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PREFEITURA 
DO RIO AVANÇA 
COM APROVAÇÃO 
DA REFORMA 
PREVIDENCIÁRIA. 
SERVIDOR, P. 10

LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Prefeitura recorrerá da decisão do Plantão Judiciário que suspendeu 
volta dos alunos às escolas particulares e municipais.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

COVID

ÀS AULAS VIRA 
BRIGA JUDICIAL

BRT: ROTINA DE 
FILAS E LOTAÇÃO
Prefeito Eduardo Paes envia projeto  
de lei à Câmara solicitando recursos 
para melhorar o sistema. P. 4 

Empresa acusa município de dever R$ 1 milhão 
pela emissão de laudos de tomógrafos. P. 5

Confira as medidas restritivas 
estendidas até semana que 
vem no estado e municípios. P. 4

Prefeitura planeja fazer parceria com a 
Fecomércio para transformar o local em 
um centro de ensino e conhecimento. P. 5 

Paes desapropria 
sede da Gama Filho

LUCIANO BELFORD

Nova rodada do benefício começa a ser paga 
hoje, liberando em média R$ 250 para quem 
tem direito. Especialistas dizem que parcelas 
não garantem aquisição dos alimentos. P. 9
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JOJO TODYNHO 
TERMINA NAMORO 
COM JOGADOR APÓS 
DESCOBRIR VÁRIAS 
TRAIÇÕES. P. 13

LUCIANO BELFORD

FURTO 
POLÍCIA SUSPEITA 
QUE HAJA MERCADO 
PARALELO DE 
VACINAS CONTRA  
A COVID-19 
INFORME DO DIA, P. 2

Valor do auxílio 
emergencial não 
dá para comprar 
cesta básica

Estudantes do 
Colégio Liessin, 

em Botafogo, 
tiveram aula 

normalmente, 
apesar da 

decisão  
da Justiça

REGINALDO PIMENTA

RETORNO   

MINISTRO DO STF SUGERE TARIFA 
DE R$ 4 NA LINHA AMARELA ATÉ 
REALIZAÇÃO DE UMA PERÍCIA. P. 2

ATAQUE

APÓS DOIS TROPEÇOS, FLU ENFRENTA 
HOJE O MACAÉ EM VOLTA REDONDA. P. 8

Gabigol marca duas vezes, e Fla goleia o 
Madureira por 5 a 1 no Carioca. P. 8

MENGÃO MENGÃO 
ARRASADORARRASADOR

M
AG

A
 JR

/O
 F

O
TO

GR
Á

FI
CO

/E
ST

A
DÃ

O
 C

O
N

TE
Ú

D
O



2    TERÇA-FEIRA, 6.4.2021  I  O DIA

A
pós o período de re-
cesso, atendendo 
apenas casos emer-
genciais, o Detran-

-RJ retomou suas atividades 
e serviços ontem, com capa-
cidade reduzida, a fim de 
evitar aglomerações. No en-
tanto, os postos localizados 
dentro de shopping centers 
não abrirão devido ao de-
creto municipal que proíbe 
o funcionamento dos mes-
mos até quinta-feira.

Os serviços de veículos, 
identidade e habilitação 
voltam a ser oferecidos tan-
to para quem tiver agenda-
mento quanto para os usuá-
rios que estavam agendados 

no período de recesso. Estes 
poderão retornar às mes-
mas unidades, sem pressa, 
em dez dias úteis, a partir 
de ontem, sem necessidade 
de reagendamento. As exce-
ções são os municípios em 
que as medidas restritivas 
não permitem o funciona-
mento das unidades.

Nos postos do Detran-RJ 
localizados dentro de sho-
pping centers, na cidade do 
Rio de Janeiro, o departa-
mento também seguirá o de-
creto municipal, que proíbe 
o funcionamento dos mes-
mos até quinta-feira. Sendo 

As mais lidas
Online

Veja as novas medidas 
de restrição contra a 

covid-19 no estado do Rio
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO: 
Jojo Todynho 

descobre harém de 
jogador e termina 

relacionamento
FÁBIA OLIVEIRA

Cacau Protásio é 
internada em  
estado grave

CELEBRIDADES

RESTRIÇÕES 
SANITÁRIAS

 N Projeto de lei do deputado 
estadual Noel de Carvalho 
(PSDB) quer dispensar as 
empresas de cumprirem as 
medidas sanitárias restri-
tivas adotadas em combate 
à pandemia, caso elas con-
sigam adquirir as vacinas 
contra a covid-19 e imunizar 
todo o seu corpo de funcio-
nários. Proposta será discu-
tida hoje na Assembleia Le-
gislativa do Rio.

A coluna alertou em fevereiro para a necessidade de se 
redobrar a segurança para evitar roubos de vacinas. Há 
dois dias, de madrugada, 50 doses foram furtadas do 

Centro Municipal de Saúde Professor Carlos Cruz Lima, em 
Colégio, na Zona Norte do Rio. A polícia suspeita de que há 
fortes indícios de um mercado paralelo embrionário de vaci-
nas contra a covid-19. O deputado Átila Nunes (MDB) apre-
sentou em fevereiro um projeto de lei em regime de urgência 
determinando policiamento em todos os postos de saúde do 
Estado visando a guarda dos estoques das doses.

PERIGO À VISTA
As vacinas podem valer muito dinheiro num mercado para-
lelo, dada a dificuldade de consegui-las. Nunes alerta que 
“os postos de vacinação são absolutamente desguarneci-
dos, sem qualquer policiamento, ficando os estoques sob a 
supervisão de auxiliares administrativos, que não têm qual-
quer chance de reagir a eventuais tentativas de assaltos”. O 
deputado não se conforma, tendo enviado há meses para 
o governador Cláudio Castro o alerta, enquanto seu projeto 
tramita na Alerj em regime de urgência. Nesse ínterim, o go-
vernador pode determinar que cada posto de vacinação seja 
guardado por um policial militar e por rondas de viaturas. Um 
dos itens do projeto diz: “O quantitativo das vacinas destina-
das a cada unidade de saúde deverá ser verificado no ato da 
entrega pelo responsável da própria unidade com a presença 
do policial de plantão para garantir o controle de entrega”. 

SEGURANÇA

Covid: Alerta 
contra furto 
de vacina

 N O deputado estadual Wal-
deck Carneiro (PT) proto-
colou projeto de lei para 
“proibir atividades educa-
cionais presenciais em todos 
os municípios fluminenses 
que estiverem em bandeira 
vermelha ou roxa durante 
a pandemia, com regras e 
critérios igualmente aplicá-
veis no tocante à proteção à 
saúde e à vida. Não é hora de 
abrir escolas”.

THIAGO LONTRA/ALERJ

EDUCAÇÃO  
NA PANDEMIA

Os postos de 
vacinação 
são absolu-
tamente 
desguar-
necidos”
ÁTILA NUNES,
Deputado

DIVULGAÇÃO / ALERJ / RAFAEL WALLACE

A retomada do programa de redução de jornada e salário tem 
de ser vista com urgência. Os empresários precisam dessa medi-
da. Também necessitam de crédito barato para a manutenção 
dos empregos.

A fome atingiu no ano passado 19 milhões de brasileiros. Se você 
puder, participe da ação Rio Contra a Fome e doe um quilo de 
alimento não perecível quando for se vacinar. A contribuição de 
cada um mudará o cotidiano de centenas de famílias cariocas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Noel de Carvalho

Deputado Átila Nunes apresentou projeto determinando policiamento em postos de saúde

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Postos dentro de shoppings na cidade do Rio não abrem devido ao decreto municipal

assim, as unidades não esta-
rão abertas nesses locais.

O Detran-RJ reforça a 
importância de a popula-
ção procurar os serviços so-
mente em caso de extrema 
necessidade. E, em caso de 
agendamento, respeitar os 
horários estabelecidos. 

O Detran-RJ reforça que o 
Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) prorro-
gou todos os prazos de venci-
mento de documentos, como 
a Carteira Nacional de Habi-
litação, e de processos, como 
os utilizados para recorrer 
de multas e tirar a carteira 
de habilitação, entre outros 
procedimentos.

A medida, válida para to-
dos os condutores habilita-
dos pelo Detran-RJ e para 
os veículos registrados no 
Estado do Rio, foi tomada 
por conta da paralisação de 
dez dias do atendimento aos 
usuários, seguindo as deter-
minações do governador em 
exercício, Cláudio Castro, no 
combate à covid-19. 

Durante o recesso para 
conter o avanço da covid-19, 
o Detran-RJ realizou 156 
atendimentos emergen-
ciais. Foram oferecidos ser-
viços de emissão de segun-
da via da identidade e da 
carteira de habilitação para 
quem teve o documento 
roubado ou furtado. Além 
da sede do departamento, 
as unidades de Petrópolis, 
Volta Redonda, Cabo Frio 
e Campos dos Goytacazes 
abriram para o atendimen-
to de urgência.

LINHA AMARELA

Lamsa pede 48 horas para analisar retomada 

 N A Lamsa pediu 48 horas 
para consultar a viabilidade 
da sugestão do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Luiz Fux, para resta-
belecer o controle da Linha 
Amarela, com tarifa do pe-
dágio a R$ 4, até a realização 
de uma perícia, que ocorre-
ria em 90 dias. A proposta 
aconteceu ontem, durante 
audiência de conciliação, por 

videoconferência. 
Por conta do impasse em re-

lação ao valor da tarifa, o minis-
tro sugeriu a cobrança de valor 
temporário, até que a 6ª Vara de 
Fazenda Pública do Estado faça 
a perícia nos contratos e aditivos 
para nova precificação. Após esse 
período e com mais informações, 
seria realizada nova audiência 
entre as partes no STF.

O prefeito do Rio, Eduardo 

Paes, concordou com a suges-
tão. Se a Lamsa aceitar a pro-
posta, Fux vai oficiar a 6ª Vara 
para iniciar a perícia. Caso con-
trário, o processo segue para 
julgamento no Plenário do 
Supremo. “É importante o si-
nal de que a Justiça interveio 
no afã de conciliar, visando 
fazer prevalecer o que for me-
lhor para as partes”, declarou 
o ministro na audiência.

Após período de recesso, Detran-RJ retoma as atividades com capacidade reduzida

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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Detran-RJ retoma atividades 

O órgão reforça que 
a população deve 
procurar os serviços 
em caso de extrema 
necessidade



RIO DE JANEIRO

A 
Prefeitura do Rio vai 
recorrer da liminar 
que suspendeu o re-
torno das aulas pre-

senciais nas creches e escolas 
públicas e privadas da cidade, 
segundo informou o secretá-
rio municipal de Educação, 
Renan Ferreirinha, nas redes 
sociais. A volta dos alunos da 
rede municipal estava prevista 
para hoje. Ontem, retornariam 
os estudantes das escolas pri-
vadas. Caso não cumpra a de-
terminação, a prefeitura pode 
ser multada em R$ 50 mil. Ao 
todo, 409 escolas municipais 
reabririam as portas para os 
alunos nesta terça-feira.

A decisão provisória foi con-
cedida pelo plantão judiciário 
do Tribunal de Justiça do Rio, 
que atendeu ação popular pro-
posta por um grupo de verea-
dores e deputados estaduais 
do Rio. O secretário afirmou 
que a prefeitura ainda não ha-
via sido notificada da decisão, 
mas que pretende recorrer.

Nas redes sociais, Ferreiri-
nha criticou a ação dos par-
lamentares pedindo o fecha-
mento das escolas. Para o se-
cretário, a iniciativa “ignora a 
Ciência e as sequelas de man-
ter nossas crianças afastadas 
da sala de aula após um ano de 
fracasso na Educação”. “Nos-
sos passos são devidamente 
certificados pela Saúde. O Co-
mitê Científico da Prefeitura 
do Rio recomenda que a ‘esco-
la deve ser a última a fechar e 
a primeira a reabrir’. E é exa-
tamente isso que está sendo 
feito, após 10 dias de medidas 
mais restritivas”, postou. 

Já os parlamentares, na 
ação proposta à Justiça, argu-
mentam que a capital passa 
pelo pior momento da pande-
mia, com hospitais registran-
do ocupação total de leitos 

PREFEITURA DO RIO VAI 

RECORRER DA LIMINAR
Decisão da Justiça a pedido de grupo de vereadores e deputados estaduais suspendeu a volta de 
atividades presenciais nas escolas.  Retomada seria ontem na rede privada e hoje na municipal

Muitos pais, alunos 
e donos de escolas 
particulares foram 

surpreendidos 
com a liminar que 

suspendeu a volta 
às aulas

ANDERSON JUSTINO
anderson.justino@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA

destinados a pacientes com 
covid, o que colocaria em risco 
o retorno às aulas presenciais 
neste momento. 

O juiz Roberto Câmara Lace 
Brandão defendeu que “a pre-
cipitação da volta às aulas 
presenciais, nesse contexto, 
enseja um aumento desarra-
zoado da elevação do risco de 
contágio, tanto no que tange 
aos alunos e seus familiares, 
como também no que diz res-
peito a classe dos professores 
e demais profissionais envol-
vidos na atividade de ensino”.

Assinaram o pedido ve-
readores Tarcísio Mota, Chi-
co Alencar, Monica Benicio, 
Paulo Pinheiro e Thais Ferrei-
ra (do PSOL), Tainá de Paula 
e Reimont (do PT), além dos 
deputados Flavio Serafini, 
Eliomar Coelho, Renata Sou-
za e David Miranda (do PSOL) 
e Waldeck (PT) e Enfermeira 
Rejane (PCdoB). 

Especialistas defendem que o momento ainda não é para retornar

ESCOLAS

409
Ao todo, 409 escolas 
municipais reabririam 
as portas para os alunos 
nesta terça-feira, caso não 
houvesse a liminar.

