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EMPRESAS VÃO 
PODER RECOLHER 
FGTS DE ABRIL A 
JULHO EM QUATRO 
PARCELAS A PARTIR 
DE SETEMBRO. 
ECONOMIA, P. 10

NO DIA DO TRABALHADOR, 14 MILHÕES ESTÃO SEM EMPREGO. P. 10

SEM RUMO 
FUTURO DO PSC NO 

RIO É INCERTO APÓS 
QUEDA DE WITZEL E 
PRISÃO DO PASTOR 

EVERALDO 
SIDNEY REZENDE, P. 2

Por unanimidade, Tribunal Especial Misto decreta a cassação 
definitiva do mandato de Wilson Witzel como governador do 

Rio e a perda dos direitos políticos por cinco anos. Durante o 
julgamento, ele disse que não desistiria do cargo.  RIO DE JANEIRO, P. 3 
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Homenagem 
silenciosa às 
vítimas da 
pandemia 
Rio de Paz faz ato 
em memória dos 
400 mil mortos 
pelo vírus na Praia 
de Copacabana. P. 8

EDUARDO PAES ESTENDE 
MEDIDAS RESTRITIVAS NO 
RIO ATÉ DIA 10 DE MAIO. P. 6

NITERÓI E 
SÃO GONÇALO 
ESTÃO SEM 
A VACINA 
CORONAVAC. P. 6

CLÁUDIO CASTRO, GOVERNADOR EM EXERCÍCIO DO RIO, TOMA 
POSSE HOJE COMO CHEFE DO EXECUTIVO EM SESSÃO NA ALERJ. P. 3 

POLÍTICOS UTILIZAM AS REDES SOCIAIS PARA COMENTAR O 
AFASTAMENTO. CONFIRA A TRAJETÓRIA POLÊMICA DO EX-JUIZ. P. 3 

Leilão da empresa, realizado ontem em São Paulo, 
arrecadou mais de R$ 20 bilhões em outorgas. Valor 
que fica com o município do Rio foi firmado em acordo 
entre o prefeito e o governador em exercício. P. 4 

Cedae: concessão 
renderá R$ 5,5 bi 
para a prefeitura

COVID

JAIRINHO É INDICIADO 
POR CRIME DE TORTURA
Preso sob acusação de assassinato do enteado, o menino 
Henry Borel, vereador responde a um quarto inquérito por 
agressões contra a filha de uma ex-namorada. P. 9 

BRASIL, P. 11

DOIS GARIS 
SÃO BALEADOS 
DURANTE 
UMA TROCA 
DE TIROS EM 
PILARES

MINISTRO DA 
SAÚDE PEDE 
DOAÇÃO DE 
VACINAS A PAÍSES 
COM ESTOQUES 

RIO DE JANEIRO, P. 9

Flamengo do técnico Rogério Ceni volta 
a encarar o Volta Redonda, hoje, às 
21h05, pela semifinal do Carioca. P. 16
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DELES, MENGO!DELES, MENGO!

O DIA D

FORA DO ‘BBB’, POCAH 
QUER FICAR RICA 
CANTANDO E É PEDIDA 
EM CASAMENTO. P. 15

Funcionários alegam que passam necessidades e não 
recebem há 45 dias. Paralisação acontece um dia após 
empresa anunciar encerramento de atividades. P. 4 

Sem salário, rodoviários 
da Viação Acari param
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DANIEL CASTELO BRANCO

WITZEL SOFRE 

IMPEACHMENT 

10 A 0 
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HISTÓRIAS DO LUAR
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D ia desses, em emergência bancária, 
saí do cativeiro. Aproveitei para dar 
um rolé. Acabei na casa do Gustavo 

Ribeiro, amigo legal. O cara entende tudo 
de internet. É logo alí, em Vicente de Carva-
lho. Do carro, vejo gente, comércio, poucos 
ônibus, bicicletas, ambulantes, motoci-
cletas, carros na contra mão e avançado 
sinais de pedestres, tudo igualzinho como 
em 2019, ou 2020.

Passei em frente à Praça de Vicente de 
Carvalho e a memória retrocedeu ao final 
dos anos 1980. José Carlos dos Reis Encina. 
Lembram dele ? E do Escadinha ? Lem-
bram? Pois bem, eu estava em frente ao 
Morro do Juramento, que foi o reduto do 
cara. Mas, amigas e amigos, foram os dias 
inteiros que passava no morro, tentando 
entrevista com o traficante. Fui apresenta-
do pelo compositor Beto Sem Braço, que 
também já faleceu. Beto era compadre e 
amigo do Escadinha.

Um belo dia, cheguei na casa do Beto, 
em Jacarepaguá, por volta das 8 horas da 
manhã. Ele me recebeu com abraço de 
um braço e um copo enorme de caipirinha. 
“Sem gelo, por favor,” pedi. “É, faz parte da 
guerra pela notícia”.

Tudo isso para ter acesso ao morro e ao 
bandido. Que loucura. Antes de ter carta 
branca para subir a comunidade, enfren-

O ambulante se tornou uma fonte de 
informações. Ele sustentava mulher e 
dois filhos como ambulante. Claro, nunca 
revelaria isso à polícia, ou aos bandidos... 
Mas, voltei ao Juramento em outras oca-
siões. Até ajudei colegas norte-america-
nos e franceses que tentavam entrar na 
favela. Não comeram linguiça assada no 
prato fundo, queimada na cachaça em 
chamas. Tinham medo dos tiros e zela-
vam pela higiene...

A fuga cinematográfica do Presídio Cân-
dido Mendes, na Ilha Grande repercutiu no 
mundo. Escadinha, em 31 de dezembro de 
1985, foi resgatado, com ajuda de helicópte-
ro, pelo comparsa José Gregório, o Gordo,

E foi o Gordo que avisou, por telefone, 
sobre o êxito na operação de resgate do 
amigo. Corri para a casa dos pais do trafi-
cante, alí, pertinho do Juramento. Ih, tinha 
um batalhão de repórteres. Até o Gabeira 
estava lá, entrevistando o pai do Escadi-
nha, o Chileno.

Então, o bandido, que era considerado pé 
de chinelo pela polícia, alçou fama inter-
nacional. Daí a presença dos jornalistas de 
outros países. Dos bandidos daquela qua-
drilha, nem mesmo lembro as fisionomias. 
Só lembro mesmo é do Osvaldo. Será que 
ainda é vivo? Será que foi infectado pela 
covid? Ainda vende doces?

Uma frase dele, quando perguntei porque 
vendia doces pertinho da boca de fumo, 
nunca saiu da minha mente: “Cada um 
compra o sonho que quer”.

tei muito tiro. Escapei das balas e nem me 
recordo quantas foram as ocasiões. Em uma 
dessas idas ao morro, descobri um doceiro, 
na cara do gol. Ali, na carrocinha do Osvaldo, 
almoçava os docinhos que ele vendia. Já 
pensaram? Muitas vezes, sem tempo para 
almoçar, me alimentava desses quitutes.

Até que um dia, como não consegui 
descer o morro, resolvi preparar comida lá 
mesmo. Osvaldo conseguiu uma lata vazia, 

de 20 litros, limpa. Ele mesmo providenciou 
os ingredientes que encomendei: legumes, 
verduras, meio quilo de músculo bovino e 
uns salgados para dar gosto.

Porque não desci o morro? A PM tava 
fazendo uma blitz em toda a favela. Tiroteio 
infernal, com direito a helicóptero e tudo 
mais. Cansei de ficar mal alimentado. Pre-
parei a gororoba entre a porta de birosca e 
uma enorme pedra. Mas, sair dali? As balas 
assobiavam por tudo que era canto. Nós es-
távamos abrigados, cozinhando um sopão, 
na fogueira improvisada. E, ainda, convidei 
Osvaldo para o banquete.

Será que o 
sonho acabou?

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Uma frase do Osvaldo, vendedor 
de doces no Morro do Juramento 
que nunca esqueci: “Cada um 
compra o sonho que quer”

O processo de impeachment que dilapidou patrimônio 
político e eleitoral de Wilson Witzel trouxe consigo um 
problemão para o PSC, legenda que tinha como presi-

dente nacional o pastor Everaldo Pereira, preso em operação 
em agosto. Ação fazia parte de investigação de corrupção em 
contratos de Saúde pública no Rio, quando iniciou derroca-
da do ex-juiz. Na ocasião, além de Everaldo, a Polícia Federal 
cumpriu mandado de prisão contra o ex-secretário estadual 
de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão. A pandemia 
arrastou para o cadafalso Witzel e colocou contra parede o 
governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). Ninguém sabe 
ao certo que rumo poderá ter o partido na próxima eleição. A 
guinada do governador Cláudio Castro para o lado bolsona-
rista dá dimensão que a opção será a extrema-direita.

FUTURO
Na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu os filhos 
do recém falecido Fidelix. Segundo a revista Exame, eles “es-
tiveram no Palácio da Alvorada em uma reunião com a pre-
sença de Karina Kufa e Admar Gonzaga, advogados eleitorais 
do presidente, e do ministro do Turismo, Gilson Machado. 
Levy Filho, secretário-geral do PRTB, é o principal entusiasta 
da ideia de filiar Bolsonaro e se dispôs a dar total autonomia 
a ele. Mas Karina Fidelix resiste”. Se nem o PRTB ou o antigo 
Partido da Mulher fecharem com Bolsonaro, será que abre-se 
a porta do PSC para o presidente? Tem gente no Rio, da ala 
evangélica, que anda pedindo a Deus para que isto aconteça. 

DANÇA DAS CADEIRAS

O futuro do 
PSC no Rio 
de Janeiro

 n Sindicato dos Comerciá-
rios ouviu pedido de traba-
lhadores que sejam incluídos 
entre prioridades da vacina-
ção contra covid. Presidente 
Márcio Ayer se reuniu com 
deputada Martha Rocha 
para tentar incluir categoria.

 n Ex-presidente do IBGE, 
Paulo Rabello de Castro diz 
sobre realização do Censo 
seguindo protocolos contra 
covid. “São as mesmas medi-
das que diversas categorias 
que não podem exercer fun-
ções em home office estão to-
mando. Quando houver difi-
culdade, recenseador pode 
deixar questionário para en-
trevistado preencher. Outra 
medida é incluir recenseado-
res nos grupos prioritários 
de vacinação”. 

PROTOCOLOS 
PARA FAZER O 
CENSO DE 2021

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Com papel de liderança no PSC, pastor Everaldo Pereira foi preso em agosto de 2020

COMERCIÁRIOS DO RIO 
QUEREM PRIORIDADE

Ninguém 
sabe ao certo 
que rumo 
poderá ter 
o PSC na 
próxima 
eleição”

PICADINHO

Plataforma Árvore faz live “Como relacionar livros clássicos com a 
atualidade” com escritor Ricardo Ramos. Quarta, 18h, no Youtube.

Receita Federal doa três mil testes rápidos de covid para UFF. 
Material havia sido abandonado no Porto do Rio de Janeiro.

Gipsyy, empresa europeia de viagens, investirá R$ 15 milhões no 
mercado brasileiro de turismo rodoviário.

Censo

INTERNET

ISENÇÃO PARA TAXISTAS
 n Projeto de lei da vereadora Vera Lins (Progressista) quer 

isentar taxistas de pagar pedágios da Linha Amarela e 
Transolímpica. Motorista terá que usar cabine exclusiva, 
estar com passageiro e terá prazo de duas horas para voltar. 

As mais lidas
Online

Tribunal Misto atinge 
maioria dos votos e 

aprova impeachment de 
Wilson Witzel.

RIO DE JANEIRO

De casa nova! Faustão 
fecha contrato de 
cinco anos com a 

Band.
DIVERSÃO

‘É a minha bichona’, diz 
Popó sobre filho gay.

FÁBIA OLIVEIRA

SABRINA PIRRHO

Com participação de:

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

SidneyRezende

TELEFONES

Polícia 190 

Bombeiros 193

Samu  192 

Defesa Civil 199 

Central Prefeitura 1746 

Disque Denúncia 2253-1177



RIO DE JANEIRO

WITZEL LEVA GOLEADA NO 

IMPEACHMENT: 10 A 0
Tribunal Especial Misto aprova o afastamento definitivo do cargo de govenador 
do Rio e também decreta  perda dos direitos políticos pelos próximos cinco anos 

O
s membros do Tri-
bunal Especial Mis-
to votaram ontem, 
por unanimidade 

(10 a 0), pela cassação defi-
nitiva do mandato e a per-
da dos direitos políticos de 
Wilson Witzel que, a partir 
da decisão, não pode concor-
rer a qualquer cargo públi-
co por cinco anos. Todos os 
membros acompanharam o 
relator do processo, deputa-
do Waldeck Carneiro, à ex-
ceção do deputado Alexan-
dre Freitas, que votou pela 
perda dos direitos por qua-
tro anos. Witzel entra para 
história como o 1º governa-
dor a perder o cargo, após a 
redemocratização.

“Espero que o povo conde-
ne Witzel ao ostracismo políti-
co”, disse Freitas.

Os 10 membros foram 
unânimes ao decretar o im-
peachment de Witzel, que 
agora está afastado defini-
tivamente do cargo. Em re-
lação ao impeachment, o 
deputado Alexandre Freitas 
também foi a única exceção 
ao considerar que Witzel não 
tinha responsabilidade no 
caso da contratação da OS 
Iabas para a construção e 
gestão dos hospitais de cam-
panha. Decidiu pelo impea-
chment devido à responsabi-
lidade que atribuiu a Witzel 
na requalificação da Unir 
Saúde.

