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Fogão fica no 2 a 2 e 
segue fora do G-4. 
Voltaço se classifica

Polícia pede prisão 
preventiva de síndica e 
amante suspeitos da 
morte de empresário.  P. 4

De volta ao ar em 
‘Império’, Marina Ruy 
Barbosa relembra a 
transição de atriz mirim 
para mulherão. P. 4 
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AUTORIZA A 
COMPRA PELAS 
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PALOMA SAVEDRA
SERVIDOR, P.  13

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

O desrespeito 
do ministro 
Gilmar Mendes à 
liberdade religiosa 
em nosso país

É tempo de 
pedir a Jesus 
Misericordioso por 
aqueles que 
mais sofrem 

SIDNEY REZENDE

Infectologista 
alerta para o 
iminente risco 
de colapso no 
sistema de saúde

P. 2

Reforma 
previdenciária de 
PMs e Bombeiros do 
Rio pode chegar à 
Alerj ainda este mês

VEJA EM QUE FASE ESTÃO AUXÍLIO CARIOCA E SUPERA RIO. 
GOVERNO FEDERAL JÁ INICIOU PAGAMENTOS. ECONOMIA, P. 12  

CASO HENRY

Fla de Gabigol encara o 
Palmeiras hoje no Mané 
Garrincha, em Brasília, pela 
Supercopa do Brasil. P. 8 

MENGÃO 
NA LUTA 
POR MAIS 
UMA TAÇA

ARTISTA RETRATA HENRY BOREL COMO ANJO EM MURO: ‘SOU PAI. 
TODA VEZ QUE VIA A REPORTAGEM, EU QUERIA DESLIGAR A TV’. P. 3

Maurício Meirelles conta como pediu 
emprego a um dos sócios da RedeTV!, 
onde estreia ‘Foi Mau’ amanhã. P. 14
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Enquanto o país chora 2.616 mortes por 
covid-19 nas últimas 24 horas, o Rio sofre 
com desrespeito às restrições na reabertura 
de bares e restaurantes: mesas lotadas e 
clientes sem máscara. RIO DE JANEIRO, P. 11
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Esse foi o tempo que o menino se acolheu 
no colo da babá, que narrou o estado de 
choque dele para a mãe Monique, um mês 
antes da morte. Criança só voltou a falar 
quando o padrasto foi embora. Horas após 
o óbito, ex-mulher encontrou o vereador 
em festa de aniversário em Bangu. P. 3
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A pandemia da covid-19 projetou vários es-
pecialistas que há anos estudam doenças 
infecciosas. Um dos mais respeitados é o 

médico infectologista Alberto Chebabo. Membro 
do Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 
da Prefeitura do Rio e vice-presidente da Sociedade 
Brasileira de Infectologia, Chebabo tem acompa-
nhado de perto a propagação do novo coronavírus 
que já matou mais de 345 mil brasileiros. Para ele, 
que é diretor-médico do Hospital Universitário Cle-
mentino Fraga Filho/UFRJ, faltou uma gestão cen-
tralizada que deveria ter sido feita pelo Ministério 
da Saúde com orientações a estados e municípios. 
“Ao invés disso, fragmentamos o discurso e se privi-
legiou o tratamento ao invés de medidas de pre-
venção recomendadas pela OMS e implementadas 
na maior parte dos países”, disse. Chebabo falou 
ainda do momento da pandemia no Rio de Janeiro. 
“Estamos vivendo uma terceira onda. Ainda não 
sabemos qual o tamanho dela, mas os dados mais 
recentes apontam que ela pode ser menor do que o 
que está acontecendo nos estados vizinhos”.

ENTREVISTA 

 n Qual a explicação para a pan-
demia ter se tornado tão descon-
trolada no Brasil?

 L Faltou gestão centralizada, que 
deveria ser realizada pelo Ministé-
rio da Saúde, com ações que orien-
tassem Estados e Municípios sobre 
medidas de prevenção, melhor mo-
mento para implementação de me-
didas restritivas baseado em indi-
cadores claros e objetivos. Ao invés 
disso, fragmentamos o discurso e 
se privilegiou o tratamento em vez 
de medidas de prevenção recomen-
dadas pela OMS e implementadas 
na maioria dos países.

 n O presidente Jair Bolsonaro 
é acusado de sabotar políticas 
públicas que poderiam ter sido 
adotadas no início da pandemia. 
Esta crítica é justa?

 L Sim, pois ele politizou e polarizou 
os temas que deveriam ser consen-
so. Trocar o discurso de prevenção 
pelo do tratamento com drogas que 
não têm eficácia dividiu a popula-
ção e enfraqueceu o discurso que 
privilegiava medidas reconheci-
damente eficazes como distancia-
mento social e uso de máscaras. A 
tentativa de convencer as pessoas 
que poderiam se expor, pois teriam 
uma droga para tratar a doença, re-
duziu a adesão às medidas que re-
duziriam a disseminação. Isso cus-
tou número importante de vidas.

 n A situação do Rio de Janei-
ro diante da expansão do ví-
rus é igual a de todo o Brasil ou 
aqui existem características 
específicas?

 L O Rio teve uma evolução dife-
rente de outros estados. Apresen-
tou como todos uma 1ª onda no 
primeiro semestre de 2020 e uma 
2ª onda em novembro/dezembro. 
Com exceção de estados do norte, 
nenhum outro teve essa 2ª onda 

precoce. Os estados do sudeste, sul 
e centro-oeste estão tendo esta 2ª 
onda agora, a partir de fevereiro/
março. No Rio, estamos vivendo 
uma 3ª onda. Ainda não sabemos 
qual o tamanho dela, mas os da-
dos mais recentes apontam que ela 
pode ser menor do que o que está 
acontecendo nos estados vizinhos. 

 n O lockdown ao lado da vacina 
são os melhores antídotos para 
enfrentar o coronavírus?

 L Diria que as medidas restritivas e 
as vacinas são as melhores armas. 
Lockdown é uma medida extrema 
que deve ser aplicada quando o 
crescimento da epidemia se torna 
exponencial e não pode mais ser 
contido apenas com medidas res-

muito bem sucedido, reduzin-
do drasticamente a transmissão 
e o número de casos. Mas é uma 
cidade pequena, diferente de um 
grande centro como o Rio de Ja-
neiro ou São Paulo, por exemplo. 
Mas Araraquara mostrou que se 
for feito um lockdown bem feito, 
por tempo adequado, os resulta-
dos são claramente positivos. Mas 
precisa fechar toda a atividade e 
fechar as entradas da cidade, com 
barreiras sanitárias. Lá, até os mer-
cados fecharam, só sendo permi-
tido entregas. Toda a cidade ficou 
restrita praticamente às suas resi-
dências, com exceção dos serviços 
essenciais como saúde e segurança 
pública. Dá para fazer no Rio, mas 
teria que ter apoio do governador e 
dos prefeitos. Lockdown precisa de 
restrição de mobilização, inclusive 
com barreiras sanitárias para não 
permitir que as pessoas se deslo-
quem de uma cidade para outra.

 n O ministro da Saúde acredita 
que, em breve, o Brasil vacinará 
1 milhão de pessoas por dia. Já o 
presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, aposta em 2 milhões. As 
metas dos dois serão atingidas?

 L Esperamos que sim, mas ainda 
há muitas incertezas. A oferta de 
vacina ainda está muito instável, 
com produções do Butantan e da 
Fiocruz ainda dependentes de im-
portação do IFA que não é produ-
zido no Brasil. E os novos contratos 
assinados pelo Ministério da Saúde 
só preveem entregas maiores ocor-
rendo apenas no segundo semes-
tre. Temos estrutura para vacinar-
mos de 1,5 a 2 milhões de pessoas 
por dia no SUS, mas faltam vacinas.

 n Hospitais beiram o colapso, 
profissionais de saúde estão 
exaustos. Quanto tempo mais 
o senhor acredita que se supor-
tará este número crescente de 
infectados e de óbitos?

 L Muito pouco tempo. Hospitais, 
tanto públicos como privados, es-
tão operando no limite de sua ca-
pacidade. E não é só pela falta de 
leitos. Faltam insumos básicos, 
como luvas, medicamentos para 
intubação e sedação e até antibióti-
cos. Além do oxigênio como vimos 
faltar em várias cidades. A deman-
da por insumos é tão grande que as 
indústrias não estão dando conta 
de entregar por falta de matéria-
-prima, a maioria importada. Todo 
o sistema de saúde no Brasil está à 
beira de um colapso. Além disso, 
vários profissionais de saúde estão 
se afastando da linha de frente por 
estarem extremamente esgotados 
e até doentes, física e psicologica-
mente. Estamos acostumados a li-
dar com a morte, mas, em excesso, 
como ocorre nessa doença, é mui-
to difícil. Sabemos que não vamos 
conseguir salvar todos. Mas, em 30 
anos de profissão, boa parte deles 
atuando na assistência, inclusive 
em CTI, nunca vi uma situação tão 
catastrófica como essa.  

ALBERTO CHEBABO, INFECTOLOGISTA

tritivas mais brandas. O lockdown 
permite que a transmissão caia ra-
pidamente, reduzindo a demanda 
nos hospitais e evitando mortes 
que ocorrem devido à incapacida-
de de atender a todos. Mas, sem dú-
vida, a vacinação em massa é o me-
lhor antídoto. Quando combinada 
com lockdown, como fizeram Israel 
e Reino Unido, o controle dos casos 
se mantém mesmo após a liberação 
das atividades, o que não ocorre 
quando fazemos apenas o lockdo-
wn, pois a tendência é os casos vol-
tarem a subir com a reabertura.

 n A experiência de lockdown na 
cidade de Araraquara serve de 
modelo a ser adotado no Rio?

 L O lockdown em Araraquara foi 
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Ex-mulher de Tom Veiga, 
o Louro José, diz que 
ele ‘se sentia um caixa 
eletrônico’. 
DIVERSÃO

Camilla de Lucas se 
empolga com Iza e 
ultrapassa  
limite no BBB.  
TÁ NA REDE

‘Pior está por vir, mas 
colapso pode ser evitado’, 
diz médico que prevê 
catástrofe Brasil em abril.  
BRASIL

As mais lidasOnline

SidneyRezende

‘Todo o sistema de saúde         
está à beira de um colapso’
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RIO DE JANEIRO

N
a tarde do dia 12 
de fevereiro, Hen-
ry Borel, de 4 anos, 
fo i  chamado no 

quarto pelo vereador Jairo 
de Souza, o doutor Jairinho, 
para receber um presente. 
Após fechar a porta, a crian-
ça recebeu uma banda, chu-
tes e socos. A Polícia Civil 
não sabe quanto tempo du-
rou essa sessão de espanca-
mento, mas os momentos 
que se seguiram foram fun-
damentais para o pedido de 
prisão da mãe da criança, 
Monique Medeiros, e do pa-
drasto, na quinta-feira. 

O DIA teve acesso ao 
laudo original do celular 
de Monique, que apagou 
as mensagens daquele dia, 
mas chegou a tirar um print 
da conversa - recuperada 
pela polícia na sua galeria 
de fotos. No documento é 
possível contabilizar os mi-
nutos de pânico da criança, 
enquanto Jairinho perma-
necia na casa. 

Foram 46 minutos em que 
Henry, após sair mancando 
do quarto, só fez um pedido: 
ficar aninhado no colo da 
babá. A cuidadora, por sua 
vez, usou o WhatsApp para 
relatar o que estava ocorren-
do à mãe. Enquanto o me-
nino, para proteger a mãe, 
ficava em silêncio, já que 

fora coagido pelo padrasto, 
Monique permanecia apá-
tica. Não correu para casa, 
não denunciou, não afastou 
Henry de Jairinho. Sua negli-
gência resultou em cumplici-
dade no assassinato do filho, 
ocorrido na madrugada do 
dia 8 de março.

Agora, a polícia espera 
saber o motivo da babá ter 
mentido em um primeiro de-
poimento. Seu celular já está 
sendo analisado por peritos. 
Na sexta-feira, ela resolveu 
ir até a delegacia com o ma-
rido. Mas, em prantos, após 
ver jornalistas na porta, deu 
meia-volta no carro e pediu 
para remarcar o depoimento 
para esta semana.

