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PESQUISA 
APONTA 
AUMENTO DOS 
PREÇOS DO 
ALUGUEL EM DEZ 
BAIRROS DO RIO. 
RIO DE JANEIRO, P. 9

RECURSOS 
FISCALIZAÇÃO DA 
FAZENDA SERÁ 
REFORÇADA COM 
NOVOS VEÍCULOS 
E CÂMERAS 
CORPORAIS 
INFORME DO  

DIA, P. 2

Bolsonaro queria mudar bula da cloroquina
Em depoimento à CPI da Covid, Mandetta, ex-ministro da Saúde, diz que presidente pretendia usar remédio no tratamento da doença. P. 7 

CASO HENRY

Troca de mensagens entre a babá, Thayná Ferreira, e o noivo revelam os episódios de agressões ao menino 

até o dia de sua morte. Ela será investigada por falso testemunho no primeiro depoimento.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

FILAS DE VAGAS 
PARA UTI E 
ENFERMARIA 
VOLTAM A SUBIR 
NO ESTADO. P. 4

NOVO DECRETO 
LIBERA EVENTOS 
COM ATÉ 40% 
DA CAPACIDADE 
EM LUGARES 
FECHADOS. P. 4

REGINALDO PIMENTA 

ATAQUE

Com dois de Gabigol Com dois de Gabigol (foto)(foto) e um de Bruno Henrique,  e um de Bruno Henrique, 
Mengão vence a LDU por 3 a 2, em Quito, e segue na Mengão vence a LDU por 3 a 2, em Quito, e segue na 

liderança isolada do grupo G da competição.liderança isolada do grupo G da competição.  P. 8P. 8
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Pagamento de abril vai ser depositado na sexta-feira, 
ao longo do dia, mesmo após o término do expediente 
bancário. Mais de 460 mil funcionários da ativa, inativos 
e pensionistas serão beneficiados com a medida. P. 9 

Governo do Rio 
antecipa salários 
dos servidores

Ônibus das linhas 456, 457 
e 607 são o maior problema 
para os usuários, que seguem 
sem opções, após empresa 
encerrar atividades. P. 6 

Passageiros 
da Viação 
Acari sofrem 
no ponto

Polícia Civil descobre histórico 
agressivo de Francimar Jorge, 
ex-marido de Marcelly, que 
usava o celular da funkeira 
para falar com a mãe dela. P. 5 

Mensagens de 
ex de Marcelly 
indicam rotina 
de violência

Vítimas do ataque em Saudades, no oeste de Santa Catarina, são três crianças e dois 
adultos. De acordo com a Polícia Militar, o agressor estava armado com um facão. P. 10 

Jovem invade creche e mata cinco 

COVID
Município do Rio 
inicia a aplicação 
da vacina da 
Pfizer/BioNTech 
O comerciante Alexandre Souza Almeida, 63 anos, 
foi o primeiro a receber o  imunizante. Devido à 
baixa quantidade, doses devem acabar hoje. P. 4
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Criador da inesquecível Dona Hermínia, comediante de 42 anos estava internado no 
hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio. Deixa marido, Thales Bretas, e dois filhos. P. 15 

MORRE O HUMORISTA PAULO 
GUSTAVO, VÍTIMA DA COVID-19
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JULIETTE É JULIETTE É 
A GRANDE A GRANDE 
VENCEDORAVENCEDORA
DO ‘BBB 21’.DO ‘BBB 21’. P. 15

TRÊS SESSÕES DE
 TORTURA POR JAIRINHO 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A festinha com parte da família já esta-
va sendo preparada há um tempo...

Afinal, chegar aos quase 100 
anos, no meio de uma pandemia, não é 
pra qualquer um!

Mas para a Dona Maria Nunis da Sil-
va, moradora de Colégio, que fez 99 na 
última sexta, não há motivo algum para 
comemorar. 

O benefício que ela recebe do INSS, 
sua única fonte de renda, está suspenso 
há 8 meses...

Quem contou para a gente foi a filha 
dela, Maria da Penha Galdino, que procurou 
a coluna para pedir socorro, já que não sabe 
mais o que fazer para conseguir o paga-
mento de volta.

“Eu realmente não sei... A gente liga, vai 
na agência, emite protocolos, mas não tem 
nenhum retorno. E pela idade, os gastos 
dela são muito altos, com consultas e remé-
dios”, conta Maria da Penha.

Segundo ela, na única vez que teve uma 
resposta, o INSS alegou que recebeu uma 
carta em nome de Dona Maria, abrindo mão 
de seu pagamento. Mas ela afirma que a 
mãe não assinou nem carta, nem documen-
to algum, já que é analfabeta.

“Como minha mãe vai assinar um do-
cumento aos 99 anos, e ainda sem saber 
escrever? É algo impossível! Só se tiver 

alguém se passando por ela e a gente 
não sabe”.

