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PRESIDENTE JAIR 
BOLSONARO 
PROMOVE TROCAS 
NO COMANDO 
DE SEIS 
MINISTÉRIOS. 
BRASIL, P. 7

Apenas este mês, a Defensoria Pública entrou 
com 68 ações para garantir a internação de 
pacientes com covid.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

FAKE NEWS 
A CONFUSÃO 
CAUSADA PELAS 
POSTAGENS 
FALSAS DURANTE 
A PANDEMIA 
INFORME DO DIA, P. 2

COVID

Paes anuncia novo calendário 
de vacinação que contempla 
pessoas de 71 a 60 anos. P. 5

Cláudio Castro vai lançar plano 
de imunização das forças de 
segurança do Estado do Rio.  P. 10

FLAGRANTE DE 
DESRESPEITO: 
FISCAIS PARALISAM 
FESTA COM DUAS 
MIL PESSOAS NA 
ZONA OESTE. P. 4

Saiba onde encontrar 3.317 oportunidades
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São vagas de empregos e estágios em diversas áreas e regiões do estado, algumas sem necessidade de experiência. ECONOMIA, P. 9 
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FábiaOliveira

ROMANCE ÀS 
ESCONDIDAS DE 
MARINA RUY 
BARBOSA E 
DEPUTADO JÁ TEM 
SEIS MESES. P. 12

Novos áudios da ex de Dr. 
Jairinho investigados. P. 7

Após tropeços, Flu de Roger Machado e Vasco de Marcelo Cabo 
se enfrentam hoje, às 21h35, em Volta Redonda, pelo Carioca. P. 8 

ATAQUE
RAFAEL RIBEIRO/VASCOMAILSON SANTANA/FLUMINENSE

SARAH, DO FAVORITISMO  À 
REJEIÇÃO NO ‘BBB 21’. P. 15

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

PARA ENGRENARPARA ENGRENAR

Vacinação de pessoas com 65 anos ou mais no município da Baixada 
Fluminense teve longas filas, sem manter o distanciamento. RIO DE JANEIRO. P. 5

AGLOMERAÇÃO DE 
IDOSOS EM CAXIAS 

Agonia na 
fila por um 
leito de 
UTI acaba 
na Justiça
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As mais lidas

Online

Cláudio Castro ignora 
o próprio decreto e faz 

evento para comemorar 
aniversário em Itaipava.

RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO Marina 
Ruy Barbosa retorna 

de Dubai com o 
namorado.
FÁBIA OLIVEIRA

Em live com outros 
eliminados, Carla Diaz se 

recusa a falar sobre Arthur.
DIVERSÃO

COM RECURSOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL

 N A Câmara do Rio doou R$ 
30 milhões à prefeitura para 
o programa Auxílio Cario-
ca. Ex-presidente da Casa, 
vereador Jorge Felippe lem-
brou que desde 2014 a Câma-
ra economizou R$ 595 mi-
lhões aplicados em ações di-
retas. Como prefeito interino 
em 2020, usou recursos doa-
dos pela Câmara para Saúde, 
pagar servidores e cartão ali-
mentação de estudantes. 

Ao mesmo tempo que há uma luta incansável dos pro-
fissionais de Saúde em tentar salvar vidas, uma mino-
ria atrapalha quem trabalha. Estão circulando pos-

tagens com fake news, para causar confusão. Numa delas, 
o calendário de vacinação exibido é falso e confunde quem 
tem menos de 67 anos, dando a impressão que sua imuniza-
ção foi antecipada. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio já 
se apressou a desmascarar o golpe. Numa outra veiculação, 
um vídeo em que banhistas cercam, agridem e perseguem 
guardas municipais induz o espectador a pensar estar diante 
de algo atual. As cenas teriam sido registradas no último fim 
de semana na praia do Leblon. Mentira. O vídeo é de 2012.

MEDICAMENTOS

Outras postagens trazem pessoas dizendo que se salva-
ram fazendo nebulização com medicamentos X, Y e Z. O con-
teúdo foi desmentido por médicos que afirmam que poções 
mágicas não existem e que o uso inadequado de remédios 
sem a prescrição de um profissional de Saúde só ajudam a 
agravar a situação do paciente. O consagrado neurocirurgião 
Paulo Niemeyer sintetizou bem ao jornal O DIA a única saída 
possível para a crise sanitária que vivemos: “Enquanto a vaci-
na não chega em número suficiente, só nos resta o isolamen-
to social, uso disciplinado de máscaras e procurar manter as 
atividades profissionais com todos esses cuidados. E, natu-
ralmente, o auxílio emergencial do governo é fundamental 
para evitar um drama social ainda maior”.

DESORDEM

Pandemia: a 
importância 
da verdade

 N Cinquenta mil mudas de 
espécies nativas da Mata 
Atlântica serão plantadas 
junto à Reserva Ecológica de 
Guapiaçu, em Cachoeiras de 
Macacu, no Bosque da Me-
mória, em homenagem às ví-
timas da covid-19. Entre os 
homenageados, Leda Viana, 
viúva de Cibilis Viana, que 
foi secretário de Governo e 
de Finanças do governador 
Leonel Brizola. 

REPRODUÇÃO

BOSQUE DA MEMÓRIA 
ÀS VÍTIMAS DA COVID

O auxílio 
emergencial 
é fundamen-
tal para 
evitar um 
drama social 
ainda maior”
PAULO NIEMEYER,
Neurocirurgião

CLÉBER MENDES

O Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde ontem 
mais 5 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Apenas da 
CoronaVac, o Programa Nacional de Imunização já recebeu 32,8 
milhões de doses. A logística do repasse precisa de urgência.

A Páscoa se aproxima. A data sempre foi símbolo de união 
familiar e chocolate. Neste momento, é importante resgatar 
o verdadeiro sentido do dia: o milagre da vida. Economize seu 
dinheiro, fique apenas com as pessoas que já moram com você, 
e celebre a vida.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Vereador Jorge FelippeCalendário fake de vacinação circulou nas redes sociais. Prefeitura do RIo desmentiu

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Rio tem regras de credenciamento
Secretaria informa que documento será obrigatório para aplicativo e motorista prestarem serviços

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

A Secretaria de Transpor-
tes do Rio (SMTR) publicou 
ontem no Diário Oficial, de-
creto que define regras de 
credenciamento de aplica-
tivos e motoristas junto à 
prefeitura do Rio. A pasta 
informou que o documen-
to será obrigatório para a 
prestação de serviços remu-
nerado individual de passa-
geiros no município.

O credenciamento ocorrerá 
quando motoristas apresenta-
rem a documentação e tiver a 
aprovação da SMTR. A previ-
são é que um portal de inter-
net seja criado para facilitar a 
entrega de dados e documen-
tos. Se qualquer aplicativo ou 
plataforma de comunicação 
em rede venha a ser notifica-
do por operar sem credencia-
mento ou não enviar a docu-
mentação para cadastramen-

to no prazo determinado pode 
ser multado em R$ 100 mil.

Segundo o decreto, aplica-
tivos e plataformas terão que 
enviar à SMTR no 3º dia útil de 
cada mês com informações do 
mês anterior (nome comple-
to dos motoristas parceiros; 
números das carteiras de ha-
bilitação; placas dos veículos 
usados; valor total cobrado em 
viagens). Os motoristas tam-
bém serão credenciados e te-
rão licença para operar, com 
validade igual a da CNH e que 
terá que ser renovada.

A partir do momento que 
a SMTR emitir o credencia-
mento público provisório 
aos condutores parceiros com 
base nos dados fornecidos pe-
los aplicativos e plataformas, 
será contado o prazo de 12 me-
ses para a emissão do registro 
final. Em caso de descumpri-

Credenciamento ocorre quando motorista apresentar documentação 

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

mento das regras, os motoris-
tas levarão advertência por 
escrito, multa e suspensão do 
credenciamento por até cinco 
anos. O valor da multa ainda 
não foi definido pela pasta.

A Prefeitura do Rio decre-
tou, no dia 16 deste mês, mu-
danças para aplicativos de 
transporte operarem no mu-
nicípio. A decisão prevê paga-
mento de 1,5% sobre o valor 

total cobrado dos passa-
geiros nas viagens pelo uso 
intensivo do sistema viário 
urbano. O valor arrecada-
do será destinado ao Fun-
do Municipal de Mobili-
dade Urbana Sustentável. 
O decreto, publicado em 
DO, entra em vigor 30 dias 
após a publicação.

O decreto determina 
que os motoristas devem 
cumpri algumas condi-
ções, mediante comunica-
ção de atividade em cre-
denciamento público pe-
rante o órgão fiscalizador 
como requisito para sua 
atividade ser considera-
da regular no município, 
como contratar Seguro de 
Acidentes Pessoais a Pas-
sageiros (APP) e Seguro de 
Responsabilidade Civil Fa-
cultativa, entre outras. 

Obra vai interditar a Av. Pastor Martin Luther King Jr
Obra emergencial da Cedae in-
terditará a Av. Pastor Martin 
Luther King Jr, sentido Irajá a 
partir das 7h da próxima quin-
ta-feira até as 7h de sábado. O 
trecho entre o acesso da saída 
5 da Linha Amarela, em am-
bos os sentidos, e a Rua Dona 
Emília, ficará fechado para re-
paro de vazamento na tubula-
ção de água. A CET-Rio mon-
tou planejamento de trânsito. 

Confira os desvios: veícu-
los que vêm de Del Castilho 
e trafegam pela Avenida Pas-
tor Martin Luther King Jr, no Linha Amarela: saída 5 bloqueada

ARQUIVO / O DIA

sentido Irajá, deverão seguir 
pela Av. Brasil (pista junto 
ao Shopping Nova América) 
e no sinal, entrar a esquerda 
para a Estrada Adhemar Be-
biano, Rua Emília e retornar 
à Avenida Pastor Martin Lu-
ther King Jr, no sentido Irajá.

A saída 5 da Linha Amare-
la será bloqueada em ambos 
os sentidos. Os veículos de-
verão acessar a saída 6.

Sentido Barra da Tijuca: 
quem seguir em direção à 
Barra da Tijuca deve aces-
sar a Saída 6, antes da Saída 

Para minimizar os im-
pactos, será implantada 
sinalização gráfica verti-
cal de orientação às altera-
ções dos percursos de des-
vio, será promovida a di-
vulgação dos desvios, bem 
como serão disponibiliza-
dos agentes para atuarem 
nos principais percursos, 
de forma a orientar os 
motoristas e diminuir os 
impactos ao trânsito. O 
Centro de Operações Rio 
monitorará as principais 
vias durante a interdição.

05, seguir à esquerda na Es-
trada do Timbó, à direita na 
Estrada Adhemar Bebiano, 
Rua Amaro Hamati, Aveni-
da Itaóca, Estrada Adhemar 
Bebiano, Rua Dona Emília e 
retornar para a Av. Pr Martin 
Luther King Jr.

Que segue no sentido Av. 
Brasil deve acessar a saída 
6 após a saída 5, seguir pela 
pista lateral, acessar à es-
querda na Estrada Adhemar 
Bebiano, Rua Dona Emília e 
retornar para a Av. Pr Martin 
Luther King Jr.



RIO DE JANEIRO

O 
aumento do núme-
ro de casos e mortes 
em decorrência da 
covid-19 no Estado 

do Rio não para de crescer, e 
as cenas cotidianas são aglo-
merações, eventos, gente nas 
praias e o mau uso da máscara. 
Na Baixada e nas Zonas Nor-
te e Oeste, as pessoas lotam 
praças, quiosques, botecos, 
biroscas. Em todos os lugares 
agem como se não houvesse 
pandemia de coronavírus e a 
rede de saúde pública e pri-
vada estivessem muito bem. 
Mas os números rebatem es-
sas ações lamentáveis: ontem 
foram registrados 787 casos e 
40 mortes por covid nas últi-
mas 24 horas. Desde o início 
da pandemia, já são 641.254 
casos e 36.149 óbitos provoca-
dos pela doença. As taxas de 
ocupação de enfermaria covid 
e de UTI covid estão em 81,8% 
e 87,5%, respectivamente, se-
gundo o Painel de Monitora-
mento covid-19, atualizado às 
17h pela Secretaria Estadual 
de Saúde (SES).

A luta pela vida fez o núme-
ro de ações na Justiça por lei-
tos de UTI de covid-19 na rede 
pública crescer 257,89% em 
março, na comparação com 
o mês de fevereiro. As ações 
foram ajuizadas pelo plantão 
noturno da Defensoria Pú-
blica do Estado do Rio. Neste 
mês, até domingo (28), foram 
68 ações, e em todo o mês de 
fevereiro o plantão noturno 
da Defensoria foi acionado 
19 vezes por familiares que 
buscam internar parentes em 
leitos de tratamento intensi-
vo para covid-19. 

“Somente neste domingo 
(28) foram 13 ações por leitos 
de UTI, 12 delas de pacientes 
infectados com a covid-19. 
São ações que envolvem pa-
cientes em estado muito gra-
ve, que correm risco de vida, 
e estão em leitos transitórios 

FALTA DE LEITOS EM UTI MOTIVA 

CORRIDA À JUSTIÇA
Luta pela vida contra covid-19 fez número de ações por vagas na rede pública crescer 257,89%. Em 
março, foram 68 pedidos. Em fevereiro, plantão noturno da Defensoria acabou acionado 19 vezes

Redes pública e 
particular já estão 
com esgotamento 
de leitos em UTI 
para covid

REPRODUÇÃO/ INTERNET

em UPAs ou nas emergências 
de hospitais particulares ou 
públicos que não têm leitos 
especializados de covid”, diz a 
defensora pública Isabel Fon-
seca, coordenadora do plantão 
noturno da Defensoria Públi-
ca estadual.

