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COVID

Inclusão dos profissionais do transporte no grupo de imunização será oficializada hoje pela prefeitura.  RIO DE JANEIRO, P. 4

SÃO JORGE CONTRA 
O DRAGÃO 
DA PANDEMIA

Celebrações na igreja em Quintino 
foram antecipadas. Hoje haverá missas 
online. Confira a programação P. 3

ALTERAÇÃO 
NOS BONDES

Polícia descobre que empresa daria golpe em prefeituras, incluindo Barra do Piraí 
e Duque de Caxias, na venda de doses de imunizantes contra covid-19. P. 5

OPERAÇÃO VACINA-FANTASMA

Contaminação de funcionários 
por covid provoca mudança no 
transporte em Santa Teresa. P. 4

Autoridades 
preocupadas 
com aumento 
de acidentes de 
automóveis  
no feriado. 

NUNOAVASCONCELLOS
INFORME DO DIA, P. 2

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL
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NOVO ÁLBUM DE 
ALCEU VALENÇA  
É FRUTO  
DA RECLUSÃO 
DURANTE A  
PANDEMIA. P. 15

O DIA D

MÃE ALEGA QUE ERA DOPADA E COAGIDA
Advogados de Monique Medeiros revelam à polícia nova versão para morte do menino e da convivência com Dr. Jairinho. P. 6

CASO HENRY

OUTRO PM 
ATROPELADO 
NA LINHA 
VERMELHA. 
ESTADO DE 
SAÚDE É GRAVE.
RIO DE JANEIRO, P. 9

HOUVE MAIS DE 
400 OPERAÇÕES 

POLICIAIS EM 
COMUNIDADES 

DESDE O ANO 
PASSADO.  

RIO DE JANEIRO, P. 9 

MÃES
NANDA COSTA 
E LAN LANH 
SÃO VISTAS 
EM CLÍNICA DE 
FERTILIZAÇÃO 
FÁBIA OLIVEIRA, 
P. 12
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Devido à crise, governo federal editará medidas 
provisórias com regras do Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da Renda  P. 10
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Nova redução 
de jornada e 
salários vai 
ser autorizada
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Rodoviário passa a ter 
prioridade na vacinação

Fred garante o 1 a 1 do Flu contra River Plate na tão 
esperada estreia na Liberta após oito anos.  P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

O print mostra o deboche e a certeza da 
impunidade... Fato é que as ameaças 
foram feitas por um foragido!

A coluna foi procurada por Viviane Morais 
Medeiros, moradora de São João de Meri-
ti. Desde semana passada, ela e a família 
vivem um terror por causa do ex-marido da 
irmã, que não aceitou o fim do relaciona-
mento de 5 anos.

Na última quarta, a irmã dela levou 3 
facadas ao se encontrar com ele... Uma 
tentativa clara de feminicídio! Que bom que 
ela conseguiu sair viva para prestar queixa à 
polícia e realizar corpo de delito no IML.

“Desde o início do namoro ele a agredia. 
Até grávida ela apanhou na minha frente! 
Eles têm duas filhas pequenas e mesmo 
assim nada mudou”, conta Viviane.

Duas filhas! Se ele é capaz de fazer isso 
com a mãe delas, imagina o que não faz 
com outras ou até com elas?

O safado fugiu e agora amedronta pelas 
redes sociais. Aí é mole, né covardão?! Por 
trás da tela todo mundo é valente!

Depois que vai preso, chora e diz que tá 
arrependido.

“Ele diz que vai voltar para acabar com o 
serviço, fala coisas horríveis. É um misto de 

medo, sofrimento. A gente passa até mal só 
de pensar no que pode acontecer”, desabafa 
ela.

A coluna procurou a Polícia Civil, que confir-
mou o boletim de ocorrência e disse que agora 
aguarda o resultado do corpo de delito para 
seguir com as investigações.

Expondo a situação, a gente espera que 
consiga protegê-las. Porque a gente sabe 
como terminam essas histórias se o covarde 
não for preso antes.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n E lá vai a Dona Prefeitura ter que contra-

tar empresas para a manutenção do BRT, 
ou melhor, refazer... Porque se fosse bem 
cuidado não teria mais esse custo para o 
contribuinte.

Mas o que preocupa é que, com a libe-
ração dos 133 milhões de reais aprovados 
pela Câmara de Vereadores, o que a gente 
não pode é ficar sossegado. Agora é fisca-
lizar! Até porque é sempre bom saber qual 
a empresa que vai vencer a licitação, quem 
é o dono...

Checar o Portal da Transparência é uma 
opção, para evitar qualquer tipo de es-
quemão. É por meio desse tipo de grandes 
quantidades de liberação de verba, com 
concorrência para serviços públicos, que o 
carioca já se deu muito mal.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Nada mais deveria assustar, mas assus-

ta. Maquiagem ninguém aceita mais! Di-
nheiro tem, agora que vá para o lugar certo.

TÁ BONITO!
 n No momento em que os comerciantes ain-

da tentam se reerguer, uma notícia positiva 
sempre cai bem!

Conversando com funcionários do Res-
taurante da Quinta, na Quinta da Boa Vista, 
eles perceberam um aumento significativo 
de clientes após a reabertura do BioParque, 
que mesmo com as medidas restritivas, 
mostra um termômetro de um futuro pro-
missor logo ali.

Por isso, se você me perguntou se tá feio 
ou tá bonito... Exemplo como esse, de atra-
ção em família, com comércio e gastrono-
mia, é sempre uma boa dica, e tenho dito.

Namoro 

com a morte

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

REPRODUÇÃO

A semana foi encurtada por causa de dois feriados: 
Tiradentes e São Jorge. E as autoridades estão muito 
preocupadas com o possível aumento de acidentes. No 

último fim de semana, por exemplo, o percentual de motoris-
tas embriagados registrado pela Operação Lei Seca dobrou 
em diversas regiões do estado, como na Baixada Fluminen-
se e Região Metropolitana, além das zonas norte e sul da 
cidade do Rio de Janeiro. A média atual, no estado, de casos 
de alcoolemia é de 9,9%. Na Baixada Fluminense, os índices 
de alcoolemia foram bem altos. Em uma blitz na sexta-feira 
da semana passada, em Magé, 58 motoristas foram abor-
dados e, destes, foram registrados 11 casos de alcoolemia, o 
que representa 19% do total de abordados. Há poucos dias, 
em Belford Roxo, uma das ações de fiscalização alcançou o 
percentual mais alto do fim de semana: 24,6% dos conduto-
res estavam embriagados. Em São Gonçalo, foram realizadas 
duas ações e 120 pessoas foram abordadas. Do total, 15% 
de casos de alcoolemia foram registrados. “Os altos índices 
de alcoolemia registrados nos últimos dias preocupam, mas 
nossa missão de salvar vidas continua e seguiremos atuando 
diariamente com ações de fiscalização em todo o estado”, 
explica o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-co-
ronel Luiz Carlos Segala.

LEGISLAÇÃO
O deputado federal Hugo Leal (PSD) é o autor da Lei Seca. 
Tendo sido presidente do Detran, já no seu primeiro ano de 
mandato, o parlamentar achou que tinha que fazer algo para 
conter a escalada de acidentes provocados por motoristas 
embriagados. A lei 11.705/2008 trouxe o conceito de alcoole-
mia zero para dirigir, o que passou a fazer parte da legislação 
brasileira. A redução do número de vítimas no trânsito nos 
primeiros 10 anos provou que a Lei Seca tem ajudado na edu-
cação das pessoas. 

ACIDENTES DE TRÂNSITO

Os dilemas da lei seca

 n Pesquisa do Instituto Fe-
comércio RJ mostra que nú-
mero de consumidores que 
acreditam em algum tipo 
de redução da renda fami-
liar diminuiu de 60,8% para 
50,2% dos entrevistados. 
Os que creem que situação 
econômica de suas famílias 
continuará como está subiu 
de 25,7% para 34,6%. Apenas 
15,1% dos fluminenses acre-
ditam que a renda aumenta-
rá de alguma forma. 

 n Deputado Luiz Paulo (Ci-
dadania) pediu em regime 
de urgência votação de pro-
jeto de lei que garante paga-
mento de parcelas do auxílio 
emergencial a beneficiários 
do programa Supera Rio, re-
troativo a 1 de abril de 2021. 
“É preciso assegurar que 
estas pessoas tenham con-
dições mínimas de garantir 
sua subsistência”, disse. 

AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
ESTADUAL

DIVULGAÇÃO

RENDA FAMILIAR E 
ENDIVIDAMENTO

Operação Lei Seca trouxe conceito de alcoolemia zero para dirigir.

As mais lidas
Online

Pabllo Vittar se 
emociona e Web aponta 

Gil como responsável
TÁ NA REDE

De biquíni, Paolla 
Oliveira mostra 

bumbum em meio a 
cenário paradisíaco

DIVERSÃO

Boninho invade festa 
do ‘BBB 21’ vestido 
de Dummy; Juliette 

persegue diretor
BBB

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

No dia de São Jorge, o pedido é que o Santo Guerreiro nos abençoe. 
“Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que 
meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me 
peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles 
possam me fazer mal”.

Segunda-feira chegará a vez das pessoas com comorbidades se 
vacinarem contra a Covid-19. Será necessário atestado médico e 
documentos com foto. Se programe, se organize e seja imunizado!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Altos índices 
de alcoolemia 
preocupam, 
mas missão de 
salvar vidas 
continua”
LUIS CARLOS SEGALA,
Operação Lei Seca

MAGNO SEGLLIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

Cariocas rezam para São Jorge em 
missas antecipadas e agendadas
Durante a celebração na Igreja da Matriz, padre compara a pandemia ao dragão morto pelo santo

P
elo segundo ano con-
secutivo, a pandemia 
da covid-19 alterou a 
festa do dia de São Jor-

ge, conhecido como o Santo 
Guerreiro, no Rio, comemora-
do em 23 de abril. As celebra-
ções que costumavam reunir 
milhares de devotos na Igreja 
Matriz, em Quintino, na Zona 
Norte, foram antecipadas 
para ontem, com horários de 
missas devocionais até às 19h. 
A frequência é limitada a 90 
pessoas, que devem estar de 
máscaras, com higienização 
com álcool em gel e respeitan-
do o distanciamento. 

Durante a celebração na 
Igreja da Matriz, o padre Dir-
ceu Rigo trouxe uma palavra 
de ânimo para o momento de 
pandemia. “Não percam a es-
perança. Se São Jorge venceu 
o dragão, vocês também vão 
vencer. E quais são os dra-
gões que querem nos vencer 
hoje? É esta pandemia que 
estamos vivendo, esta vio-
lência”, disse o religioso. 

Na Igreja da Matriz, a 
programação tinha pre-
vistas onze missas ao longo 
do dia. Para participação 
presencial, os devotos fi-
zeram agendamento pelo 
WhatsApp . 

  FIÉIS PEDEM POR SAÚDE 

Devotos de São Jorge, pai e 
filho, moradores de Pieda-
de, foram foram agradecer. 
“Estou grato principalmen-
te pela minha saúde. Sou 
devoto desde sempre”, disse 
Sergio Alexandre da Silva, 
44, acompanhado do filho 
Jhonny Becker, 18. O carioca 
conta que vai comemorar o 
dia do santo com uma feijoa-
da entre família. “Está tudo 
organizado e comprado. Os 
fogos também estão com-
prados para a alvorada, às 
5h. Adaptei a comemoração, 
mas não deixo de celebrar”, 
afirma o devoto que colecio-
na camisas de São Jorge, são 
mais de 30 em seu acervo. 

