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PODER 
MORTE DO EX-
DEPUTADO JORGE 
PICCIANI MARCA 
FIM DE UM CICLO 
NO RIO  
SIDNEY REZENDE, P. 2

PARCERIA ENTRE 

SECRETARIA DE 

TRABALHO E 

INSTITUTO 

OFERECE 60 MIL 

VAGAS DE CURSOS. 
ECONOMIA, P. 10

Flordelis chora ao 
depor na Câmara sobre 
assassinato do pastor 
Anderson do Carmo

Maioria do STF vota 
pela realização do Censo 
Demográfico em 2022 

RIO DE JANEIRO, P. 9

BRASIL, P. 11

Técnicos de Fla e Flu iniciam decisão do Carioca. P. 8

DUELO ENTRE CENI E ROGER 
POR CONQUISTA INÉDITA

VEJA DICAS DE COMO SE PREPARAR PARA 
VAGAS EM PROGRAMAS DE ESTÁGIO. P. 10

Filha de Xuxa, 
Sasha oficializou 
sua união com 
João Figueiredo 
em cerimônia 
íntima. P. 13

TITE CONVOCA GABIGOL E EVERTON RIBEIRO. 
GERSON, PEDRO E NINO NO TIME OLÍMPICO. P. 8
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 ‘A gente pode 
ter Réveillon e 
Carnaval’

PANDEMIA

Eduardo Paes mostra otimismo ao anunciar 
a publicação na próxima semana de decreto 
com protocolos rígidos para o retorno de 
grandes eventos na cidade.  RIO DE JANEIRO, P. 3 
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Apesar da postura confiante da prefeitura, capital atinge a triste 
marca de 25 mil mortes e 295,6 mil casos de contaminação.  P. 3

MUNICÍPIOS DO RIO 
RECEBEM MAIS DE 238 
MIL DOSES DA VACINA 
CONTRA A COVID. P. 3
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Ex-capitão do Bope 
aponta erros da polícia 
na ocupação de favelas. P. 9
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Alunos da UFRJ protestam Alunos da UFRJ protestam 
contra cortes de gastoscontra cortes de gastos

UNIVERSITÁRIOS

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Dr. Jairinho pode 
perder Medalha 
Tiradentes
Alerj vota na quarta-feira revoga-
ção da honraria ao vereador, preso 
pela morte do menino Henry. P. 5

Manifestação foi pacífica no Centro do 
Rio. Governo promete liberar R$ 2,6 
bilhões para instituições de ensino. P. 4 
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A China vive o Ano do Boi. O Rio de 
Janeiro vive o Ano do Jacaré. Aliás, 
o bicho é o animal mais badalado 

atualmente em nossas bandas. Querem 
me acompanhar no raciocínio, por favor ? 
Vamos lá. Tem o que surgiu na contramão 
da vacina para imunizar o povo da covid-19, 
tem o da marca de famosa grife francesa de 
roupas, temos, o que surgiu, em diminutivo, 
nos últimos dias no noticiário policial da 
cidade. E tem, ainda, o bairro.

É muito palpite para um bicho só. Será 
que os bicheiros estão cotando (diminuin-
do) o prêmio de possíveis ganhadores da lo-
teria clandestina? Só falta mesmo o Ibama 
entrar na jogada e proibir alguma coisa. Ou 
mesmo nem dar bola, como tem acontecido 
ultimamente. Detalhe para aumentar a lista 
do bicho: o bairro, que pegou emprestado o 
nome do Rio Jacaré, que nasce no Maciço da 
Tijuca e deságua na Baía da Guanabara.

Daí, faltou nadinha para emprestar o 
nome da favela que nasceu pouquíssimo 
tempo depois, ali bem ao lado. Somente 
queria lembrar um detalhe que, parece, caiu 
no esquecimento: o povo não tem memó-
ria. Pelo menos, a frase é lembrada a todo 

no estribo da aeronave e feriu outro bandi-
do que sequestrou o piloto e o aparelho.

Ih, o caso foi notícia em todo o país. Prin-
cipalmente porque foi nos mesmos moldes 
do resgate do Escadinha, da Ilha Grande. 
Mesmo dando zebra. Um segredo foi reve-
lado, na ocasião, e deixou a política cario-
ca um tanto quanto abalada: Meio Quilo 
mantinha romance com uma jovem, filha 
do vice-governador do estado...Vejam a 
salada que surgiu: misturaram o traficante, 
a polícia, a tentativa de fuga e um político. 
Prato feito para jornais, revistas, emissoras 
de rádios e televisões.

Entre o inquérito policial que apurou o 
sequestro do helicóptero, e o piloto, os tiros 
dos guardas do presídio que derrubaram 
o aparelho, e as mortes, ainda restou um 
prejudicado. Calma, gente. O banco que fi-
nanciou a compra da aeronave destruída na 
queda sobre o presídio, ficou sem receber as 
prestações devidas. Outra encrenca. O ban-
co entrou na Justiça exigindo o pagamento 
dos papagaios restantes e o caso rolou nas 
prateleiras de tribunais por longo tempo. 
Nem lembro se a instituição financeira rece-
beu o que deveria receber.

Mas, o caso não terminou aí. E o busto 
do bandido, erguido na principal praça 
do Jacarezinho? Bem, a nossa Polícia 
Civil foi incumbida de entrar na favela e 
derrubar e apreender a peça. Sob apu-
pos e vaias. Não se sabe, até hoje, quem 
financiou a confecção da estátua. Mas 
eu tenho uns palpites.

instante por aí. O esquecido nisso tudo foi o 
Paulo Roberto de Moura Lima, tristemente 
famoso nos anos 1980 no submundo do cri-
me. O cara era mais conhecido pelo vulgo de 
Meio Quilo, considerado um bandido cruel 
com traidores do bando que chefiava mas, 
endeusado por grande parte de morado-
res da comunidade, quase um Robin Wood 
para os súditos naquela ocasião.

Quando morreu, em 1988, durante ten-
tativa de fuga, tipo cinematográfica (igual 
ao do parceiro de crimes Escadinha), de 
helicóptero, foi homenageado no Jacarezi-
nho com festa de inauguração de um busto. 
Alguém lembra? Meio Quilo estava preso no 
complexo penitenciário da Rua Frei Cane-
ca (demolido) e a tentativa de resgate foi 
frustrada com reação, a tiros, dos guardas 
do presídio. O helicóptero caiu e morreram 
o piloto, o traficante que estava pendurado 

Na China é o Ano  

do Boi e no Rio 

é o do Jacaré

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

É muito palpite para um bicho só. 
Será que bicheiros estão cotando 
o prêmio de possíveis ganhadores 
da loteria clandestina?

A morte do ex-deputado Jorge Picciani significa o fim de 
um ciclo de poder no Rio que reinou absoluto por 20 
anos. De 2003 a 2010, na Presidência da Alerj, foi pos-

sível ver sua habilidade política. A volta em 2015, só ratificou 
a certeza de que os governadores durante seu mandato na 
Alerj só tomavam decisões importantes depois da autoriza-
ção de Picciani. Licenciado, ele foi acusado de receber R$ 49,9 
milhões em propinas de empresários de ônibus, entre 2010 e 
2015, em 34 ocasiões distintas, segundo a denúncia do MPF.

POLÍTICO HÁBIL
Meu primeiro contato com Picciani foi na CBN quando pediu 
para esclarecer denúncia do Ministério Público de que haveria 
“trabalho escravo” numa das suas fazendas. A entrevista foi 
uma bomba. Ele agradeceu à emissora e disse que ninguém 
lhe deu voz para se defender daquela maneira, mesmo a 
entrevista tendo sido veemente. Picciani considerou a opor-
tunidade como respeito jornalístico ao direito de defesa. 
Depois disso, firmamos relação de confiança entre jornalista 
e fonte. Sua assessora Daniella Sholl conta que “Picciani era 
um craque da política não apenas porque sabia como nin-
guém decifrar pesquisas (estatístico de formação, devorador 
de números), mas, sobretudo, porque sabia ler a alma das 
pessoas. Aquela cara de bravo escondia coração generoso e 
sensível. ‘Homem de Palavra’ era a sua melhor alcunha. Polê-
mico, também. Como dizia o jornalista Fernando Molica, ‘com 
Picciani em campo, não tinha coluna de jornal em branco’”.

JORGE PICCIANI

Morre um 
pedaço do 
poder do Rio

 n Ministério Público do Es-
tado do Rio ajuizou Ação Ci-
vil Pública para que Niterói 
conceda gratuitamente ser-
viços funerários à população 
vulnerável. Segundo MPRJ, 
gratuidade dos serviços não 
vem sendo assegurada. 

 n Presidente do Sindicato 
dos Rodoviários, Sebastião 
José aguarda resposta da 
Comissão de Transportes da 
Câmara Municipal sobre ofí-
cio em que solicita realização 
com urgência de audiência 
pública para saber real situa-
ção em que se encontra o sis-
tema de transporte público 
rodoviário do Rio. Após duas 
semanas, ainda não houve 
nenhuma posição por par-
te dos vereadores que fazem 
parte da comissão. 

RODOVIÁRIOS 
PEDEM 
AUDIÊNCIA

DIVULGAÇÃO

Jorge Picciani morreu aos 66 anos, após enfrentar um câncer

SEM SERVIÇO 
FUNERÁRIO GRATUITO

Picciani era 
um craque da 
política”
DANIELLA SHOLL
Assessora de 
imprensa de Picciani

PICADINHO

Fundação Ceperj lança pós-graduação em Ciência de Dados com 
Ênfase em Políticas Públicas. Inscrições até o dia 26 de maio.

Cerimônia online do 1º Prêmio Benfeitoria de Financiamento 
Coletivo será na próxima quarta pelo Youtube.

Museu da Imagem e do Som do Rio vai retomar série “Depoimentos 
para a Posteridade”, pela primeira vez no formato online. 

Sebastião José e rodoviários

DIVULGAÇÃO/SRR

SEGURANÇA EM BOM JESUS
 n Deputado Marcus Vinícius (PTB) pede melhorias na se-

gurança da rodovia RJ-116, na Região Noroeste fluminense. 
“Nosso objetivo é atender reivindicações dos moradores e 
comerciantes de Bom Jesus do Itabapoana”, diz.

As mais lidas
Online

Veja fotos do casamento 
de Viviane Araújo com 

Guilherme Militão
DIVERSÃO

Jorge Picciani, ex-
presidente da Alerj, 
morre aos 66 anos

RIO DE JANEIRO

Após relacionamento 
com empresário 54 anos 

mais velho, Rainha da 
Lins Imperial viraliza no 

WhatsApp
FÁBIA OLIVEIRA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende



RIO DE JANEIRO

RIO SE PREPARA PARA 

VOLTAR A TER EVENTOS
Otimista, prefeito Eduardo Paes anuncia que será publicado na semana que vem 
decreto com protocolos para promover festividades como Réveillon e Carnaval

O 
prefe i to  do Rio , 
Eduardo Paes, anun-
ciou ontem que será 
publicado no início 

da próxima semana decreto 
com protocolos para o retorno 
de eventos na cidade. De acor-
do com Paes, se o planejamen-
to do calendário para imuni-
zar toda a população acima de 
18 anos até o dia 28 de outu-
bro, divulgado esta semana, 
for cumprido, será possível o 
retorno do Carnaval e do Ré-
veillon na cidade. O prefeito 
reforçou que todos os proto-
colos de segurança devem ser 
seguidos para garantir que o 
retorno das atividades seja fei-
to de maneira segura.

“Essa é uma decisão já to-
mada, falta acertar detalhes. 
Muito provavelmente na se-
gunda-feira ou na terça, nós 
vamos publicar decreto em 
que estabelecemos a possibi-
lidade da volta de realização 
de eventos com uma série 
de protocolos”, afirmou Paes 
durante a divulgação do 19° 
Boletim Epidemiológico do 
Rio, que mostrou a redução 
do número de casos, apesar 
do município ter alcançado a 
marca de 25 mil óbitos.

“Quando olhamos esse qua-
dro, se eu pudesse definir em 
uma frase, é que vamos ter 
Carnaval. Chegando nestas 
condições, a gente pode ter 
Réveillon, pode ter Carnaval, 
as pessoas podem voltar a se 
abraçar. É o objetivo”, afirmou.

Professores levaram cruzes para simbolizar óbitos por covid-19 na categoria após a reabertura das escolas

FABIO MOTTA

 > O Município do Rio 
chegou à marca de 295,6 
mil casos de contamina-
ção e 25 mil mortes pela 
covid-19. O anúncio foi 
feito ontem na divulga-
ção do 19°Boletim Epi-
demiológico, que mos-
trou uma redução do nú-
mero de casos entre a se-
mana passada e a atual. 
Todas as regiões admi-
nistrativas saíram do 
risco “muito alto” para 
“alto”, o que significa pe-
queno recrudescimento 
da doença na capital.

Segundo o prefeito, 
o critério de escalona-
mento por idade tem 
sido considerado efe-
tivo para a vacinação 
que continuará por 
grupos prioritários até 
29 de maio. A campa-
nha volta a adotar o cri-
tério de escalonamen-
to por idade em dia 31 
deste mês, começando 
por adultos de 59 anos.

Paes já havia mencio-
nado uma redução dos 
casos na cidade desde 
a última semana. Con-
tudo, houve um recorde 
de contagem de infec-
ções devido a atraso no 
registro das contamina-
ções. O prefeito expli-
cou que o número não 
refletia a realidade da 
transmissão da covid-19 
e se desculpou pela de-
mora na catalogação.

Capital do 
estado regista 
triste marca: 
25 mil mortes

MORTOS

25 MIL
O Município do Rio de 
Janeiro chegou à marca 
de 295,6 mil casos de 
contaminação e 25 mil 
mortes pela covid-19.

 > A Secretaria Estadual 
de Saúde deu ontem 
continuidade à entrega 
das 238.950 mil doses da 
vacina contra covid-19 
aos 92 municípios do 
Rio. Foram distribuí-
das 54.750 mil doses da 
Oxford/AstraZeneca e 
184.200 mil da Corona-
Vac. Nos 91 municípios 
fluminenses, com ex-
ceção da capital, foram 
destinadas 20 mil doses 
de CoronaVac à vacina-
ção de gestantes e puér-
peras com comorbida-
des: 10 mil para 1ª dose 
e 10 mil para a 2ª. 