Segundo ela, os casos de 
ações na Justiça atingiram, 
neste mês, cerca de 90% de 
todas as ações ajuizadas pelo 
plantão noturno. Em janeiro, 
esse percentual, diz Isabel, es-
tava em torno de 30%.

De acordo com ela, o au-
mento na procura por leito se 
intensificou a partir da sema-
na passada. Até o dia 24, foram 
35 ações na Justiça em busca 
de leitos de UTI na rede pú-
blica. Desde então, outros 33 
casos foram ajuizados, totali-
zando 68 neste mês.

“Verificamos que, em mui-
tos desses casos, os familiares 
já não conseguem o primeiro 
atendimento na UPA por falta 
de vaga para internação, e in-
ternam o parente na rede par-
ticular. Em seguida, por ques-
tões financeiras na maioria 
dos casos, procuram ingressar 
na Justiça por meio da Defen-
soria para conseguir um leito 
na rede pública”, diz.

Quem tem plano de saúde 
também enfrenta filas e falta 
de leitos para internação em 
UTIs para covid-19. Algumas 
regiões já operam na capaci-
dade máxima na rede privada. 
É o caso da Região dos Lagos, 
do Centro Sul Fluminense e do 
Norte Fluminense.

A ocupação em CTIs na 
rede privada chegou a 95% 
no estado. A taxa supera a 
da rede pública, que está em 
87,5%. Na rede privada, o prin-
cipal gargalo para a abertura 
de novos leitos é a falta de 
medicamentos. 

Audenir de Medeiros, de 
62 anos, teve infarto e 
AVC enquanto estava 
internada em UPA do 

Engenho Novo, na Zona 
Norte

 > O avanço da covid-19 
no Município do Rio ge-
rou um acumulado de 
180 pessoas esperando 
por vaga de CTI ou enfer-
maria, informou o secre-
tário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz.

“Nossa expectativa é 
que essa pausa seja su-
ficiente para reduzir a 
disseminação desse ví-
rus. A gente precisa da 
colaboração de todos. É 
um absurdo ver pessoas 
aglomerando e ainda 
acordar na segunda de 
manhã com 180 pessoas 
esperando por leito de 
CTI ou de enfermaria 
na cidade. A gente pre-
cisa da colaboração de 
todos para segurar e evi-
tar qualquer exposição 
desnecessária. Fiquem 
em casa, só assim a gente 
vai reduzir a dissemina-
ção do vírus, acelerando 
a vacinação para tirar o 
Rio dessa situação”.

Soranz: 180 
estão na fila 
de espera

DIVULGAÇÃO

Idosa luta pela vida em UPA
 > A paciente Audenir de 

Medeiros da Silva, de 62 
anos, está há seis dias na 
angústia para conseguir ser 
atendida no Sistema Públi-
co de Saúde do Rio. Aude-
nir foi à UPA do Engenho 
Novo, Zona Norte, por volta 
de 1h da última terça-feira 
(23), sentindo muita falta 
de ar. Assim que chegou na 
unidade, ela foi colocada na 
área vermelha.

De acordo com o filho 
de Audenir, Breno de Me-
deiros, 24 anos, a unidade 
colocou a idosa ao lado de 
pessoas com casos confir-
mados de covid-19, mesmo 
ela sendo apenas suspeita. 
A paciente chegou a reali-
zar o teste, que deu nega-
tivo. Um dia depois, ainda 
na UPA, Audenir sofreu um 
infarto. Segundo Breno, os 
médicos informaram para 
a família que não sabiam se 
o infarto havia sido causado 
pela covid-19 ou por proble-
mas de hipertensão. 

Ainda na unidade de 
pronto atendimento, Au-
denir sofreu um AVC e foi 

levada às pressas para o 
Hospital Getúlio Vargas, na 
Penha, Zona Norte. Na uni-
dade, fez uma tomografia e 
logo retornou para a UPA 
por falta de vaga.

Foi então que a família 
da idosa iniciou uma pe-
regrinação para conseguir 
leito em alguma unidade de 
saúde, já que o caso dela é 
grave e é necessário profis-
sionais especializados. Bre-
no questionou a UPA do En-
genho Novo sobre a trans-
ferência. “Nós já tentamos 
de tudo, até inscrevi ela no 
Sisreg, mas nada aconte-
ceu. Minha mãe precisa ser 
transferida com urgência. 
Não sabemos mais a quem 
recorrer”, desabafou.

Indignado com a situa-
ção, Breno pede que a mãe 
seja transferida para o 
Instituto Estadual do Cé-
rebro Paulo Niemeyer, no 
Centro do Rio, no entan-
to, ainda não há previsão 
de transferência para Au-
denir, que vai completar 
uma semana internada na 
UPA.

Reportagens deBernardo Costa, Beatriz 
Perez, Jorge Costa e Rachel Siston
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Equipe de O DIA 
flagrou pessoas, 
algumas sem 
máscara, nas ruas

Ambulantes não 
cumprem decreto

REGINALDO PIMENTA

Desrespeito em Campo Grande

O quarto dia de parada 
emergencial na cidade do 
Rio foi com episódios de 
descumprimento das re-
gras impostas pela prefei-
tura, que proíbem a aber-
tura do comércio não es-
sencial até o próximo fim 
de semana. Na manhã de 
ontem, a reportagem de O 

DIA percorreu os centros 
comerciais da Zona Oes-
te e flagrou grande movi-
mentação de pedestres, 
vendedores ambulantes 
e algumas lojas descum-
prindo as novas medidas 
restritivas para combater 
o avanço da covid-19.

Alguns vendedores am-
bulantes, que também es-
tão proibidos de trabalhar, 
esticaram suas lonas no cal-
çadão de Bangu, na Zona 
Oeste, e reclamaram que 
eles têm contas a pagar e 
por isso precisam trabalhar 
para sobreviverem. 

Já no calçadão de Cam-
po Grande foi registrado 
um grande movimento de 

pessoas, algumas sem más-
cara de proteção, circulan-
do pelas ruas. A maioria das 
lojas estão fechadas e as que 
estão abertas estão sendo 
fiscalizadas pela Secretaria 
de Ordem Pública (Seop). Se-
gundo os agentes, esses co-
mércios podem funcionar, 
porque fazem parte das ati-
vidades essenciais.

Vendedores ambulantes 
cadastrados podem pleitear, 
na prefeitura, o recebimento 
de um auxílio emergencial 
de R$ 500 durante os dez 
dias de parada.

No primeiro dia do perío-
do de recesso em todo o Esta-
do do Rio, comércios pela ci-
dade burlaram a fiscalização 
ao funcionar com as portas 
abertas até a metade.

Fiscais fecham festa com mais de 
duas mil pessoas na Zona Oeste
Enquanto milhares desrespeitam  isolamento, taxa de ocupação do leitos chega ao limite

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Evento com mais de duas mil pessoas em Vargem Grande

A capital fluminense teve no 
domingo cenas de desrespei-
to às regras de isolamento so-
cial, que servem para frear a 
contaminação da covid-19 e 
impedir a ocupação de todos 
os leitos destinados para pa-
cientes diagnosticados com 
a doença. Em Vargem Gran-
de, na Zona Oeste, Fiscais da 
secretaria de Ordem Pública 
(Seop), com o apoio da Polícia 
Militar, fecharam uma casa de 
shows e encerraram uma festa 
clandestina com mais de duas 
mil pessoas.

Era apenas o terceiro dia do 
decreto estadual e municipal 
que antecipou feriados e fez 
uma parada emergencial para 
conter o avanço da covid. Nas 
praias da orla carioca, cente-
nas de banhistas não respei-
taram as regras da Prefeitura 
do Rio e decidiram ficar nas 
areias. O decreto publicado 
pelo prefeito Eduardo Paes li-
bera somente esportes indivi-
duais. As regras terminam em 
4 de abril.

COLÉGIO E IRAJÁ
No bairro Colégio, na Zona 
Norte, a fiscalização da pre-
feitura encerrou uma evento 

de aniversário que acontecia 
de forma ilegal com muitos 
convidados.

Houve também registro de 
aglomeração na Praça Ipu-
piara, conhecida como Pra-
ça da Light, no Irajá. Mora-
dores contaram que muitos 
quiosques funcionaram nor-
malmente. Os comerciantes 
colocam diariamente mesas 
e cadeiras para atender os 

clientes, no período da noite, 
descumprindo a norma mu-
nicipal, que permite apenas o 
funcionamento com entregas.

“Pelo que entendi, a doen-
ça deve ter acabado no Brasil. 
Acredito que somos um exem-
plo para frear a covid-19. Todo 
mundo nas ruas sem se preo-
cupar com a contaminação. 
Acho que todos já estão vaci-
nados”, reclamou a moradora.

Rio e Niterói: 
mesmo com parada 
emergencial, dia 
de ônibus cheios
Rio e Niterói tiveram uma manhã com terminais e 
coletivos cheios. No BRT, intervalos de 30 minutos

ESTEFAN RADOVICZ

No Terminal de Madureira, do BRT Rio, houve registro de longas filas na espera pelo transporte

N
em mesmo o de-
creto sanitário que 
estendeu o feriado 
por dez dias e ado-

tou uma parada emergen-
cial para tentar diminuir a 
propagação do coronavírus 
e evitar um colapso na saú-
de, Rio e Niterói registraram 
aglomerações nos terminais 
rodoviários e nas principais 
estações do BRT, no caso da 
capital.

Na manhã de ontem, 
quarto dia de decreto, pas-
sageiros do transporte pú-
blico reclamaram da demo-
ra dos ônibus que saíam da 
Zona Oeste e seguiam para 
a Região Central. Houve re-
gistro de ônibus circulando 
na cidade com a capacidade 
acima do limite.

No BRT, o usuário do 
transporte reclamava das 
longas filas que se formavam 
nas estações. No Terminal de 
Madureira, na Zona Norte, o 
tempo de espera chegou a ser 
mais de 30 minutos, segundo 
reclamavam os passageiros. 
Os poucos ônibus que chega-
vam saíam do terminal lota-
dos. Hoje completa a primei-
ra semana de intervenção da 
Prefeitura do Rio no BRT.

AGLOMERAÇÃO EM NITERÓI
Na cidade vizinha, Niterói, 
que também adotou as mes-
ma medidas que a capital, a 
imagem era semelhante. No 
Terminal Rodoviário Presi-
dente João Goulart houve 

reclamação da demora dos 
ônibus. Por conta dos atra-
sos, houve aglomeração e 
longas filas.

O QUE DIZEM OS ÓRGÃOS
O DIA fez contato com as 
prefeituras do Rio e Nite-
rói, além da Rio Ônibus, 
concessionária que admi-
nistra o transporte público 
regular na capital. Em nota, 
a Secretaria Municipal de 
Transportes disse ter man-
tido o mesmo planejamen-
to operacional da frota do 
BRT dos dias úteis. “A equi-

pe de intervenção do BRT, 
em conjunto com a Secreta-
ria Municipal de Transpor-
tes, informa que manteve 
nesta segunda-feira, 29, no 
horário de pico da manhã, o 
mesmo planejamento ope-
racional da frota de articu-
lados dos dias úteis, apesar 
das medidas restritivas de 
proteção à vida em vigor 
no município para comba-
ter o coronavírus”, infor-
mou em nota.

“Na manhã de ontem, 138 
articulados foram liberados 
para a operação no sistema. 
No entanto, 15 apresentaram 

problemas mecânicos, o que 
acabou por interferir no 
planejamento e aumentou 
os intervalos. Mas é impor-
tante destacar que o número 
de quebras dos ônibus cai a 
cada dia”, concluiu.

Já a Secretaria Munici-
pal de Urbanismo e Mobi-
lidade de Niterói informou 
que está operando com a 
frota total de dias normais. 
“A Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Mobilidade 
de Niterói informa que as 
linhas municipais estão 
operando com a frota to-
tal de dias úteis normais, 
sem redução do número de 
ônibus por conta do perío-
do emergencial iniciado na 
última sexta-feira. Os fis-
cais de transporte consta-
taram redução de frota de 
ônibus intermunicipais, o 
que provocou uma concen-
tração atípica de passagei-
ros no Terminal Rodoviá-
rio João Goulart no horário 
da manhã.

Segundo a prefeitura, 
“as medidas adotadas pela 
Prefeitura de Niterói já re-
duziram os problemas veri-
ficados na última sexta-fei-
ra, mas novos ajustes ainda 
serão realizados no período 
entre 6h30 e 7h30. Muitos 
passageiros também vêm 
de cidades sem restrição de 
circulação e, com isso, aca-
bam gerando problemas de 
integração e sobrecarga no 
sistema municipal.”

 NO governador em exercí-
cio Cláudio Castro promoveu um 
evento em comemoração ao seu 
aniversário de 42 anos, no do-
mingo, em uma casa no bairro de 
Itaipava, em Petrópolis, Região 
Serrana do Rio. O evento acon-
teceu dois dias após o governa-
dor pedir para a população ficar 
em casa e evitar aglomerações. 
Pelo menos 20 pessoas estavam 
no local, todas sem máscara. A 
informação foi divulgada pelo 
colunista Ancelmo Gois, de O 

Globo, e as imagens foram re-
veladas pelo RJTV-2, da Globo.

Castro não somente desres-
peitou o decreto estadual, como 
também desobedeceu o decre-
to municipal de Petrópolis, que 
proíbe aglomerações e a reali-
zação de festas de aniversário, 
mesmo em ambientes privados, 
durante a pausa emergencial, 
que vai até domingo (4). Castro 
tentou se defender dizendo que 
não houve festa, mas sim uma 
reunião familiar.

