ou hotéis, será 
obrigatório a apresentação 
de voucher de reserva. Assim, 
quem estiver sem autorização 
não poderá ter acesso à cidade.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Saquarema também 
vai ampliar a quantidade de 
leitos exclusivos para o trata-
mento do coronavírus na rede 
municipal de saúde. Dezoito 
novos leitos serão criados nos 
postos de urgência de Saqua-
rema e Jaconé, aumentando 
a capacidade de atendimento 
na cidade.

“Todos os veículos 
são parados e 
os motoristas e 
passageiros passam 
por uma avaliação 
da equipe da Saúde”
PREFEITURA DE RIO DAS 
OSTRAS
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PANDEMIA DA COVID-19

VASCO

CBF quer continuidade do futebol 
Caboclo dispara para clubes: ‘Vocês estão f... se não tiver (campeonatos)’

Vídeo da reunião de Caboclo com representantes de clubes

O
s índices da pande-
mia da covid-19 vol-
taram a piorar, e o 
Brasil já registra mais 

de 298 mil mortos por conta 
do novo coronavírus. Mas, 
mesmo diante dos números 
cada vez mais assustadores, 
a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF), e a Rede Glo-
bo, emissora dona dos direitos 
de transmissão dos principais 
torneios na temporada, não 
têm a intenção de paralisar os 
campeonatos nacionais em 
2021. Pelo menos é o que ga-
rantiu o presidente da insti-
tuição, Rogério Caboclo, em 
reunião com os mandatários 
dos clubes das Séries A e B.

No dia 9 de março, o Gabi-
nete da Presidência da CBF 
convidou os mandatários dos 
times através de e-mail. A re-

união aconteceu e teve Rogé-
rio Caboclo bem ativo, prin-
cipalmente para defender a 
não paralisação do futebol. A 
reportagem teve acesso com 
exclusividade a um vídeo da 
reunião de pouco mais de seis 
minutos (o encontro rendeu 
1h10 e o O DIA tem todo o 
conteúdo).

No trecho, os seguintes pre-
sidentes de clubes aparecem: 
Rodolfo Landim, do Flamen-
go, Guilherme Bellintani, do 
Bahia, Walter Dal Zotto, do 
Juventude, Nilton Pinheiro, 
do Brasil de Pelotas, Maurício 

Galiotte, do Palmeiras, Sergio 
Coelho, do Atlético-MG, Jor-
ge Salgado, do Vasco, e Dui-
lio Monteiro, do Corinthians, 
além de outros mandatários 
que estão na “sala da conver-
sa”, mas não têm as fotos à 
vista.

No discurso, em um certo 
momento autoritário com 
o presidente do Palmeiras, 
Mauricio Galiotte, Caboclo 
deixou claro que a CBF é a 
favor da continuidade dos 
campeonatos, garante que a 
TV Globo, emissora que trans-
mite a Copa do Brasil, Super-

Cruzmaltino recebe o Macaé em São Januário
Hoje, às 18h, em São Januário, 
Vasco e Macaé fazem o duelo 
das únicas equipes que ainda 
não venceram no Carioca. Em 
quatro jogos, o Cruzmaltino 
conseguiu dois pontos, um a 
mais que o adversário. Os dois 
são os lanternas.

Rebaixado para a Série B, 

o Cruzmaltino não teve um 
momento de paz ainda no 
começo da atual temporada. 
Em cinco jogos, contanto a 
partida pela Copa do Brasil, a 
equipe carioca conseguiu três 
empates e duas derrotas. É o 
pior começo de uma tempo-
rada para o Vasco desde 2011.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO 

BEM MENOS, RAFINHA

BARATA VOA PEDALADAS

 N O feroz combate ao vírus 
que nos aflige há um ano 
acertou o futebol no fíga-
do. Autoridades sanitárias 
que atuam no sentido de 
estancar a contaminação 
da covid-19 sugerem me-
didas duras, acatadas por 
prefeitos e governadores, 
mas com posições distin-
tas. Toda essa indefinição 
deixou o mundo da bola 
totalmente confuso, sem 
saber o que fazer de fato. 
Não vejo mesmo como se-
guir com as competições, 
sejam elas estaduais, na-
cionais ou internacionais, 
no meio desse abre e fecha, 
fruto de um grande tiroteio 
político.

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

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

 NTodo negócio tem duas 
pontas sem garantias de re-
sultados, pode dar certo ou 
não. Rafinha largou o Fla-
mengo seduzido por propos-
ta do Olympiacos, da Grécia, 
e se deu mal. Voltou achando 
que seu lugar estava guarda-
do no Flamengo. Não esta-
va. Decepcionado, disparou 
contra os dirigentes dizen-
do-se vítima de guerra polí-
tica interna. Exagero. O que 
houve foi uma análise cus-
to/benefício. Rafinha ale-
ga que o treinador Rogério 
Ceni, a turma do futebol, os 

jogadores e os funcionários 
queriam a sua volta. Acredito, 
Rafinha é bom companhei-
ro, mas completará 36 anos 
em setembro, caminha pra o 
fim da carreira. O elenco está 
bem servido na posição. A 
opção do clube, após análise 
que pode e deve ter incluído 
opiniões divergentes, foi não 
contratar. Decisão de quem 
arca com as consequências, 
paga contas e salários no fim 
do mês. Se não houve guerra 
na saída do Zico para a Itália, 
não seria agora que a Gávea 
seria sacudida por Rafinha.

 N Depois de proibir visi-
tantes estrangeiros em 
Tóquio durante a reali-
zação da Olimpíada, se 
comprometendo a de-
volver o dinheiro dos 
ingressos para 600 mil 
que compraram os bi-
lhetes antecipadamente, 

o governo japonês também 
vetou ingresso de oito mil 
voluntários. 

 N Presidente do Grêmio, Ro-
mildo Bolzan, vetou a con-
tratação do lateral-direito 
Rafinha. Será que houve 
guerra política lá no clube 
gaúcho também?

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Volta Redonda não faz 
boa campanha no Cam-
peonato Carioca por aca-
so. O clube se organizou, 
montou estrutura de qua-
lidade e agora colhe frutos 
desse trabalho.

 NSeria melhor para to-
dos se nossos governan-
tes, em âmbito municipal 
e estadual, se pusessem 
de acordo suspendendo o 
bangue-bangue político e 
atirassem numa só direção.

BOTAFOGO X FLAMENGO

Noite de clássico no Nilton Santos
Após um Brasileiro comple-
tamente oposto, Botafogo e 
Flamengo vão se enfrentar 
pela primeira vez em 2021 em 
busca de um objetivo seme-
lhante: a primeira vitória em 
um clássico no Carioca, hoje, 
às 21h35, no Nilton Santos.

Invicto no comando do 
Botafogo, Marcelo Chamus-
ca terá o seu maior teste até 

o momento. Contra o Fla-
mengo, mesmo com uma 
equipe quase toda reserva, 
o treinador encara o seu ad-
versário mais qualificado 
tecnicamente. O Glorioso 
deve ir a campo com Douglas 
Borges; Jonathan, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Paulo 
Victor; Zé Welison, Rickson 
e Matheus Frizzo; Warley, 

Marcinho e Matheus Babi.
Em busca de uma vitória 

para, quem sabe, assumir a 
liderança do Carioca, o Fla-
mengo deve ser escalado 
com Hugo Souza, Matheu-
zinho, Bruno Viana, Léo Pe-
reira e Renê; Hugo Moura, 
Gomes, Pepê, Michael, Viti-
nho e Pedro. Mauricio Souza 
comanda a equipe carioca.

