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O DIA D

DETRAN REALIZA 
MUTIRÃO NO 
SÁBADO COM 
MAIS DE SETE MIL 
VAGAS PARA 
SERVIÇOS. 
RIO DE JANEIRO, P. 2

REPRODUÇÃO

Defesa de Monique Medeiros insinua que ela foi coagida ao depor outras vezes 

e “precisa ter voz”. Babá e parentes tiveram cargos na prefeitura.  RIO DE JANEIRO, P. 4 

FábiaOliveira

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

ANDRESSA 
URACH ENTRA 
NA JUSTIÇA 
CONTRA O 
PASTOR SILAS 
MALAFAIA. P. 13

Advogados da  
mãe querem um 
novo depoimento

COVID

BARREIRAS 
SANITÁRIAS 
PARAM NITERÓI 

Fiscalização para 
conter avanço 
da covid causou 
engarrafamentos em 
pontos de acesso ao 
município como na 
Ponte Rio-Niterói. P. 3 
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Município do Rio libera prática de atividades 
físicas coletivas em locais abertos. P. 3

MP pede nova multa para a Prefeitura de 
Caxias por desordem na vacinação. P. 3

Ostentação com 
grana do tráfico
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O LEIA NA  
EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Polícia aponta Carla Oliveira de Mello 
como suspeita de lavar dinheiro de 
bandidos de comunidades do Rio. P. 6

ELIMINADA DO 
‘BBB 21’, THAÍS 
CONTA QUE 
CHEGOU A 
DUVIDAR SE ERA 
PLANTA OU 
TURISTA. P. 15

REGINALDO PIMENTA

215 MIL DOSES 
DA VACINA 
CHEGAM AO RIO
Calendário é mantido após ameaça 
de suspensão. Agentes de segurança 
começam a ser imunizados. P. 3 
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REFORMA 
O POLÊMICO 
AUMENTO DO 
DESCONTO 
PREVIDENCIÁRIO 
DO SERVIDOR 
PÚBLICO  
INFORME DO DIA, P. 2

DECEPÇÃO 
ALVINEGRA 

Após empate 
em 1 a 1, 

Botafogo 
perde para 

o ABC nos 
pênaltis e é 

eliminado 
da Copa do 

Brasil. P. 8

Flamengo e Vasco jogam hoje 
pelo Carioca em duelo que 
pode ser o único do ano. P. 8

Novos pagamentos do auxílio saem hoje 
Caixa libera os recursos em contas poupanças digitais para os nascidos em maio. Valor médio do benefício é de R$ 250. ECONOMIA, P. 9

CASO HENRY
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 N Os 20 mil moradores do 
Bairro K11, em Nova Iguaçu, 
pedem ao prefeito, Rogério 
Lisboa, que reforce as grades 
de proteção do viaduto 
do bairro. Pois estão se 
arriscando ao atravessar 
o mesmo, que fica sobre a 
linha férrea e de uma altura 
considerável.

 > Mario Sodré

Nova Iguaçu

Proteção de viaduto 
em Nova Iguaçu

Escuridão nas ruas de 
Neves

 N Moradores das Ruas José 
Leonardo, Marechal  Deodoro, 
Euclides Martins e Travessa 
Sena Portugal, entre outras, 
não suportam mais  tanta 
escuridão aqui em Neves. 
Pedimos que enviem uma 
equipe ao bairro para  efetuar 
a troca das lâmpadas 
queimadas.

 > Laudelino Siqueira

São Gonçalo

CONEXÃO LEITOR
O DIA Av. Dom Hélder Câmara, 164 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20911-292.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248

As mais lidas

Online

Atlético-GO quer 
contratar Michael, do 

Flamengo
ESPORTES

Raissa Barbosa e 
assessor caem no 

golpe da casa própria
FÁBIA OLIVEIRA

Rainha de Copas: laranja 
do tráfico pagava R$ 1 
milhão com aluguel de 

mansões por ano
RIO

‘BBB 21’: Pocah revela 
que foi agredida 

e traída durante a 
gravidez

DIVERSÃO 

Desequilíbrio 
é prejudicial 
para todos 
os cariocas, 
inclusive o 
servidor”
PEDRO DUARTE,
Vereador.

Sobre reforma da 
previdência dos 
servidores

Em 2017, durante a prestação de contas dos 100 dias da 
administração Marcelo Crivella, o então presidente do 
Previ-Rio, Luiz Alfredo Salomão, disse que a situação 

do Funprevi acumulava déficit equivalente a mais de 10% 
do orçamento da cidade. “A situação é muito preocupante, 
vamos ter déficit estimado em R$ 2,8 bilhões. Vamos ter 
que inventar meios e modos para aumentar arrecadação”. 
Sem conseguir agir, ele pediu demissão mais tarde. Agora, 
quatro anos depois, o problema voltou insolúvel a bater na 
porta da nova gestão, agora com Eduardo Paes.

ARGUMENTOS
Em 2021, vereadores foram convocados a encontrar uma 
solução. Entre os 23 que votaram a favor da proposta do 
governo municipal está o vereador Pedro Duarte (Novo). 
“Atualmente, a Prefeitura deixa de investir R$ 3,3 bilhões 
por ano apenas para cobrir o rombo da previdência. Não 
tive dúvidas do meu posicionamento favorável. O que se 
arrecada hoje pela Prefeitura está muito distante do sufi-
ciente para arcar com todas as responsabilidades e gastos 
do município. Desequilíbrio esse que é prejudicial para todos 
os cariocas, inclusive o servidor”. Mas têm 22 parlamenta-
res que foram contrários. O vereador Paulo Pinheiro (PSOL) 
considerou “um ataque contra os servidores”. Segundo ele, 
“aumentar o desconto dos trabalhadores, que não tiveram 
aumento, durante uma pandemia, onde o serviço público é 
essencial, é sustentar uma política de sucateamento”. 

 N Após articulação com go-
vernador Claudio Castro e 
secretário André Lazaroni, o 
deputado Alexandre Knoplo-
ch (PSL) conseguiu expansão 
das bases do Tijuca e Vila Isa-
bel Presente: trevo da Uerj e 
Largo da Segunda-Feira. 

InformedoDia

 N Vereador Jorge Felippe 
(DEM) apresentou projeto 
de lei que cancela taxa de 
vistoria obrigatória para 
taxistas. Taxa foi suspensa 
este ano por ofício enviado 
a Eduardo Paes, mas projeto 
de lei vai cancelar taxa sem 
que categoria precise depois 
ter esta despesa. “Projeto 
se faz necessário. Categoria 
teve redução expressiva em 
seus rendimentos”.

RIO: MENOS 

DESPESA PARA 

TAXISTA

DANIEL CASTELO BRANCO

CLÉBER MENDES

TIJUCA E VILA ISABEL 
PRESENTE

AUXÍLIO A 
CAMELÔS NA 
PANDEMIA
Movimento Unido 

dos Camelôs faz 

ato hoje, em fren-

te à Câmara do 

Rio, para reivin-

dicar pagamento 

do Auxílio Carioca 

a todos os am-

bulantes. Barra-

queiros de praia já 

são beneficiados 

e agora faltam os 

outros. 

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Vereadores do Rio votaram pela reforma da previdência de servidores.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Vereador Jorge Felippe

Para uma cidade e um país mais bem estruturados, é necessário 
mapear o hoje e organizar o futuro. Se a taxa de crescimento po-
pulacional está caindo, vai refletir em toda uma cadeia produtiva 
daqui a 5, 10, 15 anos. Precisamos de um planejamento a longo 
prazo assertivo.

Chegada de vacinas é sempre uma boa notícia. A antecipação 
da entrega de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da 
Pfizer é positiva, mas ter para este mês apenas a metade é lamen-
tável. O caos agora. A imunização precisa ocorrer com a máxima 
urgência e brevidade.

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

ROMBO

A polêmica 
reforma da 
previdência

Mutirão do Detran no sábado
Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e de veículos

DIVULGAÇÃO/DETRAN-RJ

São mais de sete mil vagas sendo oferecidas neste sábado

O Detran-RJ promove, no 
próximo sábado, o 22º muti-
rão desde o início da pande-
mia. Serão oferecidas 7.210 
vagas para os serviços de ha-
bilitação, identificação civil e 
veículos, em 61 unidades es-
palhadas em todas as regiões 
do Estado do Rio. Para evi-
tar aglomerações, o atendi-
mento será apenas mediante 
agendamento prévio.

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudan-
ça de categoria, adição de 
categoria e alteração de da-
dos, serão disponibilizados 
das 10h às 16h, nos seguin-
tes postos: Sede (Centro do 
Rio), Américas Shopping 
(Recreio), Araruama, Barra 
da Tijuca, Barra Mansa, Bel-
ford Roxo, Cabo Frio, Cam-
pos dos Goytacazes, Center 
Shopping, Detran Oeste 
(Campo Grande), Ilha do 

Governador, Itaboraí Pla-
za, Itaguaí, Jacarepaguá, 
Largo do Machado, Magé, 
Méier, Nilópolis, Niterói 
(Fonseca), Niterói Sho-
pping, Nova Friburgo, Nova 
Iguaçu, Penha, Resende, 
Rio das Ostras, São Fidélis, 
São Gonçalo (Neves), São 
João de Meriti, São Pedro 
da Aldeia, Sulacap, Teresó-
polis, Três Rios, Via Brasil, 

Vila Isabel, Volta Redonda 
e West Shopping.

Para realizar a segunda 
via da identidade ou emitir 
a carteira SEAP, o Detran 
vai atender na sede (Centro 
do Rio) e em mais nove pos-
tos: Volta Redonda, Cam-
pos dos Goytacazes, Méier, 
Teresópolis, Largo do Ma-
chado, Cabo Frio, Angra 
dos Reis, Rio das Ostras e 

Nova Iguaçu, das 8h às 16h.
Nos serviços de veículos, 

o órgão vai oferecer aten-
dimento para fazer trans-
ferência de propriedade, 
jurisdição ou municípios. 
Os postos disponíveis para 
agendamento são: Ilha do 
Governador (Tubiacanga), 
Nova Iguaçu, Reduc, Itabo-
raí, Haddock Lobo, Nilópo-
lis, Mesquita, Valença, Cor-
deiro, Volta Redonda, Barra 
Mansa, Vassouras, Bom Je-
sus do Itabapoana, Macuco, 
Barra do Piraí e Miguel Pe-
reira. O atendimento será 
das 8h às 17h.

Para ser atendido, o usuá-
rio deve agendar o serviço 
pelo site do Detran (www.
detran.rj.gov.br) ou pelo te-
leatendimento, nos núme-
ros (21) 3460-4040, 3460-
4041 ou 3460-4042 (das 6h 
às 21h). As vagas já estão 
disponíveis. 