FAÇA O QUE EU DIGO

Castro faz evento em Itaipava

Muitos passageiros 
também vêm 
de cidades sem 
restrição de 
circulação e, com 
isso, acabam 
gerando problemas 
de integração e 
sobrecarga no 
sistema municipal”
NOTA DA PREFEITURA DE 
NITERÓI

SOM ALTO

 N Nas redes sociais, mora-
dores da Taquara denun-
ciaram uma festa de música 
eletrônica com mais de 300 
pessoas que se aglomera-
vam em uma pisciana, no 
bairro da Zona Oeste. Em 
meio ao caos da pandemia, 
o evento atraía o público 
com a frase “nada melhor 
que uma piscina, bebida ge-
lada, amigos reunidos”.

Fiscais da Prefeitura do 
Rio e policiais militares foram 
ameaçados pelos frequenta-
dores do evento. A prefeitura 
disse que o organizador da 
festa foi punido e a casa mul-
tada e fechada.

 N NA MARÉ
No Parque União, na Maré, 

houve festa com aglomera-
ção de pessoas que começou 
no domingo e foi até a manhã 
de ontem. A imagem flagra-
da pelo Globocop mostrava 
homenens com fuzis.

Muita gente 
na piscina

Dos 138 articulados 
liberados para 
a operação no 
sistema, 15 
enguiçaram
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Novo calendário no Rio 
prevê vacinação para 
quem tem até 60 anos 
Doses serão aplicadas até 24 de abril. A partir de segunda-feira, 
público-alvo volta a ser alternado entre homens e mulheres

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Para vacinar, é preciso 
apresentar documento de 
identidade, CPF e, se tiver, 
caderneta de vacinação

O 
prefe i to  do Rio , 
Eduardo Paes, divul-
gou ontem um novo 
calendário de vaci-

nação contra a covid-19 na ci-
dade. Pelo planejamento fei-
to, serão imunizados pessoas 
com idades entre 60 e 71 anos. 
As doses de vacina contra o co-
ronavírus para este público-al-
vo, que começou a ser contem-
plado ontem, serão aplicadas 
até 24 de abril. 

Ontem também, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
chegou a desmentir um ca-
lendário fake que circulava 
nas redes sociais. “Não acre-
ditem em fake! ‘Bora’ vaci-
nar! O calendário segue a re-
messa de doses informada 
pelo Ministério da Saúde”, 
alertou Paes em seu Twitter 
e no Instagram. 

Hoje e amanhã serão imu-
nizados idosos com 70 e 69 
anos, respectivamente. Na 
quinta-feira, pessoas com 68 
anos e na sexta, com 67. No 
sábado, acontece a repesca-
gem para idosos com 67 anos 
ou mais. A partir da próxima 
segunda-feira, o público-alvo 
volta a ser alternado entre ho-
mens e mulheres, começando 
pelas idosas de 66 anos. No 
dia seguinte, é a vez dos ho-
mens com a mesma idade. 

Na quarta-feira, dia 7 de 
abril e quinta (8), a prefeitu-
ra imuniza mulheres e ho-
mens de 65 anos, respecti-
vamente. Na sexta-feira (9), 
a vacina será aplicada em 
mulheres de 64 anos. No 
sábado (10), podem se vaci-
nar pessoas com 64 anos ou 
mais. No dia 12 de abril, se-
rão vacinadas idosas de 63 
anos, e no dia 13, os idosos da 
mesma faixa etária. No dia 
14, tanto mulheres, quanto 
homens com essa idade po-
dem se vacinar. 

Na quinta-feira, dia 15 de 
abril, as doses serão ofereci-
das a mulheres com 62 anos. 
Na sexta-feira (16/4), para os 
homens da mesma idade. No 
sábado (17/4), a vacinação 
fica disponível para idosos 
com 62 anos ou mais.

ÚLTIMA SEMANA

Na última semana, a vaci-
nação começa com mulhe-
res de 61, na segunda-feira 
(19/4), seguida por homens 
com 61, na terça (20/4). No 

 > Para atender à ex-
pansão do calendá-
rio de vacinação, com 
novos grupos prio-
ritários incluídos, a 
Secretaria Municipal 
de Saúde abriu novos 
pontos de vacinação 
extras. Esta semana 
foram os do Jockey 
Club Brasileiro e do 
Hotel Fairmont Copa-
cabana e, hoje às 8h 
será inaugurado mais 
um ponto no Museu 
da Just iça ,  Centro 
Cultural do Poder Ju-
diciário, no Centro, 
na Rua Dom Manuel, 
29, que funcionará de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

A lém desses ,  os 
postos  no s is tema 
drive-thru do Sam-
bódromo e  do En-
genhão,  que antes 
só funcionavam aos 
sábados, agora tam-
bém abrirão durante 
a semana.

Já são mais de 250 
postos fixos de vaci-
nação (mais de 230 
deles em unidades 
de Atenção Primá-
ria) .  De segunda a 
sexta-feira há qua-
tro postos drive-thru 
funcionando: Parque 
Olímpico (Barra), En-
genhão, Sambódromo 
(Cidade Nova) e Uerj 
Maracanã (portão 7 
para carros, portão 1 
para pedestres).

Aos sábados, o dri-
ve-thru da Uerj não 
funciona, mas outros 
cinco se somam ao 
Sambódromo, Enge-
nhão e Parque Olím-
pico: Cidade Univer-
sitária da UFRJ (Fun-
dão), Parque Madu-
reira, Belizário Penna 
(Campo Grande) e 
Manoel Guilherme 
da Silveira (Bangu), 
Policlínica Lincoln de 
Freitas Filho.

Secretaria 
amplia rede 
de postos

Duque de Caxias volta a registrar longas 
filas para vacinar idosos de 65 anos ou mais
Não é a primeira vez 
que prefeitura 
provoca tumultos 
devido à imunização

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Carlos 
Alberto 

Sales teve 
que usar um 

papelão para 
se proteger 

do sol 

O município de Duque de 
Caxias, na Baixada Fluminen-
se, voltou a registrar grandes 
filas e aglomerações em pon-
tos de vacinação ontem pela 
manhã. A prefeitura anun-
ciou que qualquer idoso com 
65 anos ou mais poderia ser 
imunizado contra a covid-19. 
Com isso, várias pessoas en-
frentaram filas para se vacinar. 
Essa não é a primeira vez que 
Caxias teve aglomerações por 
conta de vacina. No começo 
do mês, o prefeito Washing-
ton Reis decidiu reduzir a faixa 
etária, de 80 anos para 60 anos 
e causou um enorme tumulto.

Carlos Alberto Sales chegou 
por volta das 7h na para tomar 
a primeira dose. Ele contou 
que a expectativa para rece-
ber o imunizante era grande. 
Por conta do sol forte, precisou 
cobrir a cabeça com papelão. 
“Estou aqui há três horas, qua-
se quatro e até agora a fila não 
andou”, lamentou.

O casal Antônio e Ana Ma-
ria Giro também foi se vacinar. 
Antônio contou que saíram 
de casa às 6h20. “Chegamos 

às 6h45 e devia ter umas duas 
mil pessoas na fila, que andou 
normalmente, mas, ao nosso 
ver, o que ficou desorganizado 
foi no momento de preencher 
a ficha. O rapaz preencheu 
rápido e voltaremos dia 19 de 
abril para tomar a segunda 
dose”, disse. 

Outros idosos reclamaram 
que a fila para pedestres não 
andava, enquanto a fila do dri-
ve-thru fluía. “Estamos aqui 
debaixo do sol quente, can-
sados, com fome e ninguém 
resolve nada”, reclamou uma 
senhora. “Vamos ter que ficar 
aqui até 17h, 18h”, reclamou 
outro idoso.

Em nota, a prefeitura infor-
mou que, através da Secretaria 

Municipal de Saúde e Defesa 
Civil, “está cumprindo mais 
uma etapa do Plano Nacional 
de Imunização (PNI) com a 
vacinação, escalonada por fai-
xa etária para evitar possíveis 
aglomerações. Nesta segunda, 
os idosos de 65 anos ou mais 
recebem a primeira dose em 
quatro pontos de vacinação: 
Praça do Pacificador, Praça da 
Maçonaria, bairro 25 de Agos-
to, Praça Alcir Cavalini, Jardim 
Gramacho e Praca do Sarapuí. 
Segundo o órgão, a demanda 
para essa faixa etária é livre e 
a grande procura pela vacina 
logo no primeiro horário da 
manhã costuma ser grande, o 
que vai diminuindo no decor-
rer da vacinação.

A prefeitura ressaltou que 
“a grande procura por vacina 
não é um problema só do mu-
nicípio de Duque de Caxias, 
mas de todo o país”. O número 
de agentes de saúde e colabo-
radores nas ações de vacina-
ção também for reforçado. 

“É importante destacar 
que por ser uma faixa etária 
de pessoas idosas, muitas ve-
zes elas precisam de acompa-
nhantes para se dirigir ao local 
da vacinação, o que aumenta o 
volume de pessoas nos locais. 
Sendo assim, as equipes de 
colaboradores têm se esforça-
do na organização das filas e 
orientação da população local, 
para o bom andamento dos 
trabalhos”, informou.

Servidores 
impedidos 
de se vacinar

Profissionais de Saúde de 
Nova Iguaçu, na Baixada, 
que não atuam na linha 
de frente do combate à 
covid-19 e não moram no 
município, têm sido impe-
didos de tomar vacina. De 
acordo com o Sindicato dos 
Assistentes Sociais do Rio 
(Saserj), os funcionários 
que não apresentam com-
provante de residência nos 
pontos de vacinação, não 
podem ser imunizados. 

O primeiro caso acon-
teceu há duas semanas, 
quando um servidor que 
preferiu não se identificar, 
precisou apresentar docu-
mento. Ele conta que en-
tregou a carteira profissio-
nal ativa, mas uma funcio-
nária do local impediu a 
imunização por ele não 
residir em Nova Iguaçu.

“Eu trabalho no muni-
cípio há anos. Eu já aten-
di mais famílias daqui do 
que do município onde eu 
moro e não tenho direito à 
vacina? Eu posso me con-
taminar e contaminar 
as pessoas. Usei todos os 
meus argumentos, mas a 
funcionária foi irredutí-
vel”, afirmou o servidor.

Procurada, a prefeitura 
não se pronunciou até o 
fechamento da edição.

CONFIRA AS DATAS

DIA 30/03  PESSOAS COM 70 ANOS

DIA 31/03 PESSOAS COM 69 ANOS

DIA 01/04 PESSOAS COM 68 ANOS

DIA 02/04 PESSOAS COM 67 ANOS

DIA 03/04 PESSOAS COM 67 OU MAIS

DIA 05/04 MULHERES COM 66 ANOS

DIA 06/04 HOMENS COM 66 ANOS

DIA 07/04  MULHERES COM 65 ANOS

DIA 08/04 HOMENS COM 65 ANOS

DIA 09/04 MULHERES COM 64 ANOS

DIA 10/04  PESSOAS COM 64 ANOS OU MAIS

DIA 12/04  MULHERES COM 63 ANOS

DIA 13/04 HOMENS COM 63 ANOS

DIA 14/04 PESSOAS COM 63 ANOS

DIA 15/04 MULHERES COM 62 ANOS

DIA 16/04 HOMENS COM 62 ANOS

DIA 17/04 PESSOAS COM 62 ANOS OU MAIS

DIA 19/04 MULHERES COM 61 ANOS

DIA 20/04 HOMENS COM 61 ANOS

DIA 21/04 PESSOAS COM 61 ANOS

DIA 22/04 MULHERES COM 60 ANOS

DIA 23/04 HOMENS COM 60 ANOS

DIA 24/04 PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS

dia 21, pessoas nessa faixa 
etária podem se vacinar. O 
calendário divulgado ontem 
termina nos dias 22, 23 e 24 
de abril, com mulheres, ho-
mens e a repescagem para 
pessoas com 60 anos ou 
mais, respectivamente.

Para vacinar, é preciso 
apresentar documento ofi-
cial de identidade, número 
do CPF e, se tiver, caderneta 
de vacinação. O comprovante 
de vacinação deverá ser guar-
dado e apresentado quando 
chegar a hora de tomar a se-
gunda dose da vacina.

 > Além dos tumultos 
nos postos de vacina-
ção, a prefeitura não 
aderiu aos dez dias de 
pausa emergencial para 
conter o avanço da co-
vid-19 e permitiu que 
todo o comércio funcio-
ne. De 26 de março a 4 
de abril, Caxias precisa 
seguir as medidas res-
tritivas impostas pelo 
decreto do governo. O 
prefeito Washington 
Reis ainda determinou 
que as escolas muni-
cipais fiquem abertas, 
contrariando o decreto 
do governador do Rio, 
Cláudio Castro.

“O comércio está 
funcionando normal. 
Nós temos uma limi-
nar, que eu ainda não 
fui notificado, para 
suspender as aulas. A 
liminar se cumpre, se 
discute na Justiça, nós 
não temos nenhuma 
dificuldade nesse sen-
tido”, afirmou.

Município 
não antecipa 
os feriados
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POLÍCIA PRENDE GRUPO QUE FURTAVA 
OVOS DE PÁSCOA NA ZONA SUL

Policiais da 12ª DP (Copacaba-
na) prenderam, na sexta-feira, 
três mulheres e apreenderam 
três adolescentes que furtaram 
R$ 1.258,20 em ovos de Pás-
coa de um supermercado, em 
Copacabana, Zona Sul do Rio. 
Um homem também foi detido 
por policiais militares e guardas 
municipais e encaminhado à 

delegacia. Os presos não tive-
ram a identificação divulgada. 
De acordo com agentes, uma 
funcionária do supermercado 
reconheceu o grupo após ver 
imagens de câmeras de segu-
rança do estabelecimento. Os 
produtos foram recuperados 
e os criminosos vão responder 
por furto.