Já a professora Eliana 
Medeiros, 60, moradora de 
Quintino, foi agradecer por 
uma benção especial. Nes-
ta quinta-feira ela recebeu 
a primeira dose da vacina 
contra a covid-19. “Esta mis-
sa teve um gosto especial, es-
tou saindo daqui muito bem, 

FOTOS LUCIANO BELFORD

Máscaras com 
imagem de São 
Jorge estamparam 
o rosto de muitos 
fiéis, como a dona 
de casa Aline Pinho 
(E). Eliana Medeiros 
(acima) foi 
agradecer bênçãos 
recebidas

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

FÉ NA MELHORA

 N Nas famosas barraqui-
nhas com artigos religio-
sos montadas na porta da 
igreja, em Quintino, a mo-
vimentação foi pequena 
ontem. Os ambulantes es-
peram que hoje, dia de São 
Jorge, as vendas aumen-
tem, mesmo sem as missas 
presenciais. 

“ Po r  e n q u a n to  e s t á 
devagar porque no dia do 
santo é que as pessoas 
compram mesmo. Ama-
nhã (hoje) eu acredito que 
vai ser bom. Todos os anos 
eu venho e vendo bastante. 
Mesmo na pandemia, no 
ano passado foi bom. En-
tão, tenho fé que vou ven-
der tudo rápido”, afirmou 
a vendedora de velas Mara 
Fernandes, 45, da Pavuna. 

A artesã Aielc Reis, mais 
conhecida como Elke, 54, 
vende fitas, anéis, pulseira, 
terços e até máscara com a 
imagem de São Jorge - as fi-
tinhas, terços e canetas são 
os artigos mais procurados 
pelos fiéis.

Vendas estão 
em baixa

Juíza manda Caxias cumprir Plano de Vacinação 
Judiciário já se manifestara afirmando que o município estava tendo atitudes erradas, invertendo faixas etárias e grupos de risco

DIVULGAÇÃO

Obediência às faixas etárias é uma das prioridades da vacinação

modo a completar o esque-
ma vacinal da população; 
d) organizem a campanha 
de vacinação, convocando, 
a cada dia, grupos de pes-
soas por faixa etária ou de-
mais critérios prioritários 
do Plano Nacional (confor-
me a etapa de vacinação), 
levando em conta o número 
diário de doses disponíveis, 
bem como a sua capacida-
de de aplicação, de modo a 
não convocar um grupo de 
pessoas muito maior do que 
o número de doses diárias 
disponíveis e sua capacida-
de de aplicação, evitando-
-se, assim, aglomerações e 
longas filas. 

A juíza Elizabeth Maria 
Saad, da 3ª Vara Cível de 
Duque de Caxias, determi-
nou ao prefeito de Duque de 
Caxias, Washington Reis, ao 
secretário e à subsecretária 
de Saúde do município o 
cumprimento das orienta-
ções do Plano Nacional de 
Operacionalização contra 
a covid-19, especialmente 
no que diz respeito à ordem 
de vacinação dos grupos 
prioritários. 

Em decisões anteriores, 
o judiciário já tinha se ma-
nifestado diante da denún-
cia das atitudes do prefeito 
e dos administradores da 
saúde do município, que de-

sobedeciam ao esquema do 
plano nacional, invertendo 
as faixas etárias e os grupos 
de risco. 

A atual decisão atende a 
Ação Popular proposta pelo 
Ministério Público estadual, 
para novas intimações ao 
prefeito, ao secretário de 
Saúde e o sub. 

Entre as medidas que de-
verão ser cumpridas pelas 
autoridades municipais es-
tão: a) obedeçam ao Plano 
Nacional de Operacionali-
zação contra covid-19, em 
especial no que concerne à 
ordem dos grupos prioritá-
rios e ao esquema vacinal; 
b) observem o prazo preco-

nizado pelo fabricante das 
vacinas para o intervalo en-
tre a aplicação da primeira 
e da segunda dose, devendo 
observar as orientações téc-
nicas periódicas do Ministé-
rio da Saúde e da Secretaria 
de Estado de Saúde quanto 
à necessidade de reserva da 
segunda dose; c) que orga-
nizem a campanha de vaci-
nação de modo a estabele-
cer o controle do prazo para 
a aplicação das duas doses 
da vacina, desenvolvendo 
estratégias de controle des-
te intervalo e promovendo 
a busca ativa daqueles que 
não voltaram para aplica-
ção da segunda dose, de 

cheia de paz. Pedi também 
que nós tenhamos saúde”. 

Com a imagem de São Jor-
ge nas mãos, Eliana conta 
que toda a família é devota 
do santo guerreiro. Ela brin-
ca que a devoção é tanta que 
até o marido e o filho se cha-
mam Jorge. “O nome do meu 
filho foi uma homenagem 
ao meu marido e também 
ao santo. Numa família de 
tantos devotos não podia ser 
diferente”, divertiu-se. 

MÁSCARAS DO SANTO 

Os devotos de São Jorge fize-
ram questão de homenageá-
-lo com roupas vermelhas, 
camisas estampadas com a 
imagem do santo, rosas e ou-
tros objetos. Mas, um aces-
sório chamou a atenção: as 
máscaras. Exigidas no pro-
tocolo de proteção contra a 
covid-19, as máscaras com 
imagem de São Jorge estam-
param os rostos de muitos 
fiéis, como a dona de casa 
Aline Pinho, 42, moradora 
da Vila da Penha.

“Estou usando pela pri-
meira vez. Vim agradecer 
pela saúde e pedir força para 
continuar prosseguindo. 
Perdi meu marido com covid 
em maio do ano passado. Só 
São Jorge pra me dar forças 
neste momento”. 

Dia do santo vai ter missas online
 > Hoje, dia de São Jorge, 

o cenário será diferente. 
Para evitar aglomerações, 
a igreja estará fechada ao 
público. Os fiéis poderão 
acompanhar as celebra-
ções pelas redes sociais da 
paróquia ou pelo canal ca-
tólico Rede Vida. A Alvo-
rada, às 5h, será na Igreja 
Matriz, mas não é reco-
mendável a presença de 
fiéis, que poderão acom-
panhar tudo por meio das 
transmissões. 

Os tradicionais toques 

do clarinete e do sino e uma 
queima de fogos estão man-
tidos, com uma missa na se-
quência celebrada pelo pa-
dre Dirceu Rigo, que vai ler 
uma carta com uma mensa-
gem do santo. 

Para o padre, mesmo sen-
do muito triste não poder fa-
zer a festa do padroeiro pelo 
segundo ano consecutivo, é 
preciso estar ciente da reali-
dade atual e acima de tudo 
cuidar bastante da vida. A 
programação da Igreja Ma-
triz prevê, ainda, uma mis-

sa às 10h, a ser conduzi-
da pelo arcebispo do Rio, 
cardeal dom Orani Tem-
pesta, e uma de encerra-
mento às 18h. 

O Corpo de Bombeiros 
do Rio, que tem São Jorge 
como padroeiro, vai fazer 
uma alvorada às 6h, no 
quartel de Copacabana, 
na Zona Sul da cidade. Em 
seguida, uma imagem do 
santo seguirá em carro 
aberto da corporação até 
o Quartel Central, na Pra-
ça da República. 
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Rodoviários 
terão prioridade 
para vacinação
Segundo prefeito do Rio, inclusão da categoria 
nos grupos prioritários será oficializada hoje 

REPRODUÇÃO

Segundo o sindicato, desde o início da pandemia foram 196 casos e 56 mortes de rodoviários no Rio

O 
prefeito Eduardo 
Paes afirmou ontem 
que os rodoviários 
do Rio serão incluí-

dos nos grupos prioritários 
para vacinação. A novidade 
deve ser oficializada hoje na 
coletiva semanal sobre a co-
vid-19, comandada pelo se-
cretário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz. Paes perma-
nece em isolamento domici-
liar, após ter sido infectado. 

“Decidimos que os rodo-
viários do Rio vão figurar 
entre os grupos prioritários 
para vacinação. A notícia 
deve ser anunciada amanhã 
(hoje) na coletiva semanal 
sobre a covid-19, comandada 
pelo secretário @danielso-
ranz já que ainda estou em 
isolamento”, postou Paes.

A categoria vem pressio-
nando para receber a imuni-
zação. O presidente do sindi-
cato de Rodoviários do Rio, 
Sebastião José, chegou a afir-
mar no início da semana que 
caso a vacinação da catego-
ria não começasse até 1° de 

maio, a capital poderia viver 
“um lockdown de advertên-
cia no transporte urbano”. O 
dirigente sindical confirmou 
que Paes o informou que será 
anunciada hoje a data para 
o início da imunização dos 
profissionais.

“Parece que a falta de bom 
senso deu lugar à razão. A 
insistência da prefeitura em 
não vacinar os profissionais 
coloca em risco toda uma 
categoria. Desde janeiro 
que solicitamos a aplicação 
da vacina, mas não éramos 
atendidos, o que infelizmen-
te acontece desde o início da 
pandemia”, disse.

LOCAIS PARA VACINAR
Segundo o presidente do 
sindicato, desde o início da 
pandemia já foram registra-
dos 196 casos e 56 mortes de 
profissionais da categoria. 
Sebastião afirmou ainda que 
disponibilizou à Prefeitura 
do Rio dois endereços para 
vacinação dos rodoviários: 
um em Campo Grande, na 
Rua Jaguarauna 283; e outro 
do Centro Social do sindica-
to, na Estrada Otaviano, 404 

em Rocha Miranda.
Já o sindicato que atende 

13 municípios na região entre 
Niterói a Arraial do Cabo, in-
formou que não houve anún-
cio nesse sentido que benefi-
cie a categoria que trabalha 
para empresas que atendem 
essas cidades. Conforme a en-
tidade, está confirmada para 
a próxima segunda-feira uma 
paralisação dos profissionais 
dos transportes de municípios 
como Niterói, São Gonçalo, 
Itaboraí, Maricá e Tanguá.

O presidente do sindica-
to, Rubens dos Santos Oli-
veira, ressaltou que os ro-
doviários fazem parte do 
grupo prioritário no Plano 
Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde e que 
o grupo é relativamente pe-
queno. Em São Gonçalo, são 
7.147 rodoviários, em Niterói, 
3.443; em Maricá, 1.226; Ita-
boraí, 263; e Tanguá, 7. 

“Até o último fim de sema-
na registramos que 50 rodo-
viários morreram por conta 
da covid-19. Esse é o número 
que contabilizamos, mas a 
realidade pode ser pior”, des-
tacou Oliveira.

APÓS MUITA PRESSÃO DA CATEGORIA

Medida vai aumentar a proteção dos profissionais

 N A RioÔnibus lembrou que 
o anúncio da priorização da 
vacinação dos rodoviários da 
capital veio um dia após envio 
de ofício ao prefeito cobrando 
agilidade. “Mesmo com de-
terminação de usar másca-
ras e higienização regular das 
mãos e utensílios, os profissio-
nais lidam em média com 200 
pessoas diariamente, durante 
o exercício da função. A me-
dida agrega mais segurança 
aos deslocamentos diários da 
população e dos profissionais 

rodoviários”, diz o sindicato das 
empresas do ônibus do Rio.

