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CONFIRA  
A RODADA  

SEMI DO CARIOCA

NILTON SANTOS

SEMI DA TAÇA RIO

PREFEITURA DO 
RIO ANTECIPA 
VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 
PARA GRUPOS 
PRIORITÁRIOS. 
RIO, P. 11

PORTO 
MARAVILHA 
REDUÇÃO DA 
BUROCRACIA SERIA 
IMPORTANTE  
PARA ATRAIR 
INVESTIDORES 
UM OLHAR SOBRE  
O RIO, P. 10

Menina diz à polícia que foi 
torturada nua por Jairinho
Na época com 5 anos de idade, K. contou que teve sua cabeça batida contra a quina da parede por diversas vezes por 
Jairo Souza em um possível motel. Numa das agressões entre os anos de 2010 e 2013, a menor teve que engessar o 
braço. Narrativas constam no relatório enviado ao Ministério Público, obtido com exclusividade por O DIA.  RIO, P. 4 E 5

DENUNCIADO PELO MP

RIO SUSPENDE SEGUNDA DOSE DA CORONAVAC POR 10 DIAS. P. 11

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7

Pensamentos 
positivos devem 
ser cultivados 
e os negativos, 
evitados  

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

Neste mês, 
tradição de rezar 
o Terço em casa 
pode ajudar a 
superar as feridas

SIDNEY REZENDE

Ex-presidente da 
Cedae, Wagner 
Victer avalia as 
consequências do 
leilão da empresa

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Veja dicas de um 
especialista para 
recuperar paladar 
e olfato após o 
coronavírus
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Aumento do 
metrô é adiado 
para sexta. Luz 
fica mais cara
Governo do Rio e concessionária 

não bateram o martelo para a nova 

tarifa do transporte, que pode su-

bir de R$ 5 para R$ 6,30. Já a Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica 

aciona bandeira vermelha. P. 13

SUPERA RIO

Durante a cerimônia 
de posse, governador 
Cláudio Castro falou que 
o pagamento beneficiará 
milhares de famílias e 
pequenos empresários. P. 11

Auxílio de 
R$ 200 já 
vai entrar 
este mês  
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Com o encerramento das atividades da Viação 
Acari, passageiros lamentam o fim das linhas 
456 e 457, que ligavam o Méier à Zona Sul. P. 3 

EMBARQUE EM 
UMA VIAGEM 
SEM VOLTA

REGINALDO PIMENTA

GLOBO/FÁBIO ROCHA
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R TÁ COM MORAL 
NA GLOBO
A ex-’BBB’ e influencer 

Rafa Kalimann 
interrompe as aulas 
de teatro para fazer 

novela e se lança 
como apresentadora 

do talk show ‘Casa 
Kalimann’. “Foi 

inesperado”, conta.  
P. 4 e 5
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BANHO DE 
SINCERIDADE
Fora do ‘BBB 21’, Viih 
Tube rejeita o rótulo 
de “falsa”, assume 
erro por ter jogado 
demais e explica 
o motivo de fugir 
tanto do chuveiro no 
confinamento. P. 14 

SAIBA AS DIFICULDADES PARA QUEM VAI SE APOSENTAR POR IDADE 
NO INSS. PANDEMIA AFETOU ARRECADAÇÃO DA PREVIDÊNCIA. P. 12

MENGÃO MENGÃO 
PÕE UM PÉ PÕE UM PÉ 
NA FINALNA FINAL

Com três de Pedro, Fla 
vence o Voltaço por 3 a 0 e 
poderá até perder por três 
gols de diferença na volta. 

Pela Taça Rio, ‘Vasco B’ é 
derrotado pelo Madureira 

por 1 a 0. ATAQUE, P. 8 
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Atual diretor da Assembleia Legislativa do Rio 
de Janeiro (Alerj), Wagner Victer é engenhei-
ro, administrador, ex-secretário de Estado de 

Energia, Indústria Naval e do Petróleo e ex-secretá-
rio estadual de Educação, ex-presidente da Faetec. 
Victer foi presidente da Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), onde fi-
cou por oito anos. “É lícito ressaltar que a sociedade 
vai perder muito com a privatização da Cedae, pois 
as tarifas irão aumentar. Um bom exemplo dessa 
estratégia equivocada é que governos liberais como 
São Paulo, o Doria, não fala em privatizar a Sabesp, 
e o Romeu Zema, em Minas, também não fala em 
privatizar a Copasa, suas estatais de saneamento”, 
comentou Victer nesta entrevista ao jornal O DIA. 
Com sua experiência na área de petróleo e gás, ele 
alerta que “devemos explorar melhor nessa área o 
desenvolvimento de parques tecnológicos. Temos 
que atuar em eventuais retomadas, em bases com-
petitivas da Indústria Naval Fluminense e também 
no desenvolvimento de centros, e voltados à ener-
gia renovável”.

ENTREVISTA 

Ex-presidente da Cedae fala       
das consequências do leilão

 n O senhor foi presidente da Ce-
dae. Quais as consequências do 
leilão da companhia? 

 L Estranhei profundamente a mo-
delagem feita pelo BNDES para a 
Concessão do Saneamento, pois 
dividiu o estado em 4 regiões, al-
gumas delas dentro do mesmo mu-
nicípio, colocando uma situação a 
qual no futuro irá acontecer, como 
bairros na capital, com diferentes 
tarifas. Outro aspecto é que as ta-
rifas vão aumentar muito para o 
consumidor final, pois é impossível 
para concessionárias privadas, que 
perderão imunidade tributária fe-
deral disponível a estatais, como a 
Cedae. Ao mesmo tempo, se simula 
pagar valor elevado de outorga e 
ainda ter que fazer R$ 30 bilhões 
de investimentos, o que acho um 
tremendo factoide, o que impe-
dirá, por pura matemática finan-
ceira, manter o processo tarifário 
atual. Um exemplo dessa estratégia 
equivocada é que governos liberais 
como São Paulo, o Doria, não fala 
em privatizar a SABESP, e o Romeu 
Zema, em Minas, também não fala 
em privatizar a COPASA, suas es-
tatais de Saneamento. Em municí-
pios da Baixada Fluminense e São 
Gonçalo, onde a Cedae não cobra a 
tarifa de esgoto, posso cravar que 
os consumidores terão um aumen-
to em sua conta de 100% em curto 
prazo.

 n Os funcionários da Cedae estão 
temerosos que 4 mil trabalhado-
res possam ser demitidos. Este 
temor faz sentido? 

 L Na realidade, não é um mero te-
mor, pois já foi anunciado a sua 
desmobilização e esse impacto so-
cial é extremamente preocupante 
para o nível de desemprego que te-
mos no Rio de Janeiro, não poden-
do ser agravado ainda mais, inclu-
sive com profissionais de grande 

experiência e qualificados. 

 n A população tem se assustado 
muito com notícias de contami-
nação da água por geosmina. 
Como resolver este problema? 

 L Geosmina não é jabuticaba exclu-
siva da Cedae. É algo errado, porém 
acontece em diversos locais do país 
e do mundo. Eu mesmo, que tenho 
casa na Região dos Lagos, já tive 
contato com a geosmina e lá é uma 
concessionária privada. Existe uma 
operação técnica com procedimen-
to formal que aprovei, quando pre-
sidente, para chegar ao consumi-
dor final, e que parece que não foi 
feita na primeira crise, por erro ou 
por omissão. O caso ocorre, pois os 
rios Ipiranga, Poços e Queimados, 
que fazem a contribuição para ba-
cia da captação da estação, são rios 
e onde o tratamento de esgoto não 
é atribuição da Cedae, e onde ela 
sequer tem contratos para isso. 

 n O senhor é engenheiro, egresso 
da Petrobras, pleno conhecedor 
da cadeia de petróleo e gás. Qual 
a saída econômica para o Rio? 

 L O Rio tem uma diversidade eco-
nômica muito ampla, mas a ques-
tão do petróleo e gás é relevante, 
não só por sermos a sede das prin-
cipais empresas de petróleo, mas 
especialmente por termos as maio-
res reservas da Bacia de Campos e 
também na Bacia de Santos. Deve-
mos buscar melhor explorar nessa 

cial ainda para colocação de ter-
melétricas, planta de fertilizantes, 
condomínios industriais, ao longo 
do Arco Metropolitano e plantas de 
derivados do Petróleo e de Petro-
químicos, que podem ser oriundos 
em uma unidade de produção de 
gás natural e até para potencializa-
ção do processo siderúrgico local, 
denominado HOT Bricket Iron.

 n Você foi responsável pela con-
cepção de diversos projetos que 
hoje são realidade no Rio de Ja-
neiro, como Porto do Açu. Como 
você vê esses novos potenciais? 

 L Porto do Açu é um dos projetos 
que me orgulho muito de ter conce-
bido e de ver a realidade acontecer. 
Talvez seja o grande alavancador 
do desenvolvimento do norte do 
estado, que reduz suas atividades à 
medida que as produções saem da 
Bacia de Campos para a de Santos. 
É fundamental união de esforços 
para melhorar a logística de aces-
so do Porto do Açu, chegando um 
ramal ferroviário e evitando que o 
Porto do Açu não comece a ser di-
lapidado em suas funções para se 
transformar em corredor de com-
modities de outros estados, como 
os do Centro Oeste e até de Minas 
que não agregam nada em empre-
gos e tributos ao Rio e até algumas 
loucuras, como querer exportar 
soja pelo Porto, sendo trazidas de 
caminhões gerando tráfego não de-
sejado em estradas do estado.  

WAGNER VICTER, DIRETOR DA ALERJ E EX-PRESIDENTE DA CEDAE

área o desenvolvimento de parques 
tecnológicos. Temos que atuar em 
eventuais retomadas, em bases 
competitivas da Indústria Naval 
Fluminense e também no desen-
volvimento de centros, e voltados 
à energia renovável. O petróleo é 
extremamente alavancador das 
atividades econômicas do Esta-
do, e não tenho a mínima dúvida 
que as empresas estarão atentas 
para esse momento, que é um mui-
to importante para o Brasil e que, 
portanto, requer também ação fir-
me dos órgãos reguladores como 
ANP e AGENERSA. As estratégias 
de desenvolvimento estabelecidas 
por diversos países na questão do 
pós-Covid, leva à reflexão de no-
vas posturas, já que juntos com a 
grande crise da saúde que estamos 
vivendo, estamos vivendo a grande 
crise dos empregos. 

 n O que o Rio precisa fazer para 
superar este difícil momento 
de luta por recuperação fiscal, 
financeira e econômica? 

 L O Rio tem locais e polos impor-
tantes para o desenvolvimento. Te-
nho pensado e estou modelando, 
como cidadão e engenheiro que 
atuou no setor de desenvolvimen-
to, um novo “hub” que é uma Cen-
tral de Desenvolvimento, relacio-
nado ao gás natural, com gasoduto 
marítimo, vindo da Bacia de Santos 
e entrando na Baixada Fluminense, 
via Itaguaí, onde há muito poten-

OCTACÍLIO BARBOSA/ DIVULGAÇÃO ALERJ

O petróleo 
é extrema-
mente ala-
vancador 
das 
atividades 
econômicas 
do estado”

Tarifas vão 
aumentar 
muito para o 
consumidor 
final”

É funda-
mental 
união de 
esforços 
para 
melhorar 
logística 
de acesso 
do Porto do 
Açu”

EXCLUSIVO Restaurante de  
Fernanda Gentil encerra as atividades 
FÁBIA OLIVEIRA

As mais lidasOnline

SidneyRezende

Anitta mais uma vez mostra  
ser sem noção.  
FÁBIA OLIVEIRA

Morre ex-integrante do Menudo 
FÁBIA OLIVEIRA

Um dos principais traficantes 
 do eixo SP-RJ é preso na Barra  
da Tijuca.  
RIO DE JANEIRO
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CAMINHOS QUE 
NÃO TÊM VOLTA
Encerramento de linhas da Viação Acari, após 57 anos, gera comoção na Zona 
Norte; ‘A 456 era um dos símbolos do Méier’, lamenta músico Gabriel Moura

YURI EIRAS

 > O músico Gabriel Moura, que fez 
a música Garota do Méier, homena-
geando a linha 456, lamentou a in-
certeza sobre o futuro da linha. Ele 
relembra que o trajeto era apelidado 
por ‘45Méier’ e considera que existe 
uma perda simbólica que deve ser 
considerada se a linha for extinta.