VETO EM TÓQUIO
Não será permitida a entrada de 

voluntários estrangeiros no Japão para a 

Olimpíada de Tóquio-2020. 

copa do Brasil e Campeonato 
Brasileiro, e os patrocinadores 
também têm a mesma posição 
e chega a ameaçar os manda-
tários dos clubes presentes 
na reunião: “Vocês estão f... se 
não tiver (campeonatos)”.

Veja a seguir trechos da re-
união a que O DIA teve aces-
so com exclusividade:

Rogério Caboclo: “As pes-
soas em casa sob bandeira ver-
melha, sob bandeira preta... 
eu não abrirei mão a não ser 
sob doutorado dos senhores 
de deixar de jogar as com-
petições nacionais e retirar 
nas internacionais e incor-
porará as Estaduais... Então, 
por gentileza, vamos pensar 
agora: nós podemos parar o 
futebol? a Rede Globo não 
quer. Ninguém quer (parar o 
futebol), seus patrocinadores 
não querem. E se parar sabe 
quando nós temos a seguran-
ça de dizer que a gente pode 
voltar? Nunca. No dia que o 
Governador do Mauricio (não 
cita o sobrenome) disser que 
pode. No dia que o Prefeito de 

São Nunca disser que pode... 
Eu não vou estar a mercê de 
nenhum deles. Eu vou... Lan-
dim, Galiotte, todos os presi-
dentes... eu vou mandar no 
futebol brasileiro e vou deter-
minar que vai ter competição 
e que vocês estão f... se não ti-
ver (competições)”.

Mauricio Galiotte, pre-
sidente do Palmeiras, sugere: 
“Podemos voltar a discutir 
esse assunto em outro mo-
mento, Rogério?”

Rogério Caboclo res-
ponde: “Por que em outro 
momento?”

Mauricio Galiotte repli-
ca: “Porque acho que a discus-
são é um pouco mais ampla, 
mas vou encerrar aqui a mi-
nha colocação”.

Rogério Caboclo finaliza: 
“Ótimo”.

Francisco Battistot-
ti, presidente do Avaí, pede 
a palavra e apoia a postura 
da CBF: “Parabéns, Rogério, 
pela sua colocação. Parabéns 
por essa posição. O Avaí Fute-
bol Clube acha a sua posição 
corretíssima. Aqui em Santa 
Catarina, só o Rubinho e eu 
sentimos na carne o que estão 

fazendo. Sentimos na carne 
a influência política determi-
nando que seja cancelado o 
futebol catarinense. Um dia 
fecham a cidade. Outro dia 
por interferência por outros 
prefeitos fecham a outra. Pa-
rabéns, presidente Caboclo”.

A reportagem procurou a 
CBF para ouvir o presidente 
Rogério Caboclo. A assessoria 
ressalta que a nota da reunião, 
publicada no dia 10 de março, 
após o encontro virtual, deixa 
clara essa posição da CBF e do 
próprio Rogério em relação 
à paralisação. “A CBF reitera 
que a defesa da continuidade 
do futebol foi posição unânime 
das 27 federações e dos clubes 
participantes de todas as séries 
do futebol brasileiro, sempre 
seguindo rígidos protocolos de 
saúde, conforme detalhado na 
nota oficial sobre a reunião”, 
disse a assessoria da CBF.

A reportagem procurou a 
Comunicação da Globo, que 
se posicionou garantindo 
estar respeitando as orien-
tações dadas pelas autorida-
des e acompanhando as de-
cisões dos organizadores das 
competições.

Em busca da sua primei-
ra vitória sob o comando 
do clube da Colina, Marcelo 
Cabo deverá escalar o Vasco 
com: Lucão, Zeca, Miranda, 
Ricardo Graça, MT, Bruno 
Gomes, Andrey, Marquinho 
Gabriel, Gabriel Pec, Talles 
Magno e Tiago Reis.

Tricolor vence o Boavista: 2 a 0
Ainda sem força máxima, 
mas com o reforço de Nino, 
Yago Felipe e Martinelli, 
que terminaram a tempo-
rada 2020 como titulares, 
o Fluminense confirmou a 
terceira vitória seguida na 
Taça Guanabara ao bater o 
Boavista por 2 a 0, ontem, 
no Moacyrzão. Com gols de 
Yago Felipe e Jonh Kennedy, 
o Tricolor voltou ao G-4 do 

Carioca, agora em terceiro 
lugar, com nove pontos, e vis-
lumbra tomar a liderança do 
Volta Redonda, adversário 
de sexta-feira, em Bacaxá.

Aos 35, uma trapalhada 
da defesa deu origem ao pê-
nalti para os donos da casa. 
Após o domínio errado de 
Matheus Ferraz, Danilo Bar-
celos cometeu a penalidade 
em Victor Feijão. Na cobran-

ça de Jean, Marcos Felipe fez 
uma bela defesa que evitou 
o prejuízo. O gol de Yago 
Felipe, aos quatro minutos 
do segundo tempo, foi im-
portante para mostrar uma 
nova atitude, mesmo com o 
desvio em Douglas Pedroso, 
que traiu Klever. Com uma 
bela assistência de Kayky, 
John Kennedy aumentou a 
vantagem, aos 43 minutos. 

FLUMINENSE

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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Auxílio começa a ser pago 
nos dias 5 e 6 de abril
Ministro da Cidadania reconhece que valores não são suficientes para a população

ESTEFAN RADOVICZ

Governo recomenda usar contas digitais para movimentar o dinheiro

J
á regulamentado e com 
orçamento previsto após 
aprovação no Congresso, 
o auxílio emergencial de 

2021 já tem também previsão 
para o início de pagamento, 
segundo o ministro da Cida-
dania, João Roma Neto. Ele 
afirmou que a primeira parce-
la começa a ser paga em 5 e 6 
de abril, mas reconheceu que 
os valores não são suficientes 
para a população. O ministro 
também destacou o uso das 
contas digitais para evitar 
aglomerações e afirmou que, 
após as quatro rodadas previs-
tas, o Bolsa Família será “am-
pliado e reforçado”.

O orçamento aprovado na 
Câmara e no Senado foi de R$ 
44 milhões, de onde foram 
estruturados os três valores 
em 2021: R$ 150 para famílias 
compostas por uma pessoa; 
R$ 250 para famílias com mais 
de um integrante; e R$ 375 
para famílias monoparentais 
chefiadas por mulheres.

João Roma Neto reconhe-
ceu que os valores são muito 
baixos para o sustento das fa-

ma semana, mas o pagamento 
das primeiras parcelas começa 
nos dias 5 e 6 de abril.

“Já posso antecipar que o 
pagamento ocorrerá a partir 
do início de abril. Aproxima-
damente nos dias 5 e 6 de abril 
nós já buscamos viabilizar do 
pagamento, que vai iniciar e 
concluir dentro do mesmo 
mês, de forma escalonada”.

Inscrições para 300 
oportunidades vão 
até dia 12 de abril. 
Seleção será virtual

Ambev 
abre vagas 
de estágio 
e trainee
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Critérios são mais inclusivos 

A Ambev abriu seu progra-
ma de recrutamento. A em-
presa trabalhará com único 
período de inscrição para 
três processos seletivos: es-
tágio regular, estágio Repre-
senta - voltado a jovens ne-
gras e negros - e trainee. O 
processo vai até 12 de abril. 

Os processos serão 100% 
virtuais. Critérios mais inclu-
sivos anunciados em 2020, 
como a não obrigatoriedade 
de inglês, seguem esse ano. 