A Prefeitura de Maricá infor-
mou que devido à vacinação no 
município estar suspensa, grupos 
prioritários ficam em compasso de 
espera, aguardando a retomada, 
sem data prevista. A Secretaria 
de Saúde de São Gonçalo divulgou 
que entende a importância desta 
e de outras categorias dentre os 
grupos prioritários, que já estão 
elencados no PNI. A Prefeitura de 
Itaboraí informou também segue 
o PNI e aguarda “um norteamento 

quanto ao início da vacinação 
de novos grupos prioritários”. 

A Secretaria Estadual de 
Saúde esclareceu segue o PNI 
e disse que não tem previsão 
para priorização de rodoviá-
rios. A Prefeitura de Tanguá 
disse compreende a reali-
dade dos rodoviários, assim 
como de outras categorias, 
mas segue o PNI. 

A reportagem também pro-
curou a Prefeitura de Niterói, 
mas não obteve retorno até o 
fechamento desta edição.

Circulação do bonde de Santa Teresa sofre alteração
tados de suas funções. Uma 
triagem de saúde acontece, 
diariamente, para monitorar 
os que continuam atuando 
nas atividades operacionais.

Segundo a Central Logís-

A Secretaria Estadual de 
Transportes informou que, 
em virtude da ocorrência de 
vários casos de covid-19 em 
funcionários da operação 
do Bonde de Santa Teresa, 

temporariamente a grade 
operacional do sistema será 
ajustada. Desde ontem, a cir-
culação mudou e ocorrerá 
das 10h às 14h, com viagens 
a cada hora, no trajeto Largo 

da Carioca - Dois Irmãos.
O ajuste na operação é ne-

cessário em razão da redu-
ção do número de profissio-
nais, incluindo os motornei-
ros, que precisaram ser afas-

tica, os protocolos de segu-
rança elaborados pela Secre-
taria de Saúde são seguidos 
rigorosamente. Além da hi-
gienização diária dos Bon-
des, há álcool em gel 70% nas 

dependências do sistema. A 
lotação máxima permitida 
em cada bonde é de 16 passa-
geiros (50% da capacidade), 
e o uso de máscara de prote-
ção é obrigatório.

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br
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Operação 
mira golpe 
da venda 
de vacina
Segundo investigações, empresa 
oferecia lotes de imunizantes que 
jamais chegariam aos municípios

DIVULGAÇÃO POLÍCIA CIVIL

Com apoio da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Operação ‘Sine Die’ apura fraudes na venda de vacinas

A 
Polícia Civil infiltrou 
um agente durante 
uma reunião entre a 
prefeitura de Barra 

do Piraí, no Sul Fluminense, 
e uma empresa que afirmava 
vender doses da vacina de 
Oxford/AstraZeneca. Sócios 
da Monserrat Consultoria, 
localizada em Recife, foram 
alvos de busca e apreensão 
na manhã de ontem, fruto 
da investigação que aponta 
que a companhia oferecia a 
municípios brasileiros ‘va-
cinas fantasmas’ que jamais 
chegariam.

Foi o prefeito de Barra 
do Piraí, Mario Reis Este-
ves (Rep), quem percebeu a 
suposta fraude e acionou a 
polícia. “A Justiça deu uma 
autorização para que um 
agente participasse da reu-
nião junto com o prefeito de 
Barra do Piraí. Essa reunião 
foi gravada, com autoriza-

ção judicial, para infiltrar o 
agente”, explicou o delega-
do Thales Nogueira, titular 
da Delegacia de Combate 
à Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro (DCC-LD), à frente 
da operação ‘Sine Die’, com 
apoio da Polícia Civil de Per-
nambuco e a Polícia Rodo-
viária Federal (PRF).

COMO ERAM FEITAS AS OFERTAS

A dinâmica da fraude, de 
acordo com a polícia, acon-
tecia da seguinte forma: a 
empresa Monserrat Consul-
toria, localizada no Recife, 
se colocava como interme-
diária da Ecosafe Solutions, 
companhia da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos, e en-
trava em contato com muni-
cípios de pequeno e médio 
porte para oferecer vacinas 
da Oxford. A oferta era de 
cada dose da vacina a 7,90 
dólares (R$ 44). 

A companhia argumenta-
va que participou das pesqui-

sas de produção da vacina e 
que, por isso, teria direito a 
meio bilhão de doses. Mas 
em nota, a Oxford/AstraZe-
neca informou que “todas as 
doses da vacina estão dispo-
níveis por meio de acordos 
firmados com governos e or-
ganizações multilaterais ao 
redor do mundo, incluindo 
da Covax Facility, não sendo 
possível disponibilizar vaci-
nas para o mercado privado 
ou para governos municipais 
e estaduais no Brasil”.

COMO SERIA FEITO O PAGAMENTO

A empresa que dizia vender 
vacinas pedia que as prefei-
turas realizassem o paga-
mento antecipado via ‘swift’ 
— um tipo de remessa ban-
cária internacional simples 
—, ou em carta de crédito no 
momento da suposta posta-
gem das doses em Londres, 
Inglaterra.

Chamou a atenção dos 
agentes o fato de a Ecosafe 

YURI EIRAS

 > A ação deflagrada on-
tem teve como objeti-
vo apreender telefone 
celular, computadores, 
contratos e outros docu-
mentos relacionados ao 
crime. Os envolvidos res-
ponderão pelos crimes de 
organização criminosa e 
estelionato contra a ad-
ministração pública.

“Foram oito manda-
dos, sete em Recife e um 
em um resort de luxo em 
Muro Alto (famosa praia 
pernambucana próxima 
a Porto de Galinhas). Dos 
sete mandados de Recife 
foram cumpridos quatro. 
Os outros investigados ti-
nham muitos endereços, 
em vários deles foram ve-

rificados que não mora-
vam mais no local”, afir-
mou Nogueira.

Em nota, a prefeitura 
de Duque de Caxias es-
clareceu “que tenta ne-
gociar a compra de va-
cinas contra a covid-19, 
em caráter de urgência, 
para atender a toda a po-
pulação do município. A 
PMDC abriu negociação 
com a referida empresa 
mas, percebendo que não 
havia garantias, abortou 
a operação e suspendeu 
a compra. Cabe acrescen-
tar que nenhuma quantia 
foi repassada à empresa e 
que a Prefeitura continua 
em busca da compra dos 
imunizantes”.

Prefeitura de Caxias 
suspendeu negociação 

Colaborou a estagiária Luisa Bertola

Solutions, além de ser re-
cém-criada, utilizar como 
endereço um escritório de 
co-working (salas onde fun-
cionários de empresas dife-
rentes compartilham o mes-
mo espaço) e, ainda, ocultar 
os dados de registro de seu 
site. Os contatos, segundo o 
delegado Thales Nogueira, 
eram feitos virtualmente, 
por e-mail ou Whatsapp.

A polícia aponta que os em-
presários ofereceram vacinas 
a pelo menos 20 municípios 
brasileiros, entre eles Barra 
do Piraí e Duque de Caxias, 
ambos no estado do Rio. Ain-
da não há certeza se alguma 
prefeitura efetuou o depósi-
to. “Até o momento não temos 
informação de nenhuma pre-
feitura que tenha efetuado 
o pagamento. O prefeito de 
Porto Velho (RO) vai esclare-
cer se houve o pagamento lá”, 
comentou o delegado.
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estava com Jairinho e Mo-
nique, segundo a perícia. A 
criança sofreu 23 lesões no 
corpo, sendo hemorragia he-
pática a causa da morte.

REMÉDIOS E EXAME
Segundo a nova versão dita 
pelos advogados aos inves-
tigadores, Monique sus-
peita que Jairinho diluísse 
remédios na água, sem ela 
ter conhecimento, para ela 
adormecer. Ela teria consta-
tado isso após saber do rela-
to de uma de ex-amante do 
parlamentar, que contou um 
episódio semelhante, que en-
volvia agressão de criança 
também.

Empregada, em depoimento, diz que o 
garoto havia levado chutes de Jairinho

Henry Borel ‘vivia com 
cara de apavorado’

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

A empregada (com a cabeça encoberta) prestou depoimento

A mãe do menino Henry 
Borel, Monique Medei-
ros, teria mandado uma 
mensagem para a empre-
gada doméstica Leila Ro-
sângela de Souza, antes 
de prestar o primeiro de-
poimento sobre o caso da 
morte da criança à polícia, 
pedindo para que a fun-
cionária não abandonasse 
ela e o vereador Dr. Jairi-
nho (sem partido).

“Dorme bem. E não nos 
abandone. Você, mesmo 
por pouco tempo, já faz 
parte das nossas vidas. 
Só não perde a fé. Ore por 
nós”, dizia um trecho da 
conversa. 

Em sua primeira versão 
contada na 16ª DP (Barra 
da Tijuca), Leila não teria 
contato sobre as agressões 
que a criança sofria. De-
zenove dias depois, a em-
prega retornou a unida-
de policial, onde decidiu 
mudar seu depoimento. 
A mudança aconteceu de-

pois que o casal Dr. Jairinho 
e Monique foram presos sus-
peitos de estarem envolvidos 
na morte de Henry. 

CHUTES
Neste dia, ela admitiu ter 
presenciado o garoto com 
“cara de apavorado” e man-
cando após levar “chutes” e 
“bandas” do parlamentar.

Ela relatou ainda que Mo-
nique dava, três vezes ao dia, 
remédios para ansiedade a 
Henry, com o intuito de fazer 
a criança dormir. Além dis-
so, disse que havia vômitos 
frequentes do menino e tam-
bém houve um ataque de pâ-
nico quando ele teve ao viajar 
no Carnaval com o casal.

No apartamento do casal, a 
Polícia Civil encontrou várias 
caixas de remédios tarja preta, 
muitos deles ansiolíticos. Em 
seu depoimento na mesma 
delegacia, o vereador Jairinho 
afirmou que ele mesmo pas-
sou a se automedicar com os 
remédios, pois tinha insônia.

Remédios diluídos, além 
de agressões e coação
Advogados contam à polícia novos argumentos da mãe do menino Henry Borel

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

O menino Henry Borel e a mãe, a professora Monique Medeiros: desfecho trágico, história que revolta

O
s advogados de Mo-
nique Medeiros, 
presa pela suspeita 
de participação no 

assassinato Henry Borel, 4 
anos, contaram à polícia, 
extraoficialmente, a nova 
versão de sua cliente para a 
morte do seu filho e de como 
era sua convivência com Jai-
ro Souza, o Dr. Jairinho, seu 
namorado, também preso 
pela mesmo crime. Os de-
fensores querem convencer 
os investigadores a tomar 
um novo depoimento da sua 
cliente. Para eles, a dinâmi-
ca da morte da criança ainda 
não foi relatada, o que seria, 
segundo a defesa, um impe-
dimento para a denúncia ser 
concretizada.

O DIA apurou que Mo-
nique afirmou tomar, sem 
conhecimento, remédios di-
luídos; que foi coagida ain-
da no hospital a contar outra 
versão, além de sofrer uma 
rotina de agressões por parte 
de Jairinho.  Ainda segundo 
os advogados, ela acreditava, 
até ser presa, que a morte do 
filho tinha sido um acidente. 
E, só quando soube do his-
tórico de agressões de Jairi-
nho a outras mulheres e seus 
filhos, percebeu que havia 
sido enganada.