“A linha 456 em particular tem um 
lado simbólico do Méier por ser cha-
mada de 45Méier, mesmo depois de 
ter ido parar no Norte Shopping, pra 
quem viveu ela nessa época, conti-
nua tendo o mesmo apelido. Ficarei 
triste se ela não existir mais fisica-
mente, mas pelo menos poderá ser 
lembrada e festejada na canção Ga-
rota do Méier”, afirmou.

O músico, criado no bairro do Lins, 
tem na memória afetiva bons mo-
mentos com o 456. “Ia à praia descal-
ço, de sunga e sem camisa, queiman-

do o pé no assoalho quente do ônibus 
sob o calor de 40 graus do Rio. Pegava 
ele no ponto final, que era em frente 
à antiga Casa Mattos e desembarcava 
no final da linha, no Arpoador. Na vol-
ta, saltava na Rua 24 de Maio para su-
bir pro Lins pela Rua Pache de Faria”.

Rodrigo Lisboa, motorista da Aca-
ri há três anos, conta que a diretoria  
vem falhado com os funcionários e 
que diversas tentativas de acordo 
foram frustradas. A empresa cobre 
as linhas 607, 677 e 686, pelo consór-
cio Transcarioca, e as linhas 254, 277, 
456, 457 e 650, pelo Internorte.

“Estamos passando dificuldade, 
eu pago pensão, estou correndo risco 
de chegar uma intimação na minha 
casa e ser preso porque não estou 
conseguindo arcar com minhas des-
pesas, muito menos com a pensão 
dos meus filhos”, disse.

Ônibus homenageado em canção

Gabriel Moura

ARQUIVO PESSOAL

C
urtir o Maracanã, mergulhar em 
Copacabana, esticar até Ipanema 
e, enfim, voltar para casa. Ao lon-
go das décadas, as linhas de ôni-

bus 456 e 457 fizeram parada no coração 
dos moradores da Zona Norte por ser a 
principal ligação, muitas vezes negada, 
ao Centro e à Zona Sul da cidade. Elas e 
outras seis linhas correm risco de extin-
ção desde o anúncio do fim das atividades 
da Viação Acari, responsável pelo itine-
rário. Na última quarta-feira, a empresa 
de 57 anos anunciou o fechamento, o que 
pode deixar cerca de 600 funcionários de-
sempregados, e outros tantos passageiros 
a pé. Na sexta, houve paralisação. 

O 456, que por anos fez o icônico iti-
nerário Méier x Copacabana, virou até 
tema de música para o cantor e compo-
sitor Gabriel Moura, ex-Farofa Cario-
ca e 4 Cabeças, em letra que derrama 
amores pelo subúrbio e pelas paixões 
cariocas de verão. (Ela pega no Méier/O 
456/No Fim de semana/Vai à praia em 
Ipanema). “A linha é um dos símbolos 
do bairro”, diz o compositor.

Além do 456 (Norte Shopping x Si-
queira Campos), também são de res-
ponsabilidade da viação Acari outras 
sete linhas importantes que ligam a 
Zona Norte à Zona Sul, como 457 (Abo-
lição X Copacabana), 650 (Engenho 
Novo X Mal Hermes), 254 (Madurei-
ra x Calendária), 277 (Rocha Miranda 
x Candelária) e 607 (Cascadura X Rio 
Comprido). Durante a última semana, 
outras empresas fizeram temporaria-
mente o itinerário. O 457, por exemplo, 
rodou sob responsabilidade das viações 
Braso Lisboa e Verdun. Há negociações 
para que ao menos as linhas mais im-
portantes sejam remanejadas.

O estudante Wesley Ferreira, 28, é 
um dos passageiros que diariamente 
fazem viagem em um dos ônibus da 
viação. “O morador da Zona Norte tem 
esse orgulho próprio e os ônibus que 
fazem o trajeto no Méier, Abolição, Ca-
chambi e região têm total participação 
com isso. O 457, 456 foram responsáveis 
por me levar ao colégio, à universidade, 
são parte da trajetória”, afirma. 

GRAVE CRISE 

 N O cenário rodoviário da cidade do Rio é 
grave e outras viações podem acabar. A 
Acari é uma das 17 empresas que fecharam 
as portas desde 2015. Segundo o Rio Ôni-
bus, as falências são frutos do “sufocamen-
to financeiro por falta de passageiros pa-
gantes e carência de ajuda do Poder Público 
para operação”. O porta-voz do sindicato 
das empresas, Paulo Valente, cobra apoio 
municipal para a manutenção das linhas.

“Sem ajuda ou atendimento de ne-
nhuma das esferas de Governo, congela-
mento de tarifas há quase 30 meses e a 
queda de 50% dos passageiros pagantes 
desde março do ano passado, empresas 

como a Viação Acari não conseguem se 
manter em atividade por absoluta falta 
de caixa. O que temos é um grande pro-
blema estrutural sistêmico que tende a 
levar outras empresas à mesma situa-
ção”, opina Valente, que calcula déficit 
de R$1,3 bilhão no Rio Ônibus.

A expectativa é que a Acari mantenha as 
atividades até 21 de maio. Seus funcionários 
estão de aviso prévio, e na última sexta-fei-
ra realizaram uma assembleia para organi-
zar uma mobilização contra as demissões. A 
empresa cobre as linhas 607, 677 e 686 pelo 
consórcio Transcarioca e as linhas 254, 277, 
456, 457 e 650 pelo Internorte.

Sindicato das empresas: problema estrutural

DIVULGAÇÃO VIAÇÃO ACARI/ACERVO PAULO ROBERTO

O morador tem esse orgulho 
próprio. O 457, 456 foram 
responsáveis por me levar 
ao colégio, à universidade

WESLEY FERREIRA, estudante

Colaborou o estagiário Jorge Costa Compositor e músico Gabriel Moura pegou a linha 456 durante anos

Após 57 anos, Viação 
Acari anunciou fim das 
atividades na última 
quarta-feira

O DIA I DOMINGO, 2.5.2021    3



Vítima, na época com 5 anos, afirmou que ficou nua e acabou 
espancada. MP pediu a prisão preventiva do vereador carioca

U
m lugar com a pare-
de escura, com uma 
cama, TV, banheiro, 
piscina do lado de 

fora. Para entrar, era neces-
sário abaixar a cabeça den-
tro do carro. Assim a menor 
K.; que na época tinha 5 anos 
de idade, descreveu aos poli-
ciais da Delegacia da Criança 
e Adolescente Vítima (DCAV) 
um dos locais em que foi leva-
da, sozinha, por Jairo Souza, 
o Dr. Jairinho. Nesse quarto, 

a possível descrição de um 
motel, K. disse que foi obriga-
da a ficar nua, entrar debaixo 
do chuveiro, e teve sua cabeça 
batida contra a parede diver-
sas vezes por Jairinho, vesti-
do somente de sunga. Ela não 
teria sofrido abuso sexual.

No depoimento, realizado 
no último dia 23 de abril, ela 
relembrou diversas agressões 
que Jairinho teria praticado 
entre os anos de 2010 a 2013, 
inclusive uma que resultou 
em um braço engessado. Os 
detalhes constam no relató-
rio policial enviado ao Minis-
tério Público, na sexta-feira, e 
obtido com exclusividade por 
O DIA. A promotora do caso, 
Eliza Fraga, denunciou à Justi-
ça, no mesmo dia, Jairinho por 

tortura majorada e pediu sua 
prisão preventiva. 

O depoimento da criança 
foi cedido a um policial es-
pecializado, de acordo com 
a Lei Federal 13.431/2017. 
Nele, foi utilizado o método 
‘Peace’, que é um interrogató-
rio humanizado. O relatório 
destaca que o “protocolo tem 
os seguintes fundamentos: 
evitar perguntas sugestivas, 
utilização de perguntas aber-
tas, permitir o relato livre e 
espontâneo, tratar o entre-
vistado com cordialidade e 
estabelecer confiança”.

Assim, a menina disse ao 
agente que Jairinho sem-
pre a levava, sozinha, para 
ir lanchar na rua e pratica-
va as agressões. Segundo a 

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Mãe de Henry 
passará por novo 
isolamento na 
penitenciária

Monique 
Medeiros 
recebe 
alta 
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Monique volta à penitenciária

Internada para tratar a co-
vid-19, Monique Medeiros 
da Costa e Silva recebeu 
alta hospitalar na noite de 
sexta-feira. A mãe de Henry 
Borel, que estava internada 
no Hospital Penitenciário 
Hamilton Agostinho, no 
Complexo Penitenciário de 
Gericinó, em Bangu, desde 
o dia 19 de abril, já foi trans-
ferida de volta para o Insti-
tuto Penal Ismael Sirieiro, 
em Niterói, na Região Me-
tropolitana. Na unidade, a 
professora irá passar por 
um novo isolamento social 
de 14 dias, que segue os pro-
tocolos de combate ao novo 
coronavírus da Secretaria 
de Administração Peniten-
ciária (Seap). 

Monique testou positi-
vo para o novo coronaví-
rus após fazer o exame no 
Instituto Penal Ismael Si-
rieiro, penitenciária em 
que estava presa tempora-
riamente desde o dia 8 de 
abril. A professora também 
contraiu uma infecção uri-
nária pouco antes de testar 
positivo para covid-19. Ela e 
o ex-namorado, o vereador 
Dr. Jairinho (sem partido) 
são acusados de serem os 
responsáveis pela morte de 
Henry Borel, quatro anos. 

criança, ele a segurava de-
baixo d’água, às vezes com 
ambos os pés em cima dela; 
dava socos na barriga, e batia 
muito a cabeça dela nas pa-
redes ou na quina da piscina. 
Além disso, utilizava sacos 
plásticos para sufocá-la.

As agressões eram acom-
panhadas de tortura psico-
lógica, o que evitava que ela 
contasse a seus familiares. 
Sua mãe, N; na época com 19 
anos, era namorada de Jairi-
nho e só tomou conhecimen-
to das agressões quando o re-

lacionamento teve fim.
Segundo ela, os dois che-

gavam a viajar juntos com a 
criança. Em uma dessas via-
gens, N. aceitou um remédio 
oferecido pelo vereador, mas 
não o engoliu. Ao levantar da 
cama, o flagrou segurando os 
braços da filha, que dormia 
em um sofá.

A criança passou a vomi-
tar na presença dele, a ficar 
muito nervosa e chorar com-
pulsivamente. A avó de K. 
notou o comportamento da 
neta e a afastou de Jairinho.