Perícia traz detalhes dos tiros que 
mataram  Adriano da Nóbrega

Laudo da necropsia 
contradiz PMs

A necropsia da morte do 
miliciano Adriano da Nó-
brega, feita no Rio, trouxe 
detalhes dos tiros que o 
mataram, mas o laudo con-
tradiz o depoimento dos 
três policiais militares que 
fizeram o cerco e dispara-
ram contra o ex-capitão do 
Bope. O programa “Fantás-
tico”, da Globo, teve acesso 
ao laudo de necropsia e aos 
depoimentos dos PMs. 

Segundo os PMs, eles 
deram voz de prisão con-
tra Adriano da varanda, 
mas, como ele não respon-
deu, os militares forçaram a 
porta. Assim que a derruba-

ram, Adriano teria disparado 
sete vezes, mas não conseguiu 
acertar nenhum dos três. No 
mesmo momento, dois dos 
três PMs revidaram, com um 
tiro cada um, e os dois dispa-
ros atingiram o miliciano.

Segundo a necropsia, um 
projétil parece ter vindo rente 
ao chão. Uma das balas entrou 
pela cintura, do lado esquerdo, 
saiu pela clavícula e entrou no-
vamente no corpo de Adriano, 
alojando-se no pescoço. Ou-
tro dado do laudo é a falta de 
vestígios de pólvora nas mãos 
do miliciano. Segundo os PMs, 
Adriano teria atirado sete ve-
zes contra eles. 

Caso Henry: em novos áudios, ex de 
Dr. Jairinho relata agressões à filha
As conversas viraram objeto de investigação da Polícia Civil. Advogado do vereador nega qualquer conduta violenta

Henry morreu no dia 8, após ser deixado na casa da mãe, Monique Medeiros, pelo pai, Leniel Borel

U
ma ex-namorada do 
vereador Jairo Sou-
za, o Dr. Jairinho, 
padrasto de Henry 

Borel, morto no último dia 
8, procurou o pai do meni-
no, por meio de conversas de 
áudio, para desabafar sobre 
as agressões que a filha teria 
sofrido nas mãos do políti-
co. As conversas, expostas 
pelo ‘Fantástico’, da TV Glo-
bo, viraram objeto de inves-
tigação da Polícia Civil. 

O advogado de Dr. Jairinho 
e da mãe de Henry, Monique 
Medeiros, nega qualquer tipo 
de “conduta violenta”. No áu-
dio encaminhado a Leniel 
Borel, a mulher afirma ter 
medo das consequência das 
acusações dela.

“Hoje já se passaram qua-
se... quase não, oito anos de 
tudo que aconteceu comigo. E 
eu nunca fiz nada, nem nun-
ca procurei nada por medo. A 
verdade é essa. E esse medo, 
eu vou ser bem sincera, eu te-
nho até hoje. Hoje, nessa data 
de hoje, eu tenho medo de al-
guma coisa acontecer, por ele 
saber as coisas que eu sei, em 
relação a mim, que acontece-
ram comigo e com ele”.

ADVOGADO NEGA AGRESSÃO

Em entrevista ao ‘Fantástico’, 
o advogado de Dr. Jairinho, 
André França Barreto, ne-
gou qualquer agressão do seu 
cliente: “Jamais, jamais acon-

teceram (agressões). Esses 
episódios teriam acontecido 
há mais de uma década atrás 
e sem qualquer testemunha. O 
que a gente está tentando de-
monstrar é, subjetivamente: 
o Jairinho não tem qualquer 
conduta violenta de agressão”.

Segundo a ex-namorada 
de Jairinho, a filha foi agredi-
da pelo vereador quando ti-
nha apenas quatro anos. Ela 
relatou que a menina ficava 
nervosa, chorava e vomita-
va quando via Jairinho.

O advogado de Leniel Bo-
rel disse que Henry relatava 
ao pai que não gostava do pa-

Hoje já se passaram 
quase... quase  
não, oito anos de 
tudo que aconteceu 
comigo. E eu nunca 
fiz nada, nem  
nunca procurei  
nada por medo”

EX-NAMORADA DO  
DR. JAIRINHO

drasto. No último domingo 
que o pai o devolveu à casa da 
mãe, no dia 7, o menino vomi-
tou ao chegar na residência. 
“Ele vomitava quando ficava 
nervoso”.

Em um dos áudios en-
viados ao pai do menino, a 
ex-namorada de Jairinho o 
aconselha a não se culpar 
pelo o que aconteceu e a se 
manter firme diante de tudo 
o que está vivendo. “Mas, as-
sim, o que mais eu posso te 
falar é questão de você não 
desistir, sabe? De não se cul-
par, não se martirizar porque 
eu passo por isso todos os 

DIA A DIA

dias da minha vida, todos os 
dias, e por mais que a minha 
filha olhe no meu olho, como 
ela já olhou e disse pra mim: 
‘Você não teve culpa’, eu sei, 
não adianta, é muito ruim”.

O advogado de Jairinho rea-
firmou que não há nenhum in-
dício contra Jairinho e Moni-
que Medeiros. “De tudo o que 
tem sido apurado até agora, 
tudo que a gente teve aces-
so, família ou conhecidos, da 
natação, do futebol, a gente 
categoricamente afirma que 
existem elementos concretos 
a demonstrar que o Jairinho e 
a Monique não têm qualquer 

condição, probabilidade, pos-
sibilidade de terem feito do-
losamente ou ainda que cul-
posamente qualquer ato de 
agressão ao Henry”.

EPISÓDIOS RELATADOS

Em depoimento à polícia, a 
ex-namorada do vereador re-
latou episódios de agressão:

— “afirma que chegou a 
rasgar sua roupa na rua, es-
pecificamente quando a viu 
chegando em casa vindo de 
uma ‘balada’”.

— “uma vez, quando que-
ria conversar com a decla-
rante e esta se recusou, Jai-

rinho a puxou pela grade 
do portão da casa da mãe 
da declarante, o que fez com 
que batesse seus seios contra 
a grade”

— “algumas vezes em que 
(a filha) estava sozinha com 
Jairinho este a levava até 
o carro e dizia coisas como 
‘você atrapalha a vida da 
sua mãe’, ‘a vida da sua mãe 
ia ser mais fácil sem você’”.

— “dava ‘mocas’ em sua 
cabeça e torcia suas pernas e 
braços (em relação à filha)” 
em uma das vezes Jairinho a 
levou (a filha) a uma piscina 
e que neste lugar afundava 
sua cabeça embaixo d’água”.

RELEMBRE O CASO

O menino morreu no dia 8, 
após ser deixado na casa da 
mãe, Monique Medeiros, pelo 
pai, Leniel Borel. Pai e filho ti-
nham passado o fim de sema-
na juntos e, na madrugada, a 
mãe e o padrasto, o vereador 
Doutor Jairinho, encontraram 
a criança desmaiada no chão 
do quarto do casal. Ele foi le-
vado a um hospital na Barra, 
onde teve a morte constata-
da. O laudo do IML apontou 
diversas lesões pelo corpo da 
criança, infiltrações hemorrá-
gicas nas partes frontal, lateral 
e posterior da cabeça, contu-
sões no rim, no pulmão e no 
fígado. A causa da morte seria 
“hemorragia interna causada 
pelo rompimento do fígado”.

6   RIO DE JANEIRO TERÇA-FEIRA, 30.3.2021  I  O DIA



BRASIL

Bolsonaro troca 
o comando de 
seis ministérios 
em um só dia

São eles: Defesa, 
Relações 
Exteriores, Justiça 
e Segurança, Casa 
Civil, Secretaria 
de Governo e 
Advocacia-Geral 
da União

O 
governo federal pro-
moveu mudanças 
no comando de seis 
ministérios somente 

ontem. São eles: Ministério 
da Defesa, Ministério das Re-
lações Exteriores, Ministério 
da Justiça e Segurança, Casa 
Civil da Presidência da Repú-
blica, Secretaria de Governo 
da Presidência da República 
e Advocacia-Geral da União.

As informações foram 
confirmadas pela Secreta-
ria Especial de Comunica-
ção Social do Ministério das 
Comunicações.

Veja quem assume as pas-
tas: Casa Civil da Presidência 
da República: General Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pe-
reira; Ministério da Justiça e 
Segurança Púbica: Delegado 
da Polícia Federal Anderson 

Gustavo Torres; Ministério 
da Defesa: General Walter 
Souza Braga Netto; Ministé-
rio das Relações Exteriores: 
Embaixador Carlos Alberto 
Franco França; Secretaria de 
Governo da Presidência da 

República: Deputada Fede-
ral Flávia Arruda; e Advoca-
cia-Geral da União: André 
Luiz de Almeida Mendonça.

Ontem, Araújo se reuniu 
com o presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) para entre-
gar seu cargo. Araújo passou 
pouco mais de 800 dias à fren-
te do Itamaraty e vinha sendo 
contestado dentro e fora do 
governo.

PRESSÃO SOBRE ARAÚJO

A pressão sobre Ernesto au-
mentou no domingo, depois 
que o ministro acusou a se-
nadora Kátia Abreu (Progres-
sistas-TO) de fazer lobby de 
chineses durante almoço com 
ele no Itamaraty. Com o gesto, 
ele forçou novo embate entre 
o governo Bolsonaro e o Con-
gresso Nacional. Presidente da 

Ernesto Araújo e 
Bolsonaro: o agora 

ex-ministro se reuniu 
com o presidente 

para entregar 
o cargo

Secretaria de 
Segurança Pública 
da Bahia diz que 
Bope tentou 
negociar com  
o homem 

PM é 
morto 
após ‘surto 
psicótico’

Na tarde de domingo, um Po-
licial Militar foi morto a tiros 
no Farol da Barra, em Salva-
dor, após oficiais do Bata-
lhão de Operações Policiais 
Especiais (Bope) dispararem 
pelo menos dez tiros. Segun-
do a Secretaria de Segurança 
Pública da Bahia (SSP-BA), 
o Bope manteve negocia-
ções por cerca de quatro 
horas, enquanto o homem 
estava tendo um surto psi-
cótico e deu tiros para cima, 
além dos disparos efetua-
dos em direção aos policiais. 

Em nota, a secretaria afir-
mou que Wesley Goés foi 
“neutralizado” e levado para 
o Hospital Geral do Estado. 
O soldado, que estava noivo, 
chegou a ficar intubado, mas 
não resistiu. 

Ainda segundo a SSP, o 
homem foi cercado e isolado 
quando chegou ao ponto tu-
rístico,  com o rosto pintado 
de verde e amarelo, armado 
e fez os disparos. A secretaria 
afirmou também que, além 
dos tiros, ele jogou grades, 
bicicletas e isopores no mar. 
O soldado “alternava mo-
mentos de lucidez com aces-
sos de raiva, acompanhados 
de disparos”, disse a nota. 

De acordo com informa-
ções dada pelos familiares, 
Wesley nunca tinha apresen-
tados surtos psicóticos.

Após Wesley Góes ser ba-
leado, policiais fizeram uma 
mobilização na porta do hos-
pital onde o PM estava. 

Comissão de Relações Exterio-
res, a senadora disse que ape-
nas defendeu que não haja dis-
criminação à China no leilão 
do 5G e chamou o ministro de 
“marginal”. Ela recebeu apoio 
expressivo de congressistas 
que já cobravam a demissão 
de Ernesto. A tese dos interes-
ses chineses por trás da que-
da de Ernesto Araújo já vinha 
sendo apontada nos bastido-
res por aliados do ministro no 
governo e por militantes con-
servadores nas redes sociais.

A declaração do ministro, 
no Twitter, foi interpretada 
como gesto “suicida” por di-
plomatas, e uma forma de 
construir uma versão para 
justificar sua saída do cargo. 
Parlamentares e diplomatas 
avaliam que o ministro teve 
apoio do clã Bolsonaro nessa 

contra-ofensiva. Ele tem apoio 
público do deputado Eduardo 
Bolsonaro (PSL-SP), o filho do 
presidente que mais interfere 
na política externa.

SAÍDA DE AZEVEDO

Já o ministro da Defesa, Fer-
nando Azevedo, comunicou 
por meio de nota oficial divul-
gada pela assessoria que deixa 
a pasta. Azevedo destacou que 
deixa o cargo com a “certeza de 
missão cumprida”.

No comunicado, Azevedo 
agradeceu ao presidente Jair 
Bolsonaro. Na nota, não fica 
claro se Azevedo pediu demis-
são do cargo ou se foi demiti-
do. Também não é detalhado 
no texto o motivo para sair 
do cargo. “Agradeço ao Presi-
dente da República, a quem 
dediquei total lealdade ao lon-

go desses mais de dois anos, a 
oportunidade de ter servido 
ao País, como Ministro de Es-
tado da Defesa. Nesse período, 
preservei as Forças Armadas 
como instituições de Estado”, 
informou.

Fernando Azevedo também 
ressaltou que as Forças Arma-
das “nunca mediaram esfor-
ços” para responder às neces-
sidades da população. “O meu 
reconhecimento e gratidão 
aos Comandantes da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáu-
tica, e suas respectivas forças, 
que nunca mediram esforços 
para atender às necessidades 
e emergências da população 
brasileira. Saio na certeza da 
missão cumprida”, relatou.

Com informações  

do  IG e do Estadão Conteúdo
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FLUMINENSE X VASCO

Tricolor e Cruzmaltino medem forças
Com as duas equipes vindas de tropeços e fora do G-4 do Carioca, Roger Machado e Marcelo Cabo se enfrentam no clássico

A
pós tropeçaram na 
última rodada, Flu-
minense e Vasco se 
enfrentam hoje pelo 

Carioca. O clássico será dis-
putado às 21h35, no Raulino 
de Oliveira, em Volta Redon-
da, por conta da proibição de 
jogos acontecerem na cidade 
do Rio durante esta semana.