Henry morreu na madru-
gada do dia 8 de março, den-
tro do apartamento em que 

 N Outro ponto destoante da 
primeira versão de Monique 
à polícia é sobre como ela en-
controu Henry, na madruga-
da do crime. No seu primeiro 
depoimento, ela relatou que 
encontrou a criança caída no 
chão, com mãos e pés gelados. 
E acordou Jairinho. Agora, ela 
diz que foi ele quem pediu para 
que essa versão fosse conta-
da, pois “seria melhor para os 
dois”. Segundo ela, a dinâmica 
foi totalmente diferente: ela 

quem acordou e já encontrou 
Jairinho ao lado de Henry no 
quarto, com a criança já se con-
torcendo no chão. Nesse mo-
mento, Jairinho  teria dito que 
o encontrou assim, “passando 
mal”. Relatou que passou a vi-
ver uma rotina de agressões de 
Jairinho. E, por conta disso, ti-
nha medo de Jairinho, somente 
se sentindo à vontade a contar 
isso após ele ser preso. A de-
fesa de Jairo de Souza não foi 
encontrada.

‘PASSANDO MAL’

Rotina de agressões

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br
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Desde os tempos de Aristó-
teles, Platão e Sócrates as no-
ções de moral, ética e virtude 
permeiam a atividade política 
interna e externa. Essa dimen-
são perdida da nossa atividade 
diplomática pode e deve ser 
recuperada se quisermos uma 
boa relação com as nações eu-
ropeias imbuídas de uma vi-
são filosófica da ética e da mo-
ral. A recente suspensão dos 

COM DESPREZO

G
raças aos últimos dois anos de desdiplomacia, o Brasil 
alienou todos os seus grandes parceiros na União Eu-
ropeia ficando com a Polônia, Hungria e Eslovênia. O 

desprezo que sofremos diariamente na Europa tem base nos 
erros cometidos pelo governo brasileiro destruindo anos de 
trabalho de aproximação com o velho continente.

Nem no período do regime militar a nossa imagem esteve 
tão abalada na mídia e na opinião pública europeias. A maio-
ria dos países da União Europeia tem virado as costas para a 
atual administração brasileira. Ao insistir em ir na contramão 
da História nos principais temas internacionais, rompemos 
pontes que levaram décadas para construção. Vamos espe-
rar que a nova administração do Itamaraty, sem muito tempo 
disponível, trabalhe para restabelecer estreitos vínculos que 
tínhamos com os mais importantes países europeus.

COMO O BRASIL 
É VISTO NA 
EUROPA?

fiscaliza as unidades de con-
servação não tem mais orça-
mento para pagar as contas de 
helicópteros e veículos, e nem 
mesmo para enviar fiscais no 
começo da temporada de in-
cêndios no Brasil.

A União Europeia gosta-
ria de ver um compromisso 
maior com relação ao cres-
cente desmatamento ilegal 
na Amazônia, mas a atual ad-
ministração em Brasília pre-
fere aliar-se com o garimpo e 
madeireiras ilegais sem ne-
nhum remorso. A aplicação 
de sanções ao Brasil por essa 
política ambiental nefasta 
não está fora das cogitações 
da diplomacia europeia. Além 
disso, o tema ambiental é rele-
vante para tentativa brasileira 
de ingresso na Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE).

O Brasil de hoje é um país 
em vias de subdesenvolvimen-
to e deixou o ranking das dez 
maiores economias mundiais. 
Mais cedo ou mais tarde, va-
mos precisar de uma melhor 
relação com a Europa para 
recuperar essa posição perdi-
da. Países europeus, a come-
çar pela Alemanha, a França 
e a Holanda, e agora cada vez 
mais os Estados Unidos, só vão 
aceitar que a OCDE inicie ne-
gociações formais para o país 
entrar na organização se o Bra-
sil tomar medidas concretas 
para a proteção das florestas.

O combate à desigualdade 
social pode igualmente me-

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

coluna-do-embaixadorembaixador
Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

ARTE KIKO

Coluna publicada às sextas-feiras

lhorar a imagem do Brasil na 
Europa no momento em que 
os 20% mais pobres ganham 
apenas 3% da renda nacional, 
contra 4,7% na Argentina e 
5% no México. A recuperação 
da dimensão social da nossa 
política exterior pode aju-
dar na melhoria da imagem 
internacional.

Como nova prioridade na 
relação com os europeus po-
deríamos colocar a política 
ambiental revista e reprogra-
mada com a preservação dos 
recursos naturais e o fim do 
desmatamento. Este voltou a 
aumentar recentemente, no 
momento em que houve um 
enfraquecimento do atual 
quadro de proteção jurídica.

As mudanças climáticas se-
rão um tópico cada vez mais 
discutido e apoiado na União 
Europeia. Vamos passar da 
questão covid para a mudança 
climática como questão global 
principal. O mundo europeu 
está vendo este ano como um 
novo começo. O novo cami-
nho irá em direção do natural 
e saudável. Alimentos, expe-
riências e formas de produzir 
100% naturais são o futuro.

O Brasil tem todas as con-
dições para encaixar-se bem 
nessa economia ambiental 
global com imensas vanta-
gens comparativas para o co-
mércio internacional. Seria 
uma pena desperdiçar esse 
capital por erros cometidos 
na política ambiental com a 
Europa e o mundo.

voos entre o Brasil e a França, 
resultado da situação sanitá-
ria, é apenas um exemplo das 
sanções crescentes que pode-
mos sofrer globalmente. 

A negação dos fatos e da 
realidade pura e simples 
não convencerá ninguém 
das nossas boas intenções. O 
caos pandêmico projeta uma 
imagem internacional extre-
mamente negativa do Brasil 

que pode ser tema da política 
exterior. Ainda mais no mo-
mento em que se instaura no 
Senado uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito sobre o 
assunto que terá repercussão 
na mídia mundial. 

O acordo comercial entre 
União Europeia e Mercosul 
encontra-se emperrado pela 
política ambiental desastro-
sa na Amazônia e no Pantanal 

em uma relação custo-benefí-
cio negativa para os interesses 
nacionais. O maior programa 
de proteção da Amazônia, com 
a Alemanha e a Noruega, foi 
paralisado por críticas do go-
verno brasileiro. 

Órgãos como o Ibama e o 
Instituto Chico Mendes de 
Biodiversidade estão hoje sem 
recursos para pagar as míni-
mas despesas. O ICM-Bio que 
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FLUMINENSE FLAMENGO

Tricolor reage, mas fica 
no empate com o River
Na volta à Libertadores, time carioca sai atrás no placar, mas Fred deixa tudo igual

DANIEL CASTELO BRANCO

Fred, o camisa 9 tricolor, garantiu o empate diante do River

F
oram oito anos de es-
pera do torcedor pela 
volta do Fluminense à 
Libertadores. Avalia-

do como um dos favoritos ao 
título, o River Plate, da Argen-
tina, não facilitou a vida trico-
lor na aguardada estreia de on-
tem, no Maracanã. O empate 
em 1 a 1, com gols de Montiel, 
de pênalti, e Fred, não fez jus 
ao domínio imposto pelo Tri-
color no segundo tempo, mas 
mostrou que a disputa pela 
classificação no Grupo D, que 
ainda conta com Santa Fé e Ju-
nior Barranquilla, ambos da 
Colômbia, será em alto nível.

Talvez traído pela ansieda-
de, o Tricolor teve dificuldade 
para imprimir um ritmo mais 
veloz. Atrasado, Marcos Felipe 
cometeu o pênalti sobre Bor-
ré, numa bola aparentemente 
perdida, e, Montiel, aos 12 mi-
nutos, abriu o placar. Na bola 

parada, o Tricolor respondeu 
com Luccas Claro, duas vezes. 
Primeira numa cabeçada e de-
pois numa finalização da en-
trada da área. Bem postado, 
os visitantes se aproveitaram 
dos erros na saída de bola do 

Fluminense e administraram 
a vantagem até o apito final.

Destaque no Carioca, 
Kayky, bem marcado, não 
repetiu as boas atuações. Do 
lado esquerdo, Luiz Henrique 
deu um pouco mais de tra-

balho, mas não teve o espaço 
para encaixar o último passe 
ou finalizar com clareza. Kay-
ke e Nenê, que, apesar da boa 
movimentação, não conseguiu 
municiar Fred, foram saca-
dos para a entrada de Gabriel 
Teixeira, outra joia da base, e 
Cazares.

Aos 20, o Fluminense en-
caixou um perfeito contra-
-ataque e Cazares deixou 
Fred cara a cara com Arma-
ni para empatar: 1 a 1. Com 
o jogo favorável, Roger pro-
moveu a estreia de Abel Her-
nández, que substituiu Fred. 
No entanto, foi Cazares que 
obrigou Armani a fazer uma 
grande defesa para evitar 
a virada. Com as mexidas, 
principalmente com a entra-
da de Cazares, o Fluminen-
se dominou as ações a par-
tir dos 30 minutos, mas não 
venceu o bloqueio argentino.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Campeonato Carioca 
tem ocorrido com tranqui-
lidade na Taça Guanabara. 
Lógico que erros de arbitra-
gem aconteceram, mas nós 
temos falado mais de fute-
bol do que qualquer outra 
coisa. Agora, as semifinais 
da competição vão utilizar o 
VAR por decisão dos quatro 
clubes que estão na disputa 
pelo título estadual. Tomara 
que o mais importante seja 
a bola e não o apito, como 
vimos durante a temporada 
passada inteira...

VAI TER VAR NO 
CARIOCA

DANIEL CASTELO BRANCO

TINHA QUE SER ELE

O 
River Plate é um dos melhores times da 

América do Sul. Isso ninguém discute. 

Mas estamos aqui para falar sobre um 

time de Guerreiros, que ficou oito anos longe 

da maior competição da América do Sul e es-

treou com um empate no Maracanã. Não com 

gosto de vitória ou derrota, mas com a sensa-

ção de que há esperança. Os argentinos tive-

ram mais posse de bola, mas foi o Tricolor que 

finalizou mais vezes e levou mais perigo ao gol 

do adversário. Lutou, brigou, se doou e, mesmo 

saindo atrás do placar, empatou com o ídolo, o 

homem que voltou para recuperar a autoesti-

ma do torcedor tricolor: Fred. Não poderia ser 

de outro. O primeiro gol na Libertadores de 

2021 foi com a cara do camisa 9. Cazares en-

fiou linda bola de três dedos e o centroavante, 

de canhota, fez o coração do torcedor explodir. 

O River ainda cometeu mais de 20 faltas para 

tentar segurar o resultado. Temeram o Flumi-

nense que, valente e com sabedoria, tem qua-

lidade suficiente para ser um dos classificados 

deste grupo. Acredito numa grande fase!

O ídolo Fred marcou na estreia na Libertadores 2021

 n Marcelo Cabo (foto) tem 
feito um trabalho interes-
sante no que diz respeito 
aos garotos do Vasco. Após 
dar descanso maior a nove 
atletas que não tiveram fé-
rias desde a temporada 
passada, ele promoveu a 
subida do lateral JP Gal-
vão, dos zagueiros Yuri 
e Menezes, além do ata-
cante Arthur Salles. Tudo 
isso para a partida contra 
o Resende, a última pela 
primeira fase do Carioca. 
Joia se busca em casa.