No Rio, o grupo pode 
ser vacinado tanto pela 
Coronavac quanto pela 
Pfizer. Segundo a pasta, 
as outras 164.200 doses 
de CoronaVac são para 
aplicação da 2ª dose do 
esquema vacinal que 
estavam pendentes. 
Quanto ao imunizan-
te da Oxford/AstraZe-
neca, as vacinas deve-
rão ser usadas como 2ª 
dose das pessoas de 65 
a 69 anos e àqueles que 
estão com o esquema 
vacinal pendente. 

Niterói, Maricá e São 
Gonçalo fizeram a reti-
rada das remessas. Ou-
tros municípios come-
çara a receber ontem. 

Mais doses 
chegam aos 
municípios

Eduardo Paes: 
“Temos discutido 

muito com 
a indústria 

de eventos e 
podemos publicar 

essa medida”

DIVULGAÇÃO

Paes citou protocolos que as 
empresas de eventos devem 
seguir, e mencionou que po-
dem ser flexibilizados na me-
dida que a vacinação avançar. 

“Será possível realizar even-
tos desde que as pessoas sejam 
testadas, nesse teste mais rá-
pido no dia da realização da 
festividade. E depois, retesta-
das um período depois. Nesse 
primeiro momento haverá um 
conjunto de regras, e a medida 
que a imunização avance, as 
regras podem flexibilizar, mas 
o decreto deve estabelecer pa-
râmetros bem claros para que 
algumas atividades possam 
retornar com segurança. Te-
mos discutido muito com a in-
dústria de eventos e podemos 
publicar essa medida”, disse. 

O prefeito afirmou que o 
anúncio do novo calendário 
permite previsibilidade e sim-
boliza postura transparente 
por parte do poder público. 

“Esse calendário foi dis-
cutido à exaustão. É possí-
vel, não é uma visão otimis-
ta, mas até conservadora. A 
nossa capacidade de vacinar 
é muito maior do que essa, 
estamos colocando três dias 
por idade, vacina vindo, nós 
vamos embora”, avaliou.

O prefeito Eduardo Paes 
disse que está conversando 
com a Secretaria de Saúde 
para alinhar os últimos deta-
lhes do novo decreto e men-
cionou que se trata de uma 
discussão técnica.

ARQUIBANCADAS VAZIAS

Pouco provável que finais do Carioca tenham torcida

 N O prefeito Eduardo Paes foi 
questionado sobre a possibi-
lidade de presença de público 
nos jogos das finais do Cam-
peonato Carioca. Ele disse 
que só tomaria uma decisão 
após a consulta da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

O secretário da pasta, Da-
niel Soranz, disse que recebeu 

proposta do Flamengo para o 
retorno do público nos jogos, se-
guindo protocolos de segurança, e 
classificou como pouco provável a 
adesão à medida neste momento. 

“Isso ainda é bem pouco pro-
vável, mas tecnicamente todas 
as análises vão ser feitas. Vamos 
analisar os números que nos en-
viaram e também os dados da 

contaminação na cidade”, con-
cluiu o secretário. 

No dia 7 de maio, a prefeitu-
ra adotou decreto com flexibi-
lização das medidas restritivas 
após acompanhar uma redu-
ção do número de casos de 
contaminação pela covid-19. A 
medida continua vigente até a 
próxima quinta-feira.

Educação: prefeitura vai procurar o MP 
 > O prefeito Eduardo Paes 

informou que deve dialogar 
com o Ministério Público 
para que os profissionais 
de Educação voltem a ser 
incluídos entre prioritários 
da vacinação. O município 
suspendeu a imunização 
do segmento em 7 de maio, 
após determinação do mi-
nistro Ricardo Lewandows-
ki, do STF, que impediu go-
verno e prefeitura de alterar 
o planejamento inicial do 

Ministério da Saúde.
“Incluímos os profissionais 

de Educação entre os prioritá-
rios, dada a importância que 
damos ao retorno das aulas 
presenciais. Mas houve deci-
são do Supremo e recebemos 
‘recomendação’, que no caso 
é determinação do MP, para 
que interrompêssemos a va-
cinação”, afirmou Paes, que la-
mentou a medida.

Ontem, o Sepe fez ato em 
frente à sede da Prefeitura, 

na Cidade Nova. Na ma-
nifestação, transmitida 
pelas redes sociais do sin-
dicato, os profissionais 
cobraram o retorno ao ca-
lendário prioritário de va-
cinação e condições mais 
seguras para o retorno das 
aulas presenciais.

Professores levaram car-
tazes e cruzes para simbo-
lizar os óbitos por covid-19 
na categoria após a reaber-
tura presencial das escolas.

Vamos publicar 
decreto em que 
estabelecemos a 
possibilidade da 
volta de realização 
de eventos com uma 
série de protocolos
EDUARDO PAES, prefeito

Diante desse 
quadro, se eu 
pudesse definir em 
uma frase, é que 
vamos ter Carnaval e  
Réveillon”
EDUARDO PAES, prefeito
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Estudantes da UFRJ fazem ato contra cortes de gastos
Ministério da Economia anunciou ontem a liberação de R$ 2,61 bilhões para instituições de ensino; Manifestação no Rio foi pacífica

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Estudantes fizeram ato contra o Ministério da Educação e o Congresso, na noite de ontem, no Centro do Rio

das universidades públicas, 
contra a castração do pen-
samento crítico. É crime ofi-
cial dos que precisam da ig-
norância para se perpetuar 
no poder”, criticou.

UFF TAMBÉM PODE PARAR
A Universidade Federal Flu-
minense (UFF) pode parali-
sar suas atividades no meio 
deste ano, por conta de um 
corte de aproximadamente 
19% na Lei Orçamentária 
Anual aprovada pelo Con-
gresso Nacional. 

De acordo com a UFF, os 
recursos discricionários 
para gastos de custeio e de 
capital tiveram uma que-
da de cerca de R$32,9 mi-
lhões, passando de R$175,7 
milhões para R$142,9 mi-
lhões. Ainda segundo a 
Universidade, com a redu-
ção, o orçamento para gas-
tos com serviços terceiri-
zados, água, energia, inter-
net, compra de insumos, 
manutenção e aquisição de 
patrimônio é significativa-
mente menor.

Professores e estudantes da 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) realiza-
ram, na noite de ontem, uma 
manifestação no Centro do 
Rio. O ato, que se concentrou 
em frente ao Instituto de Fi-
losofia e Ciências Sociais (IF-
CS-UFRJ), tinha o objetivo 
de protestar contra o corte 
de gastos que a melhor uni-
versidade do Brasil, de acor-
do com o Conselho Superior 
de Investigações Científi-
cas, da Espanha, sofreu no 
último ano. Segundo a Polí-
cia Militar, a manifestação 
aconteceu de forma pacífica 
e não há registro de prisões 
ou apreensões. 

O Ministério da Economia 
anunciou ontem a liberação 
de R$ 2,61 bilhões para essas 
instituições de ensino. Os re-
cursos ajudarão a recompor 
o orçamento de gastos discri-
cionários. O dinheiro vem do 
remanejamento de progra-
mas que seriam custeados 

com emissões de títulos da 
dívida pública a serem auto-
rizadas pela regra de ouro.

Dirigente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Edu-
cação da UFRJ, Marisa Araú-
jo explicou que estudantes 
do mestrado e do doutorado 
são os mais afetados pela fal-
ta de dinheiro. “Com o cor-
te de verbas os estudantes 
estão sem Assistência Estu-

dantil, não tem bolsas para 
estágio. Os da Pós-Gradua-
ção sofrem mais porque eles 
não tem bolsas”, afirmou.

Nas rede sociais, o verea-
dor Chico Alencar (Psol) se 
posicionou contra o corte 
de verbas das universidades 
públicas. “Foi dia de luta! 
Contra o desmonte do ensi-
no superior, contra a asfixia 

Difícil rotina da vida universitária na 
pandemia com o ensino à distância
Mais de 76% dos universitários brasileiros afirmam que a saúde mental foi prejudicada neste período

REPRODUÇÃO 

Vacinação acelerada na cidade do Rio de Janeiro é a chance sonhada dos estudantes universitários para voltarem ao ensino presencial 

F
oi divulgado, na últi-
ma quarta-feira, um 
calendário com novas 
previsões para a vaci-

nação da população carioca. 
Um pouco de esperança em 
meio aos atrasos na entrega 
de vacinas e um alto número 
de vítimas por coronavírus - 
ao todo são mais de 430 mil 
brasileiros que perderam as 
vidas por causa da doença. 

Para os universitários, 
essa é, também, a chance de 
poder voltar às tão sonha-
das aulas presenciais. Se-
gundo estudos divulgados 
este ano por uma ONG liga-
da à empresa de tecnologia 
educacional norte-america-
na Chegg, mais de 76% dos 
universitários brasileiros 
afirmam que a saúde men-
tal foi prejudicada durante 
a pandemia - o índice mais 
alto dentre todos os 21 países 
alvo da pesquisa.

Se adaptar ao ensino à dis-
tância (EaD), especialmen-
te durante a maior pande-
mia da história, não é uma 
tarefa simples. Seja para os 
recém-chegados no mundo 
acadêmico ou para aqueles 
que já estão no final dessa 
trajetória.

Francinne Sophie, de 
19 anos, iniciou o curso de 
Museologia na UniRio e co-
mentou que, antes mesmo 
de conseguir a vaga na uni-
versidade, o processo de in-
gresso já foi algo difícil: da 
realização do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
à espera dos resultados. Com 
três meses de atraso, a apli-
cação do Enem foi realizada 
em janeiro, em meio a mor-
tes, aumento de casos de co-
vid no país e uma crise edu-
cacional sem precedentes.

“O Inep estava muito des-
preparado, assim como na 
edição anterior, para essa 
edição do processo. Com toda 
a questão do adiamento das 
inscrições, acho que isso me-
xeu muito com o psicológico 
de todos os participantes”, 
disse Francinne.

Recém-matriculada e ain-
da na espera do início das 

 > A internet tem sido 
uma grande aliada na 
hora de perseguir a li-
berdade oferecida pelo 
universo acadêmico. 
As exposições online 
em museus, por exem-
plo, são como a jovem 
consegue se aproxi-
mar do curso e matar a 
saudade das vivências 
presenciais. 

“Eu sinto que a mi-
nha fonte, no momen-
to, de aprendizado, de 
liberdade e de poder 
procurar conteúdo vol-
tado para o meu curso, 
enfim, procurar o mun-
do no geral tem sido a 
internet”, falou Fran-
cinne Sophie, estudan-
te de Museologia.

Francinne também 
conta que, desde que 
entrou para o ensino 
médio, sonhava em 
cursar uma universi-
dade pública, seguindo 
o caminho dos pais. A 
pandemia, entretanto, 
acabou tirando parte 
dessa experiência.

“Para mim, tinha 
toda uma expectativa e 
eu sempre fiquei muito 
ansiosa com essa possi-
bilidade, passei um ano 
inteiro estudando no 
pré-vestibular e aí che-
ga a pandemia (...), eu 
confesso que o psicoló-
gico ficou extremamen-
te abalado”, contou.

As aulas nas univer-
sidades citadas seguem 
ocorrendo de forma 
remota e respeitando 
as restrições propos-
tas pelas autoridades 
de saúde para evitar a 
propagação do vírus. 
Por enquanto não há 
previsão de retorno das 
atividades presenciais.

Sem previsão 
para o ensino 
presencial

aulas, que começam em ju-
nho, a caloura conta que essa 
distância da faculdade acaba 
quebrando as expectativas 
que existem em relação ao 
curso, principalmente pela 
impossibilidade de poder 
aproveitar o ambiente uni-
versitário e ter que se ade-
quar à rotina acadêmica den-
tro do próprio quarto.

“Eu sempre tive muita difi-
culdade para qualquer coisa 
online (...), ultimamente eu 
tenho tentado me adaptar, 
mas eu acho que meu curso 
envolve muitas disciplinas 
práticas e eu já sei que eu vou 
sentir falta disso, porque era 
uma das minhas maiores ex-
pectativas”, contou.

Estudantes do 
mestrado e do 
doutorado são os 
mais afetados pela 
falta de dinheiro

É meio complicado 
criar expectativas 
na situação em que 
a gente está. Fico 
animada, mas ao 
mesmo tempo com 
um pé atrás
MILLENA PEREIRA, 
estudante de Pedagogia

 N A estudante de Pedagogia 
da UFRJ, Millena Pereira, de 20 
anos, ingressou na universi-
dade no primeiro semestre de 
2020 e chegou a ter uma sema-
na de aulas, mas com a chega-
da da pandemia a universidade 
paralisou. Dos muitos desafios 
do EaD, ela conta que um dos 
mais complicados é o ambien-
te, já que nem sempre é fácil 
ou sequer possível substituir 
a estrutura universitária. Além 
disso, a rotina em quarentena 
também acaba complicando 

ainda mais a situação.
“Eu convivo com seis pes-

soas dentro de casa, então não 
é um ambiente escolar, sabe? 
É muito barulho, tem criança 
(...) e a quarentena também 
mexe muito com a cabeça. Eu, 
por exemplo, só saio para traba-
lhar. É uma rotina muito pesada 
psicologicamente”, relatou.

E sobre um possível retor-
no dos cariocas às atividades 
presenciais, Millena afirma 
estar animada, mas a situa-
ção exige cautela.

DIFICULDADE

Interação no EaD é um dos desafios

LARISSA AMARAL
larissa.amaral@odia.com.br
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que a declaração fosse uma 
brincadeira “de mau gosto” da 
parte do superior.

Em menos de uma semana, 
no dia 20 de abril, o Sargento 
Telles já sentia os sintomas da 
doença e acreditava ter sido 
contaminado no evento. À pes-
soas próximas, o sargento se 
queixava do desespero que 
sentia ao ter que servir nesses 
eventos militares, colocando 
em risco a própria vida.

A Marinha informou, em 
nota, que as formaturas e ce-
rimônias obedecem a todos 
os critérios de distanciamento.