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

A prefeitura não 
promoveu medida 
eficaz para reduzir 
riscos no transporte, 
em especial quando 
a vacinação ainda 
não atingiu índices de 
imunização seguros”.
JUIZ ROBERTO BRANDÃO

 > Especialistas não con-
cordaram com a decisão 
da prefeitura de reto-
mar as aulas presenciais. 
Chrystina Barros, pesqui-
sadora de Saúde da UFRJ 
explicou que o momento 
não é adequado para as 
crianças estarem nas salas 
de aula e que briga judicial 
deixa as pessoas confusas.

“É triste que uma crise 
de Saúde seja tratada pela 
Justiça. Isso confunde, por-
que tecnicamente o vírus 
não recebe a liminar e não 
vai deixar de contaminar. 
A gente precisa do compor-
tamento das pessoas cons-
cientes e essa briga judicial 
atrapalha. Nós sabemos do 
grande prejuízo das crian-
ças fora da sala de aula, 
mas nesse momento, em 
que fechamos um mês com 
os piores números da pan-
demia, há a nova variante 
circulando com maior ris-
co de contaminação. Não é 
a hora de retornar. A ativi-
dade presencial não é reco-

mendada”, defendeu.
A geriatra e psiquiatra 

Roberta França diz que 
além dos riscos de con-
taminação das crianças, 
lembra que os profissio-
nais da Educação ainda 
não foram imunizados.

“Enquanto não tivermos 
professores e todos os pro-
fissionais imunizados, fica 
complicado o retorno pre-
sencial. Se já esperamos até 
aqui, porque não aguardar 
um pouco mais. É preciso 
ter o bom senso e entender 
que precisamos  preservar 
vidas. e preservar vidas é 
deixar essas crianças e os 
professores em casa. Sabe-
mos das dificuldades que 
os pais enfrentam com as 
crianças em casa. Além do 
risco de contaminação dos 
alunos, os professores e fi-
cam mais expostos. A maio-
ria não leciona em apenas 
uma escola. Estamos em 
um momento que uma 
parcela muito pequena foi 
imunizada”, explica.

Especialistas são contra 
retorno presencial às salas

 > O deputado estadual 
Waldeck Carneiro (PT) in-
formou ontem que vai es-
tender o pedido de suspen-
são de aulas presenciais 
para outro municípios do 
estado. Por conta da ação 
popular assinada por ve-
readores do Rio e depu-
tados estaduais, a Justiça 
cancelou o retorno das au-
las presenciais na capital.  

“Municípios com risco 
alto ou muito alto não po-
dem retomar as atividades 
presenciais. Ainda que seja 
importante restaurar as ati-
vidades educacionais, mas 
não colocando sob risco a 
vida de estudantes, profis-
sionais da educação e seus 
familiares”, explicou.

Em nota, o Sepe enfati-
zou que a decisão do juiz 
Roberto Câmara Lace 
Brandão de suspender as 
aulas presenciais é válida 
para todos os profissionais 
da categoria, tanto da rede 
municipal quanto da rede 
privada. O Sepe orienta os 

profissionais a informarem 
seus locais de trabalho que 
as escolas devem se manter 
sem ensino presencial.

O Sepe já havia se mani-
festado contra a reabertu-
ra das escolas municipais, 
em post publicado no Fa-
cebook, na última quinta-
-feira. No mesmo dia, a or-
ganização se reuniu com 
vereadores do Rio para dis-
cutir formas de impedir a 
volta das aulas presenciais, 
quando se formalizou a 
ação apresentada pelos par-
lamentares à Justiça.

O Sepe reafirmou que 
as aulas remotas devem 
continuar, de acordo com 
decisão de assembleia em 
30 de março. “Esperamos, 
no entanto, que antes de 
buscar derrubar essa limi-
nar, a SME RJ e a prefeitura 
reabram a discussão com o 
Sepe e vereadores, em bus-
ca de consenso em que a 
vida de toda a comunidade 
escolar, antes de tudo, seja 
respeitada”, finaliza.

Deputado quer suspender 
aulas em outros municípios

DE VOLTA PARA CASA

Medida judicial pegou muitos pais, alunos e funcionários de surpresa

 N A decisão judicial de suspen-
der as aulas presenciais no Mu-
nicípio do Rio pegou muita gen-
te de surpresa, principalmente 
pais, alunos e funcionários de 
escolas particulares. Em Bo-
tafogo, por exemplo, algumas 
unidades escolares chegaram 
a receber os estudantes, mas 
tiveram que acatar a decisão 
da justiça e cancelar as aulas. 

A empresaria Samira Rosa 

Ribeiro, moradora da Vila da Pe-
nha, na Zona Norte do Rio, optou 
por deixar as duas filhas de 6 e 8 
anos em casa.

“Meu marido e eu estamos lu-
tando para manter nosso sustento 
e de nossas filhas. Somos peque-
nos empresários e respondemos 
por outras 12 pessoas que depen-
dem da empresa para sustentar 
as famílias. Não somos ricos, mas 
se puder deixar nossas filhas em 

casa, faremos isso. Elas sentem 
falta das amigas, mas esse dis-
tanciamento é necessário para o 
momento”, disse.  

Já o Sindicato das escolas par-
ticulares do Rio (Sinepe) divulou 
que a informação da suspensão 
das aulas ocorreu em cima da hora 
e pediu para que os pais dos alu-
nos procurassem as escolas para 
saber se estavam funcionando ou 
não abrindo ou não.

O Sindicato dos Professores 
do Município do Rio de Janeiro 
e Região (SinproRio) tratou 
como inviável o retorno presen-
cial dos alunos. 

Por sua vez, o Sindicato dos 
Profissionais da Educação do 
Rio (Sepe) explicou que os pro-
fissionais de Educação da rede 
municipal do Rio decidiram 
pela manutenção da greve que 
acontece desde fevereiro. 
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Câmara pressiona município para 
apresentação de melhorias no BRT
Prefeitura do Rio envia projeto de lei aos vereadores para fazer investimentos no sistema

EDUARDO BARRETO

Carlo Caiado e Eduardo Paes e reuniram ontem para tratar BRT

O presidente da Câmara do 
Rio, Carlo Caiado (DEM) e a 
Comissão de Transportes da 
Casa solicitaram à Prefeitura 
do Rio esboço detalhado so-
bre os recursos necessários 
para melhorar o sistema do 
BRT, que se encontra em esta-
do precário. Durante reunião 
com o prefeito Eduardo Paes, 
na sede do BRT, na Barra, on-
tem, Caiado pediu que a Secre-
taria de Transportes redese-
nhasse as estações do BRT. 

Vamos acompanhar de per-
to esse pedido que fizemos na 
reunião com os técnicos e o 
prefeito. Ainda essa semana 
queremos esboço mais deta-
lhado sobre os recursos e apor-
tes para o projeto ser amplo”, 
disse o presidente da Câmara.

“O BRT virou um proble-
ma de saúde pública, e a Câ-
mara precisa participar des-
sa intervenção. O diagnósti-
co já foi feito; é preciso cortar 
custos, rever contratos altos 
e realizar uma auditoria para 
detalhar o fluxo de caixa dos 
últimos anos. Temos um BRT 
em ponto morto, precisamos 
colocá-lo para andar o mais 
rapidamente possível”, disse 
Felipe Michel, vice-presiden-

te da Comissão de Transpor-
tes da Câmara.

Após reunião, em que foi 
apresentado o cenário preocu-
pante encontrado pela inter-
ventora Cláudia Secin, a pre-
feitura encaminhou projeto 
de lei à Câmara, solicitando 
investimentos com recursos 
próprios para a melhoria do 
sistema BRT,  sob intervenção 
desde 22 de março.

O projeto será discutido 
pelos líderes partidários na 
manhã de hoje, e poderá en-
trar em pauta já na sessão das 

16h, em regime de urgência, se 
houver consenso entre as ban-
cadas. A proposta autoriza que 
a prefeitura aporte recursos na 
melhoria do sistema enquanto 
durar a intervenção, que tem 
prazo de 180 dias, até o início 
de setembro, quando deverá 
ser feita nova licitação para de-
finir o operador do BRT. 

Um dos artigos do projeto 
determina que a atual con-
cessionária, a BRT Rio, de-
verá compensar a prefeitura 
pelos investimentos que se-
rão feitos no período. 

Veja as medidas 
restritivas contra 
a covid-19 no 
Estado do Rio
Decretos estaduais e municipais prorrogam até a 
próxima semana regras de atividades não essenciais

REGINALDO PIMENTA

A cidade do Rio segue na faixa de risco muito alto, e atividades devem funcionar sob medidas de proteçãoN
ovas medidas de res-
trição contra a disse-
minação da covid-19 
foram divulgadas, no 

último fim, pelo governo do es-
tado e por cidades da Região 
Metropolitana e Baixada Flu-
minense. Decretos estaduais 
e municipais foram prorro-
gados até a próxima semana, 
com regras para o funciona-
mento de bares, restaurantes, 
comércio e academias, assim 
como templos religiosos. Con-
fira algumas delas.

As regras do governo man-
têm suspensos funcionamen-
to de casas de shows e festas, 
parques de diversão e boates 
e impende eventos e festas. As 
aulas presenciais da rede esta-
dual de Educação também se-
guem suspensas. As unidades 
permanecerão abertas para 
expedir documentos, matrícu-
las, retirada de material didá-
tico, além do kit alimentação. 
As aulas seguem remotas. 

O texto mantém autoriza-
das práticas de esportes indivi-
duais ao ar livre e as atividades 
esportivas de alto rendimento, 
mas sem público e respeitan-
do os protocolos. O decreto de-
termina que bares, restauran-
tes e lanchonetes funcionem 
com até 40% da capacidade 
de lotação, sendo o consumo 
de bebidas alcoólicas apenas 
para clientes sentados, com 
distanciamento mínimo de 1,5 
metro e a capacidade máxima 
de 4 pessoas por mesa.

Fica mantido o funciona-

mento de shopping centers e 
centros comerciais, conforme 
normas municipais autorizati-
vas e até o limite de 40% de sua 
capacidade total, incluindo o 
estacionamento. Os clientes, 
no entanto, devem estar com 
máscara e manter o distan-
ciamento. O comércio de rua 
e galerias poderão funcionar, 
assim como salões de beleza, 
barbearias e congêneres. Estes 
últimos somente com agen-
damento prévio e seguindo 

os protocolos específicos para 
este tipo de negócio. Os am-
bulantes legalizados também 
poderão trabalhar. As ativida-
des de organizações religiosas 
podem funcionar, observando 
alguns protocolos, com distan-
ciamento social de 1,5 metro 
entre as pessoas e mantendo 
todas as áreas ventiladas.

No caso de conflitos, vão 
prevalecer as regras estipu-

ladas pelos municípios, que 
estão autorizados a promo-
ver barreiras sanitárias nas 
rodovias estaduais, caso 
achem necessário.

MUNICÍPIO DO RIO
A Prefeitura do Rio prorrogou 
as medidas restritivas até sex-
ta-feira. Ao longo da próxima 
semana, sob critérios de pro-
tocolo sanitário de prevenção 
à covid-19, algumas ativida-
des serão liberadas progres-
sivamente: ontem puderam 
voltar os serviços da adminis-
tração pública; e, na sexta-fei-
ra, os setores de comércios e 
serviços. A cidade segue na 
faixa de risco muito alto, e as 
atividades econômicas deve-
rão funcionar de acordo com 
as medidas de proteção para 
esta classificação. 

Seguem proibidos: boates, 
danceterias, salões de dança 
e casas de espetáculo. Ativida-
des econômicas nas areias das 
praias, incluindo ambulantes. 
Comércio exercido em feiras 
especiais, feiras de ambulan-
tes. Também continuam veta-
das a permanência de pessoas 
nas vias, áreas e praças das 23h 
às 5h, e nas areias das praias, 
em parques e cachoeiras.

“A saída da residência deve 
se dar apenas por motivos de 
trabalho, compra de alimentos, 
ida a farmácias”

PREFEITURA DE NITERÓI

NAS ESTAÇÕES

 N Ontem, enormes filas vol-
taram a se repetir, dessa vez 
na estação do BRT de Ma-
dureira. Havia pessoas aglo-
meradas, sem nenhum dis-
tanciamento, entrando em 
ônibus lotados. Passageiros 
relataram que a situação já 
é rotina para eles.

É o reflexo dos números 
exibidos pela prefeitura. De 
acordo com o balanço, são 
120 veículos em operação e 
297 nas garagens. Dos arti-
culados parados, 56 necessi-
tam de maior investimento e 
um prazo de seis meses para 
voltar a operar, 94 precisam 
de médio investimento, com 
prazo de até três meses, e 27 
de baixo investimento. Fo-
ram apresentadas fotos das 
garagens e também das es-
tações. Há 88 abertas e 46 
fechadas. Pelo projeto, o mu-
nicípio quer dobrar a frota de 
ônibus até setembro. 

Rotina diária 
de longas filas

EM NILÓPOLIS

Decisões podem ser revogadas a qualquer momento

 NA Prefeitura de Nilópolis in-
formou que as novas medidas 
de restrição contra a covid-19 
seguem até a próxima segun-
da-feira, podendo ser revoga-
das, alteradas ou prorrogadas 
a qualquer tempo. 

Funcionam as atividades co-
merciais e serviços nos seguintes 
estabelecimentos: mercados, 
farmácias, laboratórios, clínicas 
e consultórios médicos e odon-
tológicos, serviço funerário, 
hospitais, hortifruti, padarias, 

açougues, peixarias, estabeleci-
mentos de fornecimento de água 
potável, refrigeração, venda e en-
trega de gás tipo GLP, postos de 
combustíveis, loja de conveniência, 
bancas de jornal, estabelecimen-
tos bancários, loja de produtos ve-
terinários e alimentação animal, 
lojas de materiais de construção e 
ferragens, oficinas mecânicas, equi-
pamentos de proteção individual, 
lotéricas e óticas.

Liberados com restrições: aca-
demias deverão funcionar com 

40% de sua capacidade, das 
6h às 20h, com agendamen-
to prévio. Bares, restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimen-
tos congêneres, poderão fun-
cionar das 10h às 21h e, após 
esse horário, no sistema deli-
very ou retirada, até às 23horas.