Com nove pontos em qua-
tro jogos, o Fluminense quer 
vencer para retornar ao G-4. 
Com a derrota para o Volta 
Redonda, o Tricolor foi ul-
trapassado por Madureira e 
Portuguesa. A equipe das La-
ranjeiras ocupa no momento 
a quinta colocação.

Roger Machado deve-
rá contar com o retorno de 
Luccas Claro no clássico. 
Com isso, o Fluminense de-
verá ir para campo com Mar-
cos Felipe, Calegari, Nino, 
Luccas Claro e Egídio; Mar-
tinelli, Yago Felipe e Nenê; 
Luiz Henrique, Lucca e Fred.

Com apenas uma vitória 
em seis jogos no Campeonato 
Carioca, o Cruzmaltino pre-

cisa pontuar na competição. 
Na última rodada, a equipe de 
São Januário cedeu um em-
pate ao Madureira após estar 
vencendo o confronto por dois 
gols de diferença. A equipe de 
Marcelo Cabo deverá ser esca-
lada com Lucão, Cayo Tenó-
rio, Leandro Castan, Ricardo 
Graça e Zeca; Bruno Gomes, 
Matías Galarza, Carlinhos e 
Marquinhos Gabriel; Gabriel 
Pec e German Cano.

MORATO RECEBE A 10
Novo reforço do Vasco, o ata-
cante Morato, ex-jogador do 
Bragantino, foi apresentado 
ontem e recebeu a camisa 10 
do Cruzmaltino. “Para mim 
é um prazer vestir a camisa 
10, usada por tantos jogado-
res fizeram história no clube. 
Sei que é difícil, mas quem 
sabe eu possa também fazer 
a minha história no Vasco. 
Sei que tudo que eles conse-
guiram não foi do dia para 
noite, então é preciso ter 
calma, mas claro focar nos 
meus objetivos”, afirmou.

FLAMENGO

BOTAFOGO

A influência de Ceni no Carioca
Técnico participou ativamente do trabalho de Maurício Souza

Após quatro vitórias, um em-
pate e uma derrota, Maurício 
Souza passa o bastão para Ro-
gério Ceni, que estava traba-
lhando na preparação do gru-
po principal para a temporada 
2021. O primeiro desafio do 
treinador tem data, hora e lo-
cal definidos: amanhã, contra 
o Bangu, no Raulino de Olivei-
ra, em Volta Redonda, às 21h.

Mas o que pouca gente sabe 
é que Ceni teve participação 
direta e indireta no desempe-
nho do Flamengo nas seis pri-
meiras rodadas da Taça Gua-
nabara. A primeira interferên-
cia foi na escolha de jogadores 
do elenco principal que iriam 
ajudar a garotada no início do 
Carioca para que ele pudesse 

Mauricio e Ceni: troca de ideias

ver atuando e dar mais ‘minu-
tagem’, pois não estavam re-
cebendo muitas chances na 
temporada 2020.

O treinador participa-
va ativamente dos treinos 
comandados por Maurício 
Souza. Embora não estives-
se presente em todos, pois ti-
nha a missão de conduzir as 
atividades para o grupo prin-
cipal, Ceni gostava de estar 

presente nos treinos táticos 
para passar orientações e di-
zer como que gostaria de ver 
os atletas nas atividades.

Em muitos momentos, 
Ceni solicitava a mudança do 
horário do treino do grupo do 
Estadual para que a sua agen-
da de atividade do elenco pro-
fissional se encaixasse e, com 
isso, tivesse como fazer parte 
do treinamento dos atletas 
que estavam disputando o 
início do Carioca.

Nos jogos, Ceni conversava 
com Maurício Souza antes e 
durante, com direito a idas ao 
vestiário para passar orienta-
ções e sugerir substituições. 
Contra o Boavista, por exem-
plo, a transmissão da Record 
flagrou o principal auxiliar 
de Ceni, Charles Hemblert, 
conversando com Maurici-
nho. Logo depois, o técnico 
fez alteração, que foi a saída 
de Pepê para a entrada de Ro-
drigo Muniz.

Chamusca exalta virada no fim
No último domingo, o Bota-
fogo vinha tendo mais uma 
atuação irregular no Cam-
peonato Carioca e parecia 
que mais uma vez sairia de 
campo sem gols e com um 
tropeço. Porém, no fim, Ênio 
e Marco Antônio marcaram, 
e o Glorioso virou a partida 
contra o Nova Iguaçu. O re-
sultado e o poder de reação 
foram exaltados pelo treina-
dor Marcelo Chamusca.

“O resultado foi fundamen-
tal, até pela nossa condição de 
tabela. Precisávamos vencer, 
nos aproximar do G-4. A gente 
jogou em busca desse objetivo. 
Vencer nos dá confiança e nos 
deixa em melhor condição de 

Vitória alvinegra é festejada

tabela. O resultado foi muito 
importante. A forma como 
aconteceu foi melhor ainda, 
porque foi com superação, a 
gente acreditou até o fim. Isso 
dá confiança, a certeza de que 

deixaram tudo dentro do cam-
po”, afirmou.

O meia Marco Antônio, 
contratado do Bahia, recebeu 
elogios à parte de Chamusca. 
Além de fazer o gol da vitória, 
ele também cobrou a falta que 
resultou no gol de Ênio. “Co-
nheço desde a época da base, 
é um jogador que tem algumas 
virtudes muito interessantes. 
Faz as três funções da frente. 
É um jogador extremamente 
qualificado. Finalizou muito 
bem, mesmo num campo mui-
to precário. Estou muito feliz 
em ter conseguido trazê-lo 
para o Botafogo. Já mostrou 
seu cartão de visitas. Entrou e 
agregou muito”, disse.

RAFINHA É DO GRÊMIO
O clube gaúcho acertou a contratação 

do lateral-direito Rafinha como o 

primeiro reforço para a temporada 2021.

PROJEÇÃO

 NO volante Martinelli, de 19 
anos, experimentou uma 
sensação única pelo Flumi-
nense contra o Volta Redon-
da, na sexta-feira. Pela pri-
meira vez, o jogador iniciou 
um jogo como titular e o Tri-
color foi derrotado. No entan-
to, o tropeço já faz parte do 
passado, e hoje, o Fluminen-
se tem o Vasco pela frente. 

“Clássico é sempre decidi-
do em detalhes. Na tempora-
da passada, tivemos um óti-
mo desempenho. Estamos 
estudando o Vasco. É uma 
equipe em reconstrução, será 
um grande jogo, um divisor de 
águas, temos que estar fo-
cados porque o torneio está 
se afunilando e somente os 
quatro primeiros vão avan-
çar”, afirmou.

NA COLINA

 NO processo de reformula-
ção do Vasco está a todo va-
por. Atento, diretor-executivo 
do clube, Alexandre Pássaro 
destacou que o Cruzmaltino 
ainda mira dois reforços para 
fechar o ciclo de contratações 
para o Campeonato Carioca.

“É natural que estejamos 
em busca de reforços. A gente 
deve ter mais um ou dois jo-
gadores chegando para esse 
momento. A nossa recons-
trução é constante”, afirmou. 
“Naquele momento pós-es-
tadual, vamos buscar peças 
pontuais, de acordo com 
nossas observações em rela-
ção ao elenco. Mas nesse mo-
mento devem chegar mais 
um ou outro reforço para o 
Estadual”, disse Pássaro.

Dois reforços 
na mira

‘Divisor  
de águas’

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

MEDIDA NECESSÁRIA

A 
CBF, em votação com os clubes na últi-
ma semana, implementou por maioria, 
nas Séries A e B, um limite de troca de 

técnicos por competição. As equipes poderão 
mudar de comando apenas uma vez durante 
as 38 rodadas. E os treinadores só poderão as-
sumir dois times por campeonato. A intenção 
clara é diminuir a ‘dança das cadeiras’ e valo-
rizar o trabalho do profissional, dando tempo 
e fazendo os clubes terem mais paciência com 
cada técnico. Um levantamento feito pelo ‘Ge.
com’ detalhou que apenas 41 dos 300 times 
que disputaram a Série A nos últimos 15 anos 
teriam burlado a nova regra. A conta partiu 
do ano de 2006. Dentre os cariocas, Botafogo 
(2020), Flamengo (2015) e Fluminense (2009) 
se destacam. E outro ponto importante é que, 
dos 41 times, 21 foram rebaixados com a troca 
excessiva de comando. 

Presidente da CBF, Rogério Caboclo: nova regra sobre técnicos

PELA IGUALDADE!

 NO Diário Oficial trouxe medida importantíssima para a 
igualdade no esporte: qualquer prêmio esportivo com re-
cursos do município do Rio, dentro da cidade, terá que ser 
igual para homens e mulheres. A reivindicação é antiga e a 
Secretaria Municipal de Esportes vai fiscalizar as compe-
tições. Se os organizadores não cumprirem, levarão adver-
tência. Caso insistam, terão que devolver o valor em 10 dias.

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

 NFluminense e Vasco se en-
frentam hoje pelo Carioca. 
Esse tem sido o clássico mais 
imprevisível no Rio de Janei-
ro. Mesmo com o Flu vivendo 
melhor fase do que o Gigante 
da Colina há mais de um ano, 
o time de São Januário sempre 
apronta diante do Tricolor. Vai 
ser legal, pois será o primeiro 
da competição com as duas 
equipes com os titulares. Es-
pero um jogo franco e aberto. 
Tem mais coisa em jogo do que 
apenas três pontos. Assim que 
a gente gosta!

SEMPRE 
IMPREVISÍVEL

 NO ano ainda segue nos 
assombrando com a pan-
demia. O Brasil, com mais 
de 310 mil mortes, é o pior 
lugar do mundo no mo-
mento quando se fala sobre 
a doença. E quem sofre tam-
bém são os clubes de fute-
bol, principalmente com a 
perda de bilheteria. O Fla-
mengo, por exemplo, terá 
prejuízo de cerca de R$ 100 
milhões. O presidente Ro-
dolfo Landim (foto) vai ten-
tar compensar com metas 
ousadas nas competições.

FLA PERDERÁ  
R$ 100 MILHÕES
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ECONOMIA

Fuja dos juros do especial em alta
Especialistas orientam migrar para crédito mais barato. Veja como consultar as taxas

Taxa média cobrada no rotativo do cartão caiu 2,3 pontos percentuais

Os juros do cheque espe-
cial registraram aumento de 
120,3% ao ano para 124,9% ao 
ano de janeiro para fevereiro. 
Já a taxa média total cobrada 
por bancos no rotativo do car-
tão de crédito caiu 2,3 pontos 
percentuais no mesmo perío-
do, passando de 329,0% para 
326,7% ao ano. Os dados fo-
ram divulgados ontem pelo 
Banco Central. Especialistas 
ouvidos por O DIA orientam 
fugir de dívidas dessas moda-
lidades de crédito. 

Marlon Glaciano, especiali-
zado em finanças e planejador 
financeiro, avalia que, apesar 
do recuo, os juros do rotativo 
do cartão ainda são um dos 
mais elevados. Para ele, com 
a pequena redução, muitos 
contratos antigos estão defa-
sados. Sendo assim, segundo o 

especialista, vale a pena fazer a 
portabilidade, ou seja, transfe-
rir o débito para outro banco. 
“Cabe uma redução significa-
tiva ao fazer a portabilidade 
para outra instituição com 
taxa menor. Observe se valerá 
a pena”, aconselha.

Há também a opção de 
migrar a dívida do cheque 
especial ou do rotativo do 
cartão para outra modali-
dade de crédito. Filipe Pires, 
coordenador do MBA de fi-
nanças do Ibmec RJ, ponde-
ra que há outras linhas de 

crédito, desde CDC (Crédito 
Direto ao Consumidor) ao 
consignado, com taxas mais 
baratas, por exemplo. 

No site do BC, é possível 
consultar e comparar as taxas 
dos bancos e das modalidades 
de crédito (cheque especial, 
cartão de crédito, crédito con-
signado, entre outras). Basta 
acessar o link: https://www.
bcb.gov.br/estatisticas/txjuros 
e selecionar a opção desejada. 

Conforme Glaciano, o pon-
to chave para quem está com 
dívidas continua sendo resol-
ver o problema pela raiz, com 
um planejamento financei-
ro. “Em primeiro lugar, cada 
pessoa deve criar a sua rota 
financeira, que significa sa-
ber exatamente quais são as 
suas despesas mensais e de 
longo prazo juntamente com 
as suas receitas, tendo base 
para tomar as melhores de-
cisões”, explica.

Pesquisa diz que 83% dos entrevistados 
vão evitar comprar além do necessário

Consumidor não vai 
estocar alimentos

Pesquisa da Associação de 
Supermercados do Estado 
do Rio (Asserj) mostra que 
a maioria dos consumido-
res não pretende estocar 
alimentos para o feriado 
emergencial decretado 
pelo governo do estado, en-
tre 26 de março e 4 de abril. 
Os dados registraram que 
mais de 83% dos entrevis-
tados afirmaram que não 
vão comprar além do neces-
sário nos dias de restrições.

A pesquisa ouviu consu-
midores entre 18 e 70 anos, 
de diferentes classes e pro-
fissões nas principais redes 
de supermercados do RJ, 
nos dois dias que antece-
deram o início do superfe-
riado. Segundo a consulta, 
cerca de 70% dos consu-

midores pretendem comprar 
alimentos congelados devido 
à praticidade e à comodidade. 
Para quase 60% dos entrevis-
tados, a carne para churrasco 
não vai faltar para aproveitar 
os dias com a família.