Em meio à covid, 
andar bloqueado 
à disposição 
dos superiores
Hospital da Marinha tem focos de aglomeração 
em eventos como passagem de comando

ARQUIVO PESSOAL/ AGÊNCIA O DIA

Em denúncia que chegou a O DIA, Hospital Naval Marcílio Dias registra aglomerações no ranchoE
nquanto a cidade do 
Rio apresenta taxa de 
ocupação de leitos para 
covid-19 de 87% com 14 

pessoas na fila ontem para 
conseguir vaga, oficiais gene-
rais e oficiais superiores da ati-
va e da reserva, além de depen-
dentes, contam com o 12º an-
dar do Hospital Naval Marcílio 
Dias bloqueado à disposição, 
no Lins do Vasconcelos, Zona 
Norte. Os militares de alta pa-
tente desfrutam de tratamen-
to de luxo, com equipe de pro-
fissionais de Saúde e cardápio 
especial no atendimento.

A denúncia foi feita a 
ODIA por funcionários da 
unidade e confirmada com 
três fontes independentes.

“Muitas vezes mobiliza-se 
todo o pessoal para atender 
a autoridade, que vai ao hos-
pital apenas para exames de 
rotina, revisões ou consultas 
básicas. Isso causa desfalque 

em outros setores e subme-
te os profissionais a cargas 
horárias excessivas, que in-
fringem os regulamentos re-
ferentes ao serviço, para não 
deixar o ‘paciente vip’ sem 
suas regalias”, conta um pro-
fissional, que teve sua identi-
dade preservada.

Este setor do hospital, no 
12º andar, fica fechado e só é 
reaberto quando algum ofi-

cial precisa de atendimento. 
Os leitos não são disponibi-
lizados para pacientes que 
não sejam de alta patente.

Outro profissional da uni-
dade afirmou que a prática 
é de longa data. “É uma tra-
dição da Marinha. Nem os 
oficiais gozam desse prestí-

gio, só oficiais generais. Sem-
pre foi e sempre será assim. 
Neste andar a alimentação 
é diferente, com salmão, filé 
mignon”, conta.

Além da denúncia de rega-
lia, o hospital também apre-
senta focos de aglomerações 
ao promover eventos como 
passagens de comando em 
suas dependências. As ceri-
mônias acontecem no 14º an-
dar do hospital, com comes 
e bebes requintados, mesmo 
durante a pandemia. O dis-
tanciamento social também 
é desrespeitado no momen-
to das refeições, no rancho 
do hospital, e na entrada da 
unidade todos os dias, depois 
que um controle mais rigo-
roso para entrar no hospital 
fez com que as filas ficassem 
frequentes no início do dia.

O DIA entrou em contato 
com o Ministério Público Mi-
litar, com a Marinha e com o 
Hospital Naval Marcílio Dias, 
mas não obteve retorno até o 
fechamento da edição.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Ex-presidente da Alerj morre
aos 66 anos, vítima de câncer

YASUYOSHI CHIBA/AFP

Picciani era aliado de Sergio Cabral e foi preso por envolvimento em esquemas de corrupção

O ex-deputado estadual do 
Rio Jorge Picciani, 66 anos, 
morreu ontem em São Pau-
lo. O parlamentar estava 
internado desde 8 de maio 
no Hospital Vila Nova Star, 
da Rede D’Or, para tratar 
um câncer na bexiga. O cor-
po será sepultado hoje, às 
11h30, no cemitério Jardim 
da Saudade, Sulacap. Piccia-
ni era filiado ao MDB e foi 
ex-presidente da Alerj por 
diversos mandatos. Ele era 
aliado do ex-governador do 
Rio Sergio Cabral e foi preso 
por envolvimento em esque-
mas de corrupção. 

Em nota, a Assembleia 
Legislativa informou que 
“lamenta profundamente” a 
morte do ex-deputado e ex-
-presidente da Casa. O atual 
presidente da Casa, André 
Ceciliano (PT), decret o Salão 
Getulio Vargas para o velório.

Nas redes sociais, o depu-
tado federal e filho, Leonardo 
Picciani (MDB-RJ), se pro-
nunciou sobre a morte do pai. 
“Neste momento de partida 
do meu querido e já saudoso 
pai, o sentimento é de reveren-
ciar a memória de uma pessoa 
que sempre teve empatia pelo 
próximo e que se importava 
com a vida do seu semelhante. 
Picciani deixa grande saudade 
nos nossos corações. Vai em 
paz, meu pai!”.

O MDB também se pro-
nunciou e informou “estar 
de luto”. “Foi com mais pro-
fundo sentimento de pesar 
que recebemos nesta sexta-
-feira (14/5) a notícia do fa-
lecimento do ex-deputado 
e presidente da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janei-
ro, Jorge Picciani. O MDB-
-RJ se solidariza com a fa-
mília e os amigos”. 

O governador Claudio Cas-
tro e o prefeito Eduardo Paes 
lamentaram a morte do ex-de-
putado. “É com pesar a manhã 
deste 14 de maio a notícia do 
falecimento do ex-presidente 
da Alerj, Jorge Picciani. Neste 
momento doloroso, deixo aos 
familiares meus sentimentos 
e que encontrem Deus a força 
necessária para superar a dor 
da perda”, escreveu Castro.

“Quero aqui manifestar 
meu pesar, lamentar o faleci-
mento do deputado Picciani, 
sempre tive com ele uma óti-
ma relação, e especialmente, 
abraçar a família dele, os filhos 
dele, a mulher dele. Enfim, é 
uma pena que a gente tenha 
a morte de uma pessoa muito 
jovem, mas que teve aí um pro-
cesso difícil”, disse Paes.

Detran-RJ inaugura 
posto para PCDs
O Detran-RJ tem o primei-
ro posto do Brasil exclusi-
vamente voltado ao aten-
dimento de pessoas com 
deficiência. Inaugurado 
ontem,  o espaço, na Ave-
nida Francisco Bicalho, no 
Centro, passou por reforma 
e foi todo adaptado para re-
ceber este público.

Na unidade, Posto de 

Atendimento Detran Acessí-
vel – PCD, serão oferecidos ser-
viços de veículos, habilitação e 
identificação civil. O local foi 
inaugurado pelo governador 
Cláudio Castro e o presidente 
do órgão, Adolfo Konder. Cas-
tro fez estêncil que compõe a 
campanha do Maio Amarelo, 
de conscientização contra vio-
lência no trânsito. 

Assembleia votará 
revogação de medalha 

REGINALDO PIMENTA - 08/04/2021

Dr. Jairinho está preso acusado pela morte do menino Henry

A Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj) vota, próxi-
ma na quarta-feira, a re-
vogação da Medalha Ti-
radentes do vereador Dr. 
Jairinho (sem partido). O 
pedido foi feito pelo de-
putado estadual Noel de 
Carvalho (PSDB) após in-
quérito que apura a morte 
do menino Henry Borel, 
quatro anos. A Medalha 
Tiradentes é a principal 
homenagem do estado, 
concedida a pessoas que 
tenham prestado bons 
serviços à humanidade. 

Foi publicado no Diário 
Oficial, de ontem, o pare-

cer favorável da Comissão de 
Normas Internas e Proposi-
ções Externas da Alerj à revo-
gação da resolução 207/2007. 
O projeto teve o apoio de 33 
parlamentares, 8 a mais do 
que o necessário.

“Esse caso trouxe à tona 
um comportamento do ve-
reador que não está a altu-
ra de um homem público 
e de um médico. São mui-
tas questões envolvendo o 
Doutor Jairinho, por isso 
espero que meus pares vo-
tem pela revogação da me-
dalha. Sou pai, avô e bisavô 
e a morte do menino Henry 
dói na nossa alma”, afirmou 
Noel de Carvalho.

PRISÃO DOMICILIAR

 NPicciani era pecuarista e cum-
priu seis mandatos pelo Rio. Ele 
foi eleito pela 1ª vez em 1990, 
como deputado estadual. O 
parlamentar presidiu a Alerj por 
quatro mandados consecutivos 
(2003 a 2010). Em 2015, após 
quatro anos afastado, voltou a 
ocupar o cargo de presidente. 

Em 2010, com o apoio do ex-
-governador Sergio Cabral, ten-
tou vaga no Senado, mas não 
conseguiu ser eleger. Em 2014, 
voltou à Alerj. Em 2015, reassu-
miu a presidência da Alerj e ficou 
até 2017, quando foi afastado, 
acusado de corrupção.

Nasceu em 25 de março de 
1955 e era formado em conta-
bilidade pela Uerj e em esta-
tística pela Escola Nacional de 

Estatística. Casado com Hor-
tência Picciani, deixa cinco filhos.

Na sua trajetória, foi alvo de 
duas operações policiais contra 
corrupção na Alerj. Em novem-
bro de 2017, enfrentou a  Ope-
ração Cadeia Velha, desdobra-
mento da Lava Jato, que cum-
pria mandados de prisão contra 
deputados e empresários do 
setor de ônibus. Foi preso, com 
Paulo Melo e Edson Albertassi. 

Foi alvo da Operação Fur-
na da Onça. Ele, que já cumpria 
prisão domiciliar, e mais nove 
pessoas eram acusados de in-
tegrar esquema comandado por 
Sergio Cabral. As investigações 
apontavam que receberiam pro-
pina mensal que variava de R$ 
20 mil a R$ 100 mil.

Alvo de duas operações policiais

1955 2021OBITUÁRIO JORGE PICCIANI 

“É tradição da 
Marinha. Nem oficiais 
gozam do prestígio, 
só oficiais generais”

APÓS SERVIR COMO GARÇOM EM EVENTO DA MARINHA

Sargento lotado em São Pedro morreu de coronavírus
 N A denúncia de desrespeito 

ao enfretamento à covid-19 
não é isolada. O DIA revelou 
que, sem acesso às regalias 
da unidade, um sargento da 
Marinha, lotado na base aero-
naval de São Pedro da Aldeia, 
na Região dos Lagos, morreu 
no dia 10 de maio, vítima da 
covid-19. O Sargento Telles, 
que servia no Esquadrão de 
Manutenção, estava há uma 
semana intubado na UTI do 
Hospital Naval Marcílio Dias.

Segundo pessoas próximas, 
Telles acreditava ter sido infec-
tado enquanto servia como 

garçom em um evento na base da 
Marinha do Brasil em São Pedro 
da Aldeia, onde fica o Comando 
da Força Aeronaval.

No dia 14 de abril foi servido 
um coquetel de Confraterniza-
ção dos Oficiais do Esquadrão de 
Manutenção da Marinha do Brasil 
regado a uísque 12 anos, Prosecco 
e cerveja importada. Segundo 
denúncias, nesse mesmo evento 
havia um oficial que dizia estar 
com covid, mas que não estava 
sentindo “nada”. Para piorar, o 
homem estava sem máscara. Pes-
soas próximas afirmam que Telles 
chegou a comentar que esperava 
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Força-tarefa do Ministério Público do Rio vai investigar operação da Polícia Civil no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, no dia 6 de maio

Em 10% de operações comunicadas, 
MP verifica infrações penais ou mortes
Foram encaminhadas 55 ações policiais à apreciação dos promotores naturais responsáveis

REGINALDO PIMENTA

D
esde a decisão liminar, 
de junho de 2020, na 
qual o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) res-

tringiu as operações policiais 
no Rio durante a pandemia, 
foram recebidas no Ministério 
Público do Rio de Janeiro 524 
comunicações de operações 
policiais. A ADPF 635 deter-
mina que este tipo de incursão 
seja comunicado ao órgão. O 
MP verificou que em 55 opera-
ções houve notícia, em tese, de 
resultado morte ou de outras 
infrações penais, o que corres-
ponde a 10,49% das operações 
comunicadas.

Estas 55 ações foram enca-
minhadas à apreciação dos 
promotores naturais respon-
sáveis para providências ca-
bíveis. São elas: Promotorias 
junto à Auditoria Militar, Pro-
motorias de Investigação Pe-
nal e Promotorias de Tutela 
Coletiva da Cidadania em todo 
o Estado do Rio de Janeiro.

A análise das medidas a 
serem adotadas fica a cargo 
de cada promotor de Justi-
ça, que tem independência 
funcional para verificar a 
regularidade da operação 
respectiva.

O Ministério Público infor-
ma que há diversos expedien-
tes e procedimentos já ins-

taurados, com diligências em 
andamento, para garantir que 
as investigações do MP-RJ se-
jam efetivas e independentes 
das investigações policiais 
correlatas. No entanto, o MP 
não sabe informar quantos 
procedimentos exatamente 
estão em curso na institui-
ção, bem como se algum já foi 
concluído.

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ) criou, na terça-feira, 
uma força-tarefa para inves-
tigar a ação da polícia duran-
te a operação do Jacarezinho, 

Zona Norte do Rio, que matou 
28 pessoas, entre elas um po-
licial civil. A força-tarefa, que 
será coordenada pelo promo-
tor André Luis Cardoso, tem 
prazo de quatro meses, poden-
do ser prorrogado, segundo o 
procurador-geral Luciano 
Mattos. A reportagem procu-
rou a Polícia Civil mas não ob-
teve retorno até o fechamento 
desta edição.

Relatório da Civil diz que decisão do STF 
permitiu avanço do crime organizado
Documento é referente à ação realizada no Jacarezinho, na Zona Norte, no último dia 6

REGINALDO PIMENTA

Polícia Civil em operação: relatório aponta Jacarezinho como um “quartel-general” do Comando Vermelho

A Polícia Civil divulgou ontem 
um relatório sobre a operação 
realizada no Jacarezinho, no 
último dia 6. No documento, 
a corporação alega que a deci-
são do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) na ADPF 635, que 
proibiu a realização de opera-
ções policiais em comunida-
des do Rio de Janeiro durante 
a pandemia do covid-19, salvo 
em situações absolutamen-
te excepcionais, tornou mais 
evidente o avanço do crime 
organizado.

Ainda segundo o relatório, 
a região do Jacarezinho, na 
Zona Norte, é considerada 
um dos “quartéis-generais” 
da facção Comando Verme-
lho (“CV”), por causa da difi-
culdade de operar no local. A 
corporação defende que, 
por meio das barricadas e 
das táticas de guerrilha rea-
lizadas pelos criminosos, o 
local abrigaria uma quanti-
dade relevante de armamen-
tos, que poderiam ser utiliza-
dos nas retomadas de favelas 
perdidas por facções rivais 
ou para se reforçar de possí-
veis investidas policiais.

A Polícia diz que o número 
de barricadas colocadas por 
criminosos nas ruas da comu-
nidade cresceu após a decisão 
do STF. Ainda de acordo com 
a corporação, as barreiras 
permitem que os traficantes 
consigam fazer disparos de 
fuzil precisos através de se-
teiras em muros de concreto 
e outros abrigos no momen-
to em que os policiais desem-
barcam dos blindados para 
remover as barricadas.