Igrejas e templos religiosos 
de todos os cultos e denomina-
ções, poderão funcionar das 7h 
às 20 horas. Os estabelecimen-
tos comerciais e de serviços po-
derão funcionar das 10h às 18h.

Vacina roubada 
pode perder eficácia
A Secretaria Municipal de 
Saúde informou ontem que 
as 50 doses de vacinas Co-
ronaVac roubadas domin-
go no Centro Municipal 
de Saúde Professor Carlos 
Cruz Lima, em Colégio, 
podem perder eficácia se 
não forem armazenadas 
da forma correta. Segundo 
a pasta, mesmo que sejam 
recuperadas, não será pos-
sível usá-las devido à falta 
precisão sobre a qualidade 
dos insumos.

Conforme a SMS, a Coro-
naVac deve ser conservada 
em local com temperatura 
de 2º a 8ºC e ser manipulada 
de acordo com boas práticas 
de vacinação. Quando estas 
condições são desrespeita-
das, a vacina perde eficácia. 
Neste caso, a pessoa que re-
ceber a vacina não terá res-
posta imunológica.

A secretaria informou que 
apenas as doses da vacina e 
um computador foram furta-
dos do centro de saúde.

Hospital recebeu 
mais de 30 pacientes
Inaugurado no último, 
o hospital modular de 
Nova Iguaçu, batizado 
de Hospital Estadual Dr. 
Ricardo Cruz, começou a 
receber os primeiros pa-
cientes para tratamento 
da covid-19, no domingo. 
Pela manhã, a primeira 
paciente a chegar foi uma 
mulher de 64 anos que es-
tava na UPA Nova Iguaçu 
II, no bairro Botafogo. Até 
a manhã de ontem, 33 pa-

cientes já haviam sido inter-
nados na unidade, sendo 17 
na UTI e 16 na enfermaria. 

Outros sete pacientes re-
gulados estão sendo trans-
feridos, segundo a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES). A 
pasta informou que as trans-
ferências foram feitas por 
meio da Central Estadual de 
Regulação (CER) de forma 
gradativa e segura. A unida-
de tem 150 leitos, sendo 60 
de UTI e 90 de enfermaria. 

Niterói mantém proibição com recomendação
 > Niterói prorrogou até a 

próxima segunda-feira o 
Período Emergencial de 
Prevenção. Serão manti-
das as proibições adotadas 
desde 26 de março, mas 
há recomendações novas: 
lanchonetes, cafeterias e 
restaurantes a la carte/pra-
to feito podem abrir para 
atendimento ao público a 
partir da quinta-feira. Lan-
chonetes e cafeterias, das 
8h às 20h, com taxa de ocu-
pação de 30%; restauran-

tes, das 11h às 21h, com ocupa-
ção de 50%. Os estabelecimen-
tos devem seguir os protocolos 
sanitários de higienização e 
distanciamento social. A ven-
da por drive thru, delivery e 
takeaway está permitida. 

Até amanhã, restaurantes, 
lanchonetes, padarias e cafe-
terias continuam funcionan-
do em sistema drive thru.

Continuam suspensos, 
até a próxima segunda-feira, 
o atendimento presencial de 
bares, restaurantes buffet/self 

service, boates, museus, ga-
lerias, bibliotecas, cinemas, 
teatros, casas de espetácu-
lo, salões de cabeleireiro, 
barbearias, institutos de 
beleza e estética, clubes, 
quiosques, parques de di-
versões e academias.

O comércio de mate-
riais de construção, fer-
ragens e congêneres de-
verão funcionar exclusi-
vamente por sistema dri-
ve thru ou delivery, sem 
atendimento presencial. 

Regras mantêm 
fechadas casas 
de shows e festas, 
parques de diversão 
e boates e eventos
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Tomógrafo da Rocinha, que fica na Igreja Universal do bairro, é um dos 12 que estão fora de operação

A 
empresa Telelaudo 
Tecnologia Médica 
LTDA., que prestava 
serviço para 12 tomó-

grafos da rede municipal de 
Saúde do Rio, alega dívida 
de aproximadamente R$ 1 
milhão da prefeitura. Assim 
como a empresa Amo-RX Ima-
gens Rio Radiologia LTDA., 
que atuava na operação dos 
equipamentos e interrompeu 
as atividades no último dia 31, 
como mostrou reportagem de 
O DIA, a Telelaudo também 

encerrou o trabalho na mes-
ma data. A empresa era res-
ponsável por emitir os laudos 
dos exames, que auxiliavam os 
médicos a terem a dimensão 
do grau do comprometimen-
to dos pulmões dos pacientes 
de covid-19. Devido ao encer-
ramento das atividades das 

empresas, que alegam não ter 
fôlego financeiro para conti-
nuar o trabalho, os tomógrafos 
foram desativados. 

“Ficou inviável darmos 
continuidade ao serviço. A 
situação se tornou surreal: 
uma empresa pequena como 
a nossa tendo que subsidiar a 
Prefeitura do Rio”, diz o médi-
co radiologista Flávio Lanes, 
diretor-executivo da Telelau-
do: “O contrato foi firmado em 
meados de 2020. Recebemos 
valores, mas eles foram par-
ciais e sempre vinham com 
atraso. Calculo que, do ano 
passado, tenhamos a receber 
cerca de R$ 400 mil de atrasa-
dos. De janeiro até março, te-
mos a receber o restante, apro-
ximadamente R$ 600 mil”. 

O contrato firmado com a 

Antiga sede da Gama Filho será desapropriada
Eduardo Paes diz que ideia é viabilizar um grande centro de ensino e conhecimento. Data para início das obras não foi anunciada

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Universidade Gama Filho, na Piedade, foi fechada em 2014

O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes (DEM), assinou ontem 
um decreto para desapro-
priar a sede da antiga Uni-
versidade Gama Filho na 
Piedade, na Zona Norte do 
Rio. Em seu Twitter, o polí-
tico adiantou que a ideia é 
fazer uma parceria com a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado do Rio de Janeiro (Fe-
comércio RJ) para viabilizar 
um grande centro de ensino 
e conhecimento.

Essa iniciativa faz parte 
do Plano de Ações que o par-
lamentar apresentou para 
cumprir durante seu manda-
to. Apesar da assinatura do do-
cumento, nenhuma data para 

BERNARDO COSTA

bernardo.costa@odia.com.br

Cais do Valongo fica alagado
Inundação aconteceu após falhas no fornecimento de energia na Zona Portuária

O guia turístico Cosme Felippsen se espantou ao ver que o Cais do Valongo se transformou numa piscina

O guia de turismo Cosme Feli-
ppsen passeava pela Gamboa, 
no domingo, mostrando a um 
casal de visitantes a rica histó-
ria da Zona Portuária do Rio. 
Resolveu levá-los até o Cais 
do Valongo, mas lá se espan-
tou com o que viu: o sítio ar-
queológico, reconhecido como 
Patrimônio Mundial da Hu-
manidade pela UNESCO, em 
2017, havia de transformado 
em uma verdadeira piscina. 

“Estava com um casal de 
visitantes e eles me contrata-
ram para mostrar o Morro da 
Providência. Passei no Cais e 
vinha dizer da importância 
desse achado (o local foi redes-
coberto em 2011, durante esca-
vações das obras de revitaliza-
ção do Porto). Quando cheguei 
aqui, me deparei com essa pis-
cina. Domingo já estava cheio, 
mas nesta segunda-feira (on-
tem) o nível da água está ainda 
maior”, contou Cosme. 

Segundo a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da 
Região do Porto (CDURP), 
houve um “problema pontual 
na alimentação de energia 

elétrica da Light que mantém 
as três bombas submersas de 
drenagem no Cais do Valongo”. 
“Assim que foi informada, a 
CDURP atuou no diagnóstico 
do problema e acionou técni-
cos da Light para a retomada 
da alimentação elétrica. O Cais 
fica abaixo do nível de Lençol 
Freático e, por isso o trabalho 
de drenagem é constante no 
sítio arqueológico”, completou 

a companhia, em nota.
Não é a primeira vez que 

o Cais do Valongo sofre com 
alagamentos. Em julho do ano 
passado, um funcionário da 
secretaria de Conservação da 
prefeitura chegou a ficar sub-
merso durante trabalho de re-
paro. Um repórter da TV Glo-
bo que fazia uma entrada ao 
vivo ajudou a tirá-lo da água.

O Cais do Valongo, próximo 

ao Porto do Rio, era o ponto de 
chegada de homens e mulhe-
res vindos da África para se-
rem escravizados no Brasil, 
principalmente no século XIX. 
Historiadores calculam que 
quase um milhão de escravi-
zados passou pelo Cais. O local 
foi aterrado em 1904, duran-
te obras da gestão do prefeito 
Pereira Passos, e redescoberto 
mais de cem anos depois.

YURI EIRAS

início das obras foi anunciada 
ou seu cronograma.

O deputado estadual Wal-
deck Carneiro, presidente da 
Comissão de Ciência e Tec-
nologia da Alerj, se pronun-
ciou sobre a desapropriação 
do campus da Universidade 
Gama Filho: “Nosso man-
dato luta por uma solução 
positiva para aquele lugar 
há muitos anos para a sua 
recuperação como um polo 
de conhecimento e de for-
mação. Eu me lembro de ter 
mandado uma mensagem 
para o Eduardo Paes logo no 
início do seu retorno ao go-
verno falando sobre a Gama 
Filho e considero ótimo que 
haja uma parceria não ape-

Advogados 
alegam que não 
tiveram acesso à 
toda delação

Defesa de Witzel quer 
adiar interrogatório

Witzel: governador afastado

A defesa do governador 
afastado do Rio, Wilson 
Witzel, quer adiar pela se-
gunda vez o interrogatório 
no processo de impeach-
ment, marcado para ama-
nhã e quinta-feira. Segun-
do informações do RJTV1, 
a defesa alega que que não 
teve acesso a toda delação 
e manter o interrogatório 
seria um cerceamento à li-
berdade de defesa.

No entanto, tanto a defe-
sa de Witzel quanto a Alerj 
receberam autorização do 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio 
(TJRJ), desembargador 
Henrique Carlos de Andra-
de Figueira, para acessar os 
depoimentos do processo 
de impeachment no dia 12 
de março. assim como a 
todas as provas anexadas, 
incluindo os novos depoi-

mentos das testemunhas Ed-
mar Santos e Edson Torres 
encaminhados ao TJRJ pelo 
Superior Tribunal de Justiça.

As sessões do Tribunal Mis-
to estavam suspensas desde 
28 de dezembro por determi-
nação do ministro Alexandre 
de Moraes, do STF. Na oca-
sião, o ministro atendeu ao 
pedido da defesa de Witzel e 
determinou que o interroga-
tório do governador afastado 
só seria possível depois que os 
advogados de Witzel tivessem 
acesso a todos os documentos 
remetidos pelo STJ relativos 
ao governador, o que incluía a 
delação premiada do ex-secre-
tário Edmar Santos.

Empresa alega 
dívida de R$ 1 milhão 
da prefeitura para 
emissão de laudos  
de tomógrafos

nas com a Fecomércio, mas 
eventualmente com outros 
órgãos, de modo que aquela 
região da Piedade, do Gran-

de Méier, Quintino, Engenho 
de Dentro possa ser revigo-
rada pela retomada de uma 
atividade intensa de forma-

ção, qualificação, produção 
de conhecimento no antigo 
campus da Gama Filho”.

Há anos, desde que a uni-
versidade foi fechada, em 2014, 
o edifício é alvo de invasões e 
abandonado. A Universidade 
Gama Filho e a UniverCidade 
foram descredenciadas pelo 
Ministério da Educação por 
baixa qualidade acadêmica e 
o grave comprometimento fi-
nanceiro da instituição. Desde 
então, a massa falida do prédio 
ficou sob a responsabilidade 
de administradores judiciais. 
Em novembro do ano passado, 
o prédio foi atingido por um 
incêndio.

Em nota,  a Gama Fi-
lho comemorou a notícia e 

disse que a desapropriação 
da antiga sede da universi-
dade trará benefícios para 
a região: “Durante anos tra-
vamos uma luta judicial para 
conseguir trazer para a mas-
sa falida o campus de Pieda-
de, o que ocorreu apenas no 
mês passado. A notícia da 
desapropriação é benéfica 
não só para a comunidade, 
que terá finalmente o prédio 
novamente ocupado, como 
para os credores que foram 
prejudicados com a falência 
que atingiu a Universidade 
Gama Filho. Com o paga-
mento do valor do imóvel, 
trabalhadores, fornecedores, 
ex-alunos poderão finalmen-
te receber seus direitos”.

Assim como a 
Amo-RX, Talelaudo 
interrompeu os 
serviços no dia 
31. Ao todo, 12 
aparelhos estão 
fora de atividade

empresa, na gestão do ex-pre-
feito Marcelo Crivella, teve va-
lores de R$ 1.680.000 e depois 
um aditivo de R$ 700 mil, que, 
segundo a empresa, expandia 
o serviço para outras unida-
des de saúde do município. O 
objeto dos contratos: contra-
tação de empresa especiali-
zada para emissão de laudos 
remotos — telerradiologia — 
para exames de tomografia 
computadorizada. 

Segundo a Secretaria mu-
nicipal de Saúde (SMS), a an-
tiga gestão firmou contratos 
emergenciais para operação 
de 14 tomógrafos e emissão 
de laudos, com prazo de 180 
dias. Alguns desses contra-
tos, diz a pasta, sequer tive-
ram um único pagamento 
durante todo o prazo de vi-

gência no ano passado. Em 
dezembro, prossegue a nota, 
quando o prazo dos contra-
tos venceu, foram publicados 
em Diário Oficial o “autorizo” 
e o “ratifico” para a renova-
ção dos contratos, sem que, 
no entanto, fosse feito o pro-
cesso exigido pela legislação, 
como a pesquisa de mercado, 
a tomada de preços e a pre-
visão orçamentária. Os no-
vos contratos sequer foram 
assinados.