“Tivemos a impressão dela 
ter um alto padrão de vida 
para o salário de uma babá. 
Mas isso está sendo apurado, 
talvez seja uma motivo para 
ela ter mentido”, disse o pro-
motor Marcos Kac.

TESTEMUNHA SAI DE CASA

Em outro inquérito, a polí-
cia se debruça sobre o pas-
sado de violência de Jairi-
nho, de agressões a filhos de 
ex-namoradas. 

Uma delas, chegou a sair 
de casa ontem, com medo de 
represálias. “Falam que ele é 
ligado a milícias, que tortu-
rou uma equipe de jornalis-
tas, é um homem poderoso, 
com dinheiro. Tenho medo e 
resolvi sair de casa”, disse N. 

Henry só queria 

acolhimento após 

sofrer agressões. 

Polícia aguarda 

depoimento de 

babá

BRUNA FANTTI
bruna,fantti@odia.com.br

Jairo de Souza 

foi preso com a 

mãe de Henry 

Borel, a pedagoga 

Monique 

Medeiros: 

investigados

TERROR E SILÊÊNCIO
EM 46 MINUTOS

O DIA teve acesso ao laudo original do celular de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel. Nele é 
possível contabilizar quanto tempo a criança ficou em pânico com a presença de Jairinho

Polícia estranha 
o fato da babá, 
que mentiu em 
depoimento, ter um 
alto padrão de vida

 > Um mural na Estra-
da do Barro Vermelho, 
em Rocha Miranda, 
na Zona Norte do Rio, 
faz uma homenagem 
ao menino Henry Bo-
rel. A obra tem entre 
cinco e seis metros de 
comprimento.

A homenagem foi 
idealizada por Murilo 
Lemos de Souza, que 
há 20 anos trabalha 
com pintura e há dois 
entrou no mundo do 
grafite. Ele é gari da 
Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana 
(Comlurb) e faz pintu-
ras em grafite em áreas 
degradadas da cidade. 
Murilo conta que, por 
também ser pai, sentiu 
vontade de homena-
gear a criança e seu pai. 

“É até difícil de fa-
lar, eu que sou pai, que 
tenho um filho até um 
pouco parecido com o 
Henry, toda vez que via 
uma reportagem queria 
desligar a televisão, que-
brar. Eu não queria ima-
ginar se fosse com meu 
filho”, disse.

Homenagem 
a Henry em 
mural

DEPOIMENTO

 N Em depoimento prestado 
na sexta-feira, a ex-mulher do 
vereador Jairinho, Ana Carolina 
Netto, contou que encontrou 
Jairinho horas após o assas-
sinato de Henry, na festa de 
aniversário da irmã do parla-
mentar, em Bangu. Ela levou 
os filhos para a comemoração 
e percebeu que ele só ficava 

conversando com o pai, o Coronel 
Jairo Souza. 

O coronel, que já foi apontado 
por ser miliciano, indicou o próprio 
advogado, André França, que o 
defende em um processo de cor-
rupção para a defesa do filho. Ela 
disse que Jairinho afirmou que 
Henry morreu após um acidente.

Também em seu depoimento, 

ela afirmou que Jairinho a agrediu 
com “chutes na canela” a caminho 
da lua de mel do casal, em 2013. A 
agressão ocorreu após uma dis-
cussão motivada pela descoberta 
de mais uma amante do marido. O 
casamento oficial ocorreu após 15 
anos de relacionamento, em 2013, 
data da agressão. Na ocasião, ela 
registrou o caso na delegacia e fez 

exame de corpo de delito, mas 
voltou atrás.

No mesmo relato, ela disse 
que nunca agrediu os filhos do 
casal e que o episódio de agres-
são física foi o único. Ontem, 
Jairinho e Monique entraram 
com um pedido de liberdade. 
Ambos insistem na versão de 
acidente para morte de Henry.

Jairinho foi à festa horas após morte de Henry, diz ex-mulher Ana Carolina
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 L GARCIA: A gente monitora todos 
os dados epidemiológicos. Casos le-
ves, casos graves, internações, óbi-
tos. Todos são importantes, mas o 
interessante é que a gente come-
çou a olhar mais para a assistên-
cia: um paciente foi à UPA para ser 

 N O DIA: Quais são os índices que 
o COE COVID monitora para 
traçar o perfil da pandemia na ci-
dade? Entre as taxas de ocupação 
de leitos, casos graves, óbitos, 
existe alguma mais importante 
para a tomada de decisões? 

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

ENTREVISTA MÁRCIO GARCIA, SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO RIO

‘Nossa premissa 
é informação 
para ação’

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

 > O boletim epidemiológico da prefeitura é pontual: toda sexta-feira, 

às 8h e sem atraso, o superintendente de Vigilância em Saúde, Márcio 

Garcia, apresenta slides com um resumo da pandemia no Rio: curva de 

casos, óbitos, ocupação de leitos, novas variantes. Por vezes, o prefeito 

Eduardo Paes interrompe a fala para traduzir a linguagem técnica para 

o bom carioquês, como ao dizer que a flexibilização das medidas restri-

tivas ‘não é um liberou geral’. Com passagem pelo Ministério da Saúde, 

Márcio Garcia veio para o Rio em 2009, no primeiro mandato de Paes. 

Convidado para a nova gestão, comanda agora o COE COVID, amplo 

espaço no Centro de Operações Rio, na Cidade Nova, que acompanha 

a pandemia na cidade e ajuda a decidir os rumos do combate a ela. Em 

entrevista a O DIA, o superintendente explica o trabalho de monitora-

mento, fala do risco de novas variantes e lamenta a falta de critérios do 

governo federal na distribuição de vacinas. “Nunca vi uma descoorde-

nação nacional como a gente vive agora”. 

Márcio Garcia 
foi convidado 
pela nova 
gestão e 
comanda o 
COE COVID

A ex-mulher de MC Frank, 
a estudante de nutrição 
Karine Eletherio, vítima 
de agressão por parte do 
funkeiro na última sex-
ta, revelou ao O DIA que 
agora teme por sua vida. 
O cantor está preso na 32ª 
Delegacia de Polícia, na 
Taquara, em Jacarepaguá, 
mas ela acredita que ele 
não ficará muito tempo 
detido. Segundo a estu-
dante, Frank não aceita o 
fim do relacionamento e o 
fato dela já ter uma outra 
pessoa. “Estou com medo 
dele me matar. Tenho três 
Marias da Penha contra 
ele. Nada foi feito”, diz.

Um criminoso apontado 
como chefe da facção Co-
mando Vermelho foi pre-
so na manhã de ontem, 
em operação policial no 
m o r r o  d a  Pr o v i d ê n c i a , 
na Gamboa. Segundo in-
formações do Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organiza-
do (GAECO/MPRJ), que 
participou da ação, Roger 
Pereira Moizinho, conhe-
cido como “Macarrão”, é 
um dos líderes da facção 
criminosa e seria chefe de 
uma organização crimino-
sa responsável por deze-
nas de homicídios. 

O delegado Renato Car-
valho, titular da 27ª DP 
(Vicente de Car valho), 
pedirá à Justiça a prisão 
preventiva da síndica Pris-
cilla Laranjeira Nunes de 
Oliveira, de 44 anos, e do 
ex-paraquedista Leonar-
do Gomes de Lima, de 35. 
Os dois são suspeitos de 
matar o empresário Carlos 
Eduardo Montechiari, de 
56 anos. A polícia afirma 
que Leonardo mantinha 
um relacionamento extra-
conjugal com Priscilla, e 
que a vítima era ex-síndi-
co do mesmo condomínio 
dela. 

DIA A DIA

PRISÃO DE 
SÍNDICA

CHEFE DO CV É 
PRESO 

‘MEDO DELE ME 
MATAR’
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E
xiste estado interessante, 
que é quando estamos co-
meçando a acordar, mas 

não despertamos totalmente. 
Uma parte da consciência está 
no plano astral – que é para 
onde vamos durante o sono. 
Nesse estado costumamos ter 
vislumbres, percepções, ideias 
claras a respeito de algo.

Outro dia tive um desses. 
Eu conversava com um ra-
paz e uma moça. Eu tentava 
refletir com eles: se estamos 
todos ligados à Unidade de to-
das as coisas e se Ali está todo 
o Conhecimento possível de 
existir, assim, sempre que es-
tivermos conectados com essa 
Fonte saberemos o que deve-
mos fazer na vida.

O Todo sabe o que é melhor 
para suas partes. Como dizia 
Platão, “o que é bom para a col-
meia é bom para a abelha; mas 
o que é bom para a abelha nem 
sempre é bom para a colmeia.”

O rapaz não estava muito 
interessado na conversa. Rsrs. 
Mesmo assim, eu insistia. Me 
ocorreu outra ideia. Com o 
tempo, aprendemos que tudo, 
de fato é “espiritual”, mesmo 
na vida prática. Viver com éti-
ca elevada é viver espiritual-
mente. Por que as religiões se 
tornaram necessárias? Talvez 
para nos lembrar de nossa ver-
dadeira origem, que somos 
um espírito “eterno” vivendo 
vidas físicas transitórias.

Qualquer ato de nossa vida 
pode ser meritório ou preju-
dicial, e é a isso que estou me 
referindo como “espiritual”. 
Não se trata de estarmos vin-
culados ou não a algum credo, 
mas do quanto somos capa-
zes de expressar sabedoria nas 
ações. Durante um sonho ou 
em vigília atuamos. A qualida-
de do sono dependerá do que 
pensarmos ao dia. Pensemos 
bem. Podemos treinar. Vamos!

MEIO LÁ, 
MEIO CÁ

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

atendido, com tosse, falta de ar. Na-
quele momento, é um caso suspei-
to. O médico avalia e confirma, en-
tão ele entrou suspeito e saiu con-
firmado. Às vezes, essa digitação no 
sistema demora alguns dias, mas 
precisamos nos antecipar. Então, o 
dado mais oportuno é que esse pa-
ciente bateu na porta da UPA para 
ser atendido. Esse atendimento bá-
sico passou a ser relevante.

 N O COE Covid toma as decisões 
de flexibilização ou endureci-
mento de restrições e leva até 
o prefeito, ou essa decisão é 
tomada em conjunto?

 L Nossa premissa é ‘informação 
para ação’. Algumas decisões eu 
tomo, outras repasso ao prefeito, 
ao secretário. Mas para restringir 
ou flexibilizar o prefeito tem que 
levantar o cenário político, social, 
demográfico, econômico. A Saú-
de talvez esteja um pouco acima 
desses aspectos agora, mas tudo 
tem que ser levado em considera-
ção. A decisão final é dele. Eu levo 
a informação epidemiológica ao 
secretário, ao prefeito, mostro a si-
tuação, a tendência. Mas a decisão 
é em conjunto.

 N Qual a grande novidade do 
Centro de Operações de Emer-
gência? Como ele é por dentro, 
em estrutura?

 L A novidade é ter implementa-
do, porque antes não tinha no Rio. 
É uma estratégia de resposta às 

emergências. Aqui, nosso Centro 
de Operações é formado por epi-
demiologistas, estatísticos, gente 
da Comunicação, de Tecnologia da 
Informação. Temos representantes 
de todas as áreas envolvidas na res-
posta à pandemia: Vigilância Sani-
tária, central de regulação, hospi-
tais de urgência e emergência. Re-
cebemos dados de todas as pontas 
do sistema e nos debruçamos.

 N O Rio vive o pior momento da 
pandemia?

 L Não estamos no pior cenário. 
Quando a gente pega a primeira 
onda da pandemia no Rio, em maio 
de 2020, nós tínhamos um gran-
de número de casos, e temos uma 
mortalidade absurda. O Rio foi o 
campeão de mortes porque, muito 
provavelmente, a capacidade não 
era suficiente para aquele atendi-
mento. Pessoas estavam morrendo 
antes de serem internadas. Agora, 
estamos em outro momento. Há 
avanços. Estamos testando mui-
to mais, mas testamos por conta 
própria. Eu já vivi H1N1, dengue, 
zika. No Ceará, vivi epidemia de sa-
rampo, e em nenhum desses mo-
mentos vi uma descoordenação 
nacional como a gente vive agora. 
Os municípios tiveram que ir se 
organizando.

 N O Rio errou em algum momen-
to desse processo? 

 L Não vivi a condução da pande-
mia de dentro no ano passado, 

“A gente 

monitora 

todos os 

dados 

epidemio-

lógicos. 