CHANCE AOS 
GAROTOS

COMEÇOU FALIDA

 nFlorentino Pérez, presidente do Real Madrid, se juntou 
com mais 11 gigantes europeus para criar a Super League, 
ignorando a Champions League e dando vaga cativa aos 
fundadores. Não durou uma semana. As retaliações dos 
torcedores, jogadores e figuras importantes do futebol, além 
da Uefa, boicotaram a Super League. O futebol é do povo e 
os mais fracos têm que ter a chance de vencer os mais fortes. 
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Zagueiro é dúvida para encarar o La 
Calera, na terça-feira, pela Libertadores

Rodrigo Caio é desfalque 
contra o Voltaço

O zagueiro Rodrigo Caio, 
com problema muscular 
no mesmo lugar que teve a 
última contusão, não foi a 
campo ontem, na reapre-
sentação do elenco do Fla-
mengo e realizou trabalhos 
internos. O defensor vai 
desfalcar o Flamengo ama-
nhã, contra o Volta Redon-
da, e é dúvida para pegar 
o La Calera, na terça-feira, 
pela Libertadores.

Suspenso, o zagueiro 
não enfrentou o Vélez, na 
estreia da competição sul-a-
mericana. O último jogo de 
Rodrigo Caio pelo Flamen-
go foi na última partida do 
Carioca, contra a Portugue-
sa, no Luso-Brasileiro.

O Flamengo deverá utilizar 
os titulares amanhã, contra o 
Volta Redonda. A partida vale 
o título da Taça Guanabara. 
Para ser campeão, o Rubro-
-Negro precisa vencer o Volta-
ço, no Maracanã.

PEPÊ SE DESPEDE
O meia Pepê, de 23 anos, se 
despediu ontem do elenco, no 
Ninho do Urubu. O jovem só 
tinha contrato com o Flamen-
go até junho. O Rubro-Negro 
entrou em acordo com o Cuia-
bá, que acertou a contratação 
do jogador. Ele fechou três 
anos de contrato com o clube 
do Mato Grosso, que irá dispu-
tar a Série A do Brasileiro.

Na negociação com o Cuia-
bá, o Flamengo manteve 20% 
dos direitos do jogador. Pepê 
sairia de graça em junho, po-
rém, o Rubro-Negro fez um 
acordo com o clube do Mato 
Grosso e ficou com um per-
centual do jogador para uma 
futura venda.

BOTAFOGO

VASCO

Acerto bem encaminhado
Atacante Anselmo Ramon, de 32 anos, pode reforçar o Glorioso

O Botafogo avançou na ten-
tativa de contratar o atacante 
Anselmo Ramon, que defen-
de a Chapecoense, para a dis-
puta da Série B. Em entrevis-
ta ao portal “Fogo Online”, o 
empresário do jogador, Otá-
vio Rigoni, afirmou que en-
tre o Glorioso e Anselmo está 
praticamente tudo acertado.

“As condições de contrato 
entre jogador e Botafogo es-
tão praticamente fechadas e 
esperamos só que os clubes 
se resolvam. O Botafogo está 
tentando chegar a um acordo 
com a Chapecoense”, afirmou.

Após a saída de Matheus 
Babi para o Athletico-PR, a 
contratação de um atacante 
se tornou prioridade abso-
luta no Botafogo. Anselmo 
Ramon tem contrato com 

Anselmo Ramon é o centroavante experiente que o Alvinegro procura 

MÁRCIO CUNHA/CHAPECOENSE

a Chapecoense e multa res-
cisória de cerca de R$ 1 mi-
lhão, mas tem valores a re-
ceber do clube catarinense.

O Botafogo poderá acer-
tar um contrato de dois anos 
com o jogador, que já defen-

deu o Cruzeiro. Anselmo 
Ramon pode ser o centroa-
vante para dar mais peso e 
experiência ao clube, que 
conta apenas com os jovens 
Rafael Navarro e Matheus 
Nascimento.

Atletas do sub-20 no radar
Quatro jogadores da categoria serão observados por Marcelo Cabo

Depois de fazerem parte do 
grupo de transição nas duas 
primeiras rodadas do Cam-
peonato Carioca, quatro jo-
vens do sub-20 do Vasco fo-
ram integrados ao elenco 
profissional para serem ob-
servados por Marcelo Cabo. 
O lateral-direito JP Galvão, os 
zagueiros Menezes e Yuri e o 
atacante Arthur Sales come-
çaram a treinar ontem à tar-
de para um período de testes.

Os quatro jovens jogado-
res foram campeões da Copa 
do Brasil sub-20 no ano pas-
sado pelo Vasco. Aos 18 anos, 
Arthur Sales está no clube 
desde 2016 e tem dois jogos 
pelos profissionais. JP Gal-
vão, que chegou no ano pas-
sado, disputou uma partida.

Já Menezes, no Vasco des-

Arthur Sales está desde 2016 no clube e tem dois jogos no profissional

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

de 2017, nunca atuou pelos 
profissionais, mas foi rela-
cionado algumas vezes e é 
quem mais tem experiência 
treinando com a equipe pro-

fissional, participando de ati-
vidades desde 2020. E Yuri, 
que chegou um ano depois, 
também busca sua primeira 
oportunidade de estrear.

IBRAHIMOVIC RENOVA
Grande destaque do Milan na 

temporada, Ibrahimovic renovou 

contrato por mais uma temporada. 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br
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RIO DE JANEIRO

Agente foi atingido 
por um motorista 
em alta velocidade 
na altura do Caju

Outro PM 
atropelado 
na Linha 
Vermelha
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Carro do batalhão atingido

Um policial militar do Ba-
talhão de Ações com Cães 
(BAC) foi atropelado na Li-
nha Vermelha, na noite de 
quarta-feira. O estado de 
saúde do policial requer 
atenção, segundo informou 
a PM. Houve fratura nas duas 
pernas e ainda há avaliações 
sobre a coluna e o crânio. As 
investigações sobre o caso se-
guem em curso. Esse é o se-
gundo registro de atropela-
mento de PM na via expressa 
em menos de uma semana. 

A Polícia Militar informou 
que o agente foi socorrido e 
levado ao Hospital Balbino, 
em Olaria, Zona Norte do Rio. 
Durante a madrugada, ele foi 
transferido para o Hospital 
Central da PM, no Estácio.

A Secretaria Estadual da 
Polícia Militar informou que 
uma equipe do BAC se prepa-
rava para montar uma ope-
ração na Linha Vermelha, 
quando um veículo em alta 
velocidade atingiu o agente. 
O acidente aconteceu na pis-
ta sentido Baixada, na altura 
do Caju, na zona portuária. A 
ocorrência foi registrada na 
17ª DP (São Cristóvão). 

Mais de 400 operações policiais
MP foi comunicado desta quantidade de ações em favelas desde o ano passado; Maré ouviu tiros ontem 

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Policiais do Bope fazem buscas no Complexo do Alemão. Um cabo da PM foi baleado na cabeça

O 
Ministério Público 
do Rio de Janeiro 
(MPRJ) foi comu-
nicado, desde o ano 

passado, de mais de 400 ope-
rações policiais realizadas 
em comunidades do estado, 
a grande maioria na Região 
Metropolitana. Uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de 5 de junho de 2020, 
estabeleceu regras para as 
ações policiais em favelas. 
As incursões devem ser reali-
zadas em casos excepcionais 
e informadas em “um perío-
do de até 24 horas após o iní-
cio da operação”, segundo in-
formou o MP, em nota.

De junho do ano passado 
até abril deste ano, 423 ope-
rações foram comunicadas 
oficialmente ao Ministé-
rio Público, que registra as 
ações em um documento pú-
blico no portal oficial. Magé, 
São Gonçalo, Nova Iguaçu e 
Rio foram algumas das cida-
des com mais ações policiais 
no período.

BALEADO
Ontem, a polícia realizou 
operações nos Complexos do 
Alemão e da Maré. No Ale-
mão, o cabo da Polícia Mili-

tar André de Carvalho Mon-
tes, lotado no Batalhão de 
Operações Especiais (Bope), 
foi baleado na cabeça na lo-
calidade conhecida como Di-
vinéia. Segundo informações 
da Polícia Militar, ele estava 
lúcido e foi socorrido por co-
legas de farda e levado para 
o Hospital Estadual Getúlio 
Vargas (HEGV), na Penha.

De acordo com a Polícia 
Militar, a operação no Ale-
mão começou ainda no início 
da manhã quando, por volta 
das 6h, homens do Bope en-
traram na comunidade com 
veículos blindados. Um heli-
cóptero realizou sobrevoo na 
região. “A ação é feita dentro 

dos princípios de excepciona-
lidade visando à preservação 
da ordem pública, e comuni-
cada ao Ministério Público”, 
relatou a PM.

Moradores do Complexo 
da Maré, na Zona Norte do 

Rio, denunciaram supostos 
abusos cometidos por agen-
tes da Polícia Civil durante 
uma operação, realizada na 
manhã de ontem, na locali-
dade conhecida como Bai-
xa do Sapateiro. Nas redes 

sociais, um homem gravou 
um vídeo onde aparece um 
veículo amassado e batido 
em um poste.

O MP não informou di-
retamente se as ações de 
hoje na Maré e no Alemão 

foram avisadas com ante-
cedência. A última atuali-
zação do órgão é do dia 13 
de abril. O DIA entrou em 
contato com a Secretaria Es-
tadual de Polícia Civil, mas 
ainda não houve retorno. 

Moradores da 
Maré denunciaram 
supostos abusos de 
agentes da Polícia 
Civil em operação

TIROS

 N Ontem, os moradores 
dos complexos da Penha e 
Alemão foram acordados 
ao som dos disparos de ti-
ros. Segundo informações 
da Polícia Militar, às 5h ho-
mens do Batalhão de Ope-
rações Especiais (Bope), 
com auxilio dos agentes da 
Unidade de Polícia Pacifi-
cadora (UPP) do Alemão, 
ocuparam as comunidades 
da região. 

Com a chegada dos po-
liciais, houve confronto 
na localidade conhecida 
como Nova Brasília, mas 
sem registro de feridos. A 
ação contou com apoio de 
veículos blindados e um 
helicóptero. 

O perfil do jornal ‘Voz 
da Comunidade’ avisou 
nas redes sociais que “pe-
dimos a todos ao entrar 
ou sair da comunidade em 
qualquer localidade. Há 
relatos de tiros”.

Helicóptero  
e blindado
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ECONOMIA

Nova rodada de redução 
de jornada será autorizada
Iniciativa terá mesmos moldes de 2020 para diminuir salário em 25%, 50% ou 70%

DIVULGAÇÃO

Medidas podem ser adotadas por até quatro meses, conforme acordo

A 
nova rodada do pro-
grama de manuten-
ção do emprego deve 
ser lançado em duas 

medidas provisórias, a serem 
editadas pelo governo federal 
após a sanção do projeto que 
destravou as ações de combate 
aos efeitos da covid-19. Uma 
das MPs vai focar nas regras 
da nova edição do Programa 
Emergencial de Manuten-
ção do Emprego e da Renda 
(BEm). A iniciativa deve ser 
nos mesmos moldes de 2020, 
com acordos para redução 
proporcional de jornada e sa-
lário em 25%, 50% ou 70%, ou 
suspensão total do contrato. 
As medidas podem ser adota-
das por até quatro meses.

Para ajudar o trabalhador, 
o governo pagará o benefí-
cio emergencial, calculado 
sobre o valor do seguro-de-
semprego a que ele teria di-
reito se fosse demitido (entre 
R$ 1.100 e R$ 1.911,84). Em 
um acordo para redução de 
50%, por exemplo, o empre-
gado recebe 50% do salário da 
empresa e 50% da parcela do 
seguro-desemprego.