BRT: mais ônibus comuns no Transoeste 
A equipe de intervenção 
do BRT, em conjunto com 
a Secretaria Municipal de 
Transportes, ampliaram os 
serviços eventuais de ônibus 
comuns no corredor Tran-
soeste nos horários de pico. 
A linha direta Magarça–Al-
vorada começou a operar na 
madrugada desta quarta-
-feira. Além dela, estão em 
operação os ‘diretões’ saindo 
das estações Pingo D’Água e 

Santa Cruz para a Alvorada. 
A concessionária também 
prevê uma expansão dos 
articulados até setembro.

Sem parada em nenhu-
ma estação, os veículos se-
guem pela pista exclusiva 
do BRT em direção ao Ter-
minal Alvorada, na Barra 
da Tijuca, das 5h às 8h. No 
sentido inverso, os ônibus 
partem da Plataforma C 
do terminal no horário de 

90 ônibus comuns no corre-
dor Transoeste, que é o maior 
em demanda de passageiros.

A prefeitura informou que 
a chegada dos novos ônibus 
auxiliares vai aliviar o car-
regamento dos articulados 
no Transoeste. Até setembro, 
a previsão é que sejam rea-
bertas 46 estações, com o au-
mento gradativo de articula-
dos em operação, chegando 
a 241 no total.

maior movimento à tarde, 
das 16h às 20h.

Segundo a Prefeitura do 
Rio, foram instaladas si-
nalizações para auxiliar o 
embarque dos passageiros 
tanto no Magarça quanto 
no Terminal Alvorada. Para 
essa operação, são utiliza-
dos 10 ônibus convencio-
nais. Na sequência, o serviço 
será ampliado para a esta-
ção Mato Alto, totalizando 



RIO DE JANEIRO

A VACINAÇÃO NO RIO

VAI CONTINUAR
Fundação Oswaldo Cruz entregou 215 mil doses Oxford-AstraZeneca ao estado, 
no mesmo dia em que a prefeitura admitiu que a inunização poderia ser suspensa

O 
calendário de vacina-
ção do Rio será man-
tido após a Fundação 
Oswaldo Cruz enca-

minhar 215 mil doses de vaci-
nas Oxford-AstraZeneca para 
o estado. Nesta quarta-feira, 
a Prefeitura do Rio admitiu a 
possibilidade de suspender a 
imunização por falta de doses 
no município.

Até o fim desta semana, se-
rão vacinadas pessoas com 62 
anos ou mais e profissionais 
da saúde com 50 anos ou mais. 
A Prefeitura do Rio pretende 
imunizar, até o dia 24 de abril, 
pessoas com 60 anos ou mais. 

Quem vai receber a aplica-
ção deve apresentar documen-
to original com foto, número do 
CPF e, se possível, caderneta de 
vacinação. Profissionais de saú-
de devem levar comprovante 
do conselho de classe.

Para a 2ª dose, é importante 
levar também o comprovante 
da aplicação da 1ª. A vacina-
ção dos profissionais de saúde 
acontece exclusivamente de 
13h a 17h.

SUPENSÕES
O calendário de vacinação foi 
suspenso duas vezes. A primei-
ra suspensão aconteceu em fe-
vereiro, durante o período do 
feriado de carnaval. No dia 11 
de março, a imunização foi in-
terrompida pela segunda vez, 
devido à falta de novas doses. 
Com isso, idosos de 75 anos, 
que receberiam a primeira 
dose no dia seguinte, tiveram 
que aguardar o recebimento da 
nova remessa.

AGENTES DE SEGURANÇA
O Governo do Estado começou 
na quarta a imunizar policiais 
civis (apenas no Grande Rio), 
militares e rodoviários federais, 
além de bombeiros, com a pri-
meira dose da CoronaVac, pro-
duzida pelo Instituto Butantan 
em parceria com a farmacêuti-
ca chinesa Sinovac.

O primeiro PM a ser vaci-
nado no Batalhão de Choque 
da Polícia Militar foi o subte-
nente Paulo José Queiroz, de 
57 anos, lotado no 9º BPM e 
integrando o Leblon Presente. 
Ele não escondeu sua gratidão 
e felicidade ao receber a pri-
meira dose. “Convido todos os 
meus colegas de farda e as de-
mais forças para fazerem par-
te desta campanha”, ressalta o 
subtenente.

O porta-voz da Polícia Mili-
tar, major Ivan Blaz destacou 
a importância de imunizar os 
agentes de segurança neste 
momento da pandemia. “Esses 
agentes acabam sendo vetores 
de transmissão do vírus, levan-
do a doença para suas famílias”, 
explica Blaz.

KIT INTUBAÇÃO

 NUm grupo de grandes empre-
sas pretende doar ao Ministério 
da Saúde 3,4 milhões de medi-
camentos hospitalares utiliza-
dos em leitos de Covid, os cha-
mados ‘kit intubação’. A doação 
deve acontecer esta semana, e 
os produtos serão distribuídos 
para os 26 estados e o Distrito 
Federal. Mas o Rio, apesar ter 
recebido lotes nas duas últimas 
semanas, sofre em várias unida-
des de saúde com a escassez dos 
medicamentos, fundamentais 
para evitar ainda mais sofrimen-
to por parte dos pacientes.

Os fármacos do ‘kit intuba-
ção’ mantém o conforto respi-
ratório dos pacientes, ajudando 
no alívio da dor, já que o processo 
de transmitir um tubo através da 
garganta é invasivo e doloroso. 
Procurada, a Secretaria Estadual 
de Saúde afirmou que está “em-
penhando todos os esforços” 
para abastecer as unidades.

Estado tenta 
abastecer

AFP

 > O Ministério Público 
entrou com um novo pe-
dido de multa na Justiça 
para que a Prefeitura de 
Duque de Caxias promo-
va a vacinação de forma 
organizada no município. 
O prefeito Washington 
Reis já foi multado pes-
soalmente duas vezes por 
não seguir o Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI) 
e permitir a formação de 
filas e aglomerações nos 
pontos de distribuição 
das doses. 

Por meio da ação, o 
MPRJ exige que Caxias 
organize a vacinação 
respeitando critérios de 
idade e garanta a segun-
da dose para todos. Na 
terça-feira, o órgão pe-
diu à Justiça uma nova 
aplicação de multa caso 
a  de terminação se ja 
descumprida.

Na manhã de ontem, 
uma longa fila se formou 
em um dos locais de va-
cinação para a obtenção 
da primeira dose do imu-
nizante na Praça do Galo, 
em Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Na 
terça, a 2° dose da vaci-
na foi suspensa e muitos 
idosos não conseguiram 
ter acesso ao serviço.  

MPRJ pede 
nova multa 
para Duque de 
Caxias

Até o fim da 

semana, serão 

vacinadas 

pessoas com 62 

anos ou mais e 

profissionais da 

saúde com 50 

anos ou mais

Trânsito complicado em Niterói
 > O dia de ontem exigiu 

muita paciência dos moto-
ristas em Niterói.

As barreiras sanitárias 
implementadas por Axel 
Grael em Niterói come-
çaram a funcionar. Me-
didas têm como objetivo 
tentar frear o avanço dos 
casos de coronavírus em 
Niterói. As barreiras fo-
ram colocadas nos pontos 
de acesso ao município, 
incluindo na divisa en-
tre Niterói e São Gonçalo 
e no acesso a Ponte Rio-

-Niterói. Foi possível ver um 
trânsito intenso, com filas de 
carros. 

O trânsito é complicado 
na BR-101 e na descida do 
pedágio da Ponte Rio-Ni-
terói, nas saídas da Jansen 
de Melo, Feliciano Sodré e 
Alameda São Boaventura, 
onde estão as barreiras. Na 
RJ-104, o congestionamento 
causado até o momento em 
rodovia estadual é de cerca 
de 4 quilômetros, já se apro-
ximando da Comunidade do 
Novo México. Em razão dis-

so, foi descolado policia-
mento para evitar roubos 
aos veículos parados no 
congestionamento.

A s  bar re i ra s  f o ram 
anunciadas pelo prefei-
to de Niterói Axel Grael 
na última segunda-feira 
pelas redes sociais. Com 
a nova medida, será pos-
sível medir a temperatu-
ra daqueles que desejam 
entrar em Niterói. Caso a 
pessoa esteja com febre, 
sua entrada na localidade 
não será permitida. 
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Congestionamento gigante em Niterói: barreiras nos pontos de acesso à cidade e no acesso a Ponte

LIBERADO

 N A Prefeitura do Rio libe-
rou, na manhã de ontem, a 
prática de atividades físicas 
coletivas em locais abertos. 
Agora, os esportes coletivos, 
com a presença de professo-
res de educação física, tam-
bém estão liberados, desde 
que não haja aglomerações. 
A decisão foi publicada em 
Diário Oficial. 

“A prática de atividades fí-
sicas individuais e coletivas 
em praças, parques, praias e 
logradouros do Município, bem 
como nos espaços abertos de 
uso comum em áreas parti-
culares permanece liberada”, 
como está escrito em um tre-
cho da decisão. 

A permanência de banhis-
tas nas praias segue proibida. 
O horário de funcionamento de 
clubes também foi ampliado, 
agora podem abrir às 6h. An-
teriormente, a prefeitura havia 
liberado abertura somente a 
partir das 11h.

Esportes em 
locais abertos

NÚMERO

215 MIL
Número de doses de vacinas 

Oxford-AstraZeneca 

encaminhadas pela Fiocruz 

para o Estado do Rio.

VOCÊ SABIA
Que para 
o preparo 
do ‘kit 
intubação’, 
os 
analgésicos 
mais 
comprados 
são o 
fentanil e a 
cetamina?

Conteúdo Estadão 
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Advogados deixam a entender 
que ela foi coagida em 
depoimentos anteriores

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA 

Os advogados Thaise Mattar, Thiago e Hugo Novais, que assumiram a defesa de Monique Medeiros, deixam a 16ª DP, na Barra da TijucaO
s três advogados que 
assumiram a defesa 
de Monique Medei-
ros, mãe de Hen-

ry Borel, chegaram à 16 DP 
(Barra da Tijuca), por volta 
de 13h50 de ontem. Eles afir-
maram que tiveram acesso 
aos autos da investigação, 
e afirmaram que “Monique 
precisa ser ouvida”.

“A Monique precisa ter 
voz. Chegou o momento de 
a Monique falar de maneira 
isenta. Ela vai ter a oportu-
nidade de prestar novo de-
poimento. E, neste momen-
to, ninguém pode falar em 
nome da Monique. A estraté-
gia que a defesa tem é exclu-
sivamente uma: que a Moni-
que diga a verdade”, disse o 
advogado Hugo Novais.