REPRODUÇÃO

Viagem a Mangaratiba, ocasião em que Jairinho segurou braços de K. de madrugada, segundo investigação

Menina diz à polícia que 
foi torturada por Jairinho 
em possível motel

Menina disse 
ao agente 
especializado que 
Jairinho sempre a 
levava, sozinha, 
para ir lanchar na 
rua e praticava as 
agressões
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P
assei o mês lendo 
“Memórias, Sonhos e 
Reflexões” do psiquia-
tra suíço Carl Gustav 

Jung. Terminei a coluna de 
domingo passado citando-o. 
‘Por acaso’, assisti a entrevista 
dele legendada, no You Tube. 
Depois, no mesmo canal, al-
guém leu um dos capítulos do 
livro - “Visões” - que trata da 
experiência de quase morte 
pela qual passou em 1944.

Interessei-me então em sa-
ber mais sobre as ideias dele. 
Minha esposa – psicóloga de 
formação Jungiana – tinha o 
livro mencionado, e assim co-
mecei aventura por um mun-
do desconhecido. Para minha 
surpresa, pude entender rela-
tos do autor, e não me preocu-
pava em compreender termos 
técnicos que usava.

Suas vivências e experiên-
cias despertaram em mim vívi-
do interesse. Nas colunas des-
te mês pretendo transcrever 
trechos do vasto e rico mate-
rial, fruto de alma sedenta por 
conhecimento de Si mesmo.

Jung parece ter sido fiel ao 
seu destino. Pesquisador in-
cansável da alma humana, 
sentia como dever inarredá-
vel deixar legado à humanida-
de, que lhe facilitasse acesso 
à riqueza pouca acessada do 
inconsciente. Amigo de Freud 
– pai da psicanálise -, acabou 
por se afastar quando per-
cebeu que algumas de suas 
ideias eram inconciliáveis. 
Para Jung, a verdade – pelo 
menos até onde a percebia – 
importava mais do que qual-
quer outra coisa. Foi fiel a isso.

Todos os capítulos do livro 
são interessantes, mas a partir 
da semana que vem trarei cita-
ções daquele em que o autor 
procura entender a possibili-
dade da vida depois da morte. 
Vem comigo?

FALANDO 
COM JUNG

FERNANDO 

MANSUR

ALEGRIA

NO AR

Fernando Mansur: Radialista. Escritor. 

Professor. Graduado em Letras pela 

Universidade Católica de Minas Gerais 

(Ponte Nova). Mestre e doutor em 

Comunicação pela UFRJ.  

BLOG FM_FERNANDO MANSUR

COM A PORTA ABERTA

Após discussão, tirou criança da mãe e acelerou carro 

 N Em depoimento ao titular da 
DCAV, Adriano França, no dia 
de sua prisão, Jairinho disse 
que nunca ficou sozinho com a 
criança, e que o relacionamen-
to dele com a mãe da menina 
era somente para fins sexuais. 
No entanto, várias fotos mos-
tram a convivência do casal, 
inclusive em viagens, com a 

criança. Em um dos registros, N. 
posa segurando a filha, ao lado 
do vereador, em Mangaratiba. 
Foi nessa ocasião que os investi-
gadores acreditam que ele teria 
tentado dopar N. para agredir K., 
de madrugada.

N. relatou também que uma 
vez teve uma discussão com Jairi-
nho, em um restaurante na Barra 

da Tijuca, e saiu a pé do local, 
juntamente com a filha. Jairi-
nho a seguiu de carro e, como 
ela se recusou a entrar no veí-
culo, ele pegou a criança pela 
cintura, “colocou-a dentro do 
veículo e saiu do local com a 
porta aberta, momento em 
que N. saiu correndo atrás do 
veículo gritando”.

Jairinho e N. 

namoraram 

durante 4 anos

 > Em um dos episódios 
de agressão que sofreu 
de Jairinho, K. chegou 
a ter fortes dores no 
ombro, o que fez a mãe 
levá-la ao hospital. Na 
época, a criança fazia 
aula de jiu-jítsu e, com 
medo, disse à mãe que 
se machucou na aula.

Foram quadro idas 
ao hospital para tratar 
do braço, no período 
de abril a maio de 2011, 
ocasião em que teve o 
membro engessado. 

A polícia conseguiu 
recuperar os boletins 
médicos da época e os 
anexou como prova. 

Além disso, localizou 
o professor de jiu-jítsu 
da academia, que já 
fechou. 

Em depoimento, ele 
afirmou que havia um 
procedimento para 
quando algum aluno 
se machucava: anotar 
em um caderno. E, ele 
se lembra que K. “nun-
ca sofreu, durante os 
treinamentos, qual-
quer lesão, bem como 
nunca reclamou e nun-
ca chorou”. 

Professor 
nega lesão 
em aula

DEPOIMENTOS

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Dr. Jairinho está preso acusado pela morte do menino Henry

REGINALDO PIMENTA - 08/04/2021
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FénoRio

mistérios do Senhor Jesus. 
Em um mundo extremamente marca-

do pelas correrias do dia a dia e, princi-
palmente, neste tempo difícil da pan-
demia, a oração do Terço pode ser uma 
verdadeira ajuda para superar as feridas 
atuais. Este método de oração está 
muito distante de ser uma repetição 

mecânica, mas pode ser um verdadeiro 
caminho de contemplação dos mistérios 
da vida de Cristo.

Que a contemplação do rosto de Cris-
to, juntamente com o coração de Maria, 
nossa Mãe, nos torne ainda mais unidos 
como família espiritual e nos ajude a 
superar este tempo difícil.

E
stamos no mês de maio, quando 
os católicos manifestam de forma 
particularmente intensa o seu 

amor e devoção à Virgem Maria. Neste 
mês, é tradição rezar o Terço em casa, 
com a família; dimensão esta que as 
restrições da pandemia nos forçaram 
a valorizar, inclusive do ponto de vista 
espiritual.

Neste ano em especial, o Papa Fran-
cisco nos convocou para fazer uma “ma-
ratona de oração” pelo fim da pandemia 
do coronavírus. Trinta Santuários, repre-
sentativos de todo o mundo, conduzirão 
a recitação do Terço todos os dias com o 
tema: “De toda a Igreja subia incessan-
temente a oração a Deus”.

Católicos de todo o mundo são convi-
dados a meditar, através da oração do 
Terço, os mistérios da vida, paixão, morte 
e ressurreição do Senhor. O Terço sempre 
foi a oração dos simples e pequenos, e de 
todos os que desejam se fazer humildes 
diante da presença de Deus. Não se trata 
de uma fórmula com altos conceitos 
teológicos e complicados, mas de uma 
repetição simples e passiva diante dos 

Coluna publicada 

aos domingos

Padre Omar

Reitor do Santuário do Cristo Redentor do Corcovado

 Faça perguntas  
ao Padre Omar pelo e-mail 

padreomar@padreomar.com 
Acesse também 

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

padreomarraposo

“Católicos devem 
meditar, através da 
oração do Terço, os 
mistérios da paixão, 
morte e ressurreição”

“Em um mundo de correrias do 
dia a dia e de pandemia, a oração 
do Terço pode ser verdadeira 
ajuda para superar feridas”

MARATONA 
DE ORAÇÃO

REZAR O TERÇO
ARTE O DIA
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CaminhodaSabedoria
Bispo Abner Ferreira

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

n site: 

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

n e-mail: 

caminhodasabedoria@
odia.com.br

“P
enso, logo existo”. A frase de Descartes mostra 
o quanto é vital para o ser humano o “pensar”. 
O pensamento elabora conceitos, idealiza, dá 

significado, cria juízos e faz com que tenhamos dentro de 
nós um universo bem peculiar. Com ele é possível viajar 
sem sair do lugar. O problema é quando usamos os pen-
samentos como munições contra nós mesmos. Criamos 
problemas que não existem, lembramos de coisas que 
nos põe para baixo e, em minutos, nos destruímos, fica-
mos atormentados e acumulamos pensamentos desne-
cessários. Assim como os pensamentos positivos devem 
ser cultivados, os negativos devem ser evitados. 

Contrário a isso, temos o 
pensamento positivo. Pensar 
positivo é basicamente enxer-
gar o lado bom das coisas do 
seu passado e presente e, ao 
mesmo tempo, ter confiança 
e otimismo no futuro. 

A Bíblia fala sobre isso: 
“Finalmente, irmãos, tudo 
o que for verdadeiro, tudo 
o que for nobre, tudo o que 
for correto, tudo o que for 
puro, tudo o que for amável, 
tudo o que for de boa fama, 
se houver algo de excelente 
ou digno de louvor, pensem 
nessas coisas” (Filipenses 
4.8). E ainda: “Mantenham 
o pensamento nas coisas do 
alto e não nas coisas terre-
nas” (Colossenses 3.2). 

Deus nos deu a capacida-
de de abstração e raciocínio 
para usarmos da melhor 
maneira. Pensamento fixo 
em coisas negativas, ruins, 
em maldade, ganância e em 
tantas outras inclinações car-
nais geram más atitudes que 
terminam nos afastando de 
Deus e dos princípios da sua 
Palavra. E se existe alguém de 
quem não podemos esconder 
os nossos pensamentos, esse 
alguém é Deus. “Senhor, tu 
me sondas e me conheces. 
Sabes quando me sento e 
quando me levanto; de longe 
percebes os meus pensamen-
tos” (Salmos 139.1-2). 

Controle os seus pensa-
mentos, pois a sua forma de 
pensar pode mudar tudo! 
Deus te abençoe.

O imperador-filósofo Mar-
co Aurélio disse que “a feli-
cidade de sua vida depende 
da qualidade de seus pensa-
mentos” e, embora ele tenha 
ignorado a parte neurobioló-
gica dessa afirmação, séculos 
depois a neurociência provou 
que estava certo. 

Toda vez que temos um 
pensamento, ocorre uma rea-
ção bioquímica no cérebro e 
certas substâncias químicas 
são liberadas, enviando men-
sagens para o resto do corpo. 
Quando as recebe, ocorre 
uma série de reações físicas 

para alinhar o estado do cor-
po com o pensamento origi-
nado. Percebeu como o pen-
samento motiva suas ações? 

Pensamentos positivos nos 
recarregam e devem ser culti-
vados, ao passo que a negativi-
dade e pessimismo consomem 
energia e atraem mais negati-
vidade. Pensamentos negati-
vos são uma coisa natural. Eles 
vêm e vão. Mas quanto menos 
você deixar que eles perma-
neçam, melhor será. Agora, é 
importante que você saiba que 
nem todos os pensamentos 
negativos vêm da sua própria Coluna publicada aos domingos

Pensamentos 
positivos nos 
recarregam e devem 
ser cultivados. 
A negatividade 
consomem 
energia e atraem 
negatividade”
BISPO ABNER FERREIRA

ARTE KIKO

POSITIVIDADE

SUA FORMA DE PENSAR 

PODE MUDAR TUDO

mente. Muitos são externos. 
Se você assiste um noticiá-

rio, por exemplo, aquela notí-
cia de violência fica na mente 
e pode colocar você pra bai-
xo. Sempre que perceber que 
um pensamento assim está 
tomando conta da sua men-
te, procure se concentrar em 
algo positivo. Dá certo! É uma 
questão de prática.

Pensar em excesso também 
é um problema, assim como 
tentar adivinhar o que o outro 
está pensando. Esse último é 
feito com muita, mas muita 
frequência no dia a dia. Tira-
mos conclusões precipitadas 
quando fazemos essa leitura 
de “adivinhar”. Muitas vezes 
associamos a situação aos nos-
sos próprios sentimentos, nos-
sa insegurança, medo, etc. É a 
maneira como nós olhamos 
a situação e damos por fim 
nossa interpretação, fazendo 
muitas previsões equivocadas.
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BOTAFOGO

Alvinegro encara o Nova 
Iguaçu pela Taça Rio 
Pressionado depois das eli-
minações no Carioca e na 
Copa do Brasil, o Botafogo 
ainda gera mais dúvidas do 
que certeza na temporada de 
2021. Para tentar diminuir 
a desconfiança do torcedor 
para a disputa da Série B, o 
time de Marcelo Chamusca 
tem na Taça Rio uma chan-
ce de mostrar evolução. 
Para isso, precisa de uma 
boa atuação hoje, diante do 
Nova Iguaçu, pela primeira 
partida da semifinal, no Nil-
ton Santos, às 18h.