Segundo a Agência Esta-
dão Conteúdo, a nova rodada 
deve permitir até 5 milhões de 

novos acordos de redução de 
jornada e salário ou suspen-
são de contrato de trabalha-
dores. Em 19 de abril, o Con-
gresso aprovou mudança na 
Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias que dispensou a exigência 
de compensação para gastos 
temporários, como é o caso do 
programa de emprego. Além 
disso, o texto autoriza descon-
tar da meta fiscal o valor gasto 
nessa ação. Embora não haja 

limite definido no projeto, a 
equipe econômica prevê gas-
tar R$ 10 bilhões com o paga-
mento do BEm, que compensa 
parte da perda do trabalhador 
que fecha acordo.

O aumento do valor permi-
tiu ampliar o número de acor-
dos previsto para “pouco me-
nos de 5 milhões”. A previsão 
era de 3,8 milhões a 4 milhões 
de trabalhadores, para despe-
sa de R$ 7,4 bilhões.

OUTRAS MEDIDAS

 NJá a segunda MP concen-
trará medidas trabalhistas 
complementares para ajudar 
as empresas frente à crise 
Esse texto deve ser feito nos 
mesmos moldes da MP 927, 
que ano passado permitiu 
às companhias antecipar fé-
rias de forma individual (com 
pagamento postergado do 
terço de férias para aliviar o 
caixa), conceder férias co-
letivas, antecipar feriados, 
constituir regime especial de 
banco de horas (com possibi-
lidade de compensação em 
até 18 meses), entre outras.

As empresas poderão 
adiar o recolhimento do FGTS 
por quatro meses. Os empre-
gadores terão até o fim do 
ano para fazer o pagamento 
dos débitos, flexibilização 
que também adotada em 
2020 e não traz prejuízo ao 
trabalhador, que apenas le-
vará mais tempo para ver o 
depósito na conta do fundo.

Terço de férias 
postergado
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Day Mesquita, 
protagonista de 
‘Amor Sem Igual’, 
da Record, fez 
ensaio 
celebrando os 10 
anos morando na 
cidade 
maravilhosa. “Me 
apaixonei pelo 
Rio desde que 
conheci. Sempre 
foi uma cidade 
que me encantou 
por suas belezas e 
pelo clima. 
Escolhi morar 
aqui há 10 anos e, 
apesar dos 
pesares, das 
dificuldades que 
a cidade 
enfrenta, ela não 
deixa de ser 
encantadora e 
apaixonante”, 
disse a artista, 
que acaba de 
vencer um prêmio 
como melhor 
atriz, no qual 
concorreu com 
Glória Pires e 
Adriana Esteves.

FábiaOliveira

ENSAIO SENSUAL 

DAY MESQUITA EM 

FAMÍLIA VAI AUMENTAR 

A apresentadora de TV Jackeline Petkovic está 

namorando o sertanejo Bruno Araújo. Para quem 

não ligou o nome à pessoa, a coluna explica:  no 

fim do ano passado, Marlon, da dupla com o irmão 

Maicon, foi acusado por sua então mulher, Letícia, 

de traí-la com a sua amiga Maria Clara, que na 

época, era casada com o sertanejo Bruno Araújo, 

parceiro musical de Marlon.

 Na ocasião, a confusão foi crescendo até que 

Marlon assumiu o romance com Maria Clara. Os 

dois, aliás, esperam Benício, o primeiro filho do 

casal.

JACKELINE PETKOVIC 

DE NAMORADO NOVO

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

D
epois de adiar os planos de 
engravidar por conta da pande-
mia de covid-19, a atriz Nanda 

Costa e sua mulher, Lan Lanh, foram 
vistas em uma clínica de fertilização 
em Ipanema, na Zona Sul do Rio. A 
atriz, que recentemente interpretou 
Erica em ‘Amor de Mãe’, e a percussio-
nista têm planos de aumentar a 
família. 

Nanda Costa congelou os óvulos 
ainda em 2019, mas decidiu inicial-
mente adiar o momento de ser mãe 
por conta de seu trabalho em ‘Amor 
de Mãe’. Com a pandemia do novo 

coronavírus, a atriz resolveu novamente 
deixar os planos de aumentar a família 
mais pra frente. A artista vinha planejan-
do ter filhos com Lan Lanh há um tempo. 
As duas, inclusive, decidiram se casar no 
civil para, além de oficializar a união, 
facilitar o registro da criança após o 
nascimento. 

Nanda Costa assumiu o namoro com Lan 
Lanh no Dia dos Namorados, em 2018, 

após ser fotografada correndo na praia 
com a amada. Mas as duas já se relaciona-
vam há quatro anos e meio quando decidi-
ram trazer o namoro a público. Na ocasião, 
o personagem dela em ‘Segundo Sol’, da 
Globo, a ajudou a contar ao mundo sobre 
seu grande amor. Ela interpretava Maura, 
uma policial que vivia conflitos familiares 
por namorar outra mulher, Selma, persona-
gem de Carol Fazu.

As duas se 
casaram no 
civil em 
junho de 
2019

 ADRI LIMA

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

Nanda Costa e 

Lan Lanh são 

vistas em clínica 

de fertilização
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FELIPE HEIDERICH E BRUNO DE 
SIMONE CIRCULAM DE ALIANÇA
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Chegou a vez de Gilberto Gil tomar a segunda dose 
de vacina contra a covid-19. Aos 78 anos, o cantor foi 
imunizado num posto de vacinação na Gávea, Zona 
Sul do Rio. O pai de Preta Gil, que tomou a primeira 
dose no dia 12 de março, em Salvador, celebrou no 
último dia 7, em suas redes sociais, o Dia Mundial da 
Vacinação.
 “É assim que vamos passar por tudo isso e nos 
encontrarmos de novo. Com vacina! companhe o 
calendário de vacinação da sua cidade e aguarde sua 
vez. Até lá, a receita que todos conhecemos: lavar as 
mãos, usar máscaras e afugentar aglomerações!”.

Mãe de Lexa, Darlin Ferrattry  está querendo abrir 
uma conta no OnlyFans. A empresária não esconde 
a empolgação e até decidiu fazer uma enquete com 
os seus seguidores. Enquanto Darlin perguntava se os 
fãs queriam ou não que ela abrisse logo uma conta no 
site de conteúdos adultos, dava para ouvir a voz da 
cantora: “A gente não quer. Ninguém quer”. Xi!

Esta coluna soube que a próxima edição do ‘Masterchef’ 

da Band será diferente. A atração terá em seu elenco 

metade dos participantes famosos e a outra metade anô-

nimos, como vem acontecendo no ‘Big Brother Brasil’. A 

produção do reality culinário, inclusive, já está sondando 

as celebridades cotadas para participar do programa. No 

fim do ano passado, o ‘Masterchef’ realizou uma edição 

especial com artistas, que duelaram em duplas. 

METADE METADE

SEGUNDA DOSE

SITE ADULTO

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

A
G

N
EW

S

POR AÍ
 n O Bar do Zeca 

do Pagodinho 
homenageia São 
Jorge hoje, com 
a tradicional fei-
joada feita por 
Toninho Momo. 
A partir do meio-
-dia às 22h.

 n  O Vivadança 
Festival Interna-
cional apresenta 
sua 14ª edição 
entre os dias 29 
de abril e 9 de 
maio de 2021.A 
programação 
está no site: 
www.festivalvi-
vadanca.com.br

O juiz Paulo Baccarat Filho, da 3ª 
Vara Civil de Pinheiros, em São 
Paulo, determinou no último dia 12, 
que os advogados de Luciana 
Gimenez esclareçam os pedidos de 
indenização de R$ 10 mil feitos 
contra a youtuber Antônia 
Fontenelle, advertindo que o 
pedido deve ser certo e 
determinado. 
 O magistrado pede que Luciana 
Gimenez esclareça o pedido do 
item 41, alínea “c” feito em seus 
requerimentos finais. Ao consultar 
os autos, no item apontado pelo 
magistrado, há tão somente um 
pedido de indenização no valor de, 
no mínimo, R$ 10 mil. 
 Se a lei determina que o pedido 
deve ser certo e determinado, é 
possível concluir que os 
advogados, provavelmente, 
esqueceram das palavras “danos 
morais”, que é uma espécie de 
indenização. 
 O magistrado ainda determinou 
que a apresentadora Luciana 
Gimenez recolha as custas de 
postagem no valor de R$ 26, sob 
pena de extinção do processo 
movido contra Fontenelle.

JUSTIÇA MANDA LUCIANA GIMENEZ 
ESCLARECER PEDIDO CONTRA FONTENELLE

Esta semana, Felipe Heiderich e Bruno De Simone começaram a circular 
ostentando uma bela aliança. Ao ser perguntado sobre o que se tratava, 
o apresentador respondeu: “Fui pego de surpresa. Por enquanto é uma 
aliança de compromisso. Ainda vamos fazer uma cerimônia de noivado 
com os mais chegados e o casamento quando acabar a pandemia”. As 
alianças são feitas de tungstênio com filete de abalone e opala azul. A 
coluna deseja felicidades ao casal!

Nova agenciada da K2L
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A influenciadora Julia Peixoto, nascida na comunidade Parada de Lucas, 
Zona Norte do Rio, conquistou o público com vídeos fazendo maquiagem e 
mostrando sua humilde realidade. Hoje, com quase 2 milhões de seguidores 
nas redes sociais, a mais nova agenciada da K2L, empresa que lançou Anitta, 
anuncia sua própria linha de maquiagem, inspirando jovens e mulheres a 
irem atrás dos seus objetivos. A coluna deseja sucesso à influencer.

PARA DRIBLAR PANDEMIA

GLOBO FAZ MANOBRA 
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A crise provocada pela pandemia de covid-19 pegou mesmo a Globo de jeito. Neste ano, excep-
cionalmente, a emissora abriu mão de contratar a equipe terceirizada para atuar no ‘BBB 21’ para 
poder dar prioridade aos pouco mais de 60 profissionais contratados da casa, que estavam ‘na 
geladeira’ e sem trabalhar em algum produto da emissora. Muitas das novas produções do canal 
foram temporariamente suspensas por conta da inviabilidade de manter as gravações na quaren-
tena. A torcida dos profissionais terceirizados que há anos trabalhavam no reality com contratos 
temporários é que no próximo ano tudo volte ao normal. 

Thiaguinho está deixando a Som Livre. A assessoria do pagodeiro informou que a relação entre ele e a 
gravadora ficou insustentável. “Uma relação harmoniosa, parceira e sadia é fundamental para o suces-
so de um projeto artístico em comum. Neste caso, houve quebra de confiança e desinteresse da Som 
Livre no cantor, que tornou insustentável a continuidade do contrato”, diz o comunicado.

ROMPENDO LAÇOS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

REPRODUÇÃO
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OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

LEANDRO MAZZINI

COLUNA

ESPLANADA

DEPARTAMENTOS: 
Agência O DIA:  E-mail: agencia@odia.com.br. 
Venda de fotos e textos: 2222-8021, 2222-8560 e  
2222-8265. 
Fax Diretoria: 2507-1038.  
Parque Gráfico: 3891-6000. Av. Dom Hélder Câmara,  
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Nesse intuito, foi elaborado o Decreto 
47.341 de 03.11.20 que determinou o can-
celamento, em 31 de dezembro de 2020, 
de todos os RPs (inclusive processados) 
do ano de 2015, sem estipular uma aná-
lise individualizada dos casos.