O #AmbevMeContrata têm 
vagas em todo o Brasil para 
estagiários e profissionais re-
cém-formados em Negócios, 
Tecnologia e Produção — que 
engloba a gestão das cerveja-
rias em diversas áreas, como 
logística, financeiro e Gente 
e Gestão. Inscrição no htps://
www.ambev.com.br/carrei-
ras/trabalhe-conosco/. Para 
trainee, é preciso curso de 
graduação com formados de 
dezembro de 2018 a julho de 
2021. Para os programas Re-
presenta, podem se candida-
tar com formação prevista 
entre dezembro de 2021 até 
agosto de 2023.

mílias: “Óbvio que não são va-
lores suficientes, não podem 
propiciar conforto. Mas é o 
que foi viável”, comentou.

Ele explicou que “a nova ro-
dada do auxílio emergencial se 
dará por quatro meses” e vai 
atingir “aproximadamente 46 
milhões de famílias”. Segundo 
Roma Neto, o calendário será 
divulgado até o início da próxi-

Consumidores 
podem negociar 
os débitos até o 
dia 31 deste mês

Serasa prorroga ação 
para quitar dívidas

A Serasa decidiu prorrogar 
até 31 de março a semana 
“Queima Total de Dívi-
das”. Na ação, a instituição, 
em parceria com empresas 
de diversos segmentos, ofe-
rece a cada 24 horas ofer-
tas que podem chegar a até 
99% de desconto no valor 
total da dívida. Para apro-
veitar, os consumidores de-
vem acessar a plataforma 
diariamente e verificar as 
empresas e ofertas do dia 
e, assim, fechar o acordo 
dentro do período da pro-
moção. Além das ofertas 
relâmpagos, a Serasa há 
possibilidade de liquidar 
débitos com outras compa-
nhias que não participam 
da campanha.

Quais são as empresas 
participantes? Algar, Ati-
vos, BMG, Bradesco, Cal-
card, DMcard, Recovery 
e Tribanco. Segundo a ins-
tituição, a ação é válida para 
quem for quitar à vista ou 
parcelar o débito, os acor-

dos são fechados em menos 
de três minutos e as consul-
tas podem ser feitas de forma 
gratuita nos seguintes canais: 
Site: serasalimpanome.com.
br; App Serasa no Google Play 
e App Store; WhatsApp (11) 
99575-2096; Ligação gratuita 
0800 591 1222.

A Serasa recomenda que as 
pessoas priorizem os meios 
digitais, mas para quem pre-
ferir negociar presencialmen-
te em uma das unidades dos 
Correios, siga as orientações 
do Ministério da Saúde e aces-
se o site www.correios.com.
br para conferir horários de 
funcionamento.

Desde 22 de fevereiro, 
quase dois milhões de acor-
dos foram celebrados. “Os 
números mostram que os 
brasileiros buscam forma de 
quitar suas dívidas. Ao pror-
rogar a semana de ofertas, 
nós queremos dar oportuni-
dade para aqueles que tive-
ram algum empecilho nas úl-
timas semanas e não conse-
guiram participar das ações”, 
diz Matheus Moura, gerente 
de marketing da Serasa.

No Brasil, existem cerca de 
213 milhões de dívidas ativas e 
62 milhões de inadimplentes 
com débitos de, aproximada-
mente, R$ 3.900 cada.

AGLOMERAÇÃO

 NO ministro apelou para 
que a população evite ir a 
agências para movimentar 
o dinheiro e use as contas 
digitais. Sobre as possíveis 
aglomerações nas agências, 
Roma Neto afirmou que a 
pasta planeja “através dos 
mecanismos tecnológicos e 
da comunicação fluida acer-
ca do calendário” para evitar 
que isso aconteça.

Ele descartou nova ex-
tensão do auxílio depois que 
as quatro parcelas previs-
tas forem pagas, nos meses 
de abril, maio, junho e julho. 
Segundo ele, haverá com-
pensação na ampliação do 
Bolsa Família. “Para estender 
o auxílio precisaria de nova 
autorização da Câmara e do 
Senado. O Congresso preci-
saria viabilizar mais recursos”.

Apelo para 
evitar agências

O DIA I QUARTA-FEIRA, 24.3.2021    9
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

inicia hoje a consulta pública para credenciamento de novas operadoras 
para o Plano de Saúde do Servidor Municipal, que atualmente atende a mais de 150 mil 
usuários. O pré-edital estará disponível em http://www.rio.rj.gov.br/web/previrio.

O PREVI-RIO

Frente se reúne com 
relator da reforma na CCJ

MARYANNA OLIVEIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Presidente da frente, Israel Batista e outros deputados participarão do encontro com Darci de Matos

I
ntegrantes da Frente Par-
lamentar Mista em De-
fesa do Serviço Público 
(Servir Brasil) se reúnem 

hoje, às 13h, com o relator 
da reforma administrativa 
(PEC 32) na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara, deputado Darci 
de Matos (PSD-SC). Os par-
lamentares vão apresentar 
a Matos pontos que conside-
ram inconstitucionais e que 
devem ser retirados do texto. 
O documento será finalizado 
nesta manhã. 

O encontro contará com 
os deputados da mesa di-
retora da frente, entre eles, 
Professor Israel Batista (PV-
-DF) — presidente da Servir 
—, Marcelo Freixo (Psol-RJ), 
Subtenente Gonzaga (PDT/
MG) e Fábio Trad (PSD/MS).

“Vamos levar ao relator 
os pontos que consideramos 
inconstitucionais para que 
sejam retirados do texto, já 
que a CCJ analisa a constitu-
cionalidade”, afirmou Israel 
Batista à coluna.

Matos já pretende entre-
gar logo seu relatório à co-
missão, com possibilidade 
de votação pelo colegiado na 
próxima semana. A PEC re-
formula as regras do serviço 
público, extingue o regime 
jurídico único e a estabilida-
de de futuros servidores.

COMBATE À COVID

 nA Câmara de Vereadores doa-
rá hoje R$ 30 milhões à Prefei-
tura do Rio de Janeiro para o 
combate à covid-19. O valor é 
oriundo da economia de recur-
sos orçamentários da Casa. O 
anúncio foi feito ontem pelo pre-
sidente do Legislativo carioca, 
Carlo Caiado (DEM). Ele explicou 

que o repasse será feito de for-
ma imediata após a publicação 
no DO da resolução assinada 
pelos vereadores. “Esta Casa 
não tem medido esforços para 
auxiliar a prefeitura nesse pro-
cesso. Acreditamos que esses 
recursos serão importantes para 
a população”, afirmou.

Câmara do Rio doa R$ 30 milhões 

 n  O Orçamento da União para 
2021 deve ser votado amanhã 
pelo Congresso Nacional. A 
previsão é da deputada Flávia 
Arruda (PL-DF), que preside a 
Comissão Mista de Orçamento. 
O relator-geral da PLOA, sena-
dor Marcio Bittar (MDB-AC), 
apresentou no domingo a pri-
meira versão do parecer final. 

O relatório ainda pode ser 
alterado, mas a versão divul-
gada abre possibilidade para 

reajuste salarial aos militares 
das Forças Armadas. 

Servidores públicos civis 
de todo o país estão com sa-
lários congelados, por força 
da lei 173/20, que garantiu so-
corro financeiro aos estados 
e municípios na pandemia. A 
legislação, porém, proibiu a 
concessão de qualquer tipo 
de aumento para o funciona-
lismo até o fim de 2021 como 
contrapartida à ajuda.