“A nova gestão da SMS, que 
assumiu em janeiro, avaliou os 
contratos e, diante dessas irre-
gularidades, se viu legalmen-
te impossibilitada de fazer os 
pagamentos às empresas ou 
mesmo manter esses contra-
tos nessas condições”, conclui 
a nota da prefeitura.  

Um incêndio ontem à noite 
atingiu uma enfermaria de-
sativada do terceiro andar 
do Hospital Municipal Souza 
Aguiar, no Centro do Rio. Se-
gundo o Corpo de Bombei-
ros, uma equipe foi aciona-
da para ir ao local por volta 
das 18h. Os agentes contro-
laram o fogo, que teria sido 
causado após curto em um 
ar-condicionado. Não há ví-
timas. No Twitter, o secre-
tário municipal de Saúde 
do Rio, Daniel Soranz, disse 
que foi ao local e que por lá, 
estava “tudo bem”.

DIA A DIA

INCÊNDIO NO 
SOUZA AGUIAR
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‘Vamos ajudar nosso pai’, dizia 
a técnica de enfermagem 
Jéssica dos Santos, de 25 anos, morreu em assalto no trem, no Domingo de Páscoa

LUCIANO BELFORD

Mãe de Jéssica, 
Silvana dos Santos 
esteve ontem pela 
manhã no IML com 

outros familiares
F

amiliares da técnica 
de enfermagem Jéssi-
ca dos Santos Souza, 
morta após tiroteio no 

trem da SuperVia, estiveram 
na manhã de ontem no Insti-
tuto Médico Legal, no Centro, 
para reconhecer o corpo. Jéssi-
ca estava indo trabalhar como 
cuidadora de idosos na Tijuca 
quando foi atingida durante 
assalto na estação Sampaio do 
ramal Japeri, no Domingo de 
Páscoa. O corpo da jovem de 
25 anos foi enterrado à tarde, 
no cemitério de Nova Iguaçu.

“A gente vê na reportagem 
mãe e pai chorando e não es-
pera que um dia seja nossa 
hora. A gente, como mãe, quer 
ir primeiro. O certo é o filho 
enterrar os pais”, desabafou a 
mãe, Silvana dos Santos.

Jéssica era enfermeira, es-
tudante de Assistência Social 
e trabalhava como cuidadora 
de idosos na Tijuca. Casada 
e evangélica, ela planejava 
trabalhar na Marinha. “Ela 
tinha sonhos. Se formou en-
fermeira, estava esperando a 
formatura. Estava tudo pago. 
Estava fazendo faculdade de 
Assistência Social, queria se-
guir a carreira militar. Ela fa-
lava para os irmãos: ‘Vamos 
estudar, nós vamos chegar 
lá e vamos ajudar nosso pai”, 
disse Silvana.

Parte da família estranhou o 
fato de Jéssica não ter respon-
dido as mensagens no celular 

e soube do tiroteio quase ao 
mesmo tempo que a impren-
sa. “Nos tornamos reféns do 
medo e da violência. Ela estava 
indo trabalhar num plantão 
de 48h. O esposo estava saindo 
de um plantão também. Uma 
amiga viu que ela não chegava 
ao trabalho. Basicamente qua-
se soubemos pela imprensa. 
Antes de o esposo dela saber, 
já estava na imprensa. Numa 
Páscoa, no domingo, perdeu 
a vida, acabou o sonho”, la-
mentou a cunhada Rosângela 
Fernandes.

Segundo testemunhas, cri-

A gente vê na 
reportagem mãe e 
pai chorando e não 
espera que um dia 
seja nossa hora. A 
gente, como mãe, 
quer ir primeiro”

SILVANA DOS SANTOS, 
mãe de Jéssica dos Santos

minosos entraram no vagão 
em que Jéssica estava e anun-
ciaram o assalto. Um policial 
à paisana reagiu e houve troca 
de tiros. Jéssica foi atingida na 
axila e passageiros tentaram 
socorrê-la fazendo uma rea-
nimação. Ela chegou a ser le-
vada para o Hospital Salgado 
Filho, no Méier, mas não resis-
tiu. Procurada pelo O DIA, a 
Polícia Civil informou que a 
Delegacia de Homicídios da 
Capital instaurou inquérito 
para apurar a morte de Jés-
sica. Dois criminosos foram 
presos e dois fugiram. 

YURI EIRAS

Antes de morrer, porteiro 
disse que motoboy o 
chamou de ‘macaco’ 

DANIEL CASTELO BRANCO

Enterro do porteiro Jorge José Ferreira no Cemitério Jardim Saudade

Foi enterrado na tarde de 
ontem, no Cemitério Jar-
dim da Saudade, em Sula-
cap, Zona Oeste da cida-
de, o porteiro Jorge José 
Ferreira, de 57 anos, que 
morreu na noite de sába-
do após ser agredido pelo 
motoboy Marcus Vinícius 
Gomes no dia 29, num 
prédio na Avenida Lúcio 
Costa, na Barra da Tijuca. 
Cerca de 70 pessoas es-
tiveram no local para se 
despedir do porteiro.

Aroldo Mendonça, de 
59 anos, policial federal 
e morador do prédio em 
que Jorge trabalhava, e 
que chegou ao condomí-
nio logo após o incidente, 
disse que, quando tentou 
socorrê-lo, Jorge falou 
que tinha sido chamado 
de “macaco” e “crioulo sa-
fado” pelo entregador.

“Ele me falou isso e eu 

fiquei sem acreditar. Já no 
hospital, um dos filhos dele 
me contou a mesma história. 
Falou que o pai estava com 
vergonha de ter apanhado e 
de ter sido chamado de ‘ma-
caco’ e ‘crioulo safado’”. 

Aroldo diz ainda que la-
menta por ter chegado no lo-
cal apenas depois que acon-
teceu a confusão.

“Se eu chegasse antes, 
tinha te algemado e te le-
vado direto para a delega-
cia. Uma pena eu não estar 
lá para poder fazer justiça. 
Você é um desqualificado. A 
sua família deve estar com 
muita vergonha de você. La-
mentável bater em um se-
nhor de 58 anos de idade, 
com trombose, que sofreu 
um AVC há pouco tempo. E 
você a todo o momento gri-
tava: “vou te matar”. Você 
vai para o Tribunal do Júri. 
Eu quero assistir à sua con-
denação. Você vai pagar 
pelo crime que cometeu”, 
finaliza. 

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br

6   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 6.4.2021  I  O DIA



BRASIL

Bolsonaro dará 
posse a sete 
ministros hoje
Cerimônia será realizada no Salão Nobre do 
Planalto e deve reunir autoridades do governo

AFP

O 
presidente Jair Bol-
sonaro promoverá 
mais um evento no 
Palácio do Planalto 

hoje, às 10h, desta vez para 
dar posse a sete ministros 
de seu governo. Como o 
“Broadcast Político” ante-
cipou, a cerimônia oficiali-
zará as seis trocas ocorridas 
na equipe ministerial na se-
mana passada. Além disso, o 
ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, também deve ser 
oficializado simbolicamen-
te, já que assinou seu termo 
de posse de forma reservada 
no dia 23 de março.

A cerimônia será realiza-
da no Salão Nobre do Planal-
to e deve reunir autoridades 
do governo, parlamentares 
e demais convidados. Con-

forme o Estadão mostrou, 
desde o início da pandemia 
da covid-19, Bolsonaro pro-
moveu pelo menos 41 ceri-
mônias com aglomeração no 
Palácio do Planalto.

Além de Queiroga, o even-
to também será simbólico 
para outros dois ministros 
já empossados na semana 
passada em ato reservado no 
gabinete do presidente. São 
eles: André Mendonça, da 
Advocacia-Geral da União 
(AGU), e Anderson Torres, da 
Justiça e Segurança Pública.

Na cerimônia de hoje, se-
rão empossados os ministros 
militares que mudaram de 
pastas após o presidente Jair 
Bolsonaro demitir Fernando 
Azevedo e Silva, do Ministé-
rio da Defesa. A pasta agora 

é comandada pelo general 
Walter Braga Netto, que para 
isso deixou a chefia da Casa 
Civil. Em seu lugar, assumiu 
Luiz Eduardo Ramos, até en-
tão responsável pela Secreta-
ria de Governo (Segov).

A articulação com o Par-
lamento irá agora para as 
mãos da deputada Flávia 
Arruda (PL-DF), ministra 
nomeada chefe da Segov 
e mais uma representante 
do bloco Centrão dentro do 
governo. A deputada e Car-
los França, que substituirá 
Ernesto Araújo no Minis-
tério das Relações Exterio-
res, completam o grupo de 
novos ministros que serão 
empossados hoje.

Bolsonaro promoveu, desde o início da pandemia, pelo menos 41 cerimônias com aglomeração no Palácio

STF VAI DECIDIR

Liberação de cultos religiosos será julgada hoje

 NO Supremo Tribunal Federal 
(STF) definiu que o plenário jul-
gará hoje se cultos e outras prá-
ticas religiosas poderão ocorrer 
presencialmente durante a pan-
demia. A decisão é do presidente 
do tribunal, o ministro Luiz Fux, e 
foi divulgada pela GloboNews.  

N o  s á b a d o,  o  m i n i s t ro 

Nunes Marques determinou pro-
visoriamente que estados, mu-
nicípios e Distrito Federal não 
podem editar normas de com-
bate à pandemia que proíbam 
completamente as celebrações 
religiosas no país. Na contramão 
do ministro Kassio Nunes Mar-
ques, do STF, que liberou missas 

e cultos no país no pior mo-
mento da pandemia, o colega 
de Corte Gilmar Mendes negou 
pedidos do Conselho Nacional 
de Pastores do Brasil e do PSD 
para derrubar o decreto de São 
Paulo que vetou atividades 
religiosas coletivas presenciais 
nas fases mais restritivas. 

É o que afirma o 
secretário da Saúde 
da Bahia, Fábio 
Vilas-Boas

Com aval, 
Sputnik V 
chega em 
uma semana

Caso a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) aprove o uso emergen-
cial da Sputnik V, vacina 
russa contra a covid-19, o 
imunizante pode chegar ao 
Brasil em apenas uma se-
mana. É o que afirmou o se-
cretário da Saúde da Bahia, 
Fábio Vilas-Boas.

O pedido de importação 
dos imunizantes já foi feito 
por nove governadores ao ór-
gão regulador. “Os governa-
dores do Nordeste enviaram 
para a Anvisa uma carta soli-
citando autorização para im-
portação. É preciso ser emiti-
da a autorização pela Anvisa. 
O diretor-presidente da An-
visa, Almirante Barra Tor-
res, solicitou uma reunião 
para amanhã (hoje) com os 
governadores para alinhar 
esse processo”, revelou Fábio 
Vilas-Boas, em entrevista ao 
“Jornal da Manhã”.

“Vamos ver o que a Anvi-
sa vai dizer, depende dela a 
partir de agora, a autoriza-
ção. Saindo a autorização, 
em uma semana a vacina 
está aqui no Brasil”, acres-
centou Fábio.

A negociação pelas doses 
da vacina russa teve início 
em março, quando o gover-
nador da Bahia, Rui Costa, 
anunciou a assinatura do 
contrato para aquisição de 
9,7 milhões da Sputnik V. A 
quantidade de imunizado-
res do estado faz parte dos 
37 milhões de doses acor-
dados com o Consórcio do 
Nordeste.

Por  IG Saúde

Por Estadão Conteúdo
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ERA UMA VEZ O INVICTO... FLUMINENSE

Fla atropela o Madureira 
e lidera a Taça GB: 5 a 1
Gabigol faz dois e iguala-se a Renato Abreu como os artilheiros do clube neste século

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

O artilheiro Gabigol chegou a 73 gols com a camisa do Flamengo

O 
Flamengo não tomou 
conhecimento do en-
tão invicto Madurei-
ra, venceu por 5 a 1 

e se manteve na liderança da 
Taça Guanabara, com 19 pon-
tos, empatado com o Volta Re-
donda, mas levando a melhor 
no saldo. Só no primeiro tem-
po, o Rubro-Negro fez quatro 
e ainda teve um mal anulado, 
marcado por Gabigol. O triun-
fo foi construído com gols de 
Gabigol (dois), Gerson, Diego e 
Arrascaeta. Luiz Paulo descon-
tou para o Tricolor Suburbano.  

O primeiro tempo serviu de 
treino de luxo. O Madureira 
não viu a bola e foi massacra-
do. Aos sete, Gabigol balançou 
a rede, mas o gol foi mal anu-
lado por impedimento inexis-
tente de Gerson. Aos 16, o Fla-
mengo abriu a porteira. Bruno 

Henrique foi derrubado, de for-
ma juvenil, por Breno, e o ár-
bitro marcou pênalti. Gabigol 
cobrou bem e fez 1 a 0. Aos 21, 
Gerson ampliou, após jogada 
de Filipe Luis pela esquerda. 

A pressão continuou e, aos 

28 minutos, Gabigol fez o ter-
ceiro, depois de rebote do go-
leiro. Foi o gol de número 73 
pelo Flamengo, igualando-se a 
Renato Abreu como  os maio-
res artilheiros do clube neste 
século. Aos 43, Diego fechou 

o placar na etapa inicial: 4 a 0. 
No segundo tempo, o ritmo 

não mudou. Aos 12, o Madurei-
ra diminuiu com Luiz Paulo, 
após cobrança de escanteio. A 
alegria do Tricolor Suburbano 
durou pouco. Aos 19, Arrascae-
ta recebeu na ponta esquerda, 
cortou muito bem a marcação 
e bateu no canto direito de Fe-
lipe Lacerda. Com ampla van-
tagem no marcador, Ceni pro-
moveu mudanças na equipe: 
saíram Gerson, Diego, Everton 
Ribeiro e Rodrigo Caio para a 
entrada de Gomes, Hugo Mou-
ra, Rodrigo Muniz e Bruno 
Viana, respectivamente.