Como terminou apenas 
em sétimo lugar na Taça 
Guanabara, o Botafogo não 
terá a vantagem do empate 
nos dois confrontos contra o 
Nova Iguaçu. E, por mais que 
a disputa da Taça Rio seja 
mais simbólica, a conquista 
do troféu com atuações mais 
convincentes são importan-
tes para o time chegar bem 
à Série B. Afinal, o técnico 
Marcelo Chamusca já sofre 
pressão por parte dos torce-
dores, incomodados com as 
recentes atuações. 

FLUMINENSE

Tricolor pega a Portuguesa
LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Bobadilla: titular hoje no ataque

Com as atenções voltadas 
para a Libertadores, o Flu-
minense tem que olhar para 
a primeira partida da semifi-
nal do Campeonato Carioca, 
hoje, contra a Portuguesa, 
às 16h, no Luso-Brasileiro. A 
tendência é que o técnico Ro-
ger Machado mande a cam-
po uma equipe reserva, devi-
do à desgastante maratona 
da equipe. O Tricolor tem a 
vantagem de dois empates.

Depois de sofrer com a 
logística de viagem na vitó-
ria por 2 a 1 sobre o Santa Fé 
(COL), na cidade de Arme-
nia, o Fluminense retornou 
ao Rio apenas na quinta-fei-
ra, no fim da tarde. Além dis-
so, nesta semana a delega-

ção tricolor voltará a jogar 
na Colômbia, desta vez con-
tra o Junior Barranquilla, 
na quinta. Por isso, devido 
ao cansaço das viagens, os ti-
tulares possivelmente serão 
poupados.

a palinha do apolinho

VITOR SILVA/BOTAFOGO

SEGUNDONA É PARA OS FORTES

É HOJE: FLU X 
PORTUGUESA

PEDALADAS

 N Fluminense e Portugue-
sa iniciam hoje, no Está-
dio Luso-Brasileiro, a luta 
por uma vaga na final do 
Campeonato Carioca com 
inegável favoritismo trico-
lor, até pela vantagem no 
caso de empate. Cauteloso, 
o técnico Roger Machado 
alerta para as dificulda-
des. A equipe vem de jogo 
desgastante na Colômbia, 
pela Libertadores, e sabe 
que vai pesar. Cabe a Por-
tuguesa dificultar as coisas 
e tem capacidade para isso. 
Não chegou às semifinais 
por acaso, teve tempo para 
se preparar e vai em busca 
de um sonho.

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

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

 NO Vasco e o Botafogo de 
Chamusca (foto) que tratem 
de se preparar para enfren-
tar as dificuldades que os es-
peram na corrida pela volta 
à Primeira Divisão. O cam-
peonato da Segunda Divisão, 
que a CBF rotula de Série B 
para tentar suavizar, é o ver-
dadeiro torneio da morte. 
São vinte clubes se enfren-
tando em 38 rodadas, turno 
e returno, pontos corridos, 
tudo como na divisão de eli-
te. A grande diferença está 
nos objetivos. Na Primeira 
Divisão, os clubes brigam 

pelo título, por vagas na Li-
bertadores, Sul-Americana, 
ou seja, o desastre só aconte-
ce se chegar entre os quatro 
últimos. Na Segundona, a es-
calada é inversa, precisam de 
fôlego de maratonista para 
terminar entre os quatro pri-
meiros e a prioridade não é 
nem ser campeão, é não ser 
quinto. Acrescente a isso difi-
culdades com longas viagens, 
logística, queda brutal no fa-
turamento, cobrança acirra-
da das torcidas e o resultado é 
esse: briga de foice no escuro, 
não é para qualquer um.

 N O Corinthians em que-
da livre: cofre vazio, tor-
cida em pé de guerra, o 
Campeonato Brasileiro 
chegando e o pavio aceso.

 N O Campeonato Cario-
ca correu bem até ago-
ra, com alguns erros de 
arbitragem, mas nada 

demais. O VAR está de vol-
ta nas semifinais. Será que 
aprenderam?

 N A Conmebol disponibi-
lizou vacinas para atletas 
e provocou protestos dos 
mesmos que acham natural 
vacinar em prioridade os 
olímpicos.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Fred foi decisivo na vi-
tória do Fluminense sobre 
o Santa Fé, na Colômbia, 
por 2 a 1. Fez os gols, se 
isolou como segundo arti-
lheiro da história do clube 
e quer mais.

 N Depois de perder para 
o Inter de Limeira, Abel 
Ferreira disse que, para 
o Palmeiras, o Paulistão 
só serve como treino. 
Não conhece a história 
do clube onde trabalha.

NEYMAR BRILHA NO FRANCÊS
Com um gol e uma assistência para Marquinhos, Neymar (foto) 

comandou a vitória do Paris Saint-Germain por 2 a 1 sobre o Lens, 

ontem, no Parque dos Princípes, pelo Campeonato Francês.

VASCO

Derrota 
para o 
Madureira

No primeiro embate pela 
semifinal da Taça Rio, deu 
Madureira. Com 11 jogado-
res poupados, titulares na 
maior parte, o Vasco pagou 
o preço pela falta de entro-
samento na derrota por 1 a 
0, ontem, em Conselheiro 
Galvão. Sampaio marcou 
para o Tricolor Suburbano 
e o Vasco, que tinha a van-
tagem do empate, precisa 
vencer o jogo de volta no 
próximo sábado, em São Ja-
nuário, para avançar à final.

Além de Léo Matos, sus-
penso, Marcelo Cabo de-
cidiu preservar o capitão 
Leandro Castan, Ernando, 
Miranda, Zeca, Andrey, 
Carlinhos, Matías Galarza, 
Marquinhos Gabriel, Mo-
rato, Gabriel Pec e Cano. 
Todos treinaram na ontem 
pela manhã no CT do Al-
mirante. E fizeram falta na 
partida de ontem.

AFP

FLAMENGO

Com três gols de 
Pedro, Mengão 
vence o Voltaço
Rubro-Negro abre grande vantagem sobre o Volta Redonda 
na disputa pela vaga na final do Campeonato Carioca

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

D
e olho na Liberta-
dores, o Flamengo 
jogou com três joga-
dores considerados 

titulares — outros quatro 
entraram no segundo tempo 
—, o que foi suficiente para 
praticamente se garantir na 
final do Campeonato Cario-
ca. Com dois gols de Pedro 
em assistências de Michael, 
o Rubro-Negro fez 3 a 0 no 
Volta Redonda, no Raulino 
de Oliveira, e agora pode per-
der por até três gols de dife-
rença na volta, no próximo 
sábado, no Maracanã.

Mesmo com apenas Diego 

Alves, Willian Arão e Ever-
ton Ribeiro da equipe prin-
cipal, o Flamengo mostrou 
desde o início que não pre-
tendia deixar de lado o Ca-
rioca. Pressionou e buscou o 
ataque, mas perdeu muitas 
chances e dois titulares aca-
baram sendo os personagens 
no primeiro tempo.

Diego Alves salvou em 
chute de Alef Manga após 
contra-ataque, aos 32 minu-
tos, na única chance de peri-
go da bem armada equipe do 
Volta Redonda, que deu tra-
balho, mas pouco assustou. 
E Everton Ribeiro teve gran-

de chance ao aparecer cara a 
cara, mas diante da má fase, 
chutou na trave, aos 24. O 
camisa 7 rubro-negro ainda 
deu o passe para Pedro, que 
parou em grande defesa de 
Andrey, aos 35. 

Com espaço, faltava ao 
Flamengo caprichar para 
resolver o jogo. E isso acon-
teceu logo após a volta do 
intervalo. Em duas boas 
jogadas, uma pela esquer-
da e outra pela direita, Mi-
chael achou Pedro, que na 
pequena área marcou os 
gols, aos 4 e 7 minutos. Foi 
o suficiente para nocautear 

O Flamengo pode 
perder por até três 
gols de diferença no 
jogo de volta

o time do Volta Redonda.
A vitória garantida per-

mitiu ao técnico Rogério 
Ceni colocar Bruno Hen-
rique, Diego, Arrascaeta e 
Bruno Viana, para poupar 
Everton Ribeiro e Arão. Mas 
o volante virou preocupação 
para o duelo com a LDU, na 

terça-feira, pela Libertado-
res, ao sair sentindo descon-
forto na coxa direita. Modi-
ficado, o Flamengo relaxou e 
tomou alguns sustos no fim, 
mas foi Pedro quem marcou 
mais um, no último lance do 
jogo, de peito, após cruza-
mento de Arrascaeta.

Será mais uma oportu-
nidade de os reservas mos-
trarem serviço. Na última 
rodada da Taça Guanabara, 
diante do Madureira, Hud-
son e Lucca não foram bem 
e acabaram fora do jogo da 
Libertadores. Em compen-
sação, Bobadilla estreou no 
Carioca e ganhou nova chan-
ce contra o Santa Fé. 

Além disso, Roger Macha-
do poderá seguir dando se-
quência para algumas con-
tratações, até mesmo para 
avaliar a possibilidade de 
aproveitá-los na equipe ti-
tular em breve, casos de Ca-
zares, Manoel, Wellington e 
Abel Hernández. David Braz 
também pode estrear.

Pedro festeja 

um dos seus três 

gols na vitória no 

Raulino de Oliveira
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

A  dança A  dança 

P
elo Whatsapp, me chegam vídeos 
lá do Egito de uma linda moça bai-
lando. Num deles, ela empresta a 
sua delicadeza ao balé da sapatilha 
de ponta, numa daquelas cenas em 

que os dançarinos fazem parecer fácil o que 
só se consegue após muito treino. Não conhe-
ço a jovem pessoalmente, mas me tornei um 
pouco íntima dos seus passos harmoniosos 
através das conversas com o seu avô, o meu 
ex-chefe Carlos Silva.

Da juventude à maturidade, me recordo 
de um bate-papo com a bailarina Irene Ora-
zem, de 80 anos, desde os oito neste universo, 
que festejou o Dia Internacional da Dança na 
quinta-feira. Na icônica escadaria do Theatro 
Municipal do Rio, na Cinelândia, conversa-
mos por alguns minutos. Notei logo a sua 
postura irretocável. Num relato precioso, ela 
comparou a dedicação ao balé à vida de um 
esportista. Nos dois mundos, treino e suor 
não podem faltar. E o glamour só se descor-
tina na hora do espetá-
culo, diante da plateia.

Talvez por isso eu te-
nha entendido, ainda 
criança, que a sapatilha 
de ponta me reservava 
um caminho que não 
estava disposta a en-
carar. Mas guardo com 
carinho a minha foto de 
minibailarina, de rou-
pa toda rosa. E até hoje 
revisito instintivamen-
te a dançarina que não 
foi adiante quando uso 
as minhas polainas nas 
aulas de pilates.

A dança nos remete à 
magia e ao jogo de cintu-
ra. E comprova que gra-
ciosidade não se mede 
pela balança, mas pelo 
poder de deixar o corpo 
fluir regido pela música. 
Assim, através do balé, o 
músico Leo Jaime mostra que disposição, de-
dicação e leveza jamais estarão atreladas a um 
biotipo. Sigo bailando pelos meus pensamentos 
e chego à Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil: 
“No canto do cisco/No canto do olho/A menina 
dança/Dentro da menina/A menina dança...”. 
Música de 1972, feita pelos Novos Baianos es-
pecialmente para Baby cantar. 