CONGRESSO VOTA PLOA

Forças Armadas devem ter reajuste

Categorias lançam livro durante evento
Servidores do país promo-
vem hoje o Dia Nacional 
em Defesa do Serviço Pú-
blico. A mobilização refor-
ça o movimento nacional 
organizado pelas centrais 
sindicais contra as medi-
das adotadas pelo gover-
no e em prol da vacina-
ção em massa e do auxílio 

emergencial.
O Fórum das Carreiras de 

Estado (Fonacate) realiza-
rá, em parceria com a Servir 
Brasil e o Movimento Basta, 
uma live das 14h às 17h para 
discutir pautas do governo 
federal, entre elas, a reforma 
administrativa.

No evento virtual, será 

lançado o livro ‘Rumo ao 
Estado Necessário: críti-
cas à proposta de governo 
para a reforma adminis-
trativa e alternativas para 
um Brasil republicano, 
democrático e desenvol-
vido’, que reúne toda a sé-
rie Cadernos da Reforma 
Administrativa.

Parlamentares votam Orçamento para 2021 nesta quinta

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL
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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
 

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

 

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

COSTUREIRA V/TEXTO
Com experiência em Reta. 
Comparecer com docu-
mentos Rua Julia Lopes de 
Almeida, 18, Centro/ RJ. 
(Fundos Colégio Pedro-II).  
Tels.:98625-0489/ 2233-
7500

 

BOMBEIRO CIVIL 
Empresa do ramo de segu-
rança contra incêndio,
localizada na zona norte do 
rio de janeiro, oferece
CURSO GRATUITO, EXCLUSI-
VAMENTE PARA PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA. Grandes 
possibilidades
de contratação ao final do 
curso. Interessados entrar 
em contato através do se-
guinte endereço de e-mail: 
bombeirocivilpcd@atacfire.
com.br
 

TORNEIRO V/TEXTO
Torneiro profissional (1vaga), 
Meio Oficial de torneiro, (1 
vaga) mecânico de manu-
tenção, com curso no SENAI 
(1vaga). Currículo: rh@icram.
ind.br. T.96477-1232. ZAP.
 

LANTERNEIRO V/TEXTO
De Autos, com experiência. 
Bom salário +benefícios. 
Entrar em contato prefe-
rencialmente pelo WhatsA-
pp  98139-8339  Tel.:2437-
4777/ 3258-9673.

 

PINTOR AUTOMOTIVO 
Com experiência. Bom 
salário +benefícios.  En-
dereço  Av. Alfredo Bal-
tazar da Silveira 1.584 
Recreio Bandeirantes. 
Tels.:2437-4777/ 98139-
8339 Whatsapp

 

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

 
MILAGRES 
Eu acredito em milagres. Em 
nome de Deus, do Menino 
Jesus de Praga, de Oxum e 
de Oxalá.  
Ana Lúcia Pires Ferreira.

 



FábiaOliveira

REALITY DE CASAIS

E
sta coluna de apenas seis leitores 
soube que Jonathan Costa está 
prestes a embarcar em seu pri-

meiro reality show na TV. Segundo a 
coluna apurou, o DJ e herdeiro da ‘Fura-
cão 2000’ está com contrato fechado 
para participar da próxima edição do 
‘Power Couple’, da Record TV, ao lado 
de sua namorada, a empresária Caroli-
na Santos, de 31 anos. Esta colunista 
procurou Jonathan, que negou a 
informação. 

O reality está previsto para estrear 
em maio. No ano passado, a atração 
precisou ser cancelada por conta da 

pandemia de Covid-19. Assim como os 
participantes de ‘A Fazenda’, os futuros 
casais que irão se confinar no ‘Power 
Couple’ deverão fazer uma quarentena 
em um pré-confinamento para evitar 
que alguém entre no programa conta-
minado com o novo coronavírus. 

Segundo o site Notícias da TV, outros 
dois casais já estão confirmados: Mc 
Mirella e o marido Dynho Alves e Rena-
ta Dominguez e o marido Leandro 
Gléria. O casal campeão do reality pode 
faturar até R$ 1 milhão, dependendo 
do desempenho ao longo das disputas 
da atração.
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Em entrevista ao youtuber Bruno de Simone, no canal 
‘Na Real’, no Youtube, Naldo Benny falou um pouco 
sobre o cantor americano Chris Brown, de quem ele 
sempre se declarou muito fã. Em um rápido bate bola 
com Bruno de Simone, Naldo entregou algumas curio-
sidades sobre sua relação com o rapper. “Sonho gravar 
com o Chris Brown. Me arrependo de não ter fumado 
maconha com o Chris Brown lá em Miami. Eu nunca 
fumei maconha”, confessa o cantor. 

UM ARREPENDIMEN-
TO DE NALDO

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A educadora física Graciele Lacerda, 
mulher do cantor Zezé di Camargo, é 
uma inspiração para milhares de 
seguidores que buscam uma vida 
saudável. Apesar de ser dona de um 
corpo definido e trabalhar com o 
universo fitness, ela faz críticas à 
síndrome da vida perfeita criada pelas 
redes sociais. 

“A primeira coisa que gosto de passar 
para minhas seguidoras, e até para as 
minhas alunas do meu programa de 
emagrecimento, é que a autoaceitação 
deve vir em primeiro lugar. Olhar para 
dentro de si e não se comparar ao 
mundo de redes sociais, onde todo corpo 
é lindo e perfeito. Todos temos um ponto 
fraco e uma dificuldade. Então, a chave é 
saber se valorizar, saber identificar o seu 
melhor, celebrar as suas conquistas e 
não ficar pensando no que os outros vão 
pensar, ou focar em um padrão imposto 
por pessoas que passam a ideia de uma 
‘vida perfeita’, na internet” explica 
Graciele.

CRÍTICAS À 
SÍNDROME DA 
VIDA PERFEITA

Jonathan Costa  

está no ‘Power Couple’  

da Record TV
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ALESSANDRA NEGRINI 

DESCOBRE A MEDITAÇÃO

 O casal 
campeão do 
reality pode 
faturar até 
R$ 1 milhão, 
dependendo 
do 
desempenho 
ao longo das 
disputas da 
atração

Alessandra Negrini descobriu uma atividade para chamar de 

sua durante a pandemia: meditação. A atriz revelou que me-

ditar tem a ajudado contra a baixa da energia do momento 

que atravessa todos os brasileiros por causa do aumento dos 

números de vítimas da Covid-19. “Hora de meditar e dar uma 

melhorada no astral geral. Fiquei meio assim esses dias. Tem 

horas que dá aquela baixa, mas a gente tem que ter força e atra-

vessar. Um beijo de amor em todos vocês”, escreveu Alessandra.

REPRODUÇÃO
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O ex-BBB Felipe Prior fez uma tatuagem na perna 

para homenagear o ex-craque da Seleção Brasileira, 

Ronaldo Fenômeno. “Essa tattoo é algo que tem 

a ver com o Big Brother e ao mesmo tempo com a 

minha vida pessoal, porque quando a gente estava 

no jogo eu falei que se eu fosse para a final, faria o 

cabelo do Ronaldo Fenômeno. Mas infelizmente eu 

perdi naquele paredão histórico e por conta disso não 

consegui fazer essa homenagem ao meu maior ídolo 

do futebol. Queria pedir ao Ronaldo para fazer um 

autógrafo na minha tatuagem, que eu vou correndo 

tatuar também”, disse o arquiteto. 