Todos os demais membros 
do TEM, no entanto, votaram 
pelo crime de responsabilida-
de de Witzel na contratação 

da Iabas e na requalificação 
da Unir Saúde, e também pela 
perda dos direitos políticos 
por cinco anos.

Ao fim da votação, por volta 
das 19h50, o presidente do Tri-
bunal Especial Misto, desem-
bargador Henrique Carlos de 
Andrade Figueira, disse que a 
decisão constitui um “rotundo 
não à corrupção”.

“Conseguimos extirpar um 
câncer, com este rotundo não 
que demos para a corrupção 
que se instalou no Estado do 
Rio. Tenho certeza de que to-
dos que trabalham no gover-
no, e que são honestos, estão 
satisfeitos neste momento. 
Pois não podemos generalizar 
e sabemos que há pessoas bem 
intencionadas na administra-
ção pública”, disse.

O deputado estadual Luiz 
Paulo, autor da denúncia jun-
to com a deputada Lucinha, 
disse que a decisão do TEM fez 
Justiça à população ao conde-
nar a mazela corrupta que se 
instalou no estado, especifica-
mente na área da Saúde.

Com a decisão, o atual go-
vernador em exercício do Rio, 
Cláudio Castro, assume defi-
nitivamente o governo do Es-
tado do Rio. Ontem, à noite, a 
Assembleia Legislativa do Rio 
(Alerj) confirmou sessão so-
lene de posse do governador 
Cláudio Castro, no plenário, às 
10h. A sessão será semipresen-
cial, com transmissão ao vivo 
pela TV Alerj, e será presidida 
pelo presidente da Alerj, depu-
tado André Ceciliano. 

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

BERNARDO COSTA

Os 10 membros 
foram unânimes 
ao decretar o 
impeachment 
de Witzel, que 
está afastado 
definitivamente

ANDERSON JUSTINO
email@odia.com.br

YURI EIRAS

Conseguimos 
extirpar um câncer, 
com este rotundo 
não que demos para 
a corrupção que se 
instalou no estado”
HENRIQUE CARLOS DE 
ANDRADE FIGUEIRA, 
desembargador 

Perda de mandato repercute nas redes
 > Após a votação no Tri-

bunal Especial Misto, que 
aprovou o impeachment 
de Witzel, diversos políti-
cos usaram as redes sociais 
para comentar a cassação 
definitiva do mandato. A 
maioria se manifestou em 
apoio ao resultado.

Uma das publicações 
que mais chamou atenção 
foi a do deputado estadual 
Flávio Serafini (PSOL). Ele 
questionou a postura de 
Witzel e foi prontamente 
respondido. “O desconhe-
cido juiz fascista eleito 
com o apoio de Bolsona-

ro se lambuzou em casos de 
corrupção na gestão da pan-
demia e agora está definitiva-
mente afastado do seu cargo. 
E aí, Witzel? Bandido bom é 
bandido morto?”, questionou. 

Witzel respondeu: “Você 
deve viver em outro mundo. O 
planeta da mediocridade e in-
felizmente não tem condições 
de avaliar os trágicos resulta-
dos do impeachment. Não con-
segue entender que fui cassado 
por combater a corrupção”.

“Eleito com apoio da famí-
lia Bolsonaro, Wilson Witzel 
cai hoje (ontem) como um 
aspirante a Sergio Cabral. É 

hora de tirarmos o RJ das 
mãos da máfia e do crime 
organizado p/ refundarmos 
o nosso estado. O que está 
em jogo são as vidas de mi-
lhões de famílias”, postou o 
deputado federal Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ).

“Witzel se torna o pri-
meiro governador do Rio 
de Janeiro a sofrer impea-
chment desde a redemo-
cratização do país. Witzel 
teve o fim que mereceu, foi 
omisso e criminoso no en-
frentamento à pandemia”, 
afimou o vereador Lin-
dbergh Farias (PT).

DE JUIZ DESCONHECIDO A CHEFE DO EXECUTIVO

Governo recheado de declarações e imagens polêmicas

 NDe juiz desconhecido, a gover-
nador afastado por suspeita de 
corrupção. Wilson Witzel  pro-
tagonizou imagens e frases que 
marcaram seu governo. Em 2019, 
duas cenas o coloram nos holo-
fotes. A comemoração da mor-
te de um sequestrador na Pon-
te Rio-Niterói, em agosto pelo 
Bope, e o desprezo do atacante 
rubro-negro Gabigol, no título 
da Libertadores do Flamengo. 

Witzel iniciou o governo com 
o discurso de abater bandidos 
com tiros na cabeça. “Ou larga 
o fuzil, ou então iremos acertar 

na cabecinha”. Na inauguração do 
circuito de monitoramento de se-
gurança do Complexo de Gericinó, 
em Bangu, viu um homem no alto 
de uma comunidade próxima e 
disse aos presentes, “É inimigo? 
Está armado? Se tivesse um sni-
per aqui, acertava na cabeça”. 

Com as cores do Estado do Rio, 
azul e branco, criou faixa parecida 
com a presidencial. Desde que as-
sumiu, deixou claro seu desejo de 
substituir o presidente Bolsonaro, 
até então seu aliado. 

Durante a apresentação dos 
policiais do Segurança Presente na 

Praça do Largo do Machado, foi 
hostilizado e questionado sobre 
o combate à milícia. Ao ser cha-
mado de miliciano, respondeu, 
“Lá vai o maconheiro aí. 

Depois de declarar que iria se 
candidatar ao cargo de presiden-
te em 2022, Witzel se encontrou 
pela primeira vez com Bolsonaro 
em clima nada amigável. 

Em uma entrevista, mandou 
um recado diretos aos bandidos. 
“Não saia nas ruas com um fuzil 
nas mãos. Troque seu fuzil por 
uma bíblia. Se você andar com 
um fuzil nós vamos te matar”.

O impeachment foi decidido ontem em sessão do Tribunal Misto

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Após o início do julga-
mento de impeachment, 
Wilson Witzel se ma-
nifestou através de sua 
conta oficial do Twitter. 
Ele afirmou que ‘não de-
sistirá jamais do cargo a 
que foi eleito’. “Espero um 
julgamento justo e técni-
co. As alegações finais do 
deputado Luiz Paulo são 
desprovidas de prova e de-
monstram toda sua frus-
tração por seu grupo ter 
sido derrotado nas elei-
ções, diga-se o grupo do 
Cabral e Picciani”, disse o 
ex-juiz, na publicação.

Witzel era investigado 
pelos crimes de irrespon-
sabilidade e corrupção na 
área da saúde durante a 
pandemia de covid-19 no 
estado. Ao ser considerado 
culpado, o governador por 
ser destituído de uma vez 
do cargo pode ficar inelegí-
vel durante cinco anos.

A acusação é que teria 
sido um dos beneficiários 
de propina paga por OSs 
na categoria de saúde, du-
rante o primeiro ano da 
pandemia. O valor total 
arrecadado pelo grupo se-
ria de R$ 55 milhões.

‘Não desistirei jamais’
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Rodoviários da viação Acari passam por necessidades
Funcionários da empresa que anunciou que vai encerrar atividades fazem paralisação. Eles alegam que estão há 45 dias sem receber

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Na garagem da empresa, rodoviários fizeram assembleia para definir quais medidas vão tomar

Funcionários da Viação Acari 
paralisaram os serviços ontem 
para reivindicar o pagamento 
de 45 dias de salário atrasado, 
do décimo terceiro salário e 
dois meses de cesta básica. Na 
garagem da empresa, os ro-
doviários fizeram assembleia 
para definir quais medidas to-
mar daqui para frente. A em-
presa anunciou fechamento 
na quarta-feira e que manteria 
os serviços até o próximo dia 
21 de maio, quando encerraria 
as atividades. 

Rodrigo Lisboa, motorista 
da Viação Acari há três anos 
conta que a diretoria da em-
presa vem falhando com os 
funcionários e que diversas 
tentativas de acordo foram 
frustradas pelos contínuos 
atrasos de salários. A empresa 
cobre as linhas 607, 677 e 686 
pelo consórcio Transcarioca 
e as linhas 254, 277, 456, 457 e 
650 pelo Internorte.

“Estamos com três meses de 
salários atrasados, a cesta bá-
sica com dois meses de atraso. 
Nunca melhorava. Estamos 

passando dificuldade finan-
ceira, eu pago pensão, corro 
risco de chegar uma intimação 
e ser preso porque não  consi-
go pagar as despesas, muito 
menos com a pensão”, disse.

O motorista também ale-
gou que segundo a empresa, 
a crise vem se agravando des-
de o início da pandemia, mas 
que teve início há pelo menos 
quatro anos. Ele explica que o 
reflexo no número de passa-
geiros foi notado logo no pri-
meiro momento da redução 
na circulação nas ruas, moti-
vado pelos decretos de isola-
mento social.

Um dos motoristas, que não 
quis se identificar, conta que já 
passa necessidades e que preci-
sou usar lenha para fazer café, 
pois estava sem dinheiro para 
comprar o gás de cozinha. 

“Cheguei em casa, fui fazer 
um café e não tinha gás. Tive 
que dar meu jeito, fiz um fo-
gão de lenha, para fazer um 
café e um almoço. Esses dias 
chamaram minha mulher 
para receber uma cesta bási-
ca e eu estando trabalhando 
passando por isso, receber 
cesta de miliciano”, contou.

Estado consegue fazer Leilão da 
Cedae que arrecada mais de R$ 22 bi
Expectativa é que investimentos das concessionárias alcancem a ordem de R$ 30 bilhões em 35 anos

REPRODUÇÃO

Concessionárias devem assumir até o início do 2º semestre. Operadores terão universalizar coleta e tratamento de esgoto e fornecer água

O 
leilão da Cedae, que 
aconteceu ontem 
em São Paulo, ar-
recadou R$ 22,69 

bilhões em outorgas. A ven-
da foi dividida em quatro 
blocos. A expectativa é que 
os investimentos alcancem 
a ordem de R$ 30 bilhões 
ao longo de 35 anos. Quase 
metade desse valor deve ser 
investido nos cinco primei-
ros anos de contrato. Quatro 
consórcios participaram da 
disputa: Aegea, da corretora 
Ativa; Iguá projetos, da BTG 
Pactual, Rio Mais Saneamen-
to, do Itaú e Redentor, da 
corretora XP Investimentos.

A previsão é que as conces-
sionárias assumam os serviços 
até o início do 2º semestre. Os 
operadores terão obrigação de 
universalizar a coleta e o tra-
tamento de esgoto e o forne-
cimento de água para 35 cida-
des no estado, que hoje têm ao 
todo 13 milhões de habitantes.

O 1º bloco, formado pela 
Zona Sul e mais 18 municípios 
foi arrematado por R$8,2 bi 
pelo consórcio Aegea, conside-
rada a segunda maior opera-
dora privada do país. O ágio foi 
de 103%. O lance inicial, fixado 
pelo valor da outorga mínima 
em edital, era de R$ 4,037 bi.

O 2º bloco (Barra da Tijuca, 

 > O ministro do Desenvol-
vimento Regional, Rogério 
Marinho, comemorou o su-
cesso do leilão de parte dos 
serviços da Cedae. Dirigin-
do-se ao presidente Bolso-
naro, presente no evento, 
Marinho afirmou que o re-
sultado foi possível porque 
Bolsonaro “teve decisão e 
liderança para destravar nó 
no parlamento (lei do Sa-
neamento)”, referindo-se à 
lei sancionada no ano pas-

sado e que criou um novo 
marco para o setor.

O ministro acenou ao 
governador Claudio Castro 
afirmando que agora ele 
terá condições de melhorar 
as condições da população.

A comitiva do governo 
federal foi hostilizada por 
manifestantes em fren-
te ao prédio da Bolsa de 
Valores de São Paulo. Um 
ovo chegou a ser lançado 
mas não atingiu ninguém.

Ministro comemora resultado

Jacarepaguá, Miguel Pereira 
e Paty do Alferes) ficou com 
consórcio Iguá Projetos por 
R$ 7,2 bi, ágio de 129,68%. O 
mínimo era de R$ 3,172 bi. Já 
o 3º bloco, o último a ser leiloa-
do, não recebeu propostas. O 
4º bloco, formado por Centro 
e Zona Norte, Belford Roxo, 
Duque de Caxias, Japeri, Mes-
quita, Nilópolis, Nova Iguaçu, 
Queimados e São João de Me-
riti, também ficou com o con-
sórcio Aegea. Ele foi arrema-
tado pelo valor de R$ 7,203 
bilhões, representando ágio 
de 187,75%. A outorga inicial 
era de R$2,503 bi. 

Tanto a Rio Mais Sanea-
mento, quanto a Redentor, 
saíram sem qualquer parte 
da companhia.

Estiveram presentes no 
leilão o presidente Bolsona-
ro, o ministro da Economia 
Paulo Guedes; o ministro do 
Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho; o secretá-
rio da Casa Civil do Rio, Nico-
la Miccione; o presidente do 
BNDES, Gustavo Montezano 
e o governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro.