Casos leves, 

casos graves, 

internações, 

óbitos. 

Todos são 

importantes”

O Rio foi o 

campeão de 

mortes porque, 

muito prova-

velmente, a 

capacidade não 

era suficiente 

para aquele 

atendimento”

mas acompanhei. Os hospitais 
de campanha, por exemplo. Eles 
são uma estratégia quando você 
não tem leito em hospital. Aqui ti-
nha leito para abrir, que faltava só 
RH, equipamento. Não era nosso 
caso. O que aconteceu? Abriu-se o 
hospital de campanha, com quali-
dade péssima, e aquilo virou um 
matadouro.

 N Sobre a abertura de leitos, há 
um descompasso entre municí-
pio e governo federal?

 L Realmente, há um descompas-
so. A velocidade em que o muni-
cípio abriu leito foi muito maior 
do que o estado, e o federal. Parece 
que agora deram uma acordada. 
O estado conseguiu abrir o Hos-
pital Modular de Nova Iguaçu, e 
o federal está no esforço de tentar 
ampliar. A capital acaba recebendo 
muita demanda também da Região 
Metropolitana. Se eu não tiver um 
bom diálogo entre município, esta-
do e governo federal, a sobrecarga 
é muito maior e o município não 
vai dar conta.

 N  Esse descompasso também é 
visto na vacinação?

 L Também. Nunca tivemos um ca-
lendário único e não temos uma 
distribuição homogênea de vaci-
nas. Eu participei e coordenei mui-
tas campanhas. Agora, a gente tem 
que fazer um monitoramento diá-
rio para saber se vai ter saldo de 
vacina para o outro dia. O nosso 
Programa Nacional de Imunização 
é um dos melhores do mundo, o do 
Rio é um dos melhores do Brasil, 
e nunca passamos o que estamos 
passando agora.

 N Em quantos meses a cidade 
pode voltar a viver com mais 
tranquilidade?

 L Não sei te dizer se, hoje, a gente 
vai ter a introdução de uma nova 
variante. Se tivermos uma nova, 
não sabemos se a população va-
cinada vai estar protegida. Seria 
um cenário péssimo, não quero 
trazê-lo, mas não podemos escon-
der. Mas vamos dizer que não te-
nhamos esse cenário pessimista: 
nossa melhoria vai ficar totalmente 
dependente do avanço da vacina-
ção. Estamos avançando. Em maio, 
teremos uma parte importante da 
população vacinada com duas do-
ses, aí atingimos um grupo de ris-
co maior. Acho que a gente ainda 
segue o ano todo vivendo a covid. 
Até o meio do ano de forma impor-
tante, e o segundo semestre, se não 
tivermos surpresas negativas, ca-
minhamos para esse novo normal.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA
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FénoRio

Não foi assim que Jesus viveu. Os Evange-
lhos nos falam da sua infinita misericórdia, 
da sua capacidade de participar da dor e 
das necessidades dos outros.

Temos muito o que fazer através da 
caridade e do acolhimento. Não nos es-
queçamos que a misericórdia é o ápice na 
vida de fé e a forma concreta com a qual 
damos visibilidade à ressurreição de Jesus. 
Que o Cristo Ressuscitado anime a espe-
rança e o espírito fraterno em nós.

O segundo domingo da Páscoa é 
também o domingo da Miseri-
córdia. É tempo de pedir a Jesus 

Misericordioso por toda a humanidade, 
especialmente pelos que mais sofrem 
neste momento difícil da pandemia do 
coronavírus.

Deus é misericórdia, e apesar de todos os 
nossos medos, angústias e até falta de fé, 
Ele nos trata a partir daquilo que Ele é: amor. 
Somos pecadores e infiéis, mas amados 
pelo Senhor que tem misericórdia de nós.

Vivemos momentos de instabilidade 
causados pela pandemia, o que nos gera 
insegurança. Mas não podemos nos fechar, 
devemos dilatar o nosso coração para a 
dor do outro. É preciso saber olhar ao nosso 
redor e reconhecer o chamado que Deus nos 
dirige através dos que nos cercam.

A atual crise social e econômica é muito 
pesada, especialmente para os mais po-
bres. Não podemos viver de costas para 
a multidão, ignorando tanto sofrimento. 

Coluna publicada 

aos domingos

Padre Omar

Reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado

 Faça perguntas  
ao Padre Omar pelo e-mail 

padreomar@padreomar.com 
Acesse também 

www.padreomar.com e 
www.facebook.com/

padreomarraposo

“Vivemos momentos 
de instabilidade na 
pandemia, o que 
gera insegurança. 
Não podemos 
nos fechar”

“Não podemos viver de costas para a 
multidão, ignorando tanto sofrimento. 
Não foi assim que Jesus viveu”

A INFINITA 
MISERICÓRDIA 
DE DEUS

PARA OS QUE SOFREM
ARTE O DIA
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de de culto fica ainda mais evi-
dente em situações de guerra, 
de pandemias/epidemias, ou 
de outras calamidades públi-
cas que fragilizam sobrema-
neira a saúde mental e espiri-
tual da população”, completa 
Augusto Aras.

Neste contexto, cabe desta-
car que a decisão do ministro 
toma como argumento, além 
da própria negação de que o 
direito fundamental de liber-
dade religiosa está sendo vio-
lado, a ideia estapafúrdia de 
que possa haver “valor consti-
tucional concorrente de maior 
peso” ao livre exercício de cul-
to. Sugerindo que a proteção à 
vida seria concorrente de peso 
maior que o direito à liberda-
de religiosa. Sob que critérios? 
Quais argumentos compro-
variam que os cultos cristãos 
estão colocando em risco de 
morte seus participantes?

Além disso, o ministro Gil-
mar Mendes desconsidera 
a argumentação exposta de 
que a liberdade de consciên-
cia também está sendo viola-
da, mas é justamente em sua 
decisão que vemos uma clara 
imposição de ideias estapafúr-
dias, inclusive se envolvendo 
em questões de culto, como a 
própria consciência do indiví-
duo sobre a morte, que de acor-
do com o Cristianismo é supe-
rada através de Jesus Cristo, 
que disse: “Eu sou a ressurrei-
ção e a vida. Aquele que crê em 
mim, ainda que morra, viverá”.

Pois bem. Mesmo que ve-
nhamos a considerar que as 
alegações do ministro sejam 
sinceras, que ele realmente 
tem preocupações com a saú-
de do brasileiro e com sua so-
brevivência diante da grave 
crise, preciso questioná-lo so-
bre alguns fatos que não teste-
munham desta preocupação: 
transportes públicos lotados, 
desemprego em massa, medi-
das que impedem o sustento 
e sobrevivência das famílias; 
acaso isso não é um atentado 
contra o direito à vida? Ou é 
possível viver sem se alimen-
tar? A covid-19 não é transmis-
sível no transporte público? 
Desemprego não afeta a saúde 
do trabalhador?

Concluo afirmando que 
liberdade é o direito dos di-
reitos. Não existe democracia 
sem liberdade. Inexiste Jus-
tiça se não houver liberdade. 
Neste sentido, não há motivos 
razoáveis para entendermos 
como constitucional ou legal 
as restrições que vêm sendo 
impostas, como o próprio di-
reito de ir e vir, de trabalhar, 
de cultuar e, ao que tudo indi-
ca, de questionar a eficácia das 
medidas impostas.

“De tanto ver triunfar as 
nulidades, de tanto ver pros-
perar a desonra, de tanto ver 
crescer a injustiça, de tanto 
ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, o homem 
chega a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra, a ter vergo-
nha de ser honesto”. (Rui Bar-
bosa, o Patrono do Congresso 
Nacional do Brasil)

5º, VI), ao mesmo tempo em 
que estabelece uma proibição 
clara a União, Estados e Muni-
cípios de “estabelecer cultos 
religiosos ou igrejas, subven-
cioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter 
com eles ou seus represen-
tantes relações de dependên-
cia ou aliança, ressalvada, na 
forma da lei, a colaboração de 
interesse público” (Art. 19. I, 
CF), o ministro ainda assim 
entende que esse direito é 
violável sob alegação de que o 
foco é a proteção da saúde do 
brasileiro.

Primeiro que, diante da 
alegação de que se faz neces-
sária a restrição por conta da 
covid-19, espera-se no mínimo 
que sejam apresentadas com-
provações científicas de que o 
fechamento compulsório de 
templos religiosos reduziria 
os riscos impostos pela doen-
ça, o que claramente não há. 
Qualquer ditador facínora po-
deria usar então a pandemia 
como desculpa para irromper 
direitos fundamentais e im-
pedir a livre manifestação de 
pensamentos, liberdade reli-
giosa e direito de ir e vir. É o 
que vemos!

O ministro então desce o 
nível, com seu jeito desres-
peitoso de sempre: “Quer me 
parecer que apenas uma pos-
tura negacionista autorizaria 
resposta em sentido afirma-
tivo. Uma ideologia que nega 
a pandemia que ora assola o 
país, e que nega um conjunto 
de precedentes lavrados por 
este Tribunal durante a crise 
sanitária que se coloca”.

Ora, não seria negar a exis-
tência da crise permitir o livre 
exercício religioso, mas reco-
nhecer a já comprovada im-
portância da fé para tempos 
como os que vivemos, quan-
do igrejas somam a sociedade 
para sanar as suas mazelas, 
levar consolo e apoio emocio-
nal, além de tratar com a saú-
de espiritual. Cristãos são um 
povo ordeiro, que respeitam a 
lei e que seguem de forma dis-
ciplinada as orientações para 
os cultos em tempo de pande-
mia, tanto é que recorremos 
ao Judiciário para colocar no 
lugar os chefes executivos de 
estados e municípios.

Se o ministro não acompa-
nha os trabalhos realizados 
pelas igrejas evangélicas, que 
representam um enorme per-
centual da população, é pre-
ciso abrir os olhos para o que 
acontece neste país. Foram os 
evangélicos quem disponibi-
lizaram os templos para ser-
vir de centros de apoio para 
o combate da covid. Que dis-

CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

Bispo, Pastor Presidente, Advogado, Jornalista, articulista  e Escritor

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
caminho-da-sabedoria

n e-mail: 

caminhodasabedoria@
odia.com.br

É inconstitucional o fechamento compulsório de 
templos religiosos, impedindo o livre exercício da fé. 
Começo com este tom, pois não há como ser coni-

vente com essa ilegalidade. Aliás, jamais imaginei que um 
dia teria de fazer este tipo de defesa em nosso país, que 
sempre prezou pela liberdade religiosa.

Devo dizer que uma coisa é buscarmos recursos para 
que os nossos direitos constitucionais não sejam viola-
dos, outra coisa é defender aglomeração e reuniões que 
desrespeitam medidas sanitárias. Não somos negacio-
nistas, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes, demons-
trando desconhecimento sobre o trato da igreja com a 
pandemia de covid-19.

Quero deixar de lado aqui a 
hipocrisia. Afinal, desconhe-
ço qualquer igreja que esteja 
militando em causas ideoló-
gicas absurdas, como negan-
do o uso de máscaras ou a 
necessidade do álcool em gel, 
ou mesmo desconsiderando 
a necessidade de distancia-
mento social. Alguns líderes 
até mesmo optam por não 
se reunir, ainda que possam. 
Poder se reunir e não querer 
é uma coisa. Querer se reunir 
e não poder é outra.

Eu explico: porque alguns 
não se deram conta que nos-
sa luta é pela liberdade, nossa 
liberdade religiosa. O imbró-

glio se deu pela grande confu-
são que virou o Supremo Tri-
bunal Federal (STF). O Con-
selho Nacional de Pastores do 
Brasil (CNPB), sob liderança 
do Bispo Dr. Manoel Ferrei-
ra e Bispo Samuel Ferreira, 
já havia ingressado com ação 
junto à Corte para tentar re-
verter o fechamento indevido 
dos templos e as proibições de 
cultos presenciais. 

A ação caiu sob a tutela do 
ministro Gilmar Mendes, que 
não teve pressa em fazer sua 
análise. Porém, depois que o 
ministro Kássio Nunes Mar-
ques decidiu seguir a Consti-
tuição, entendendo na ação 
movida pela Associação Na-
cional de Juristas Evangéli-
cos (Anajure) de que estados 
e municípios não poderiam 
impedir os cultos, inclusive 
apontando algumas medidas 
para permitir a retomada das 
reuniões presenciais, o minis-
tro Gilmar Mendes decidiu 
analisar outra ação movida 
pelo Partido Social Democra-
tico (PSD), desta vez em de-
cisão contrária às atividades 
religiosas em São Paulo.