HOMENAGEM AO ÍDOLO
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n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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A coluna procurou o ator Reginaldo Faria, de 83 anos, para esclarecer o suposto afastamento dele da novela 

‘Um lugar ao sol’ por supostamente ter se recusado a tomar a vacina contra a Covid-19. A informação que 

começou a circular na mídia ontem diz que o ator teria sido cortado do elenco da trama pela emissora por 

não ter aceitado as doses de imunização. Reginaldo garante que deixou seu personagem em comum acordo 

com a Globo e que isso nada tem a ver com sua vacinação contra a Covid-19 que, segundo ele, está em dia.

“Tomei a primeira e a segunda dose da vacina. A gravação da novela tinha que ser antecipada e em vez de 

ser lançada em julho ou agosto, a Globo tinha a necessidade de lançar em abril. Então, nós teríamos que 

estudar 40 capítulos em curto prazo e a globo achou melhor que eu não gravasse para me poupar por conta 

da pandemia e da minha idade. Então entramos num acordo para que eu saísse do personagem e o José de 

Abreu acabou entrando”, conta o ator.

Reginaldo Faria ainda antecipou com exclusividade que irá retornar à obra, mas na pele de outro personagem. 

“Eu vou ter outro personagem mais pro final da novela. Ainda não comecei a gravar o outro personagem, devo 

começar lá pra julho. Ainda não posso adiantar nada sobre esse personagem por ser um personagem novo. 

Mas ele vai entrar no final da novela e fazer par com a Marieta Severo”.

A SOGRA COMENTA...
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A 93ª edição do Oscar acontece no dia 25 de abril e a TNT, que trans-

mite a cerimônia ao vivo, já definiu o seu time de apresentadores. 

A partir das 20h, Tiago Abravanel e Carol Ribeiro estarão à frente 

do ‘Esquenta TNT’, trazendo todos os detalhes de preparação para 

a noite, com participação de convidados especiais. Esta será a se-

gunda vez que a dupla se encontra em um pré-show do canal. Eles 

também estiveram juntos no ‘Golden Globe Awards’, que aconteceu 

em fevereiro.

Carol participa das transmissões de prêmios na TNT desde 2015 e 

já passou pelos tapetes vermelhos dos maiores eventos do mundo. 

Já Tiago, fã declarado de filmes, faz sua estreia no Oscar. 

E quando a cerimônia começar, às 21h, Aline Diniz e Michel Arouca 

repetem a parceria de sucesso no comando de premiações inter-

nacionais pela TNT e estarão mais uma vez na apresentação e 

comentários da grande noite do cinema.

Além da transmissão na TV, a TNT também prepara uma ampla 

cobertura digital no Youtube do canal.

TNT FECHA TIME DE 

APRESENTADORES DO OSCAR

POR AÍ
 n O endocrino-

logista e nutró-
logo Douglas 
Tigre - responsá-
vel pelo ema-
grecimento de 
famosos como 
Rafaella, Belle 
Silva e Conca -, 
lançou a linha 
de suplementos 
‘Seca em Casa’, 
formulada com 
seus principais 
protocolos de 
emagrecimento.

Claudia Raia se pronunciou pela primeira vez sobre o recente namo-

ro do filho Enzo Celulari com Bruna Marquezine. “Estão começando 

uma historinha juntos. Eu não me meto muito, não na vida de ne-

nhum dos dois. Sempre estimulo para que estejam atrás da felici-

dade”, disse Claudia Raia para Ana Maria Braga, no ‘Mais Você’ de 

ontem. Bruna e Enzo, no entanto, ainda não falaram publicamente 

sobre relacionamento.

TRIÂNGULO AMOROSO NA FICÇÃO

Michelle Santana está em ‘Gênesis’ na pele de Lia. A atriz fala um pouco do 
desafio de sua personagem protagonista, que se envolve em um triângulo 
amoroso com sua irmã na trama bíblica da Record TV. “A Lia é uma mulher doce 
e meiga. Mas ela, por ter nascido prematura, é culpabilizada pela piora da saúde 
de sua mãe, Adinah. Esse trauma familiar faz com que Lia seja rechaçada por seu 
pai, Labão, e desvalorizada por muitas pessoas. Mas a personagem é otimista e 
cheia de fé no futuro. Sempre curiosa e em busca de algo que dê razão à sua vida. 
Vejo a Lia como um sol, uma mulher vibrante e positiva. Apesar de todas as 
desventuras, ela não perde a esperança de dias melhores”, adianta a atriz.

PEDRO BUCHER 

Marido da atriz Glória Pires, Orlando Morais, de 59 anos, usou as redes sociais ontem para anun-
ciar que precisou se internar em Brasília para tratar a Covid-19. “Amigos e amigas, estou me inter-
nando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. 
Fé sempre”, se limitou a dizer Orlando, que foi diagnosticado com a doença no último dia 15. 

INTERNADO COM COVID-19

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DE SEU AFASTAMENTO DE NOVELA

REGINALDO FARIA FALA 
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 N O ex-presidente da República Michel Temer está dis-
posto a entrar na disputa pelo Palácio do Planalto ano 
que vem se conclamado pelo partido e aliados. Nos úl-
timos dois dias, ele recebeu telefonemas de líderes dos 
partidos do chamado Centrão – legendas que ganha-
ram essa denominação durante seu início de Governo 
em 2016 pela coalizão que se formou para governabili-
dade pós-Dilma Rousseff. Embora negue a pretensão, 
Temer está aliviado com a absolvição na Justiça Federal 
do Distrito Federal no caso Rodrimar, acusado pela 
Procuradoria Geral da República de receber suposta 
propina num decreto para estender a operação da em-
presa no Porto de Santos.

São como nuvem
 N Os partidos do Centrão 

(Progressistas, PSD, PL, 
Republicanos, Solidarie-
dade, PROS, PTB e outros) 
até o fechamento da colu-
na eram aliados ao presi-
dente Jair Bolsonaro.

Só o futuro dirá
 N O perfil conciliador e 

estrategista de Michel Te-
mer, como decano do Con-
gresso e ex-presidente da 
Câmara, pode contribuir 
para uma futura coalizão 
em torno de seu nome.

Dose dupla
 N Temer foi absolvido 

pelo juiz Marcus Bas-
tos, da 12ª Vara Federal, 
o mesmo que já o absol-
vera no suposto tráfico 
de influência no episódio 
da frase “Tem que man-
ter isso aí”, gravado por 
Joesley Batista, sobre su-
posta propina a Eduardo 
Cunha.

Memorial
 N O MDB começou a se 

movimentar em torno do 
chefão. Tomou posse o 
novo presidente da Fun-
dação Ulisses Guimarães 
o deputado Alceu Morei-
ra. Ele quer um museu 
sobre o mandato de dois 
anos do ex-presidente.

Bicadas no ninho
 N O grupo político do de-

putado federal e ex-pre-
sidenciável Aécio Neves 
(MG) cercou o do gover-
nador João Dória Jr (SP) 
dentro do PSDB. O que se 
diz no ninho é que se Dó-
ria quiser ser candidato a 
presidente, terá de sair do 
partido.

Brasileiríssimas
 N O Tribunal Superior 

Eleitoral acaba de com-
prar mais 32 mil urnas 
para serem utilizadas 
na eleição presidencial. 
Contrato de R$ 137,9 mi-
lhões com a Positivo Tec-
nologia S.A.