Este foi o caso do policial 
André Farias, morto com 
um tiro na cabeça logo no 
início da operação da Civil. 
A ação matou outras 27 pes-
soas. Segundo o delegado 

Felipe Curi, todos eram cri-
minosos e não houve execu-
ção por parte dos agentes. A 
operação do Jacarezinho foi 
considerada a mais violenta 
da história do Rio.

Procurado por O DIA, o 
Supremo Tribunal Federal 
não respondeu aos questio-
namentos até o fechamento 
desta edição.  

Veja o nome dos mortos: 
Richard Gabriel da Silva Fer-
reira, Luiz Augusto Oliveira 
de Farias, Jonathan Araújo 
da Silva, Jonas do Carmo 
Santos, Márcio da Silva Be-
zerra, Carlos Ivan Avelino da 
Costa Junior

Rômulo Oliveira Lúcio, 
Francisco Fábio Dias Araú-
jo Chaves, Cleyton da Silva 
Freitas de Lima, Natan Oli-

veira de Almeida, Maurício 
Ferreira da Silva, Ray Barrei-
ros de Araújo, Guilherme de 
Aquino Simões, Pedro Dona-
to de Sant’ana, Isaac Pinhei-
ro de Oliveira, Omar Pereira 
da Silva, Marlon Santana de 
Araújo, Bruno Brasil, Pablo 
Araújo de Mello, John Jef-
ferson Mendes Rufino da Sil-
va, Wagner Luiz Magalhães 
Fagundes, Matheus Gomes 
dos Santos, Rodrigo Paula de 
Barros, Toni da Conceição, 
Diogo Barbosa Gomes, Caio 
da Silva Figueiredo e Evan-
dro da Silva dos Santos.

A análise das 
medidas a serem 
adotadas fica 
a cargo de cada 
promotor de Justiça

A Polícia diz que 
o número de 
barricadas colocadas 
por criminosos nas 
ruas da comunidade 
cresceu após a 
decisão do STF 
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

próprias, é claro. Por isso, só a prática 
desse tipo de dom mediúnico faz com 
que se faça a essa separação. Até por-
que, muitos médiuns intuitivos rece-
bem mensagens que são contrárias 
às suas convicções e pensamentos. 
O fato é que têm o dom do pressen-
timento têm do que vai acontecer. E 
sempre acontece.

Vamos combinar: a intuição é usa-
da pelas entidades de luz para trans-
mitir conselhos, sugestões ou alertas. 
É a manifestação de uma força que 
empurra o indivíduo a seguir deter-
minado caminho. Ele nem percebe 
que recebeu a mensagem. Mas...nem 
tudo são flores. Existe a intuição de 
obsessores, que podem fazer a pes-

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 
para o Whatsapp 
(21)98555-3782 
ou um e-mail para 
vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

MANIFESTAÇÕES MEDIÚNICAS

DE ONDE NASCE 
A INTUIÇÃO

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

N
ão sei se você já reparou, mas muitos acreditam que em outras vidas foram 
reis e princesas, ou no mínimo, alguém muito importante. Até pode ser, mas 
por que não admitir a hipótese de ter sidos simples cidadãos? Isso pode ser 

chamado de intuição. Intuições podem ser do passado, do presente e do futuro. 
No fundo, vêm do mundo espiritual, como se fossem (a maioria é) manifestações 
mediúnicas. Intuições vêm também em forma de alertas e ensinamentos.

E afinal, deve-se ou não seguir essas intuições? Bem, toda intuição tem 
que ter alguma base. Não existe efeitos sem causas anteriores. E isso vale 
para intuições. Necessariamente, não é preciso incorporação mediúnica para 
se obter uma intuição, que é a faculdade de perceber, discernir ou pressentir 
coisas independentemente de raciocínio ou análise.

ARTE PAULO MÁRCIO 

soa recordar coisas ruins feitas em 
reencarnações anteriores. E vem o 
sofrimento, manifestado em medo, 
sentimento de culpa etc.

De uma maneira geral, contudo, 
a intuição serve como ferramenta 
de evolução espiritual. Para alguns, 
instinto. Para nós, intuição mediú-
nica. Todos nós que reencarnamos 
guardamos algum vestígio dos co-
nhecimentos que adquirimos em 
nossas vidas anteriores. Eles não se 
perdem. Por isso, a surpresa quando 
vemos indivíduos com faculdades 
extraordinárias que, sem estudo, 
têm intuição de certos conhecimen-
tos, como idiomas, cálculos matemá-
ticos, dom musical etc.

É claro que parte disso é a lembran-
ça do passado: o corpo muda, o espíri-
to, não. Só houve troca de roupagem. 
Ao nascermos, trazemos a intuição do 
que aprendemos antes. Dificilmente, 
contudo, temos a lembrança do que 
fomos e do que fizemos em existências 
anteriores. O pressentimento é o con-
selho oculto de um espírito que nos 
quer bem. É a voz do instinto.

Intuições podem ser o conhecimento 
imediato de alguma coisa, muito co-
mum em pessoas que têm uma capa-
cidade acima da média de aprender 
qualquer coisa que lhe é apresentada 
pela primeira vez. Conheço pessoas 
assim, algumas com pouca instrução, 
mas que são capazes de compreender 
como um mecanismo funciona em 
poucos minutos, enquanto qualquer 
outro levaria dias.

A intuição do que vai acontecer 
sempre me impressionou, mesmo sa-
bendo que esse tipo de médium (to-
dos somos) intuitivo somente recebe 
informações espirituais, que chama-
mos de pressentimento. Impressio-
nante mesmo, contudo, é a intuição 

dos que têm a capacidade de enxergar 
além do que está sendo visto, além 
das aparências.

Intuição é como a mediunidade se 
expressa, isto é, quando consegue-se 
interpretar a mensagem do além e 
transmiti-la. Na verdade, o intuitivo 
é um intérprete. Chico Xavier era um 
interprete, pois era através da psico-
grafia intuitiva que transmitia o pen-
samento do espírito. Ele tinha cons-
ciência do que escrevia, mas jamais 
exprimia seu próprio pensamento.

Não é muito fácil perceber a dife-
rença entre o que o intuitivo pensa e 
a mensagem que está recebendo. A 
intuição recebida através da mediu-
nidade nada tem a ver com suas ideias 

Intuição 
é como a 
mediunidade 
se expressa, 
isto é, quando 
consegue-se 
interpretar a 
mensagem 
do além e 
transmiti-la”
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DECISÃO VASCO

Roger e Ceni duelam em 
busca de título inédito
Campeões estaduais fora do Rio, técnicos se enfrentam na final do Carioca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGOMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Roger Machado, pelo Flu, e Ceni, pelo Fla: disputa pelo troféu 

F
luminense e Flamen-
go confirmaram o fa-
voritismo e iniciam 
hoje, às 21h05, no 

Maracanã, a final do Cam-
peonato Carioca. Com as 
vagas às oitavas de final da 
Libertadores bem encami-
nhadas em seus grupos, os 
dois rivais poderão voltar 
suas atenções ao primeiro 
duelo da decisão. É a chance 
de mais um título estadual 
para os técnicos Roger Ma-
chado e Rogério Ceni.

Da mesma geração, os dois 
profissionais vivem momen-
tos distintos e ainda buscam 
afirmação em seus clubes. 
Para o comandante tricolor, 
a conquista do quarto título 
estadual teria um peso gran-
de na busca para recuperar o 
prestígio do início da na car-
reira como treinador.

Após chamar a atenção 

nos primeiros trabalhos, 
por Grêmio e Atlético-MG, 
onde conquistou o Minei-
ro de 2017, Roger Machado 
teve altos e baixos e só levou 
mais dois troféus: o Baiano 
de 2019 e 2020 pelo Bahia, de 
onde saiu em baixa. Agora no 

Fluminense, o treinador faz 
bom início, com invencibili-
dade de 11 jogos, o que não 
acontecia desde 2016. E ba-
ter o poderoso Flamengo na 
final, acabando com jejum 
de 8 anos do Tricolor no Ca-
rioca, seria importante para 

a sequência do trabalho.
Do outro lado, Rogério 

Ceni, outro considerado pro-
missor, vive situação curiosa. 
Pelo Flamengo, já conquis-
tou dois títulos nacionais 
(Brasileiro de 2020 e Super-
copa do Brasil de 2021), mas 
ainda assim sofre descon-
fiança da torcida. E apesar 
de não ter o peso das outras 
seis conquistas na carreira 
de técnico (as outras foram 
Cearense de 2019 e 2020, 
além de Série B de 2018 e 
Copa do Nordeste de 2019 
pelo Fortaleza), o título do 
Carioca tem peso grande. 

Afinal, o Estadual é visto 
como obrigação pelo clube e 
pelos rubro-negros, até pela 
diferença de investimento 
em relação ao rival, e a perda 
aumentaria as críticas. Já a 
conquista pode dar tranquili-
dade e aumentar o currículo.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Arrascaeta, Isla, Gabigol, 
Pedro, Gerson e Everton 
Ribeiro. Esses devem ser 
os desfalques do Flamengo 
para o mês de junho, quando 
o Campeonato Brasileiro já 
estará rolando. A postura da 
Confederação Brasileira de 
Futebol em dizer que irá rea-
locar os jogos do Rubro-Ne-
gro é importante, mas vou 
aguardar para ver na prática. 
Nenhum time do mundo so-
brevive com a perda de cinco 
titulares e mais um pratica-
mente titular.

PROBLEMAS PARA 
ROGÉRIO CENI

DANIEL CASTELO BRANCO

É HORA DE APROVEITAR

C
laro que o futebol do Rio de Janeiro não 
vive seu auge, mas a real é que teremos 
duas grandes finais neste fim de semana 

para começar a selar o Campeonato Carioca 
2021. Primeiro, Fluminense e Flamengo, que 
sim, vivem grande fase, fazem a final do Ca-
riocão, às 21h, no Maracanã, sem público. Os 
dois vivem momentos únicos na Libertadores 
e mostram a cada jogo os motivos de manda-
rem no Rio na situação atual. Mas amanhã, 
às 11h05, é dia de o Botafogo receber o Vasco 
no Nilton Santos. Esses não estão no melhor 
panorama, mas tentam se reconstruir em um 
ano complicado e que, mesmo não parecendo, 
o troféu da Taça Rio seria importante para ga-
nhar confiança para a sequência do ano com 
a Série B. Claro que não parece o ideal, mas 
teremos um fim de semana de puro futebol 
carioca. Isso, num momento como esse que 
estamos vivendo, é importante em muitos as-
pectos. Hora de aproveitar.

Flamengo encara o FLuminense hoje, no primeiro jogo da final

 n O zagueiro Nino, de 24 
anos, foi chamado para 
a seleção brasileira pré-
-olímpica por tudo o que 
vem fazendo no Flumi-
nense e já fez com o pró-
prio Brasil. Mas eu que-
ria destacar que isso faz 
parte do sucesso do time 
tricolor nas temporadas 
2020 e até então na de 
2021. Um defensor novo e 
muito bom no que se pro-
põe a fazer. Grande fase!

PARTE DO 
SUCESSO

MERECIDO, MAS VAI JOGAR?

 n Gabigol foi convocado mais uma vez para a seleção 
brasileira. Tite também chamou Roberto Firmino, Ga-
briel Jesus e Richarlison, que vem jogando de centroa-
vante no Everton, da Inglaterra. Pedro foi convocado 
para a Seleção pré-olímpica. Os dois nomes merecem, 
mas vão utilizar? Porque o Rubro-Negro está mais uma 
vez prejudicado. Vamos ver...
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SELEÇÃO BRASILEIRA

EQUIPE OLÍMPICA

Everton Ribeiro e Gabigol 
são convocados por Tite
Equipe verde e amarela enfrentará o Equador e o Paraguai nos 
próximos dias 4 e 8, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

O treinador Tite convocou 
na manhã de ontem os joga-
dores da seleção brasileira 
que vão defender a equipe 
verde e amarela nos próxi-
mos confrontos pelas Elimi-
natórias. O apoiador Everton 
Ribeiro e o atacante Gabigol, 
ambos do Flamengo, foram 
chamados pelo comandan-
te. O ex-jogador Clodoaldo 
será o chefe de delegação 
nessas partidas contra Equa-
dor e Paraguai.

Líder das Eliminatórias 
da América do Sul, o Bra-
sil vai enfrentar o Equador, 
em Porto Alegre, no próxi-
mo dia 4 de junho. No dia 
8, a equipe comandada por 
Tite vai enfrentar o Paraguai, 
fora de casa. A convocação 
do grupo que vai disputar a 
Copa América vai acontecer 
no próximo dia 9.

A relação conta com 24 
atletas para contemplar a 
presença do meia Douglas 
Luiz, do Aston Villa, da In-
glaterra, que está suspenso 

Tite convoca para Eliminatórias 

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

contra o Equador por ter 
recebido o segundo cartão 
amarelo contra o Uruguai e 
só poderá enfrentar o Para-
guai. Segundo jogador mais 
vezes convocado por Tite, o 
meia Philippe Coutinho é 
um desfalque confirmado. 
O jogador do Barcelona pas-
sou por nova cirurgia e não 
terá tempo hábil para parti-
cipar nem mesmo da Copa 
América.

Gerson, Pedro e 
Nino são chamados
Tricolor não terá zagueiro na Copa do Brasil 
e no Brasileiro. Jogos do Fla serão adiados

Além da Seleção principal, a 
olímpica também foi convo-
cada ontem para a próxima 
data Fifa, entre os dias 31 de 
maio e 8 de junho. O técnico 
André Jardine convocou três 
jogadores do futebol carioca: 

Gerson e Pedro, do Flamengo, 
e Nino, do Fluminense.

Como a apresentação do 
grupo está marcada para o dia 
27 de maio, Nino vai desfalcar 
o Fluminense nas duas pri-
meiras rodadas do Campeona-

BOTAFOGO

Alisson: novo alvo
Em busca de peças para for-
talecer o elenco, o Botafogo 
tem mais um novo alvo. O 
meia-atacante Alisson Fa-
rias, do Vitória, recebeu 
uma proposta de emprés-
timo ao Glorioso. Além da 
equipe carioca, o CRB, de 
Alagoas, tem interesse no 
jogador, de 25 anos. 