Que situação... 99 anos, na idade de estar 
com a vida tranquila, passando por essa dor 
de cabeça.

E o que o INSS faz? Nada! No mínimo 
deveria investigar.

Enquanto isso, 8 meses se passaram e 
fica uma senhora sem dinheiro, precisando 
de remédios e uma filha na peregrinação 
tentando ajudar a mãe. É muita covardia!

A coluna, pela milésima vez, entre tantos 
casos, foi atrás do INSS por uma resposta 
para tentar ajudar Dona Maria. Mas até o fe-
chamento desta edição, não teve resposta.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I
 n E tem parceria surgindo entre a Polícia Civil e a 

Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.
Os secretários Alan Turnowski e Leandro Alves se 

reuniram na semana passada, na Cidade da Polícia 
e também na Acadepol, para o início de um traba-
lho de revitalização das instalações esportivas da 
Polícia Civil. 

O objetivo do projeto é que futuramente algumas 
dessas instalações reformadas sejam utilizadas por 
crianças das comunidades do entorno, uma forma 
de aproximar a criançada da corporação por meio 
do esporte.

Tem melhor maneira pra isso do que uma boa par-
tida de futebol ou de qualquer outra modalidade? 

Bora colocar o Pingo no I...
Em tempo de desconfiança e falta de proximi-

dade dos policiais com a comunidade, a proposta é 
literalmente um golaço!

TÁ BONITO!
 n E falando em esporte...

Quem disse que grupo de mães é só pra falar 
da próxima prova do filho ou do que está aconte-
cendo na escola? 

Recebi essa semana uma dica bem legal: uma 
mãe colocou que no Recreio tem um centro esporti-
vo com várias modalidades, onde as crianças podem 
aproveitar e pouca gente sabe, por isso ele não é tão 
aproveitado!

Em tempos de pandemia, onde alguns pais tive-
ram que fazer uma reformulação para economizar, 
muitas crianças deixaram de praticar natação, fu-
tebol por não terem como pagar.

Então aqui vai a dica: Centro Esportivo Waldir 
Pereira, ou Didi.

Essa é uma ótima dica, afinal a gente paga im-
posto pra que, né?

Informações no Instagram: @centroespor-
tivo.didi 

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Bora praticar esporte, criançada! E tenho dito.

“Eu só quero meu 
dinheirinho”

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

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

DIVULGAÇÃO

Dona Maria Nunis e sua filha, Maria da Penha

No segundo semestre de 2020, os valores dos autos 
de infração fazendárias no estado do Rio de Janeiro 
aumentaram 44% na comparação com os primei-

ros seis meses do ano passado. Já na comparação entre 
2019 e 2020, os valores totais dos autos de infração mais 
que dobraram, passando de R$ 125 milhões para R$ 257 
milhões. Os auditores fiscais da Secretaria de Estado de 
Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) terão em breve à 
disposição coletes com câmeras corporais e veículos mais 
potentes para melhorar ainda mais o serviço. A Receita 
Estadual, que atua diretamente na fiscalização e no com-
bate à sonegação fiscal, sofrerá uma injeção de recursos. 
Primeiro virá a renovação da frota. Até o final do próximo 
mês, os modelos atuais serão substituídos por veículos 
Fiat Toro Endurance 2.0 4X4, com 170 cv. Serão, ao todo, 
sete veículos, que darão suporte à atuação dos servidores 
nas barreiras fiscais e fiscalizações em campo.

CÂMERAS DE NOVA GERAÇÃO
Até o final do ano, os auditores também receberão câme-
ras corporais, os chamados body cam. Serão cerca de 150 
equipamentos, que visam dar mais segurança à atuação 
dos servidores da Sefaz-RJ, especialmente nos casos de 
falsa acusação e de violência. “Sabemos dos perigos que 
envolvem o trabalho dos Auditores Fiscais nas barreiras 
e a importância do combate à sonegação para o equilí-
brio das contas públicas”, afirma o governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro. 

O até ontem secretário de Estado de Fazenda, Guilherme 
Mercês, destacou que os fiscais vão ajudar a “aumentar a ar-
recadação sem mexer na carga tributária é um dos grandes 
objetivos da Sefaz-RJ”, diz Mercês, que acrescenta: “A inten-
sificação na fiscalização por meio do programa ‘Na Mira da 
Receita Estadual’ tem dado resultados positivos”. 