Para Gilmar Mendes, ainda 
que a Constituição seja clara 
ao afirmar ser “inviolável a li-
berdade de consciência e de 
crença, sendo assegurado o 
livre exercício dos cultos re-
ligiosos e garantida, na forma 
da lei, a proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias” (Art. Coluna publicada aos domingos

ARTE KIKO

LIBERDADE RELIGIOSA

UMA RESPOSTA AO DESRESPEITO 

DE GILMAR MENDES

tribuíram alimentos para os 
que estavam passando neces-
sidades. Também preparam 
kits de proteção contra essa 
doença, incluindo álcool gel 
e máscaras. Além de apoiar a 
União, estados e municípios 
para alcançar aqueles em lu-
gares em que o Estado não 
consegue chegar. Mendes diz 
em sua decisão que a “tragé-
dia” requer “colaboração de 
todos os entes e órgãos públi-
cos”. Ninguém colaborou mais 
que as igrejas.

Quanto a tese refutada pelo 
ministro, em que afirma que 
“não há como se falar que o ato 
normativo impugnado viola, 
ao menos diretamente, o di-
reito fundamental ao exercí-
cio da liberdade religiosa”, ele 
desconsidera que já há mais de 
um ano estamos nesta situa-
ção, onde a tal “excepcionali-
dade” vem virando regra, mes-
mo sem eficácia comprovada 

das tais “medidas restritivas de 
enfrentamento da pandemia”.

O advogado geral da União, 
ministro André Mendonça, 
emitiu brilhantemente pare-
cer favorável ao acolhimento 
da arguição de descumpri-
mento de preceito funda-
mental, apontando decisões 
do próprio Supremo que es-
tabelece que os estados, o 
Distrito Federal e os municí-
pios devem observar o âm-

bito de suas competências 
constitucionais.

É, precisamente, o que dis-
põe o Artigo 3º, § 1º, da Lei nº 
13.979/2020, que diz: Art. 3º 
(...) (...) § 1º As medidas previs-
tas neste artigo somente po-
derão ser determinadas com 
base em evidências científicas 
e em análises sobre as infor-
mações estratégicas em saú-
de e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à 
preservação da saúde pública.

Mendonça aponta justa-
mente a falta de embasamen-
to técnico e científico para a 
imposição de medidas que 
proíbam o livre exercício da 
fé, além de enfatizar que essas 
restrições, com base em cri-
térios técnicos e científicos, 
deveria ser definida em teor 
temporal, ou seja, com prazo 
de vigência.

Por sua vez, o advogado ge-
ral da União cita o dispo-
sitivo do Regulamento Sa-
nitário Internacional, que 
estabelece o seguinte teor:

1. A implementação deste Re-
gulamento será feita com ple-
no respeito à dignidade, aos 
direitos humanos e às liberda-
des fundamentais das pessoas. 

2. A implementação deste 
Regulamento obedecerá à 

Carta das Nações Unidas e a 
Constituição da Organização 
Mundial da Saúde. 

3. A implementação deste 
Regulamento obedecerá a 
meta de sua aplicação uni-
versal, para a proteção de 
todos os povos do mundo 
contra a propagação inter-
nacional de doenças. 

4. Os Estados possuem, se-
gundo a Carta das Nações 
Unidas e os princípios de di-
reito internacional, o direito 
soberano de legislar e imple-
mentar a legislação a fim de 
cumprir suas próprias polí-
ticas de saúde. No exercício 
desse direito, deverão obser-
var o propósito do presente 
Regulamento. (Grifou-se).

Temos também o parecer 
do procurador-geral da Re-
pública, Augusto Aras, que 
lembrou que o livre exercício 
dos cultos religiosos “visam 
a proteger, desde que asse-
guradas as medidas sanitá-
rias indispensáveis para seu 
o exercício coletivo, a saúde 
mental e espiritual da popu-
lação brasileira, que precisa 
de assistência religiosa para o 
enfrentamento de momento 
tão grave da epidemia do novo 
coronavírus”.

O procurador geral da Re-
pública também lembra que 
“o culto, por externalizar e 
identificar o fenômeno reli-
gioso, representa elemento 
primordial da liberdade reli-
giosa. Disso resulta que a li-
berdade de culto se insere no 
dever prestacional do Esta-
do de assegurar a assistência 
religiosa, de que é exemplo 
disso a obrigação alternativa 
na escusa de consciência e as 
capelanias”.

“O dever de o Estado asse-
gurar a assistência religiosa 
por meio de medidas que via-
bilizem o exercício da liberda-

Eu explico: porque 
alguns não se deram 
conta que nossa luta 
é pela liberdade, 
nossa liberdade 
religiosa”

Diante da alegação de 
que se faz necessária a 
restrição por conta da 
covid, espera-se que 
sejam apresentadas 
comprovações 
científicas”

Se o ministro não 
acompanha os 
trabalhos feitos pelas 
igrejas evangélicas, é 
preciso abrir os olhos 
para o que acontece 
neste país”

Mendonça 
aponta falta de 
embasamento 
técnico e científico 
para a imposição 
que proíba o livre 
exercício da fé”
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VASCO

Vanderlei 
não estreia 
contra o Fla
Pelo segundo dia segui-
do, Vanderlei treinou on-
tem com os companhei-
ros após se apresentar na 
sexta-feira. O goleiro de 37 
anos até poderia ter con-
dições físicas para estrear 
pelo Vasco, entretanto 
não poderá enfrentar o 
Flamengo na quarta-feira, 
no Maracanã, por ques-
tões burocráticas.

Vanderlei teria de ser 
inscrito na competição 
dois dias antes do início da 
rodada, segundo o inciso II 
do Artigo 2 do regulamen-
to. Apesar de o clássico ser 
no meio da semana, as pri-
meiras partidas da rodada 
foram ontem. 

Ou seja, a inscrição do 
goleiro teria que aconte-
cer até quinta-feira, mas 
neste dia ele ainda fazia 
exames médicos e não foi 
possível acertar a docu-
mentação. Somente na 
sexta o goleiro foi regula-
rizado. A estreia de Van-
derlei deve acontecer so-
mente no próximo fim de 
semana, contra o Boavista 
em Bacaxá, pelo Campeo-
nato Carioca.

Com mais tempo, Van-
derlei terá toda a semana 
para treinar e ser avalia-
do pela comissão técnica 
vascaína. Ele disputará a 
vaga com Lucão.

FLAMENGO

FLUMINENSE

Rivalidade em alta  
na final da Supercopa
Rubro-Negro encara o Palmeiras na decisão de hoje, às 11h, no Mané Garrincha

DIVULGAÇÃO/FLAMENGO

Gabigol comanda o ataque rubro-negro hoje diante do Palmeiras

N
os últimos anos, Fla-
mengo e Palmeiras 
vêm sendo conside-
rados os clubes mais 

ricos e conquistado grandes 
títulos nacionais. São os dois 
últimos campeões da Liber-
tadores e também as últimas 
equipes a ganhar o Brasilei-
rão. Hoje, às 11h, os dois se 
enfrentam, em Brasília, neste 
começo de temporada de 2021, 
pela Supercopa do Brasil, mas 
também em um desafio para 
provar quem é atualmente o 
melhor time do país.

Na última temporada, o 
Palmeiras conquistou três 
títulos, enquanto o Flamen-
go ficou com duas taças. Os 
dois clubes venceram seus 
estaduais, o Verdão levou a 
melhor na Libertadores e na 
Copa do Brasil, enquanto o 
Rubro-Negro faturou o Bra-

sileiro. A Supercopa do Bra-
sil os coloca frente a frente 
por terem conquistado os 
principais títulos do país na 
última temporada.

A partida foi cercada de po-

lêmica fora dos campos. Isso 
porque uma decisão judicial 
colocou o duelo sob risco. 
Uma liminar decidiu na últi-
ma quinta-feira que o Distrito 
Federal passaria por um lock-

Bom início de 
temporada do 
camisa 9 anima  
os tricolores

Contra o Nova Iguaçu, 
Fred busca o gol 400

Mais do que Libertadores ou 
o próprio Campeonato Ca-
rioca, o torcedor do Flumi-
nense vive a expectativa de 
comemorar hoje o gol 400 de 
Fred na carreira. Com 399, o 
ídolo terá mais uma oportu-
nidade contra o Nova Igua-
çu, às 18h, no Maracanã. E se 
depender de seu retrospecto 
de início de temporada, os 
tricolores não vão esperar 
muito pela marca.

Com quatro gols em três 
partidas, Fred repete o de-
sempenho de outros inícios 
de temporada recentes. Em 
2019, pelo Cruzeiro, o cen-
troavante marcou quatro 
gols nos cinco primeiros jo-
gos e só passou em branco 
em um. Já em 2017 pelo Atlé-
tico-MG, chegou a balançar 
as redes adversárias 16 vezes 
nos 13 primeiros jogos. E em 

2016, pelo Fluminense, ele 
fez seis gols em quatro parti-
das e só não marcou na pri-
meira, quando foi expulso.

E apenas duas vezes nessas 
últimas temporadas Fred não 
foi bem. Em 2020, já pelo Flu-
minense, o centroavante só ba-
lançou a rede no sétimo jogo. 
Mas tem a ressalva de só ter 
começado a atuar em junho, 
após a paralisação do futebol. 
E em 2018, pelo Cruzeiro, fez 
apenas um gol em 9 partidas, 
até sofrer grave lesão que o 
deixou parado por seis meses.

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

CAMPEÃO DOS CAMPEÕES

VASCO DE OLHO 
NO MARACANÃ

PEDALADAS

 N O Vasco protocolou seu 
interesse em participar 
da licitação que o governo 
do estado deve promover 
ainda este ano pela admi-
nistração do estádio do 
Maracanã. O presidente 
cruzmaltino, Jorge Salga-
do, admitiu uma parceria 
com Flamengo e Flumi-
nense. O clube da Colina 
fechou compromisso de 
intenções com a WTorre 
para reforma de São Ja-
nuário, com ampliação da 
capacidade do estádio para 
43 mil pessoas, em obras 
que começariam em agosto 
com previsão de dois anos 
de duração. Daí o interesse.

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

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

 NFlamengo, campeão brasi-
leiro, e Palmeiras, campeão 
da Copa do Brasil, em jogo 
único em Brasília, às 11h, se 
não houver impedimento 
legal de última hora. Faço a 
ressalva porque vivemos na 
era do abre e fecha, do pode 
e não pode, em irritante de-
monstração de falta de cri-
tério e bom senso. Havendo, 
deve dar jogão. São duas for-
ças com características dife-
rentes. Flamengo tem me-
lhor elenco, equipe mais for-
te, mais envolvente e aguda. 
Seu ponto fraco é a recompo-

sição defensiva, se expõe na 
ânsia de atacar. O Palmeiras, 
traiçoeiro, com bom sistema 
defensivo, tendo como pon-
to forte os contra-ataques rá-
pidos pelos lados do campo. 
Nas áreas técnicas, Rogério 
Ceni (foto) com vantagem so-
bre Abel Ferreira ainda ana-
lisando o grupo à procura do 
time ideal, o toque final para 
alcançar o que chama de fu-
tebol romântico/pragmáti-
co. Favoritismo não é certeza 
de vitória. Embora seja um 
encontro de campeões, acho 
que vai dar Flamengo.

 N Não para em pé a ideia 
de denunciar o atacante 
Luiz Adriano, do Palmei-
ras, ao Tribunal de Justi-
ça Desportiva (TJD) por 
ter deixado ambiente 
de quarentena sabendo 
estar contaminado pelo 
coronavírus. Além de 

não figurar como infração 
no código, não cabe a Jus-
tiça Desportiva a missão de 
patrulhar.

 N O Flamengo precisa de um 
goleiro. Diego Alves precisa 
de tempo para conseguir se 
livrar dos problemas com as 
lesões que o afligem.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Neymar jogou como nos 
bons tempos e colaborou 
com passes geniais para 
Mbappé e Marquinhos em 
dois dos três gols do PSG 
nos 3 a 2 sobre o todo po-
deroso Bayern de Munique.