No entanto, o Vitória 
deseja uma compensação 
financeira para autorizar 

a saída de Alisson. O jogador 
é um pedido de Marcelo Cha-
musca. O setor é visto como 
carente no elenco alvinegro. 
O Glorioso ainda busca a con-
tratação de um lateral, de um 
volante e de um centroavante.

Revelado pelo Interna-
cional, Alisson Farias tem 
contrato com o Vitória até 
dezembro deste ano. Ele fez 
um gol em nove jogos nesta 
temporada. 

Galarza: evolução física
Uma das apostas do Vas-
co para a temporada de 
2021, o meia paraguaio 
Matías Galarza passou por 
um trabalho de evolução 
física. Segundo o portal 
“UOL”, o jogador ganhou 
5kg de massa muscular e 
reduziu seu percentual de 
gordura para apenas 8%. O 
trabalho foi realizado pelo 
departamento de saúde do 
clube carioca, mas também 
encontrou apoio na grande 

disciplina do jovem. 
“O resultado obtido pelo 

Galarza é fruto de sua disci-
plina e dedicação ao trabalho 
de todo o Departamento de 
Saúde e Performance. Além 
do trabalho que faz comigo 
na sala de força, o acompa-
nhamento nutricional do 
Paulo Cavalcanti é determi-
nante para os resultados rá-
pidos”, afirmou o preparador 
físico vascaíno Luiz Felipe 
Sinforoso.

SÃO SILVESTRE
A 96ª edição da São Silvestre de São Paulo, principal corrida de rua da América 

Latina, adiada por conta da pandemia de 31 de dezembro de 2020 para 11 de 

julho, será realizada no dia 31 de dezembro deste ano.

to Brasileiro (contra São Paulo 
e Cuiabá, nos dias 29 de maio 
e 5 de junho, respectivamen-
te), no duelo de ida da terceira 
fase da Copa do Brasil, contra 
o Red Bull Bragantino (dia 1 
de junho), e possivelmente na 
volta (dia 8). Já o Flamengo 
terá seus jogos adiados pela 
CBF pois, além de Pedro e Ger-
son, não terá Gabigol e Ever-
ton Ribeiro, chamados para a 
Seleção principal.

Para a Olimpíada, serão 
apenas 18 jogadores convo-
cados, sendo três acima de 24 
anos. O Brasil está no Grupo 
D contra Alemanha, Costa do 
Marfim e Arábia Saudita.

OS CONVOCADOS
GOLEIROS 

Alisson Liverpool

Ederson M. City

Weverton Palmeiras

LATERAIS

Dani Alves São Paulo

Danilo Juventus

Alex Sandro Juventus 

Renan Lodi A. de Madrid

ZAGUEIROS

Eder Militão Real Madrid

Lucas Verissimo Benfica

Marquinhos PSG

Thaigo Silva Chelsea

MEIAS

Casemiro Real Madrid

Douglas Luiz Aston Villa

Everton Ribeiro Flamengo 

Fabinho Liverpool

Fred M. United

Lucas Paquetá Lyon

ATACANTES

Everton Benfica

Firmino Liverpool

Gabigol Flamengo 

Gabriel Jesus M. City

Neymar PSG

Richarlison Everton

Vinicius Junior Real Madrid
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RIO DE JANEIRO

Ex-capitão do Bope cita 
erros da polícia em UPPs
Segundo Paulo Storani, faltaram estrutura e mais projetos nas comunidades

ESTEFAN RADOVICZ

UPPs: o ex-capitão do Bope Paulo Storani elenca  erros na gestão

A
pós o governador 
Cláudio Castro afir-
mar que pretende 
implementar no se-

gundo semestre um projeto 
de ocupação nas favelas, o ex-
-capitão do Bope Paulo Storani 
elenca dois erros na gestão das 
Unidades de Polícia Pacifica-
dora (UPP), inauguradas no 
Morro Santa Marta em 2008, 
no governo de Sérgio Cabral. 
Segundo o antropólogo, falta-
ram estrutura e mais projetos 
dentro das comunidades, para 
além da presença da polícia.

“Você precisa estar con-
trolando o território para pa-
cificar. O controle advém da 
permanência em um territó-
rio que está dominado pelo 
crime organizado. Você preci-
sa ter estrutura mínima para 
isso. Isso foi um dos grandes 
erros no projeto”, avalia. Ao 
falar em estrutura, Storani 
cita a estrutura física e segu-

cas públicas que oferecessem 
oportunidades aos jovens: “Se 
tivemos no Jacarezinho uma 
operação cuja justificativa 
era aliciamento de menores 
de idade para o tráfico, nada 
é feito para que se impeça 
isso. A polícia sozinha não vai 
resolver”.

O projeto do Santa Mar-
ta, citado por Storani, surgiu 
com a ideia de acabar com 
anos de domínio de facções cri-
minosas nas favelas e, enfim, 

“pacificar” o Rio. Na época, 
Sérgio Cabral prometeu que 
iria levar as UPPs para outras 
comunidades. Alguns anos 
depois, no período de dezem-
bro de 2008 a abril de 2014, o 
Rio contava com 37 unidades 
espalhadas pelo estado. Algu-
mas foram extintas e tiveram 
seus efetivos incorporados aos 
batalhões dos bairros onde se 
localizavam. Outras se trans-
formaram em companhias 
destacadas — unidades vincu-
ladas a um batalhão que fica 
fora da comunidade.

O DIA entrou em conta-
to com o fundador do jornal 
“Voz das Comunidades”, Rene 
Silva, de 27 anos, morador 
do Complexo do Alemão, na 
Zona Norte. Para ele, o prin-
cipal erro do governo foi ter 
colocado a polícia dentro da 
favela sem construir qualquer 
tipo de relação com os mora-
dores. Ele disse que os projetos 
sociais e culturais que foram 
implementados no início da 
UPP, além de não atingir nem 
1% da população, não dura-
ram sequer até às Olimpíadas.

Nascar localizou 
maconha e cocaína 
que totalizavam 
uma tonelada

Cadela 
ajuda PM a 
apreender 
drogas
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Cadela da raça Pastor Malinois 

Aos cinco e anos e cinco me-
ses de vida, a cadela Nascar, da 
raça Pastor Malinois, foi a res-
ponsável pela maior apreen-
são de drogas da Polícia Mi-
litar este ano. Ao todo, foi 
apreendida uma tonelada de 
drogas, dividida entre maco-
nha e cocaína, em um escon-
derijo no bairro Jacaré, em um 
dos acesso à favela do Jacare-
zinho, na Zona Norte do Rio, 
na madrugada de ontem. 

Nascar atuava em uma 
operação de abordagem do 
Batalhão de Ações com Cães 
(BAC), quando ficou agitada 
e conduziu os PMs até o local 
das drogas. No imóvel, além 
dos entorpecentes os policiais 
ainda encontraram duas ar-
mas e material para confecção 
das drogas. Os PMs também 
encontraram 30 cadernetas 
com anotações de traficantes 
do Jacarezinho. 

O material apreendido foi 
transportado para a 25ª DP 
(Engenho Novo), para o re-
gistro da ocorrência e instau-
ração de inquérito policial.

ra, equipamento, armamento, 
e principalmente efetivo. “O 
lado positivo dos projetos das 
UPPs era o conceito da proxi-
midade. A ideia era o policial 
militar ir para dentro da co-
munidade. Esse PM tinha um 
perfil apropriado, com uma 
formação para isso. Era um 
projeto bem-vindo em médio 
e longo prazo”.

Outro erro do projeto das 
UPPs, segundo Storani, foi a 
falta de articulação de políti-

Parlamentar falou 
ao Conselho de 
Ética da Câmara 
dos Deputados

Flordelis muda o tom e 
chora em depoimento

REPRODUÇÃO / YOUTUBE

Flordelis depõe no Conselho

A deputada federal Flor-
delis (PSD-RJ) mudou o 
tom do seu depoimento e 
chorou durante sua fala ao 
Conselho de Ética da Câma-
ra dos Deputados, na quin-
ta-feira. No depoimento, 
Flordelis afirmou que foi 
agredida pelo marido, o 
pastor Anderson do Car-
mo, assassinado a tiros em 
junho de 2019, em Niterói. 

A parlamentar afirmou 
que está fazendo tratamen-
to psicológico e, durante 
as sessões de terapia, tem 
conseguido compreender 
que seu relacionamento 
com Anderson pode ter 
sido abusivo. A afirmação 
foi feita durante as quatro 
horas em que falou no pro-
cesso que julga a cassação 
do mandato dela por que-
bra de decoro parlamen-
tar. Flordelis é acusada 
pelo Ministério Público de 
ser a mandante do crime. 
Ela também afirmou que o 
marido ficava com mais da 

metade do salário dela como 
parlamentar. 

“O dinheiro era nosso. Eu é 
que ficava com 40% do dinhei-
ro, o restante o meu marido fi-
cava para pagar as dívidas, as 
contas, as nossas contas. Esse 
dinheiro não era administra-
do só pelo meu marido. O di-
nheiro da igreja e da família 
era administrado pelo meu 
marido e pelo filho principal 
que me acusou desse assassi-
nato”, disse a deputada.

Apesar de ser ré no inqué-
rito da morte do marido, a de-
putada negou qualquer envol-
vimento com a morte dele. Na 
quarta-feira, a Justiça do Rio 
decidiu que a parlamentar irá 
à júri popular pela morte do 
marido. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

BEATRIZ PEREZ

beatriz.perez@odia.com.br

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br
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ECONOMIA

Especialistas ouvidos por O DIA tiram dúvidas e dão dicas para estudantes conseguirem ser contratados
DIVULGAÇÃO

Especialistas afirmam que qualificação faz toda diferença para os jovens. Por isso, não vale ficar parado

H
á mais de um ano, o 
mercado de trabalho 
enfrenta a escassez 
de vagas por conta da 

pandemia. Conhecido entre os 
especialistas como o melhor 
período para ofertas de está-
gio, o primeiro trimestre não 
abriu tantas possibilidades a 
estudantes que querem iniciar 
a carreira profissional. Entre-
tanto, aos poucos, empresas 
começam anunciar seus pro-
gramas de estágio. O DIA in-
dica como se preparar para as 
entrevistas de seleção.

Segundo Lucia Madeira, 
presidente da Associação Bra-
sileira de Recursos Humanos 
do RJ (ABRH-RJ), a qualifi-
cação faz toda diferença para 
os jovens. Por isso, não vale 
ficar parado. “É ótima hora 
para aprimorar estudos ou 
procurar curso de qualificação 
para complementar o currícu-
lo. Lembre-se que a educação 
formal é a base para qualquer 
profissional. A orientação é 
sempre buscar cursos profis-
sionalizantes. O Sesi e Senac 
oferecem opções. Há várias 
cursos gratuitos”, completou. 

Com mais qualificação e um 
currículo forrado de cursos, no 
caso de quem não tem expe-
riência, o estudante pode sair 
na frente para disputar o está-
gio. Segundo Hugo Capobian-
co, especialista em Carreira 
na LHH, o tempo em casa não 
deve ser de desculpa. “Bom 
currículo deve ser bem elabo-
rado sempre, mesmo em tem-
pos pandêmicos, econômicos, 
políticos ou sociais. A pessoa 
precisa saber considerar pon-
tos importantes para ficar à 
frente dos concorrentes”, disse.

Capabianco apontou algu-
mas informações necessárias 
na hora de avaliar um bom 
candidato. “Mostrar exata-
mente como o estudante de-
seja ser visto pela empresa. 

Ter qualificação e 
um currículo forrado 
de cursos fazem a 
diferença na disputa 
da vaga de estágio

Veja como se preparar e disputar 
as vagas de programas de estágios

A estética do currículo é ade-
quada? Precisa parecer pro-
fissional e não uma simples fo-
lha. Avaliar se as informações 
sobre o aluno são relevantes 
para o contratante e resumir 
as qualificações de forma que 
o recrutador saiba de imediato 
o seu valor”, explicou.

De acordo com especialis-
tas, as empresas estão mais 
atentas aos aspectos compor-
tamentais dos funcionários. 
Além de atividades extra curri-
culares, trabalhos voluntários 
são muito bem vistos em ava-
liações gerais. Cada compa-
nhia tem sua particularidade, 
entretanto, comprometimen-
to e dedicação está sempre 
atrelado aos pré-requisitos.

Com o distanciamento so-
cial, o mercado está cada vez 
mais remoto e os processos 

seletivos mantêm no am-
biente online. Para passar 
uma boa impressão, O DIA 
separou dicas para um bom 
desempenho.

O primeiro ponto é esco-
lher um ambiente adequado, 
evitando assim cenários que 
possam distrair o entrevista-
dor e locais com muito baru-
lho. “Diante disso, na entrevis-
ta, o estudante deve se atentar 
em manter os olhares focados 
na câmera. O gestor pode per-
ceber a distração e ver que 
talvez o estudante faça pouco 
caso para aquela vaga de está-
gio”, indica Capabianco.

Reportagem da estagiária Larissa Soares, 

sob supervisão de Marina Cardoso.

Parceria para oferecer 60 mil vagas de cursos
Oportunidades online já estão disponíveis. Plataforma é totalmente digital, gratuita e fornece certificado de conclusão da qualificação

ter capacidade de prover o 
próprio sustento”, disse.

As vagas já estão dispo-
níveis no portal e para fa-
zer inscrição, basta entrar 
no site do instituto https://
geracaocrescer.org.br/web 
e fazer o cadastro. A plata-
forma é totalmente digital, 
gratuita e fornece certificado 
de conclusão.

Para promover a profissiona-
lização e capacitação para a 
população, a Secretaria Mu-
nicipal de Trabalho e Renda 
do Rio, em parceria com o Ins-
tituto Crescer, vai oferecer 60 
mil vagas para diversos cursos 
online. A prefeitura do Rio as-
sinou na terça-feira, dia 11, em 
cerimônia na sede da SMTE, a 
parceria com a empresa.

O objetivo da cooperação 
entre a entidade e a Secre-
taria é turbinar o currículo 
dos candidatos e melhorar a 
empregabilidade na cidade 
do Rio. Para o projeto Gera-
ção Crescer, o instituto conta 
com o apoio do Itaú Uniban-
co e da Microsoft, que além 
de recursos, colaboram na 
intermediação e oferta de va-

no nosso sistema. A popula-
ção precisa desse apoio, pre-
cisa se capacitar e nós vamos 
ajudar nessa missão. Quere-
mos que os candidatos enca-
minhados por nós cheguem 
prontos e com maiores chan-
ces de serem aproveitados 
nas entrevistas. Queremos 
emprego para que ninguém 
dependa de auxílio e possa 

gas de emprego. A platafor-
ma conta com cursos de edu-
cação financeira, cultura di-
gital, produtividade, inglês, 
entre outras possibilidades.