“Gostaria de dizer a todos 
que esperem, que deixem, 

que ouçam a Monique falar. 
Até agora, falaram por ela. 
Por incrível que pareça, a 
situação é tão trágica que a 
prisão da Monique, na ver-
dade, representa a sua liber-
tação contra a opressão e o 
medo”, acrescentou a advo-
gada Thaise Mattar Assad, 
dando a entender que Moni-
que teria sido coagida em de-

poimentos anteriores pres-
tados à polícia.

Monique está presa, jun-
tamente com o namorado, o 
vereador Dr. Jairinho. Os dois 
são acusados de homicídio 
duplamente qualificado pela 
morte de Henry Borel, de 4 
anos, no dia 8 de março.

Na saída da delegacia, os 

advogados repetiram: “Dei-
xem a Monique falar”.

NOMEAÇÕES NA PREFEITURA
A babá de Henry, Thayna de 
Oliveira Ferreira, seu namo-
rado e sua tia foram nomeados 
para a Prefeitura do Rio desde 
2015. Durante depoimento, 
a babá citou que diversos pa-
rentes seus eram empregados 
pelo vereador Dr. Jairinho. 

As nomeações de Thayna, 
de seu noivo Erick Piglias-
co e da irmã do Dr. Jairinho, 
Thalita Fernandes Santos, 
na Prefeitura do Rio foram 
reveladas pelo blog do jor-
nalista Ruben Berta e confir-
madas por O DIA. A nomea-
ção da tia de Thayna, Suheida 

D’Ávila, foi citada pela babá 
em depoimento e confirmada 
por O DIA.

Dr. Jairinho (sem parti-
do) foi líder de governo na 
Câmara Municipal do Rio 
no segundo mandato de 
Eduardo Paes (DEM) e no 
mandato de Marcelo Crivel-
la (Republicanos).

A reportagem não havia 
recebido o posicionamento 
da Prefeitura até o fecha-
mento desta edição e não 
conseguiu contato com o ex-
-prefeito Marcelo Crivella. 

O advogado André Fran-
ça Barreto, que defendia Dr. 
Jairinho no caso da morte do 
enteado Henry Borel, deixou 
ontem a defesa do vereador. 

 N  O Tribunal de Justiça do Rio 
(TJRJ) negou ontem o pedido 
de afastamento do vereador Dr. 
Jairinho na Câmara de Vereado-
res, solicitado pela bancada do 
PSOL. A decisão é da juíza Mire-
la Erbisti, da 3ª Vara de Fazen-
da Pública do TJRJ. Na liminar, 
a juíza fez referência ao caso da 
morte do menino Henry Borel, 
de 4 anos. “Por maior que seja o 
clamor social por Justiça, a limi-
nar em questão esbarra em dois 
princípios inafastáveis, quais se-
jam o da presunção de inocência 

e o da separação dos poderes”.
Integrantes da direção da Ca-

deia Pública Frederico Marques, 
em Benfica, na Zona Norte do 
Rio, pediram transferência da 
unidade após denúncias apon-
tarem supostos privilégios du-
rante a passagem do vereador 
Dr. Jairinho na unidade. A Secre-
taria Estadual de Administração 
Penitenciária do Rio (Seap) está 
apurando as denúncias e as ima-
gens da câmera de segurança já 
foram encaminhadas para o Mi-
nistério Público do Rio (MP-RJ).

SOLICITAÇÃO DO PSOL

Afastamento de Jairinho é negadoO advogado André 
França Barreto 
deixou ontem a 
defesa do vereador 
Dr. Jairinho 

Defesa de Monique 
diz que mãe 
‘precisa ter voz’

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br
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Operação mira lavagem 
de dinheiro do tráfico
Polícia Civil deflagra ‘Rainha de Copas’, que aponta Carla Oliveira como suspeita

DIVULGAÇÃO

Mansão em Jurerê Internacional (SC), para onde Carla e Franco se mudaram 

L
uxo e ostentação, via-
gens para Europa e gas-
to de R$ 1 milhão por 
ano com o pagamento 

de aluguel de mansões. Essa 
era a vida levada por Carla 
Oliveira de Mello, de 36 anos, 
suspeita de lavar o dinheiro do 
tráfico de duas comunidades 
da Zona Oeste do Rio, segun-
do a Polícia Civil. Ela foi alvo 
da operação Rainha de Copas, 
deflagrada ontem. 

Em oito meses de investiga-
ção, os policiais da Delegacia 
de Combate ao Crime Orga-
nizado e Lavagem de Dinhei-
ro (DCOC-LD) descobriram 
que Carla, que só teve um 
emprego na vida, aos 18 anos, 
quando trabalhou como aten-
dente numa grande rede de 
fast-food, movimentou R$ 7 
milhões em suas contas ban-
cárias nos últimos três anos. 

Segundo os agentes, esse di-

ministração do dinheiro. 
“Enquanto estava preso, o 

Léo do Aço fez uma delação 
premiada e um dos nomes fa-
lados por ele foi o da Carla. De 
fato começamos a observar 
uma evolução patrimonial, a 
movimentação bancária dela 
era muito alta, o padrão de 
vida era muito elevado, para 
alguém que só teve um em-
prego na vida e há 18 anos”, 
explicou o delegado Gabriel 
Poiava, responsável pelas 
investigações. 

Poiava ainda explicou que 
essa lavagem de dinheiro era 
feita através de empresas de 
fachada. “A Carla tinha uma 
empresa de material descar-
tável, como copos, pratos, ta-
lheres, em Campo Grande, que 
movimentou R$ 2 milhões nos 

últimos três anos. Ela também 
tinha uma empresa de aluguel 
de lanchas, em Mangaratiba, 
mas não alugava nada, não 
tinha funcionários”, contou o 
delegado da DCOC-LD. 

Carla foi alvo da operação 
Rainha de Copas junto com 
seu companheiro, o cabo da 
PM Franco Guayanaz, lotado 
no 20° BPM (Mesquita). Os 
agentes da especializada des-
cobriram que o militar movi-
mentou cerca de R$ 2 milhões 
desde de 2019. Dois dos nove 
mandados de busca e apreen-
são da ação, expedidos pela 1ª 
Vara Especializada de Crime 
Organizado, foram cumpridos 
em Santa Catarina. Um deles 
em uma mansão, em Jurerê 
Internacional, para onde o ca-
sal se mudou em 31 de março. 

A aposentada Maria das Graças de 
Sousa é resgatada de cárcere

Cama quente e 
café reforçado

REPRODUÇÃO

Maria das Graças: em família

“Eu não vejo a hora de ver a 
minha tia. Sei que estamos 
na pandemia, mas eu quero 
poder dar um abraço aper-
tado nela”. O desabafo, em 
tom de alívio, é da dona de 
casa Raquel Rodrigues de 
Castro Belfort, sobrinha da 
aposentada Maria das Gra-
ças de Sousa Rodrigues, de 
75 anos, resgatada na terça-
-feira pela Polícia Civil, após 
ficar em cárcere privado em 
uma casa na Praia da Bri-
sa, em Pedra de Guaratiba, 
Zona Oeste do Rio. Em sua 
primeira noite após anos de 
maus tratos, a idosa dormiu 
na casa de parentes na Zona 
Norte do Rio em uma cama 
quente, bem diferente da-
quela sem colchão encon-
trada em seu quarto. Pela 
manhã, tomou uma caneca 
de leite e comeu biscoitos.

Na segunda-feira, a fa-
mília desembarca no Rio 
e vai levar a aposentada 
de volta para a terra na-
tal. Irmã mais nova de ou-
tras duas irmãs, também 
Marias — Maria de Na-
zaré ( já falecida) e Maria 
da Conceição Rodrigues 
de Castro, de 80 anos —, 
Maria das Graças saiu de 
casa ainda moça, em uma 
cidade no interior do Ma-
ranhão, para trabalhar 
e mandar dinheiro para 
a mãe, na época muito 
doente.

Em 1969, desembargou 
no Rio Grande do Sul. Anos 
depois, após terminar um 
noivado, veio para o Rio, em 
1982, quando encontrou com 
a irmã Maria de Nazaré. Seu 
último contato com a única 
irmã, Maria da Conceição, 
que ainda estava com a fa-
mília no Maranhão, foi em 
1993, quando recebeu a no-
tícia da morte da mãe. 

Há quatro anos, quando 
sua mãe entrou em depres-
são por conta da morte de 
um filho, Raquel decidiu que 
faria de tudo para unir as 
“Marias”. E a encontrou. Se-
gundo Raquel, a tia passou a 
viver em Guaratiba após ven-
der a casa onde morava para 
ajudar a amiga Therezinha 
da Silva Moraes, de 82 anos. 
Com o dinheiro da venda do 
imóvel, as duas se mudaram 
para a Zona Oeste e Therezi-
nha colocou Maria das Gra-
ças em cárcere privado.

nheiro era fruto da lavagem do 
dinheiro do tráfico das favelas 
de Antares e Rodo, em Santa 
Cruz, ligadas à facção Coman-
do Vermelho (CV). As comuni-
dades eram controladas pelo 
traficante Léo do Aço, morto 
em 2019, para quem Carla ser-
via de laranja e ajudava na ad-

THUANY DOSSARES

thuany.dossares@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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K
Antônio Carlos de Almeida Castro

Coluna do akay

Advogado criminal

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

coluna-do-kakay

HUMANIDADE

ASSASSINO

Castro, Clea Carpi, Nabor Bu-
lhões, Geraldo Prado, Marta 
Saad e José Carlos Porciúncu-
la fizeram história ao assinar a 
acusação. Eu dei sorte de estar 
ao lado deles!

A descrição técnica das 
condutas impressiona ao 
mostrar que, tivesse o presi-
dente cumprido o seu dever 
constitucional, teria evitado 
a morte e as lesões corpo-
rais produzidas pela covid 
em milhares de pessoas. É 
o que se chama de probabi-
lidade próxima da certeza. 
Ao descumprir, dolosamen-
te, o dever constitucional de 
proteção ao bem jurídico da 
Saúde pública, no contexto 
da gravíssima crise sanitária, 
o presidente “elevou o risco 
juridicamente proibido” de 
morte para um grupo inde-
terminado de pessoas. E es-
tudos científicos apontam a 
responsabilidade direta do 
presidente, por omissão, por 
mais de 150 mil mortes de 
brasileiros.

Os fatos impressionam. 
Mesmo alertado por cientis-
tas, o presidente, deliberada-
mente, optou por boicotar as 
vacinas impedindo a compra 
em diversas circunstâncias. 
E, ainda, acionou o Supremo 
para impedir que os governos 
estaduais decretassem me-
didas restritivas. Politizou o 
vírus, vulgarizou a vida, des-
denhou da dor. Riu da miséria 
humana a ponto de imitar em 
sua live semanal uma pessoa Coluna publicada às quintas-feiras

Mas, há que se reconhecer 
que ele nunca mentiu. Ho-
mem com uma inteligência 
rasa e sem a menor preocu-
pação cultural, chegam a ser 
constrangedoras as suas ma-
nifestações sobre a Cultura. 
O presidente procurou, no es-
catológico, o seu espaço polí-
tico. Ridicularizar os outros, 
tripudiando com a honra e a 
inteligência alheias, era o que 
dava o contorno e a definição 
de força política. Pregava, de-
liberadamente, por um país 
racista, segregador, machista, 
misógino, em boa parte, com 
a cara dele. 