Tudo isso me faz sentir que nem sempre é 
preciso técnica para ensaiar alguns passos. 
Na nossa casa, quando nos encontramos 
com nós mesmos, basta colocar uma cai-
xinha de música, fechar os olhos e sentir o 
som. Pronto: nesse salão, podemos dançar 
o que quisermos.

“A dança  

nos remete à 

magia e ao jogo  

de cintura.  

E comprova  

que graciosidade 

não se mede  

pela balança, 

mas pelo poder 

de deixar  

o corpo fluir 

regido pela 

música”

de  cada  umde  cada  um
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As folhas de abril já se foram. 
Inclusive, algumas das ár-
vores que vejo enquanto 

escrevo. Caem uma a uma. As fo-
lhas do calendário, inventado por 
mente humana, também. Abril 
não esperou mais do que o espe-
rado. Encerrei abril, fazendo ani-
versário. Acordei, antes do dia, e 
cambaleei tateando lembranças. 

É de minha mãe que mais sin-
to falta. No abril passado, ela era 
presente. Dei, em pedaços, bolo 
grande que ganhei. Da cama de 
hospital, sorriu inteira. E contou, 
com a voz já ensaiando despedi-
das, os lindos abris que vivemos.

Lembramos de meu pai que, 
há muito, já não nos abraçava nos 

Folhas de abril

Gabriel 

Chalita 

professor e 
escritor

aniversários, a não ser dentro de nós, 
nos aconchegos da lembrança. Enfer-
meiras ouviam em atenção. Um filho 
alimentando sua mãe que o alimen-
tou sem pausas, em todo o seu existir. 
E se foi abril. E permaneceu a cons-
ciência de que, em nenhum outro 
abril, teria a minha mãe como antes.

As folhas caem e forram os chãos 
da memória. O vento leva quem ama-
mos. As raízes permanecem. O cor-
dão umbilical que une terra e firmeza 
não se desfaz. A seiva de amor percor-
re as veias dos sentimentos e nutre de 
vida a vida que ainda há. 

Sou um com minha mãe onde quer 
que ela esteja. Sou um com as folhas 
que já estiveram em mim e que foram 
partindo. Sou um com os dias de on-
tem que ergueram o hoje que pros-
seguirá erguendo, enquanto houver 
amanhã. Sou um com os olhos que 
me permitem ver a árvore que vejo, 
enquanto escrevo, e sou um com os 
mistérios que só vejo com o espírito 

INVESTIMENTOS 

Por escassez de dinheiro, por falta 
de iniciativa dos responsáveis por 
dar continuidade ao que estava 
planejado e pela inércia absoluta 
de órgãos que poderiam ter levado 
a ideia adiante, o projeto parou e 
chegou a dar a impressão de que 
seria definitivamente sepultado. E 
que o Porto Maravilha se transfor-
maria em mais um dos elefantes 
brancos que incomodam muita 
gente do Rio. A esperança, agora, 
é que ele volte a andar com esse 
novo empreendimento. 

O empreendimento imobiliá-
rio contará, depois de concluído, 
com três torres residenciais de 19 
andares cada. Alguns dos aparta-
mentos serão valorizados pela vis-
ta imponente da Ponte Rio-Niterói 
sobre a Baía de Guanabara. Além 
dos milhares de empregos que se-
rão gerados durante a construção 
— o que já seria uma excelente no-
tícia — o que importa, neste caso, 
é o significado da inciativa. 

A intenção é criar condições 
para que um grande número de 
pessoas more, trabalhe, estude e 
se divirta na mesma região. Isso 
reduziria a pressão sobre o trans-
porte público e contribuiria para 

A
nunciado no mês passado, com repercussão até discreta 
diante de sua importância para a cidade, um empreendi-
mento imobiliário na Zona Portuária tem tudo para se trans-

formar num marco na retomada do crescimento do Rio de Janeiro. 
Trata-se da intenção de uma grande incorporadora carioca de 
construir mais de 1.200 apartamentos na Praça Marechal Hermes, 
no Santo Cristo. Será o primeiro projeto residencial na área do Porto 
Maravilha — o plano de revitalização da Zona Portuária concebido 
na passagem anterior de Eduardo Paes pela prefeitura. 

É HORA DE ESPANTAR OS 
ELEFANTES BRANCOS

Um olhar sobre o Rio

desafogar o trânsito da cidade. Assim, 
pelo menos na teoria, a cidade inteira 
sairia ganhando. De acordo com os 
cálculos da Prefeitura do Rio, a popu-
lação da região portuária é, atualmen-
te, de 30 mil moradores. A ideia, com 
os imóveis residenciais no Porto Ma-
ravilha, é elevar essa população para 
400 mil pessoas. Isso completaria o 
círculo que se iniciou com os equipa-
mentos de lazer e cultura que trans-
formaram o Porto Maravilha num dos 
espaços mais visitados da cidade. 

OBSTÁCULOS INTRANSPONÍVEIS 
Os 1.200 apartamentos distribuí-
dos pelas três torres do empreen-
dimento que terá início em maio 
abrigarão, quando todos os imó-
veis estiverem prontos, uma po-
pulação de 5 mil a 6 mil pessoas. 
Serão necessários, numa conta 
rasteira, pelo menos mais 200 
edifícios e 80 mil unidades mais 
ou menos do mesmo padrão para 
abrigar os 400 mil moradores es-
perados. A primeira pergunta a ser 
feita é: haverá capital disponível 
e empresas interessadas em levar 
essas obras adiante?

A princípio, sim. Mesmo com toda 
a crise econômica e financeira que o 

o equipamento foi bancado com 
recursos públicos e se transfor-
mou numa fonte inesgotável de 
problemas desde o encerramen-
to das competições. 

A suspeita é a de que o parque 
tenha se transformado numa 
área de influência das milícias 
que atuam na Zona Oeste e que 
isso venha dificultando uma saída 
para o problema. A ideia inicial era 
que a iniciativa privada assumisse 
os equipamentos e transformasse 
o local num espaço de lazer e num 
centro esportivo que ajudasse a 
manter vivo o espírito dos Jogos.

Também haveria ali um com-
plexo educacional com pelo me-

nos quatro escolas públicas para 
os moradores da região. Depois 
dos Jogos Olímpicos, no entan-
to, o espaço não se firmou nem 
como uma coisa nem como ou-
tra — e deteriora a olhos vistos, 
sem justificar o dinheiro gasto 
na sua construção. 

Encontrar um destino para o 
Parque Olímpico e dinamizar 
o uso da Cidade das Artes como 
um centro cultural dinâmico, as-
sim como por o Porto Maravilha 
para andar, são passos importan-
tes para afastar a ideia de que, no 
Rio de Janeiro, os projetos come-
çam como promessa de solução 
e sempre acabam como um poço 
de problemas. A ocupação des-
ses espaços, além de seu incrível 
potencial de gerar empregos de 
qualidade, são uma maneira de 
mostrar respeito à população do 
Rio. E de fazer a cidade voltar a seu 
lugar de destaque, de onde nunca 
deveria ter saído.

aberto ao não tentar compreender. 
Sou razão, gosto dos argumentos 

e das peneiras que me emprestam 
discernimento para elaborar antes 
de concluir. Sou silêncio, crente de 
que, além da razão, moram mundos 
inteiros que desconheço, que sequer 
posso ver, porque há entre nós uma 

cortina costurada na imensidão que 
se chama mistério. 

Onde moram, hoje, minha mãe 
e meu pai? Onde moram os meus 
irmão que, prematuramente, se fo-
ram? Onde moram as folhas que me 
enfeitaram por tempos e que os ven-
tos decidiram levar? Como saber? Se 
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Brasil tem vivido nos últimos anos, 
a paralisia das obras do Porto Ma-
ravilha não se deveu, a princípio, à 
falta de investidores brasileiros ou 
estrangeiros interessados em trazer 
dinheiro para o Rio. O problema é 
que, muitas vezes, perdem o interes-
se e recuam depois de conhecer as 
exigências feitas pela Caixa — que 
detém os direitos de construção na 
área — para liberar as construções. 

A redução das exigências buro-
cráticas seria um passo importante 
para atrair os investidores. Outra se-
ria convencer o Tribunal de Contas 
da União (TCU) a buscar soluções 
para os obstáculos que existem — ao 
invés de continuar a se esforçar para 
torná-los ainda mais intransponíveis. 
Uma solução para isso seria a criação 
de uma força tarefa destinada a ana-
lisar todos os problemas que deram 
origem a elefantes brancos como o 
Porto Maravilha e encontrar a solu-
ção para cada um deles. 

Essa força tarefa seria composta 
por representantes dos Três Pode-
res nos três níveis de governo, por re-
presentantes dos tribunais de contas 

municipal, estadual e da União, da 
Caixa e de todos os órgãos onde possa 
haver algo que impeça a solução do 
problema. Atenção: ninguém aqui 
está em busca de privilégios — mas 
apenas de política que leve em conta 
as necessidades do Rio e a importân-
cia de encontrar solução. 

Para que nada saia errado e para 
que a iniciativa possa seguir em fren-
te, alguns cuidados precisam ser to-
mados. O primeiro é afastar de an-
temão toda e qualquer suspeita de 
irregularidade ou de favorecimento 
a qualquer tipo de interesse. Transpa-
rência, nesta hora, é tão importante 
quanto a agilidade!

OUTROS ELEFANTES 
O Porto Maravilha não é o único 
elefante branco que sobrevive na 
cidade. Na região da Barra da Ti-
juca, o Parque Olímpico é outro 
equipamento que não conseguiu 
atender o propósito para o qual foi 
criado e que também poderia ser 
transformado em símbolo da revi-
talização. Construído ao custo de 
R$ 2 bilhões em valores da época, 

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

a razão tentar racionalizar, despeda-
ça-se em pedaços caídos da árvore 
que não vejo. Só sei que os sinto em 
mim. E, se os sinto, é porque eles ca-
bem em mim. Cabem na parte intei-
ra de mim que não conheço. 

Estão vivos, eu sei! Como sei? Não 
sei. Só sei que sei. E que sei, porque 
há seiva que transcende o que há 
em mim e que, ao mesmo tempo, há 
em mim, e que ao não me explicar 
me explica que é lindo, mesmo sem 
saber. As folhas que voam das árvo-
res de abril e dos outros meses não 
se perdem, não deixam de existir. 
Voam os voos elevados dos que rom-
pem invernos e acedem primaveras 
em tempos e espaços encantados. 

As religiões trazem lâmpadas 
para que possamos enxergar com 
a alma. A minha foi enroscada no 
bocal da fé, desde os tempos em 
que corria despreocupado ao redor 
da árvore e arriscava apanhar fru-
to para alimentar de alegria a vida. 
Os pensamentos eram puros como 
quem de nada desconfia. Só conhe-
cia a cicatrização dos joelhos e mãos 
raladas por descuido infantil.

Hoje é minha alma que dói. E 
alma dói? Dói. Dói da tristeza das 

ausências. Dói das decepções dos au-
sentes de sentimentos. Dói do tempo 
fugidio incapaz de permanecer. Dor 
de alma também tem seiva alimen-
tadora, fortalecedora.

Um aniversário é um ritual de 
agradecimento. A vida prossegue 
vencendo. Vagarosa e plena. Ou 
apressada e também plena. Plena 
como a árvore que recebe chuva e 
calmaria, silêncio e barulho de re-
voadas. Plena como cada dia do ca-
lendário tem que ser. O abril que se 
foi , não se foi. Vive em mim.