O Instituto Crescer atua 
há mais de 20 anos em pro-
jetos voltados para Educa-
ção e no ano passado mi-
grou a estrutura para o 
mundo virtual, se adaptan-

do à nova realidade imposta 
pela pandemia e as medidas 
sanitárias.

Com essa parceria, a Secre-
taria Municipal de Trabalho 
fica próxima de alcançar a 
meta anual de oferta de vagas 
para capacitação. O secretário 
Sergio Felippe ressaltou o ta-
manho da parceria.

“São 60 mil vagas a mais 

FIQUE ATENTO

Confira como participar dos processos de seleções que estão abertos 

 NA PepsiCo abre programa 
de estágio com 50% de vagas 
para pessoas negras e mulhe-
res. Chances para Marketing, 
Vendas, Operações, Finanças, 
Jurídico, Recursos Humanos e 
Pesquisa e Desenvolvimento 
(P&D) em oito localidades do 
país. Até 7 de junho, interessa-
dos podem se inscrever no link: 
http://www.firstgen-pepsico.
com/brasil. O processo seleti-
vo ocorrerá de forma online. In-
formações: www.pepsico.com.

Gerdau está com 80 vagas 

para diversas áreas de todos os cur-
sos. Estagiários poderão atuar nas 
áreas Comercial, Compras, TI, RH, 
Jurídico, Investimentos, Logística 
Portuária, Manutenção, Marketing, 
Mineração, Operações, Segurança 
do Trabalho e Empresarial, Supri-
mentos e Qualidade. Inscrições até 
1º de junho no www.estagiogerdau.
com.br. As dúvidas podem ser ti-
radas no atendimento online do 
portal Universia, parceiro da Gerdau 
nesse processo seletivo.

Grupo Boticário abriu processo 
seletivo até o dia 28 deste mês para  

entre outros. O programa ofere-
ce bolsa-auxílio, seguro saúde, 
vale-refeição, vale-transporte, 
Gympass e seguro de vida para 
acidentes pessoais. Inscrições 
dia 23 deste mês pelo vagas.
com.br/estagiosulamerica. 

Programa da B2W Digital 
é para formandos entre julho 
de 2022 e julho de 2023. Apro-
vados terão bolsa-auxílio e be-
nefícios. Inscrições até dia 23 
deste mês no http://carreiras.
b2w.io/programa-entrada/
estagio-corporativo. 

 > A iluminação é im-
portante. Assim, o es-
tudante deve preferir 
a luz de frente, evitan-
do janelas ou claridade 
por trás. “Na entrevista, 
o candidato deve trans-
mitir postura confortá-
vel diante da câmera, 
para que fique à vonta-
de”, pontua Capabianco. 

O estudante deve ter 
em mente para se pre-
parar para responder 
perguntas pessoais, 
sobre gostos e afinida-
des, além da formação, 
interesses e competên-
cias. “Deve treinar an-
tes, usando a técnica 
do ‘espelho’. Falar com 
a própria pessoa, sobre 
as conquistas, além dos 
objetivos profissionais”, 
ensina o especialista.

Cuidados de 
como fazer 
entrevista

estudantes de todo o Brasil. Serão 
22 vagas em Negócios, Marketing & 
Comunicação, Operações, e Pesquisa 
& Desenvolvimento. No http://www.
eufacobonito.com.br, o candidato 
pode se inscrever.

SulAmérica busca universitários 
do Rio e São Paulo com formação 
prevista entre dezembro de 2022 
e dezembro de 2023. Há vagas 
para Administração de Empresas, 
Contabilidade, Direito, Economia, 
Design, Engenharia de Produção, 
Estatística, Matemática, Ciências 
Atuariais, Comunicação Social, TI, 
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BRASIL

Maioria do STF vota para 
Censo ser feito em 2022
Grande parte dos ministros seguiu o entendimento de Gilmar Mendes

O Censo, conduzido pelo IBGE, deveria ter sido realizado em 2020, mas foi adiado por conta da pandemia

O 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) for-
mou maioria para 
obrigar o governo 

federal a realizar o Censo 
Demográfico no ano que 
vem. Até agora, foram tota-
lizados seis votos para que o 
levantamento só seja execu-
tado em 2022.

No plenário, os ministros 
julgaram uma decisão indi-
vidual de Marco Aurélio Mel-
lo, que determinou a adoção 
de medidas necessárias para 
a garantia do Censo. 

Entretanto, os ministros 
Luís Roberto Barroso, Alexan-
dre de Moraes, Cármen Lú-
cia, Rosa Weber e Dias Toffoli 
acompanharam a divergên-
cia aberta por Gilmar Mendes, 
que votou pela realização da 
pesquisa no ano que vem.

Segundo o ministro, o 
Censo em 2022 vai evitar di-
ficuldades na contratação 
dos recenseadores, proble-
ma que teria neste ano por 
causa da pandemia de co-
vid-19 que perdura no país 
com alto número de casos e 
mortes. A decisão da maio-
ria derruba o entendimen-
to do relator Marco Aurélio 
que havia determinado no 
mês passado a realização de 
todas as medidas voltadas à 
realização do Censo de 2021.

O caso chegou ao STF por 

uma ação do estado do Ma-
ranhão. No pedido, repre-
sentantes do estado nordes-
tino alegaram que a falta da 
pesquisa sobre a população 
brasileira poderia provocar 
consequências na divisão de 
receitas tributárias e trazer 

prejuízos para as estatísticas 
do país, além de ferir a Cons-
tituição brasileira.

No mês passado, o gover-
no federal confirmou a im-
possibilidade da realização 
do Censo neste ano por falta 
de recursos dentro do orça-
mento de 2021, ato da pes-
quisa em 2021. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) afirmou que já está 
trabalhando em um plano 
para levar o Censo Demo-
gráfico a campo em 2022, de 

forma a cumprir a decisão da 
maioria dos ministros STF. 
Questionado pela reporta-
gem do Broadcast, sistema 
de notícias em tempo real do 
Grupo Estado, o IBGE não 
informou sobre o novo cro-
nograma nem sobre o can-
celamento do concurso em 
aberto para a contratação 
de mais de 200 mil traba-
lhadores temporários que 
atuariam no levantamento 
este ano.

Depoimento do ex-ministro da Saúde à 
CPI da Covid está previsto para quarta

STF concede direito ao 
silêncio a Pazuello

Pazuello: 
investigado 
por atuação 

durante o 
colapso em 

Manaus

O ministro Ricardo Lewan-
dowski, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu 
garantir ontem o direito ao 
silêncio ao ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello 
em depoimento à CPI da 
Covid, previsto para quar-
ta-feira. O ministro obri-
gou que o general da ativa 
compareça à CPI, mas o 
impediu de “sofrer quais-
quer constrangimentos fí-
sicos ou morais, em espe-
cial ameaças de prisão ou 
de processo”. 

Ao acionar o STF, a Advo-
cacia-Geral da União (AGU) 
apontou que Pazuello é alvo 
de inquérito que investiga 
sua atuação no colapso da 
rede pública de saúde em 
Manaus, onde dezenas de 
pacientes morreram asfi-
xiadas devido à falta de oxi-

gênio nos hospitais. O caso, 
que tramitava no STF, foi en-
viado à Justiça Federal do DF 
após Pazuello perder o cargo e 
a prerrogativa do foro privile-
giado. Um dos temores do go-
verno é o de que o ex-ministro 
produza provas contra si mes-
mo, reforçando as acusações 
levantadas no inquérito.

“A circunstância de o pa-
ciente (Pazuello) responder a 
um inquérito criminal sobre 
os mesmos fatos investigados 
pela CPI emprestam credi-
bilidade ao receio de que ele 
possa, ao responder determi-
nadas perguntas dos parla-
mentares, incorrer em autoin-
criminação, razão pela qual se 
mostra de rigor o reconheci-
mento de seu direito ao silên-
cio”, observou Lewandowski.

O IBGE afirmou que 
já está trabalhando 
em um plano para 
levar o Censo a 
campo em 2022

Com informações do Estadão Conteúdo Com informações do Estadão Conteúdo
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FábiaOliveira

ESTREIA EM JULHO

C
omeçam na próxima segunda-feira as 
gravações do reality ‘A Ilha dos Famosos’, 
que será exibido em julho, pela Record TV. 

O confinamento deve durar cerca de um mês e 
meio, que pode se estender até dois. Somente 
a final da atração será exibida ao vivo. E como 
esta colunista é fofoqueira, descobrimos alguns 
dos nomes que estariam confirmados no 
programa. 

Entre eles estão o ex-BBB Pyong Lee, a atriz e 
DJ Laura Keller; a influencer Nanah Damasceno, 
ex-mulher do cantor Rodriguinho; Any Borges, 
ex-participante do ‘De férias com ex’; Mirella 
Santos, uma das gêmeas lacração que cantam 
com Mc Loma; o ator Thomaz Costa, ex-namo-
rado de Larissa Manoela; Mc Negão da BL; a 
ex-BBB Antonella Avellaneda; o ex ‘De férias 
com o ex’, Claudinho Matos; o ex-jogador Dinei 
e a funkeira Valesca Popozuda.

Previsto para estrear no dia 25 de julho, o 

reality ‘A Ilha dos Famosos’ será apresentado 
por Sabrina Sato. A estreia será em um domin-
go, após o ‘Domingo Espetacular’, mas o pro-
grama vai ao ar sempre de segunda a sábado, 
às 22h30. Ao todo serão 40 episódios gravados 
e a final ao vivo. Treze participantes estarão no 
confinamento. As provas serão de sobrevivên-
cia e cada vitória terá sua recompensa. No 

entanto, diferente de outros realities famosos, 
quem perder a sobrevivência se tornará um 
exilado e passará a assistir aos colegas de um 
outro local do confinamento, tendo a possibili-
dade de retornar ao jogo. A final terá apenas 
dois participantes: o que encontrar mais tesou-
ros e o escolhido pelo público.
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RUA PAULO GUSTAVO

REPRODUÇÃO INTERNET 

Após Antônia Fontenelle debochar da 
Justiça e ironizar a sentença que a proíbe 
tocar no nome de Luciana Gimenez, a 
apresentadora da RedeTV! usou os stories 
do Instagram, ontem, para mandar um 
singelo recado a quem é de direito. “Para 
quem reclama da Justiça, eu sugiro pensar 
duas vezes antes de dar palco para 
condenado ficar ofendendo os outros. A 
lei é dura, mas é a lei”, escreveu Gimenez. 
 Para quem não ligou lé com cré, a 
apresentadora se refere ao fato de 
Antônia Fontenelle, por duas vezes, ter 
aberto espaço em seu canal no YouTube 
para que o senador Jorge Kajuru desferisse 
ofensas contra a apresentadora. Entre 
outras coisas, o político disse o seguinte: 
“É uma mulher desqualificada, tanto que 
virou o que virou por 30 segundos com o 
Mick Jagger. Ou você acha que foi por 
amor?”, declarou ele, que foi condenado 
pela Justiça a indenizar Gimenez, após ela 
acioná-lo judicialmente. 

GIMENEZ SOLTA 

INDIRETA 

Pyong, Laura Keller 

e mais famosos 

devem participar da 

‘Ilha’ da Record

THAEME COMENTA PARTICIPAÇÃO DE SUA 
DUPLA, THIAGO, NO ‘POWER COUPLE’
O cantor Thiago, que faz dupla com Thaeme, está 
cofinado no ‘Power Couple Brasil 5’, da Record TV, 
ao lado de sua mulher, Geórgia Fröhlich. Aqui do 
lado de fora, o casal já tem uma torcedora de peso. 
Thaeme falou um pouco sobre a expectativa pela 
participação do casal. 
 “Eu sou hashtag time Thige. Assisto todos os 
dias, só não consigo quando o sono de grávida fala 
mais forte (risos). Fico querendo saber de tudo que 

tá acontecendo lá dentro, até quando acordo na 
madrugada, pelo Play Plus”, conta a cantora, que 
acredita muito no potencial dos dois para cativar 
o público do reality.
 “Desde o início eu disse pro Thiago que se ele 
for como ele é aqui fora, um menino encantador, a 
Geórgia um doce de menina, eles são super do bem. 
Tenho certeza que apesar das dificuldades eles vão 
se dar super bem”, garante.

Na última quinta-feira, a Câmara de Vereadores de Niterói 
aprovou a troca de nome da Rua Coronel Moreira César, 
em Icaraí, Niterói, para Rua Ator Paulo Gustavo. E os apli-
cativos de localização já alteraram o nome da tradicional 
via da zona sul. Agora, quem faz a busca encontra: Rua 
Ator Paulo Gustavo.
 O humorista, que morreu vítima da Covid-19 no dia 
4 de maio, aos 42 anos, nasceu e cresceu em Niterói. 
A mudança no nome foi apoiada por uma votação na 
internet, no fim de semana. De acordo com a Prefeitura 
de Niterói, nenhum dos processos relativos à troca do 
nome da rua, como alvarás, certidão de logradouro e 
averbação do novo nome, terão custos para moradores 
ou lojistas. A antiga Coronel Moreira César é conhecida 
por abrigar o grande centro comercial de Icaraí, com 
shoppings e lojas badaladas.