Mas, quis o destino, o que 
já era um desastre se trans-
formou em catástrofe. Esse 
inepto, irresponsável, igno-
rante enfrenta hoje a maior 
crise sanitária de todos os 
tempos com a pandemia do 

É 
muito difícil viver em um país onde a maioria do povo 
escolheu eleger um fascista, que tem orgulho de ser 
o que é, para a Presidência; que durante sua vida, e 

especialmente na campanha, esmerou-se em cultuar o 
terror, em fazer apologia à tortura e aos torturadores, em 
ridicularizar as minorias, em praticar com denodo o racis-
mo, em falar com asco dos quilombolas, em tentar humi-
lhar as mulheres, enfim, em ser um tipo desprezível. 

coronavírus, ocupando a ca-
deira de presidente da Repú-
blica. Uma tragédia. 

Homem com espírito pe-
queno, complexado, com 
mania de perseguição, com 
graves e evidentes distúrbios 
sexuais, sem nenhum respei-
to dos líderes internacionais, 
sem noção do que realmen-
te ocorre no mundo, resolve 
apostar nas questões mais ab-
surdas levando o país a um iso-
lamento absoluto e a um caos 
generalizado. Viramos párias 
internacionais e o número de 
mortos inviabiliza qualquer 
análise racional do atual qua-
dro sanitário no Brasil. 

A discussão sobre a necessi-
dade do impeachment passou 
a ser conversa de quase todas 
as rodas virtuais. Os crimes de 
responsabilidade se apresen-
tam aos borbotões. Qualquer 

ARTE PAULO MÁRCIO

doente com falta de ar. Sádico. 
Mau. Mesquinho.

E a imputação de crime 
contra a humanidade, pre-
visto no Estatuto de Roma, é 
uma coragem da Comissão, 
ainda que simbólica. Mesmo 
sabendo ser difícil a conde-
nação, sigo perseguindo essa 
pecha de homicida. E ser um 
homicida, por crime contra a 
humanidade, dá a dimensão 
exata da tragédia humana a 
que esse presidente submeteu 
o nosso povo.

Tivesse esse cidadão a capa-
cidade de ter consciência dos 
seus crimes, que parece alheio 
a tudo ao cultuar a morte, ele 
morreria, a cada momento, 
por falta de ar agonizando 
junto aos milhares de mortos 
que são o resultado direto da 
sua incúria. 

Para nós, resta a certeza 
da necessidade de crimina-
lizar a conduta desse que, ao 
desprezar a vida, humilhou, 
especialmente, parte da po-
pulação que mais sofre com 
a tragédia, o negro, o pobre, o 
que não consegue ter assistên-
cia médica. O sucateamento 
do SUS deveria servir como 
qualificadora, mas meus dou-
tos colegas de comissão não 
topariam. Recorro-me a terna 
Cecília Meireles:

“Eu não dei por esta mu-
dança, tão simples, tão certa, 
tão fácil: Em que espelho ficou 
perdida a minha face?”

estudante de Direito consegue 
apontar dezenas de crimes de 
responsabilidade que pode-
riam levar ao impeachment. 
Mas esse é processo político-
-jurídico e, embora os crimes 
teimem em se apresentar, o 
Congresso se fecha e resolve 
tutelar o inepto e mantê-lo 
meio morto vivo, mas sem 
afastá-lo. A divisão do poder 
falou mais forte que o interes-
se nacional.

Já em março de 2020, no 
site Migalhas e em várias ou-
tras manifestações para a im-
prensa, posicionei-me sobre a 
necessidade de responsabili-
zar esse presidente por crime 
comum e contra a humanida-
de. Mesmo ciente das dificul-
dades de falar em homicídio, 
sentia a necessidade de ver-
balizar a realidade e mostrar 
para o cidadão que estávamos 

diante de um criminoso. 
Dessa vez, o destino resol-

veu desfazer, para mim, em 
parte, a peça que tramara. 
Vejo-me nomeado pelo Con-
selho Federal da OAB para 
uma comissão especial de 
juristas, sem ser jurista, mas 
junto a nomes que honram o 
mundo jurídico. E os meus 
colegas dão, tecnicamente, 
o contorno do crime come-
tido pelo presidente da Re-
pública: homicídio e lesão 
corporal por omissão impró-
pria. Além do crime contra a 
humanidade. 

É o que importa. A necessi-
dade do impeachment já está 
na boca de todos. Mas, homici-
da era preciso ser dito e, peran-
te a Corte Internacional, isso 
tem uma relevância ímpar. 

Os grandes Ayres Britto, 
Miguel Reale Júnior, Siqueira 
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FLAMENGO X VASCO PROMESSA COLOMBIANA

Clássico movimenta o 

Carioca no Maracanã
Rubro-Negro e Cruzmaltino podem fazer hoje o único duelo dos dois times em 2021

M
aiores torcidas do 
Rio, Flamengo e 
Vasco podem fa-
zer hoje, às 19h, no 

Maracanã, o único confronto 
das duas equipes em 2021. 
O jogo, válido pela nona ro-
dada da Taça Guanabara, é 
muito importante para os 
dois clubes na temporada, 
mas por motivos diferentes. 
A partida vai contar com 
um minuto de silêncio em 
homenagem ao jornalista 
Aloy Jupiara, que ocupava 
o cargo de editor-chefe de 
O DIA, morto na última 
segunda-feira.

Classificado para a semifi-
nal do Carioca, o Flamengo 
faz, contra o seu maior rival, 
provavelmente o seu último 
jogo com a equipe principal 
antes da estreia na Liberta-
dores, contra o Vélez Sars-
field, na Argentina, no pró-

ximo dia 20. 
Enquanto isso, o Vasco 

joga as suas últimas espe-
ranças de classificação no 
Campeonato Carioca. Para 
seguir com chances de avan-
çar para a semifinal, a equi-
pe de São Januário não pode 
perder hoje para o seu maior 

rival. A campanha irregular 
no começo da competição 
deixou o Cruzmaltino dis-
tante do G-4.

Após conquistar a Super-
copa do Brasil, Rogério Ceni 
deve manter a escalação que 
iniciou o jogo contra o Pal-
meiras. O Flamengo deverá 

ir para campo com Diego Al-
ves, Isla, Rodrigo Caio, Wil-
lian Arão e Filipe Luís; Die-
go Ribas, Gerson, Everton 
Ribeiro e Arrascaeta; Bruno 
Henrique e Gabigol.

O Cruzmaltino também 
deverá ser escalado no clás-
sico de hoje com força máxi-
ma, à exceção de Vanderlei, 
que ainda não irá estrear. 
Cabo deve colocar em cam-
po a equipe com Lucão, Léo 
Matos, Ernando, Leandro 
Castan e Zeca; Andrey, Ga-
larza e Marquinhos Gabriel; 
Morato, Gabriel Pec e Cano.

A partida pode ser a única 
entre os rivais na temporada, 
porque o Cruzmaltino corre 
risco de eliminação no Cario-
ca. Com o Vasco está na Série 
B do Brasileirão, além do Es-
tadual, a outra possibilidade 
de um confronto seria pela 
Copa do Brasil.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nManoel, Cazáres, Bobadil-
la, Abel Hernández e, possi-
velmente, David Braz. Cinco 
reforços que colocam o Flu-
minense com mais força para 
disputar a Libertadores após 
oito anos longe da competi-
ção que a torcida sonha em 
jogar. Todos me agradaram 
e vieram para posições que 
vão encorpar o grupo em uma 
temporada longa e com quatro 
competições pela frente. De-
partamento de futebol e o pre-
sidente Mário Bittencourt tra-
balharam bem e em silêncio.

PACOTÃO EM 

BOA HORA

DANIEL CASTELO BRANCO

DOIS PESOS NO CLÁSSICO

V
asco e Flamengo. Flamengo e Vasco. O 
clássico no Maracanã, às 19h, tem pesos 
diferentes para os dois maiores rivais. É 

possível observar um panorama de discrepân-
cia há anos entre as equipes. Hoje, o Rubro-Ne-
gro é o melhor time da América do Sul, foi cam-
peão do Brasileiro em que o Gigante da Colina 
acabou rebaixado e tem um elenco recheado 
de estrelas com alto investimento. Anos de 
trabalho que culminaram em um “patamar” 
onde a própria torcida do Fla enxerga o clássi-
co como obrigação de vitória. Já o Vasco busca 
sua reconstrução, mais uma vez, como clube 
e time. Marcelo Cabo vem fazendo um bom 
trabalho e terá a difícil missão de buscar um 
triunfo contra o time da Gávea. Se conseguir, a 
simpatia da torcida vascaína vai crescer ainda 
mais. Vencer o arquirrival seria quase um títu-
lo à parte para o Cruzmaltino. Não me lembro 
de ver o time de São Januário tão organizado 
nos últimos confrontos. Será um jogão, mesmo 
com pesos diferentes. Apesar da diferença cla-
ra, a bola vai rolar para nos surpreender.

No clássico do Brasileiro, o Flamengo de Gabigol venceu o Vasco

 n O Real Madrid é semi-
finalista mais uma vez 
da Champions League. E 
um nome que se notabili-
za como um dos maiores 
do maior clube do mun-
do deu show: Casemiro. 
Sua partida contra o Li-
verpool é para ser mos-
trada nos vídeos de todos 
os clubes que formam vo-
lantes no mundo. Quali-
dade, saída de bola, mar-
cação, liderança, pegada 
e tudo o que o credencia 
como o melhor jogador 
do mundo em sua posi-
ção. Grande fase!

O MONSTRO 

CASEMIRO

APOSTA VÁLIDA

 n O Vasco anunciou o volante Romulo, de 30 anos, e vai 
dar nova chance para que o jogador, que chegou à Se-
leção vestindo a camisa do Gigante, possa ressurgir no 
futebol. Após conviver com lesões, ele não se firmou no 
Flamengo e no Grêmio, mas acredito que as situações 
dele e do Vasco se encaixem: reconstrução. Contrato de 
produtividade e com cláusulas de proteção ao clube. 
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O agente Fabrizio Zampatti confirma 
interesse do Rubro-Negro e do Inter 

Mengão fez proposta 
por Juan Manuel 
Cuesta, diz empresário

Após contratar o volante 
paraguaio Fabrizio Peral-
ta, de 18 anos, o Flamengo 
segue monitorando o mer-
cado sul-americano em 
busca de novas promessas 
para reforçar o sub-20 ou 
até mesmo o elenco pro-
fissional no futuro. A bola 
da vez é o meia-atacante 
colombiano Juan Manuel 
Cuesta, de 19 anos, do In-
dependiente Medellín, da 
Colômbia.