Aproximadamente 55% 
dos entrevistados pretendem 
comprar massas e os pães - 
especialmente o pão francês 
- não vão faltar no carrinho 
de compras. Os produtos de 
limpeza também foram men-
cionados por 47% dos entre-
vistados, seguido pelos pe-
tiscos, como amendoins, sal-
gadinhos e biscoitos (46%). 
Doces e guloseimas são a 
preferência para 32% dos 
entrevistados. Cerca de 25% 
afirmaram que pretendem 
comprar bebidas alcóolicas.

Há 3,3 mil vagas de emprego e estágio 
Chances abrangem várias regiões, áreas e níveis de escolaridade. Inscrições são feitas pela internet

IMAGEM INTERNET

Quem está a procura de emprego no Rio tem oportunidade de vagas com carteira assinada, treinamento e benefícios indiretos 

M
esmo com as incer-
tezas, dificuldades 
do cenário econô-
mico atual do país 

e o desemprego em alta, é 
possível tentar uma vaga de 
trabalho. O DIA reuniu 3.317 
chances de emprego e estágios 
para diversos níveis de esco-
laridade. Algumas, inclusive, 
sem necessidade de experiên-
cias anteriores. 

Na Comunidade Gerando 
Vidas, por exemplo, há 133 
vagas das seguintes áreas: 
auxiliar de serviços gerais, 
recepcionista, controlador 
de acesso, maqueiro, técni-
co de enfermagem, assisten-
te administrativo, telemar-
keting, auxiliar de vendas, 
caixa, entre muitas outras. 
Para se inscrever no proces-
so seletivo, basta acessar 
o portal do Facebook, ht-
tps://www.facebook.com/
sougerandovidas/.

A Recrutadora Luandre 
tem 430 vagas, entre elas de 
analista administrativo, ana-
lista de atendimento médico, 
assistente administrativo, 
assistente de compras efeti-
vo, auxiliar administrativo, 
enfermagem, fisioterapeuta. 
Os candidatos devem se ca-
dastrar no www.candidato.
luandre.com.br ou no app da 
Luandre disponível nas plata-
formas iOS e Android.

A Droga Raia oferece 85 
vagas para farmacêuticos 
no Rio. Os recrutados atua-
rão em unidades nas zonas 

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br

Norte, Sul e Oeste, além da 
Baixada, Volta Redonda e 
Região dos Lagos. A empresa 
oferece treinamento, plano 
de carreira, salário compa-
tível com o mercado, vale-
-transporte, vale-refeição, 
vale-alimentação, além de 
outros benefícios. Os currí-
culos para site Vagas.com, no 
link: https://trabalheconos-
co.vagas.com.br/drogaraia/
oportunidades.

A OLX Brasil anunciou 113 
oportunidades. As vagas são 
para diversas áreas, totalizan-
do 57 em tecnologia, 45 em 
negócio (comercial, atendi-
mento, finanças, RH) e 11 em 
produto. Nas áreas de tecnolo-
gia e produto, oferece trabalho 
100% em home office após a 
pandemia, possibilitando que 
profissionais que não residam 
no Rio e SP candidatem-se às 
vagas. Seleção é feita por meio 
remoto. O link para inscrição: 
https://careers.smartrecrui-
ters.com/OLXBrasil

O Triider, plataforma de 
serviços de manutenção e pe-
quenas reformas, expandiu 
sua atuação para o Rio em 
março e já anuncia 400 pos-
tos de trabalho para autôno-
mos. A empresa tem oportu-
nidades para profissionais de 
manutenção, pintura, hidráu-
lica, elétrica, marido de alu-
guel, entre outros oferecidos 
pela plataforma. Para se can-
didatar, basta acessar o link: 
https://www.triider.com.br/
pre-cadastro/.

 > Além de vagas de traba-
lho, existem oportunidades 
para quem também procu-
ra estágio. Ao todo o CIEE/
RJ oferece 1.890 vagas, sen-
do 1.052 para Ensino Supe-
rior e 838 para Ensino Mé-
dio. Há vagas para também 
para jovem aprendiz. 

As áreas disponíveis são 
para, Administração, Direi-

to, Comunicação, Ciências 
Contábeis, Nutrição, Me-
dicina, Medicina Veteriná-
ria, Contabilidade e entre 
outras. Para se inscrever 
acesse o portal de inscrição 
www.ciee.org.br, o CIEE 
recruta Pessoas com Defi-
ciência-PCD: interessados 
enviar currículo para pro-
gramapcd@cieerj.org.br. 

A Fundação Mudes ofe-
rece, nesta semana, 266 va-
gas de estágio, nos níveis 
superior, médio e técnico.

O valor da bolsa-auxílio 
que será paga pode chegar 
a R$ 2 mil. Para se candida-
tar, basta acessar o site ht-
tps://www.mudes.org.br/. 
Tanto a candidatura para 
as vagas, como os processos 

seletivos ainda estão sendo 
feitos de maneira remota, 
por meio de telefone e tam-
bém internet. 

Caso haja alguma dúvida 
sobre o processo de inscri-
ção, é só entrar em contato 
com a Fundação Mudes por 
e-mail gedipcal@mudes.
org.br ou pelo Fale Face-
book ou Instagram.

Fique de olho nas oportunidades para começar a carreira
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Depois da segurança, 
vacina para a educação

DIVULGAÇÃO PMERJ

Policiais militares, bombeiros e demais agentes serão priorizados 

O 
g o v e r n a d o r  e m 
exercício Cláudio 
Cas t ro  anunc ia 
hoje  o  p lano de 

imunização contra a co-
vid-19 das forças de segu-
rança do Rio de Janeiro — 
como policiais e bombeiros 
militares, em razão do risco 
de contágio ao qual os agen-
tes estão submetidos. O pró-
ximo passo, afirmam fontes, 
é priorizar a vacinação dos 
professores e profissionais 
de Educação de todo o esta-
do, o que alcança, ao todo, 
300 mil educadores — das 
redes estadual e municipais 
e do setor privado.

Somente na Secretaria 
Estadual de Educação, são 
70 mil servidores que atuam 
nas escolas e que deverão ser 
contemplados com o progra-
ma prioritário. No entan-
to, ainda não está definido 
como será esse modelo, pois 
neste momento o foco é imu-
nizar os agentes de seguran-
ça — que, pela natureza do 
trabalho, atuam nas ruas e 
delegacias, por exemplo.

Com isso, o Rio acompa-
nha o movimento de outros 
estados que seguem o Plano 
Nacional de Operacionaliza-
ção de Vacinação contra a Co-
vid-19, mas que estão decidin-
do priorizar os profissionais de 
segurança e professores.

 n Apesar de ter avançado nas 
articulações com o Planalto, o 
governo do Rio pode ter que es-
perar um pouco mais para rea-
lizar concursos na área de segu-
rança e repor cargos que estão 
vagos. Isso porque, devido ao 
recrudescimento da pandemia 
e ao novo momento que o país 
atravessa, é possível que fique 
em ‘suspenso’ o projeto de lei 
autorizativo — que já tramita 
na Câmara dos Deputados.

O Parlamento quer dar 
prioridade máxima a votações 
de medidas de combate à co-
vid-19. Até mesmo as refor-
mas tributária e administra-
tiva — defendidas pelos presi-
dentes das Casas legislativas, 

Arthur Lira (PP-AL), e Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) — estão 
em segundo plano durante 
esse período.

Sob vigência do Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF), o 
Rio precisa de aval da União 
por meio de lei para contra-
tar novos servidores, mesmo 
que seja para reposição de 
vacâncias.

A expectativa é que o sinal 
verde saia, porém, com a piora 
da pandemia, não se sabe mais 
quando. Para tentar evitar 
mais demora, governadores de 
outros estados que pretendem 
aderir ao regime também en-
traram no circuito e estão em 
articulações com o Congresso.

AVAL PARA CONCURSOS

Rio pode ter que esperar mais

Neste momento, Parlamento prioriza medidas de combate à covid

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

DE OLHO

300 MIL 70 MIL

Total de profissionais da 
área de Educação em todo o 
Estado do Rio, alcançando 
redes pública e privada. Só na 
Seeduc, são 70 mil servidores

Profissionais de segurança do 
Rio somam mais de 70 mil. 
Para se ter uma ideia, somente 
na PM são 44.593; no Corpo de 
Bombeiros, 12.197

 > O programa de va-
cinação dos profissio-
nais de segurança con-
templa não só os PMs, 
bombeiros militares, 
policiais civis, servi-
dores do Degase e po-
liciais penais (Seap) — 
alcançando mais de 70 
mil agentes do Rio —, 
mas também agentes 
da Polícia Federal e da 
Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) que atuam 
no estado fluminense. 

O lançamento será 
de forma híbrida, com 
a participação (presen-
cial e virtual) dos secre-
tários das pastas, gesto-
res da PF e PRF.

Vale lembrar que, 
na semana passada, o 
governo de São Paulo 
confirmou a inclusão 
de policiais federais e 
rodoviários federais 
no plano de imuniza-
ção das forças de segu-
rança. A medida se deu 
após muita interlocu-
ção das carreiras.

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

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

 

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

OPERADOR V/TEXTO
Cnc com curso Senai ou 
similar sem experiência. Da-
mos preferência moradores: 
Regiões de Bangu, Jacare-
paguá/ Madureira. Currí-
culo para: rh@icram.ind.br  
Tel:96477-1232 zap
 
OPERADOR V/TEXTO
Programador/ Operador Cen-
tro de Usinagem comando 
Mitsubishi. Campo Grande. 
Salário R$2.750,00 +benefí-
cios. Currículo para: carolfg-
vh@gmail.com

 

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

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

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

 



Valentina Bulc, a 
Bia de ‘Salve-se 
quem Puder’ é a 

mais nova 
embaixadora da 

campanha 
‘Segunda sem 

Carne’, da 
Sociedade 

Brasileira 
Vegetariana. A 

atriz tem 
compartilhado 

conteúdos de 
conscientização 

quanto a 
diminuição do 

consumo de 
carnes e vídeos 

de receitas 
vegetarianas nas 

redes sociais. 

FábiaOliveira

EMBAIXADORA DE 

Ontem foi dia de vacinação para mais dois artistas: 

o apresentador Fausto Silva e o cantor Zé Ramalho. 

Aos 70 anos, Fausto esteve pela manhã em um posto 

de vacinação drive-thru, em São Paulo, enquanto Zé 

Ramalho, de 71, se vacinou em um posto na Gávea, 

Zona Sul do Rio. Atualmente, pessoas de 69 a 71 anos 

estão sendo atendidas em diversos pontos de vacina-

ção, de acordo com a fase atual do Plano Nacional de 

Imunização do Ministério da Saúde.

PRIMEIRA DOSE PARA 

FAUSTÃO E ZÉ RAMALHO
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O 
que as paredes do escritório do deputado 
federal Guilherme Mussi, localizado na 
Rua Amauri, no Itaim Bibi, área nobre de 

São Paulo, não podem falar, esta coluna de 
apenas seis leitores conta. Como já antecipado 
por esta colunista, Marina Ruy Barbosa vive 
atualmente um relacionamento às escondidas 
com o político. Mas o que ninguém sabe, e nós 
contamos agora, é que a relação, pasmem, está 
vivíssima desde meados do ano passado, quan-
do a atriz começou a frequentar o escritório do 
deputado, ainda casada com seu ex-marido, 
Alexandre Negrão, que na ocasião, era grande 
amigo de Mussi.

A ruiva começou a frequentar o local registran-
do sua entrada na recepção com um nome 
fictício, mas com a aprovação de Mussi, é claro. 
Segundo fontes da coluna, em julho do ano 
passado começou a virar rotina no escritório a 
liberação de funcionários logo após o horário de 
almoço. Ninguém entendia muito e, a princípio, 
acreditavam se tratar de reuniões particulares 
que envolvem política. A teoria era essa, até o dia 
em que os primeiros funcionários chegaram ao 
local no dia seguinte da liberação e encontraram 
o lounge onde convidados são recepcionados 
revirado de cabeça pra baixo. Entre os objetos 
jogados ao chão estava a peça chave que matou 
a charada: um pacote de meias da marca Ginger, 
de propriedade de Marina. Bastou encontrar a 

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO INTERNET 

CAMPANHA 

VEGETARIANA 

embalagem das meias para vir a confirmação de 
que não, as ‘reuniões’ não eram sobre trabalho.

O responsável pela dispensa dos funcionários 
mais cedo era sempre o assessor de Guilherme 
Mussi, que vem a ser casado com a sócia de 
Marina na marca de roupas. Além dos encontros 
a dois, Mussi e Marina também jantavam no 
escritório ao lado do assessor e da sócia da atriz. 
Vale dizer que, meses antes de Marina começar a 
frequentar sozinha o escritório de Mussi, o ex-
-marido dela, Xandinho Negrão, também fre-

quentava o local. No início do ano passado 
mesmo o piloto foi visto por lá. 

Esta humilde coluna já havia antecipado que 
Mussi e Marina estavam construindo uma casa 
juntos. E não é que toda semana tinha arquiteto 
no escritório do deputado fazendo reuniões? 
Pois bem. Na semana passada, Mussi e Marina 
viajaram juntos para as Maldivas em lua de mel. 
O casal embarcou de volta para o Brasil neste 
domingo (28). Ou seja, o romance segue de 
vento em popa!

ROMANCE ÀS ESCONDIDAS 

Encontros secretos de Marina com 

deputado acontecem há mais de seis meses 
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EX-BBB FAZ PRIMEIRA 

CAMPANHA INTERNACIONAL
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Boa notícia! Zilu Godói está curada da Covid-19. A 

empresária e ex-mulher do cantor Zezé di Camargo 

fez questão de mostrar o resultado negativo do exa-

me em sua rede social: “Eu venci a Covid! Quero aqui 

compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz 

ontem.... e graças a Deus e às orações de todos vocês 

eu estou curada da Covid. Obrigada por tanto carinho 

e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer 

desses dias. Gratidão! Que nosso Senhor cure todas 

as pessoas que estão enfermas desse vírus e proteja 

todos nós”, escreveu ela em publicaão no Instagram.