A boa notícia é que o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) diligentemen-
te vislumbrou a manobra e, no âmbi-

to do processo TCE/RJ 107.906-6/20, 
emitiu alerta ao secretário de Fazenda 
no sentido de que “o cancelamento de 
restos a pagar de despesas já liquidadas 
sem as devidas justificativas contraria 
as normas gerais de contabilidade pú-
blica e de transparência, notadamente o 
disposto no Art. 1º, § 1º, e Art. 48, inciso 
II, ambos da LRF e os Artigos 36, 63, 85, 
90 da Lei Federal 4.320/64, sendo sua 

 N O advogado-geral da União André Mendonça será o in-
dicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tri-
bunal Federal na vaga do ministro Marco Aurélio Mello, 
em Julho. O ex-ministro da Justiça se reuniu com o presi-
dente no Palácio na sexta-feira passada. Foi comunicado 
de que será o “terrivelmente evangélico”, expressão que 
Bolsonaro já usou para citar o perfil que procurava para 
seu indicado na Corte. Nos últimos dias, Bolsonaro co-
meçou a consultar – pessoalmente, no gabinete, ou por 
telefonemas – os líderes das grandes igrejas neopente-
costais e conseguiu o aval para o nome. Mendonça tinha 
nova reunião agendada ontem com o presidente. 

Assembleianos 
 N Bolsonaro conversou 

pessoalmente com os pas-
tores e deputados federais 
Marco Feliciano, Cezinha 
de Madureira e Silas Câ-
mara (todos da Assem-
bleia de Deus), e com o 
deputado Fábio Souza 
(Fonte da Vida).

Martelo abençoado
 N Já o deputado Sóstenes 

Cavalcante (DEM-RJ) 
crava à coluna: “Será o 
André Mendonça, isso aí 
já está bem cristalizado, 
e praticamente batido o 
martelo”. 

Fatura paga
 N Também passou pelo 

gabinete o fundador da 
Assembleia Vitória em 
Cristo, Pr. Silas Malafaia. 
Ele foi o principal críti-
co de Bolsonaro quando 
o presidente escolheu o 
desembargador Nunes 
Marques para o STF, e 
cobrou o “terrivelmente 
evangélico”.

Nova tentativa
 N Ex-ministro da Educa-

ção do presidente Temer 
e ex-candidato à Prefei-
tura do Recife na última 
eleição, Mendonça Filho 
já está preparando a indu-
mentária para disputar de 
volta uma poltrona na Câ-
mara dos Deputados em 
2022. No plano, a deputa-
da estadual Priscila Krau-
se disputará o governo de 
Pernambuco. Ambos pelo 
DEM.

Eterno ex
 N Mendonça Filho já está 

sem mandato há 14 anos, 
tendo disputado e perdido 
em 2006 para governador 
de Pernambuco; para pre-
feito do Recife em 2008 e 
2012; para senador em 
2018; e novamente para 
a mesma prefeitura em 
2020. Não está nos seus 
planos ficar novamente 

na planície e quer voltar 
para Brasília.

Ganhou um
 N Bolsonaro ganhou um 

aliado no Senado. Rece-
beu no gabinete o senador 
Alexandre Giordano (PS-
L-SP), suplente do faleci-
do Major Olímpio – que se 
tornara oposição. 

Desafio de novata
 N A ministra da Secreta-

ria de Governo do Palácio, 
Flávia Arruda, tem sido 
bem ouvida pelos parla-
mentares. O que não quer 
dizer bem aceita, por ora. 

Bye, bye, Trump
 N Quem o viu conversar 

há dias com o presidente 
da Rússia, Vladmir Putin, 
diz que Bolsonaro tem um 
novo amigo de infância. 
Ele admira a postura “mi-
litar” do russo. 

Bispo desprevenido 
 N Por falar no deputado 

Cezinha de Madureira 
(PSD-SP), foi ele quem 
capitaneou a live, há dias, 
como citamos, na qual um 
bispo (de Brasília) passou 
nu na frente da webcam.

Check-in na floresta
 N O classudo Hotel Tropi-

cal, na floresta da periferia 
de Manaus, será reaberto 
após um hiato de quase 10 
anos com a falência. Sob 
novo proprietário, que pa-
gou R$ 91 milhões pelas 
instalações e marca, será 
reaberto no segundo se-
mestre de 2022.

Siga a Coluna
 N Estamos nas rádios Su-

per TUPI FM, com Luiz 
Ribeiro, de segunda a 
sexta (19h); na JK FM aos 
domingos (8h) com Jorge 
Eduardo; e na Muriaé FM 
às sextas (11h30), com Jor-
ge Luiz. Podem acompa-
nhar pelos sites das rádios 
ou pelo app Rádios NET.

O ‘TERRÍVEL’ MENDONÇA

Em matéria veiculada neste con-
ceituado jornal, em 1º de feve-
reiro deste ano, denominada 

“Raio-X das Finanças: Estado do Rio 
registra menor Restos a Pagar desde 
2015”, provavelmente a mais aprofun-
dada da mídia carioca sobre o tema, 
além de dar notoriedade ao feito go-
vernamental, foram abordadas as me-
todologias utilizadas para se alcan-
çar este marco. Os Restos a Pagar são 
despesas contraídas e não pagas no 
mesmo exercício (ano), sendo direito 
adquirido dos credores (art. 61 da lei 
4.320/64). Compõem, com outras ru-
bricas, a dívida pública. Então, sua di-
minuição seria uma belíssima notícia.

Contudo, a dívida do Estado do Rio de 
Janeiro foi reduzida somente no balanço, 
deixando este de representar fidedigna-
mente a real situação das contas esta-
duais. Explica-se: a própria reportagem 
citada acima esclarece que, entre outras 
medidas, houve o cancelamento de R$ 
3,3 bilhões decorrentes de “prescrição, 
alterações legais e regularizações contá-
beis”. Tais motivos genéricos, entretanto, 
não possuem o condão de desconstituir 
direitos adquiridos.

Para uns São Jorge, para outros 
Ogum! Comemorado anual-
mente no dia 23 de abril, o Dia 

de São Jorge é uma das maiores de-
monstrações das construções das 
relações e trocas simbólicas entre o 
catolicismo popular e as religiões de 
matrizes africanas no Brasil. A data, 
que também é celebrada em várias 
outros países como nações, entre 
eles Inglaterra e Etiópia, e de cida-
des, como Barcelona e Beirute, mar-
ca a história social e religiosa de um 
país que traz em suas franjas de nar-
rativas históricas um longo processo 
de intolerância e perseguições sobre 
aqueles e aquelas que buscavam fazer 
do “sincretismos” os seus processos 
de resistências.

Sim, resistências ou como bem pon-
tua James Scott “Um Discurso Oculto” 
onde é possível aos subalternizados 
cultuar e manter os seus código de 
crenças através de uma ação simbólica 
sincrética em que, é possível rezar para 
o santo e rogava para o Orixá. Segundo 
nos conta a história, a devoção ao san-
to no Brasil começou por influência da 
cultura cristã portuguesa e acompa-
nhou profundamente a estruturação 
das relações sociais construídas pelos 
portugueses em solo brasileiro. 

Ora! Não podemos nos esquecer que 
enquanto a cultura portuguesa come-
çava ser assentada em solo brasileiro, 
sobre a cultura indígena, a cultura ne-
gra africana começa chegar junto com 
os africanos e africanas que aportaram 
no Brasil na condição de escravos. E é 
o entrelaçamento desses “encontros” 
que propiciam o início das constru-

Salve Jorge, Salve Ogum!

Fake news estadual

Alfredo E. Schwartz 
pres-exec Associação 
das Empresas de En-
genharia do Rio 

Ivanir dos Santos 

babalawô/professor-
doutor CCIR/CEAP/
UFRJ/IFCS

ções das características da cultura po-
pular brasileira, e o sincretismo é uma 
dessas características.

Tido como santo padroeiro extra ofi-
cialmente, da cidade do Rio de Janeiro, 
pois oficialmente este “título” é atribuí-
do a São Sebastião, e da cidade de São 
Jorge dos Ilhéus além de ser padroeiro 
dos escoteiros, o culto à São Jorge é um 
dos mais populares e mas difundidos, 
sendo ele também padroeiro Cavalaria 
do Exército Brasileiro. 

Destrate, a cultura popular brasi-
leira nos aponta que o culto e as devo-

ções a São Jorge estão para além das 
conexões religiosas. Seja ele chamado 
e/ou identificado como santo ou Ori-
xá guerreiro, boa parte dos brasilei-
ros e brasileiras se apegam à crença 
e pedem proteção em momentos di-
fíceis. Cá do meu canto observo que 
compreender os processos de forma-
ção das devoções religiosas no Brasil 
é uma das formas de compreender as 
nossas construções culturais e religio-
sas que, de forma significativa, expres-
sam as nossas identidades. Salve Jor-
ge, Salve Ogum!

regularidade objeto de verificação na 
análise das Contas de Governo do ERJ”. 
Traduzindo, caso não recue nesta prá-
tica, as contas do atual governo podem 
ser rejeitadas por desrespeito à Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Mas não é só. A Resolução Conjunta 
SEFAZ/SEPLAG/SECC 37 de 15 janeiro 
de 2021 estabelece que “Art. 1º - Somen-
te serão pagos os Restos a Pagar (RP) 
cujas despesas ocorreram no exercício 
anterior ao exercício corrente”. Ou seja, 
apenas permite neste ano o pagamento 
de RPs de 2020, em total afronta à or-
dem cronológica dos pagamentos (arts. 
5º 8.666/93 e 37º da 4.320/64), burlando 
a famosa “fila” dos fornecedores.

Conjugados, estes dois atos do execu-
tivo estadual vão congelando os paga-
mentos das dívidas do governo, e depois 
de um tempo, as cancelam. Para piorar, 
o governo ainda alardeia a notícia de 
diminuição da dívida como se fosse me-
ritória. Eis, portanto, o título do artigo.

É preciso endereçar o problema da dí-
vida pública de maneira célere, sustentá-
vel e fiscalmente responsável, sem tentar 
promover o enriquecimento do Estado 
às custas do prejuízo da iniciativa pri-
vada. Os empreendedores fluminenses 
precisam de ações governamentais que 
ensejem de previsibilidade e credibilida-
de, incentivando-os a continuar investin-
do e gerando empregos no Rio. Somente 
assim a economia local irá reagir.

AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # O Conselho  Regional de Biomedicina – 3ª Região (CRBM-3) é par-
ceiro da ação “Biomedicina Solidária”. # 1º Festival Dance com Ciência, 
produzido pelo Pesquisa, Dança e Treinamento, acontece online entre 
maio e julho. # Será lançada dia 29 a Câmara de Comércio Brasil & Repú-
blica Dominicana, que será presidida pelo advogado João Paulo Todde. # 
Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ lança Pesquisa Turismo 
LGBTI e Cidade do Rio de Janeiro. 
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“A dívida do estado 

foi reduzida somente 

no balanço, deixando 

este de representar 

fidedignamente a 

real situação das 

contas estaduais”

ARTE PAULO MÁRCIO



Novelas

o
d

ia
d

‘TOMARA, 

“C
aminhador por natureza” 
e acostumado a viajar o 
Brasil e o mundo com as 
suas canções, Alceu Valen-

ça precisou mudar a própria rotina de-
vido à pandemia da covid-19. Em casa, 
ele aproveitou o tempo na companhia 
de um velho conhecido: o violão. E é 
fruto dessa parceria que nasce o álbum 
‘Sem Pensar no Amanhã’, que já está 
disponível nas plataformas digitais e 
tem 11 faixas.