Confinamento do elenco da atração 
deve durar cerca de um mês e meio 
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R$ 1,9 MILHÃO DO EX-BBB RODRIGÃO

MÚSICOS DE OS MARVADOS COBRAM 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Os músicos  Bruno Araújo e 
Fábio Ponte Caminha , cria-
dores do trio Os Marvados, 
estão processando o ex-BBB  
Rodrigão e a mulher dele, 
Adriana Sant’Anna. A ação 
tramita na 42ª Vara Civil de 
São Paulo. Melhores amigos 
em 17 de outubro de 2016, 
data em que assinaram uma 
parceria musical com previ-
são de duração de três anos, 
os músicos hoje discutem a 
quebra de contrato na Justiça.
Araújo e Ponte querem receber de Rodrigão apro-
ximadamente R$ 2 milhões. Com a saída do ex-
-BBB do trio Os Marvados, os sócios alegam que 
houve cancelamentos de shows, pois a imagem 
de Rodrigão no projeto era o que mais contava 
para os fechamentos dos contratos. A demanda 
judicial atinge também a mulher do ex-BBB, 
Adriana Sant’Anna, pois a mesma era contrária 
a ideia de Rodrigão continuar com o trio.  Ela é 
apontada como responsável pelo envio de men-
sagens em um grupo de Whatsapp, acusando os 
outros integrantes de Os Marvados de não serem 

fiéis às suas mulheres.
No dia 9 de janeiro de 2017, 
Rodrigão enviou uma carta 
a Bruno, rompendo com o 
grupo. Em seu desabafo, o 
cantor conta que devido a 
algumas condutas inade-
quadas de alguns envolvi-
dos no negócio, que já vinha 
afetando a integridade do 
seu casamento, estava de-
cidido abandonar o barco. 
Também reclamou por não 

ter acesso a conta bancária de Os Marvados e 
nem aos extratos dos ganhos, bem como recla-
mou que o valor do cachê que era combinado, no 
momento de receber ficava aquém do acordado.
Na ação milionária, os pedidos são para que 
o ex-BBB seja condenado a pagar multa pelo 
descumprimento contratual, no valor de R$ 1,7 
milhão, e que o casal de ex-BBBs seja condena-
do a pagar uma indenização de R$ 200 mil por 
danos morais. O valor total da ação é de cerca de 
R$ 1,9 milhão. Rodrigão e Adriana apresentaram 
defesa onde afirmam que a ação é uma aventura 
jurídica.
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No sexto episódio do quadro ‘Pessoas incríveis e ex-
traordinárias’, no YouTube, Nelson Freitas recebeu o 
ator Raul Gazolla. Nesse projeto, onde os convidados 
contam histórias de superação, Raul não poderia 
deixar de falar como superou o período mais difícil 
da sua vida: o assassinato da mulher, Daniella Perez, 
em 1992. “Foi um momento de guinada na minha vida 
e de muita superação. Você não passa por esse mo-
mento sozinho. Antes de colocar os pés no chão, tinha 
dois caminhos a seguir, um louco, psicopata, querendo 
vingança a qualquer custo, ou ir para uma espécie de 
religiosidade. Voltar ao normal não dava. Minha mãe 
e meus amigos foram essenciais para poder voltar ao 
mundo real”, disse Raul.
 O convidado fez questão também de dizer que a 
autora Glória Perez, mãe de Daniella, o ajudou nesse 
processo de superação. “Perdi a minha mulher, mas 
ela perdeu uma filha de 22 anos e escrevendo a novela 
que a Dani estava (‘De Corpo e Alma’) assassinada 
por um outro ator que contracenava com ela. Gloria 
dizia que íamos passar por isso juntos e passamos. 
Você pode perder tudo, menos filho. A minha filha a 
chama de ‘vó’. Fui para Goiânia e o porteiro do hotel 
me falou que sofreu muito comigo, na época, e me 
pediu um abraço. Eu dei como se estivesse abraçando 
o povo brasileiro que se comoveu naquele momento. 
O carinho que tive das pessoas, a solidariedade foi 
muito importante”, disse Raul, emocionado.

Sasha Meneguhel anunciou ontem que se casou com o noivo, João 
Figueiredo. Em foto compartilhada nas redes sociais, a modelo 
mostrou o momento em que o casal oficializou a união e se decla-
rou ao amado. Conforme esta coluna já havia antecipado, Sasha e 
João planejavam para este mês uma cerimônia íntima com cerca 
de 20 pessoas. A ideia era que o evento acontecesse na mansão de 
Xuxa, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. 
 “Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha 
vida sorrindo do seu lado. Promise to love and cherish you forever 
(prometo amar e cuidar de você pra sempre), Sasha Meneghel 
Szafir Figueiredo”, escreveu a filha de Xuxa na legenda da foto.

SASHA SE CASA NO CIVIL

SUPERAÇÃO 
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 n O Zé do Chur-

rasco Delivery, 
do empresário 
Marcello Maga-
lhães, comemora 
o seu aniversá-
rio de um ano 
neste mês e, 
para contemplar 
seus clientes, 
todos os pedidos 
pelo aplicati-
vo têm 10% de 
desconto.

 n Marquinhos 
de Oswaldo Cruz 
faz, amanhã, 
uma live, às 13h, 
em homenagem 
ao dia dos Pretos 
Velhos.

MAIS UMA PRIMAVERA

Ex-apresentadora do ‘TV Fama’, Flávia Noronha comemorou mais uma primavera 
ontem. A celebração por seus 38 anos aconteceu em um restaurante em São 
Paulo, e contou com a presença do marido, da filha e de poucos amigos próximos 
à Flávia. A coluna deseja felicidades à apresentadora!

DIVULGAÇÃO 

Romário está nos preparativos finais para a comemoração do aniversário de 16 anos de sua fi-
lha caçula, Ivy. O evento está previsto para acontecer hoje, na casa do senador, no Rio. Segundo 
fontes, o evento deve contar com pelo menos 100 convidados. Apesar de ser o aniversário de 16 
anos, o ex-jogador está montando uma comemoração digna dos 15, já que no ano passado, no 
início da pandemia, a caçula teve apenas um bolinho em casa para debutar. 

FESTA NA PANDEMIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Errou quem apostou que a hu-
manidade ficaria mais solidária 
ao enfrentar a pandemia de co-

vid-19, que até o momento em que são 
escritas essas linhas, já matou mais 
de 3,3 milhões de pessoas no planeta. 
Faltam vacinas no mundo, mas, se-
gundo a OMS, 87% dos vacinados até 
agora são cidadãos dos países mais 
ricos, que respondem por apenas 11% 
da população mundial. Nos mais po-
bres, apenas 0,2% já foi imunizada.

Embora estejamos cobertos de ra-
zão ao reclamar do ritmo lento da va-
cinação no Brasil, que está à mercê da 
entrega incerta de insumos da Índia 
e da China, o fato é que, num ranking 

Dr. Luizinho 
dep fed (PP-RJ) 
pres Com Ext 
Coronavírus

Ajustar a Previdência 
para crescer mais

Continuo no tema do desajus-
te previdenciário e do im-
pacto negativo sobre os in-

vestimentos públicos dos estados e 
municípios, primeiro para explicar 
um pouco melhor o que está por 
trás dessa associação indesejável, 
já que ela compromete de forma 
difícil de resolver as possibilidades 
de crescimento do país. 

A Previdência dos servidores foi 
concebida lá atrás como uma espécie 
de prêmio aos servidores ativos que, 
em um certo ponto de sua carreira, 
passariam a fazer jus à aposentadoria 
integral, o que, idealmente, exigiria 
contribuições adequadas para tan-
to, fossem suas ou dos empregado-
res. Isso porque em algum momento 
(e durante um certo período), seria 
preciso pagar a duas pessoas mais ou 
menos o mesmo valor por cada vaga 
existente (a que saía e a que lhe iria 
substituir), e assim sucessivamente. 

Sem obrigação de economizar 
e aplicar dinheiro para o futuro, os 
gestores públicos tendem a torrar a 
verba necessária com gastos às vezes 
perfeitamente dispensáveis, o que ob-
viamente não inclui o custo da folha 
adicional que surge para substituir os 
que se retiram do serviço.

Ou seja, mesmo descontando mor-
tes, uma hora a despesa acabaria cres-
cendo além da conta, tudo isso agra-
vado pelas recentes tendências demo-
gráficas de as pessoas viverem cada vez 
mais. Conclusão sem erro: uma hora o 
déficit apareceria e cresceria sistemati-
camente, como está acontecendo hoje.

Tanto assim que a soma dos déficits 
financeiros da Previdência dos estados 
e municípios alcançou R$ 97 bilhões 
em 2018. Para enfrentar isso, mesmo 
apertando os investimentos ao máxi-
mo, tiveram de “pendurar” um bocado 
de dinheiro (ou seja, inscrever em “res-

Vacina para todos, solidariedade global

Raul Velloso 
consultor 
econômico

de 153 países, estamos em quatro lugar 
em números absolutos de vacinados e 
58ª em doses aplicadas por 100 habi-
tantes. Entre as nações que compõe o 
G20, grupo que reúne os maiores PIBs 
do mundo, ocupamos a nona posição.

O Brasil tem hoje uma média de 25 
doses aplicadas a cada 100 habitantes, 
contra 77,19 do Reino Unido e 76,95 dos 
Estados Unidos, líderes nessa corrida. 
Obviamente, poderíamos estar numa 
situação bem mais confortável se tan-
tos erros de planejamento não tives-
sem sido cometidos, mas o fato é que 
não consigo deixar de pensar nos paí-
ses que estão em situação muito pior. 

O Consórcio Covax/Facility, iniciati-
va liderada pela OMS, ONU e Aliança 
Global de Vacinas previa levar dois bi-
lhões de doses em 2021 às nações mais 
pobres. Até o momento, só conseguiu 
cumprir com 38 milhões desde a pri-
meira entrega feita em Gana, na Áfri-

tos a pagar”) de várias verbas orçamen-
tárias na passagem para o ano seguin-
te, e muito disso ainda está pendente 
e em situação obviamente irregular, 
pois a lei proíbe esse tipo de prática em 
finais de mandato.

Além de aplicar novas e mais duras 
regras de acesso e fixação de benefí-
cios (como as da EC 103/19), a saída 
continua a mesma: obrigar a criação 
de fundos capitalizados, direcionando 
para eles novas poupanças de ambas as 
partes. Quando o ente é novo, é mais 
simples. Sendo mais velho, é preciso 
mobilizar e valorizar ativos e recebí-
veis existentes, para tomar o lugar das 
poupanças que deveriam estar acumu-
ladas nos fundos previdenciários, caso 
tivessem sido aplicadas no passado. 

É fato que, ao lado desses déficits 

enormes, fundos previdenciários fo-
ram criados por vários entes mais pre-
cavidos no passado recente para rece-
ber poupanças do tipo, o que hoje deve 
acumular algo ao redor de R$ 200 bi-
lhões, estando aplicadas basicamente 
em títulos federais. Diante da queda re-
cente da taxa Selic que parece ter vindo 
para ficar, tais recursos poderiam ago-
ra ser redirecionados para inversões 
regionais mais rentáveis e capazes, de 
certa forma, de tomar o lugar dos in-
vestimentos que deveriam ter ocorrido 
anteriormente, mas não aconteceram. 

Por último, sugiro que assistam 
aos vídeos que acabo de publicar 
sobre o tema com vistas ao Fórum 
Nacional do INAE de junho vin-
douro (https://www.youtube.com/
FORUMNACIONALINAE).

ca, em 21 de fevereiro. Os laboratórios 
envolvidos não estão dando conta de 
todos os contratos firmados no planeta 
e a Covax está ficando para trás. 

O Brasil, através da Fiocruz, tem tido 
historicamente papel importante na 
ajuda a nações mais pobres para supe-
rarem doenças. Os projetos de coope-
ração do Brasil no combate ao HIV na 
África, com fornecimento de tecnolo-
gia produção de medicamentos anti-
-retrovirais, é exemplo para o mundo.

Tão logo tenhamos pelo menos 
70% dos brasileiros imunizados e a 
Fiocruz estiver finalmente produzin-
do aqui a vacina, conforme previsto 
no acordo firmado com a Universi-
dade de Oxford/Laboratório AtraZe-
neca, temos a obrigação de estender 
as mãos para aqueles que mais preci-
sam. Precisamos ser solidários para 
que a humanidade não saia dessa 
pandemia pior do que entrou.

Legado 
da CPI da 
Pandemia

Randolfe 
Rodrigues 
sen Rede-AP/vice-pres 
CPI da Pandemia

Na última semana o Brasil chorou 
a morte de Paulo Gustavo, fale-
cido aos 42 anos em decorrên-

cia do novo coronavírus. Após 53 dias 
internado, foi constatada a irreversibi-
lidade do seu quadro clínico, interrom-
pendo a vida de um ser humano que 
conquistou milhões de pessoas com o 
seu carisma e forma de encarar a vida. 
Sempre sorridente, abordava assuntos 
espinhosos com leveza, humor e sabe-
doria, deixando transparecer aquilo 
que era a sua marca: a gentileza.

Quem teve a oportunidade de convi-
ver com ele sempre citava essa sua ca-
racterística, dedicando atenção a quem 
quer que fosse, mesmo quando com-
promissos profissionais pareciam fazer 
o tempo livre desaparecer. Generoso, 
deixa não apenas imenso legado artís-
tico multifacetado, mas lembrança de 
um ser humano que militou e cultivou 
o amor por onde passou.

A comoção generalizada com o seu 
falecimento talvez seja devida àquela 
sensação de que todos nós perdemos um 
Paulo Gustavo nessa pandemia, isto é, 
todos nós fomos subitamente privados do 
convívio com pessoas amadas e inspira-
doras. Um pai, uma mãe, irmão ou irmã, 
filhos, amigos, namorados, maridos…
enfim, nossos amores. Assim, de uma 
hora para outra, a privação do deleite da 
companhia de pessoas importantes e que 
fizeram a diferença na nossa vida. 

A perda de Paulo Gustavo vem no 
momento em que a pandemia se faz 
mais devastadora no Brasil, quando 
ultrapassamos a marca de 430 mil vi-
das perdidas em função da covid-19. E 
inevitavelmente repetimos a pergunta: 
quantas vidas poderiam ter sido pou-
padas se a crise sanitária tivesse sido 
encarada de outra forma?

O Brasil é apontado como um dos paí-
ses com a pior resposta à pandemia do 
novo coronavírus. Tal condição inclusive 
resultou na restrição de circulação de bra-
sileiros e brasileiras ao redor do planeta, 
com a proibição de entrada em dezenas 
de países e interrupção de voos interna-
cionais tendo o Brasil como destino ou 
ponto de partida. Hoje, somos párias.

A proliferação de linhagens e novas 
cepas originadas no Brasil colocam o 
resto do mundo em alerta e causam 
preocupação com nova onda mundial 
de contaminações, especialmente agora 
que as diferentes vacinas em uso come-
çam a mostrar resultados, reduzindo 
drasticamente o número de contami-
nações e mortes nos países cuja imuni-
zação está avançada. 

Por aqui patinamos na campanha de 
vacinação, com menos de 15% da popu-
lação vacinada, ocupando a 59ª colocação 
no ranking mundial de imunização.