SONEGAÇÃO

Fiscalização é reforçada

 n Deputado Noel de Car-
valho percorreu ao lado do 
presidente do DER/RJ, Luiz 
Roberto Pereira de Souza, a 
RJ 159 para verificar quedas 
de barreiras. Visita foi solici-
tada por vereador de Quatis, 
Alex D’Elias. D’Elias junto 
com irmão e prefeito Aluísio 
D’Elias vêm manifestando 
preocupação com a rodovia. 

 n Deputada Clarissa Garoti-
nho (PROS) sobre reforma 
tributária: “Sou defensora 
de uma reforma 3D: distri-
buição melhor das receitas 
tributárias, priorizando es-
tados e municípios; desone-
ração; e desburocratização, 
para acabarmos com excesso 
de tempo perdido no cálcu-
lo dos impostos. Esse é um 
caminho importante para o 
Brasil voltar a crescer”. 

A FAVOR DE 
REFORMA 
TRIBUTÁRIA 3D

CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREOCUPAÇÃO COM 
RODOVIA RJ 159

As mais lidas
Online

Descartado pelo 
Barcelona, Gerson, do 

Flamengo, estaria na mira 
de clube francês

FLAMENGO

Joice Hasselmann 
surpreende ao surgir 

de maiô nas redes 
sociais

CELEBRIDADES

EXCLUSIVO: O que Fiuk não 
contou ao chorar pitangas 
no ‘BBB’ por R$ 1,5 milhão

FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia
PRIORIDADE: 

COMBATE AO 

CRIME

PIMENTA 

PARA AS 

MULHERES 

Homicídios do-
losos no estado 
do Rio de Janeiro 
apresentaram 
queda de 16% em 
março deste ano 
na comparação 
com o mesmo mês 
de 2020. No to-
tal, 313 registros 
foram feitos, che-
gando ao menor 
valor para o mês 
desde 1991.

Patrulha Maria 
da Penha, criada 
na PM, é formada 
apenas por poli-
ciais mulheres. 
Unidade recebeu 
doação de sprays 
de pimenta da 
Condor Tecnolo-
gias Não Letais. É 
o 1º produto desti-
nado a uso civil.

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

Um país que enfrenta o caos em todos os setores não pode ter 
um dia dedicado a apenas um assunto. Ver noticiários ontem foi 
difícil. Precisamos focar em vacinas, investimentos, empregos, 
políticas públicas. Buscar culpados deve acontecer após a reso-
lução do problema.

Que tristeza o ocorrido na creche em Santa Catarina. Sendo pai de 
um menino de 2 anos, fiquei muito mexido em imaginar a dor dos 
pais que deixaram seus filhos bem em um local de ensino conside-
rado seguro. Desejo muita força e fé para todos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Receita Estadual terá injeção de recursos para enfrentar sonegação.

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



RIO DE JANEIRO

HENRY SOFREU TRÊS 
SESSÕES DE TORTURA 
ATÉ O DIA DA SUA MORTE
Troca de mensagens entre babá e a mãe revelam os episódios. Em um deles, o 
menino chegou a rasgar sua roupa para não entrar no quarto com Dr. Jairinho

A 
troca de mensagens 
entre a babá de Hen-
ry, Thayná Ferreira, e 
o noivo, foram funda-

mentais para que a investiga-
ção concluísse que houve pelo 
menos três episódios de tor-
turas ao menino Henry Borel, 
de quatro anos, até sua morte 
no dia 8 de março. Em um de-
les, a babá contou, em depoi-
mento, que Henry chegou a 
rasgar sua roupa ao agarrá-la 
com força para não entrar no 
quarto junto com o padrasto, 
Dr. Jairinho. Depois, o verea-
dor deu R$ 100 para Thayná 
comprar uma nova blusa.

“Ela chegou a comentar 
com o noivo que o menino 
chegou a rasgar a blusa dela, 
desesperado para não ir para 
o quarto com o padrasto. De-
pois, este deu uma impor-
tância de R$ 100 para ela” 
contou o delegado titular da 
16ª DP (Barra), Henrique Da-
masceno, durante coletiva 
de imprensa na Cidade da 
Polícia, na manhã de ontem.

A Polícia Civil concluiu in-
quérito e indiciou Jairinho e 
Monique por homicídio dupla-
mente qualificado. O vereador 
foi denunciado ainda por tor-
tura nos dias 2 e 12 de fevereiro, 
a mãe da criança por omissão 
quanto à tortura do dia 12. 

O delegado lembrou uma 
outra passagem contada por 
Thayná: a babá teria percebi-
do Jairinho tampando a boca 
de Henry enquanto estavam 
juntos no quarto, em um epi-
sódio de agressão ocorrido 
em fevereiro. “Parece estar 
tampando a boca do meni-
no, uma doideira de verda-
de”, escreveu a babá em uma 

troca de mensagens. Ela te-
ria ouvido o menino dizendo 
‘eu prometo’ para Jairinho, 
o que, segundo as investiga-
ções, corrobora a tese de que 
o vereador ameaçava Henry 
caso ele contasse das agres-
sões para a mãe.