 NO que aconteceu com 
Grêmio, impedido de jogar 
no Equador pela Liberta-
dores, ligou o alerta na 
Conmebol, que tem Copa 
América e Eliminatórias 
pela frente para tocar.

Fred: marca expressiva

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

REAL VENCE O BARÇA
O Real Madrid ganhou o Barcelona por 2 

a 1 e assumiu provisoriamente o primeiro 

lugar do Campeonato Espanhol.

down. No entanto, na manhã 
de sexta-feira, o STJ liberou a 
partida no Mané Garrincha.

O Flamengo deverá ter 
força máxima entre os titu-
lares. Pedro será desfalque e 
não poderá ficar no banco de 
reservas. Rogério Ceni deve-
rá escalar a equipe com Die-
go Alves, Isla, Rodrigo Caio, 
Willian Arão e Filipe Luís; 
Diego Ribas, Gerson, Arras-
caeta e Everton Ribeiro; Bru-
no Henrique e Gabigol.

O Palmeiras terá mais uma 
final, após vencer o primeiro 
jogo da Recopa Sul-America-
na contra o Defensa y Justicia. 
Abel Ferreira deverá escalar 
o Alviverde com Weverton; 
Marcos Rocha, Luan, Gusta-
vo Gómez e Matías Viña; Fe-
lipe Melo, Patrick de Paula e 
Raphael Veiga; Breno Lopes, 
Willian e Rony.

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Vanderlei pegará o Boavista

BOTAFOGO

Placar classifica 
Volta Redonda 
para semifinal 
do Estadual

Empate em 2 a 2 
complica Alvinegro

Bom para o Volta Redonda, 
péssimo para o Botafogo. O 
empate por 2 a 2, ontem à 
noite, no Raulino de Olivei-
ra, garantiu ao Voltaço a li-
derança provisória da Taça 
Guanabara, com 20 pontos, 
e a vaga antecipada para a 
semifinal do Estadual. Fora 
do G-4, em 5º lugar, com 12, 
o Glorioso se complicou 
e não depende mais de si 
para chegar à fase final do 
primeiro turno.

O gol de Felipe Ferreira, 
com apenas dois minutos, 
foi belo cartão de visita do 
Alvinegro. Marco Antônio, 
num chute cruzado, quase 
aumentou a vantagem. O 
jogo ficou mais disputado 
após o gol de empate de Lu-
ciano Naninho, aos 39.

O Botafogo não acusou 
o golpe e manteve a postu-

ra na volta do intervalo. Ra-
fael Navarro fez belo gol de 
cavadinha desempatando. 

Alef Manga mostrou o mo-
tivo de liderar a artilharia do 
Carioca. Oportunista, apro-
veitou a melhor chance que 
teve para empatar, com  chute 
rasteiro, aos 16, chegando a 8 
gols na competição. 

O técnico Marcelo Cha-
musca recorreu ao banco 
para renovar o fôlego ofensi-
vo do Botafogo com a entra-
da de Matheus Nascimento e 
Ênio. Mas não foi o suficien-
te para mudar o panorama 
final do jogo. 

Felipe Ferreira fez o 1º gol do jogo
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Os acenosOs acenos

“Nossos nomes ganharam até um novo batismo, 

acompanhados do @
. Emojis agora dizem  

mais do que mil palavras”

“Enfim, a  

modernidade puxou  

seu assento e já se 

acomodou na nossa 

casa... Bom mesmo é 

saber olhar para o que 

 já vivemos e conviver 

bem com o presente,  

não é?”

 do tempo do tempo

Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

U
ma revira-
volta na minha 
casa aconteceu desde 
que a pandemia chegou, 
anunciando tempos de incer-

teza e angústia para todos nós. Decretei, mesmo 
instintivamente, uma caça aos meus guardados 
e, assim, achei bilhetes, fotos, postais, lembran-
cinhas de viagens... 

Atribuo ao meu lado de canceriana essa von-
tade de não me desfazer de relíquias e de revisi-
tar o passado. Tenho duas máquinas de escrever, 
que não são remanescentes dos meus tempos de 
datilografia, mas que ganhei de presente. Uma, 
inclusive, é herança do saudoso pai da minha 
amiga Tainara. Ainda guardo fitas VHS, aquelas 
que nos remetem diretamente aos tempos das 
locadoras de filmes e à preocupação de ter que 
rebobiná-las para não pagar multa na devolu-
ção. CDs, disquetes, fotos em papel, negativos: 

são marcas de uma época bem vivida.
A nostalgia costuma nos acompanhar 

quando fazemos esse vaivém de memó-
rias. Ao recordarmos ícones da nossa 

trajetória, nos damos conta do avanço da 
tecnologia. O tempo nos acena com lem-

branças e atualidades. Hoje, por exemplo, 
tudo é instantaneamente fácil. O clique da foto, 

o “match” no aplicativo de paquera, as curtidas, 
as reações com emojis. Nossos nomes ganharam 

até um novo batismo, acompanhados do @. Emo-
jis agora dizem mais do que mil palavras. E letras 
também, vejam só. Um ‘S’ é sim. Um ‘N’ é não. Nesse 
novo código, temos ainda as figurinhas, usadas nas 
mais diversas situações como marcas registradas 
nos bate-papos virtuais.

Enfim, a modernidade puxou seu assento e 
já se acomodou na nossa casa. E como não se 
render? Meu pai, aos 70 anos, faz uma lista de 
compras para o supermercado num pedaço de 
papel. No meu caminho até lá, já pipocam no ce-
lular mensagens pelo Whatsapp de algum item 
que ele esqueceu. Num desses dias, mando foto 
do bacalhau para a Páscoa, como ele havia me 
pedido. E, quando eu rapidamente faço o tele-
fonema à moda antiga, eis que ele atende e me 
responde: “Já disse sim na mensagem”. Bom 
mesmo é saber olhar para o que já vivemos 
e conviver bem com o presente, não é?

O DIA I DOMINGO, 11.4.2021 ESPECIAL   9
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Pela vagarosidade dos pas-
sos, já sei que é ela. A velha 
porta range na sonorida-

de do tempo. Sem solavancos. O 
taco antigo está acostumado com 
a ausência da velocidade, con-
quistada com o passar dos anos. 
Os altos sapatos já não guardam 
os seus pés. Ela prefere o conforto 
ao desfile. Embora desfile, dentro 
de mim, sem pausas. 

São 70 anos juntos. Inês ouve 
pouco e, então, grita quando quer 
dizer. Eu me perco nos esqueci-
mentos. Tenho a memória dos 
ontens. Quanto mais distante o 

Prato de sopa quente

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

tempo, mais eu sei contar. Ontem, a 
Elaine veio nos visitar. E eu me vi per-
dido. Cada vez que falava um pedaço 
da vida, um pedaço da vida escapu-
lia da minha lembrança. E, então, 
Inês, com as suas mãos desenhadas 
de tempo, apertava as minhas e per-
guntava: “Orlando, meu amor, do que 
você quer se lembrar?”.

Inês se oferece generosa para ser 
minha memória. Não lembro bem o 
que Elaine queria. Parece que briga-
ram. Ela e o marido, cujo nome me 
foge agora. Os olhos marejados expli-
cavam a dor. É difícil deixar de estar.

Inês fala alto tentando ouvir a 
dor de Elaine. É atenciosa. Sabe 
que ouvir é uma das mais belas ex-
pressões de amor. Amor que, por 
pouco, não se perdeu no barulho 
das escolhas não pensadas. 

Eu penso nos dias em que a por-

UNIÃO DE TODOS

De acordo com a ideia anterior, 
100% das vacinas adquiridas pe-
las empresas seriam entregues 
ao SUS. Agora, apenas metade 
delas terá esse destino. A outra 
metade ficará com o comprador, 
que poderá utilizá-la da forma 
que julgar mais conveniente para 
imunizar seus empregados. Bas-
tou que o projeto fosse aprovado 
para que, como tem acontecido 
desde início da pandemia, se ini-
ciasse uma discussão motivada 
mais por interesses políticos do 
que pelo benefício que a medida 
pode trazer à população. 

O RISCO DA ESPERTEZA 
Por mais elogiável que seja, é 
provável que a iniciativa dos 
parlamentares não produza 
qualquer efeito prático ime-
diato. Já faz algum tempo que 
entidades representativas das 
corporações profissionais mais 
influentes, bem como as empre-
sas mais ágeis, têm recorrido 
à Justiça, quase sempre com 
sucesso, em busca de autoriza-
ção para comprar as vacinas. A 
questão é que, ao ter em mãos 
a sentença favorável, elas se 
deparam com dois obstáculos 
concretos e um perigo real.

O primeiro obstáculo é a es-
cassez mundial do produto. Os 
laboratórios que já tiveram suas 
vacinas aprovadas pelas auto-
ridades de Saúde sequer estão 
dando conta de atender aos go-
vernos que desde o ano passa-

A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira passada, com 
alterações importantes em relação à proposta inicial, o projeto de 
lei que autoriza a compra de vacinas contra o coronavírus por em-

presas e entidades privadas. Para começar a valer, a medida ainda terá 
que passar pelo Senado. Ótimo. Num momento difícil como o atual, 
qualquer gesto de apoio à campanha de imunização merece aplausos. 
Isso, porém, não impede que se discuta o alcance real da medida. 

Um olhar sobre o Rio

do encomendaram e pagaram pelo 
imunizante. A outra barreira é que, 
mesmo se houvesse vacinas, as far-
macêuticas decidiram não vendê-
-las a empresas privadas — só a go-
vernos. Grandes laboratórios, como 
AstraZeneca e Pfizer, já informa-
ram que não venderão vacinas a 
empresas e entidades brasileiras.

Esses são os obstáculos. O perigo 
é aparecer algum espertalhão com a 
promessa de conseguir o imunizan-
te por baixo dos panos. E, pior ain-
da, encontrar alguém que veja nessa 
conversa fiada uma oportunidade 
de levar vantagem. Foi o que aconte-
ceu com um grupo de empresários de 
Belo Horizonte. Semanas atrás, para 
furar a fila do SUS, cada um deles pa-
gou R$ 600 por uma dose do que su-
postamente seria a vacina da Pfizer. 
Acabaram recebendo uma substân-
cia que pode ter sido qualquer coisa 
— menos uma proteção contra a co-
vid-19 — e ainda terão que responder 
por isso na Justiça. 

Esse alerta não tem a intenção de 
atribuir inutilidade à medida apro-
vada pela Câmara. Ela é importan-
te. Chegará o momento em que a 
oferta aumentará e os produtores 
se tornarão menos exigentes na es-
colha de seus clientes. Nessa hora, é 
melhor que todos possam comprar 
as vacinas, desde haja uma regu-
lamentação a respeito dos pontos 
mais delicados. Um desses pontos 
é a sugestão apresentada dias atrás, 
de que se possa deduzir do Imposto 
de Renda o valor utilizado para a 
compra do imunizante. 

leiras, que há anos fecham ne-
gócios com os chineses, podem 
muito bem trabalhar em sinto-
nia com os diplomatas e, assim, 
facilitar o acesso do Brasil aos 
imunizantes. Por que não?

Um bom acordo, feito por ne-
gociadores das empresas priva-
das, com o aval das entidades 
de classe e apoio da diplomacia 
brasileira, poderá desobstruir os 
canais entre os dois países e des-
fazer eventuais mal entendidos. 
Uma consequência imediata de 
um trabalho como esse seria con-
vencer o laboratório Sinovac a 
tratar o Brasil como prioridade 
e deixar de atrasar as remessas 
de insumos para a produção da 
CoronaVac pelo instituto Butan-
tan. Não custa tentar. 

Outra ajuda importante seria, 
sempre a partir de uma conver-
sa aberta e propositiva, reunir e 
fornecer os recursos humanos, 

financeiros e de logística para 
que a Fiocruz resolva, de uma 
vez por todas, os problemas que 
continuam dificultando a produ-
ção em larga escala da vacina da 
AstraZeneca/Oxford no Brasil. 
São apenas alguns exemplos. A 
lista das ações possíveis é muito 
maior do que essa. 