Antes do apito final, jogado-
res de Flamengo e Madureira 
se estranharam e trocaram 
empurrões. Bruno Oliveira 
deu entrada forte em Bruno 
Henrique, que reagiu. O za-
gueiro foi expulso e o atacante 
levou o cartão amarelo. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Está mesmo muito com-
plicado parar o time da Ci-
dade do Aço. O Volta Redon-
da é uma das duas melhores 
equipes do Campeonato Ca-
rioca, conta com dois arti-
lheiros (Alef Manga e João 
Carlos) e vai para cima da 
Juazeirense pela Copa do 
Brasil, amanhã, às 16h. Jogo 
fora de casa, mas, com a fase 
que o Voltaço está atraves-
sando, acredito muito em 
uma classificação e em mais 
uma graninha caindo na 
conta. Pra cima deles!

VOLTAÇO VIVE 
GRANDE FASE!

VITOR SILVA/BOTAFOGO

EQUILÍBRIO DIFÍCIL

A 
diretoria do Botafogo soltou  nota oficial 

após o empate com a Portuguesa em 1 

a 1 e anunciou medidas para o reequilí-

brio do clube, principalmente com a queda à 

Série B e uma dívida que já era gigantesca. Um 

dos trechos diz: “O Projeto de Orçamento e to-

das as demais despesas estão sendo revisados 

considerando o princípio do orçamento base 

zero e precisarão ser readequados a novos pa-

râmetros, coerentes à política de austeridade 

que entrará em vigor. Baseado nesta premissa, 

cabe informar que está sendo reavaliada a con-

tinuidade de modalidades esportivas e outras 

atividades que não sejam autossustentáveis”. 

Assim como Vasco fez, os esportes olímpicos 

vão sofrer cortes e não tem muito jeito: é o ca-

minho para que os clubes voltem a respirar 

com a perda de receitas. O processo será árduo, 

mas, com seriedade, pode render frutos.

Presidente do Botafogo, Durcesio Mello tem tarefa complicada

 nApesar de ter sido expulso 
no jogo do fim de semana 
do Campeonato Francês, 
amanhã tem Neymar em 
campo pela Champions e os 
brasileiros já estão tratan-
do o dia como o #NeyDay, 
ou melhor, dia do Neymar. 
Eu sempre estou na torci-
da para ele arrebentar. Só 
que o adversário, apesar de 
não ter o atual melhor do 
mundo Lewandowski, é 
também o atual  campeão 
da Liga dos Campeões Ba-
yern de Munique. Jogaço!

#NEYDAY É  
A PEDIDA

VAN DER LEI

 nFoi brincando com uma bandeira da Holanda, por conta 
do nome Vanderlei, que o Vasco anunciou a contratação 
do ex-goleiro do Grêmio. Com 37 anos, isso acaba nos dei-
xando com um pé atrás, mas acho um baita goleiro e que, 
há pouco tempo, era encarado como um dos três melhores 
do Brasil. O que não pode acontecer é esquecerem do Lu-
cão. O garoto me parece ser o presente e o futuro do clube.

A
F

P

Time deverá ter força máxima para 
encarar o Macaé, lanterna do Carioca

Tricolor aposta na  
boa fase de Fred  
para voltar a vencer

No dia 15 de março de 
2009, Fred fez contra o 
Macaé os seus primeiros 
dois gols com a camisa do 
Fluminense. Após 12 anos 
e mais 178 bolas na rede, o 
atacante, de 37 anos, enca-
ra a sua vítima inicial não 
só para manter a boa fase 
no começo do Campeonato 
Carioca, mas para levar o 
Tricolor a uma vitória após 
dois tropeços consecutivos 
na competição.

O Fluminense deverá 
entrar em campo com a 
sua força máxima para a 
partida, às 21h35, no Es-
tádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda. Um dos 
principais nomes do elen-
co tricolor no Campeonato 
Brasileiro de 2020, o za-
gueiro Luccas Claro, que 
havia desfalcado a equipe 
das Laranjeiras nas últi-

mas partidas, está recupera-
do e deve fazer a sua estreia 
na temporada.

O técnico Roger Machado 
deverá escalar o time com 
Marcos Felipe, Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio (Danilo 
Barcelos); Wellington (Yago), 
Martineli e Nenê; Luiz Henri-
que, Lucca (Gabriel Teixeira) e 
Fred. O Tricolor vai em busca 
de um resultado positivo para 
voltar ao G-4 do Carioca.

Adversário de hoje à noite, 
o Macaé vive situação dramá-
tica na competição. Com ape-
nas um ponto em sete jogos, 
a equipe do Norte Fluminen-
se está isolada na lanterna. O 
clube é o único que ainda não 
conseguiu nenhuma vitória 
no Carioca e busca pontuar 
para tentar escapar do rebai-
xamento. A diferença para o 
Bangu, o 11º colocado na tabe-
la, é de quatro pontos.

VASCO

BOTAFOGO

Com reforços na Copa do Brasil
Marcelo Cabo relaciona Léo Jabá e Morato para pegar a Tombense

Com novidades entre os 
passageiros, a delegação do 
Vasco embarcou, de ônibus, 
para Pedra Dourada, muni-
cípio de Minas Gerais que faz 
divisa com Tombos, local do 
confronto com a Tombense, 
amanhã, às 21h30, pela Copa 
do Brasil. Regularizados, os 
atacantes Léo Jabá e Morato 
foram relacionados pela pri-
meira vez e vivem a expecta-
tiva pela estreia com a cami-
sa cruzmaltina.

Desde que assumiu o co-
mando do Vasco, o técnico 
Marcelo Cabo nunca teve 
tantas opções para escalar 
o time. Com exceção do go-
leiro Vanderlei, anunciado 
como reforço no domingo, o 
técnico terá todo o grupo à 
disposição. Após escalar uma 

Morato deve estrear amanhã

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

equipe mista na vitória por 
4 a 2 sobre o Bangu, sábado, 
ele terá o retorno de nomes 
de peso contra a Tombense.

Recuperado de uma lesão 
na coxa direita, Ernando volta 
a ser opção na zaga. Poupado 

no fim de semana, o capitão 
Leandro Castan é outra alter-
nativa que aumenta o leque 
de opções de Marcelo Cabo e 
acirra a disputa no setor, que 
ainda conta com Miranda e 
Ricardo Graça.

Completam a lista de ‘refor-
ços’ o lateral-direito Léo Ma-
tos, o apoiador Marquinhos 
Gabriel e o atacante Germán 
Cano, também preservados 
contra o Bangu. Zeca come-
çou o jogo no banco e entrou 
no segundo tempo. As dúvidas 
poderão ser respondidas no 
treino marcado para a tarde 
desta terça-feira no CT da Cal-
dense. A classificação para a 
terceira fase da Copa do Brasil 
pode garantir R$ 1,7 milhão 
aos cofres do clube. O empate 
leva a decisão para os pênaltis.

Antigo tormento de volta
Muitos empates deixam o técnico Marcelo Chamusca preocupado

Mal começou a temporada e o 
torcedor do Botafogo já vê uma 
repetição de 2020 que preocu-
pa: a grande quantidade de em-
pates. Com o 1 a 1 com a Portu-
guesa, domingo, pelo Carioca, o 
Glorioso já soma cinco em nove 
partidas, o que gera o sinal de 
alerta. Em que pese ser apenas 
o início de temporada de uma 
equipe em formação, os trope-
ços em sequência incomodam 
o torcedor e também o técnico 

Marcelo Chamusca.
“Eu tenho que estar preocu-

pado. Eu não jogo para empa-
tar, e, sim, para ganhar. E traba-
lho o tempo todo com os joga-
dores dentro dessa perspectiva, 
da importância dos três pontos 
em cada jogo. Mas não estamos 
conseguindo por uma série de 
motivos”, afirmou o treinador. 

Ela não se isenta de respon-
sabilidade, mas acredita na 
conquista de bons resultados 

a curto prazo: “Com a melhora 
na parte física, com o entrosa-
mento melhor da equipe, po-
demos vencer os jogos, que é a 
vontade de todos”.

Contra a Portuguesa, além 
do empate, o desempenho 
do Botafogo foi outro ponto 
preocupante. Principalmen-
te porque o time jogou com 
um a mais e ainda levou um 
gol. Por isso, Chamusca acre-
dita que o segundo tempo da 
partida foi um dos piores sob 
seu comando, assim como a 
primeira etapa contra o Fla-
mengo. O treinador reclamou 
da falta de tempo para ajustar 
a equipe e, agora, conta com 
a semana livre para apresen-
tar melhoras: “O cenário ideal 
para um treinador que chega 
é ter tempo para implemen-
tar o seu modelo de jogo”.

RAINHA MARTA VACINADA
Marta, de 35 anos, recebeu a primeira 

dose da vacina contra a covid nos EUA.  

Ela foi imunizada no CT do Orlando Pride.

 > Volta Redonda
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ECONOMIA

CONFIRA O LEVANTAMENTO DO DIEESEPara o economista Gilberto 
Braga, a realidade do benefício 
está longe de ser o suficiente 
para diminuir as aglomera-
ções na busca de recursos. 

“Enfrentamos o pior mo-
mento da pandemia, portan-
to, este seria o momento mais 
importante para que o auxí-
lio fosse pago em condições 
financeiras mais razoáveis. O 
valor do novo auxílio é bem 
inferior ao que já foi pago e 
na média vai ficar até que os 
R$ 300 que foram pagos no 
final de 2020. Então, ele não 
consegue sequer suprir a cesta 
básica, para que as famílias se 
mantenham. Isso gera situa-
ção de intranquilidade social, 
em que as pessoas desempre-
gadas precisam sair às ruas 
para buscar a sobrevivência 
econômica e isso estimula a 
aglomeração, filas em portas 
de locais que se buscam em-
pregos”, afirmou. 

Apesar da realidade difícil, 
o economista orientou que as 
famílias precisam priorizar os 
itens de subsistência. “Os va-
lores devem ser usados prio-
ritariamente para alimenta-
ção, naquilo que for possível. 
É uma escolha difícil do que 
comprar, do que fazer com 
esses recursos, mas basica-
mente é para sobrevivência 
familiar. Quando for o caso, 
existem outros locais, como 
no Rio, que o governo do es-
tado e a prefeitura oferecem 
ajuda, dependendo da situa-
ção, embora esses programas 
sejam excludentes”, concluiu.

Auxílio não compra cesta básica
Valor do benefício que começa a ser pago hoje é insuficiente para adquirir produtos 

C
omeça hoje o paga-
mento da nova rodada 
do auxílio emergencial, 
que vai liberar, em mé-

dia, R$250 para beneficiários, 
conforme a formação familiar. 
Apesar de ter sido criado em 
2020, para garantir segurança 
alimentar à população, espe-
cialistas apontam que os no-
vos valores não atenderão ao 
propósito. Como mostrou le-
vantamento do Dieese, atual-
mente, o valor da cesta básica 
ultrapassa R$600 nas maiores 
capitais do país. No Rio, por 
exemplo, o valor médio está 
em R$ 629,82, quatro vezes 
maior do que os R$ 150 que 
serão pagos pelo governo Bol-
sonaro a quem mora sozinha.

O Dieese apontou, ainda, o 
que é possível comprar diaria-
mente, no caso de uma famí-
lia que vá receber os R$250, 
da média. Para um grupo de 
quatro pessoas, que teria so-
mente o auxílio como fonte de 
renda, o gasto diário ficaria, 
em média, em R$ 8,33, compa-
tível ao poder de compra para 
adquirir menos de um bife por 
dia, meio copo de leite, uma 
concha e meia de feijão e três 
colheres de arroz. 

“Como facilmente se con-
clui dos dados, o novo auxílio 
não terá a menor condição de 
garantir segurança alimen-
tar. Por isso, pode-se conside-
rar que este auxílio é de fome”, 
atesta o documento do Dieese. 

MARIA CLARA MATTURO

maria.nobrega@odia.com.br 

Gás mais 
caro no 
dia 1º de 
maio
A Petrobras informou on-
tem que os preços de venda 
do gás natural às distribui-
doras terão aumento de 
39% a partir do dia 1º de 
maio. “A variação decorre 
da aplicação das fórmulas 
dos contratos de forneci-
mento, que vinculam o 
preço à cotação do petróleo 
e à taxa de câmbio”, divul-
gou a petrolífera.

A empresa esclareceu 
que o preço final do gás 
natural ao consumidor 
não é determinado ape-
nas pelo preço de venda, 
mas também pelas mar-
gens das distribuidoras 
(e, no caso do gás veicu-
lar, dos postos) e pelos tri-
butos federais e estaduais. 

A gasolina ficou 11,82% 
mais cara nos bairros do 
Rio em março, com mé-
dia de R$ 6,099, o litro. É o 
que aponta o levantamen-
to de preços da ValeCard, 
empresa especializada em 
soluções de gestão de fro-
tas e meios de pagamento, 
com base em transações 
realizadas em postos de 
1º a 31 de março. Em dife-
rentes regiões da capital, 
a diferença dos valores co-
brados chegou até 36,95%, 
com preços entre R$ 5,770 
e R$ 6,405. Segundo o le-
vantamento, o Rio teve a 
média mais alta de preços 
no Sudeste (R$6,117).

São quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375
 > O auxílio emergencial 

vai pagar quatro parce-
las de R$ 150 a R$ 375, de 
abril a julho, dependendo 
da família a quem recebia 
o benefício em dezembro 
de 2020. Também é neces-
sário cumprir outros re-
quisitos para ter direito à 
nova rodada.

Como no ano passado, 
o benefício será deposita-
do em contas poupanças 
digitais dos trabalhado-

res informais e inscritos no 
CadÚnico, onde poderá ser 
movimentado pelo aplicati-
vo Caixa TEM. Somente de 
duas a quatro semanas após 
o depósito na conta digital, 
o dinheiro poderá ser saca-
do em espécie ou transferido 
para uma conta corrente.