Glória a Deusss
 N Roberto Jefferson, dono 

do partido, está expulsan-
do do PTB qualquer um, 
das hostes à cúpula, que 
abre o verbo contra o pre-
sidente e amigo Bolsona-
ro. A nova vítima é o Cabo 
Daciolo, sensação eleito-
ral de 2018. Daciolo se me-
teu a dizer que foi falsa a 
facada em Bolsonaro em 
Juiz de Fora, na campa-
nha eleitoral.

Aliás...
 N .. .o folhetim político vai 

ser quente com os próxi-
mos capítulos da briga ju-
dicial entre Jefferson e o 
governador Eduardo Lei-
te, do Rio Grande do Sul.

Lupa na ferida
 N Algo acontece na Fun-

dação Renova, criada 
para dar assistência e in-
termediar indenizações 
a prejudicados no crime 
do rompimento da bar-
ragem da Samarco em 
Mariana (MG). A ponto 
de a AGU conseguir na 
Justiça o “remodelamen-
to e aprimoramento da 
gestão organizacional da 
fundação”.

“Travas internas”
 N A liminar na Justiça re-

conhece necessidade de 
reavaliar “travas internas” 
na entidade, que levam a 
“atraso e ineficiência do 
sistema de reparação”.

Surubão na escuna
 N Um folder virtual sur-

real nestes tempos de 
pandemia circula nas 
redes sociais. O convite 
para “sexo livre” em alto 
mar numa escuna, numa 
praia na Bahia. Entra-
mos em contato com o 
telefone anunciado. No 
primeiro momento, o 
organizador confirmou. 
Quando a repórter anun-
ciou que desejava fazer 
uma matéria e questio-
nar medidas sanitárias, 
o interlocutor se calou.

TEMER NA FILA

Nesse ano completam-se 40 
anos da Política Nacional 
do Meio Ambiente (PNMA), 

aprovada pela Lei 6.938/81 – quando 
nascia o direito ao meio ambiente 
equilibrado. Porém, ao invés de fes-
ta, temos mais desmontes na área 
ambiental. Depois de extinguir o 
Conselho Gestor do Fundo Nacio-
nal do Meio Ambiente – FNMA, em 
2019, o trio Guedes/Salles/Bolsonaro 
agora avança na extinção do próprio 
FNMA de forma definitiva.

O fundo fo i  cr iado  pe la  Le i 
7.797/89, na esteira do Programa 
Nossa Natureza, lançado logo após a 
aprovação da primeira Constituição 
Federal a dispor de um capítulo so-
bre meio ambiente. Na mesma oca-
sião era criado o IBAMA. Ou seja, a 
PNMA ganhava corpo e musculatura.

O FNMA se estruturou a partir de 
receitas orçamentárias, mas evoluiu 
com a previsão de receber 10% das 
multas ambientais federais e, mais à 

Ao longo dos últimos anos, suces-
sivos governos estaduais foram 
se distanciando de suas respon-

sabilidades na área da Saúde, não só 
fechando unidades, como transferin-
do a gestão para a iniciativa privada 
ou para o Município do Rio que, por 
sua vez, também privatizou a gestão. 
O Instituto de Infectologia São Sebas-
tião, do Caju, sob a alegação de pro-
blemas de segurança, por exemplo, foi 
fechado. Os hospitais Pedro II (depois 
de criminoso incêndio), Rocha Faria e 
Albert Schweitzer foram transferidos 
para a gestão municipal.

A rede IASERJ, responsável pelo 
atendimento dos servidores públicos 
estaduais e familiares, vem sendo ex-
tinta. O IASERJ Central, na Praça da 
Cruz Vermelha, foi demolido para dar 
lugar à expansão do Instituto Nacio-
nal do Câncer (Inca). No lugar daquele 
complexo hospitalar, que reunia deze-
nas de especialidades médicas, mater-
nidade, centros cirúrgicos, unidades 
de tratamento intensivo, enfermarias, 
odontologia, psicologia, assistência 
social, até tratamento de feridas crô-
nicas, temos, hoje, um terreno baldio.

Estive lá, juntamente com os servi-
dores, na fatídica madrugada, quando 
intensificaram o esvaziamento das ins-
talações e a transferência dos últimos 
internados. Os equipamentos hospita-
lares e o mobiliário ninguém sabe para 
onde foram, e alguns dos pacientes 
morreram na transferência.

Agora, foi fechado o Hospital Eduar-
do Rabello, em Campo Grande. Não se 
sabe o destino que a ele será dado, res-
tando somente o IASERJ Maracanã e o 
Niterói, que estão funcionando longe 

Distanciamento das 

responsabilidades na Saúde

O fosso do desmonte chega ao fundo

Rogério Rocco
analista Ambien-
tal do ICMBio e foi 
coordenador-geral do 
FNMA

Paulo Ramos
deputado federal pelo 
PDT-RJ 
 

frente, com recursos de outras entida-
des governamentais que tinham obri-
gações na área sem ter a necessária ex-
pertise. Isto é, transformou-se no gran-
de executor de ações governamentais 
ambientais. Soma-se a isso o fato de 
que o FNMA também fomentou a exe-
cução de inúmeros projetos ambien-
tais por associações civis e pequenas 
prefeituras país afora, fortalecendo 
ações de conscientização ambiental e 
recuperação de áreas degradadas.

Esse fundo adquiriu respeito e le-
gitimidade em razão de possuir um 
conselho deliberativo formado por 
órgãos governamentais e representa-
ções da sociedade civil, com a compe-
tência para avaliar e aprovar os pro-
jetos a serem executados. Essa estru-
tura colegiada afastou do acesso aos 
recursos do fundo o famoso jeitinho 
brasileiro, aquele do compadrio, da 
troca de favores, do atendimento aos 
pedidos de parlamentares.

Apenas projetos tecnicamente qua-
lificados conseguem acessar os recur-
sos. E isso não agrada à parte podre da 
classe política. Em 2019, Bolsonaro/
Salles passaram a boiada nos conse-
lhos vinculados ao Ministério do Meio 
Ambiente, incluso o do FNMA, reti-

das respectivas capacidades. Enfim, 
em plena pandemia do coronavírus, 
algumas indagações devem ser feitas:

1. O Instituto de Infectologia São 
Sebastião, com toda a tradição e expe-
riência acumulada ao longo de mais de 
100 anos, seria um grande instrumen-
to à disposição da sociedade?

A resposta é óbvia, basta apenas 
lembrar o surto da dengue e o exce-
lente trabalho realizado, que tantas 
vidas salvou.

2. A rede IASERJ, com toda a estru-
tura, estaria reduzindo o déficit de lei-
tos e outras carências acentuadas pela 
pandemia?

É claro que, sim.

3. Onde estão os servidores esta-
duais estatutários que se dedicaram 
à Saúde da população nas unidades 

citadas (citei apenas as principais ou 
as maiores)?

Muitos podem não saber onde es-
tão, mas é preciso denunciar; estão, 
praticamente, encostados, deprimi-
dos, sem qualquer atenção ou direito, 
mas lutando. Lutam para que possam 
recuperar a dignidade que lhes tira-
ram, a começar pelo devido plano de 
cargos, carreiras e salários. Uma parte 
expressiva recebe um salário mínimo, 
os demais, incluindo os com nível su-
perior, na faixa de dois salários míni-
mos, dependendo do tempo de serviço.

Enfim, o sofrimento pelo qual pas-
sam os servidores estaduais da Saúde, 
que integram e gostariam ou deveriam 
estar na chamada linha de frente, é tão 
grande quanto daqueles que não têm o 
devido atendimento ou morrem dentro 
e fora dos hospitais, dentre outras cau-
sas, pela falta de profissionais de Saúde.

rando a participação social e tornando 
obscuro o que era transparente. Po-
rém, insatisfeitos com o desmonte par-
cial, apresentaram a PEC 187/19 - que 
extingue fundos públicos em todas as 
esferas da Administração: nacional, 
estadual e municipal.