É hora de todos mostrarmos 
de que lado estamos e contribuir 
com o que estiver a nosso alcance 
para a encontrar a solução. O Bra-
sil, de um modo geral, e o Rio de 
Janeiro em primeiríssimo lugar, 
têm muito a contribuir com isso. 
Até porque, sem união, o melhor 
resultado a ser obtido é esse que 
está aí: cada um por si e todos ex-
postos ao mesmo risco.

ta se abriu e quase saímos. Ou ela 
ou eu. E que ventos de quentura 
nos convidaram. Eu era jovem, 
quando me engracei com uma 
outra mulher. Jovem e inseguro. 
Gostei de seduzir. E, então, quan-
do olhei no triste olhar de Inês, 
chorei a dor que causei.

Ela disse nada. Sofrendo por 
dentro, descascava o necessário 
para preparar um prato de sopa 
quente. Eu, arrependido, desem-
brulhava as palavras para entre-
gar o meu pedido de perdão. Ela 
ouviu. Olhou para fora do que doía 
e terminou o cozimento.

Sentamos nós dois e a noite. E 
bebemos a esperança de espantar a 
machucadura. Outra vez, foi ela. Em 
um cansaço, quis deixar o que tinha. 
Teve jeito de pensar e, então, perma-
neceu. Ela nunca disse o que havia 

lá fora, e eu disse a mim mesmo que 
não era necessário eu perguntar. 

Quando hoje nos sentamos, lado 
a lado, de mãos dadas, depois de 70 
anos de amor, eu agradeço as limpe-
zas que fizemos juntos e o gosto bom 
da permanência.

Ontem, antes da chegada de 
Elaine, ela arrumava os cabelos 
e perfumava o dia cantando alto 
uma música religiosa. Não me 
lembro de qual. Só me lembro que 
gostei. Sempre gosto. Ela enfeita a 
minha vida, estando. 

Já passamos dos 90, os dois. De-
sisti de pensar no dia em que um 
ou outro vai partir. Prefiro que seja 
eu. As mulheres costumam viver 
mais. Prefiro que seja eu a prepa-
rar a casa nova em que continua-
remos. Porque disso tenho certeza, 
continuaremos...

Ia me esquecendo de contar um 
pedaço de ontem. Elaine já esta-
va pronta para se despedir nas in-
quietudes que têm as gentes que 
não sabem o que fazer, inda mais 
se tratando de paixão, quando Inês 
pediu a dona Elza, que conosco 
trabalha há muito, que cozinhasse 
um jantar. Elaine dizia que estava 
em dúvida entre permanecer ou 
tentar esquecer. Não entendi mui-
to bem. Presumo que nem Inês. Só 
ouvi seu conselho em alto e bom 
som: “Não decida nada antes de 
um bom prato de sopa quente”.

O tempo vai escapulindo e a vida 
vai se repetindo. Que bom que a por-
ta da casa está bem fechada e que, 
nos cômodos de dentro de mim, só 
há espaço para Inês. 

“Orlando”, diz ela nos gritos de 
amor, “Venha dormir, já é noite”.
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ARTE KIKO

“Num momento 

difícil, qualquer 

gesto de apoio 

à imunização 

merece aplausos”
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Ora, se o valor será deduzido do IR 
quem pagará pela vacina, no final das 
contas, não será a empresa, mas o Te-
souro. Não existe vacina privada com 
dinheiro público! Sem esse tipo de 
jeitinho, a participação da iniciativa 
privada na compra das vacinas será 
uma medida positiva, que ajudará a 
acelerar o ritmo da inumização. Ou-
tro risco a ser evitado é o de se tomar 
atitudes eloquentes que, ao invés de 
ajudar, acabarão atrapalhando todo 
o processo. Uma delas é a quebra da 
patente das vacinas — defendida in-
clusive pelo presidente da Anvisa, 
Antônio Barra Torres. 

A intenção é nobre: apressar a 
produção no Brasil dos imunizantes 
que faltam no mundo. O problema é 
que, ao fazer isso, o país corre o ris-
co de abrir uma guerra contra todos 
os produtores de vacina e criar uma 
situação que, ao invés de acelerar, 
retardar ainda mais o programa de 
imunização. Isso poderá dificultar e 
atrasar ainda mais a vacinação da po-
pulação mais jovem, onde se concen-
tra a maior parte da força produtiva 
do país. Enquanto essa população 
não estiver imunizada, o país não se 
livrará da ameaça e a Economia per-
manecerá parada. O que fazer?

FORÇA-TAREFA DO BEM 
É preciso, além de cobrar agilida-
de do governo federal, que cada 

um assuma sua responsabilidade 
e tome as providências que estive-
rem a seu alcance para acelerar a 
imunização. Com todo respeito a 
quem recorreu à Justiça para ter o 
direito de comprar vacinas, é pre-
ciso buscar meios mais eficazes 
de resolver o problema. Seria im-
portante, neste momento, que to-
das as entidades do empresariado 
se unissem numa força-tarefa do 
bem, que trabalharia para facilitar 
o acesso do país à vacina. 

Entidades como Firjan, Fecomér-
cio e Fetransportes, somadas a re-
presentantes dos exportadores, das 
montadoras, dos funcionários pú-
blicos, dos advogados, dos médicos 
e dos meios de comunicação, deve-
riam se sentar em torno da mesma 
mesa. E só sair de lá depois de de-
finir ações concretas, que possam 
ajudar não o governo, mas o Brasil, 
a conseguir as vacinas.

Há uma série de ações que po-
dem ser postas em prática imedia-
tamente. Por que não utilizar, por 
exemplo, os canais abertos pelos 
empresários que transformaram o 
Brasil num dos maiores fornecedo-
res de alimentos para a China e, por 
intermédio deles, negociar acesso 
mais facilitado aos produtores de 
vacinas e insumos farmacêuticos 
daquele país? Os negociadores das 
grandes empresas privadas brasi-

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

UM ESFORÇO NACIONAL PELA VACINA
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Clientes sem máscara e 
mesas lotadas no Rio
O DIA flagra desrespeito na reabertura de bares das zonas Sul, Norte e Central 

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Movimentação em bares no Leblon no primeiro dia de liberação

A 
primeira noite de 
flexibilização das 
medidas restritivas 
contra covid-19 em 

bares e restaurantes da ci-
dade foi de desrespeito às 
regras de prevenção ao co-
ronavírus. O DIA percorreu 
ruas do Leblon, na Zona Sul, 
da Tijuca, na Zona Norte, e 
da Lapa, na região Central, 
e flagrou mesas lotadas e 
clientes sem máscara nos 
estabelecimentos. 

No Leblon, por volta das 
20h, a Rua Dias Ferreira ti-
nha grupos de clientes sem 
máscara aguardando para 
acessar restaurantes, que ti-
nham mesas cheias no seu 
interior. Já na Lapa, tradicio-
nal ponto boêmio da cidade, 
as calçadas usadas para aco-
modar mesas e cadeiras não 
traziam o distanciamento 
necessário entre os clientes. 

Em bares da Praça Var-
nhagem, na Tijuca, chamou 
a atenção a quantidade de 
clientes por mesa permiti-
da pelos estabelecimentos. 
Além ainda, da ausência 

voltar a funcionar, mas com 
horários reduzidos e especí-
ficos. Bares, restaurantes e 
quiosques poderão receber 
clientes sentados até às 21 
horas, com tolerância de 1 
hora para o fechamento ao 
público. Depois desse horá-

rio, será permitido apenas o 
funcionamento da cozinha 
para serviços de delivery ou 
take-away.

CASOS GRAVES

A redução nas restrições 
pode interferir negativa-
mente na curva de casos gra-
ves envolvendo pessoas em 
faixas etárias mais jovens. É 
o que o médico emergencis-
ta e diretor do Sindicato dos 
Médicos do Rio de Janeiro 
(Simed-RJ), Pedro Archer, 
acredita que pode aconte-
cer a partir das próximas 
semanas.

“Posso dizer com toda 
clareza do mundo que a 
saúde do Rio está em co-
lapso. Estamos tendo que 
fazer sedação com medica-
mentos que não são para 
isso. Falta insumos e leitos 
em hospitais particulares. 
Agora você imagina nos 
públicos. Vamos enfrentar 
uma estrada bem dolorosa 
até que, pelo menos, 80% da 
população esteja vacinada”, 
projetou o médico. 

da máscara de proteção, 
tanto nas mesas, quan-
to para quem aguardava 
atendimento.

A partir desta sexta, ativi-
dades não essenciais, como 
estabelecimentos e ativi-
dades comerciais poderão 

Niterói prorroga 
restrições até dia 18
A Prefeitura de Niterói 
publicou no Diário Ofi-
cial de ontem o decreto 
n° 13.989/2021 prorro-
gando até o dia 18 de 
abril o Período Emergen-
cial de Prevenção contra 
a Covid-19. 

Foram mantidas as 
proibições adotadas des-
de o dia 26 de março, mas 
algumas recomendações 
novas foram adotadas: su-
permercados só poderão 
vender alimentos, bebi-
das e produtos de higiene 

e limpeza. Além disso, res-
taurantes não poderão mais 
funcionar com o serviço de 
retirada no local (takeaway), 
apenas através de delivery e 
drive thru.

As novas medidas res-
tritivas foram baseadas na 
análise do comitê científi-
co, que conta com especia-
lista em epidemiologia. O 
objetivo dessas novas me-
didas é reduzir a dissemi-
nação do novo coronavírus 
neste período mais crítico 
da pandemia.

Festa ilegal em Caxias
A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) interditou on-
tem um evento promovi-
do por um estabelecimen-
to na margem da Rodovia 
Washington Luiz, na altu-
ra de Duque de Caxias. A 
festa havia sido divulgada 
pelas redes sociais e, se-
gundo a PRF, reunia mais 
de 150 pessoas aglomera-
das e sem máscara.

Os organizadores do 
evento descumpriram o 
decreto estadual que proí-

be o funcionamento de ca-
sas de shows, boates e are-
nas. Festas em geral, shows e 
festivais culturais estão proi-
bidos pela medida assinada 
pelo governador em exercí-
cio do Rio, Cláudio Castro, 
para contenção da pandemia 
da covid-19.

A PRF informou que o 
evento já tinha sido identifi-
cado há cerca de uma sema-
na, e os responsáveis haviam 
sido orientados a cancelar a 
festa. 

País alcança o total 
de 351.334 óbitos 
acumulados ao 
longo da pandemia

Mais 2.616 
mortes  
por covid 
no Brasil

O Brasil registrou ontem mais 
2.616 mortes por covid-19 em 
24 horas, alcançando o total 
de 351.334 óbitos acumulados 
ao longo da pandemia. Essa é 
a pior semana epidemiológica 
em número de óbitos desde 
o início da pandemia. A mé-
dia móvel de mortes voltou a 
crescer e chegou a 3.020. Os 
dados são do Conselho Nacio-
nal de Secretários de Saúde 
(Conass).

Também nas últimas 24 
horas, 71.832 novos casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus (Sars-Cov-2) foram 
confirmados. Ao todo, são 
13.445.006 casos desde o iní-
cio da pandemia.

Já são 80 dias seguidos no 
Brasil com a média móvel de 
mortes acima da marca de mil 
e 25 dias com essa média aci-
ma dos 2 mil mortos por dia. 
De acordo com o Conass, tam-
bém são 12 dias com a média 
acima da marca de 2,5 mil.

O ranking de número de 
mortes segue liderado pelo 
estado de São Paulo, onde 
82.407 vidas foram perdidas 
para a doença. O Rio de Ja-
neiro continua em segundo 
lugar, com 39.298 mortes por 
Covid-19 , seguido por Minas 
Gerais (27.618), Rio Grande do 
Sul (21.864) e Paraná (18.993).

Brasil tem 25 dias 
seguidos com média 
móvel de mortes 
acima da marca de 
duas mil por dia
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Confira em que pé 
estão os auxílios 
emergenciais no Rio 
No estado, as pessoas são atendidas pelo auxílio carioca e Supera 
Rio. Governo federal já iniciou o crédito da renda básica na Caixa

DIVULGAÇÃO

Movimentação financeira 
dos benefícios é 

basicamente feita pelos 
aplicativos no celularO 

país vive a fase mais 
dura desde o início 
da pandemia de co-
ronavírus. Com a ne-

cessidade das restrições das 
atividades não essenciais, os 
trabalhadores informais pre-
cisam ficar em casa para con-
ter a transmissão do vírus. 
Também aqueles que procu-
ram uma oportunidade para 
reingressar no mercado de 
trabalho lidam com as barrei-
ras impostas. Por isso, neste 
momento, os auxílios emer-
genciais se tornam ainda mais 
necessários para amenizar a 
crise enfrentada por essas pes-
soas. No Rio, as pessoas são 
atendidas pelo auxílio carioca 
e o Supera Rio, do governo es-
tadual. Na semana passada, o 
governo federal iniciou os pa-
gamentos do benefício. 