Para beneficiários do Bol-
sa Família, o pagamento 
ocorre de forma distinta. Os 
inscritos no programa po-
dem sacar diretamente nos 

dez últimos dias úteis de 
cada mês. O auxílio so-
mente será pago quando 
o valor for superior ao be-
nefício do Bolsa Família.

Com a nova rodada, o 
governo Bolsonaro deixa-
rá de fora muitos traba-
lhadores que receberam o 
benefício na vela anterior. 
O número de pessoas ele-
gíveis foi reduzido: caiu 
de 68 milhões (2020) para 
40 milhões neste ano.
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Paes avança com reforma 
previdenciária no Rio

DIVULGAÇÃO

Líder do governo, Thiago K. Ribeiro se reuniu com as comissões de Justiça, Administração e Finanças

O 
governo Paes deu 
ontem o primeiro 
passo para avançar 
com a aprovação da 

reforma previdenciária na 
Câmara de Vereadores. As 
comissões de Justiça, Admi-
nistração e Finanças da Casa 
foram favoráveis ao projeto, 
que deve ir hoje ao plená-
rio. A expectativa é de que o 
texto comece a ser discutido 
nesta terça-feira e que a vo-
tação ocorra na quinta-feira 
ou na próxima semana. 

Líder do governo, Thiago 
K. Ribeiro (DEM) participou 
ontem de reunião com inte-
grantes das três comissões 
e confirmou essa previsão à 
coluna. O parlamentar tenta-
rá votar a matéria essa sema-
na, mas ressaltou que o tema 
vai gerar discussão. Por isso, 
apontou um cenário possível 
para a próxima semana. 

O texto prevê o aumento 
da alíquota previdenciária 
de servidores de 11% para 
14% e da contribuição patro-
nal de 22% para 28%.

REFORMA ADMINISTRATIVA

 nDepois de a Câmara dos De-
putados frear a análise da re-
forma administrativa (PEC 32) 
por conta do recrudescimen-
to da pandemia, o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, rea-
giu. Ontem, Guedes ameaçou 
com o envio de uma proposta 
mais dura caso o texto não seja 

aprovado no curto prazo. “Esta-
mos colocando parâmetros pa-
recidos com os do resto do mun-
do. Seria um erro muito grande 
atrasar essa reforma agora, por-
que quanto mais para o futuro a 
reforma ficar, mais dura ela vai 
ser”, disse ele em videoconfe-
rência com a XP Investimentos.

Guedes apela por análise da PEC

 nO funcionalismo municipal do 
Rio critica a votação da matéria 
em meio à pandemia e organiza 
uma mobilização hoje em frente 
à Câmara na tentativa de barrar 
a proposta. Dentro da Casa le-
gislativa, a oposição também vai 
trabalhar para que o texto não 
seja votado — nem aprovado. 

Do lado de fora, o ato dos 
servidores seguirá os protoco-
los sanitários, com distancia-
mento e uso de máscara facial 
e álcool em gel. As categorias 

também tentarão acesso às 
galerias para acompanhar a 
sessão de perto. Além disso, 
defendem que o Legislativo e o 
TCM-RJ paguem a contribuição 
patronal de seus funcionários 
— hoje bancada pelo Tesouro.

Outro projeto que é alvo de 
questionamentos do funcio-
nalismo é de criação da previ-
dência complementar para o 
grupo que ganha acima de R$ 
6.433,57. O texto, porém, não 
será discutido hoje no plenário.

NA PANDEMIA

Funcionalismo critica votação

Mais de 75 mil não sofrerão desconto
 > Atualmente,  87.079 

servidores ativos do Rio 
contribuem com 11% de 
suas remunerações para o 
Funprevi, além de 12.658 
aposentados e pensionis-
tas que ganham acima do 
teto previdenciário (R$ 
6.433,57). Os dados são 
referentes à folha salarial 

do mês de fevereiro.
Assim, 99.737 vínculos, 

entre funcionários da ativa e 
inativos passarão a ter o des-
conto previdenciário de 14% 
— se a medida for aprovada. 

O Previ-Rio tem 88.226 
aposentados e pensionis-
tas — desse total, 75.568 não 
contribuem para a previdên-

cia, pois recebem abaixo 
do teto de R$ 6.433,57. 

Segundo os cálculos do 
governo, o aumento das 
alíquotas reduzirá em R$ 
200 milhões o financia-
mento do Funprevi pelo 
Tesouro. Hoje, o déficit fi-
nanceiro do fundo é de R$ 
1,02 bilhão.

Categorias farão ato e buscarão acesso às galerias da Casa

REGINALDO PIMENTA

CONFIRA

99.737

Ativos, aposentados e 

pensionistas que sofrerão 

desconto de 14%
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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

 

ANTIGUIDADES 
Vendo em leilões, dias 5, 6, 7, 
8, 9, 12 e 13 de Abril a partir 
das 14h. Rua das Laranjeiras 
540 Fundos Laranjeiras
www.meloleiloeiro.com.br
 

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.
 

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

 



FábiaOliveira

SERÁ QUE CONSEGUE?

Marina Ruy Barbosa quer afastar o 

novo namorado deputado da política 

O O tempo fechou entre Marília Mendonça e al-

guns internautas, ontem. Depois de ser criticada 

por ‘passar pano’ nas atitudes de Rodolffo, consi-

deradas homofóbicas pelos próprios participantes 

do ‘BBB 21’, a cantora decidiu rebater os comen-

tários. A sertaneja também foi cobrado por não 

se posicionar nos paredões do colega, o que não 

aconteceu quando Nego Di e Karol Conká foram 

para as respectivas berlindas. Ela não gostou: “Só 

para responder coletivamente: não... Estou bem 

de boa com a minha vida e meus problemas. Mal 

estou me posicionando para pagar as parcelas das 

minhas contas. Estou bem tranquila... Nem gasta 

energia me enchendo o saco. Quando o problema 

for comigo, aí vocês me chamam”, disse.

MARÍLIA MENDONÇA 
NA BRONCA
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S
ó pessoas muito próximas ao deputado 
federal Guilherme Mussi sabem, mas a 
atriz Marina Ruy Barbosa, nova namora-

da do político, vem fazendo a cabeça dele para 
tentar afastá-lo de um novo mandato na políti-
ca. Tal fato não tem agradado essas pessoas do 
seleto grupo de confiança de Mussi. Os poucos 
que fazem parte diretamente do convívio do 
casal já vêm notando o quanto Mussi entrou de 
cabeça nesse novo relacionamento, deixando 
de viver, inclusive, o dia a dia em sua holding. 
Entre os funcionários, o comentário é que Mussi 
chegou a ficar quase dois meses sem visitar seu 
escritório no Itaim, no fim do ano passado. 

Vale lembrar que Marina Ruy Barbosa já 
declarou oposição ao presidente Jair Bolsonaro, 
ao qual Guilherme Mussi sempre demonstrou 
alinhamento político. Sempre preocupada com 
sua imagem, a atriz teme que num futuro não 
muito distante isso possa afetá-la de alguma 
forma. Os ex-namorados e marido de Marina, 
Alexandre Negrão, estão aí pra não deixar esta 
coluna mentir sobre a capacidade de convenci-
mento da ruiva sobre seus amados. 

Falando em Xandinho Negrão, há quem diga 
por aí que ele e Guilherme Mussi nunca foram 
amigos, como já havíamos adiantado. Sendo 
assim, não podemos deixar de tornar público a 
fase em que Mussi e Negrão migraram do inte-
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REPRODUÇÃO INTERNET 

rior para a capital paulista e dividiram nada 
mais, nada menos, que o mesmo apartamento. 
Puxa, se isso não é amizade, realmente não 
sabemos mais o que é. Quem conhece os dois, 
inclusive, sabe que eles passaram um tempo 
brigados, após Mussi se envolver com um anti-
go affair de Xandinho. Será um ‘Vale à pena ver 
de novo’?

Ainda no assunto amizade, já fica a dica 
preciosa desta coluna: não convidem para a 

mesma mesa a mãe de Marina e a sócia da 
ruiva na grife de roupas Ginger, Vanessa Ribeiro, 
porque pode dar ruim. Apesar de tentarem 
manter as aparências, a falta de amizade entre 
as partes é recíproca. Lembrando que a sócia de 
Marina é casada com o principal assessor de 
Guilherme Mussi, mas esse não é o motivo que 
incomoda a mamãe da ruiva. A razão para para 
tal discordância gente deixa para uma próxima 
publicação. 

A modelo e influenciadora 
Denise Dias casou no 
domingo de Páscoa (4) 
em uma cerimônia 
luxuosíssima com direito a 
muitas flores na 
decoração do salão, mesa 
farta de doces e bolo e um 
buffet completo com as 
melhores comidas e 
bebidas. Denise usava um 
modelo Dolce & Gabanna 
e fez questão de fazer 
vários cliques e vídeo 
mostrando os detalhes do 
casamento, menos o 
noivo. Sim, minha gente! 
Ela escondeu o marido de 
todas maneiras durante a 
festa e aí coluna pergunta: 
qual será o motivo de 
tanto mistério ? 

DENISE DIAS SE CASA E ESCONDE O NOIVO
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A atriz Cacau Protásio está internada em estado grave 
desde a última quarta-feira, por conta de um caso de 
pancreatite aguda, uma inflamação no pâncreas que 
causa fortes dores. A atriz já passou por uma primeira 
cirurgia e agora precisará ser operada novamente na 
próxima semana. 
“O medo é grande devido a esse momento tão terrível 
da Covid, mas agora ela está bem”, diz o texto publi-
cado no Instagram de Cacau Protásio.

INTERNADA
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MAYRA FINALMENTE 
ASSUME RECONCILIAÇÃO 
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Em novo boletim médico divulgado ontem, a família de 

Paulo Gustavo atualizou o estado de saúde do ator. Ele 

está internado na UTI do Hospital Copa Star, desde o úl-

timo dia 13, em tratamento contra a Covid-19.

“Paulo Gustavo segue estável após a realização de 

reajustes terapêuticos para combate à Covid-19. O ator 

permanece em terapia intensiva e fazendo uso de ECMO - 

Oxigenação por Membrana Extracorpórea, adotada para 

permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. 

Desde os reajustes realizados, Paulo Gustavo tem apre-

sentado estabilidade. A evolução clínica, teve sinais de 

evolução progressiva que geraram otimismo na equipe 

médica. Anteontem (sábado), o paciente foi submetido 

à uma pleuroscopia, quando foi identificada uma fístu-

la bronco-pleural que impedia a adequada ventilação 

mecânica, tendo sido imediatamente corrigida. Desde 

então, alguns importantes sinais clínicos e laboratoriais 

de melhora tornaram-se mais evidentes”.

BOA NOTÍCIA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira

POR AÍ
 n Wesley Safa-

dão fará uma live 
na próxima sex-
ta, em homena-
gem ao aniver-
sário de 26 anos 
do Shoptime. 
Serão 5 horas de 
transmissão que 
será comandada 
pelo apresenta-
dor Davi Lopes 
(do canal Shop-
time) e terá a 
participação dos 
influenciadores 
Matheus Mazza-
fera, Pequena Lo 
e da atriz Sheron 
Menezzes. 

Jojo Todynho confirmou à esta 
coluna que terminou ontem seu 
relacionamento com o jogador 
Polidoro Júnior, que atua como 
zagueiro do time São Caetano. 
Jojo resolveu colocar um ponto 
final no affair recém-assumido 
com o atleta, após descobrir outras 
mulheres que também afirmam 
terem uma relação com ele ao 
mesmo tempo.

“Terminei com ele hoje (ontem). 
Estou tão surpresa quanto a menina 
ficou. Já fui na casa dele duas vezes, 
tenho contato com a família, com a 
mãe, a irmã dele, com todos. Estou 
desacreditada. Acho que por isso cada 
vez mais prefiro ficar sozinha, 

trabalhar, me dedicar pra um futuro promissor. Cada vez a gente tem mais certeza que 
não pode se entregar e nem confiar em ninguém”, disse a cantora, através de sua 
assessoria de imprensa. 

Nesta segunda-feira (5), esta humilde coluna publicou, com exclusividade, o caso da 
modelo Cristina Mendonça, que afirma ser namorada de Polidoro há dois anos. Brasileira 
morando há cinco anos na Itália, a moça havia descoberto recentemente que o 
namorado é o novo affair de Jojo Todynho. “Vim para o México a trabalho e assim que 
cheguei descobri essa bomba. Eu dormi com ele na noite anterior a viagem e tenho várias 
mensagens dele perguntando como eu cheguei e que me amava. Isso no dia que ele 
anunciou o namoro com outra!”, contou com exclusividade.

Além de Cristina, a coluna vem recebendo relato de outras mulheres que dizem também 
ter um relacionamento com o rapaz. Ele, por sua vez, nega. Vixe!

Ontem, Mayra Cardi finalmente assumiu o que o Brasil inteiro já sabia: 
sua reconciliação com Arthur Aguiar. A empresária publicou um vídeo 
no Instagram para confirmar a volta com o ex. Os dois, que têm Sophia, 
de 2 anos e meio, haviam se separado em junho do ano passado, após a 
empresária revelar mais de 30 traições e ter vivido em relacionamento 
abusivo com o ator e cantor. 
“Você voltou? Não. Porque voltar é fazer o mesmo caminho. Eu me se-
parei, prosseguimos com a papelada de separação para finalizarmos 
o nosso ciclo. Hoje é tempo de ressurreição e é assim que eu gostaria 
que fosse essa nova vida, da morte para a vida. Porque, sim, não po-
demos chamar de vida tanta falta de amor, tanta falta de respeito e 
tanta destruição feita no passado em nosso lar”, começou Mayra, que 
contou ter aprendido a lidar com as  dificuldades do relacionamento 
justamente pela profissão que escolheu: a de coach . “O dia em que eu 
parar de acreditar na transformação do ser humano, chegou a hora de 
mudar de profissão e com certeza deixarei de ser feliz. É bem mais fácil 
desistir, trocar, descartar”.