Esses fundos foram criados por lei 
ordinária. Mas com essa PEC, terão 
de ser recriados por Lei Complemen-
tar, que exige quórum de maioria ab-
soluta dos membros do parlamento 
para sua aprovação, ou seja, 257 vo-
tos favoráveis – o que é muito difícil 
de fazer, inclusive quando há inte-
resse do próprio governo. O efeito, 
portanto, será a extinção do FNMA, 
com o falso discurso do equilíbrio 
econômico das contas públicas.

Alegam que a Economia está en-
gessada por conta desses fundos, 
o que é uma grossa mentira. Mais 
uma entre tantas desse governo de 
destruição da natureza. Na verda-
de, a PEC quer liberar recursos para 
garanti-los para o setor financeiro, 
engordando os lucros de bancos e in-
vestidores. Mais um golpe de morte 
na Política Ambiental brasileira, que 
padecerá precocemente no aniversá-
rio de seus 40 anos.

REPRODUÃ§Ã£O DA INTERNET

ESPLANADEIRA

 N Afya Educacional  vai duplicar sua operação de pós-graduação mé-
dica, com novas escolas em Manaus, Vitória, Fortaleza , Recife, Goiânia 
e Porto Alegre. 

 N Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ  inaugura “Ex-
posição Virtual de Artesanato”, via Facebook, em parecia com Escola 
Técnica de Turismo Cieth. 

 N Universidade Veiga de Almeida  promove mesa “Comunicação, 
Arte e Cidade do Congresso Internacional do Núcleo de Estudos das 
Américas”, online, hoje. 

 N AES Brasil  investe mais de R$ 14 milhões em ações socioambientais. 

 N Mercado Pago  abre inscrições para ONGs que desejam arrecadar 
recursos pelo botão Doar de seu app. 
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MALHAÇÃO

 n Gael deixa Pedro fazer uma 
aula experimental, e Karina se 
candidata a ensiná-lo. Cobra 
assiste à gravação do clipe para 
acompanhar Jade, e Lucrécia se 
incomoda com a presença.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Jonas não apoia Rodrigo. 
Vitória avisa a Marcos que eles 
precisam fazer contenções de 
despesas e os dois acabam se 
desentendendo. Alice consola 
Manuela.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Dominique ameaça Vitório. He-
lena se preocupa com Téo e Hugo 
lembra que a mulher jamais 
poderá voltar para o México. 
Dominique exige que Pancho e 
Renzo sigam as três.

 n Harã dá uma boa notícia à Sa-
rai. Naor pensa em Adália e fica 
confuso. Harã começa a sentir-
-se poderoso. Ibbi-Sim perde o 
controle com a aproximação dos 
inimigos.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cris diz para Mili que falou para 
Mosca que acredita que os dois 
devem ficar livres para namorar, 
porém Vivi, que já namorou Mos-
ca, continua contra.

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Thelma convence Lurdes a 
aguardar a situação de Caio para 
revelar a verdade a Danilo. Mag-
no e Érica estranham o compor-
tamento de Lurdes.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O 
show de Mart’nália na 
abertura do verão no 
Circo Voador é um even-
to tradicional da noite 

carioca. Em 2021, com o setor 
cultural paralisado pelo agrava-
mento da pandemia, isso não foi 
possível. Mas os fãs da cantora 
podem comemorar a chegada 
da carioquice da artista em seus 
próprios lares no fim da estação, 
com o lançamento do álbum 
“Sou Assim Até Mudar”. Produ-
zido pelo amigo Zé Ricardo du-
rante o isolamento social, o disco 
chegou às plataformas digitais 
na última sexta-feira.

“Já estava na hora de gravar 
um álbum, mas não sabia como 
diante de tanta tristeza. Nosso 
setor vai ser o último a ser libe-
rado e, geralmente, a gente faz 
um disco pensando na estreia do 
show. Como fazer um CD assim? 
Mas as canções foram chegando 
e surgiu a parceria com o Zé Ri-
cardo, que trouxe a veia do groo-
ve, do subúrbio carioca, do baile 
e da mistura que eu preciso. Em 
tempo de pandemia, também é 
uma forma de levar alegria aos 
fãs e dar um pouco de esperan-
ça, alegria e afago dentro de casa 
mesmo”, detalha.

‘TENHO O
romantismo 

DENTRO DE MIM’

Apesar de ser o primeiro tra-
balho de Mart’nália sem o par-
ceiro musical Arthur Maia, que 
faleceu em 2019, e refletir o tem-
po em que vivemos, “Sou Assim 
Até Morrer” traz felicidade e a 
mensagem de que tudo muda. Na 
faixa “Chamego Bom”, ela afirma 
que “ser feliz é um vício” e a gente 
acredita porque o sorriso estam-
pado no rosto da cantora é uma 
marca registrada.

“Eu não consigo não sorrir 
mesmo nas tragédias da vida. 
Eu fui criada assim. O que é es-
quisito agora porque não tem 
ninguém para rir. Todo mundo 
é meio igual porque não tem o 
sorriso, tem a máscara na cara. 
Mas a possibilidade de fazer ou-
tra pessoa rir, já me alegra. Tenho 
uma veia de picadeiro, de tentar 
levar felicidade”, diz a cantora, 
que relembra com carinho o ca-
lor dos bastidores dos shows, os 
selinhos e as declarações dos fãs.

AMOR PELO RIO
O amor pelo Rio fica escancara-
do no álbum. Em “Suburbano 
Blues”, a cantora chega a se de-
clarar à cidade. Mar’tnália rea-
firma o orgulho que sente em ser 
carioca e destaca a vontade de 
“consertar tudo o que está ruim” 
por meio do que sabe fazer de 
melhor: música.

“Cada hora é uma rasteira, é 
uma notícia diferente sobre a pan-
demia e politicamente você não vê 
uma saída, então, dá mais desespe-
ro ainda. Quem diria que o Rio se 
tornaria um dos piores lugares do 
Brasil. Mas eu sou carioca e tenho 
que mostrar como a gente resiste 
a tudo isso. E a música é o meu 
caminho para isso, onde pos-
so me mostrar e ajudar de 
alguma forma”, conta.

O amor, na verdade, 
é tema recorrente na 
discografia da artista, 
o que não seria dife-
rente neste projeto. 

“Eu tenho o romantismo dentro 
de mim. São as músicas que vêm, 
eu não penso: ‘quero fazer música 
de amor’. Eu ouço a canção, gosto 
e gravo. Quando vejo, está falan-
do de amor, mas é melhor falar 
de amor que de guerra”, pondera.

PARCERIAS
O álbum traz duas parcerias 
inesperadas. Mart’nália convi-
dou o pernambucano Johnny 
Hooker para regravar “Veneno”, 
hit conhecido na voz de Marina 
Lima, e dar uma pegada mais 
contemporânea à canção. Já a 
atriz Adriana Esteves participa 
da versão de Nelson Motta para 
“Feel Like Making Love”, de Ro-
berta Flack. A parceria resgata os 
tempos de baile, quando a canto-
ra saia escondida do pai.