No caso do auxílio cario-
ca, a Secretaria Municipal de 
Fazenda e Planejamento Rio 
informou que são quatro gru-
pos de beneficiados, sendo que 
dois deles estão recebendo 
pela primeira vez um auxílio 
municipal. São eles: 23 mil fa-
mílias em situação de pobreza 
e extrema pobreza e ambulan-
tes cadastrados na Secretaria 
de Ordem Pública, com prova 
de vida atualizada e a Taxa de 
uso de área pública (Tuaps) 
paga até 2019, não sendo ne-
cessário que 2020 esteja pago.

Até o momento, metade dos 
ambulantes cadastrados já es-
tão com suas contas ativas e o 
dinheiro depositado, em uma 
parcela única de R$ 500. 

O grupo precisa estar re-
cém cadastrado no CadÚnico 
e fora do sistema municipal e 
federal: 48% das famílias ati-
varam suas contas e recebe-

ram o dinheiro, em parcela 
única de R$ 200.

“Nós estamos vendo uma 
nova parcela para os ambulan-
tes de ponto fixo e na orla por-
que eles continuam fechados, 
mesmo com o novo decreto di-
vulgado na sexta-feira. Além 
disso, a gente ainda está pa-
gando o restante das famílias 
que ainda não tiveram acesso 
ao dinheiro”, explica o secretá-
rio Pedro Paulo.

O secretário disse que o fi-
nanciamento do auxílio cario-
ca foi possível pois em grande 
parte o dinheiro foi provenien-
te da Câmara Municipal. “Atra-
vés de recursos de lá, a soma 
total de R$ 30 milhões ajudou 
no pagamento. Quase 70% 
dos recursos supriram o auxí-
lio carioca. Essa foi a forma de 
atender essas famílias, pois re-
cebemos uma prefeitura que-
brada, com dívidas enormes e 
sem caixa implementar esses 
benefícios”, disse.

A iniciativa auxílio carioca 
vai transferir R$ 100 milhões 
para cerca de 900 mil pessoas. 
Para receber, é necessário en-
trar no carioca.rio, inserir o 
CPF do responsável da família 
(ativo na Receita). O sistema 
irá orientar a, em um celular, 
baixar o aplicativo Superdigi-
tal. Uma conta será gerada no 
site Carioca Digital. A prefei-
tura faz a abertura da conta.

Auxílio emergencial será creditado hoje
 > Neste domingo, a Cai-

xa Econômica continua o 
pagamento dos beneficiá-
rios do auxílio emergencial 
para quem nasceu no mês 
de março. A partir desta 
data, os valores podem ser 
movimentados pelo aplica-
tivo Caixa Tem para paga-
mento de boletos, compras 
na internet e pelas maqui-
ninhas em mais de um mi-
lhão de estabelecimentos 
comerciais. Saques e trans-
ferências para quem recebe 
o crédito nesta sexta-feira 

serão liberados a partir do 
mês que vem.

A central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda a 
domingo, 24h por dia, e está 
pronta para atender os be-
neficiários do auxílio emer-
gencial. Além disso, o banco 
disponibiliza, ainda, o site au-
xilio.caixa.gov.br.

O auxílio será pago às fa-
mílias com renda mensal to-
tal de até três salários míni-
mos, desde que a renda por 
pessoa seja inferior a meio 
salário mínimo.

É necessário que o bene-
ficiário já tenha sido consi-
derado elegível até o mês 
de dezembro de 2020, pois 
não há nova fase de inscri-
ções. Para quem recebe o 
Bolsa Família, continua va-
lendo a regra do valor mais 
vantajoso. O beneficiário 
recebe o maior valor, seja a 
parcela paga no programa, 
seja a do benefício.

O valor médio será de R$ 
250, variando de R$ 150 a 
R$ 375, a depender do perfil 
do beneficiário.

 > Os primeiros a rece-
ber o auxílio estadual, 
do Programa Supera 
Rio, serão 20 mil pessoas 
previstas para segunda 
quinzena deste mês. O 
programa vai contem-
plar chefes de família 
com renda per capita 
igual ou inferior a R$ 
178 e inscritos no CadÚ-
nico nas faixas de extre-
ma pobreza ou pobre-
za, trabalhadores que 
recebiam até R$ 1.501 e 
tenham perdido o vín-
culo formal de trabalho 
a partir de 13 de março 
de 2020, estando atual-
mente sem qualquer ou-
tra fonte de renda. 

O programa defi-
niu que os pagamentos 
mensais de R$ 200 vão 
de abril a dezembro des-
te ano e que será feito 
um acréscimo de R$ 50 
para cada filho, limitado 
a dois menores. 

O governo do estado 
ressalta que as pessoas 
que recebem o auxílio 
da Prefeitura do Rio e do 
governo federal não te-
rão direito. “Mas como 
os outros programas são 
mais curtos, não têm o 
mesmo tempo de abran-
gência do nosso, as pes-
soas que deixarem de 
receber poderão passar 
a fazer parte do Supera 
Rio”, explica o governa-
dor em exercício Cláu-
dio Castro.

Para evitar aglome-
rações, estão sendo 
avaliados meios de pa-
gamento, como cartão 
pré-pago, carteira digi-
tal, depósito em conta, 
entre outras.

Supera Rio 
começará 
a ser pago 

Nós estamos 
vendo uma nova 
parcela para os 
ambulantes de 
ponto fixo e 
na orla porque 
eles continuam 
fechados”

PEDRO PAULO, secretário 
municipal de Fazenda

Secretário municipal de 
Fazenda, Pedro Paulo

DANIEL CASTELO BRANCO

CALENDÁRIO

 N0 6/0 4  -  n a s c i d o s  e m 
janeiro

 N0 9/0 4  -  n a s c i d o s  e m 
fevereiro

 N11/04 - nascidos em março
 N13/04 - nascidos em abril
 N15/04 - nascidos em maio
 N18/04 - nascidos em junho
 N20/04 - nascidos em julho
 N22/04 - nascidos em agosto
 N2 5 /0 4  -  n a s c i d o s  e m 

setembro
 N2 7/0 4  -  n a s c i d o s  e m 

outubro
 N2 9/0 4  -  n a s c i d o s  e m 

novembro
 N3 0/0 4  -  n a s c i d o s  e m 

dezembro

Para receber, é 
preciso acessar 
o carioca.rio e 
colocar o CPF do 
responsável 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

CONFIRA

 N pessoas que não residam 
no estado do Rio de Janeiro;

 N  quem estiver receben-
do benefícios previden-
ciários, assistenciais ou 
trabalhistas;

 N  integrantes do programa 
Bolsa Família;

 N  aqueles que tenham au-
xílio emergencial federal ou 
municipal;

 N p r e s o s  e m  r e g i m e 
fechado;

 N menores de dezoito anos, 
exceto no caso de mães 
adolescentes;

 N O cidadão que for elegí-
vel para receber o benefí-
cio passará por verificação 
mensal antes do estado 
efetuar o pagamento, po-
dendo ser retirado da lista, 
caso não se enquadre mais 
nos critérios estabelecidos.

 N O decreto proíbe que ins-
tituições financeiras efe-
tuem descontos “a pretexto 
de recompor saldos nega-
tivos ou de saldar dívidas 
preexistentes”. E cria uma 
ouvidoria própria.

Não poderá 
receber o 
benefício
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A 
aguardada reforma 
previdenciária dos 
PMs e bombeiros do 
Estado do Rio de Ja-

neiro deve ser encaminhada 
ao Legislativo junto com os 
outros projetos que o gover-
no fluminense entregará por 
exigência do novo Regime de 
Recuperação Fiscal (RRF). 
Há possibilidade ainda de 
isso acontecer este mês ou 
em maio. O texto relativo 
aos militares já vinha sen-
do preparado antes dessas 
propostas de ajuste relativas 
ao RRF e terá que ser votado 
este ano ainda para cumprir 
a Lei Federal 13.954 de 2019.

A legislação trata da re-
forma do sistema de prote-
ção dos militares das For-
ças Armadas e dos estados 
brasileiros. Entre as regras 
previstas, uma delas foi 

aplicada automaticamen-
te: a nova alíquota de con-
tribuição previdenciária. 
As outras, no entanto, pre-
cisam passar pelo crivo das 
casas legislativas. 

Assim, o projeto que será 
apresentado pelo governa-
dor em exercício Cláudio 
Castro terá que aumentar o 
tempo mínimo de contribui-
ção dos policiais e bombei-
ros militares na ativa de 30 
anos — como é hoje — para 
35 anos. Também é prevista 
uma regra de transição para 
os integrantes da PM e Cor-
po de Bombeiros que já es-
tão trabalhando. O pedágio 
é de 17% do tempo que falta 
para o militar completar 30 
anos em serviço.

A Lei 13.954 também 
prevê outras mudanças. 
Por exemplo, passa a exigir 

um tempo de permanência 
maior dos militares em cada 
função. Com isso, policiais e 
bombeiros não poderão mais 
subir de posto no momento 
que forem para a reserva.

DESCONTO

Em relação ao desconto pre-
videnciário, a alíquota pas-
sou a ser de 9,5% em 2020 e 
de 10,5% este ano. No Estado 
do Rio, antes da reforma, o 
percentual de contribuição 
dos PMs e bombeiros era 
de 14% (o mesmo cobrado a 
todo o funcionalismo públi-
co fluminense). 

Mas a alíquota passou a 
incidir sobre a integralida-
de dos vencimentos de inati-
vos e pensionistas, o que não 
ocorria antes e levou a per-
das. Essa mudança inclusive 
tem gerado ações na Justiça.

Há possibilidade de o texto, que tem 
que ser votado este ano, ser entregue à 
Alerj ainda este mês ou em maio 

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

Projetos exigidos pelo novo regime fiscal precisarão passar pelo crivo da Assembleia Legislativa do Rio 

 > Para o Legislativo flu-
minense, propor mais 
arrocho no estado em 
meio à pandemia é uma 
medida não muito bem 
recebida. O presidente 
da Alerj, André Cecilia-
no (PT), disse à coluna, 
em 21 de março, que o 
momento ainda é mui-
to delicado e exige mais 
suporte do poder pú-
blico. Ele afirmou que 
é hora de pensar em 
“prover a população”.

Ceciliano afirmou 
que essa possibilida-
de de promover mais 
ajustes, como o teto 
de gastos, encontrará 
resistência na Alerj. “A 
gente respeita o Exe-
cutivo, nós vamos dia-
logar, analisar e votar. 
Mas não conte que a 
Assembleia vai con-
cordar com arrocho 
que proíbe contratar 
profissionais de Saúde, 
policiais e professores”.

“Sou contra aper-
tar mais o teto de gas-
tos ou limitar despe-
sas na área da Saúde 
durante a pandemia”, 
acrescentou.

Nos bastidores, o 
governo Castro vai re-
forçar as articulações 
políticas com depu-
tados para conseguir 
aval às medidas.

Resistência 
na Alerj a 
mais arrocho

 > O  g o v e r n o  C a s t r o 
aguarda a União publi-
car o decreto que regula-
menta a Lei Complemen-
tar 178/21 — que prevê o 
novo regime fiscal — para 
finalizar os projetos que 
vão compor o pacote de 
austeridade a ser enviado 
à Assembleia Legislativa 
do Rio. A regulamentação 
deve sair este mês.

Como a coluna infor-
mou na sexta-feira, as 
articulações com os par-
lamentares inclusive vão 
se intensificar a partir 
desse momento. Agora, 

as conversas não ocor-
rem de forma enfática. 
Há apenas uma expecta-
tiva de recebimento des-
sas propostas.