A saia de Fiuk foi tema de muita confusão no ‘BBB 21’ na 
semana passada, mas, ontem,o repórter do ‘Mais Você’, 
Ivo Madoglio acabou ressuscitando a polêmica ao apre-
sentar o quadro ‘Giro BBB’ com um modelo plissado preto. 
“Não sei se dá para mostrar para você, mas  eu vim de saia. 
É uma homenagem ao Fiuk, porque homens podem andar 
de saia, sim. Vocês, mulheres, é quem estão com toda a 
razão de tudo, porque andar de saia é gostoso, é fresqui-
nho”, explicou o jornalista sobre a experiência para Ana 
Maria Braga.
Vale lembrar que na semana passada ao ver Fiuk de saia 
antes de uma festa, Rodolffo comentou que não daria 
para levá-lo para as baladas de Goiânia com aquele fi-
gurino e depois insinuou que o filho de Fábio Jr não seria 
‘macho’. A confusão gerou revolta entre outros partici-
pantes, como Gil, que até colocou o sertanejo no paredão 
alegando comentários homofóbicos. 

SAIA PARA TODOS

CURADA DA COVID

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

roteirista Valmir 
Moratelli lança 
na próxima quin-
ta-feira (8)seu 
novo livro, Ar-
mários Abertos 
- depoimentos 
sobre a diversi-
dade sexual, que 
são depoimen-
tos de diferen-
tes pessoas que 
narram suas ex-
periências mais 
íntimas sobre a 
descoberta da 
própria sexuali-
dade e como se 
definem den-
tro das amplas 
camadas da di-
versidade sexual 
humana.

Adriana Bombom foi dançarina e assistente de palco de Xuxa durante sete anos. Mais 
tempo do que muitas paquitas cantaram e dançaram ao lado da apresentadora entre o 
final dos anos 90 e início de 2000 na Globo. Pois bem. Ela foi a única que ficou de fora da 
homenagem que o programa ‘Superbonita’, da GNT, fez para a Rainha dos Baixinhos no 
último sábado, 27, dia do seu 58º aniversário. “Não entendi porque não colocaram o meu 
depoimento. Eu gravei assim como todas as paquitas e justamente o meu não foi 
passado. O único. Fiquei muito triste”, revelou Bombom.

Na atração comandada por Taís Araújo, Xuxa falou sobre vários assuntos polêmicos e 
recebeu depoimentos de familiares, Sasha, Junno Andrade e ex-paquitas. A coluna 
procurou a assessoria da GNT que informou: “Os depoimentos foram pedidos a amigos e 
familiares. Porém, infelizmente, pelo prazo para a finalização e edição do material, só 
entraram no programa os que foram enviados até a data comunicada aos mesmos”.

A ex-BBB Ivy Moraes participou como garota-propaganda de uma 

campanha de sapatos para Pably Sandre, uma marca localizada em 

Atlanta, nos Estados Unidos. Dona de uma beleza estonteante, Ivy colhe 

frutos até hoje de sua participação no ‘Big Brother Brasil’.

“Estou muito feliz. Eu nunca tinha feito fotos para fora do país. Tomara 

que seja só o começo e quem sabe eu ganhe mais do que o prêmio do 

BBB. Essa é minha meta”, confessa a morena.

Clipe novo na área
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O rapper L7NNON lança hoje, às 14h, nas plataformas digitais, a 
música ‘Da Boca’. No clipe da faixa, gravado na comunidade do 
Vidigal, Zona Sul do Rio, L7NNON estreia como ator ao lado de 
grandes nomes da dramaturgia como Dandara Mariana e de 
Jonathan Azevedo. A produção do single é assinada por Papatinho, 
parceiro de longa data de L7, e a direção do clipe fica com Cherry 
Rocha, ambos referências nos seus respectivos setores.

APÓS ATAQUE DE KAJURU

GIMENEZ FAZ CARTA ABERTA 

REPRODUÇÃO
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Na noite da última quinta-feira, Luciana Gime-

nez foi atacada pelo senador da república Jorge 

Kajuru, durante uma live com a influenciadora 

Antônia Fontenelle. Sem nenhuma prova do 

que falava, o político proferiu falas contra a 

honra da apresentadora da RedeTV!, chegan-

do a afirmar que ela era uma garota de progra-

ma e desqualificada. Luciana Gimenez então 

enviou uma carta aberta à imprensa, como 

um ato de solidariedade a todas as mulheres 

que diariamente são chamadas de loucas, são 

agredidas ou até vivem relações tóxicas.

“Mulheres, está em nossas mãos parar os 

abusadores, seja aquele que faz a piadinha 

que constrange, mesmo que na cabeça dele 

seja um elogio, até os que nos violam física e 

psicologicamente. 

Temos que parar de normalizar e aceitar quan-

do homens nos chamam de loucas, e quando se 

acham no direito de inventar histórias para nos 

diminuírem mexendo com nossa honra. Está na 

hora de transformar nossa dor em força, nos-

sas lágrimas de tristeza em de felicidade. Está 

na hora pararmos de pedir respeito e sermos 

respeitadas pelo simples fato que é um direito 

nosso, não um pedido”, diz um trecho da carta.

Camilla Camargo fez uma surpresa e tanto para a tia Luciele Di Camargo e o marido, o ex-jogador Denilson. 
A atriz convidou os dois para  padrinhos da filha recém-nascida, Júlia. A irmã de Zezé e Luciano chegou a 
chorar na hora do convite. “Recebi o convite para ser madrinha da pequena Júlia. Óbvio que aceitamos! 
Acaba logo pandemia! Quero muito mimar essa boneca”, disse emocionada a também atriz.

PRESENTE PARA A TIA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

ADRIANA BOMBOM  

FICA DE FORA DE ESPECIAL 

PARA XUXA MENEGHEL
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LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
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8388. Anúncios para o Interior: 2222-8279 - Negociações 
com agência: 2222-8388. 
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8h às 12h30 e das 13h30 às 17h. 
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 N O Congresso Nacional – deputados e senadores – e em 
especial os presidentes do Senado e da Câmara, Rodrigo 
Pacheco (MG) e Arthur Lira (AL), respectivamente, são 
responsáveis diretos por parte dos altos números de 
contaminação por coronavírus em Brasília. A decisão de 
manter as atividades parlamentares e as portas abertas 
das dependências de anexos e gabinetes durante a dis-
cussão das emendas do Orçamento da União lotou a ca-
pital. Estima-se que mais de mil prefeitos e vereadores 
visitaram Brasília em fevereiro e parte de março, sem 
contar lobistas e empresários, muitos deles contamina-
dos e assintomáticos. O resultado se vê com registros 
de assessores contaminados em vários gabinetes das 
Casas. Até ontem à noite, o DF registrava 5.757 mortes, 
mais de 340,4 mil contaminados e cerca de 318,8 mil 
recuperados da covid-19.

Alto preço
 NDurante a maratona 

dos prefeitos e vereadores 
atrás de emendas, os de-
partamentos médicos das 
Casas ficaram lotados. Mé-
dicos constataram nume-
rosos casos em testes.

Três senadores
 NHá uma suspeita de que 

o saudoso senador Major 
Olímpio tenha se contami-
nado numa dessas visitas 
ao gabinete. Três senado-
res (Arolde de Oliveira e 
José Maranhão, além de 
Olímpio) já morreram ví-
tima da doença.

Uma cidade
 N O Congresso é pratica-

mente uma “pequena ci-
dade”. Num dia normal, 
cerca de 30 mil pessoas 
passam pelas dependên-
cias das Casas.

Alívio na roça
 NNão é só o ex-presiden-

te Lula quem respira ali-
viado com a anulação das 
condenações sob a caneta 
do então juiz federal Sergio 
Moro. Comemora também 
quem é apontado como 
verdadeiro dono do sítio de 
Atibaia (SP), Jonas Suassu-
na, onde a Operação Lava 
Jato encontrou supostas 
provas mais robustas que 
as do caso do tríplex do 
Guarujá (SP).

Cantinho camarada
 NA despeito de a Polícia Fe-

deral ter encontrado peda-
linhos com nomes de netos 
do Lula no lago, e objetos 
pessoais numa suíte da ca-
sa-sede, Suassuna garante 
a próximos que era só um 
empréstimo do canto rural 
ao ex-presidente. Caberá à 
Justiça Federal no DF, ago-
ra, acolher a denúncia com 
provas já coletadas ou ar-
quivar de vez o caso.

Quem é
 N Jonas Suassuna ficou 

rico vendendo CDs de tre-
chos da Bíblia narrados 
pela voz do jornalista Cid 
Moreira. Depois entrou 

no negócio de telecomu-
nicações, sócio da antiga 
Telemar. O empresário, 
primo do então senador 
Ney Suassuna, conseguiu 
pontes políticas e assim 
se aproximou de Lula da 
Silva, de quem virou um 
grande amigo.

Juiz decidirá
 NJonas passou a oferecer o 

sítio a Lula depois que o pe-
tista deixou a Presidência, 
conta a amigos, e diz que 
nunca esperava ter tanta 
complicação na Justiça por 
causa disso.

Vacina e passeio
 N O governador do Piauí, 

Wellington Dias, telefo-
nou para Lula e convidou 
o ex-presidente a tomar 
vacina contra a covid-19 
no Delta do Parnaíba. E 
passear um pouco.

Minirreforma
 NA minirreforma minis-

terial do presidente Bolso-
naro, que seria após a Pás-
coa, começou ontem com 
a demissão do chanceler 
Ernesto Araújo, após pres-
são política – mas também 
empresarial de exportado-
res. Pelo menos cinco pas-
tas terão mudanças.

Em repouso
 NO presidente do PRTB, 

Levy Fidélix, está interna-
do se tratando contra a co-
vid-19, com leve melhora, 
diz amigo, num hospital 
particular de São Paulo. A 
coluna não conseguiu con-
tato com sua assessoria. E 
a do hospital, consultada, 
não retornou.

Porradaria, não
 NA União dos Policiais do 

Brasil está irada com de-
clarações de Roberto Jef-
ferson, presidente do PTB, 
contra atuação da Guarda 
Municipal nas cidades no 
combate a quem desobe-
dece decretos de confina-
mento contra a covid-19. 
Jefferson pode perder can-
didatos militares nas elei-
ções do ano que vem.

FOCO NACIONAL

Durante a primeira quinzena 
de março, a Comissão Nacio-
nal de Incorporação de Tec-

nologias para o SUS (Conitec), órgão 
ligado ao Ministério da Saúde, reali-
zou uma consulta pública quanto à 
incorporação de um produto à base 
de canabidiol (CBD) no rol de medi-
camentos disponibilizados gratuita-
mente na rede pública de Saúde. O 
objetivo desta consulta era coletar o 
máximo possível de informações para 
avaliar o seu uso em pacientes com 
epilepsia refratária. 

Não podemos negar que esta con-
sulta pública é, sim, um avanço no 
entendimento da cannabis medici-
nal por parte do governo federal. E, 
se este medicamento for distribuído 
gratuitamente (o que é pouco prová-
vel, já que o primeiro parecer do Co-
nitec foi negativo), podemos conside-
rar isto como um passo largo rumo à 
regularização. Mas isso não significa 

É absolutamente inaceitável que, 
enquanto milhares brasileiros 
morrem de covid-19 esperando 

vagas de internação, hospitais priva-
dos estejam com capacidade ociosa 
e passando por uma crise financei-
ra, uma vez que a pandemia reduziu 
substancialmente cirurgias eletivas 
em todo o Brasil. Vivemos a maior cri-
se sanitária e hospitalar em pelo me-
nos um século e, a cada dia, ela ganha 
contornos de uma tragédia humani-
tária épica. Escasseiam os insumos 
nos hospitais, faltam leitos de terapia 
intensiva, inexiste uma coordenação 
da crise. Mas há, felizmente, pessoas e 
empresas dispostas a colaborar. 

Temos a obrigação de apoiar inicia-
tivas que ajudem a ampliar a capaci-
dade de atendimento pelo SUS. Toda 
ajuda é bem-vinda e, para isso, deve-
mos conciliar o interesse social com 
equilíbrio entre os agentes do merca-
do, os prestadores de serviços de Saú-
de privados e o SUS.

Foi por essa razão que apresentei o 
Projeto de Lei 1010/21, que cria o Pro-
grama Pró-Leitos, que prontamente 
foi colocado em pauta pela presidência 
da Câmara, devido à urgência que o 
tema exige. Hoje, 30 de março, ele será 
apreciado pelo Senado. 

O projeto prevê que pessoas físicas e 
jurídicas possam contratar e leitos da 
rede privada em leitos clínicos de UTI 
para uso do SUS, a quem caberá fazer 
a regulação dos leitos. O valor investi-
do poderá ser deduzido da declaração 
de Imposto de Renda do ano de 2021. 

A opção da Presidência da Câmara 
e dos partidos por deixar a questão do 
teto de dedução em aberto foi justa-
mente para dar agilidade ao proces-
so legislativo, já que não há tempo a 
perder, num momento em que a cada 

Programa pró-leitos: unir esforços

Cannabis medicinal pelo SUS

Luciano Cunha 
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adv e ativ descri-
minalização da 
cannabis

Dr. Luizinho

deputado federal 
(PP-RJ)

o fim da jornada daqueles que lutam 
pelo uso da maconha em seus trata-
mentos médicos. 