Castro tratou o leilão 
como “um marco para o go-
verno do estado”. Disse tam-
bém que significa o símbolo 
de mudança, além de afirmar 
que o leilão gerará direta ou 
indiretamente, a criação de 
mais de 26 mil empregos. 

Situações 
interferiram nas 
finanças públicas 
e prejudicaram a 
população mais 
carente que depende 
do serviço público” 
CLÁUDIO CASTRO, 
governador em exercício

CAROLINA FREITAS

carolina.freitas@odia.com.br

JENIFER ALVES
jenifer.alves@odia.com.br

COFRE CHEIO

Concessão renderá R$ 5,5 bilhões à Prefeitura do Rio

 NA concessão da Cedae vai ren-
der cerca de R$ 5,5 bilhões aos 
cofres da Prefeitura do Rio. Isso 
porque em março o governador 
em exercício do Rio, Cláudio 
Castro, e o prefeito Eduardo 
Paes firmaram um acordo.

Inicialmente, o montante que 
ficaria com o município era de 
apenas R$ 1,7 bilhão. Porém Cas-
tro abriu mão de parte em troca 
de Paes renunciar as ações judi-
ciais que poderiam atrapalhar a 

realização do pregão. A prefeitura 
reivindicava o direito, na qualidade 
de poder concedente, de fazer, ela 
mesma, a concessão do tratamento 
de esgotos da chamada AP-4 (Bar-
ra, Recreio e Jacarepaguá), o que foi 
encerrado no acordo.

Segundo o acordo entre Paes 
e Castro, o município desistirá dos 
processos assim que pelo menos 
um dos contratos de concessão 
for assinado.

Para a Federação das Indústrias 

do Rio (Firjan), “a concessão da 
Cedae é uma grande vitória para 
o Estado do Rio”. “O ágio de 114% 
é prova da confiança dos inves-
tidores e do potencial do Rio de 
Janeiro. E é um passo fundamen-
tal para que, finalmente, o aces-
so aos serviços de saneamento 
básico se torne realidade para 
todos os fluminenses. Atual-
mente, no estado, 5,6 milhões de 
pessoas vivem no esgoto. Uma 
situação inaceitável”.

 > O prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, afirmou 
ontem que o contrato 
do município é com o 
consórcio InterNorte e 
que o grupo informou 
que as linhas da Viação 
Acari seriam atendida 
por outras empresas.

A Rio Ônibus tam-
bém confirmou que, em 
conjunto com os con-
sórcios, faz o remaneja-
mento das linhas para 
que os passageiros an-
tes atendidos pela Via-
ção Acari não fiquem 
desassistidos

Questionado se o 
sindicato entraria com 
ação para que a pre-
feitura arque com os 
custos, a Rio Ônibus 
respondeu que aguar-
da a “sensibilidade do 
governo municipal.

Paes espera 
que consórcio 
assuma linhas
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 > A Secretaria de Es-
tado de Saúde do Rio 
(SES) informou que 
registrou, até ontem, 
742.615 casos confirma-
dos e 44.406 óbitos por 
coronavírus no estado. 
Nas últimas 24 horas, 
foram contabilizados 
4.771 novos casos e 441 
mortes, o que significa 
o segundo maior núme-
ros de óbitos no estado 
desde o início da pan-
demia. O recorde havia 
sido no dia 17 de abril, 
com 446 mortes.

A taxa de letalida-
de da covid-19 no Rio 
está em 5,98%, a maior 
do país. Entre os casos 
confirmados, 686.517 
pacientes se recupera-
ram da doença.

Segundo o painel 
de dados desenvolvi-
do pela pasta, a taxa de 
ocupação de Unidades 
de Terapia intensiva 
(UTI) para a covid-19 
no estado é de 86,4%. 
Já a taxa de ocupação 
nos leitos de enferma-
ria é de 64,6%.

Vale lembrar que 
abril foi o mês, desde 
o início da pandemia, 
em que teve o maior 
número de mortes por 
Covid-19 no Rio. Até 
ontem, 6.788 pessoas 
morreram da doença, 
de acordo com o Por-
tal da Transparência 
do Registro Civil. Até 
o momento, maio de 
2020 tinha sido o mês 
mais letal, com 6.778 
óbitos.

Estado tem 
quase 5 mil 
novos casos

Paes estende medidas 
restritivas no Rio até dia 10 

Praias seguem 
liberadas somente  
em dias úteis

F
oi publicado ontem, 
no Diário Oficial da 
Prefeitura, um novo 
decreto que estende 

até o dia 10 de maio as me-
didas restritivas que visam 
reduzir a contaminação do 
coronavírus. O documento 
não mudou a versão ante-
rior, publicada na semana 
passada. 

Praias,  parques e ca-
choeiras seguem liberados 
em dias úteis. Já os bares e 

restaurantes, funcionam até 
22h, com público reduzido 
em 40% e com tolerância de 
até uma hora. Os eventos de 
grande porte ainda estão to-
talmente vetados na cidade. 
O público também não pode 
permanecer nas ruas entre 
23h e 5h. 

Ao divulgar o 17° bole-
tim epidemiológico da Co-
vid-19, no Centro de Opera-
ções, Eduardo Paes afirmou 
que a incidência de pessoas 

Drive-thru da 
universidade 
funcionará entre 
9h e 15h 

Uerj  
volta com 
posto na 
segunda

O drive-thru de vacina-
ção contra a Covid-19 da 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (Uerj) 
voltará a funcionar a par-
tir da segunda-feira. Nos 
dias 24, 25 de maio e 1º e 
2º de junho, pessoas que 
já receberam a primeira 
dose da vacina AstraZe-
neca no campus Mara-
canã poderão ir até a uni-
dade das 9h às 15h. 

Para o atendimento, é 
necessário apresentar a 
identidade e o cartão de 
vacinação da Prefeitura 
do Rio, comprovando a 
data marcada para o re-
torno. A entrada é pelo 
portão 7, na Avenida Ra-
dial Oeste, no Maracanã, 
na Zona Norte.

Já no posto para pe-
destres continuará apli-
cando a primeira dose da 
vacina em grupos prio-
ritários, seguindo o ca-
lendário de vacinação do 
município.  

O funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 15h, com entrada 
pelo portão 1, na Aveni-
da Radial Oeste, ao lado 
do acesso às estações de 
trem e metrô. Para quem 
for de carro, a entrada é 
pelo portão 7, também na 
Radial Oeste.

São Gonçalo e Niterói sofrem sem CoronaVac
Imunização com a primeira e segunda doses da vacina AstraZeneca segue normalmente, dizem prefeituras

DIVULGAÇÃO

CoronaVac: sem nova remessa 

Moradores das cidades de 
Niterói e São Gonçalo, na 
Região Metropolitana, estão 
com problemas para conse-
guir tomar a segunda dose 
da vacina CoronaVac. On-
tem à tarde, a Secretaria de 
Saúde e Defesa Civil de São 
Gonçalo informou a suspen-
são da aplicação da segunda 
dose da CoronaVac. 

As equipes de saúde, po-
rém, continuam vacinando 
com a primeira e segunda 
doses com a vacina Astra-
Zeneca. Vale ressaltar que 
quem tomou a primeira dose 

de CoronaVac deve aguardar 
a chegada do imunizante.

A Secretaria disse, tam-
bém, que está aguardando 
novas remessas para reto-
mar o processo de imuniza-
ção da população. Por en-
quanto, ainda não há previ-
são de abastecimento.

“Quem já tomou a primei-
ra dose de CoronaVac pode 
aguardar a chegada da nova 
remessa de vacina sem que 
haja qualquer prejuízo na 
imunização. Avisaremos a 
retomada da vacinação as-
sim que recebermos novas 

doses”, disse o coordenador 
de imunização da Secretaria 
Municipal de Saúde de São 
Gonçalo, Rafael Vidal.

Em Niterói, a prefeitura 
informou a suspensão da 
aplicação da segunda dose 
da CoronaVac a partir de on-
tem. A vacinação da segun-
da dose de AstraZeneca está 
mantida.

Ainda de acordo a pre-
feitura da cidade, a procura 
pela segunda dose em Nite-
rói de pessoas vacinadas em 
outros municípios foi muito 
grande. 

Em comunicado, a Secre-
taria Municipal de Saúde 
informou que está progra-
mando a vacinação contra 
a Covid-19 de acordo com a 
quantidade de vacinas re-
passadas pelas equipes do 
Ministério da Saúde.

É importante lembrar que 
a população pode consultar 
qual grupo está sendo con-
vocado para a imunização 
nas redes sociais da Prefei-
tura de Niterói, no site ofi-
cial da Prefeitura (www.ni-
teroi.rj.gov.br), ou pelo nú-
mero 153.

Doente, professor denuncia descaso na SME
Docente que sofre com hipertrofia ventricular esquerda diz que teve que voltar ao trabalho; Secretaria nega

REPRODUÇÃO

Professor diz que teve que aplicar provas, apesar de comorbidade

Um professor da rede mu-
nicipal do Rio denunciou a 
O DIA que está sendo pres-
sionado a retornar ao ensi-
no presencial apesar de so-
frer de uma HVE (hipertro-
fia ventricular esquerda). O 
profissional, que pediu para 
ter a identidade preservada, 
retornou nesta semana à es-
cola que trabalha, na Zona 
Norte do Rio, com medo. Ele 
conta que conseguiu man-
ter-se afastado do ensino 
presencial na escola privada 
e na escola da rede estadual 
em que trabalha. Mas, no 
município foi comunicado 
que não existia mais nenhu-
ma comorbidade na unida-
de e que caso quisesse ter o 
“benefício” do teletrabalho, 
teria que abrir um processo 
administrativo.

O professor deu início a 
este processo em 11 de mar-

ço e até agora aguarda. Es-
tou correndo certo risco que 
a Prefeitura não quer arcar. 
Até sair esse resultado es-
tou obrigado a estar na es-
cola correndo risco”, conta o 
professor, que dá aulas para 
turmas do 6º ao 8º ano no 
município e foi aplicar uma 
prova aos estudantes da uni-
dade, prevista para retornar 
na próxima semana.

Entretanto, em contato 
com O DIA, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
destaca “que os anos es-
colares citados na matéria 
ainda não estão no ensino 
presencial. Portanto, não é 
possível pressionar nenhum 
professor a retornar presen-
cialmente quando sua turma 
segue em ensino remoto”.

Coordenadora do Sindica-
to dos Profissionais de Edu-
cação, Duda Quiroga comen-

sidade de abertura de pro-
cesso. A reportagem, no en-
tanto, confirmou que o pro-
fessor seguia sem resposta 
até ontem. Confira nota da 
SME: “O Decreto 47247 de 
13/03/2020 elenca os servi-
dores com doenças cardio-
vasculares entre o grupo que 
comporá, prioritariamente, 
a escala do regime excepcio-
nal de teletrabalho. Ou seja, 
as pessoas com doenças car-
diovasculares estão incluí-
das no grupo daquelas que 
compõem a escala de regime 
excepcional de teletrabalho. 
Portanto, não procede dizer 
que servidores com doenças 
cardiovasculares não estão 
sendo considerados grupo 
de risco. Não procede dizer 
que servidores com doenças 
cardiovasculares não estão 
sendo considerados grupo 
de risco.”

ta: “A gente está tendo vários 
problemas. Mas, o que está 
valendo no Rio é a resolução 
871, aqui na capital, sobre 
comorbidades.”

Para a presidente da As-
sociação Brasileira da Saúde 
Coletiva (Abrasco), professo-
ra Gulnar Azevedo, a hiper-

trofia ventricular esquerda 
em questão se enquadra nas 
comorbidades. “Trata-se de 
uma cardiopatia, está na lis-
ta da Secretaria Municipal 
de Saúde do Rio e na do Mi-
nistério”, avalia.

A Secretaria disse em 
nota que não há a neces-

FIQUE LIGADO!

LIBERADO

 N Banho de mar, parques 
abertos e cachoeiras duran-
te a semana;

 N Academias com aulas co-
letivas de até 4 pessoas;

 N Feiras livres e feiras de ar-
tesanatos (respeitando o 
distanciamento social); 

 N Ambulantes e barraquei-
ros podem trabalhar nos 
dias uteis,

 N Bares e restaurantes fun-
cionam até 22h, com 40% 
da capacidade.

PROIBIDO

 N Áreas de lazer na orla da 
Zona Sul aos domingos; 

 N Eventos em casas de sho-
ws, festas, roda de samba;

 N Permanecer em área pú-
blica entre 23h e 5h, 

 N Permanecer nas praias 
durante o fim de semana.

Ao divulgar novo boletim epidemiológico, prefeito do Rio afirma que incidência de 
pessoas procurando unidades de saúde com sintomas da covid-19 ainda é grande

procurando as unidades de 
saúde com sintomas ainda é 
muito grande. “A gente está 
longe de estar em uma si-
tuação confortável. Por isso 
a manutenção das medidas 
restritivas”, disse.

Segundo o prefeito, a si-
tuação é melhor do que 
quando o município come-
çou a impor restrições. “Nós 
já temos a cidade bastante 
aberta. Existem algumas 
restrições, como a praia fe-

chada no fim de semana. A 
gente permite que as pes-
soas façam prática de es-
porte. E não esperem que a 
gente vá ficar correndo atrás 
das pessoas nas praias”, re-
forçou o prefeito. 