O pacote incluirá medi-
das de corte de despesas e 
reformulação da máquina 
pública: estão previstas 
reformas previdenciária 
e administrativa, revisão 
de incentivos fiscais e a 
criação de uma nova lei de 
teto de gastos para todos 
os Poderes — Executivo, 
Legislativo, Judiciário —, 
além do Ministério Públi-
co, Defensoria e TCE.

Regime: Cláudio Castro 
aguarda decreto da União 

Reforma de 
militares pode 
chegar com 
pacote de ajuste



FábiaOliveira

ENTREVISTA MAURÍCIO MEIRELLES, APRESENTADOR

 N Você ganhou um programa para chamar de seu, que estreia amanhã, na 
RedeTV!. É verdade que foi você que pediu emprego para o Marcelo de 
Carvalho e entregou até um currículo? Esperava que fosse ser contratado 
e ter um programa?

 L Se é pra ter um programa, que ele comece já com entretenimento na hora da 
contratação. A RedeTV! vinha me sondando há um tempo. Eu só agilizei o proces-
so fazendo essa ‘cara de pauzice’, pois não via a hora de formatar minhas ideias. 

 N Você participou do ‘CQC’ e do ‘Vídeo Show’ como repórter e trabalhando 
em equipe. No ‘Foi Mau’ você é quem comanda? 

 L Em todos produtos que participei eu sempre tive autonomia nos meus quadros, 
mas eram programas gigantescos, com várias outras ideias, pessoas, enfoques. 
Desta vez é um programa só com meus quadros e ideias. Óbvio que tenho uma 
equipe incrível por trás disso. Tanto a galera da RedeTV! como a Dromedário - mi-
nha produtora, e a FARRA - que cuida da produção geral. 

 N Como é o Maurício liderando uma equipe? Quem manda no seu programa?

 L A concepção e os quadros do programa são meus. Mas nada sairia do papel sem o 
pessoal da Farra, que contribuiu 100% em roteiro e formatação, e da Dromedário. 
Não tem uma liderança vertical. Todos nós temos bastante abertura para fazer um 
bom produto. Eu montei a equipe para  não precisar tomar conta de tudo.

 N Já se sentiu censurado? Já sentiu preconceito de algum entrevistado? 

 L Acho que a censura de hoje mudou o nome para cancelamento. E isso sim, já me 
ocorreu muitas vezes. Cancelamento é a forma mais impositiva e mimada de tentar 
forçar o mundo do seu jeito. Eu não corroboro com isso. Quanto aos entrevistados, 
acho normal as pessoas desconfiarem de um produto. Quando ele aparecer no ar, 
as pessoas saberão do que se trata e aí vão ficar mais abertas a aceitar. 

 N Você foi contratado pela Globo e não deu muito certo. Acredita em ‘olho 
gordo’ ou energias ruins? 

 L Eu acho que deu certo, porque entrei só pra fazer um programa da Copa, no 
Sportv. Daí o Boninho me chamou para fazer o ‘Vídeo Show’, e eu fui. Entrei pra 
ficar dois meses e fiquei quase um ano. Não rolou mais nada porque o próprio 
programa acabou. Essa ninguém esperava mesmo. 

 N Já teve o tapete puxado?

 L Acho que nem tenho tapete pra ser puxado. 

 N O que nunca te perguntaram?

 L Se eu estou bem. Toda entrevista é só sobre algo que gera barulho. Tanto as que 
eu respondo quanto as que eu faço. Podíamos começar a partir de hoje sempre 
com a pergunta: você está bem? Porque está osso pra geral (risos).

 N Tinha um plano B? 

 L Tinha. E ele aconteceu. Meu plano A era ser publicitário, ficar careca com 35 anos, 
enfartar com 36 e com 37 comprar um apartamento. Meu plano B era largar isso 
tudo e ser feliz fazendo o que eu gosto. 

 N O que aconteceu com a banda Renatinho, da qual você participava com 
Tatá Werneck e Murilo Couto?

‘A censura de hoje mudou o 
nome para cancelamento’

 > ‘Foi Mau’ é o talk show que Maurício Meirelles sempre imaginou apresentar na TV aberta. Publicitário de 
formação, o humorista conseguiu recentemente um espaço na grade de programação da RedeTV!, graças a sua 
‘cara de pau’ em entregar seu próprio currículo ao apresentador Marcelo de Carvalho, sócio e vice-presidente 
da emissora. “Se é pra ter um programa, que ele comece já com entretenimento na hora da contratação. A Re-
deTV! vinha me sondando há um tempo. Eu só agilizei o processo”, confirmou o carioca de 37 anos à coluna. 
Na entrevista abaixo, ele ainda assume que detesta intolerância, que nunca perdeu um amigo por conta de 
uma piada, que faz humor para o público que gosta de não ser levado a sério e que não se preocupa com quem 
não curte seu trabalho. O novo programa comandado por Maurício estreia nesta segunda-feira.
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 L O Brasil não estava preparado para nosso sucesso. Mas em breve voltaremos 
mais fortes e sem o Murilo. 

 n Perdeu amizade ou alguém deixou de falar com você por causa de al-
guma piada?

 L Acho que amigos não se perdem por piada, senão jamais seriam amigos. Mas já 
perdi gente que poderia ser amigo por conta de piada, sim. Geralmente, quando 
é piada com o político que ele acha errado criticar. 

 n O ‘webbulling’ já te trouxe algum problema? Você se diverte vendo 
veículo grande caindo na sua pegadinha?

 L Adoro. Dou risada exatamente por saber que a vida de uma pessoa é a pauta 
de grande parte da mídia. Quando ela é a piada, sei que ela se beneficia, o veí-
culo se beneficia, o público se beneficia e eu me beneficio. Não faria esse tipo de 
brincadeira com algo como a economia, por exemplo. Mas a vida da celebridade 
deveria ser levada menos a sério. 

 n O que te faz sair do sério?

 n Atualmente, intolerância. Seja de esquerda, de direita, 
religiosa, carnívora. Quando a pessoa acredita que a 

verdade dela é absoluta e isso dá o direito de ela fazer 
o que quiser com quem pensa diferente, isso me deixa 

indignado. O radicalismo que o Brasil se tornou me 
tira do sério. 

 n Como é trabalhar com o humor sendo preciso 
tomar cuidado com as piadas e comentários 

para depois não ser taxado de preconceituoso 
ou intolerante?

 L Da mesma forma de sempre. Fazer humor para 
o público que gosta de não ser levado a sério e 
não se preocupar com quem não gosta das suas 
piadas.

 n Maurício Meirelles não fala muito sobre 
a vida pessoal ou relacionamento... Por 
que tanto mistério?

 L Mistério onde? Estou há 18 anos com a 
Emily, minha esposa, mãe do Gabriel, dona 
da empresa, dona até da roupa que eu uso. 
Tem um especial da Netflix para 190 países 
que eu coloco ela no palco pra me zoar. Mais 
exposição que isso? 

 n E a história do namoro de Luiza Am-
biel e Painitto assumido para você?

 L O programa está muito legal. Eu gosto 
muito do formato. Principalmente porque 
eu nunca imaginaria que a Luiza Ambiel 
e o pai da Anitta estariam juntos graças a 
mim. Não entendeu? Assista nesta segun-
da, às 22h30.

FOTO DIVULGAÇÃO/REDETV!

O DIA I DOMINGO, 11.4.2021    15



16    DOMINGO, 11.4.2021  I  O DIA

REPRODUÇÃO/ SHUTTERSTOCK

Bella é uma cachorra da raça pas-

tor-alemão com 10 anos de idade e 

ganhou uma nova chance na vida. 

Ela está vivendo em um novo lar 

após ser encontrada à beira da mor-

te em um rio com águas congelantes 

NOVA CHANCE 

PARA BELLA

Não é difícil reconhecer um Dachshund na rua. 

Apesar do nome difícil, o cachorro frequentemen-

te chamado de “salsicha” possui características  

inconfundíveis: perninhas curtas e corpo alonga-

do. O cãozinho, que aparece no filme “Toy Story” 

como o cachorro de molas Slinky, ama diversão 

e se dá superbem com crianças. Extremamente 

amigável e dócil, é difícil conhecer um salsichinha 

nervoso ou  agressivo.

Em outubro de 2020, Richard Wilbanks virou notícia após um ato impressio-

nante de coragem: o aposentado de 74 anos pulou em um lago para salvar o 

seu cãozinho Gunner das presas de um jacaré. Sua esposa, Louise, contou que o 

marido viu no cãozinho uma companhia e não havia a hipótese de ele não pular 

na água para salvá-lo. Hoje, os três estão felizes, Richard e seu amigo continuam 

passeando, bem longe do lago dos jacarés, é claro!

O FAMOSO CÃOZINHO 

‘SALSICHA’

UM FINAL FELIZ

REPRODUÇÃO SHUTTERSTOCK

Curiosidade sobre furões

Pouco conhecido, o furão é um ótimo animal para 

se ter em apartamento. Eles são muito afetuosos e 

apegados aos donos, mas, como são importados, 

possuem um preço mais elevado. 

A ALEGRIA 
DOS 
PEQUENOS

As crianças ado-

ram os hamsters. 

Por ser um bichi-

nho amável e que 

adora brincar, 

ele faz a alegria 

da criançada. Os 

hamsters são 

tranquilos e não 

oferecem riscos 

aos pequenos. Por 

serem pequenos, 

eles são a escolha 

de muitas pessoas 

que moram em 

apartamentos ou 

casas pequenas. 

FIQUE 
LIGADO!

C
om o acesso restrito às ruas e 
o longo período de isolamen-
to social, alguns pets, entre 

os mais de 47,9 milhões de cães e 
gatos existentes atualmente nos 
lares brasileiros, como apontam 
dados do IBGE, tiveram mudan-
ças significativas na rotina. Assim 
como nós, esses animais sofreram 
com ansiedade e, em muitos casos, 
ganharam aumento de peso pela 
falta de exercícios e caminhadas. 
Um estudo realizado no Reino Uni-
do pela Dog Friendly — com mais 
de mil pais e mães de pets —, mos-
trou que 51% dos pets estão acima 
do peso ideal. A média de ganho 
de peso durante a quarentena para 
cada cão é 1,2Kg. Considerando os 
tamanhos distintos, em média, as 
dez raças que mais ganharam peso 
são: Labrador Retriever, Buldogue 
Francês, Daschund, Beagle, Pastor 
Alemão, Cockapoos, Cocker Spa-
niel, West Highland Terrier, Shih 
Tzu e Chihuahua.

Atenção ao 

O gato AMENDOIM virou uma estrela de cine-

ma! Na ultima terça-feira, um curta-metragem 

caseiro protagonizado pelo bichano foi exibido na 

primeira edição do FestCômico (Festival Brasileiro 

de Cinema Cômico). Chamado ‘Ideia Idiota’, o filme tem 

apenas um minuto e mostra um diálogo em fotomontagem 

de um menino com seu gato. 

sobrepeso nos pets
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n blog: www.odia.com.br/blog/eobicho n Com conteúdo: Portal iG

Pesquisa 
mostra que 
durante a 
quarentena 
animais de 
estimação 
ganharam 
em média 
1,2Kg

SINAL DE ALERTA
Para fomentar o cuidado e prevenir 
futuros danos à saúde dos bichinhos, a 
coordenadora de conteúdo da Petlove, 
Jade Petronilho, reforça alguns cuida-
dos essenciais para levar em considera-
ção e prevenir o ganho de peso deles.

Os donos devem acender um sinal 
de alerta quando sentirem dificuldade 
de apalpar as costelas e de enxergar 
com facilidade a cintura do animal. 
Afrouxar a coleira é um outro ponto de 
atenção, assim como a forma que o pet 
caminha, se locomove e respira, explica 
a especialista. Caso um desses fatores 
seja identificado, é importante levar o 
cachorro ou gato a um profissional ve-
terinário, para possíveis exames 
e para a análise clínica.

Com possíveis doenças 
descartadas, o veterinário 
poderá passar dietas ao 
animal e a aplicação de 
exercícios, que durante 
a pandemia podem ser 
feitos dentro de casa.

em Farndon, na Inglaterra. A cadela foi 

abandonada por seus antigos donos, 

que amarraram a coleira dela em uma 

pedra enorme no fundo do rio.

REPRODUÇÃO/RSPCA

REPRODUÇÃO/YOUTUBE

GATO AMENDOIM 

PROTAGONIZA  

CURTA EM FESTIVAL