“Recluso em casa, comecei a matar 
o tempo tocando violão, assim como 
fazia quando morava em Paris, na dé-
cada de 1970. Até que um dia a minha 
esposa falou: ‘lindo’. Pensei que fosse 
para o filme o qual ela estava vendo, 
mas era para mim. Ela me disse: ‘lindo 
o que você está tocando, de maneira 
intimista, de maneira incrível, que coi-
sa maravilhosa’. Depois, ela ligou para 
o (produtor do disco) Rafael Ramos e 
ele me disse: ‘vem para cá, você tem a 
hora que quiser’”, explica Alceu sobre a 
ideia de gravar o disco no formato voz 
e violão.

ROTEIRO CINEMATOGRÁFICO
Impossibilitado de viajar, o disco leva 
o artista e os fãs ao roteiro de uma via-
gem que começa pelo cenário da Praia 
da Boa Viagem, em Recife, na regra-

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

MALHAÇÃO

 n Bianca discute com Duca. Jade 
desconfia e questiona Edgard 
sobre a viagem de Lucrécia. 
Nervoso com a situação de Jeff, 
Lincoln destrata Sol e Wallace. 
Jade provoca Bianca.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Eva conta para Lúcio que Ana 
apertou sua mão, mas o médico 
acredita que seja um movimento 
involuntário da paciente. Júlia 
reclama de ter que ir ao hospital 
falar com a mãe. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

GÊNESIS

 n Ermelinda não gosta da ideia 
de Zezinho namorar Alexia. Úrsu-
la pede perdão a Téo e promete 
não implicar mais com Luna. 
Kyra não consegue escapar da 
viagem para o Rio de Janeiro.

 n Massá ameaça Adália. Abrão 
e Ló fazem a divisão de seus 
destinos. Em Sodoma, o rei Bera 
e Jaluzi armam contra o rei Que-
dorlaomer. Massá pede para se 
juntar à caravana de Abrão.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Duda e Mili conversam no 
pátio do orfanato. Mili diz que 
todos sentiram falta dele. Duda 
responde que sentiu estava com 
saudade dela. 

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Reginaldo garante a Tuane que 
conseguirá a guarda de Victor. 
Téo marca um encontro com Ma-
ria Marta. Cristina se surpreende 
com a visita de José Alfredo. 

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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MEU DEUS, 
TOMARA...’

vação de ‘Belle de Jour’. Depois, viaja 
pelo ‘Taxi Lunar’, pelo trem da ‘Estação 
da Luz’, trafega por mares de Holanda, 
Luanda e Salvador na faixa ‘Pirata José’, 
até chegar em Olinda com ‘Marim dos 
Caetés’. Apresenta releituras de mú-
sicas clássicas, frevos e traz o samba 
inédito ‘Sem Pensar no Amanhã’.

Alceu explica que o disco segue “um 
roteiro cinematográfico” e exemplifica 
essa ideia na relação entre as primei-
ras faixas: “’Belle de Jour’ foi a visão de 
uma moça dançando que tive na janela 
do apartamento de mamãe na praia 
da Boa Viagem, em 1973. Dois ou três 
dias depois, a mesma moça apareceu 
com cabelos pintados de lilás e muita 
purpurina. Ela chegou perto, deu uma 
rodadinha e desapareceu. Então, eu fa-
lei: ‘É a Mensageira dos Anjos’”, conta 
Alceu sobre a conexão entre as canções 
do disco.

SHOW VIRTUAL
A inspiração foi tão grande que Alceu 
foi para o estúdio e acabou gravando 
três discos, que serão lançados ao lon-
go do ano. Mas o resultado desse tra-
balho pode ser visto neste domingo, 
no Festival MUCHO!, que apresenta 
diferentes artistas da América Latina 
na programação.

“Sou favorável à aproximação cul-
tural latino-americana, cada qual com 
suas características e identidade. Re-
centemente vimos que Paraguai e a 
Argentina estão entre os cinco países 
que mais consomem minha música nas 
plataformas digitais. Há alguns anos, 
cantei na Argentina, participei de uma 

extensa agenda de entrevistas, foi mui-
to gratificante. E ‘Anunciação’ é canta-
da até pela torcida do Cerro Porteño, do 
Paraguai”, conta Alceu.

SAUDADE DOS PALCOS
Ninguém esperava que o mundo fos-
se parar em 2020, nem Alceu. Ele, que 
tinha mais de 60 shows marcados no 
Brasil e no exterior no primeiro semes-
tre do ano passado, relata uma “sensa-
ção estranha” por não estar na estrada.

“Sempre digo que minha casa é uma 
maleta, vivo dentro de um avião. Faz 
um ano que não vejo meus irmãos em 
Recife, que só falo com amigos por tele-
fone. E a saudade do público é grande. 
Não há lugar onde me sinta tão feliz 
como no palco, cantando a minha mú-
sica, trocando energia com as pessoas. 
Mas tenho certeza de que vamos vencer 
esse vírus canalha e em breve vamos es-
tar todos juntos novamente”, diz Alceu.

E o artista acredita que a saída para o 
que vivemos é a ciência. Ao tomar a se-
gunda dose da vacina contra a covid-19, 
o músico agradeceu publicamente aos 
profissionais da saúde e ao SUS. “É fun-
damental seguirmos as orientações. 
Tomei a segunda dose, mas tenho total 
consciência de que será preciso seguir 
muito bem os protocolos, não sabemos 
até quando. Precisamos cuidar de nós 
mesmos e também dos outros. Como 
digo numa de minhas músicas: ‘Quem 
dera meu Deus, tomara/uma noção so-
lidária’”, reflete Alceu.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão 

de Tabata Uchoa

Alceu Valença 
apresenta disco 
novo em festival 

gratuito no domingo 
e sonha em reencontrar 

pessoas queridas. “Faz um 
ano que não vejo meus 

irmãos em Recife”, 
lamenta.



Horóscopo

O seu talento para as finanças vai render bastante em 
sua vida. Faça consertos e repare o lar. O sentimento 
de posse pode dominar a intimidade no romance. Cor: 
marfim. 

O clima astral vai destacar o romantismo. Ótimos 
momentos na relação a dois. Procure não discutir no 
trabalho e cuidado com riscos de acidentes. Cor: 
verde-água.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: apear, apitar, apta, areia, atear, áurea, bócio, cítara, épico, ético, 
fiar, foco, iate, óbito, ócio, peitar, peito, pera, pico, picote, píer, raio, rapto, 
rateio, reta, sócio, tear, teia, tiara, uréia.

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

O clima no lar vai ser de ternura. O seu lado ambicioso 
e trabalhador surge e te ajuda a enriquecer. Se estiver 
na pista, um lance iniciado pode ser bom. Cor: 
castanho.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Pode conversar sobre sentimentos com os amigos 
próximos. Na saúde, há risco de ter problemas 
digestivos. Se cuide mais. As emoções vão estar 
agitadas no amor. Cor: pink.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A sua imaginação vai te ajudar a encher os bolsos. 
Pode se sentir mais confortável para demonstrar a 
paixão no romance. Na saúde, cautela com o que 
come. Cor: verde-limão.

LEÃO
23/7 a 22/8

Você estará mais sociável e amável com as pessoas 
nesse período. Vai ter energia para alcançar seus 
objetivos. Se estiver na solteirice, pode se envolver 
num lance. Cor: menta.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode se jogar no carinho do par de madrugada. Vai 
buscar conquistar bens materiais. Tende a exercer sua 
profissão com muito mais garra e dedicação do que o 
normal. Cor: dourado. 

LIBRA
23/9 a 22/10

Fase muito positiva para o relacionamento e as 
amizades. Foque em esportes e aventuras para se 
exercitar. A sua mente estará muito ativa para 
estudos. Cor: vermelho. 

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Hoje vai pensar em formas de se diferenciar na 
carreira. Pode se dar bem ao lidar com moda e 
cosméticos. Iniciar um romance também pode dar 
certo. Cor: azul-marinho.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Você estará mais sensível durante esse dia. O clima 
pode esquentar bastante em seu romance. Seu jeito 
mais temperamental e emotivo pode causar algumas 
brigas. Cor: rosa.

O seu afeto vai trazer paz para o lar. Aproveite os 
momentos bons com a família. A saúde estará firme e 
forte como nunca. Dedique-se na vida a dois. Cor: 
caramelo.

Situações românticas e financeiras vão ser assuntos 
da vida em casal. Será fácil fazer bons contatos para 
os negócios. Aproveite bastante os momentos de 
lazer. Cor: preto.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Pabllo Vittar 
revela que 
vai se casar 
no ‘BBB 21’
Pabllo Vittar está noiva! A revela-
ção do noivado foi feita durante a 
participação da cantora no ‘BBB 21’, 
na noite desta quarta-feira. Logo 
depois que Pabllo cantou ‘Bandi-
da’, música em parceria com Pocah, 
Preta Gil soltou a informação. “Está 
bandida, mas está com o anel no 
dedo. O que é isso, está noiva?”, per-
guntou. “Estou amiga, estou noiva”, 
respondeu Pabllo. 

“É segredo?”, perguntou Preta 
Gil. “Agora não é mais. Estou noiva”, 
afirmou Pabllo Vittar. “Estou vendo 
que ela está falando que está soltei-
ra, que está isso e está aquilo”, dis-
se Preta. A cantora mostrou o anel 
para os confinados. “Estou noiva e 
vou casar em breve, mamãe”, brin-
cou. “Ah, eu posso ser madrinha, 
a louca, eu já sou a mãe da noiva”, 
afirmou Preta. 

Gil descobre 
‘poder’ de 
Carla Diaz

Na reta final do ‘BBB 21’, alguns 
segredos começaram a vir à tona. 
Na tarde de ontem, Gilberto des-
cobriu qual era o “poder secreto” 
que Carla Diaz alegou ter quando 
voltou do paredão falso. Quando 
Camilla de Lucas contou que o tal 
poder vetar a imunização do anjo, 
o pernambucano se decepcionou. 
“Só isso?”, reclamou o brother.

“A Carla Diaz não conseguiu jo-
gar porque ela não queria magoar 
as pessoas. Era sincero da parte 
dela. Ela ia para um lado, magoa-
va, ficava triste, queria consertar. 
Às vezes a gente quer consertar e 
acaba piorando. Sei que na cabeça 
dela foi muito confuso”, afirmou 
a sister. 

Equipe de João 
rebate pai de 
Rodolffo

Após o pai do ex-BBB Rodolffo 
atacar João Luiz - e diversos apre-
sentadores da Globo - em uma 
postagem que logo foi apagada, a 
equipe do professor de Geografia 
resolveu se pronunciar nas redes 
sociais. No texto, os administrado-
res das redes sociais de João dis-
seram que entendem a rivalidade, 
mas pediram respeito em relação 
às divergências. 

“Nos entristece ver familiares 
de outros participantes atacando 
o João de forma cruel, questionan-
do sua capacidade de exercer sua 
profissão, o acusando de ser falso”, 
explicou o texto.
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