Porém, o Flamengo não 
é o único clube brasileiro 
interessado na promessa 
colombiana. Segundo o 

agente do jogador, Fabrizio 
Zampatti, o Internacional 
também tem a intenção de 
contratar o jogador.

“Há uma proposta de Fla-
mengo e Inter, do Brasil. Mas 
ainda não tem nada resolvi-
do, está só no começo e since-
ramente não há muito para 
contar. Estamos esperando 
para ver como vai se desen-
rolar com o passar dos dias”, 
disse Fabrizio Zampatti.

A reportagem procurou as 
diretorias das categorias de 
base de Flamengo e Interna-
cional, mas, até o fechamen-
to desta edição, não obteve 
resposta.

Promessa do futebol co-
lombiano, Juan Manuel 
Cuesta tem passagens pela 
seleção de base do seu país e 
ostenta participações no Sul-
-Americano sub-15, em 2017, 
e sub-17, em 2019. 

FLUMINENSE

Nenê de olho no River Plate
Para ele, duelo contra grande time na estreia serve de parâmetro

Jogador mais experiente 
do elenco do Fluminense, 
o meia Nenê, de 39 anos, 
concedeu entrevista cole-
tiva ontem e falou sobre a 
estreia na Libertadores, na 
próxima quinta, contra o 
River Plate, no Maracanã. 
O jogador brincou dizendo 
que é mais fácil enfrentar a 
equipe argentina no começo 

Nenê: experiência no Tricolor

REPRODUÇÃO

do torneio que no fim e res-
saltou que um início positivo 
contra a equipe de Gallardo 
pode dar moral ao Tricolor 
para a disputa do torneio.

“Vai ser um jogo bem com-
plicado, acho que é melhor 
pegar eles no começo, por-
que não estão com entrosa-
mento, já que houve algu-
mas mudanças no time e é 

BOTAFOGO

Alvinegro é eliminado pelo ABC
A emoção tomou conta no 
jogo entre ABC e Botafogo, 
no Frasqueirão, pela segun-
da fase da Copa do Brasil. Os 
donos da casa saíram na fren-
te aos 10 minutos do primeiro 
tempo e estavam garantindo 
a vaga até os 57 minutos da se-
gunda etapa, quando Gilvan 
empatou de cabeça e levou 
para os pênaltis. Nas penali-
dades máximas, o Botafogo 
pecou, perdeu duas cobran-
ças, com Marcinho e Cesinha, 
viu o ABC converter todas, e 
deu adeus à Copa do Brasil. 
A eliminação fez com que o 
time carioca não ganhasse R$ Decepção alvinegra em Natal

1,7 milhão, montante pago ao 
ABC pela classificação para a 
próxima fase no torneio.

O ABC abriu o placar aos 
10 minutos. Maycon Douglas 
ganhou na intermediária e 
emendou um chutaço de per-
na esquerda. A bola entrou 
no canto direito de Douglas 
Borges. A emoção tomou con-
ta até o último segundo de 
jogo. Aos 57 minutos, no es-
canteio cobrado na área, o za-
gueiro Gilvan subiu sozinho e 
cabeceou firme para estufar 
as redes do ABC. A disputa foi 
para os pênaltis. Mas o Bota-
fogo perdeu por 4 a 1.

TOCHA OLÍMPICA

A passagem da tocha olímpica dos Jogos 

de Tóquio pela cidade de Matsuyama será 

cancelada devido à situação de saúde.

RAFAEL RIBEIROVASCO

Marcelo Cabo: pressão no Carioca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Ceni: embalado pelo título

bom para saber até onde a 
gente pode ir. Duelar com 
um grande time no começo 
dá um parâmetro. Iremos 
dar o máximo para fazer um 
grande jogo e surpreender 
aqueles que pensam que o 
resultado não deverá ser tão 
positivo”, afirmou.

O Fluminense anunciou 
na tarde de ontem a contra-
tação do zagueiro Manoel, 
de 31 anos, ex-Cruzeiro. O 
jogador chega ao clube sem 
custos e assinou contrato até 
abril de 2023. Ele já está tra-
balhando no CT Carlos Casti-
lho desde a última terça.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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ECONOMIA

Auxílio emergencial 
tem mais uma etapa
Caixa libera pagamentos para os nascidos em maio e famílias do Bolsa Família

REGINALDO PIMENTA 

Tanto as pessoas que foram incluídas no auxílio como os nascidos em maio podem usar o Caixa Tem

A
 Caixa Econômica 
realiza hoje mais 
uma etapa de pa-
gamentos do auxí-

lio emergencial 2021. Bene-
ficiários nascidos em maio 
irão receber os recursos nas 
contas poupanças digitais 
referentes à primeira parce-
la do programa. Além disso, 
o banco também libera o be-
nefício para 236 mil pessoas 
que foram aprovadas na se-
mana passada. Já amanhã, o 
benefício será liberado para 
as famílias do Bolsa Família. 

Desses novos beneficiá-
rios, o banco libera o paga-
mento para os nascidos en-
tre janeiro e maio. Os que 
nasceram depois de maio 
entram no calendário nor-
mal de repasses. 

A partir desta quinta-feira, 
tanto as pessoas que foram 
incluídas no auxílio como os 
nascidos em maio já estabe-
lecidos previamente, podem 
movimentar os valores pelo 
aplicativo Caixa Tem. Pelo 
aplicativo, é possível realizar 
compras em supermercados, 
padarias, farmácias e outros 
estabelecimentos com o car-
tão de débito virtual e QR 
Code. O trabalhador também 
pode pagar contas de água, 
luz, telefone, gás e boletos em 
geral pelo próprio aplicativo 
ou nas casas lotéricas pela 
opção “Pagar na Lotérica”.

A partir da data de dis-
ponibilização dos recursos 
para saque ou transferência, 
também de acordo com o 
mês de nascimento, os traba-
lhadores poderão transferir 
os recursos para contas em 
qualquer banco, sem custo, 
ou realizar o saque em ter-
minais de autoatendimento 
e casas lotéricas.

O valor médio do benefí-
cio será de R$ 250, variando 
de R$ 150 a R$ 375, a depen-
der do perfil do beneficiário e 
da composição de cada famí-
lia. A família monoparental, 
chefiada por uma mulher, 
vai receber R$ 375, e pessoas 
que moram sozinhas vão re-
ceber R$ 150.

Sistema realiza análise comparativa 
dos candidatos e das oportunidades

Sine-RJ: mais de 800 
vagas de emprego

IMAGEM INTERNET

O candidato deve se inscrever ou atualizar cadastro no Sine

Nesta semana, a Secreta-
ria de Estado de Traba-
lho e Renda disponibiliza 
876 oportunidades, atra-
vés do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) para 
as regiões Metropolita-
na, Médio Paraíba, Norte 
Fluminense e Serrana do 
Rio de Janeiro. O sistema 
realiza uma análise com-
parativa do perfil profis-
sional de cada candidato 
cadastrado com o perfil da 
vaga disponibilizada pelo 
contratante. 

Para se inscrever ou 
atualizar o cadastro, é ne-
cessário ir a uma unidade 
mais próxima, portando 
seus documentos de iden-
tificação civil, carteira de 
trabalho e comprovante 
de residência.

Na região Norte Flumi-
nense, são 350 oportuni-
dades de emprego, para 

10 perfis profissionais, sendo 
eles: eletricista de manuten-
ção e operação; instrumen-
tista; eletricista; mecânico 
de manutenção escalador; 
supervisor de manutenção 
instrumentista escalador; 
eletricista escalador; eletri-
cista de guindaste; instru-
mentista escalador; mecâ-
nico de manutenção e ope-
ração; mecânico de refrige-
ração. Estas vagas são para 
atuar embarcado e exigem 
o cumprimento de algumas 
especificações.

Em regiões como a Me-
tropolitana, Serrana e a do 
Médio Paraíba há mais va-
gas. Para consultar as opor-
tunidades, o candidato deve 
ser cadastrado no programa 
Sine e realizar a consulta 
presencial em uma unidade 
da rede ou através do empre-
gabrasil.mte.gov.br ou apli-
cativo Sine Fácil. 

PELO TELEFONE

Atendimento ao cidadão da Caixa

 N A central telefônica 111 da 
Caixa funciona de segunda a 
domingo, 24h por dia, e aten-
de os beneficiários do auxílio 
emergencial. Além disso, o 
banco disponibiliza, ainda, o 
site auxilio.caixa.gov.br.

Pelas regras estabelecidas pela 
Medida Provisória 1.039/2021, 
o benefício será pago às famílias 
com renda mensal total de até 
três salários mínimos, desde que 
a renda por pessoa seja inferior a 
meio salário mínimo.

É necessário que o benefi-
ciário já tenha sido considerado 
elegível até dezembro de 2020, 
pois não há nova fase de inscri-
ções. Para quem recebe o Bolsa 
Família, continua valendo a 
regra do valor mais vantajoso.

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

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO
Por mês de nascimento 

06/04 - janeiro
09/04 - fevereiro
11/04 - março
13/04 - abril
15/04 - maio
18/04 - junho
20/04 - julho
22/04 - agosto
25/04 - setembro
27/04 - outubro
29/04 - novembro
30/04 - dezembro

SAQUES E TRANSFERÊNCIAS
Para quem recebe o crédito 

na terça, serão liberados a 

partir do dia 4 de maio 

04/05 - janeiro
06/05 - fevereiro
10/05 - março
12/05 - abril
14/05 - maio
18/05 - junho
20/05 - julho
21/05 - agosto
25/05 - setembro
27/05 - outubro
01/06 - novembro
04/06 - dezembro
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BRASIL

Instalação da 
CPI da pandemia 
é mantida
Plenário do Superior Tribunal Federal referenda 
decisão do ministro Luís Roberto Barroso

FELLIPE SAMPAIO SCO/STF

O 
plenário do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu 
ontem referendar 

a decisão do ministro Luís 
Roberto Barroso que de-
terminou a instalação da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) no Senado 
Federal para investigar even-
tuais omissões do governo 
federal no enfrentamento da 
pandemia da covid-19. Por 
votos majoritários, a Corte 
estabeleceu por 10 votos a 1. 

O mandado de seguran-
ça (MS 37760) que discute o 
tema foi apresentado pelos 
senadores Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) e Jorge Kaju-
ru (Cidadania-GO).

De acordo com a decisão, 
preenchidos os três requisi-

tos para a abertura da comis-
são — assinatura de um terço 
dos integrantes da Casa; in-
dicação de fato determinado 
a ser apurado; e definição de 
prazo certo para duração — 
não cabe a possibilidade de 
omissão ou análise de con-
veniência política por par-
te da Presidência da Casa 
Legislativa.