Diante de fake news que 
desabonam a eficácia da va-
cina Astrazeneca, Eduardo 
Paes criticou: “Vamos parar 
de besteirada. Vamos tomar 
vergonha na cara e tomar a 
vacina”.

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA
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Além da Vida
Átila Nunes
Advogado, jornalista, articulista e escritor

 N Maria de Lourdes Costa Barros que 
tem zap final 70

Realmente os sonhos são avisos. 
Devemos prestar atenção nos sonhos! 
Li o seu artigo. Certos sonhos são avi-
sos. Seis meses antes da minha mãe 
biológica falecer, sonhei com um ho-
mem que se apresentou com uma ca-
misa, calça branca e sapatos brancos. 
Parecia ser um médico. Olhou para 
mim, levantou o braço e apontou 
com o dedo na direção do Céu para 
me mostrar um hospital; então, vi um 
hospital flutuando no espaço. Em se-
guida, apontou com o dedo na direção 
do chão para me mostrar os cabelos 
da minha mãe. Ele não disse nenhu-
ma palavra. Interpretei e concluí que 
a minha mãe ia fazer a passagem e ser 
internada naquele hospital do mundo 
espiritual. No início de 2006, minha 
mãe me avisou que ia falecer no ano 
seguinte, em 2007. Ela pediu para que 
eu aceitasse sem sofrer, porque a hora 
dela estava próxima e foi determinada 
por Deus. Os guias dela também me 
avisaram. A minha mãe tinha uma 
ótima saúde, e, de repente, aos 86 
anos, teve vários AVCs e faleceu.

Vamos ao exemplo do cão. Quando 
morre fisicamente, desencarna, 
seu espírito é recebido por espí-
ritos de humanos incumbidos de 
cuidá-los no mundo espiritual. É 
curado de enfermidades (muito 
mais rápido que os humanos) e 
logo reencarna para animar novos 
seres. Alguns, como os cães, gatos, 
aves e cavalos, por suas caracterís-
ticas, servem ao homem também 
no mundo espiritual. Os espíritos 
dos animais no mundo espiritual 
ficam sob os cuidados dos espíri-
tos dos humanos.

Depois da morte, seu princípio 
inteligente é usado para animar no-
vos seres. Os cães são auxiliares pre-
ciosos nas regiões escuras do Um-
bral, que é região de sombras entre 
a dimensão material e a espiritual. 
Péra aí! Se os animais reencarnam, 
evoluem como nós? Evoluem não 

exatamente como a gente. Evoluem 
por causa de forças alheias a sua 
vontade. Eles não têm livre arbítrio 
igual aos humanos. Animais apren-
dem com suas experiências. 

Os animais evoluem dentre as 
espécies até se aproximarem do 
homem. E é pelo contato com o ser 
humano, que os animais irão fazer 
sua evolução para humanizar-se. 
Por isso, animais sentem dor e pos-
suem sentimentos. Essa é razão es-
piritual porque deve-se combater 
tenazmente a crueldade com os ani-
mais. Eles têm consciência e sofrem. 
Não resta dúvida de que as estrutu-
ras nervosas ativadas no cérebro de 
um bicho assemelha-se às de um hu-
mano. Isso vale para os sentimentos 
de prazer, medo, dor e até piedade.

É imenso o sofrimento de um boi 
que está seguindo para o matadou-
ro. É verdade que, minutos antes do 

golpe fatal, os bovinos derramem 
lágrimas de angústia. Os animais, 
assim como nós, possuem sistema 
nervoso que fornece informações. 
A dor, uma interpretação do siste-
ma corporal, indica a presença de 
perigo ou risco para a sobrevivência. 

A gente sabe que todos os seres 
têm de passar pelo sofrimento, uma 
forma de desenvolvimento. À me-
dida que os espíritos dos animais 
aumentam sua consciência pela dor, 
aumentam também sua condição 
de desenvolver sentimentos rela-
cionados ao amor ao próximo, per-
mitindo que entrem em outra faixa 
evolutiva: a dos humanos.

Um detalhe: como os animais 
reencarnam com certa rapidez, é 
possível que retornem à mesma fa-
mília. Principalmente os domésti-
cos como cães e gatos, aprendem 
conosco. Durante o tempo em que 

permanecem aqui, passam por ex-
periências. É possível que retornem  
ao mesmo lar. A reencarnação per-
mite o reencontro afetivo.

Como os animais evoluem, um 
dia eles se tornarão humanos, suas 
almas seguem uma lei progressiva 
como as almas humanas. Eles pas-
sarão, um dia, do reino animal para 
o reino humano. Eles se aproximam 
do homem através do contato com 
este. Esses irmãos menores aspiram 
ser homens e mulheres inteligentes 
e livres. Como salienta nosso irmão 
veterinário Ricardo Capuano, isso 
aumenta nossa responsabilidade. A 
angústia, o medo e o ódio que pro-
vocamos nos animais altera o equilí-
brio espiritual. E não nos iludamos: 
a responsabilidade maior pela mal-
dade cairá sobre os que não soube-
ram guiar os animais no caminho 
do amor de Deus. 

?
Além da 

dúvidadúvida
Basta enviar sua pergunta 

para o Whatsapp 
(21)98555-3782 

ou um e-mail para 

vidaalemdavida@
atilanunes.com.br

ELES TÊM ALMA?

COMO VOLTAM 
OS ANIMAIS 
APÓS A MORTE

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

alemdavida

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

Coluna publicada aos sábados

O 
mais forte argumento usado para dizer que animais não têm 
alma é porque eles não têm inteligência, um dos atributos essen-
ciais para a existência do espírito. Só que os animais agem de-

monstrando inteligência na forma de instintos. O instinto é uma inteli-
gência sem raciocínio, que faculta aos animais certa liberdade de ação. 
E quando morrem? Há neles, algo que sobrevive ao corpo? A alma dos 
animais difere da alma dos humanos?

ARTE O DIA
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Rio de Paz relembra os 
mais de 400 mil mortos
ONG faz manifestação silenciosa nas areias da Praia de Copacabana

FOTOS REGINALDO PIMENTA

Ação da ONG Rio de Paz, na Praia de Copacabana, lembra os mais de 400 mil mortos pela covid-19 no país 

A 
ONG Rio de Paz rea-
lizou uma manifes-
tação em memória 
aos mais de 400 mil 

brasileiros mortos pela co-
vid-19, na manhã de ontem, 
nas areias da Praia da Co-
pacabana, na Zona Sul do 
Rio. Eles também protesta-
ram contra a administração 
do poder público durante a 
pandemia do novo corona-
vírus. O país totalizou, na 
quinta-feira, 401.186 óbitos.

Quatrocentos sacos de 
óbito com a bandeira do 
Brasil ocuparam as areias da 
Praia de Copacabana. A cada 
hora uma dramatização foi 
programada pelos voluntá-
rios, simbolizando o enter-
ro das vítimas.

“Somos o segundo país em 
números absolutos de mor-
tes, o 13º em números de 
óbitos proporcionais à po-
pulação e o 58º em número 
de doses administradas em 
relação à população. Esses 
números são inaceitáveis. 
Nos calarmos num momento 
como esse significa nos tor-
narmos cúmplices dos cri-
mes cometidos pela classe 
governante brasileira”, disse 
Antonio Carlos Costa, presi-
dente da ONG.

A Rio de Paz também mos-
trou repúdio ao modo como 
o governo do presidente Jair 
Bolsonaro está lidando com 
a grave crise sanitária. “Em 
dias de fome, desemprego, 
insegurança, luto e morte o 

Cemitério faz alerta 

em faixa de 12 metros

DIVULGAÇÃO

Faixa de 12 metros alerta sobre a importância da vacinação

O Cemitério Penitência es-
tendeu, na madrugada de 
ontem, uma faixa de 12 me-
tros no prédio vertical do 
crematório alertando para 
a preservação da vida por 
meio da vacinação. A men-
sagem foi fixada no local de 
forma estratégica, para ser 
vista por motoristas que 
transitam pela Avenida 
Brasil e saída da Ponte Rio-
-Niterói, na altura do bairro 
do Caju. A ação faz parte da 
campanha #EscolhaaVida, 
que busca conscientizar a 
população brasileira sobre 
a importância de se vaci-
nar e seguir as medidas de 
isolamento e proteção no 
momento mais crítico da 
pandemia da covid-19. 

“O nosso manifesto é em 
prol da aceleração da vaci-
nação no Brasil e da preser-
vação da vida. Precisamos 
fazer cair essa média diária 

de mortos no país. Parece in-
congruente que justamente 
um cemitério, local que mui-
tos enxergam como o espaço 
reservado para o fim da exis-
tência, esteja promovendo 
uma campanha exaltando a 
vida. Mas sabemos o quanto é 
difícil para a família conviver 
com a dor da perda”, destaca 
Alberto Brenner Jr, superin-
tendente do Crematório e Ce-
mitério da Penitência.

A ação em prol da vacina-
ção está sendo disseminada 
através das redes sociais e foi 
iniciada pelas unidades cemi-
teriais do Grupo Cortel do Rio 
Grande do Sul. No Rio de Ja-
neiro, a campanha foi lança-
da ontem. O movimento conta 
com um videopoema gravado 
por Allan Dias Castro: “o mo-
mento pede a consciência de 
cada um assumir a sua res-
ponsabilidade... enquanto há 
ar nos seus pulmões.”

vimos participando de ma-
nifestações públicas anti-
democráticas, chamando o 
povo de marica, mandando 
jornalista calar a boca e fa-
zendo alarde dos seus mo-
mentos de lazer. Não temos 
registro de expressão de pro-
fundo pesar pelo drama de 
milhões de famílias”, com-
pletou Antonio Carlos.

“Ele teria sido freado há 
muito mais tempo se não fos-
se a cumplicidade fanática 
dos que lhe dão apoio políti-
co”, finalizou ele.
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Dr. Jairinho é indiciado 
por tortura contra a filha 
de ex-namorada
A DCAV passou a investigar o caso paralelamente à morte de Henry Borel

AGÊNCIA O DIA

Os delegados Adriano França e Felipe Curi em entrevista coletiva

O 
vereador Dr. Jairi-
nho foi indiciado 
por crime de tortura 
majorada no inqué-

rito que investiga a agressão 
contra a filha de uma ex-
-namorada. A Delegacia da 
Criança e do Adolescente Ví-
tima (DCAV) passou a inves-
tigar o caso paralelamente 
à morte de Henry Borel, de 
4 anos, depois que a mãe da 
criança relatou as agressões 
ao delegado Henrique Da-
masceno, titular da 16ª DP 
(Barra da Tijuca). 

“O inquérito foi concluído 
e relatado ao Ministério Pú-
blico com o pedido de prisão 
preventiva. O interrogatório 
foi feito assim que o Dr. Jai-
rinho foi preso. Ele vai ser 
indiciado por tortura ma-
jorada”, afirmou o titular da 
DCAV, Adriano França. 

As agressões aconteceram 
entre 2010 e 2013, quando a 
criança tinha entre 3 e 5 anos 
de idade. De acordo com o 

ram as agressões cometidas 
por Jairinho contra a meni-
na. “Os laudos confirmam a 
violência sofrida pela crian-
ça e os testemunhos dela 
também confirmam. Foram 
quatro laudos baseados em 
prontuários médicos da 
época em que aconteceram 
as agressões. Outras provas 
corroboram e nos deram a 
certeza de as agressões acon-
teceram. Além disso, todas 
as versões dadas pelo Jairi-
nho caíram por terra confor-

me a investigação avançava, 
inclusive com fotos”. 

A mãe da menina não 
será responsabilizada pelas 
agressões. Segundo a polí-
cia, não houve omissão por 
parte da família da criança. 
“Ela não será acusada de 
omissão. Na época, a crian-
ça morava com a avó e a mes-
ma identificou que a menina 
tinha pânico do Dr. Jairinho 
sempre que o via ou quando 
via o carro dele. A menina ti-
nha ânsia de vômito. Apesar 
de não saber das agressões, a 
mãe e a avó da criança passa-
ram a impedir o contato dela 
com o Jairinho, portanto não 
houve omissão”. 

Jairinho também é acusa-
do de violência doméstica. 
O vereador agredia a ex-na-
morada, mãe da criança. Por 
conta desses episódios, ele 
está sendo investigado, em 
um outro inquérito que ain-
da está em andamento. Ain-
da há uma outra investiga-
ção em andamento, onde Jai-
rinho teria agredido o filho 
de uma outra ex-namorada. 

Dois colegas de 
trabalho ficam no 
meio do fogo 
cruzado em Pilares

Garis são 
baleados 
na Zona 
Norte

D
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Moradores ficam atônitos 

Dois garis da Comlurb foram 
baleados ontem pela manhã 
durante um confronto no 
Morro do Urubu, em Pilares, 
na Zona Norte do Rio. As víti-
mas são os profissionais Wel-
lington Resende e Roberto 
Marcolino, que foram atin-
gidos por balas perdidas. Os 
dois foram socorridos e leva-
dos para o Hospital Munici-
pal Salgado Filho no Méier.

Roberto Marcolino tem 54 
anos e foi atingido na barri-
ga, precisando ser submetido 
a uma cirurgia para retirada 
da bala, segundo a direção do 
hospital. Já o colega de traba-
lho Wellington Resende, 34 
anos, foi atingido na perna e 
recebeu alta. 