O governo e demais autoridades de 
Saúde precisam entender, de uma vez 
por todas, que o uso medicinal de maco-
nha não pode se restringir ao CBD. Este 
canabinoide (substância da cannabis) 
é apenas um entre dezenas de canabi-
noides encontrados nesta planta, e que 
podem ser usados medicinalmente. Um 
deles é o THC, que ainda é demonizado, 
mas possuí indiscutivelmente proprie-
dades terapêuticas. E existem outros 
menos conhecidos, como CBN, CBG, 
THCA e THCV, entre outros. 

Atualmente, no universo científi-
co da cannabis medicinal, a principal 
discussão gira em torno do uso isola-
do dos canabinoides, que teria menos 
eficácia do que a combinação de vá-
rios deles. Sabe-se que, para muitos 
pacientes que sofrem de convulsões, 
por exemplo, os medicamentos à base 
de CBD com pequeno percentual de 
THC têm sido mais eficientes. 

Diante disso, os usuários medici-
nais de cannabis que têm autorização 
judicial para cultivar (obtido por meio 
de Habeas Corpus preventivo) têm 

dia o Brasil bate um novo recorde em 
números de óbitos pela covid-19. 

Nas contas do relator do projeto, 
deputado Hiran Gonçalves (PP-RR), o 
Programa Pró-Leitos pode representar 
a abertura imediata de cerca de duas 
mil novas vagas clínicas e de UTI, num 
momento em que cerca de seis mil bra-
sileiros estão na fila de internação. No 
substitutivo aprovado, ficam suspen-
sas automaticamente as cirurgias ele-
tivas nos hospitais públicos e privados 
sempre que a taxa de ocupação dos 
leitos dos estados chegar a 85%.

A exceção será para procedimentos 
relacionados à oncologia e à cardiolo-

gia. Os leitos disponibilizados deverão 
ser ocupados por doentes de covid-19, 
sendo a regulação dos mesmos geren-
ciada pelo gestor local do SUS.

Estamos numa guerra e, numa guer-
ra, precisamos contar com toda a aju-
da possível. Neste país, empresas pa-
trocinam livros de arte; filmes, eventos 
esportivos, teatro, shows. Por que não 
podem fazer o mesmo, em um momen-
to de emergência, para salvar vidas? 

Em vez de lamentar erros cometi-
dos no passado e buscar culpados, é 
hora de encontrar soluções. A fatura 
da História chegará no momento cer-
to, mas agora é hora de agir.

registrado mais sucesso em seus tra-
tamentos, já que as plantas possuem 
todos os canabinoides naturalmente 
combinados nas concentrações do fe-
nótipo cultivado. Para quem não sabe, 
existem centenas de fenótipos da plan-
ta cannabis, cada um com uma com-
binação diferente. Os pacientes que 
optam em plantar geralmente com-
pram sementes de fenótipos já pes-
quisados, e já sabem quais substâncias 
terapêuticas estarão presentes nas flo-
res cultivadas.

Precisamos evoluir bastante a pau-
ta da cannabis medicinal no Brasil. O 
CBD que ainda está sendo avaliado 
aqui é tratado em muitos países como 
suplemento alimentar, sem precisar 
de qualquer receita para sua aquisi-
ção. Esta incompreensível burocracia 
faz com que muitos pacientes brasi-
leiros, que não conseguem autoriza-
ção para plantar seu remédio, acabem 
se arriscando em bocas de fumo para 
se “medicar” com maconhas de baixa 
qualidade, e que financiam o tráfico e 
a corrupção policial.

Isso é imoral. É preciso urgentemente 
a regularização do uso medicinal de to-
dos os canabinoides – inclusive, do CBD. 

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N Fundação de Asseio e Conservação, Serviços Especializados e Facilities 
libera acesso gratuito a seu curso a distância de limpeza hospitalar, até 
dia 1º de abril. # Honeywell lança detector de gás portátil para aumen-
tar segurança no transporte de vacinas contra a covid-19. # Pesquisa 
do Governo de SP revela que 64% dos cargos de chefia do estado são 
ocupados por mulheres. # Andréa Mello e outros coautores lançam li-
vro: “Experiências que deixam marcas. Conceitos fundamentais sobre 
Customer Experience”.
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Em poucas semanas, Sarah 

deixa favoritismo no ‘BBB 21’ em 

direção à rejeição. No paredão 

de hoje, ela enfrenta Juliette e 

Rodolffo, antigos aliados

QUEDA QUEDA 

O 
que os ‘BBB’s unem, eles mesmos 
separam. Em mais uma noite de eli-
minação, o protagonismo vai para a 
quebra de alianças. No paredão for-

mado no último domingo, Juliette e Rodolffo 
enfrentam Sarah, uma antiga aliada. E, de 
acordo com uma enquete publicada no site 
do DIA, é a brasiliense quem deve deixar a 
casa hoje. No levantamento, Sarah tem 59,9% 
das intenções de voto, Rodolffo tem 34,6 % e, 
Juliette, apenas 5,5%.

Mas o que aconteceu para levar uma das 
participantes mais queridas da edição a es-
tar tão perto da porta de saída? Bom, um dos 
primeiros fatores foi a saída de Juliette do 
G3. Favoritíssima da edição, a paraibana foi 
sendo deixada cada vez mais de lado por Sa-
rah, forçando o público a escolher um lado. 

Mas não foi só isso, até porque nem só 
de estratégia de jogo vive uma decadência. 
Outro motivo que levou Sarah a perder boa 

JULIANA PIMENTA 
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Nat discute com Duca para 
despistar Cobra e vai com ele 
para o QG. Jade flagra Nat e Co-
bra conversando e sente ciúmes. 
Franz liga para Mari, no momen-
to em que ela fala com Jeff. 

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Maria obriga Matias a prometer 
que continuará trabalhando na 
casa de Jonas até se formar. Iná 
implora que Lúcio tente conven-
cer Eva a não isolar Ana de todos. 
Iná vai à casa de Laudelino.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Ivo comunica a Luna, Alexia e 
Kyra que, para manter suas famí-
lias vivas, foi necessário confir-
mar suas mortes para despistar 
os bandidos. Juan pede satisfa-
ções sobre a morte de Luna.

 n Na casa de Terá, todos se de-
sesperam com o incêndio. Duran-
te o julgamento de Kanope, Agar 
surpreende a todos. Os homens 
de Yafeu invadem a casa de Terá. 
Amat desmaia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n O delegado mostra as imagens 
para Ernestina, que imediata-
mente reconhece Matilde. O 
delegado diz que todo meliante 
sempre diz ter uma irmã gêmea.

20h50 | SBT | 10 anos 

AMOR DE MÃE

 n Thelma ameaça Lurdes. Vitória 
desconfia dos hematomas no 
braço de Edilene. Sandro afirma 
a Farula que descobrirá quem 
atentou contra Lurdes.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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parte da torcida e até mesmo mais de 2,3 mi-
lhões de seguidores nas redes sociais foi o 
alinhamento político da sister a Jair Bolsona-
ro. Após elogiar o presidente e repetir, mais 
de uma vez, o comportamento pregado por 
ele, que inclui a minimização da pandemia, 
Sarah ganhou antipatia do público. 

O estresse foi tanto que o apresentador do 
reality, Tiago Leifert, quebrou o protocolo 
e deu informações de fora da casa para os 
confinados. Após o recado, Leifert repudiou 
— sem citar nominalmente — o comporta-
mento de Sarah. “Tinha gente que estava com 
a impressão de que está tudo bem, fazendo 
até umas brincadeiras”, disse. 

Até a equipe responsável pelas redes so-
ciais da sister admitiu o erro nas falas ne-
gacionistas. “Sarah errou, mas o jogo é lá 
dentro, aqui fora vamos fazer o que puder-
mos para ajudar aos afetados pela pande-
mia”, dizia o comunicado do perfil oficial da 
participante.

E, por fim, a derrocada da participante tem 
relação com um jogo inconsistente, de alian-

ças frágeis. Ao se unir a Caio e Rodolffo, os bas-
tiões não deixaram de ser opção de voto para 
a loura e Gil. Ao perceber o jogo duplo, Viih e 
Juliette conseguiram que a dupla de amigos 
também tivesse a brasiliense como alvo.

NEM TÃO SIMPLES
Mas se engana quem pensa que o comporta-
mento polêmico de Sarah seja o único com-
bustível de votos para esse paredão. Na ber-
linda pela segunda semana seguida, Rodolffo 
também tem uma parcela significativa de re-
jeição. Após comportamentos considerados 
machistas e homofóbicos, o cantor sertanejo 
até ensaiou um pedido de desculpas para Gil 
e Fiuk, mas ao permanecer na casa no último 
paredão, classificou as reclamações como 
“mimimi”. 

De acordo com o posicionamento das tor-
cidas nas redes sociais, a saída tanto de Car-
la, na semana passada, quanto a de Sarah, 
nesta terça-feira, não significam um apoio 
a Rodolffo, mas, sim, uma rejeição maior ao 
comportamento das duas participantes. 

REPRODUÇÃO

Sarah (E), Rodolffo 
e Juliette: os 
emparedados da 
semana 



Horóscopo

Tenha calma para lidar com as suas obrigações. Você 
vai absorver bastante conhecimento hoje. Sua 
capacidade de seduzir vai estar a todo vapor. Cor: 
violeta.

Atividades colaborativas vão se destacar no su dia. As 
parcerias podem resolver pendências. A vida a dois 
estará protegida se as cobranças forem excessivas. 
Cor: cinza.

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: agar, arraso, asado, asno, baba, babar, baga, bago, baobá, 
boba, boné, bônus, borrada, doar, dosar, ensaboar, gado, garra, grau, 
graúna, ogro, ônus, ousar, rabo, radar, rasa, robô, rogar, sabor.

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

Os seus projetos vão estar numa grande fase. As 
aparências ganham importância. Atente-se às tarefas 
de rotina. A paquera não sinaliza nada de novo. Cor: 
ocre.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Vai ter muita disposição hoje. A criatividade não deve 
faltar e pode gerar novidades profissionais. O ciúme 
pode atrapalhar o clima do romance. Cor: azul-
turquesa. 

CÂNCER
21/6 a 22/7

Será mais fácil cuidar das tarefas de rotina. Ajude 
alguém da família, se tiver oportunidade de o fazer. 
Um romance à distância pode pintar na paquera. Cor: 
lilás.

LEÃO
23/7 a 22/8

Expresse-se muito bem. Aproveite para enviar e-mails 
ou marcar reuniões. Surpresas no trabalho podem 
aparecer. Na paquera, há chance de novos contatos. 
Cor: pink. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

Um dinheiro extra vai surgir para você. Faça a sua 
parte e coloque as mãos na massa, não espere 
acontecer. Use o seu charme para fisgar o alvo na 
conquista. Cor: bordô.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua cuida dos seus interesses. Quem trabalha em 
home office tem mais chances de se destacar. No 
amor, tenha calma e não cobre tanto o parceiro. 
Cor: amarelo.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

O seu signo peca pelo excesso de sinceridade. Cuidado 
com o que você diz, meça suas palavras. Um lance sem 
compromisso pode animar o seu coração, aproveite. 
Cor: creme.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Divirta-se com os seus amigos. Também se concentre 
no trabalho e aposte na disposição. O romance se 
fortalece, mas pede atenção com o ciúme. Cor: 
dourado. 

O campo econômico vai ser a sua prioridade. Feche 
um negócio ou incremente os seus rendimentos 
financeiros.  Boas chances podem pintar na paquera. 
Cor: laranja.

Você vai estar disposto a se arriscar hoje. Pode receber 
uma proposta lucrativa no emprego. O astral de 
sedução e mistério anima a paquera. Cor: azul-
petróleo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

‘BBB 21’ 
supera 
audiência 
das últimas 
sete edições 
Que o ‘BBB 21’ é um sucesso, nin-
guém pode negar. Segundo infor-
mações divulgadas pela TV Globo, 
o reality deste ano superou a au-
diência das sete últimas edições. 

De 25 de janeiro a 25 de março, 
o programa teve média de 27 pon-
tos de audiência, ultrapassando 
em 17% a do ano passado. 

Além disso, o alcance médio 
diário do programa foi de 39,9 mi-
lhões de pessoas, 5,1 milhões de 
pessoas a mais que o ‘BBB 20’. No 
Rio e em São Paulo, o reality regis-
trou o maior índice dos últimos 11 
anos, desde o ‘BBB 10’.

Reação de 
Tiago Leifert 
diverte 
internautas
Em meio ao clima de tensão após 
a votação de domingo para o pare-
dão do ‘BBB 21’, uma pessoa estava 
feliz e sorridente, com um enorme 
sorriso no rosto: o apresentador 
Tiago Leifert.

No Instagram, após o progra-
ma, Tiago fez a alegria dos in-
ternautas e confirmou que ficou 
realmente muito feliz com o “fogo 
no parquinho”. “Estou vendo mui-
tas mensagens de pessoas dizen-
do ‘ah, o Tiago ficou feliz com as 
tretas e tal, com as discussões...’ 
Pô, eu queria dizer que eu fiquei é 
muito feliz, não foi pouco não. Foi 
muito”, disse. 

Em live, Carla 
Diaz não fala 
sobre Arthur
Oficialmente uma ex-BBB, Carla 
Diaz fez uma live para acompa-
nhar a formação de paredão do 
último domingo. Na transmissão, 
a atriz convidou diversas celebri-
dades e também alguns colegas 
de confinamento para debater so-
bre o programa. Logo no começo, 
Hugo Gloss brincou que sentiu 
vontade de dar “tapas” na atriz ao 
vê-la se humilhando para Arthur, 
mas Carla afirmou que sua traje-
tória não se resumia a isso. 

Ao ser perguntada por outros 
colegas de ‘BBB’ sobre Arthur, 
Carla começou a falar sobre fazer 
café e comer rabada. 

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

REPRODUÇÃO / TV GLOBO
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