Agora, é maio. Daqui a pouco, 
vou chorar o dia das mães sem mãe. 
Eu tenho mãe. Preciso me lembrar 
disso. No mistério que mora fora e 
dentro de mim, eu tenho mãe. O colo 
não tenho, é fato. 

Colo nessa imagem, de um dia 
nem frio nem quente, em que o ven-
to perturba pouco a árvore, em que 
passarinhos, que não pensam o que 
eu penso, cantam para cumprir o 
seu estar no mundo. As flores, tam-
bém, se abrem sem pensar. Quisera 
eu apenas cantar ou me abrir para 
enfeitar de generosidade o mundo...
As folhas de abril já se foram, meus 
pensamentos permanecem.
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Ele anunciou que 
começa a pagar 
R$200 mensais do 
Supera Rio em maio

Castro 
assume 
como 
governador
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Cláudio Castro foi empossado

O governador do Rio, Cláu-
dio Castro, assinou ontem, o 
termo de assunção de cargo, 
no Palácio Guanabara. Cas-
tro fez pronunciamento so-
bre medidas que deve tomar 
para combater a pandemia 
de covid-19, o desemprego e a 
violência. Ele foi empossado 
na Alerj pela manhã. 

“Falei desde cedo que não 
era um dia de celebração, 
mas um dia para que a gente 
entendesse a responsabilida-
de desse novo tempo”.

Castro se comprometeu a 
criar ou intensificar políticas 
públicas para auxiliar os mais 
impactados pela pandemia. 
Castro também prestou soli-
dariedade às mais de 44 mil fa-
mílias que perderam parentes 
para a doença no estado.

Ele anunciou que começa 
em maio o pagamento do pro-
grama Supera Rio, que desti-
na R$ 200 mensais a famílias 
com renda per capita de até 
R$ 178. “Combinado com a 
linha de financiamento a pe-
quenos empreendedores, be-
neficiará milhares de famílias 
e pequenos empresários”.

Segunda dose da vacina é suspensa
Prefeitura alega que não há mais estoque de CoronaVac para manter aplicação nos próximos 10 dias

A 
Secretaria Municipal 
de Saúde informou 
ontem à noite que a 
aplicação da segunda 

dose da CoronaVac está sus-
pensa no Rio por 10 dias. O 
adiamento aconteceu devido 
à falta de entrega de novas re-
messas de doses. A Prefeitura 
do Rio divulgou que vai man-
ter a vacinação apenas para 
acamados e idosos acima de 
70 anos que receberam a pri-
meira dose no município.  

Em um comunicado, a pas-
ta esclareceu que o Rio vaci-
nou com a reserva técnica até 
o momento, mas o que esto-
que da secretaria acabou. A 
SMS alegou que não há previ-
são para o Ministério da Saúde 
repor novas doses em quanti-
dade suficiente antes do pra-
zo de dez dias, por isso teve 
que suspender a vacinação. Já 
a aplicação de primeira e se-
gunda doses com AstraZeneca 
seguirá conforme calendário 
divulgado pela prefeitura.

O Rio repete o que tem 
acontecido com outros muni-
cípios do estado que também 
tiveram que suspender a se-
gunda dose da vacinação por 
conta da escassez de imuni-
zantes da CoronaVac. O vice-
-presidente da Sociedade Bra-

sileira de Infectologia (SBI) 
Alberto Chebabo, esclareceu 
algumas dúvidas sobre o que 
fazer em caso de não conse-
guir concluir o ciclo da vacina.

Tomei a primeira dose de 
CoronaVac. Posso tomar 
a segunda da AstraZene-
ca e vice-versa?
Não pode. Não existem es-
tudos que permitam a inter-
cambialidade das vacinas. A 
segunda dose deve ser feita 
com a mesma da primeira.

Até quanto tempo depois 
da primeira dose da Co-
ronavac posso tomar a 
segunda?
A recomendação é que a se-
gunda dose ocorra até 4 se-
manas da primeira.

Se não tomar a segunda 
dose nesse prazo, é neces-
sário tomar novamente a 
primeira?
Não. O esquema deve ser 
completado com a segunda 
quando estiver disponível.

O Ministério da Saúde 
recomendou que se tome 
a segunda dose mesmo 
após o prazo. A imuniza-
ção é garantida?

PROFISSIONAIS DE SAÚDE

 NA Prefeitura do Rio antecipou 
o calendário de vacinação dos 
grupos prioritários contra a co-
vid-19. De amanhã até o próxi-
mo sábado, dia 8, pessoas desse 
público-alvo com idades de 52 
anos ou mais podem procurar os 
postos. A antecipação acontece 
a partir da chegada de remessas 
da vacina AstraZeneca. 

A imunização dos grupos 
prioritários deve respeitar o 
escalonamento de faixa etária 
definido pelo novo calendário 
e os contemplados só podem 
buscar os pontos de vacinação 
na data estipulada para idade 
e gênero. Para as mulheres, 
a aplicação das doses acon-
tece entre 8h e 13h. Para os 
homens, das 13h às 17h. 

Os beneficiados por essa 
etapa da campanha são os 
trabalhadores da Educação, 
da rede pública ou privada, 
e também para os do Ensi-
no Superior. Também podem 
procurar os postos as pessoas 
com comorbidades listadas 

no Programa Nacional de Imu-
nizações (PNI). É preciso apre-
sentar laudo médico ou outro 
documento que comprove a 
comorbidade e condições in-
cluídas na lista do PNI, como 
exames, receitas, relatório e 
prescrição médicos.

Amanhã, também começa 
a vacinação contra a covid-19 
para profissionais de Saúde 
com idades de 39 a 35 anos. 
Entre os beneficiados, estão 
médicos, enfermeiros, nutri-
cionistas, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogo, fonoaudiólogos, 
psicólogos, assistentes sociais, 
profissionais de Educação física, 
médicos veterinários, além de 
seus técnicos e auxiliares.

Quem não conseguir tomar 
a dose no dia estipulado, pode 
procurar os postos no sábado, 
dia de repescagem. Os profis-
sionais devem apresentar do-
cumento original com foto e 
comprovante dos conselhos.

Imunização com AstraZeneca 
antecipada para prioritários

Não há estudos que avaliaram 
eficácia caso a segunda dose 
seja aplicada após 4 semanas. 
É possível que haja perda de 
eficácia com o atraso, mas não 
há dados disponíveis.

Se eu perder o prazo da 
segunda dose e reiniciar a 
imunização tomando no-
vamente a primeira dose?  
E se o prazo para se imu-
nizar com a segunda dose 
voltar a faltar a vacina, o 
que fazer?
A vacina aplicada deve ser 

considerada como segunda 
dose. Não há indicação, no 
momento, de se usar mais do 
que 2 doses da vacina.

É possível se imunizar 
com a segunda dose em 
outro município, se a vaci-
na tiver acabado na cidade 
onde a pessoa mora?
A Secretaria Estadual de Saúde 
informou que não haverá ne-
cessidade disso. A ideia é que 
o Ministério da Saúde envie a 
vacina e a pessoa se imunize no 
município em que reside.

Secretaria informou ontem que não há previsão para repor estoque 
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ECONOMIA

INSS: veja o cenário para quem 
pretende se aposentar por idade
Pelas regras atuais, segurado precisa comprovar pelo menos 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens)

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A arrecadação do Regime 
Geral da Previdência Social 

caiu 32% a partir de abril 
do ano passado

A
ssim como outros 
setores, o cenário 
da Previdência So-
cial também foi afe-

tado pela pandemia. Além de 
muitos contribuintes terem 
condições mais difíceis para 
se aposentar, a arrecadação 
do Regime Geral da Previ-
dência Social caiu 32% a 
partir de abril do ano passa-
do. O montante que atingiu 
a marca de 36,3 bilhões em 
2019, diminuiu para R$24,7 
bilhões. Ao todo, foram ar-
recadados R$ 13,3 bilhões a 
menos do que os R$ 440,3 
bilhões do ano anterior. Mas 
afinal, diante de tantas in-
certezas, como fica o cenário 
para quem quer se aposentar 
por idade atualmente?

Com as regras atuais, para 
solicitar a aposentadoria por 
idade, o INSS exige que os 
contribuintes tenham pelo 
menos 62 anos, no caso das 
mulheres, e 65 anos, no dos 
homens. Além da idade mí-
nima, a legislação prevê um 
tempo de contribuição de, ao 
menos, 15 anos.

“Hoje são necessários 15 
anos de contribuição para 
mulheres com 62 anos de 
idade e homens com 65 anos. 
O segurado tendo esse tem-
po mínimo, pode acessar o 
site do INSS e pedir no siste-
ma um extrato, para conferir 
se tem o tempo necessário, e 
pode dar entrada no pedido 
de aposentadoria pelo pró-
prio site. O INSS tem conce-
dido esse benefício relativa-
mente rápido, em torno de 
30 a 60/90 dias mais ou me-
nos”, explicou a presidente 
do Instituto Brasileiro de Di-
reito Previdenciário (IBDP), 
Adriane Bramante.  

“Tendo no sistema os 15 
anos de contribuição, a apo-
sentadoria por idade é rela-

 > As duas especialistas 
ouvidas por O DIA re-
forçaram a importân-
cia do contribuinte ter 
certeza se tem direito 
ao benefício. 

“A orientação é que 
antes de dar entrada no 
pedido, procure saber 
se tem direito, se cum-
priu os requisitos, se já 
completou a idade ne-
cessária. Não pode se 
fazer esse requerimen-
to antes de completar 
os 62 ou 65 anos. Veri-
fique, se contribuindo 
um pouco mais, não te-
ria um benefício mais 
vantajoso, qual o valor 
da renda que vai con-
seguir, caso se aposen-
te. De repente, se con-
tribuir por um tempo 
tenha uma renda mais 
vantajosa. Então, é 
importante fazer essa 
análise antes”, orientou 
Adriane Bramante.

“É sempre impor-
tante que as pessoas 
procurem conhecedo-
res do tema, advoga-
dos previdenciários, 
consultores. Existe 
uma informação que 
é importante destacar. 
Hoje o INSS através do 
seu portal, ou do apli-
cativo, tem um simula-
dor de aposentadoria. 
Como o próprio nome 
diz, é só um simulador, 
isso não quer dizer que 
vai ser efetivamente de-
ferida a aposentadoria 
e se aquele valor será o 
pago no benefício”, con-
cluiu Silvia Correia.

O que saber 
antes de 
solicitar?

tivamente mais tranquila, é 
a categoria mais fácil de ter 
o benefício concedido. A difi-
culdade da pandemia ocorre 
quando o segurado tem algu-
ma documentação que preci-
sa juntar ao processo e está 
tendo dificuldade. Quando 
ele precisa, por exemplo, do 
documento de uma empresa 
e ela está com todos os fun-
cionários em home office. 
Mas, com todos os registros 
não tem tanta dificuldade, 
já que hoje é tudo digital”, 
acrescentou. 

Já a advogada especialista 
em Direito Previdenciário, 
Silvia Correia, acredita que 

mesmo facilitando, o siste-
ma digital pode trazer tam-
bém algumas dificuldades. 

“Fazer tudo online facili-
ta o pedido, mas não facilita 
o esclarecimento. Então, o 
INSS demora a avaliar a con-
cessão e, quando nega, essa 
pessoa precisa entrar com 
um recurso para corrigir e 
as vezes um erro de interpre-
tação do INSS. Antes, esse se-
gurado poderia marcar a ida 
em uma agência e isso estrei-
taria um pouco o tempo de 
avaliação. O mesmo atendi-
mento online que facilita, é 
o que prejudica, caso exista 
a necessidade de algum ajus-
te”, analisou. 