De acordo com a PM, um 
policial que tinha acabado de 
sair do serviço reagiu a uma 
tentativa de assalto e trocou 
tiros com dois homens arma-
dos. Uma equipe do 3º BPM 
(Méier) esteve na região e 
atendeu a ocorrência. 

A dupla de assaltantes ten-
tou fugir, mas foi presa. Um 
dos bandidos foi baleado. O 
caso foi registrado na 21ª DP 
(Bonsucesso).

diretor do Departamento-
-Geral de Polícia Especializa-
da (DGPE), o delegado Felipe 
Curi, a menina sofreu uma 
série de agressões. “Eram 
uma série de violências e ses-
sões de tortura, que compro-
vadamente aconteceram. A 
menina teve um braço torci-
do pelo agressor em um dos 
episódios e precisou ser imo-
bilizado. Isso reforça o perfil 
violento do Dr. Jairinho”. 

Segundo Adriano França, 
laudos da época confirma-

Crime ocorreu na 
noite de quinta-
feira, na Rua 
Delfina, na Tijuca

Presidente da Unidos 
da Tijuca é assaltado 

AGÊNCIA O DIA

Fernando Horta foi assaltado

O presidente da Unidos da 
Tijuca e empresário, Fer-
nando Horta, foi assalta-
do na noite de quinta-fei-
ra, na Rua Dona Delfina, 
na Tijuca, Zona Norte do 
Rio. O crime ocorreu por 
volta das 23h50. Horta 
estava sozinho e sem seus 
seguranças. 

Em depoimento à po-
lícia, Horta disse que 
trafegava com seu carro, 
um Mercedes Benz 350E, 
quando dois homens ar-
mados, em um veículo 
não identificado bloquea-
ram a rua. Segundo ele, o 
carro não possui rastrea-
dor, o que dificulta a loca-
lização do veículo. O carro 
usado por ele é avaliado 
em quase R$ 150 mil. 

Dois homens saíram de 
dentro do carro e renderam 
o sambista. Um deles en-
trou no carro e pediu para 
que ele entregasse todos os 
pertences. Segundo o pre-
sidente da Tijuca, um dos 
assaltantes tem aproxima-
damente 25 anos. A dupla 
fugiu do local levando os 
dois carros, além de alguns 

pertences. A ocorrência foi re-
gistrada na 19ª DP (Tijuca).

Por meio de nota, a as-
sessoria da Unidos da Tiju-
ca disse que “vem a público 
para confirmar oficialmente 
a ocorrência de um assalto 
na noite desta quinta-feira na 
Rua Delfina, próximo à Rua 
Uruguai, na Tijuca, por volta 
das 23h. Os criminosos leva-
ram o carro do presidente da 
agremiação, Fernando Hor-
ta, um Mercedes 350 executi-
vo, bem como celular e todos 
os pertences. No interior do 
carro havia documentos pes-
soais e da agremiação, além 
de alguns produtos da escola, 
tais como camisas de enredo. 
Mais informações sobre a in-
vestigação e até mesmo sobre 
a possibilidade de recupera-
ção do material levado devem 
ser divulgadas pela Polícia 
oportunamente”.

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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Dia do Trabalhador: não há motivo 
para celebração da data no Brasil
Como comemorar em meio a desemprego de mais 14 milhões de pessoas e crise sem precedentes?

H
oje, 1° de maio, é ce-
lebrado o Dia Inter-
nacional do Traba-
lhador. Entretanto, 

mais de um ano após o início 
da pandemia, as incertezas 
acerca do futuro dos traba-
lhadores brasileiros só au-
mentam. Despensa vazia e 
falta de emprego fixo são as-
pectos que passaram a fazer 
parte da rotina de muitos. 
De acordo com dados recen-
tes da consultoria financeira 
Acordo Certo, 84% dos bra-
sileiros perderam, ou conhe-
cem alguém que perdeu o 
emprego na pandemia. Esse 
cenário é reforçado pela esti-
mativa divulgada ontem pelo 
IBGE. Segundo o órgão, 14,4 

milhões de cidadãos estão de-
sempregados no país.

Com a diminuição no va-
lor do auxílio emergencial, a 
piora da pandemia e o índi-
ce de desemprego batendo 
mais um recorde, as come-
morações serão deixadas de 
lado mais um ano. Viviane 
Souza, de 42 anos, que mora 
no Engenho da Rainha, con-
ta que a situação não é nada 
fácil. Antes da pandemia, ela 
trabalhava na área de buffet, 
mas acabou sendo manda-
da embora devido à falta de 
demanda. Desde então, tem 
divulgado seus serviços de 
faxina e culinária, mas afirma 
que está cada vez mais difícil.

“As coisas pioraram muito. 

No ano passado, a gente ain-
da conseguia, mesmo no auge 
da pandemia, sair para traba-
lhar e o auxílio era melhor”, 
relata. “Falo, sem vergonha 
nenhuma, que tem dias que a 
gente não tem um pão”.

Viviane é mãe solteira e 
tem dois filhos, sendo um de-
les ainda adolescente. A situa-
ção durante a pandemia, sem 
as aulas presenciais, também 
é complicada e, com a dimi-
nuição no valor do auxílio 
emergencial, é cada vez mais 
difícil abastecer a despensa.

“Eu fui aprovada no auxí-
lio, mas o auxílio é muito pou-
quinho, né? Arroz custando 
R$ 25, o feijão custando R$ 
10, você com esse auxílio não 

consegue comer o mês todo, 
(...), tenho um adolescente 
dentro de casa, mas está den-
tro de casa fazendo nada, sen-
te fome”, desabafou.

Para ela, neste dia do 
trabalhador, o que falta é o 
apoio do governo, principal-
mente para os moradores de 
comunidade. “Eu acho que 
o governo devia olhar por 
nós, trabalhadores, porque 
é a gente que faz tudo movi-
mentar, tudo girar”, afirma, 
“tem dias que a gente chora 
nem pela gente, só, mas pelo 
outro que a gente sabe que 
também tá dormindo com a 
barriga vazia”.

Para Gisele Busquet, de 37 
anos, moradora de São Gon-

FGTS de abril a julho pode ser recolhido em 4 parcelas 
Medida vale a partir de setembro para empresas, sem considerar o número de empregados. Não haverá incidência de atualização e multa

Empregador será obrigado a declarar informações até 20 de agosto

mento mensal devido.
Outro ponto relevante 

é que o empregador estará 
obrigado a declarar as infor-
mações até 20 de agosto de 
2021 e que, os valores não de-
clarados, serão considerados 
em atraso e obrigarão o pa-
gamento integral da multa e 
dos encargos.

Também fica suspensa a 
contagem do prazo prescricio-
nal dos débitos relativos aos 
depósitos no FGTS pelo prazo 
de cento e vinte dias, contado 
da data de publicação da me-
dida provisória.

O governo federal adiou a 
obrigatoriedade de paga-
mento do FGTS pelos empre-
gadores, referente às compe-
tências de abril, maio, junho 
e julho de 2021, com venci-
mento em maio, junho, ju-
lho e agosto de 2021, respec-
tivamente. Essa alteração faz 
parte da Medida Provisória 
1.046, com mudanças traba-
lhistas para enfrentamento 
da crise da covid-19.

“Finalmente estão sendo 
tomadas ações para auxiliar 
os empregadores durante essa 
segunda onda da crise, isso é 

fundamental para a manu-
tenção dos empregos. Mas é 
preciso um importante alerta, 
o que se fez foi o adiamento, 
assim, as empresas terão que 
arcar com esses custos mais à 
frente, sendo necessário cai-
xa”, alerta o diretor tributário 
da Confirp Consultoria Contá-
bil, Richard Domingos.

Essa preocupação de Do-
mingos se deve ao fato de mui-
tas empresas não se organiza-
rem, e assim só postergarem 
um problema, lembrando que 
o cenário ainda é incerto para 
os próximos meses. Um ponto 

que vale destacar é que essa 
medida poderá ser tomada 
independente do número de 
empregados; regime de tribu-
tação; natureza jurídica; do 
ramo de atividade econômica 
ou adesão prévia.

As empresas que optarem 
por ela, deverão fazer os pa-
gamentos de abril, maio, ju-
nho e julho de 2021 de forma 
parcelada, sem a incidência 
da atualização, da multa e 
dos encargos, em até quatro 
parcelas mensais, com venci-
mento a partir de setembro 
de 2021, na data do recolhi-

çalo, a situação também é di-
fícil. Trabalhando como dia-
rista, há aproximadamente 
10 anos, ela conta que a pan-
demia prejudicou os negó-
cios. “Sou diarista, mas assim, 
não tem aparecido mais [tra-
balho] com tanta frequência 
como estava, né, devido a 
pandemia. Eu não trabalho 
fixo, é quando aparece, quan-
do tem. Aí tá meio complica-
do agora”, desabafou.

Gisele também é mãe sol-
teira e, por conta da pande-
mia, os seus três filhos estão 
estudando em casa. Receben-
do auxílio emergencial, ela 
explicou que tem enfrentado 
dificuldades na movimenta-
ção do benefício. “Consta que 

o benefício está bloqueado, 
conheço várias pessoas que 
passaram por isso, (...), preju-
dica na hora de pagar as con-
tas”, reclamou.

Para a diarista, a situação 
também piorou em relação 
ao primeiro ano de pande-
mia, embora ela esteja con-
seguindo manter as despesas. 
“Está mais estreito agora, de-
vido ao desemprego, mas tem 
dado para suprir, sim. Graças 
a deus tem dado pra suprir”. 
E para o futuro dos trabalha-
dores, Gisele afirmou: “espe-
rança a gente sempre tem, né, 
tem expectativa”.

Reportagem da estagiária Maria Nobre, 

sob supervisão de Yuri Hernandes

Então, durante o período do auxílio-desemprego, Julio Costa começou a fazer entregas de bicicleta

O DIA

É PRECISO SE REINVENTAR

Mudança de área de atuação para suprir a demissão

 NJulio Costa, 39 anos, morador 
da Lapa, trabalha em regime 
de CLT, como entregador de 
supermercado, mas chegou a 
ser mandado embora de sua 
antiga empresa, em 2020. 
Com experiência de mais de 
dois anos em hotelaria, perdeu 
o emprego devido à falta de 
demanda na área.

Então, durante o período 
do auxílio-desemprego, Julio 
começou a fazer entregas de 
bicicleta. “Me cadastrei no apli-
cativo Rappi, porque eu não 
queria ficar em casa parado, eu 

já estava entrando em depressão. 
Pensei: tenho que me exercitar, 
fazer alguma coisa, se não vou aca-
bar morrendo aqui dentro”, contou.

Após um tempo trabalhando 
na plataforma, ele conta que co-
meçou a buscar sua recolocação 
no mercado. “Tentei ver qual seria 
a área em que eu poderia traba-
lhar que não seria demitido no-
vamente caso fechasse tudo de 
novo”, disse. Agora, ele trabalha 
fazendo entregas para uma rede 
de supermercados na Zona Sul do 
Rio. “A minha intenção não é ficar 
no mercado, mas, no momento, eu 

tenho que ficar lá, porque se eu 
for para qualquer outra área, eu 
posso não ficar empregado por 
muito tempo”.

Na percepção do carioca, 
as coisas ainda vão demorar 
a melhorar e, ter um empre-
go nesse momento, é motivo 
de gratidão. “Eu dou graças a 
deus que estou trabalhando, 
porque tem muita gente que 
está desempregado, está ten-
tando arrumar trabalho e não 
consegue. Nesse período de 
pandemia está muito compli-
cado trabalhar”, relatou.

CENÁRIO

 NO advogado trabalhis-
ta, Solon Tepedino, expli-
ca que há medidas sendo 
adotadas pelo governo, mas 
que as mesmas não são 
expressivas.

“Muitas empresas que fo-
ram obrigadas a fechar não 
tiveram condições financei-
ras de arcar com as verbas 
resilitórias desses emprega-
dos. Então, muitos desses 
não estão recebendo o bási-
co”, explica o advogado.

“Essas medidas provi-
sórias, embora, desde o co-
meço da pandemia, tenham 
sido editadas, são discre-
tas, não tem nada que pos-
sa resolver os problemas”, 
acrescentou.

Para Duda Queiroga, vice-
-presidente da Central Única 
dos Trabalhadores do Rio 
(CUT-RJ), o cenário precisa 
de uma maior atuação do 
governo. “Sem uma política 
de taxação das grandes for-
tunas para que se consiga 
dar um auxílio emergencial 
decente para quem precisa, 
sem uma política de gerar 
empregos e, portanto, de 
aporte para que as pequenas 
empresas não quebrem, eu 
acho muito difícil que a gen-
te tenha um cenário de me-
lhora no nosso país a curto 
prazo”, afirmou, “mas nossa 
tarefa é transformar a nossa 
esperança em ação”.

Ações do 
governo 
não são 
expressivas

Viviane: ‘Falo, sem vergonha, que tem dias que a gente não tem pão’

O DIA

 NO trimestre encerrado em fe-
vereiro de 2021 mostrou fecha-
mento de 266 mil vagas com 
carteira assinada no setor pri-
vado em relação ao trimestre 
encerrado em novembro. Na 
comparação com o trimestre 
até fevereiro de do ano passado, 
3,928 milhões de vagas com car-
teira assinada foram perdidas no 
setor privado. Os dados são da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), apurada pelo IBGE.