O tempo voa para Mateus Carrieri
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 tempo não corre para Mateus Carrieri, ele voa. O ator e ex-participante 
de ‘A Fazenda’ resolveu ficar noivo de Day Ribeiro há exato um mês de 
namoro e ele tratou de adiantar que, apesar de rapidez com as etapas 
do romance, eles já se conheciam desde o ano passado. “Alguns 
chamam de loucura, mas nós chamamos de amor... Um sentimento 
que não conseguimos explicar, apenas sentir. Um ano do primeiro 
encontro, um mês de namoro e uma vida para viver ao seu lado... Te 
amo, amor. Obrigado pelo nosso encontro de almas”, disse Mateus.

APÓS GRAVE REAÇÃO ALÉRGICA

GENTILLI QUASE MORRE 

Danilo Gentilli usou as redes sociais para contar que 
passou por ‘maus bocados’ durante o feriadão da 
Páscoa. Segundo o apresentador, ele teve uma 
grave reação alérgica a um medicamento e preci-
sou ser socorrido às pressas, após ter apresentado 
quadro de choque anafilático.
“Passei por maus bocados nessa Páscoa. Por 
acidente, tomei uma medicação que não podia. 
Sou alérgico e começou a dar choque anafilático, 
meus olhos e minha traqueia começaram a inchar 
muito. Foram momentos bem tensos, mas nesse 
momento a gente começa a meditar sobre as 
coisas que são realmente importantes na vida. 
Com meu rosto e minha traqueia inchando, eu 
passei por maus bocados”, conta o apresentador 
do ‘The Noite.
Gentilli ainda disse que por pouco não precisou 
ser intubado. “Fiquei em observação, agora que 
estou melhorando. Se minha traqueia não re-
gredisse eu iria precisar ser intubado. Se eu fosse 
intubado seria um risco gigantesco pra mim, 
porque eu não poderia ser medicado e poderia ir 
pro saco. E quando eu pensei que poderia ir pro 
saco, eu tive paz, porque eu lembrei em quem eu tenho crido. E eu lembrei 
que porque ele vive, eu também viverei. Lembrei que por causa dele, ainda que eu morresse, eu 
viveria. Essa é a certeza da minha fé”, disse o humorista.

Hoje é o dia D para Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos. A quarta turma do Superior Tribunal da Justiça (STJ) jul-
ga a  disputa envolvendo a marca Legião Urbana. A empresa Legião Urbana Produções Artísticas, representada 
pelo filho de Renato Russo, requer a exclusividade sobre a marca e pede o fim da decisão que assegurou aos 
ex-companheiros do cantor, já falecido, o uso do nome da banda em shows e atividades profissionais.

DECISÃO SOBRE A MARCA LEGIÃO URBANA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

JOJO TERMINA COM JOGADOR APÓS 

DESCOBRIR HARÉM DO ATLETA
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 N A cúpula do PT está revoltada com a decisão do 
presidente do STF, Luiz Fux, de ter agendado para 14 
de abril na pauta do plenário o julgamento do pedido 
da PGR de impugnação da decisão monocrática do 
ministro Edson Fachin, a que anulou todas as con-
denações de Lula da Silva apontando incompetência 
da 13ª Vara Federal de Curitiba nos processos. Em 
suma, após tanta comemoração do gol eleitoral do 
petista, o pênalti foi para o VAR – alusão às jogadas 
polêmicas no futebol. O PT cita “perplexidade” com 
a decisão de Fux, aponta validade inquestionável na 
decisão de Fachin e chama a pauta de tentativa de 
“cambalhota jurídica” patrocinada por setores insa-
tisfeitos com a absolvição. 

Corte rachada 
 N Fontes da coluna con-

sultadas ontem à noite 
indicam que, hoje, Lula 
da Silva tem um voto de 
vantagem no plenário. Se 
alguém mudar seu enten-
dimento, a decisão é de 
Fux. 

Puxadinho judicial
 N Ontem, os advogados de 

Lula correram para peti-
cionar no STF o Habeas 
Corpus 164493, que pede 
a suspeição do então juiz 
Sergio Moro em outros 
dois processos. No caso 
do sítio de Atibaia, e no do 
imóvel do Instituto Lula.

Vaivém 
 N O senador Jaques Wag-

ner avisou a Lula e a cor-
religionários mais pró-
ximos que vai disputar 
novamente o Governo da 
Bahia. E o governador Rui 
Costa tentará o Senado.

Volta de Monteiro
 N O ex-senador Armando 

Monteiro, expulso do PTB 
por ser crítico a Bolsonaro 
e hoje no PSDB, voltou a 
tomar gosto pela política. 
Ocupa a mídia para falar 
de Economia e política. É 
candidato ao governo de 
Pernambuco com as bên-
çãos do presidente na-
cional do partido Bruno 
Araújo, e da prefeita de 
Caruaru, Raquel Lyra.

Aquece o frevo
 N O clima eleitoral vai fer-

ver ano que vem. Na outra 
ponta, no MDB, o senador 
Fernando Bezerra Coelho 
é o nome natural na dis-
puta, ou pode impulsio-
nar a candidatura do filho 
Miguel Coelho, hoje pre-
feito de Petrolina. Porém 
Jarbas Vasconcelos, pre-
sidente do MDB estadual, 
é só elogios ao PSB do go-
vernador Paulo Câmara.

Ellen no IRB
 N A ex-ministra do STF El-

len Gracie está listada ao 
lado de oito conselheiros 
na chapa a ser eleita para 
o conselho de adminis-
tração do Instituto Brasil 
Resseguros dia 30.

Ringue 
 N O TSE já avisou ao presi-

dente Jair Bolsonaro que 
não tem condições im-
plantar o voto impresso 
ano que vem. Assim como 
nas eleições anteriores. 
Bolsonaro insiste. 

No vermelho
 N O deputado federal Vi-

nicius Farah (MDB-RJ) 
pediu ao Ministério da 
Economia uma trégua 
para os prefeitos. A meta 
é suspender, enquanto 
durar a pandemia, a ins-
crição no CAUC, espécie 
de SPC dos municípios. 
Farah tem dados da Con-
federação Nacional dos 

Municípios que apontam 
75% das 5.568 no verme-
lho. Isso as impede de re-
ceber repasses de recur-
sos federais.

No vermelho 2
 N A transferência anual 

para municípios está es-
timada em R$ 23 bilhões, 
em especial pelo Fundo 
de Participação Munici-
pal. “Seria uma medida 
emergencial. Senão, cor-
remos o risco de ter um 
apagão administrativo”, 
explica o deputado.

Em boa hora
 N O Mercado Livre vai 

doar R$ 5 milhões em 
parceria com ONGs para 
o combate ao coronaví-
rus no Brasil. Segundo a 
empresa, as “iniciativas 
estão focadas principal-
mente no combate à fome 
e na disponibilização de 
recursos e insumos para 
a saúde pública”.

FOI PARA O VAR

PEZÃO RECLUSO

 N Ainda sobre o caso Luiz 
Fernando Pezão, o ex-gover-
nador do Rio, em prisão do-
miciliar, processado na Jus-
tiça Federal no Rio. O MPF 
alega que ele fez movimen-
tação em dinheiro em espécie 
porque sua conta investigada 
está inativa desde 1997. Mas 
não houve prova ainda. Pe-
zão reclama que ficou preso 
12 meses e 11 dias, sem ser 
antes ouvido.

A população brasileira assistiu 
atônita, recentemente, às ima-
gens em que um policial arma-

do com fuzil e pistola passou horas, 
em Salvador, fazendo disparos para 
o alto, aos gritos, até atirar no Bope 
e ser baleado e morto. Estava há 13 
anos na corporação e nunca havia 
demonstrado sinais de que precisava 
de tratamento, disse o comandante-
-geral à imprensa.

Mas ficou evidente que o compor-
tamento daquele PM tinha relação 
com um forte descontrole emocional 
e psicológico. Situações como essa 
servem para nos alertar que algo vai 
mal no modelo de Segurança Públi-
ca. Há fatores que destroem o equi-
líbrio e a vida de muitos trabalhado-
res das nossas polícias. Precisamos 
olhar e tratar dessa ferida.

Pesquisa de 2018, apresentada pelo 
Fórum de Segurança Pública, revelou 
que naquele ano o número de vítimas 
de suicídio – 108 policiais – foi supe-
rior às mortes em confronto direto 
no país. Em 2019, pesquisa do Insti-
tuto de Estudos em Suicídio aponta 
143 notificações entre suicídio consu-

O ambiente de negócios no Esta-
do do Rio de Janeiro está pró-
ximo de ter enorme impulso, 

que vai movimentar a roda da Eco-
nomia, acender o instinto empreen-
dedor de empresários de diversos se-
tores e contribuir para um Rio muito 
melhor para todos nós. A oportunida-
de se dá pelo novo marco legal do gás 
natural, aprovado pelo Projeto de Lei 
(PL) 4.476/2020, que aguarda sanção 
presidencial nos próximos dias.

Aprovada pela Câmara dos Depu-
tados, com empenho incansável da 
bancada federal do Rio de Janeiro, a 
nova legislação proporciona melho-
rias regulatórias que estabelecem os 
alicerces necessários para a atração 
de investimentos ao longo de toda 
a cadeia do gás, vai gerar empregos 
diretos e indiretos, e pode destravar 
investimentos da ordem de mais de 
R$ 80 bilhões no Brasil, dos quais 
R$ 45 bilhões podem ser absorvidos 
pelo nosso estado. 

Os números fazem parte do estudo 
“O Rio a Todo Gás”, elaborado pela Fir-
jan, que destaca o potencial de expan-
são de demanda no estado fluminense. 
A Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro sempre enxergou o 
potencial e a importância do marco 
legal do gás, e não mediu esforços para 
atuar pela sua aprovação, em conjun-
to com lideranças industriais, esferas 
governamentais e entidades parceiras. 

Os benefícios desse avanço já são 
percebidos. Logo após a aprovação 
do novo marco legal alguns investi-
mentos foram anunciados. Entre eles, 
destaca-se a definição da rede de es-

Grande oportunidade para o Rio

Saúde mental da Segurança Pública

David Miranda

deputado federal 
pelo PSOL-RJ

 Luiz Césio Caetano 
primeiro vice-presi-
dente da Firjan

mado e tentativa de suicídio em todo 
país. Se já não são aceitáveis as esta-
tísticas brasileiras de policiais mortos 
em serviço, imagina como deve im-
pactar na corporação os dados de que 
mais de 100 colegas de profissão aten-
tam contra a própria vida por ano.

O Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública revelou, por exemplo, que 
61,9% dos profissionais da Segurança 
Pública já tiveram algum colega víti-
ma de homicídio em serviço, 50,4% já 
passaram por dificuldade de garantir 
o sustento da família e 63,5% já rela-
taram terem sido vítimas de assédio 
moral ou humilhação.

O episódio do PM baiano tem liga-
ção com o paradigma de Segurança 
Pública aplicado no país, que combi-
na estruturas institucionais arcaicas, 
condições de trabalho, violações de 
direitos humanos, jornadas de tra-
balho extensas e exigências volunta-
ristas por parte de governantes. Ape-
sar do discurso pronto, o presidente 
Bolsonaro, na prática, não valoriza os 
profissionais da área, mesmo porque 
muitas vezes prega a violência.

No último ano em que Sergio Moro 
ficou integralmente à frente do Minis-
tério da Justiça e Segurança, apenas 
30% do orçamento previsto para a va-
lorização de profissionais foram usa-
dos até novembro de 2019. Há pouco 
tempo, o governo aprovou a PEC 186 

coamento de produção da Equinor na 
descoberta de Pão-de-Açúcar, levando 
o gás até o Terminal de Cabiúnas; o 
quase R$ 1 bilhão em investimentos 
na rede de transporte nos próximos 
cinco anos pela NTS, e avanço no pla-
nejamento do Porto do Açu na cons-
trução de uma Planta de Fertilizantes 
no Estado do Rio. 

Importante relembrar também que 
o Rio de Janeiro foi o primeiro a abrir 
o mercado de gás natural, discussão 
que durou pelo menos 15 meses, com 
forte atuação de entidades nacionais e 
estaduais, entre elas Firjan, ONIP, IBP, 
Sindirepa e Sindisal. Ainda carece, en-
tretanto, de decisão definitiva quan-
to à Revisão Tarifária, recentemente 
suspensa pela Agência Reguladora 
de Energia e Saneamento Básico do 
Estado do Rio de Janeiro (Agenersa), 
até pronunciamento da Procuradoria 

Geral do Estado e Poder Concedente. 
São enormes os desafios que esta-

mos enfrentando no país e no Rio, 
agravados pela pandemia da covid-19. 
Segundo dados divulgados pela Firjan 
no fim de março, a queda no PIB flu-
minense em 2020 foi de 3,8%, menos 
intensa que a registrada no país, de 
4,1%. A menor queda da Economia flu-
minense, frente ao resultado nacional, 
é justificada principalmente pelo bom 
desempenho da indústria extrativa. O 
setor de óleo e gás foi o único que en-
cerrou 2020 com crescimento (+7%). 

É diante desse cenário, e apostan-
do também no sucesso do programa 
de imunização em todo o estado, le-
vando ao retorno total da circulação 
das pessoas até o início do segundo 
semestre, que enxergamos à frente 
uma grande oportunidade de recu-
peração do Rio de Janeiro.

que prevê congelar os vencimentos 
por mais de dez anos.