ESCOLHA IDEAL ?

Aposentar por idade é a melhor opção para trabalhador?

 N Aposentar por idade é, sem 
dúvidas, um caminho, mas 
nem sempre o ideal. “Eu gos-
to de deixar claro o que muita 
gente não percebe, que a apo-
sentadoria por idade trás, que 
é a redução brusca do valor do 
benefício”, constatou Silvia.

Para fazer o cálculo de qual-
quer aposentadoria, se esta-
belece uma média de todo o 
período contributivo a partir 
do salário de contribuição, que 
é a base do cálculo pelo qual 
foram feitos os recolhimentos. 
Então, se verifica todo o extrato 
de contribuição do segurado e 
se faz uma média desse salá-
rio de contribuição. Esse valor 
médio, é o que o INSS chama 
de salário de benefícios. A apo-
sentadoria por idade começa 

com apenas 60% desse salário, 
acrescentando-se 2% por ano, 
estabelecido pela Reforma da 
Previdência, caso o histórico de 
contribuição ultrapasse 20 anos 
de contribuição para homens e 15 
anos para mulheres. 

“Por exemplo, uma mulher que 
se aposente aos 62 anos, mas que 
tenha apenas 20 anos de tempo 
de contribuição, vai ter o direito 
a somar 2% por anos a mais do 
que o período de contribuição 
exigido. Então, se ela tem 20 e 
tem que contar o que ultrapassa, 
sobram cinco anos além do pré-
-requisitado. Esses cinco anos 
vão representar pontos percen-
tuais a mais aos 60% aplicado 
a média. Então, ela vai sair com 
apenas 70% da média do salário 
de benefícios. Além desse corte, 

existe o fator previdenciário 
que vai ser aplicado e vai re-
duzir ainda mais esse valor 
em razão da expectativa de 
vida que essa mulher teria e 
quanto tempo ela poderia ter 
de vida útil laborativa, quanto 
mais ela poderia trabalhar”, 
exemplificou a advogada. 

“Dificilmente uma pessoa 
que se aposente por idade, sem 
ter muito tempo de contribuição, 
terá um valor superior a 70% da 
média. Geralmente, a pessoa 
que se aposenta por idade vai 
ficar com o valor que seria a me-
tade do valor da aposentadoria 
tradicional. Isso faz com que as 
pessoas pensem que têm direito 
a uma revisão, mas não têm, por-
que o tipo de aposentadoria que 
optaram foi esse”, acrescentou.

Adriane Bramante, 
presidente do 
IBDP: ‘O INSS 
tem concedido 
esse benefício 
relativamente 
rápido, em torno 
de 30 a 60/90 dias 
mais ou menos’

DIVULGAÇÃO

Fazer tudo online 
no INSS facilita o 
pedido do benefício, 
mas não facilita o 
esclarecimento

SILVIA CORREIA, advogada 
previdenciária

MARIA CLARA MATTURO
maria.nobrega@odia.com.br
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ECONOMIA/BRASIL

Reajuste da tarifa do 
Metrô ficou para 6ª feira
Governo e concessionária seguem nas negociações. Novo  valor não foi definido

DIVULGAÇÃO

Inicialmente, a passagem do Metrô subiria de R$ 5 para R$ 6,30

O 
começo da cobran-
ça da nova tarifa do 
Metrô, previsto para 
hoje, será adiado até 

a próxima sexta-feira. Esse 
novo prazo é necessário para 
que o governo do estado e a 
concessionária possam fina-
lizar a celebração de um novo 
Termo Aditivo ao Contrato de 
Concessão que permitirá rea-
juste menor na nova tarifa do 
sistema metroviário. No início 
de abril, o aumento já havia 
sido adiado por um mês.

Com o reajuste previsto 
anualmente no contrato e ho-
mologado pela Agetransp, a 
passagem do Metrô subiria de 
R$ 5 para R$ 6,30. As negocia-
ções consideram o atual cená-
rio socioeconômico, fortemen-
te impactado pela pandemia, 
e têm como objetivo diminuir 
impacto para o usuário e ga-
rantir equilíbrio do contrato 
de concessão.

Vale ressaltar que, em virtu-
de do Regime de Recuperação 
Fiscal, o estado está impossi-
bilitado de oferecer subsídio 
às concessionárias para arcar 
com parte do valor gasto pelo 
passageiro no transporte.

GÁS NATURAL

Já o gás natural também pe-
sará no orçamento familiar. 
Conforme anunciado pela 

Petrobras, o preço do produ-
to terá aumento de 39%, em 
relação ao último trimestre. 
Mas na última quinta-feira, a 
Agência Reguladora de Ener-
gia e Saneamento Básico do 
Estado do Rio (Agenersa) in-
formou a ODIA que o reajus-
te de 39% nas distribuidoras, 
seria adiado.

Segundo a Petrobras, a al-
teração chegará aos consumi-
dores por meio de revisões de 
tarifas feitas em cada estado, 
já que a distribuição do gás é 

de responsabilidade das agên-
cias e governo locais.

No entanto, apesar da Age-
nersa não ter concluído os 
processos relativos à homo-
logação das tabelas tarifárias 
de gás natural, a Naturgy, res-
ponsável pela distribuição do 
insumo no estado informou 
que o aumento passaria a va-
ler a partir de ontem. O reajus-
te vale para quem usa gás de 
cozinha encanado e também 
para o GNV usado como com-
bustível de automóveis.

VERMELHA

 N A Aneel anunciou que as 
contas de luz vão ficar mais 
caras este mês. A agência 
informou que aplicará a 
bandeira vermelha no pri-
meiro patamar, o que signi-
fica cobrança adicional de 
R$ 4,169 para o consumo de 
cada 100 quilowatts-hora.

Após abril ter bandeira 
tarifária amarela, a Aneel 
explicou que o mês marca o 
fim do período de transição 
entre as estações úmida e 
seca nas principais bacias 
hidrográficas do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) 
de energia elétrica.

De acordo com as infor-
mações da Aneel, o período 
úmido 2020-2021 registrou 
a pior entrada de água nos 
reservatórios das hidrelétri-
cas da História do SIN, que é 
medido desde 1931. 

Com isso, passa a ser ne-
cessária a maior utilização 
das usinas térmicas, que 
são mais caras devido ao 
custo de operação das ter-
melétricas acionadas.

Conta de luz 
mais cara

Fiocruz vai produzir 
insumo da  Astrazeneca

A Anvisa aprovou que Fun-
dação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz) possa produzir o In-
sumo Farmacêutico Bioló-
gico (IFA) da vacina contra 
covid-19 dentro do escopo 
de transferência de tecno-
logia da Astrazeneca para 
Bio-Manguinhos.

Assim, a Fiocruz está au-
torizada começar a produ-
ção de lotes pilotos em esca-
la comercial, da vacina Co-
vid19 (recombinante) com 
o IFA produzido no Brasil. 
A produção será destinada 
ao SUS. Após testes, a Fio-
cruz deve solicitar a inclu-

são do insumo no registro ou 
fazer pedido de autorização de 
uso emergencial.

A aprovação veio após a ins-
peção que verificou as Boas 
Práticas de Fabricação da li-
nha de produção e concluiu 
que Bio-Manguinhos cumpre 
os requisitos das Condições 
Técnico-Operacionais (CTO) 
para iniciar a produção.

A instituição trabalha com 
a previsão de que a “validação 
dos processos do IFA nacio-
nal” esteja concluída no fim 
do primeiro semestre. A pre-
visão é que a partir de agosto, 
a Fiocruz já comece a entregar 
vacinas 100% produzidas em 
Bio-Manguinhos/Fiocruz.

Abril é mês mais letal 
da pandemia de covid

O Brasil registrou 2.870 no-
vas mortes pela covid-19 na 
sexta-feira, 30. A média se-
manal de vítimas, que eli-
mina distorções entre dias 
úteis e fim de semana, ficou 
em 2.523, bastante elevado 
e exatamente o mesmo nú-
mero do dia anterior. 

Abri l  teve no total 
82.401 mortes por co-
vid-19, superando março, 
que já tinha sido mês de 

recorde, com 66.868 óbitos. 
Os outros dois meses de 2021 
já vinham apresentando alta 
grande no número de víti-
mas: janeiro (29.558) e feve-
reiro (30.484).

O país superou a marca de 
400 mil mortes pela doen-
ça. Por conta desse quadro 
alarmante, os pesquisado-
res da Fiocruz recomendam 
manter o distanciamen-
to físico e social para que a 
doença reduza o ritmo alto 
de transmissão.

 > Brasília

 > São Paulo
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FábiaOliveira

 N Valeu a experiência de entrar no ‘Big Brother Brasil 21’?

 L Valeu! Entrei para o ‘BBB’ para perder os meus medos e estou saindo 

sem muitos deles. Viver a experiência do ‘BBB’ é algo inexplicável, mes-

mo. Pode parecer muito clichê, mas só vivendo para entender. 

 N O que você tem ouvido nas ruas?

 L Por enquanto, não cheguei a andar muito na rua... Mas as pessoas que 

eu encontrei, até agora, me disseram que perceberam o meu jogo e que 

acharam diferente a maneira com que eu joguei. Falaram que nunca vão 

esquecer a minha trajetória lá dentro. 

 N Acha que saiu do ‘BBB 21’ com fama de falsa?

 L Sei que muita gente falou de mim dessa forma e por isso digo que meu 

erro foi ter jogado demais. Posso ter passado um pouco do ponto, mas 

não menti para ninguém, nunca fui agressiva, mal-educada, não desmo-

ralizei e não deixei de ser sincera nos momentos que precisava ser. Fui 

eu em diversos momentos, mas estava focada que aquilo era um jogo e 

lá dentro tudo muda muito rápido. Então, acho que fiz o jogo para fugir 

do paredão e, de coração, gostava de todos na casa. 

 N Já falou com a Karol Conká ou Nego Di?

 L Mandei mensagem para os dois. Nego Di já me respondeu e, graças a 

Deus, ele e a família estão bem. 

 N E com a Thaís? 

 L Conversamos por ligação de vídeo e ficamos uma noite toda conversan-

do! Depois também chamamos o João para a conversa. Rimos e falamos 

muito sobre a nossa trajetória lá dentro, que foi muito divertida.

 N O que achou do discurso do Thiago Leifert na sua saída?

 L Achei ótimo! Adoro ele, o Dourado e o Boninho! Na noite anterior, sen-

tia que poderia sair e, durante o discurso do Thiago, já imaginava que 

fosse para mim. Antes, quando a Pocah veio conversar comigo sobre eu 

ter dito para os três que estavam no paredão que eu não sentia que eles 

iriam sair, pensei na hora no público. E, de fato, eu não sentia quem ia 

sair (risos). Viver aquilo foi muito doido. São tantas coisas, tantas emo-

ções e mudanças que você esquece algumas coisas. É muita informação! 

 N Durante seu confinamento, sua mãe suspeitava que os poucos 

banhos que você tomava estavam atrelados ao fato de você gostar 

muito de água quente. E você? A que atribui essa pouca quanti-

dade de banho? 

 L (Risos) Tomar banho dentro de um quarto com câmera e pessoas te 

olhando não é fácil pra mim. Eu não me sentia confortável, de verdade. 

Além disso, a racionalização da água prejudicava mais ainda. Tomava 

banho no banheiro reservado, que não tem câmeras. Lá, tinha ducha, 

sabonete íntimo e eu podia ficar nua. Para mim, era bem melhor porque 

não sentia aquele desconforto. 