O total de pessoas traba-
lhando com carteira assinada no 

setor privado foi de 29,697 mi-
lhões no trimestre até fevereiro, 
enquanto outros 9,796 milhões 
atuavam sem carteira assinada, 
62 mil a mais que no trimestre 
anterior. Em relação ao trimes-
tre até fevereiro de 2020, foram 
extintas 1,848 milhão de vagas 
sem carteira no setor privado.

O trabalho por conta própria 
no país ganhou 716 mil pessoas 
a mais em um trimestre, só que 
ainda tem 824 mil a menos que 
o patamar de um ano antes, to-
talizando desta forma 23,653 
milhões de pessoas.

SEM CARTEIRA ASSINADA

Menos 266 mil vagas formais
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Marcelo Queiroga faz apelo aos países com estoques, mas nega atraso na imunização, no Brasil
TONY WINSTON/MS

À Organização Mundial da Saúde (OMS), Queiroga afirmou que Brasil tem a capacidade de vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia

O 
Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, 
defendeu o “acesso 
justo e equitativo” 

de vacinas contra a covid-19, 
e pediu que países com esto-
ques em excesso de imuni-
zantes comecem a doar do-
ses ao Brasil “o quanto antes 
possível”, durante discurso 
em coletiva de imprensa da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), ontem.

Na mesma linha, Queiro-
ga disse que o governo brasi-
leiro entende que as vacinas 
são um “bem público global”, 
após citar discussões sobre 
a quebra de patentes rela-
cionadas aos imunizantes 
na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), as quais 
são acompanhadas pela 
pasta, segundo o ministro. 
De acordo com ele, “o Brasil 
pode mais” e “tem capacida-
de de vacinar 2,4 milhões de 
pessoas por dia”.

Ainda assim, Queiroga se 
disse otimista com a pers-
pectiva de imunização no 
País, ao projetar que é possí-
vel que toda a população seja 
vacinada até o fim de 2021. 
Ele negou, ainda, qualquer 
atraso no programa nacional 
de imunização. “Começamos 
(a vacinar) assim que a lei 
permitiu”, declarou o minis-
tro, antes de celebrar o acor-
do com a Pfizer por 100 mi-
lhões de doses de seu imuni-
zante contra a covid-19, cujo 
primeiro lote, de 1 milhão de 

 > A sexta edição da pes-
quisa realizada pela 
Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) 
para entender o pano-
rama do enfrentamen-
to da Covid-19 mostra 
que 869 municípios fi-
caram sem vacina para 
aplicação da segunda 
dose no prazo estipu-
lado pelo informe do 
imunizante. Já a ofer-
ta da primeira dose ao 
grupo prioritário ficou 
em falta para 673 mu-
nicípios. A pesquisa ou-
viu 2.831 municípios de 
todos os Estados entre 
os dias 26 e 29 de abril.

Outro ponto de aler-
ta do estudo é em rela-
ção ao risco iminente 
de faltar medicamen-
tos do chamado “kit 
intubação”. O estudo 
mostra que essa ainda é 
uma preocupação para 
641 municípios. A per-
gunta vem sendo feita 
desde a primeira edi-
ção da pesquisa, reali-
zada de 23 a 25 de mar-
ço, quando 1.316 ges-
tores locais afirmaram 
enfrentar esse risco.

Municípios 
estão sem a 
2ª dose 

doses, chegou ao Brasil na 
noite da última quinta-feira.

SÓ PARA CAPITAIS
Segundo o Ministério, as do-
ses deverão ser usadas priori-
tariamente nas capitais em ra-
zão das condições específicas 

de armazenamento, que pre-
cisa ocorrer em temperaturas 
baixas. A distribuição está 
prevista para começar hoje.  

Os estados receberão as 
doses de forma proporcio-
nal e igualitária, e os frascos 
serão entregues em tempe-

raturas entre -25ºC e -15ºC. A 
conservação, nessa faixa de 
temperatura, pode ser feita 
apenas por 14 dias. Se man-
tidas em temperaturas de 
armazenamento entre 2ºC 
e 8ºC, o prazo para aplicação  
diminui para 5 dias.

‘Começamos a 
vacinar assim que 
a lei permitiu’, 
afirmou Ministro 
da Saúde, durante 
reunião da OMS

Ministro pede doação de vacinas
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FábiaOliveira

JUSTIÇA QUER SABER DECISÃO DA MODELO

A 
defesa de Andressa Urach tentou 
desistir da ação milionária movida 
pela modelo contra a Igreja Universal 

do Reino de Deus. Entretanto, o pedido não 
foi acolhido de pronto pela magistrada. Em 
decisão publicada dia 19 de fevereiro, a juíza 
considerou que, pelo fato da Igreja Universal 
ter comparecido espontaneamente no pro-
cesso e estar correndo o prazo para sua defe-
sa, era inviável a apreciação do pedido de 
desistência naquele momento. 

Nesta ação, Andressa Urach já havia saído 
derrotada, por unanimidade dos votos, ao ser 
indeferido o pedido de assistência judiciária 
gratuita. No último dia 12, porém, a juíza Fer-
nanda Carravetta Vilande, da 13ª Vara Civil de 
Porto Alegre, proferiu novo despacho pergun-

tando se Urach ainda quer desistir da ação. 
Procurada a defesa de Urach afirmou que ainda 
não decidiu se irá ou não desistir da ação.

Andressa Urach decidiu entrar na Justiça 
contra a Igreja Universal para pedir de volta 
os R$ 2 milhões doados à instituição nos 
últimos seis anos. Na ação, a modelo e em-
presária alega que precisa do dinheiro para 
sobreviver, já que seus recursos financeiros 
acabaram. Ela diz que o valor está calculado 
em cima das doações de veículos, joias e 
outros bens móveis, em especial uma TED de 
um milhão de reais. Andressa ainda ressalta 
as dificuldades por causa da perda de seu 
emprego na Record e afirma que sua demis-
são estaria atrelada ao  afastamento da 
igreja em novembro do ano passado.

D
IV

U
LG

A
ÇÃ

O
 

Dudu Surita, filho caçula do apresentador Emílio 
Surita, do programa ‘Pânico’, virou produtor musical. 
Ele, que já foi apresentador de televisão, radialista e 
digital influencer, agora produz músicas para cantores 
dos mais variados segmentos.
Recentemente ele fechou com a cantora pop Manu 
Cabanas, que era da gravadora de Rick Bonadio. A sin-
tonia dos dois foi tanta que Manu convidou Dudu para 
cantar em seu primeiro single produzido pelo próprio.
Além de dividir os vocais, Dudu Surita, vai participar 
do clipe e fará performances ao lado da cantora em 
programas de televisão. A previsão de lançamento é 
para o mês de junho em todas as plataformas digitais.

FILHO CAÇULA DE EMÍLIO 
SURITA VIRA CANTOR

REPRODUÇÃO INTERNET

D’Black, Andréa Sorvetão e o marido 
Conrado estão no elenco de jurados da 
atual edição do ‘Canta Comigo’, da Record 
TV. Em conversa com a coluna, os jurados 
falaram um pouco sobre os bastidores da 
atração em meio a pandemia de Covid-19. 
“Apesar de todas as dificuldades, tivemos 
muito cuidado da produção, tomamos 
muitas cotonetadas (testes de Covid 
PCR) e ,por fim, fé de que esse projeto vai 
além de um trabalho, ele é a nossa 
contribuição pra levar música e amor às 
casas de todos”, diz o cantor D’Black. 
 Para Conrado, o público pode esperar a 
entrega de um programa de qualidade. “O 
público pode esperar muita emoção, 
muitos candidatos bons, uma disputa 
muito acirrada desde o começo do 
programa. O público já pode ficar ciente 
de que vai se surpreender”, adianta.  
 Já Andréa Sorvetão falou sobre a 
expectativa para a final da atração, que 
deve ir ao ar no início de junho. “Temos 
grandes cantores do nosso país, que irão 
com certeza surpreender a nós e a todos 
os que estão assistindo de cada. Está um 
programaço. Podem esperar pra se 
emocionar demais e cantar junto em casa 
também. Não tem como. Nesse exato 
momento estou muito emocionada com 
uma apresentação que a gente acabou de 
ter aqui”, diz a ex-Paquita. 

JURADOS 
FALAM DAS 
GRAVAÇÕES

Andressa Urach tenta 

desistir de ação 

milionária contra 

Igreja Universal
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LUCAS PENTEADO BEIJA GIL, 

MAS TORCE POR JULIETTE

Lucas Penteado nem chegou ficar entre os tops dez, mas se tor-

nou um dos participantes mais marcantes do ‘Big Brother Brasil 

21’, depois de uma passagem polêmica, que culminou com a sua 

desistência ainda no primeiro mês do reality da Globo. Mesmo 

depois de ter trocado beijos com Gilberto durante uma festa, 

ele revelou que não torce para o economista pernambucano. 

Lucas acredita que a merecedora do prêmio de R$ 1,5 milhão 

do jogo é Juliette Freire. 

REPRODUÇÃO
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ENCERRAS AS ATIVIDADES 

RESTAURANTE DE FERNANDA GENTIL 
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Inaugurado em agosto do ano passado, nos moldes do ‘novo normal’ da pandemia de Covid-19, o 

restaurante japonês Sushi das Artes, que tem como sócia a apresentadora Fernanda Gentil, da TV 

Globo, encerrou as atividades recentemente. A coluna lamenta informar que a estrutura do estabe-

lecimento já começou a ser demolida, como mostra esta imagem que um amigo da coluna registrou 

na manhã de ontem. Localizado na Barra da Tijuca, o empreendimento culinário proporcionava ao 

consumidor a degustação dos pratos em tendas isoladas para evitar aglomeração. Mas para ter tal 

experiência, os clientes deixavam quase o valor de um rim para pagar a conta. A ideia era bacana, 

mas o preço certamente afugentou a freguesia. Tempos de crise, né?

LUCAS LUCCO ABANDONA 
FESTA APÓS CAIR EM CILADA 
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Na última quinta-feira, a cantora Gabi Martins cele-

brou os 32 anos do cantor Tierry, com quem namora 

desde o final do ano passado. A morena contratou um 

almoço íntimo idealizado por ela e executado pelo 

chefe Marcelo Assakawa. 

Seguindo as comemorações, eles fecharam a noite 

em um motel de luxo, em São Paulo, com decoração 

feita com pétalas, balões e surpresas, com trilha 

sonora de uma canção composta e gravada por ela 

especialmente para a data. A música tem o nome do 

amado, ‘Tierry’, e serve de termômetro para saber a 

quantas anda a relação.

O apartamento que Rafa Kalimann morava quando estava em São 
Paulo foi colocado à venda. A cobertura, localizada no bairro Jardins, 
área nobre da capital paulista, possui 190 metros quadrados e pode 
ser adquirida pela bagatela de R$ 4 milhões. Mas estejam cientes que 
está sendo pedido R$ 1 milhão de entrada e que o valor do condomínio 
é de R$ 1,9 mil. O imóvel era alugado por Rafa. Ele conta com três dor-
mitórios, sendo um suíte e duas vagas de garagem. Atualmente Rafa 
Kalimann mora em uma mansão no Rio de Janeiro, onde está a trabalho 
pela Globo.

COBERTURA À VENDA

DIA ROMÂNTICO

TI
ER

RY

POR AÍ
 n O Sesc RJ rea-

liza este mês o 
‘Desafio Game 
Sesc’, uma gin-
cana virtual que 
que vai mobilizar 
os fãs de jogos 
eletrônicos do 
estado. Serão 30 
dias ininterrup-
tos de desafios 
on-line. Para par-
ticipar, o jogador 
deve seguir o 
perfil da gincana 
no Instagram 
(@desafioga-
mesesc), onde 
serão publicadas 
as regras e todos 
os detalhes da 
competição.

Lucas Lucco caiu em uma cilada na noite da última quinta-feira. O cantor 

esteve no famoso condomínio Tamboré 2, em São Paulo, onde moram 

muitas celebridades, achando que estava indo ao local para uma reu-

nião de trabalho com alguns empresários. No entanto, chegando lá, ele 

notou que se tratava de uma festa com aglomeração. 

Era uma evento com DJ, bolo e até salgadinhos. O cantor ficou indignado 

por ter sido enganado e rapidamente deu as costas e foi embora: “Obvia-

mente ele não ficou e não estava de acordo. Ele jamais iria compactuar 

com aglomeração no meio de uma pandemia. Era uma cilada”, afirma 

a assessoria do artista. 

BOA FORMA

O SEGREDO DA 

A apresentadora Déborah Albuquerque, participante desta edição do ‘Power 
Couple Brasil’ ao lado do marido, Bruno Salomão, é adepta do treino eletrônico 
para manter o corpo ultra definido. A eletroestimulação é feita cinco vezes na 
semana, com o auxílio do personal e especialista na prática, Rafael Borges. 
Déborah atualmente ostenta uma forma impecável com 64cm de cintura.

SAMUEL MELIM

Aline Riscado resolveu ampliar seus horizontes no mundo dos negócios. A apresentadora e modelo virou 
empresária está lançando uma coleção de joias e adivinha quem é a garota-propaganda do empreendi-
mento? Ela mesma. Aline fez um ensaio sensual e até posou linda, leve e nua para Conexão Aline Risca-
do. “É uma linha inspirada nas minhas tattoos e na natureza com toda sua abundância”, diz.