Para o colegiado, negar o 
direito à instalação da co-
missão em caso de cumpri-
das as exigências fere o direi-
to da minoria parlamentar. 
A decisão está amparada em 
diversos precedentes da Su-
prema Corte nesse sentido.

PROCEDIMENTOS
Os ministros decidiram que 
o Senado tem de instalar a 

CPI, mas cabe à própria Casa 
definir como devem ser exe-
cutados os trabalhos do gru-
po, se presencialmente, por 
videoconferência ou modelo 
híbrido. “O procedimento a 
ser seguido pela CPI deverá 
ser definido pelo próprio Se-
nado, diante das regras que 
vêm adotando para o fun-
cionamento dos trabalhos 
na pandemia. Não cabe ao 
Senado decidir se vai insta-
lar ou quando vai funcionar, 
mas sim como vai proceder”, 
frisou Barroso.

Na terça-feira, por deter-
minação do ministro Luís 
Roberto Barroso, o presiden-
te do Senado Federal, Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), ofi-
cializou a criação da CPI da 
pandemia. 

Supremo Tribunal Federal: decisão de ontem referenda a do ministro Luís Roberto Barroso

ANULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES

STF deixa definição sobre ações de Lula para hoje

 NO Supremo Tribunal Federal 
(STF) começou a decidir ontem 
se mantém a decisão do minis-
tro Edson Fachin que anulou as 
condenações do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva. Entre-
tanto, na sessão de ontem, a 
maioria dos ministros decidiu 
que o plenário poderá julgar os 

recursos da Procuradoria-Geral da 
República (PGR) e da defesa. Hoje, 
a Corte deverá entrar no mérito da 
decisão de Fachin, relator do caso. 

Os ministros Ricardo Lewan-
dowski e Marco Aurélio ficaram 
vencidos na votação e entende-
ram que a questão deveria ter sido 
decidida pela Segunda Turma da 

Corte e, por razões processuais, 
não poderiam ser remetidas 
pelo relator ao plenário. Em 
março, em outra decisão, o co-
legiado decidiu que ex-juiz Ser-
gio Moro foi parcial ao julgar o 
ex-presidente. 

Queiroga anuncia 
que 15,5 milhões de 
unidades serão 
recebidas

Entrega de 
doses da 
Pfizer é 
antecipada

O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, afirmou ontem que 
será antecipada a entrega de 
15,5 milhões de doses da vaci-
na da Pfizer contra a covid-19. 

“Trago para os senhores 
uma boa notícia: a anteci-
pação de doses da vacina da 
Pfizer, fruto de ação direta 
do presidente da República, 
Jair Bolsonaro, com o prin-
cipal executivo da Pfizer, 
que resulta em 15,5 milhões 
da Pfizer já no mês de abril, 
maio e junho”, disse em pro-
nunciamento, após partici-
par da segunda reunião do 
Comitê de Coordenação Na-
cional para Enfrentamento 
da Pandemia da Covid-19, 
no Palácio do Planalto, em 
Brasília.

Também participaram da 
reunião e do pronunciamen-
to o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, o deputa-
do federal Dr. Luizinho (PP-
-RJ) e a enfermeira Francieli 
Fantinato, que foi anunciada 
por Queiroga como secretá-
ria extraordinária de Enfren-
tamento à Covid-19 do Mi-
nistério da Saúde. Francieli 
é atualmente coordenadora 
do Programa Nacional de 
Imunizações (PNI) do Mi-
nistério da Saúde.

No pronunciamento, fo-
ram anunciadas ainda no-
vas medidas para agilizar 
compra de medicamentos e 
oxigênio, proposta de pro-
gramas de geração de em-
prego e de apoio a crianças 
que perderam os pais para a 
covid-19.

Com Agência Brasil

Por Agência Brasil
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FábiaOliveira

VÍTIMAS DE FRAUDE

Raissa Barbosa e 

assessor caem no golpe 

da casa própria

Raissa Barbosa caiu no golpe da casa 
própria. A modelo e ex-participante de ‘A 
Fazenda’ e seu assessor, Gabriel Leão, 

decidiram denunciar e abrir um boletim de 
ocorrência na delegacia do bairro Jardins, on-
tem, contra o empresário Luís Fernando Silva 
de Souza, que intermediou uma falsa compra 
de dois apartamentos no condomínio Bela 
Cintra Residence, na capital paulista. O empre-
sário está sumido desde que a fraude foi 
descoberta.

Raissa chegou a pagar R$ 50 mil ao suposto 
corretor de imóveis, mas ainda conseguiu recu-
perar parte da grana após descobrir o golpe. Já 
Gabriel não teve a mesma sorte e acredita ter 
perdido cerca de R$ 65 mil na falsa negociação. 
Os dois supostos imóveis prometidos por Luís 
Fernando para venda custariam em torno de 
R$ 450 mil. O restante do valor seria pago por 
Raissa e Gabriel financiado, através de uma 
financeira que o empresário afirmava ser do 
suposto proprietário dos dois apartamentos. 

A ex-Fazenda chegou a passar mal quando 
soube da fraude no apart-hotel. “Eu descobri 
quando liguei para o hotel, porque lá é hotel e 
apartamento (domiciliar). Eu perguntei sobre a 
venda e o recepcionista me informou que o 

imóvel pertencia ao condomínio (para hospe-
dagens) e não poderia ser vendido. Entrei em 
desespero, liguei para ele e ele prometeu me 
devolver o dinheiro investido. Depois de muita 
enrolação, devolveu a metade, mas fugiu me 
devendo a outra metade. É uma sensação 
horrível e agora estamos correndo atrás do 
prejuízo”, esclarece a modelo e ex-Miss 
Bumbum.

“Ele vendeu um apartamento de luxo pra 
mim, que nunca existiu. Pior é que o Luís Fer-
nando até elaborou um contrato assinado em 
cartório. Mesmo modelo do contrato! Foram 
várias transferências bancárias que chegam a 
R$ 100 mil e eu agora estou sem casa porque 
ele me fez mudar acreditando que estava tudo 
certo. Aí eu descobri que ninguém o conhece no 
condomínio e o proprietário real do aparta-
mento também não sabe nem de quem se 
trata. Depois que eu e a Raissa descobrimos o 
golpe, vimos que não éramos os únicos. Ele tem 
várias passagens pela polícia sobre acusações 
por estelionatos e documentos falsos”, conta 
Gabriel Leão.

Além de Raissa e Gabriel, outros famosos 
também acusam Luís Fernando de golpes com 
vendas de apartamentos e carros de luxo. É o 

AO DEIXAR HOTEL

IMPERADOR CHORA 
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Quase dois meses depois de viver em um hotel de luxo de frente para a praia da Barra da Tijuca, já que 
vendeu sua mansão para comprar outro imóvel, Adriano Imperador está deixando a hospedagem. 
Na saída, ele ficou surpreso e bastante emocionado ao receber presentes dos funcionários do estabe-
lecimento. O ex-atacante do Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internazionale, Parma e  Fiorentina 
chorou com os mimos e com os elogios por sua simplicidade e simpatia no trato com as pessoas.
Adriano ainda fez questão de distribuir rosas para as trabalhadoras do hotel e tirar fotos com todo 
mundo. Pelo visto o Imperador achou o imóvel que tanto procurava no Jardim Oceânico, área mais 
próxima da praia. Ele deixou a casa em que morava, localizada em um condomínio fechado, no 
Recreio dos Bandeirantes, que foi vendida por R$ 9 milhões.

A dor de cabeça...

Juliette realmente não 
tem um dia de paz e nem 
mesmo sua equipe 
contribui para isso. Esta 
coluna teve acesso a 
algumas conversas de 
escritórios experientes 
com a equipe da sister do 
‘BBB 21’, onde todos 
demonstravam interesse 
em prestar seus serviços à  
maquiadora. Todos 
recebiam a mesma 
resposta: que nada seria 

fechado até a saída de Juliette, já que esse era um pedido da 
própria. Acontece que alguém da equipe resolveu contrariar o 
pedido de Juliette e fechou com o escritório de assessoria de 
imprensa de Anitta, que tem experiência bem reduzida na parte de 
vendas. Esse escritório fez questão de divulgar Juliette como a 
mais nova integrante de seu casting. E após essa divulgação, 
outros escritórios se revoltaram por terem se sentido enganados 
pela equipe da paraibana. Alguns prometeram, inclusive, tornar a 
vida da futura ex-BBB mais difícil, já que agora está por trás de 
Juliette o escritório conhecido por não um ter  bom relacionamento 
com alguns marketing que já trabalharam e até mesmo com a 
própria imprensa. Alguém avisa para Juju, quando ela sair da casa 
mais vigiada do Brasil, para que procure referências do tal 
escritório com Bruna Marquezine, Ferrugem e Mc Guimê? 
Certamente eles têm coisas para contar.

REPRODUÇÃO

DIVULGAÇÃO 

caso do influenciador João Ferreira, do ator Dan 
Albuquerque e da modelo Emily Narizinho . 
“Temos um grupo com umas 15 pessoas, todas 
vítimas de Luís Fernando e decidimos tomar 
providências legais contra essa pessoa, que 
fugiu. Não atende mais as ligações nem é en-
contrado nos endereços que ele tinha passado”, 
relata Gabriel.
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O BEIJO DO NOVO CASAL

REPRODUÇÃO DE INTERNET

ATIVISTA PEDE AFASTAMENTO 
DE PROMOTORA EM AÇÃO 
CONTRA NEYMAR
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A Globo decidiu não renovar o contrato de Letícia 
Spiller após 29 anos de casa. A atriz perdeu o vínculo 
de duração longa e exclusividade e, agora, está livre 
para trabalhar em outras emissoras. Longe da tele-
visão desde o fim da novela  ‘O Sétimo Guardião’, de 
Aguinaldo Silva e exibida em 2018, Letícia confirmou 
a dispensa através de sua assessoria. “Tenho um ca-
rinho enorme pela história que construí junto à Globo, 
e eu sou muito grata. Nossa parceria segue, mas agora 
em um novo formato. Tenho certeza de que ainda te-
remos muitos capítulos pela frente”, comenta Letícia 
em um comunicado.

Há pouco mais de um mês longe de suas funções no SportTV, canal es-

portivo da Globo, Janaína Xavier finalmente revelou o motivo do afasta-

mento: a apresentadora está grávida de sua segunda filha, Maria Vitória. 