 N Quantos banhos você já tomou desde que saiu do ‘BBB’? 

 L Incontáveis. Mais do que tomei lá dentro (risos). 

 N Acha que Sorocaba está orgulhosa de você? 

 L Acho que tive uma trajetória interessante e cheguei bem perto da final. 

Além disso, como entretenimento, eu diverti muita gente aqui fora... 

virei meme, fiz o público sorrir com a minha família (risos) e etc. Foi o 

que disse: eu errei por jogar demais e aprendi muito com isso. Quero 

ser uma mulher melhor do que fui ontem! Eu boto fé nisso: aprender 

e evoluir. Outra coisa: nunca fui agressiva e mal-educada com as pes-

soas. Agi com determinação e focada para fugir do paredão, mas sem 

ofender ninguém. Errei e aprendi. Jamais vou me desculpar pela mi-

nha idade, mas tenho consciência que tenho muito chão pela frente. E 

vou seguir, caindo e levantando, mas vou seguir para ser sempre uma 

pessoa melhor. 

 N Quem é o maior estrategista do ‘BBB 21’?

 L Todo mundo lá tem sua estratégia! Eu tinha as minhas! 

 N Por que você acha que saiu do jogo?

 L Acho que saí porque era a minha hora e pelo o que o Thiago falou. 

Talvez faltou eu brincar mais com o público e explicar mais sobre as 

minhas estratégias. Por exemplo, eu podia ter feito isso mais no raio X.  

 L Te espantou o seu índice de rejeição?

 L No primeiro momento, sim. Imagina você ficar 3 meses confinada e 

quando sai se depara com isso. Mas, aos poucos, fui entendendo o por 

que dessa rejeição e concordei com o público. Tiveram coisas que fiz que 

o público não aprovou. Tem coisas que são recortes, principalmente na 

internet. Mas, tudo bem também! Sou cria da internet e o ‘BBB’ foi uma 

extensão máxima disso. Agora, eu quero e vou seguir em frente; sempre 

evoluindo como pessoa e profissional. 

 N Você foi ‘amiga’ de todo mundo. Mas ninguém é amigo de todo 

mundo. Você mudaria esse comportamento se pudesse voltar 

no tempo? 

 L Olha, talvez. Mas, sendo bem sincera, eu realmente gostava de todos. 

Os que eu tinha problemas eu falava, na maioria das vezes, como o Gil e 

Juliette, por exemplo. E teve outras pessoas que eu nem precisava falar 

porque passava. Como disse, é muita informação e tudo muda muito 

rápido. Num dia você adora a pessoa, no outro ela briga com alguém e 

você fica encucado com aquilo. Além disso, a convivência é algo muito 

intimista. Quando estamos na nossa casa e num dia ruim, nos tranca-

mos e ficamos quietos esperando passar. Lá não tem como! Então, é 

ENTREVISTA VIIH TUBE, YOUTUBER E EX-SISTER

‘Sou todas as Vitórias ‘Sou todas as Vitórias 
que habitam em mim’que habitam em mim’
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complexo...como eu disse e vou repetir sempre, só vivendo aquilo para entender! 

 n Você e a Carla Diaz tiveram um desentendi-mento na casa. Vocês chegaram a conversar quando ela voltou do paredão falso. Mas e aqui fora? Já se falaram? 

 L Sim e já falei com ela aqui fora. Tivemos uma conversa ótima e demos muitas risadas! O im-portante é seguir em frente e sempre com o coração aberto.

 n Você tinha medo de ser cancelada?

 L Não gosto, não aprovo e não posso dar trela para a cultura do cancelamento. Não posso mesmo. Esse movimento não agrega em nada para ninguém: nem para o can-celador e nem para o cancelado. Nesta en-trevista, estamos dialogando e isso, por exemplo, me faz acreditar que é o caminho certo. Então… se eu tinha medo… te digo que não fixei nisso. 

 n Como está a reforma da cobertura? Está ansiosa pra ver? 

 L Está quase pronta! Estou muito ansiosa. Muitas mudanças na minha vida, novas eta-pas e estou muito grata por tudo.

 n Consegue estimar em média o quanto de gasto você terá com essa reforma no total? 

 L Acho chato falar de valor, mas o que posso dizer é que trabalho desde os 13 anos e te-nho orgulho do que conquistei até aqui. É um apartamento dos sonhos! 

 n Já tem empresas te procurando pra tra-balhos com publicidade? 

 L Legal você fazer essa pergunta! Meus stories 

estão bombando e aproveitei a estadia no Rio para fo-tografar uma campanha publicitária ao lado do meu namorado e da minha mãe. Meu canal no YouTube bateu mais de um bilhão de visualizações! No segundo semestre, eu venho com uma nova websérie e quero fazer um novo filme. O primeiro, lançado pela Netflix, chegou ao topo aqui no Brasil e em outros países de língua portuguesa. O filme foi muito bem também em Portugal. 

 n Se arrepende de algo no programa? 
 L Me arrependo de não ter falado mais no raio X sobre as minhas estratégias. Também que me arrependo de algumas discussões com a Juliette. Não gosto de discus-sões. Mas, nós sabemos o que sentimos uma pela outra. Não é a toa que ela não soltou minha mão e sempre viu verdade em mim. Ainda que brigássemos, em diversos momentos ajudei e alertei ela lá dentro. Somos muito diferentes e a convivência é algo complicado às vezes. Mas eu gosto demais da Ju e sou muito grata por tudo. 

 n Quando chegou no hotel qual foi a primeira coisa que você fez? Botou a mamãe pra fora do quarto?  
 L Abracei muito meu namorado e minha mãe. Conver-samos muito sobre tudo. Foi muito enriquecedor para mim. E, depois, mamãe foi para o quarto dela (risos) e eu fui tomar banho… com meu namorado (risos). 

 n Tem especialista comportamental dizendo que você ainda está jogando aqui fora. Está mesmo ou é seu jeito? 

 L Gente (risos)! Se eu fizer um paralelo, acho que a vida é um grande jogo de perdas, vitórias e muita evolução. As pessoas falam do meu jeito menina lá dentro. Eu sou aquela e também sou essa aqui. Na verdade, eu sou to-das as Vitórias que habitam em mim. Tenho meu jeito: esse jeito de menina e também meu jeito mulherão. Acho que uma coisa não anula a outra. Estou vivendo e descobrindo muitas coisas novas também. Entrar no ‘Big Brother Brasil’ abriu meus horizontes e estou ca-minhando para encontrar minha melhor versão, com equilíbrio.

 > Antes de entrar no ‘Big Brother Brasil 21’, Vi-

tória Felício Moraes, mais conhecida como Viih 

Tube, era uma youtuber famosa, que sabia as 

dores e as delícias da exposição nas redes so-

ciais. Tanto que jogou - e jogou muito - sem se 

importar com o público aqui fora. E esse foi o 

seu maior pecado no reality - até apontado pelo 

apresentador, Tiago Leifert. Já fora da disputa 

pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, a também  atriz 

e escritora rejeita o rótulo de ‘falsa’, aceita ser 

chamada de ‘jogadora’ e destaca não ter sido 

agressiva nem mal-educada com os outros par-

ticipantes. Ah! A ex-sister avisa que já tomou 

incontáveis banhos desde que saiu do confi-

namento. “Tomar banho dentro de um quarto 

com câmera e pessoas te olhando não é fácil pra 

mim. Eu não me sentia confortável, de verda-

de”, explica.
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REPRODUÇÃO/METRO AFONSO

Na quarta-feira, a atriz Regina Casé lamentou a 
morte de seu cachorro Raj. “Esse cachorro lindo, 
imponente, amoroso e muito amado é o Raj! Já 
tem um tempo que a gente tava sentindo que 
ele estava indo embora… As crianças perceberam 
que ele estava se despedindo, foi uma choradeira 
danada… Mas achei importante que os meninos 
participassem de tudo”, afirmou Regina.

Um filhote de coala acabou preso em uma rede e precisou ser salvo. Enquanto a 
mulher que o soltou ia cortando a rede que prendia o corpo do pequeno animal, ele 
a aguardava calmamente, como um fofo ursinho de pelúcia. Para que o coala bebê 
não se assustasse, ela ia falando com ele calmamente, até finalmente cortar todos 
os fios que o envolviam. REGINA CASÉ SE 

DESPEDE DE RAJ

RESGATE DE UM BEBÊ COALA

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

Dia Interna-
cional do 
Cão-guia 
lembra o forte 
impacto que 
esses heróis 
desempenham 
na inclusão 
social de 
milhares de 
pessoas com 
deficiência 
visual

Curiosidades sobre filhotes

É comum o filhote dormir profundamente e sonhar.  
Eles chegam a emitir sons e se movimentar, mas não 
fique preocupado! É normal isso acontecer, principal-
mente nos primeiros meses de vida.
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GATOS SÃO 
MUITO 
POPULARES
Gatos são bastan-
te populares nas 
casas brasileiras. 
Dados do IBGE 
apontam que já 
são 22 milhões de 
felinos domésti-
cos espalhados 
pelo país, com 
expectativa de 
ultrapassar 30 
milhões em dois 
anos.

FIQUE 
LIGADO!

O cão-guia é o animal de estimação treinado para aju-
dar pessoas com deficiência visual em suas tarefas do 
dia a dia, que auxilia seus tutores tanto em passeios 

quanto nas realizações de atividades de uma forma segura. 
Por isso, o Dia Internacional do Cão-guia, comemorado na 
última quarta-feira, é um lembrete para essa realidade tão 
importante de inclusão social.

A data é resultado de um trabalho que vem sendo realizado 
desde a antiguidade, e que gera um forte impacto na qualidade 
de vida das pessoas que precisam de apoio devido à deficiên-
cia visual. Segundo o Censo do IBGE (2010), 3,4% da popula-
ção têm deficiência visual. E, somente no Estado de São Paulo, 
dentre o total de pessoas com deficiência (3 milhões), a maioria 
possui algum tipo de deficiência visual (40%).

CONSCIENTIZAÇÃO
“Queremos aproveitar esta ocasião para conscientizar a todos 
do grande papel que o cão-guia desempenha na vida de mui-
tas pessoas. Um animal que possui uma ligação de carinho 
muito forte com os humanos e se torna verdadeiramente um 
grande amigo, protetor e companheiro. Vários desafios são 
enfrentados por quem possui deficiência visual, e o cão-
-guia acaba por transformar e salvar muitas vidas”, expli-
ca Thaís Matos, médica veterinária e especialista da área 
de Confiança & Segurança da DogHero.

Cão-guia, um grande 

TOBY BUSCA 
UM JEITO DE SE 

BRONZEAR

Este cãozinho chamado TOBY adora tomar um 
bom banho de sol, para sua dose diária de vitamina 

D e garantir aquele bronzeado. É claro que não se pode 
ir à praia, ou frequentar clubes durante a pandemia. En-

tão, o cãozinho sempre encontra o local perfeito para pegar 
aquele sol dentro de casa mesmo.

companheiro
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Anitta? Não, é o Afonso, “Dog from Metrô-SP”, que convidou a todos para visitarem 
o estande da ONG Cão Sem Dono na estação Paraíso, da Linha 1-Azul do Metrô de 
São Paulo. A campanha para a adoção de cães e arrecadação de ração se encerrou 
na sexta-feira. Por causa das medidas impostas pela pandemia da covid-19, os ani-
mais não estiveram presentes na atração, sendo representados por 15 painéis para 
que os passageiros pudessem os conhecê-los.

DOG FROM METRÔ-SP
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