ALINE RISCADO LINDA E NUA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Hora e a vez de ajustar a 
previdência pública

Embora sempre tenham ocu-
pado um lugar de destaque 
nas nossas vidas e nos nossos 

corações, a relação dos animais de 
estimação com os seus tutores veio 
se transformando ao longo dos úl-
timos anos. Hoje, além de fazerem 
parte da família, eles participam 
da rotina e influenciam muito nas 
decisões de compra e consumo. Di-
versos estudos, inclusive, apontam 
que quase metade dos donos de pets 
deixam de frequentar lugares que 
não aceitam seus bichinhos.

Volto à discussão da busca de 
equilíbrio financeiro e atuarial 
dos regimes próprios de previ-

dência subnacionais, os RPPS, onde, 
especialmente nos últimos anos, se 
observam déficits previdenciários fi-
nanceiros elevados e crescentes. Um 
exame cuidadoso do assunto é algo 
que se impõe tanto porque há exigên-
cias legais de certas providências a 
serem adotadas para arrumar a casa, 
como porque esse é talvez o único ca-
minho seguro para uma mais rápida 
retomada dos investimentos públicos 
e, portanto, do crescimento econômi-
co em nosso país.

Cabe lembrar, na sequência, e para 
piorar o quadro, que fomos atingidos 
por uma pandemia jamais vista ante-
riormente, havia-se imposto à União 
um teto de crescimento dos gastos 
dificílimo de cumprir, e não se aceita 
que ela se endivide mesmo que seja 
apenas para investir.

Se tomarmos o caso concreto do Es-
tado de São Paulo para exemplificar 
(lembrando que estados e municípios 
têm bem menor capacidade de admi-
nistrar déficits que a União, pois esta 
emite moeda e eles não), é chocante 
verificar quantos entes de grande di-
mensão e idade continuam atrasados 
em matéria de organização ou de apli-
car a lógica previdenciária.

Sem ter feito muito lá atrás, São 
Paulo conseguiu organizar uma pre-
vidência complementar (como as das 
grandes estatais), que é a etapa final 
do processo, e só depois começou a ar-
rumar seu velho regime de repartição 
simples, que se aplicava ao grosso dos 
seus servidores, em que se arrecadam 
contribuições destes de um lado, e pa-
gam-se benefícios aos que se aposen-
tam ou viram pensionistas, do outro.

Uma maior arrumação do regime 
antigo se tornou possível via a Emen-
da 103/19, a última das reformas es-
truturais aprovadas pelo Congresso, 
que obrigou os entes subnacionais a 

Estado amigo dos animais

Marcelo Queiroz  
sec est Agricultura, 
Pecuária, Pesca e 
Abastecimento

Raul Velloso 
consultor 
econômico 

Foi justamente diante dessa rea-
lidade que a Secretaria Estadual de 
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abas-
tecimento, atualmente responsável 
pelas políticas de proteção e bem-es-
tar animal (RJPET), desenvolveu o 
selo “Amigo Pet/Pet Friendly”.

A certificação, abraçada de ime-
diato pelo governador Claudio Cas-
tro, que tem sido grande apoiador 
das políticas em prol dos animais, 
possui o objetivo de identificar os 
estabelecimentos que se preocupam 
em receber bem os bichinhos de esti-
mação, permitindo a entrada e per-
manência deles com uma estrutura 
adequada. 

O selo teve adesão maciça de entida-
des representativas dos setores de co-
mércio de bens e serviços (Fecomércio-

aumentar as contribuições dos ser-
vidores para 14%, mas deixou que 
os demais itens fossem submetidos 
às respectivas assembleias legislati-
vas regionais. São Paulo submeteu e 
aprovou todos os demais itens, exceto 
um, aquele que permitiu que fossem 
cobradas contribuições suplementa-
res dos servidores, algo que até então 
não era permitido.

Que caminhos um estado antigo 
para efeito de previdência, como São 
Paulo, deveria ter seguido começan-
do lá atrás em sua linha do tempo? O 
que deveria ser feito e não se fez até 
agora, a não ser parcialmente? Des-
de muito, São Paulo, como a grande 
maioria dos demais, e além de aplicar 
o máximo das reformas de regras que 

viessem a ser aprovadas inicialmente 
para a União, deveria ter criado um 
segmento de capitalização para aplicar 
a solução única e definitiva dos pro-
blemas previdenciários, ou seja, pagar 
seus benefícios com base em poupança 
acumulada anteriormente, seja pelo 
empregador, seja pelos empregados.

Posteriormente seria a hora e a vez 
de destinar receitas novas como as 
de securitização e monetização de 
ativos, para ir transferindo gradati-
vamente toda a população mais an-
tiga de servidores para o fundo capi-
talizado, com benefícios a serem co-
bertos com as receitas de safra mais 
recente, sem falar na fixação de con-
tribuições suplementares seja dos 
empregadores, seja dos empregados.

-RJ), hotéis (ABIH e SindHoteis) e ba-
res e restaurantes (SindRio e Abrasel) 
e vem ganhando corpo nas cidades do 
interior do Estado do Rio de Janeiro. 

O que impressiona é que, lança-
do em dezembro de 2020, o certifi-
cado foi muito bem aceito entre os 
empreendedores que entenderam 
que os animais de estimação podem 
atrair clientes e potencializar seu 
negócio. Atualmente, foi alcançada 
a marca de mil empreendimentos 
certificados em todo estado.

Mais do que permitir a entrada 
dos pets nos estabelecimentos, o 
selo estimula a adoção, valoriza o 
empreendimento e se torna um im-
portante incentivador ao turismo, 
gerando impactos positivos no de-
senvolvimento econômico.

1 º de maio: 
luta para 
não viver 
de luto

Duda Quiroga 
vice-pres CUT-RJ 
e dir. SEPE-RJ e 
SinproRio

Da tristeza da perda e au-
sências ,  a  insegurança 
com empregos e condições 

dignas de sobrevivência. Um ver-
dadeiro caos, em que todos per-
demos colegas, muitos perderam 
empregos, e a maioria dorme sem 
enxergar a luz no fim do túnel que 
a vacinação poderia representar.

Enquanto o Brasil registrou dez 
novos bilionários desde março de 
2020 (segundo a Revista Forbes), 
justamente quando começou ofi-
cialmente a pandemia do novo 
coronavírus, a taxa de desempre-
go no país chegou a quase 15% no 
primeiro trimestre de 2021, de 
acordo com o IBGE. Diante deste 
cenário, como o governo Bolso-
naro trata a classe trabalhadora? 
Patinando para entregar um au-
xílio emergencial drasticamente 
reduzido, e sem garantir medidas 
de seguridade social.

Ao invés de seguir a Ciência, 
com vacinação em massa, distan-
ciamento social e uso de másca-
ras, a estratégia do Poder Execu-
tivo nas três esferas (federal, esta-

dual e municipal) foi se eximir de 
culpa e tentar diminuir o papel do 
Estado como provedor de políti-
cas públicas. Um exemplo disso é 
a PEC 32 (Reforma Administrati-
va), que visa fragilizar servidores 
e sucatear o atendimento público 
à população. 

Na Educação, fomos taxados de 
“vagabundos” (Ricardo Barroso - 
Progressistas) por parlamentares 
quando nos recusamos a voltar 
às aulas presencias. Isso mesmo 
diante de um estudo realizado em 
São Paulo que aponta incidência 
três vezes maior de contaminação 
entre profissionais de Educação. 
Aqui é preciso dizer objetivamen-
te: como professora, afirmo, quere-
mos trabalhar. No entanto, políti-
cas como o veto ao PL da Internet 
Grátis Para Alunos e Professores 
representam um apagão.

Mesmo diante do caos descri-
to até aqui, é possível transformar 
nossa indignação em ação coletiva. 
Vide o caso da Cedae. Após anos 
de investida por sua privatização, 
trabalhadores e cidadãos ainda re-
sistem em torno de um interesse 
comum. Água não é mercadoria. 
Educação e Saúde também não.

Continuaremos resistindo. Li-
vro na mão, vacina no braço e co-
mida no prato é a nossa luta dian-
te do caos.

“Um exame 

cuidadoso do 

assunto é algo 

que se impõe 

tanto porque 

há exigências 

legais de 

certas 

providências 

a serem 

adotadas”

“O selo 

estimula 

a adoção, 

valoriza o 

empreen-

dimento e 

se torna um 

importante 

incentivador 

ao turismo”

ARTE PAULO MÁRCIO

Aqui é preciso dizer 
objetivamente: como 
professora, afirmo, 
queremos trabalhar. 
Mas com segurança para 
evitar contaminação
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Novelas

A VIDA DA GENTE

 N Alice se emociona ao constatar 
que a história de Renato é ver-
dadeira. Manuela se aconselha 
com Iná. Marcos e Dora pensam 
em viajar com as filhas. Rodrigo 
conforta Manuela. Ana se esfor-
ça para conseguir tarefas como 
pentear os cabelos. 

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 N Mário não gosta do convite 
para trabalhar no Brasil, e Juan 
se anima com a possibilidade de 
rever Luna. Helena aconselha 
Úrsula. Téo revela a Enéas que 
está apaixonado por Luna/Fio-
na. Alan e Kyra/Cleyde procuram 
os ratos e se divertem no carro.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

IMPÉRIO

 N Maria Marta pressiona Zé Al-
fredo a revelar se tem amante. 
João Lucas ouve a discussão en-
tre seus pais. Magnólia e Severo 
vão à casa de Isis. Robertão torra 
o dinheiro que ganhou de Téo. 
José Alfredo encontra Kelly na 
rua. Robertão é assaltado.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO/GLOBO

GLOBO/MATHEUS CABRAL
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Após ser 

eliminada 

do ‘BBB 21’, 

Pocah diz 

que quer 

focar na 

carreira e 

trabalhar 

muito para 

ficar rica

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

DIVULGAÇÃO/GLOBO

TÁBATA UCHOA
tabata.uchoa@odia.com.br

V
iviane de Queiroz Pereira, mais conhecida como Pocah, teve 
uma trajetória de superação no “BBB 21”. A cantora de 26 anos 
não fez grandes alianças no jogo e acabou se vendo ainda mais 
sozinha depois que seus amigos foram sendo eliminados. Mas 

Pocah deu a volta por cima e chegou ao Top 5 do programa. Eliminada com 73,16% 
dos votos em um paredão contra Camilla e Gilberto, ela confessa que achou que 

os dias no programa seriam mais tranquilos. 
“Achei que seria um pouco mais fácil. As primeiras semanas foram muito pesa-

das, vivi coisas que não esperava viver. Mas tentei, bati de frente mesmo e, mesmo 
quando eu estava no fundo do poço, tentei dar a volta por cima, seja chorando, 

seja dormindo, seja me jogando nas festas. Eu vivo o extremo, não sei viver de 
metades”, analisa. 

DORMINHOCA
Pocah acredita que a solidão e o tédio possam ter sido fatores que influen-
ciaram na sua fama de dormir muito no reality. Assim que saiu, a funkeira 
viu os memes e garante ter levado tudo na esportiva. “Vi muitos memes, e 
passei mal de rir. Levei muito de boa e achei muito engraçado. Não gosto 
de insulto, falta de respeito comigo, com a minha família, minha índole, 
minha carreira; aí não é legal. Mas com os memes eu me diverti, morri de 
rir. Principalmente porque, por ter uma filha e o meu trabalho, aqui fora eu 
dormia pouco, tinha muita insônia. Não sei o que me deu no BBB. Talvez 
fosse a questão da solidão, do tédio e da dificuldade emocional de enfrentar 
tudo isso. Quando eu dormia, era um momento em que eu não sentia peso de 

nada, era um repouso mesmo”.
Ainda que tenha falado muito em “estratégia” quando estava na casa, Pocah 

confessa que não era uma grande jogadora. “Eu sempre justificava que ‘por es-
tratégia, iria fazer tal coisa’. Mas, pelo amor de Deus, quem eu quero enganar, 

gente? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, sou sincera. Na hora, no de-
sespero de estar em um paredão e prestes a emendar em outro, é horrível. 

O Tiago Leifert falava as coisas e, muitas vezes, eu não entendia nada”.

AMIZADES
Apesar de ter passado por momentos difíceis, 

Pocah garante que o reality show 
já deixou sau-

 N Pocah foi pedida em casa-
mento, ao vivo, na manhã de 
ontem, durante  participação 
no “Mais Você”. Ronan Souza, 
noivo da cantora, fez uma sur-
presa e emocionou a funkeira 
com uma declaração de amor e 
o pedido de casamento.  

Ela aceitou na hora. “Você 
é o amor da minha vida! Não 
acredito que está fazendo isso. 
Te amo tanto! Meu Deus, vou 
casar!”, disse a cantora, que já 
havia falado do noivo antes no 
programa. “Só deu para dar uns 
beijinhos nele, quero fazer mais 
coisas”, brincou.

O casal ainda convidou Ana 
Maria para madrinha.

‘Meu Deus, eu 
vou casar’

Noivo de Pocah fez pedido de casamento ao vivo
FOTOS DIVULGAÇÃO / TV GLOBO

‘NADA ME ABALA’‘NADA ME ABALA’
dades e a funkeira pretende manter a amizade 

com os colegas. “Sendo bem sincera, esse BBB deixou 
tanta saudade que eu quero muito ter amizade com todos que 

viveram ele comigo, sem exceção. Não foi fácil o que passamos juntos, 
mas o que aconteceu lá ficou lá dentro”, diz. “A pressão do jogo era muito 

grande, ficar longe da família era muito tenso. Aqui fora eu não teria me desen-
tendido com nenhum deles! Agora consigo ter uma dimensão bem maior de quem 

eu sou e de quem eu fui lá dentro.  