É nesse contexto que a CPI da Pande-
mia vem para contribuir no controle da 
crise sanitária. Queremos saber quais 
foram os motivos que nos trouxeram a 
esta situação de descontrole nas conta-
minações, elevado número de óbitos e 
escassez de vacinas para imunização da 
população brasileira. Vamos investigar 
as omissões e principalmente as ações 
que propiciaram ao Brasil se tornar epi-
centro mundial da pandemia, além de 
celeiro de novas cepas do coronavírus.

“Sem 
obrigação de 
economizar 
e aplicar 
dinheiro 
para o futuro, 
os gestores 
públicos 
tendem a 
torrar a verba 
necessária 
com gastos 
às vezes 
perfeitamente 
dispensáveis”

“O Brasil 
tem hoje 
média de 
25 doses 
aplicadas 
a cada 100 
habitantes, 
contra 77,19 
do Reino 
Unido e 
76,95 dos 
EUA”
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 n Ana e Rodrigo tentam disfarçar 
o desconforto. Wilson pede para 
Laudelino contar quem é sua ad-
miradora. Ana deixa Eva falando 
sozinha durante o jantar. Cícero 
aceita se encontrar com Renato. 
Rodrigo conta para Manuela que 
deu uma carona para Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Josimara consegue despistar 
Renzo. Kyra teme que Renatinha 
conte para Rafael que ela está 
viva. Micaela diz a Bruno que 
quer ajudá-lo e revela que está 
gostando dele. Téo pede Fiona 
em namoro durante o jantar em 
família, provocando Helena.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 n Zé Alfredo se recusa a revelar o 
culpado pelo desfalque na em-
presa. A juíza pergunta a Victor 
com quem ele quer ficar. Danielle 
pressiona Marisa para saber mo-
tivo da reunião. Zé Alfredo expli-
ca como o dinheiro foi desviado 
da folha de pagamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 
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Participantes

da ‘Super Dança 

dos Famosos’, que 

começa amanhã, 

falam sobre suas 

expectativas

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@.com.br

ALEX CARVALHO/ TV GLOBO

C
omeça, amanhã, a ‘Su-
per Dança dos Famo-
sos’. A edição especial 
ganha ares de come-

moração neste ano, marcado 
pela despedida de Fausto Sil-
va, com um elenco que reú-
ne 18 finalistas de cada uma 
das últimas 17 temporadas da 
‘Dança’. A competição tam-
bém funcionará de um jeito 
diferente: em esquema mata-
-mata, que promove uma de-
cisão a cada domingo. 
Com isso, na primeira fase da 
disputa, uma dupla, das três 
que se apresentam em dois 
ritmos a cada semana, seguirá 
direto para a próxima etapa, 
enquanto as outras vão para 
repescagem. Na estreia, as 
atrizes Claudia Ohana, Maria 
Joana e Mariana Santos se en-
frentam ao som do rock e do 
forró. O DIA conversou com 
os participantes, que falaram 
sobre suas expectativas.

Mariana Santos: “A primeira semana de ensaios está sendo 
surpreendente. Tenho um parceiro incrível de dança e sinto meu 
corpo mais preparado do que da outra vez. Eu acho que chego 
mais confiante. Aliás, esse quadro me ajudou muito na minha 
autoconfiança porque coloca a gente em prontidão”
 
Claudia Ohana: “A diferença é que eu sei que todos são muito feras 
e a gente já começa com dois desafios, porque são duas danças. Acho 
que serei mais exigente comigo mesma e acredito que o público e os 
jurados também serão mais exigentes. Quero me divertir e aprender 
mais sobre a dança”
 
Maria Joana: “Eu estou indo de coração, corpo e alma. Eu sei que 
pode parecer mais fácil por ser a segunda vez, mas não é. É bem 
desafiador, mas, ao mesmo tempo, é um território um pouco mais 
conhecido. Com certeza isso ajuda muito. O que vivi em 2017 foi 
mágico. Poder viver mais uma vez essa emoção está sendo incrível”
 
Paolla Oliveira: “Não se cobrar tanto é um exercício diário. Nós 
precisamos estar inteiros, ensaiados e felizes. Não devo me cobrar 
e, se a cobrança acontecer, vou procurar cuidar para que isso não 
tome conta e a diversão seja maior. Eu acho que os ritmos que são 
novidades pra mim talvez sejam os mais difíceis”
 
Christiane Torloni: “Eu acho que o grande barato dessa edição 
é o reencontro, né? Acho que a gente está com tanta saudade 
dos parceiros, atores, músicos, que é ótimo que as pessoas que 
já passaram pelo ‘Dança’ venham com essa animação de se 
reencontrar”
 
Juliana Didone: “Aprendi que a sintonia com o parceiro é 
fundamental para os passos. Eu adoro uma boa competição. Nos 
desafia”
 
Lucy Ramos: “Ao entrar no palco novamente, o frio na barriga foi 
o mesmo. Porém, agora vou tentar encarar tudo de uma forma 
diferente, nem sempre temos uma segunda chance de viver uma 
nova história dentro do mesmo contexto”
 
Tiago Abravanel: “Eu não tive muita dificuldade em aceitar o 
convite porque o ‘Dança dos Famosos’ foi um projeto que eu amei 
fazer. Fui muito feliz. Me senti muito honrado em ser um dos 18 
escolhidos do ‘Super Dança’”
 
Nelson Freitas: “Eu tinha jurado a mim mesmo que nunca mais 
faria uma coisa dessas. Todo o processo exige do participante 
uma performance olímpica. Mas é um barato poder estar nesta 
‘Super Dança’”

Dandara Mariana: “Não crio expectativas. Mas é óbvio que darei 
o meu melhor para chegar de novo à final. Adoro ser desafiada. 
Mas aceitei participar do quadro novamente para me divertir, 
aprender e aprimorar”
 
Sophia Abrahão: “Acho que dessa vez o espírito de competição 
será deixado um pouco de lado. A intenção é dar o nosso melhor e 
fazer uma apresentação bonita. Fui pega de surpresa, mas fiquei 
muito feliz. Não imaginava que teria a oportunidade de reviver esse 
momento tão marcante na minha vida”
 
Viviane Araújo: “Ao mesmo tempo que dá esse frio na barriga, esse 
nervosismo, também é algo que eu queria muito voltar a fazer. Eu 
tenho certeza de que vai ser muito marcante não só para mim, mas 
para a história do programa. Acho que a gente já tem que chegar 
mostrando porque está ali. O esforço é muito maior”

Robson Caetano: “Eu aceitei por uma razão muito simples: adoro 
desafios. Este ano, temos um elenco bem diversificado, ritmos que eu 
não dancei na edição em que participei. Sem contar que vou competir 
com uma garotada, então o nível é outro e a precisão vai ser uma 
aliada da diversão”
 
Carmo Dalla Vecchia: “Foi um misto de adrenalina com a 
lembrança de um momento muito divertido. Todos nós nos arriscamos 
muito experimentando a dança de salão e os variados ritmos que 
geralmente não eram a nossa rotina. Dá um medo muito grande, 
mas acho uma experiência fantástica correr no sentido do seu medo. 
Foram momentos como esse que eu mais aprendi na minha vida”
 
Rodrigo Simas: “A maior dificuldade é essa coisa de ensaiar em 
uma semana para dançar... Não é só no ‘Super Dança’ porque foi o 
meu maior desafio há nove anos, quando participei pela primeira vez 
do quadro. É aquilo de pegar o ritmo em uma semana e dançar no 
domingo. Temos que levar a sério porque o negócio vai ser bom. Estou 
animado”

Arthur Aguiar: “O que eu quero mesmo é aproveitar ao máximo e 
me divertir”
 
Odilon Wagner: “Aprendi que a gente não pode desistir nunca. 
Naquela edição, fui para a repescagem de cara, mas, mesmo assim, 
voltei e fui um dos finalistas. Se depender do meu empenho e força 
de vontade, eu e minha parceira chegaremos longe. Espero contar 
também com a força do público mais maduro a quem eu espero 
representar nessa edição”
 
Marcello Melo Jr: “Tenho certeza que vou até a final. Estou indo 
para brigar por esse título, pelo mesmo motivo da primeira vez, de 
querer chegar em casa e ter esse título na minha estante”

MARIANA SANTOS

CLAUDIA OHANA

MARIA JOANA

PAOLLA OLIVEIRA

CHRISTIANE TORLONI

JULIANA DIDONE

NELSON FREITAS

TIAGO ABRAVANEL

LUCY RAMOS

DANDARA MARIANA

VIVIANE ARAÚJO

ROBSON CAETANO

CARMO DELLA VECCHIA

RODRIGO SIMAS

ODILON WAGNER

ARTHUR AGUIAR

MARCELLO MELO JR

SOPHIA ABRAHÃO
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Horóscopo

Busque estabilidade no trabalho e utilize a sua 
experiência para conseguir. A convivência com a 
família vai ser ótima. No relacionamento, muita 
diversão. Cor: verde-musgo.

A Lua estimula bastante a troca de ideias. A sua 
criatividade vai te ajudar a ser produtivo nos estudos e 
também no trabalho. Sintonia deliciosa na união do 
par. Cor: vinho.

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: apelo, árvore, ativo, aveia, avesso, cola, cravo, dália, depressa, 
dever, letra, livre, lorde, oliva, óssea,paletó, pavê, peito, pêra, pesar,prato, 
raiva, reaver, roleta, rosa, selva, severo, sorte, tarô, vetor.

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

Algumas boas oportunidades podem marcar muito o 
seu dia. Aproveite para obter mais ganhos financeiros. 
Cuide melhor do seu visual e de si. Invista na paquera. 
Cor: âmbar.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Um passeio ganha boas vibrações. Mas tome cuidado 
com a sua saúde. Excelente dia para conversar com os 
amigos e ser carinhosa com o parceiro, aproveite com 
o par. Cor: malva.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Aja com mais discrição no trabalho. Vai se concentrar 
melhor nas suas tarefas se estiver sozinha e focada. 
Seduza bastante e esquente a intimidade na vida a 
dois. Cor: dourado.

LEÃO
23/7 a 22/8

Pode ter ideias criativas no dia de hoje. Dedique-se a 
momentos com as pessoas mais próximas e especiais 
para você. Na união, as afinidades melhoram o 
romance. Cor: cinza.

VIRGEM
23/8 a 22/9

A Lua realça o seu lado mais ambicioso. É hora de 
mostrar todo seu potencial e se dedicar. Na união, 
você e seu par podem realizar algo muito desejado. 
Cor: grená.

LIBRA
23/9 a 22/10

As saudades podem ficar bastante em evidência, 
aposte em chamadas de vídeo para matá-la. O dia 
também favorece os estudos. Divirtam-se muito 
juntos. Cor: preto.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O campo astral indica resolver antigas pendências 
com parentes. Se quiser, promova mudanças 
importantes no seu lar. Invista na sedução com o par. 
Cor: magenta. 

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A união com os colegas no trabalho vai gerar bons 
frutos. Pode se aproximar dos seus objetivos com a 
ajuda de outras pessoas próximas. No amor, valorize o 
diálogo. Cor: preto.

O dia é excelente para se dedicar ao trabalho. Você vai 
ter boas oportunidades de aumentar seus ganhos 
financeiros. No romance, apoie os projetos do seu 
parceiro. Cor: vermelho. 

O seu charme e carisma vão arrasar nesse dia. Vai ser 
capaz de realizar até tarefas chatas no emprego. 
Aposte nas chamadas de vídeo para animar aquela 
paquera. Cor: dourado.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
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‘Eu adoraria ter uma 
filha como você, 
talentosa, leal e 
ponderada’, exalta ator

Camilla  
de Lucas  
é elogiada  
por Lázaro 
Ramos

Pai e filha? Lázaro Ramos e Ca-
milla de Lucas protagonizaram 
um momento fofo durante o pro-
grama “Encontro com Fátima 
Bernardes”, na TV Globo, ontem. 
Após a produção exibir um VT do 
reality que mostrava Camilla di-
zendo que “era” filha de Lázaro 
Ramos e Taís Araujo, o ator ras-
gou elogios para a influenciadora 
digital, deixando a vice-campeã 
do ‘BBB 21’ bastante emocionada.

“Filha, eu estou te esperando 
até agora. O programa acabou e 
você não veio. Seu quarto já está 
pronto, com vários lugares para as 
laces (modelo de peruca)”, brincou 
Lázaro, ao vivo.

Após agradecer o carinho, a mo-
radora ilustre da cidade de Nova 
Iguaçu, na Baixada, ainda ouviu 
mais elogios. “Eu e Taís gostamos 
de família grande e carinhosa e eu 
adoraria ter uma filha como você, 
talentosa, leal, ponderada...você 
me deu muito orgulho, Camilla”, 
disse Lázaro. 

“Meu Deus, estou muito feliz. 
Agora tenho uma nova família, 
tenho duas famílias”, comentou a 
influenciadora.

A sister também falou de seu 
atual momento top model. “Passei 
100 dias de pijama cinza e agora 
estou aproveitando para me arru-
mar, posar para as fotos”, revelou. 
Antes de encerrar sua participa-
ção, ela, ainda, dançou a coreo-
grafia de ‘O Carpinteiro’, hit que 
viralizou nas redes sociais. 

Enquanto Camilla de Luccas 
vive uma excelente fase após o 
término do programa, a ex-BBB 
Thaís Braz tem enfrentado ata-
ques nas redes sociais. Criticada 
pela dificuldade de se comunicar 
e pelo vocabulário pouco variado, 
a jovem fez uma postagem em tom 
de desabafo, ontem, no Twitter, e 
rebateu. Ela também pediu mais 
empatia por parte das pessoas.

“Eu não aguento mais ser jul-
gada por ‘ela é burra’, ‘ela não con-
segue nem formar uma frase’, ‘ga-
rota sem conteúdo’, por pessoas 
que nem me assistiram direito e 
só me julgam pelas horas de ner-
vosismo! Que mundo maldoso! 
As pessoas só querem olhar para 
o seu pior, seus defeitos”, escreveu.

Bastante revoltada, ela com-
plementou. “Sinto que tenho que 
provar a toda hora quem eu sou. 
Porque as pessoas só querem me 
ver como uma ‘burra’! Isso está 
me desgastando. Tenham empa-
tia! Olhem para vocês antes de 
julgarem com tanto ódio o outro”.

‘Filha, eu estou te 
esperando até agora. 
O programa acabou e 
você não veio’, brincou o 
marido de Taís Araújo
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