O sofrimento psíquico desses pro-
fissionais demanda políticas públi-
cas específicas, com um mínimo de 
prioridade, que precisam ser imple-
mentadas desde já, e que fomentem 
debates sobre os limites do modelo 
atual e a construção de alternativas. 
A fim de enfrentar esse desafio, apre-
sentei na Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei 6.355/19, incorporado 
este ano à pauta de urgência, com 
medidas para a promoção da saúde 
mental e combate ao suicídio de po-
liciais de todas as esferas, incluindo 
guardas municipais. O PL trata da 
prevenção a violências de agressão 
ao próprio corpo e inclui na Política 
Nacional de Prevenção da Automu-
tilação e do Suicídio políticas e ações 
aos policiais e familiares.

Além de cobrar recursos e priori-
dades do governo federal e da mobi-
lização permanente para barrar mé-
todos de segurança conservadores 
e autoritários, acredito que, com a 
aprovação deste PL, teremos novos 
rumos na valorização da Segurança 
Pública. Por isso, estou empenhando 
esforços para que a votação aconteça 
ainda neste semestre.

Por uma Segurança Pública cida-
dã e humanizada: mais inteligência, 
menos bala.

RICARDO CASSIANO/AGÊNCIA O DIA

ESPLANADEIRA

 N # Febratex  2021 começa dia 10 de agosto, em Blumenau (SC), 
com Moda Online Marketplace e outros 20 expositores. # IdeiaGov 
prorroga, para dia 12, inscrições para 1º Programa de Aceleração. # 
Log-In Logística Intermodal, empresa que administra Terminal Por-
tuário de Vila Velha (ES), abre 17 vagas de motoristas exclusivas para 
mulheres. # Diretor executivo Rodrigo Geammal lança Camisetas 
que Transformam, loja digital em parceria com a marca Reserva.

 N A seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, 
mercado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de 
anúncios ou financeira. Envio de sugestões para reportagem@co-
lunaesplanada.com.br

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

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

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

ARTE PAULO MÁRCIO
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Comentaristas do reality falam sobre o ‘Plantão BBB’, novo 

programa da Globo apresentado por Ana Clara. “Os conflitos da 

casa representam os conflitos que vivemos”, diz Marcelo Adnet

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

MALHAÇÃO

 n Gael se desculpa com João. 
Karina beija Pedro após ouvir a 
música que ele fez para ela. Mari 
pensa em Jeff enquanto arruma 
sua mala. Sol e Wallace tentam 
tirar anel do dedo de Jeff. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Passa-se um mês e Manuela 
combina com Rodrigo de ir a uma 
consulta de Júlia no consultório 
de Celina. Lourenço esconde o 
desconforto com a notícia de 
uma possível gravidez de Celina.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Renzo ameaça um deputado 
a mando de Dominique. Lúcia 
pede demissão e revela a Renzo 
que vai embora. Kyra/Cleyde 
se apresenta a Alan como uma 
amiga de Alexia. 

 n Aat dá uma nova missão à 
Agar. Simei e Lotam negociam o 
casamento dos filhos. Adália se 
surpreende com Massá. Abrão 
conta a novidade para seu pai. 
Terá ofende Sarai.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Cintia revela para Carmen que 
está com Gabriela e que se a vilã 
não colaborar em lhe entregar 
uma das telas vai revelar a ver-
dade sobre Gabi para todos.

20h30 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Matilde mantém sua irmã 
gêmea presa e amarrada em seu 
quarto. Ainda durante a noite, 
Neco vê Matilde arrastando um 
corpo pela sala do orfanato.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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PAREDÃO

M
ais do que nunca, o ‘Big Brother Brasil’ é o produto de maior sucesso da Globo. 
Além de movimentar as noites da emissora, o reality — que já conta com extensões 
diárias no Globoplay — acaba de ganhar mais um programa na grade. Apresentado 
por Ana Clara, o ‘Plantão BBB’ vai ao ar ao vivo, de segunda a sexta, após o ‘Jornal 

Hoje’, e debate temas pertinentes à dinâmica do jogo.
Além da ex-BBB, a atração conta com comentaristas que são fãs do reality: o comediante 

Marcelo Adnet, a apresentadora Foquinha, as influenciadoras digitais Pequena Lo e Thamirys 
Borsan e a jornalista Maíra Azevedo. Confira a relação de cada comentarista com o reality e 
as expectativas de cada um sobre o nome do programa.

JULIANA PIMENTA   |  juliana.pimenta@odia.com.br

MARCELO ADNET
 n“A minha relação com o ‘BBB’ come-

çou através da minha mãe, que é muito 
fã desde a primeira edição. Eu chegava 
em casa, ouvia as tretas e discussões 
dos participantes e dizia: ‘Mãe, pelo 
amor de Deus, eu estou morando com 
essas pessoas’. Acho que o ‘BBB’ evoluiu 
com a sociedade e, nos últimos anos, 
passou a ter uma visão mais moderna 
de jogo: a sociedade brasileira assiste 
suas transformações por meio do pro-
grama. Os conflitos da casa represen-
tam os conflitos que vivemos. O ‘BBB’ 
acaba sendo um microcosmo disso 
tudo. É entretenimento. Fico muito feliz 
por poder participar ao vivo do progra-
ma, da minha casa, continuando nessas 
soluções de quarentena. A cultura 
agora é importantíssima. Vai ser muito 
legal poder falar com o público, ao vivo, 
sobre um produto que todo mundo está 
vendo. Tenho certeza de que vai ser um 
programa muito divertido”.

FOQUINHA
 n  “Eu sempre fui a louca do ‘BBB’. As-

sisto desde a primeira edição! Acho que 
uma das coisas que eu mais gosto de 
assistir é reality show, então se eu pu-
desse ficaria o dia todo assistindo. Eu 
sou aquele tipo que fica se imaginando 
dentro do programa: quem eu seria, 
de quem eu seria amiga, o que eu faria 
naquelas situações, o mico que pagaria 
nas provas (risos)... E amo ver um fogo 
no parquinho, claro! Então vai ser bem 
quente! Um programa sobre ‘BBB’ feito 
por quem ama ‘BBB’. Quem é fã do pro-
grama não pode perder!”

PEQUENA LO
 n “Eu acompanho desde o ‘BBB 7’. Eu 

sempre gostei de assistir, mas de 2019 
para cá eu passei a comentar mais 
sobre nas minhas redes sociais, postar 
memes, dublar falas dos brothers da 
casa. E eu sou aquela pessoa que torce 
para quem eu me identifico lá dentro 
e comento com os amigos, além do 
público que me assiste. Já comento o 
programa nas minhas redes sociais, 
mas não imaginava que seria convi-
dada e me tornaria uma comentarista 
oficial na TV Globo”.

THAMIRYS BORSAN
 n “Sou fã do tipo fanática mesmo. E 

isso é desde que ‘BBB’ existe. Uma das 
minhas lembranças mais antigas sou 
eu feliz comemorando a final do ‘BBB 1’, 
com o Bambam campeão. Lembro de 
ficar de castigo por ligar nas votações e 
a conta de telefone vir bem mais cara. 
Nunca deixei de assistir ao programa, 
minhas amigas já sabem que nes-
sa época eu sou 100% para o ‘BBB’. 
O ‘Plantão BBB’ é aquele momento 
que o público vai ter pra criar teorias 
e acalmar a ansiedade antes de cada 
dinâmica”.

TIA MÁ
 n “Sou ‘bbbzeira’ raiz! Acompanho 

desde o primeiro, enquanto estava  
na faculdade. Lembro de pedir ao  
professor para liberar mais cedo  
em dia de eliminação. Adorava!  
Assisto ‘BBB’ desde quando as 
pessoas escondiam que adoravam 
dar uma espiadinha! Quando fiquei 
sabendo que estavam pensando em 
meu nome por um comentário de  
Boninho nas redes sociais, fiquei  
louca. Parecia até que eu era a líder  
da semana (risos). Agora é oficial,  
fazendo o que eu e um monte de  
gente adora, mas não assume:  
tomando conta da vida  
alheia (risos)”.

 n Mas apesar da estreia do novo programa, o tema que dominou as redes sociais foi, mais uma vez, a eliminação 
de hoje. No paredão estão Caio, Gil e Rodolffo. De um lado, Gil se sente enfraquecido pela eliminação de Sarah, 
sua principal aliada, na semana passada e por enfrentar duas torcidas ao mesmo tempo. Do outro lado, Caio 
e Rodolffo, acreditam que, por serem parceiros no jogo, têm vantagem sobre Gil.

Mas, de acordo com enquete realizada no site do DIA, parece que a briga dos Bastiões é entre eles mesmos. 
Disparado em terceiro lugar, Gil aparece com apenas 15,9% das intenções de voto. Já Rodolffo ainda é o mais 
cotado para deixar a casa, com 54,1% dos votos. Enquanto isso, Caio tem 30% das intenções de voto.
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Horóscopo

O seu raciocínio será rápido e te ajudará a pensar 
melhor. Só cuidado para não ser muito brusco com 
suas questões. A Lua indica se dedicar mais a 
conquista. Cor: castanho. 

A teimosia deve fugir do seu controle nesse momento. 
Você pode ficar mais impaciente. Talvez prefira ficar 
no seu canto. Uma paquera com afinidades pode 
pintar. Cor: rosa.

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: agenda, agora, além, alguém, ângulo, aura, cega, colega, coma, 
couro, degrau, desta, égua, galera, gargalo, gelo, gula, lago, lagosta, lema, 
mola, ômega, ruga, sangue, seguro, senda, sogra, tango, tenda, teor.

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

Aposte na sua intuição, acredite nela. Pode achar 
soluções espertas para os seus problemas. No amor, 
será a hora de sonhar e pensar no futuro. Cor: verde-
oliva.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Organize-se e planeje-se hoje. Fortaleça a sua 
habilidade de se comunicar. Deve cuidar, apoiar e 
esbanjar criatividade nos momentos a dois. Cor: 
violeta.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Terá facilidade para se expressar por esses dias. 
Controle o seu jeito impulsivo para não desequilibrar a 
saúde. Na vida a dois, a intimidade vai esquentar. Cor: 
fúcsia.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você vai ser tirado da sua zona de conforto. Adote 
uma postura mais ágil. Pode ter ganhos hoje. No amor, 
faça um esforço para a relação ser perfeita. Cor: 
laranja.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Aproveite o seu lado sociável nesse momento. Podem 
rolar parcerias profissionais. Cuidado para não sufocar 
quem ama. Muita lealdade no relacionamento. Cor: 
nude.

LIBRA
23/9 a 22/10

Deve cumprir seus deveres sem demora, com ordem e 
foco nos pequenos detalhes. Evite adotar uma 
postura impaciente. Muito romantismo na paquera. 
Cor: branco.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai querer aprender coisas novas se divertindo. A 
atração será maior por pessoas inteligentes. As 
finanças não estão num grande momento. Cor: 
grafite.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As questões familiares vão chamar a sua atenção. 
Você pode enfrentar problemas nas relações afetivas. 
Um romance com um colega de estudo pode aparecer. 
Cor: preto.

Tenha cautela para não ser muito afrontoso. A 
vontade de ficar sozinho vai falar mais alto. O dinheiro 
pode trazer muita inspiração a sua intimidade. Cor: 
preto.

Chances de faturar uma renda extra. Só tome cuidado 
para não gastar tudo a toa. No romance, não faltarão 
ideias para curtir o dia, aproveite o momento. Cor: 
âmbar.

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

Tiago Leifert 
dá a entender 
que voto de 
Gil prejudicou 
Juliette
Tiago Leifert fez uma declara-
ção polêmica logo após a votação 
aberta na noite de domingo no 
‘BBB 21’. O apresentador sugeriu 
que o voto de Gilberto prejudicou 
Juliette. Ela foi salva pelo “voto de 
minerva” da líder Viih Tube. Ain-
da assim, Caio deu o contragolpe 
e puxou Juliette para o paredão. 
A sister se salvou novamente na 
prova bate e volta. 

“Essa votação aberta foi uma 
troca de tiro de um lado pro outro. 
Nem lembro, mas foi o Gilberto 
que votou na Pocah, né? Foi. Foi 
o Gilberto que jogou o voto dele 
na Pocah? Ali era pra salvar a Ju-
liette. Foi decisivo. Foi o voto que 
colocou a Juliette no paredão. Ti-
veram a chance de salvar a Juliet-
te ali os dois, mas não deu tempo. 
Tem que pensar muito rápido. É 
difícil”, disse Tiago Leifert, pouco 
antes de explicar como seria a pro-
va bate e volta. 

Ao conversar com os brothers, 
Tiago também deu a entender que 
o voto de Gil poderia ser outro. 
“Foi rápida né, a votação aberta. 
Já fizeram a conta?”, perguntou. 
“Não tem jeito”, respondeu Juliet-
te. “Tinha?”, perguntou a sister ao 
ver a expressão facial do apresen-
tador, que acenou positivamente. 

“Sempre tem jeito. Só fazer a 
conta”, disse Tiago Leifert. Os fãs 
contestaram a declaração de Tia-
go Leifert nas redes sociais. 

Orlando 
Morais manda 
mensagem 
para Fábio Jr
O músico Orlando Morais, marido 
de Gloria Pires, enviou uma men-
sagem para Fábio Jr, ex-marido 
da atriz, no Instagram. Os dois 
não seguem um ao outro na rede 
social, mas ainda assim Orlando, 
recém-recuperado da covid-19, 
deixou um recado para Fábio. A 
mensagem foi deixada em uma 
postagem em que o pai de Fiuk fez 
uma homenagem a Chico Xavier.

“Obrigado pelo seu carinho”, es-
creveu Orlando Morais na legen-
da da postagem. Enquanto Orlan-
do esteve internado com covid-19, 
Fábio Jr. demonstrou preocupa-
ção e sua torcida pela recuperação 
do músico. Embora o convívio não 
seja próximo, os dois têm uma re-
lação cordial.

Cleo, filha de Gloria Pires e Fá-
bio Jr, já declarou várias vezes que 
também considera Orlando Morais 
como pai. Quando o músico se ca-
sou com Gloria, Cleo tinha apenas 
5 anos. Na época, Fábio Jr. estava 
casado com Cristina Kartalian, com 
quem teve Fiuk, Krizia e Tainá.
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