BRIGAS
Pocah teve duas brigas sérias. A primeira foi com Gilberto, que chegou a chamá-la de “basculho”. 

E a segunda com Juliette. Antes de entrar na casa, a cantora não achava que iria arrumar confusão 
com ninguém. “Fazia anos que eu não me desentendia com alguém. A pandemia também me fez muito 

calma. Eu pensei: ‘Com a paciência que eu estou, eu vou ganhar esse programa, sou a nova milionária’”, 
brinca. “Eu estava realmente numa fase em que lidava com tudo da minha vida de uma forma muito 
serena, tranquila. Quando eu entrei no BBB, foi o caos e a destruição (risos). Logo na primeira semana 
começaram as brigas, a gente fazendo oração... Cheguei ao Top 5 com muito jejum e oração, era propósito 
atrás de propósito. Segurei na mão de Deus e fui”. 

APRENDIZADOS
Um dos grandes aprendizados de Pocah no programa foi a empatia. “Aprendi a ser mais empática. A empa-
tia é muito importante, não só dentro da casa, mas em todo o mundo. Aprendi que eu posso chegar até o 
fundo do poço, posso me perder, mas eu não caio de vez e não paro de jeito nenhum. Nada mais me abala”.

“Agora é sorriso, fazer dinheiro, porque quero ficar rica, fazer música e bola para frente. Vou levar o 
BBB no meu coração como uma das maiores experiências da minha vida. Nunca mais vou julgar quem 
entra naquela casa. Ou talvez eu julgue um pouquinho... Não, mentira”, diz, aos risos. 

TORCIDA
Assim como quer manter a amizade com todos, Pocah também torce por todos os finalis-

tas do programa. “Essa pergunta é muito difícil. Convivi com eles e todos têm um lugar 
muito especial no meu coração.” 

PLANOS PARA O FUTURO
Agora Pocah quer trabalhar muito para ficar rica. “Pretendo conti-

nuar com a minha carreira, tenho muita coisa para mostrar. 
A música é a minha paixão. Quem sabe ficar rica e 

poderosa esse ano? Vou trabalhar muito 
para isso”.
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FLAMENGO VASCO

Rubro-Negro e Voltaço 
fazem a semi do Carioca
Equipes voltam a se enfrentar na reta final do torneio, hoje, no Raulino de Oliveira

DIVULGAÇÃO / FLAMENGO

Arrascaeta está relacionado para a semifinal contra o Voltaço

A
pós golear o Unión La 
Calera, o Flamengo 
volta as atenções para 
o Carioca. Hoje, às 

21h05, o Rubro-Negro encara 
o Volta Redonda, no primeiro 
jogo da semifinal da compe-
tição, no Raulino de Oliveira. 
Após a vitória sobre o time chi-
leno na Libertadores, o técnico 
Rogério Ceni deu a entender 
que pode rodar o elenco rubro-
-negro contra o Voltaço.

“Jogamos sempre com o 
melhor Flamengo possível, 
buscando as vitórias e seguin-
do o planejamento do começo 
do ano, quando começamos 
o Carioca quase que com um 
time sub-20. Usamos o time 
completo em três, quatro jo-
gos… Sabemos o quanto é im-
portante ser campeão carioca, 
ser campeão pelo Flamengo, 
e vamos rodar o elenco, usar 
todos os jogadores”, disse Ceni, 

na última terça-feira.
No último fim de semana, o 

Flamengo venceu o Volta Re-
donda, por 2 a 1, com gols de 
Michael e Vitinho. Na oportu-
nidade, a vitória deu ao Rubro-
-Negro o título da Taça Guana-

bara. O segundo jogo da semi-
final será no dia 8 de maio, no 
Maracanã, também às 21h05. 

GERSON É DESFALQUE
O Flamengo não poderá con-
tar com três de seus princi-

pais jogadores na semifinal 
de hoje contra o Volta Redon-
da, no Raulino de Oliveira. 
O técnico Rogério Ceni não 
terá Gerson, Gabigol e Fili-
pe Luís à sua disposição para 
colocar em campo. Segundo 
o clube, Gerson sentiu dores 
na parte posterior da coxa 
esquerda no treino de on-
tem. O camisa 8 deve reali-
zar exames mais detalhados 
hoje, mas está fora da partida 
contra o Voltaço. 

Já Gabigol e Filipe Luís 
foram poupados visando o 
jogo contra a LDU, pela Li-
bertadores, na terça-feira.

Além do trio, o Flamen-
go também não terá Rodri-
go Caio, que se recupera de 
lesão, e Léo Pereira, que fi-
cou fora após faltar ao trei-
no da última quinta-feira e 
ser flagrado em festa no dia 
anterior.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n O Vasco está afundan-
do em dívidas. São 832 mi-
lhões de reais em passivos, 
quase 250 milhões de reais 
a mais do que há dois anos. 
Isso com uma dívida de cur-
to prazo de R$ 314 milhões, 
como divulgou a diretoria no 
balanço de 2020. Pelo rosto e 
falas dos responsáveis pela 
atual administração, como o 
presidente Jorge Salgado, há 
salvação e o 2021 vai ser de 
reconstrução para o Gigan-
te. Resta acreditar nos pro-
fissionais. De amadorismo, 
o Vasco está cheio há 20 anos.

PREJUÍZO ENORME
DANIEL CASTELO BRANCO

NÃO ESPERO 
SURPRESAS, MAS...

A
s semifinais do Carioca vão começar. 
Muitos queriam e esperavam os tradi-
cionais times grandes do Rio, mas Volta 

Redonda e Portuguesa aprontaram durante a 
Taça Guanabara e garantiram suas vagas na 
fase mais importante. Não espero que Flamen-
go e Fluminense sejam surpreendidos. Ambos 
vivem ótima fase, com vitórias importantes da 
Libertadores e grupos qualificados o suficiente 
para chegarem à final do Cariocão. O Rubro-
-Negro encara o Voltaço no Raulino de Oliveira, 
hoje, e o fator casa pode fazer a diferença para 
um time extremamente organizado como é o 
do técnico Neto Colucci. É o jogo da vida desses 
atletas que lideraram a Taça Guanabara por 
várias rodadas. E é a chance de construir um 
resultado para depois segurar no Maracanã, 
onde o Fla já está acostumado a jogar e sobra-
ria na qualidade. A situação da Portuguesa é a 
mesma com o Fluminense, amanhã, no Luso-
-Brasileiro. Serão dois grandes jogos que vão 
animar o fim de semana. Podem me cobrar...

Flamengo e Volta Redonda se enfrentaram há uma semana

 nGabigol (foto), Gerson e 
Filipe Luís foram reavalia-
dos e não vão enfrentar o 
Volta Redonda hoje. As es-
trelas foram poupadas pe-
los desgastes dos jogos da 
temporada. Mas isso não é 
um grande problema. Na 
frente, Pedro, centroavan-
te que jogaria em qualquer 
clube do Brasil, entra. No 
meio, João Gomes dá conta 
do recado e Renê também 
sabe o que faz na lateral es-
querda. A importância de 
ter um elenco é essa.

SEM TRÊS 
ESTRELAS

PELA TAÇA RIO E O MILHÃO

 nVasco, Botafogo, Madureira e Nova Iguaçu vão em busca 
pela Taça Rio no novo formato do Carioca. Claro que os 
grandes são os favoritos e, na situação financeira de ambos, 
é muito importante que o milhão de reais entre no cofre do 
campeão. Diferentemente das semifinais do Carioca, acho 
que não teremos zebra na Taça Rio. O Cruzmaltino e o Alvi-
negro estão bem à frente dos outros dois times na disputa.
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Torneio servirá de preparação para a 
Série B do Campeonato Brasileiro

De olho na Série B, 
Cruzmaltino encara o 
Madureira pela Taça Rio

Eliminado precocemente 
da luta pelo título do Cam-
peonato Carioca, resta ao 
Vasco disputar a Taça Rio 
com o pensamento na pre-
paração para a Série B do 
Brasileiro. Em evolução 
sob o comando de Marce-
lo Cabo, que está invicto, o 
Cruzmaltino terá mais al-
guns jogos para encaixar de 
vez e o primeiro será o Ma-
dureira, hoje, às 15h15, em 
Conselheiro Galvão.

Com a vantagem do em-
pate nos dois confrontos, o 
Vasco pode encarar a Taça 
Rio como uma forma de 
ganhar mais confiança. 
Afinal, apesar da invenci-
bilidade sob o comando de 
Marcelo Cabo, foram ape-
nas cinco vitórias e outros 
seis empates em 11 jogos (os 
dois primeiros foram com 
time alternativo sub-20 e 

o treinador ainda não tinha 
assumido).

O Vasco dará atenção es-
pecial a alguns jogadores na 
parte física. O objetivo da co-
missão técnica é dar maior in-
tensidade ao time para a Série 
B. A recuperação de jogado-
res lesionados, como Talles e 
MT, e o reforço muscular de 
outros, como Marquinhos Ga-
briel, visa a deixar todo o gru-
po homogêneo.

Os jogos contra o Madurei-
ra e a possibilidade da final da 
Taça Rio ajudarão nesse obje-
tivo físico e também a manter 
o ritmo de competição para o 
time chegar bem já na estreia 
da Série B. Marcelo Cabo deve 
mandar a campo a equipe ti-
tular com Vanderlei, Léo Ma-
tos, Ricardo, Leandro Castan e 
Zeca; Andrey, Galarza e Bruno 
Gomes (Marquinhos Gabriel); 
Léo Jabá, Morato e Cano.

FLUMINENSE

BOTAFOGO

Marcos Felipe supera erro na 
estreia e volta a ser decisivo
Goleiro teve boa atuação na vitória sobre o Santa Fé 

Titular desde novembro de 
2020, quando assumiu a 
vaga de Muriel, Marcos Feli-
pe acostumou os torcedores 
do Fluminense com sua se-
gurança e frieza em momen-
tos decisivos. Mas quando 
cometeu pênalti bobo con-
tra a equipe do River Plate, 
na estreia na Libertadores, 
houve quem duvidasse dele. 
Só que o goleiro não se aba-
lou e rapidamente se recu-
perou, ajudando a garantir a 
vitória por 2 a 1 sobre o Santa 
Fé, fora de casa, com defesas 
importantes.

Ao todo, Marcos Felipe de-
fendeu cinco finalizações dos 
colombianos, sendo a princi-
pal delas já nos acréscimos, 
quando o time sofria pressão 
com um a menos. E a frieza 
nos lances decisivos rendeu o 
apelido de “Homem de Gelo” 
nas redes sociais.

“Procurei ser o mais frio 
possível até porque, princi-

Pela frieza no jogo, Marcos Felipe foi chamado de “Homem de Gelo” 

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

palmente depois da expulsão 
(do Egídio), a gente vivenciou 
momentos bem pesados. Pro-
curei ser frio para segurar o 
resultado”, disse o goleiro em 
entrevista ao site ‘Ge’.

Com Marcos Felipe, o Flu-
minense ainda conta com óti-
mo retrospecto. Afinal, desde 
que virou titular, o goleiro jo-
gou 32 partidas, com 19 vitó-

rias, 8 empates e 5 derrotas, 
com média de gols sofrida in-
ferior a 1 por jogo (levou 30).

“A gente enfrentou muita 
dificuldade, mas conseguimos 
vencer tudo isso. Fred fez dois 
gols e fico feliz de ter parcela 
de ajuda para a gente seguir 
fazendo uma boa campanha”, 
disse Marcos Felipe após o 
jogo de quarta-feira.

Kanu na mira do Atlético-MG
Galo tem interesse no zagueiro para reforçar as sua defesa

O zagueiro Kanu, do Botafo-
go, é um dos alvos do Atlé-
tico-MG para reforçar sua 
defesa. Segundo o portal 
“UOL”, após buscar informa-
ções sobre o jogador, o clu-
be mineiro estuda se fará ou 
não uma investida.

De acordo com a publi-
cação, o Centro de Inteli-
gência do Galo (CIGA) co-
lheu todos os dados do atle-
ta e passou ao diretor de 
futebol Rodrigo Caetano. A 
partir de então, ele busca- Kanu é monitorado pelo Galo

VITOR SILVA / BOTAFOGO

rá informações comporta-
mentais sobre o defensor. 
Ex-treinadores, dirigen-
tes e pessoas que convive-
ram com Kanu estão sendo 
ouvidas.

Para negociar 50% dos di-
reitos econômicos de Kanu, 
o Botafogo pretende embol-
sar entre R$ 6 milhões a R$ 7 
milhões. No início da tempo-
rada, o São Paulo esteve per-
to de fechar com o jogador 
por R$ 5 milhões, mas o ne-
gócio melou de última hora.

BENFICA VENCE NO PORTUGUÊS
Pela 30ª rodada, o Benfica venceu o Tondela, no Estádio João Cardoso. Com 66 pontos, 

os Encarnados estão em terceiro, atrás do Porto e do líder Sporting. O destaque foi 

Everton Cebolinha, autor de um golaço e da assistência para o gol de Pizzi.
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