Aos 43 anos, mãe de Maria Eduarda, de 12 anos, ela falou sobre a gestação 

durante uma entrevista ao ‘SporTV News e anunciou que vai continuar 

trabalhando de casa. O bebê, fruto de seu relacionamento com o advo-

gado Gustavo Guedes, deverá nascer no final do mês de outubro. “Tem 

mais de 40 dias que eu estou em casa, tem muita gente perguntando o 

que está acontecendo, se é férias, que férias longas, e eu respondendo 

que estou de home office, que estou produzindo matérias. O motivo 

é lindo, é um motivo de 11 semanas, que chama Maria Vitória, que vai 

caber nessa roupinha daqui um tempo. Eu estou grávida com 43 anos 

de idade, então foi um susto. Estou aqui para inspirar outras mulheres, 

dizer que é possível”, explica Janaína.

BEBÊ A BORDO

SAÍDA DA GLOBO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n No próximo sá-

bado, 17 de abril, 
Péricles apre-
sentará a live 
“Minha História 
- Onde Tudo Co-
meçou”. No show 
online o artista 
cantará os gran-
des sucessos que 
marcaram sua 
carreira entre os 
anos de 1992 e 
2010. A trans-
missão será feita 
através do canal 
do cantor no 
Youtube a partir 
das 20h.

Na última sexta-feira, Andressa 
Urach ingressou com uma ação 
indenizatória contra Silas 
Malafaia. O processo, que corre 
na 2ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca de Porto Alegre, 
está em segredo de Justiça. 
Nele, o advogado de Andressa 
cita as declarações do pastor 
Malafaia em entrevista ao 
programa de Antônia 
Fontenelle no Youtube.  
 “Eu só lamento que quando 
essa mulher estava no fundo 
do poço, toda desgraçada, a 
igreja restaurou. [...] Que moral 
essa mulher tem pra vir falar de 
alguém se ela voltou a fazer 
tudo que ela fez no passado e 
levou a vida dela à desgraça?”, 
esbravejou Silas Malafaia, que 
teve sua fala replicada em 
diversos veículos da imprensa. 
 “O pedido principal é a 
indenização por dano moral”, 
diz o advogado de Andressa, 
Marco Mejia, que pediu R$ 100 
mil de indenização por 
considerar o alcance de 
pessoas atingidas e a natureza 
das declarações do pastor.

O imbróglio envolvendo Neymar e 
Agripino Magalhães, que denunciou 
o jogador pelos crimes de homofo-
bia, incitação ao ódio e ameaça de 
morte contra o modelo Tiago Ra-
mos, ex-’padrastro’ do craque - ga-
nhou mais um capítulo. Na última 
terça-feira (12), a defesa do ativista 
LGBTI+ entrou com um recurso para 
afastar a promotora do caso, Cristia-
na Tobias de Aguiar Moeller Steiner, 
sob alegação da proximidade dela 
com a família do atacante do Paris  
Saint-Germain e, especialmente, 
com o advogado do atleta, Davi de 
Paiva Costa Tangerino. “A gente já 
vinha estranhando algumas me-
didas tomadas durante inquérito. 
Desde o início tinha uma coisa aqui, 
ali e tem até um despacho com a 
retirada do nome dele na ação e aí 

meu advogado, Ângelo Carbone, foi 
investigar e descobriu a real situação 
da proximidade das partes”, contou 
Agripino à coluna.
 “Lá na cidade de Tupã todo mundo 
sabe da amizade da promotora com o 
advogado do Neymar e isso explica o 
motivo do jogador ser protegido nesse 
inquérito. Isso não pode acontecer e 
tem que ser resolvido. No transcorrer 
do processo também foi pedido a 
instauração de outro inquérito para 
descobrir quem ameaçava de morte 
o Agripino e aí se descobriu que era 
Tangerino. O fato acabou sendo in-
formado em juízo e nada foi feito. Ela 
também recebeu um recurso, uma 
reconsideração para manter o nome 
do Neymar no processo e a promotora 
não juntou esse documento no inqué-
rito”, explica Carbone.

Bruna Marquezine escolheu o dia do beijo, comemorado na última terça-feira, 
para assumir publicamente seu namoro com Enzo Celulari. Ela compartilhou uma 
foto beijando o rapaz com a seguinte legenda: “Feliz Dia do Beijo, coisa”. Enzo 
compartilhou o clique e retribuiu a homenagem: “feliz dia (do melhor) beijo”. Os 
primeiros boatos de romance começaram a pipocar em julho do ano passado. Na 
época, eles negaram. Em janeiro, o casal foi flagrado juntos durante uma viagem 
a Fernando de Noronha. 

ANDRESSA URACH VAI À JUSTIÇA 
CONTRA SILAS MALAFAIA 

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

A média de 0,6 pontos no ibope da estreia do novo ‘TV Fama’ com Júlio Rocha, 
Ligia Mendes e Alinne Prado não caiu bem nos bastidores da RedeTV!. A coluna 
soube que a equipe e apresentadores da atração tem três meses para conseguir 
melhorar a audiência, caso contrário, sairá do ar nos moldes atuais. 

TRÊS MESES PARA MELHORAR

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 N O ex-presidente Michel Temer (foto) está disposto 
mesmo a entrar na disputa presidencial do ano que 
vem como opção de terceira via. Seu grupo político vis-
lumbra um forte desgaste da polarização que marcou 
a escolha do eleitor nas últimas décadas, em especial 
entre PT e PSDB. Atualmente, com a imagem arranha-
da do presidente Jair Bolsonaro (ainda sem partido) de 
um lado, e do ex-presidente Lula da Silva ainda rejeita-
do, de outro, Temer quer aparecer como o candidato de 
centro e opção para quem não quer votar em nenhum 
dos dois caciques políticos. Ele foi absolvido em pri-
meira instância em dois processos e tem caminho livre.

O articulador
 N Quem voltou ao front é o 

fiel escudeiro e ex-minis-
tro palaciano Carlos Ma-
run. Ele deixou o conselho 
da usina de Itaipu para ar-
ticular a candidatura de 
Temer. 

Suprapartidário 
 N Marun vai coordenar 

o projeto “Governo de 
Centro” do ex-presiden-
te. Temer não se mexe, 
não aparece, e aguarda 
o chamamento de parti-
dos aliados. Do Centrão, 
inclusive.  

Em tempo.. 
 N ..O TSE, presidido por 

Barroso, vai abrir licitação 
para compra de mais 176 
mil urnas eletrônicas para 
o pleito de 2022. A brasi-
leira Positivo ganhou o úl-
timo contrato. 

DNA bancário
 N Lembram do Renato 

Luiz Belineti Naegele, 
conhecido abre-portas 
e de trânsito livre no Pa-
lácio do Planalto e em 
ministérios no Governo 
Fernando Henrique Car-
doso? Naegele é hoje as-
sessor especial do presi-
dente do Banco do Brasil 
no Governo Bolsonaro, 
instituição onde ele sem-
pre desfilou muito bem. E 
acompanhado.

Susto 
 N O ministro do STF Luís 

Roberto Barroso fez exa-
me PCR contra Covid-19 
ontem no Laboratório Sa-
bin da Asa Norte de Brasí-
lia. Veja flagrante de foto 
em nosso Twitter. À Colu-
na, sua assessoria garan-
tiu que está tudo bem com 
sua saúde, e que Barroso, 
“por precaução, faz exa-
mes periódicos tendo em 
vista sua atuação pública”. 

Cadê a sopa? 
 N O deputado estadual 

de Pernambuco Alberto 

Feitosa (PSC) denuncia e 
faz um apelo para que o 
governador Paulo Câma-
ra volte com o Programa 
Sopa Amiga, que benefi-
ciava diariamente 12 mil 
necessitados. Os alimen-
tos não vendidos eram 
doados por barraqueiros 
da CEASA a 39 entida-
des que faziam a entrega 
diária. 

Bolso furado 
 N Pesquisa sobre a expec-

tativa de compras do bra-
sileiro, da plataforma Qui-
teJá, com 1.400 pessoas, 
revela que o cenário é con-
siderado favorável para 
apenas 28,5%. Em relação 
à organização financeira 
familiar, somente 35,1% 
afirmam que, hoje, a si-
tuação é regular se com-
parada com o mesmo pe-
ríodo do ano passado.  

Da mesa 
 N O tradicional restauran-

te italiano Família Manci-
ni, de São Paulo, passa por 
dificuldades e pode fechar 
as portas. O proprietário 
telefona para fornecedo-
res já acertando débitos 
e avisando que não deve 
voltar às atividades.   

Alô, PF... 
 N A Copape informa que 

não tem “qualquer rela-
ção com pessoa chamada 
de “Beto Louco” e tem co-
laborado com informa-
ções para a ANP. A agên-
cia se cala.  

Zé Esplanador 
 N O Zé Esplanador, nosso 

leitor cujo lema é “Pergun-
tar não ofende, Cobrar é de 
direito”, não desiste do Bra-
sil. Ingênuo, continua sen-
do feito de palhaço como 
a maioria dos brasileiros. 
Mas se o Brasil não cobrar 
providências contra esse 
desgoverno na pandemia, 
ele vai para Disney se ves-
tir de Pateta. Pelo menos lá 
ele ganha em dólar.

TEMER VEM AÍ

Em um momento crítico como o 
que estamos vivendo, especial-
mente após o início da pande-

mia, vimos aprofundar ainda mais a 
crise já consolidada no Estado do Rio 
de Janeiro. Para vencê-la vamos preci-
sar da união do governo federal com o 
estadual, prefeitos, deputados federais 
e estaduais, vereadores, gestores públi-
cos de todas as áreas e, também, com 
o empresariado. Só assim daremos os 
primeiros passos rumo à retomada do 
desenvolvimento econômico.

Os municípios do interior, cada qual 
com suas especificidades, mas todos 
igualmente carentes de recursos para 

Estamos num momento delicado 
da situação brasileira. Na Eco-
nomia, tudo é cíclico, e o Brasil 

é um país reconhecido pela capaci-
dade do seu povo de dar a volta, de se 
adaptar a novas situações e criar so-
luções. E este é exatamente um desses 
momentos que está exigindo sacrifí-
cio e resiliência de todos, do ponto de 
vista de saúde, emprego e dinheiro.

Como sobreviver com tanta res-
trição. Vamos a algumas orientações 
financeiras:

1)Neste momento de pouco dinhei-
ro, priorize o pagamento de contas es-
senciais: luz, gás e água, bem como 
alimentação.

2)Para quem é micro e pequeno em-
presário, os impostos estão entre as 
obrigações importantes, para que você 
possa continuar a gerar renda a partir 
do seu negócio.

3)Outro ponto relevante são os finan-
ciamentos de imóveis ou os emprésti-
mos com bens dados em garantia. Se 
estiver desempregado, solicite o não pa-
gamento, na verdade o adiamento, das 
próximas 4 prestações do seu contrato.