“Além de resgatar os tempos 
de baile, queria que casasse com 
a ideia de remontar como eram 
as músicas americanas, que as 
pessoas vão sussurrando. Então, 
precisava de uma voz feliz, mas 
madura e sacana. Por isso, pen-
sei na Favo de Mel (personagem 
da atriz em “O Cravo e a Rosa”), 
que é daqui do Rio, do Méier, é 
super carioca como eu, e admiro 
muito tudo o que ela faz. Estou 
até com medo dela em “Amor de 
Mãe”, brinca a cantora.

ESPERANÇA
Mart’nália, que espera a vacinação 
em massa “para se aglomerar de 
novo”, mantém a esperança de 
dias melhores. Aliás, faz ques-
tão de passar essa mensa-
gem em canções, como 
“Tocando a Vida”, “Novo 

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob 

supervisão de  Tábata Uchoa.

Produzido por Zé 

Ricardo, novo disco 

de Mart’nália tem 

groove, amor pelo 

Rio e esperança 

como bandeiras

Normal” e “Sonho de um Sonho”. 
Inclusive, essa última é regravação 
de um samba-enredo da Vila Isa-
bel, escrito pelo seu pai, Martinho 
da Vila.

“Nesse ano, meu pai ia ser ho-
menageado pela Vila Isabel e eu 
tento sempre colocar uma canção 
dele nos meus discos. Ainda não 
tinha um samba-enredo, então, 
pensei em colocar esse que tem 
mensagem forte e de esperança. 
Nem era que eu mais gostava, 
mas o Zé Ricardo comentou e eu 
pensei: ‘Essa a música ideal para 
falar de política para ninguém 
dizer que eu só falo de amor’”, 
brinca Mart’nália.

“Com uma só música, home-
nageei meu pai e a minha esco-
la do coração, além de mostrar 
como o Carnaval é importante e 
os sambas nos ajudam não só na 
alegria, mas também a pensar, 
prosseguir e entender. É um sam-
ba muito político e fala de tudo o 
que continua rolando, hoje, 40 
anos depois. Foi uma forma de 
fechar o disco e deixar aberto o 
pensamento de esperança. Não 
dizem que ela é a última a mor-
rer?”, finaliza Mart’nália.

Eu não consigo não sorrir 
mesmo nas tragédias 
da vida. Eu fui criada 
assim. O que é esquisito 
agora porque não tem 
ninguém para rir”
MART’NÁLIA

Quem diria que o Rio se 
tornaria um dos piores 
lugares do Brasil. Mas 
eu sou carioca e temos 
que resistir a tudo isso”
MART’NÁLIA
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Horóscopo

Você vai esbanjar simpatia e muito carisma. Você vai 
arrasar a concorrência no trabalho. Mostre seu lado 
romântico para encantar o seu parceiro. Cor: 
mostarda. 

A dica da Lua é cuidar das suas tarefas. Esse é um bom 
momento para resolver alguns assuntos familiares. 
Bom clima para curtir um filme na vida a dois. Cor: 
verde-claro.

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: ameno, amor, cone, enorme, eros, item, maré, mero, metro, 
moer, momento, morena, morno, morte, neto, noite, nora, onde, ontem, 
ponte, pote, preto, ramo, remar, remoer, rena, reto, roer, soar, somar.

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

Você vai arrasar na comunicação. Expresse as suas 
ideias. Uma conversa com a turma pode ser bastante 
divertida. Um bom papo vai te ajudar na conquista. 
Cor: café.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua promete oportunidades nas finanças. Fature, 
não empreste dinheiro e confie em seus instintos. Você 
precisa manter a possessividade sob controle. Cor: 
branco.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai sobrar disposição para perseguir os seus objetivos. 
Segure o desejo de sair por aí mandando em todo 
mundo. Ceda para manter a paz no romance. Cor: 
laranja.

LEÃO
23/7 a 22/8

Fortaleça a sua intuição. Trabalhar nos bastidores 
pode ser uma boa tática profissional. Uma paquera 
com uma pessoa comprometida pode surgir. Cor: 
prata.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A Lua coloca os relacionamentos em primeiro plano. 
Seus amigos podem dar uma força no emprego. A 
paquera vai andar bastante animada, aproveite. Cor: 
roxo.

LIBRA
23/9 a 22/10

Pode ter reconhecimento pelo bom trabalho hoje. O 
sucesso vai surgir se você conseguir manter o seu foco. 
Os astros vão atrapalhar os seus planos na conquista. 
Cor: cinza.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Priorize as tarefas colaborativas. O otimismo vai te 
motivar no trabalho. Você terá pique para cuidar da 
saúde. O romance pede cuidado com o ciúme. Cor: 
mostarda.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua indica que você pode concluir algumas 
pendências. Busque se livrar do não tem mais 
utilidade. Há sinal de muita paixão na relação 
amorosa. Cor: menta.

Excelente momento para firmar parcerias. Busque se 
adaptar e alcançar as suas metas. É um bom 
momento para resolver algumas rixas no romance. 
Cor: castanho.

Foque em trabalhos práticos e redobre seus esforços. 
Algumas oportunidades de grana extra podem surgir. 
Para os compromissados, tenha cautela com ciúmes. 
Cor: verde-oliva.

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

Namorado 
de João: ‘São 
62 anos de 
salário’
Enquanto João Luiz tenta, em 
meio ao caos, sobreviver ao ‘Big 
Brother Brasil’ ao lado de sua fiel 
escudeira Camilla de Lucas, o na-
morado do rapaz já imagina como 
será se o amado receber o prêmio 
final. Em postagem compartilha-
da no Twitter, Igor Moreira, que 
namora João há quase cinco anos, 
mencionou quanto a quantia - R$ 
1,5 milhão - representaria no orça-
mento do rapaz. 

“Estava aqui em casa sonhando 
com 1 milhão e meio né. Fanfican-
do na minha cabeça um pouco e 
fui fazer uma conta. Se Joao ga-
nhar o bbb (amem) significa que 
ele vai ganhar de uma vez só 62 
anos de salário de professor dele”, 
escreveu Igor nas redes sociais, 
deixando o público em choque ao 
pensar na remuneração baixa do 
professor de Geografia.

Sarah: menos 
1,5 milhão de 
seguidores
Sarah tinha tudo para estar na fi-
nal do ‘BBB 21’, mas a cada semana 
que passa a torcida da consulto-
ra de marketing diminui. Ela que 
chegou a ser uma das queridinhas 
da edição  perde milhares de se-
guidores todos os dias por conta 
de seus posicionamentos dentro e 
fora da casa. 

No começo de março, se apro-
ximou dos nove milhões de segui-
dores no Instagram. A sister debo-
chou da pandemia do coronavírus, 
elogiou o presidente Bolsonaro e 
contou mentiras, principalmente 
para Juliette, Caio e Rodolffo. Esse 
comportamento não passou desper-
cebido e, até a tarde ontem, baicou a 
7,5 milhões de seguidores. Não era o 
um milhão e meio que ela esperava.

Viih Tube diz 
que Juliette 
sente ciúmes
Viih Tube e Thaís aproveitaram 
a tarde de ontem para conversar 
no quarto colorido do “BBB 21”. No 
papo, a youtuber contou conversa 
que teve com Juliette na madruga-
da e disse que acha que a paraibana 
sente ciúmes da amizade das duas.

“Ela falou várias vezes que não se 
incomodava com a nossa amizade, 
que estava tudo bem, e que achava 
lindo e tal, e talvez não seja. Talvez 
esteja falando e sentindo ciúmes, se 
sentindo mal”, disse. A youtuber pe-
diu: “Acho que, quando estiver nós 
três, é melhor evitar transparecer 
muito que a gente é? Só para não 
magoar, sabe?”. 
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