4)Com relação ao cheque especial, 
cartão de crédito, crédito pessoal, es-
ses são os últimos na lista de priorida-
de de pagamento

Vamos às principais perguntas: Se 
tem um empréstimo com juros mais 
alto não é melhor pagar primeiro? 
Sim, se você tem dinheiro e já pagou 
as contas essenciais, alimento básico 
em casa, impostos do seu negócio e os 
empréstimos e financiamentos com 
garantia de bens.

Mas a dívida vai subindo sem parar, 
o que fazer? Enquanto você estiver pa-
gando alguma “partezinha”, a dívida 
continuará crescendo. Se você parar 
de pagar por incapacidade financeira, 
o seu nome será registrado, no SPC e 
no Banco Central, como inadimplente, 
pelo valor daquele dia.

O meu nome vai ficar sujo? Nome 
sujo significa que você está com dificul-
dades de fazer pagamento o que o im-
pedirá apenas de fazer novos contratos 
de empréstimo e prestações em lojas. 
Muitas vezes, é neste momento que a 

O que fazer em tempo de crise?

A força do interior!

Eurico Júnior
deputado estadual 
pelo PV do RJ 
 

Myrian Lund
economista e profes-
sora dos MBAs da 
FGV

investimentos em infraestrutura, Saú-
de, Educação e qualificação de recursos 
humanos, terão um importante papel 
neste cenário, no impulsionamento da 
produção agrícola, do turismo, na atra-
ção de indústrias e, consequentemente 
na geração de novos empregos e renda. 
Para alcançar estes objetivos, entretan-
to, serão necessários investimentos es-
taduais públicos e privados.

Ao implantar o gabinete itinerante 
em diversos municípios, o governador 
em exercício, Cláudio Castro, está re-
conhecendo a força do interior como 
o mais importante motor para o cres-
cimento significativo e sustentável do 
Rio de Janeiro. Nasci, fui criado e re-
sido até hoje no Centro-Sul fluminen-
se. Tive a honra de ser sido vereador e 
prefeito por três mandatos na região 
(duas vezes de Paty do Alferes e uma de 
Vassouras), além de deputado federal.

pessoa acorda para cuidar das finanças.
Dica de ouro! Se você está usando o 

cheque especial e não tem a menor con-
dição de pagar porque ficou desempre-
gado ou está ganhando menos, procu-
re ter uma conta em outro banco, sem 
cheque especial e sem cartão de crédito, 
e peça a portabilidade do salário. É a 
melhor forma de organizar o pagamen-
to das despesas e fazer negociações com 
o banco que você é devedor.

Ouvi falar que após 5 anos a dívida 
acaba, é verdade? A dívida não acaba, 
o que ocorre é que o seu nome deixa de 
constar no SPC como devedor, e nes-
te momento a Instituição perde o seu 
grande poder de cobrança (que é lim-
par o nome como pagamento).

Quando a Instituição vai à justiça? 
O banco pode me processar? A minha 
experiência mostra que os bancos só 
entram na justiça se tiverem certeza de 

que vão ganhar, ou se você estiver men-
tindo: possui bens, casa boa, está levan-
do uma vida de viagens e ostentação 
pelas mídias sociais, por exemplo. Os 
bancos sempre vão preferir um acordo. 

E a pressão psicológica? Essa existe e 
é bem desagradável. São várias ligações 
por dia! Atenda e diga, quantas vezes 
necessário, que está procurando um 
emprego ou organizando as finanças 
para fazer um acordo. Recomendo que 
você comece a juntar todos os trocados 
que tiver, tudo que ganhar. Sempre que 
o banco ligar, oferecer o que tem guar-
dado para liquidar a dívida, mesmo que 
seja bem abaixo do saldo devedor. É o 
que você pode nesse momento. 

Importante: se você está realmente 
superendividado, pode contar com o 
apoio da Defensoria Pública, Núcleo 
de Defesa do Consumidor da sua cida-
de, para ajudar na negociação.

Em virtude desta longa trajetória, 
conheço as necessidades e vocações 
das suas cidades, que não são poucas: 
agricultura, turismo, esportes, indús-
tria, todas geradoras de empregos e 
renda. O povo empreendedor e traba-
lhador que nelas reside completa um 
mosaico de inúmeras possibilidades 
de crescimento e consequente melho-
ria da qualidade de vida.

Recém-designado integrante da Co-
missão de Turismo da Assembleia Le-
gislativa do Rio, estou certo que pode-
mos avançar muito na elaboração de 
projetos e iniciativas para fazer mais 
com menos. Além de recursos, disposi-
ção e boa vontade são os ingredientes 
principais para que o interior do Rio 
de Janeiro seja colocado novamente 
nos trilhos do desenvolvimento, como 
protagonista de uma nova história, 
quando a crise sanitária chegar ao fim.

REPRODUÇÃO / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ESPLANADEIRA

 N Inscrições para projetos de Pesquisa Desenvolvimento e Ino-
vação, da EMBRAPII e FIESP,  estão abertas até dia 5 de maio. 

 N Acontece amanhã a Live “Pela vida de todas as crianças e 
adolescentes”,  promovida pela ONG Visão Mundial e pelo CPPHA. 

 N III Festival de Música Histórica de Diamantina,  online e gratuito, 
começa dia 23. 

 N Cebrap Sustentabilidade  será lançado dia 16, em live, às 11h.

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

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

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

‘BBB 21’, Thaís 

admite que 

se questionou 

sobre o 

que fazia 

no reality e 

afirma que 

relação com 

Fiuk foi mais, 

tipo assim, de 

amizade 

‘EU 

C
om 82,29% dos votos, Thaís deixou, 
tipo assim, sabe, a casa do ‘BBB 21’ 
na última terça-feira. Nascida em 
Luziânia, cidade do interior de 

Goiás, a jovem revela que sentiu muita 
dificuldade na dinâmica de confinamento 
do reality. “Eu achei que fosse bem mais 
fácil! É muito difícil ter que conviver e 
lidar com muita gente e com muitas ques-
tões, todos os dias, sem ter seu porto segu-
ro por perto e outras visões para analisar. 
A gente não vê tudo que acontece, então 
temos que ir acreditando na nossa intui-
ção, na nossa verdade e no que a gente vê. 
É bem difícil”, conta a dentista, que afirma 
que os outros participantes conseguiram 
mexer com sua autopercepção.

“No começo, eles até entraram na mi-
nha cabeça. Eu me questionei várias vezes 
se estava sendo planta ou turista, às ve-
zes até achava que sim. Mas não. Eu mes-
ma via e tenho certeza de que as pessoas 
que estavam comigo acreditavam nisso, o 
quanto eu pensava, o quanto eu agia. Eu 
não tinha que estar ali para mostrar para 
as pessoas que me apontavam e não me 
conheciam que eu não era uma planta”, 
destaca.

RELAÇÕES AFETIVAS
Mas mesmo sendo vista como uma plan-
ta no jogo, foi Thaís quem protagonizou, 
ao lado de Fiuk, o primeiro beijo da edi-
ção. Eliminada da casa, no entanto, a 
dentista repensa a relação com o cantor. 
“Não foi um relacionamento amoroso, 
não. O Fiuk, para mim, foi mais que esse 
beijo. Talvez, se a gente não tivesse se 
beijado, teria se conectado mais. Digo 
isso por todas as questões que a gente 
tinha em comum e por todas as vezes 
que ele me ajudou. Não chegamos a 
ter um relacionamento amoroso, mas 
tivemos uma relação legal, uma cone-
xão que foi mais de amizade mesmo”, 
destaca a eliminada, que também co-
memora a relação com Viih Tube na casa. 

“Ela era meu porto seguro, sim. Nossa 
amizade começou em um jogo da discór-
dia e foi acontecendo naturalmente. Eu 
senti muita força nessa amizade. A Viih 
me acolheu muito, me deu coragem e ins-
tigou um lado meu que me levava a agir, o 
que foi muito bom”, elogia.

Torcida garantida
A relação com Viih, claro, é motivo de 

torcida para que a amiga seja a vencedora 
da edição. “Eu não vi tudo ainda, mas não 
posso ser incoerente com tudo que senti 
dentro do ‘BBB’. A Viih Tube foi a minha 
dupla, quem me acolheu. Segunda-feira 
eu fiz um pódio em que ela era meu segun-
do lugar e a Pocah o meu terceiro. A mi-
nha torcida é para elas”, pontua a dentista 
que, no entanto, já soube que a youtuber 
não é uma das favoritas do público. 

“Pela visão aqui de fora, eu sei que a 
Juliette está mais forte, mas vou justificar 
com o que eu vi dela lá na casa. Talvez seja 
pela história dela de vida e, também, pela 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

MALHAÇÃO

 n Cobra descobre que foi Jade 
quem humilhou Karina e fica fu-
rioso. Pedro tenta tranquilizar a 
namorada e fazê-la voltar para a 
festa. Bianca afirma a Duca que 
punirá Jade.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Vitória manda Marcos sair de 
casa. Felipe chama Manuela 
para sair. Celina flagra Lúcio ven-
do um jogo de Ana pela internet. 
Lorena e Matias se conhecem e 
conversam.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Alexia/Josimara se sensibiliza 
com a declaração de amor de 
Zezinho. Kyra/Cleyde supõe que 
Luna esteja apaixonada por Téo. 
Rafael descobre que o dinheiro 
da Labrador sumiu.

 n Sarai decepciona o faraó. 
Lúcifer e Ayla se beijam. O faraó 
tenta se aproximar de Sarai. Ló e 
Adália estranham o comporta-
mento de Ayla. Abrão se assusta 
com o pedido do faraó.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Na exposição de pinturas, 
Junior se depara com a mulher 
que se diz chamar Sofia e fica 
decepcionado ao ver que não se 
trata de sua irmã, Gabriela.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Vicente volta para a cidade do 
Rio de Janeiro. João Lucas conta 
para José Pedro que Maria Clara 
vai com José Alfredo para o Mon-
te    Roraima.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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JOÃO COTTA/GLOBO

ERA 

PLANTA’
Thaís, do ‘BBB 21’, se 

recusa a ver cenas de 

seu affair com Fiuk

história dela no programa, a revolução 
que teve com ela logo no início, e pelos 
posicionamentos dela”, pontua.

PRÓXIMOS PASSOS
E o que será que a dentista vai fazer 
agora que saiu da casa? Bom, Thaís 
quer aproveitar a fama enquanto for 
possível. “Estou amando ter tanta gente 
comigo nas redes sociais e a visibilida-
de que o ‘BBB’ me proporcionou. Nun-
ca imaginei ter tantas pessoas gostan-
do de mim aqui fora. Estou doida para 
responder todo mundo! Esse carinho é 
incrível e muito necessário, está me for-
talecendo muito. Sobre a Odontologia, 
eu vou esperar um pouco. Agora, quero 
usufruir das redes sociais, tomara que 
dê certo”, se diverte a próxima influen-
ciadora digital do pedaço.
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