“O padrasto se trancou 
com o menino no quarto. O 
menino saiu, não se queixou 
de dores e só veio a se queixar 
quando mais tarde, inclusive, 
não quis brincar com outras 
crianças na brinquedoteca. 
Nesse primeiro episódio en-
contramos conversas entre 
ela (a babá) e o noivo. Ela di-
zia que parecia, de dentro do 
quarto, que o padrasto estava 
tampando a boca do menino, 
que dizia ‘eu prometo’. Foram 
episódios bastantes sérios”, 
relatou Damasceno, que lem-
brou que a mãe de Henry, Mo-
nique Medeiros, por lei, terá 
mais duas oportunidades de 
se manifestar em juízo.

BRUNA FANTTI

YURI EIRAS

Ela (babá) 
dizia que 
parecia, de 
dentro do 
quarto, que 
o padrasto 
estava 
tampando 
a boca do 
menino

DISSE O 
DELEGADO

OLHO NELA

A professora 
Monique 
Medeiros, caso 
Henry Borel. 
Reprodução/
Instagram  N A Polícia Civil vai investigar 

por falso testemunho a babá 
de Henry Borel, Thayna de Oli-
veira Ferreira. Segundo o de-
legado Henrique Damasceno, 
da 16ª DP (Barra da Tijuca), a 
moça mudou o depoimento 
após a descoberta de mensa-
gens trocadas entre ela e Mo-
nique Medeiros, namorada do 
vereador Dr. Jairinho e mãe de 
Henry. O casal está preso pelo 
crime e responde por homicí-
dio duplamente qualificado 
e tortura. Monique responde 
também por omissão.

Em sua primeira declara-
ção, segundo a polícia, Thay-
ná omitiu informações, di-
zendo que Jairinho e Monique 

viviam em harmonia e que 
não tinha presenciado qual-
quer tipo de anormalidade 
dentro da casa do casal. No 
segundo depoimento, ele ad-
mitiu que foi coagida a mentir. 

Para o delegado Henrique 
Damasceno, o material ex-
traído do celular de Thayná 
de Oliveira foi de extrema im-
portância para que a polícia 
conseguisse avançar nas inves-
tigações. Em conversas com o 
noivo, ela relatou pelo menos 
dois episódios que escancaram 
uma possível tortura. Em um 
deles, Thayná tem a impressão 
de que Jairinho tampou a boca 
de Henry enquanto ficou sozi-
nho com ele no quarto

Babá contou em 
depoimento que 

o menino Henry 
rasgou sua blusa 

para não entrar 
no quarto com o 

Dr. Jairinho

REPRODUÇÃO INTERNET
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Polícia Civil abre inquérito para 
investigar testemunho da babá

Civil prende mulher que torturou filho de 3 anos
Estado de saúde do menino, que possui diversos ferimentos pelo corpo, ‘chocou até mesmo as equipes que participaram da ação’

Policiais da Delegacia da 
Criança e do Adolescen-
te Vítima (Dcav) prende-
ram em flagrante, ontem, 
uma mulher, que não teve 
o nome divulgado, após 
torturar o filho de 3 anos 
na comunidade do Urubu, 
Zona Norte do Rio. Segun-
do os agentes, as agressões 
causaram sofrimento físico 
e mental à criança.

De acordo com a polícia, 

a denúncia foi feita por um 
policial militar que é paren-
te da vítima. Equipes da de-
legacia que está investigan-
do o caso foram até o local 
informado e resgataram a 
criança. O estado de saúde 
do menino, que possui di-
versos ferimentos pelo cor-
po, estado de desnutrição 
e desidratação, chocou até 
mesmo os policiais que par-
ticiparam da ação.

As investigações, apon-
tam que a agressora tam-

Inquérito 
indicou Jairinho 
e Monique 
por homicídio 
duplamente 
qualificado

bém responde pelos crimes 
previstos no Estatuto do 
Idoso por expor a perigo a 
integridade e a saúde física 
e psíquica e apropriar-se de 
bens, provento ou pensão 
do idoso, cuja vítima é sua 
própria mãe. 

A mulher foi autuada em 
flagrante pelo crime de tor-
tura majorada em razão de a 
vítima ser criança, com pena 
de 2 a 8 anos de prisão. 

Policial militar, 
parente da vítima, 
foi o autor da 
denúncia contra 
a mulher que 
agredia seu filho

Mulher foi presa 
em flagrante 
por policiais 
da Delegacia 
da Criança e 
Adolescente 
Vítima após 
torturar o filho 
de três anos

REPRODUÇÃO
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Vacina da Pfizer disputada no Rio
Segundo a Prefeitura, a oferta das doses deve acabar hoje devido a baixa quantidade de unidades

A 
aplicação da vacina 
Pfizer/BioNTech co-
meçou a ser feita on-
tem em 250 pontos de 

saúde da cidade do Rio. A ca-
pital recebeu do estado 46.800 
doses do novo imunizante e 
distribuiu os lotes para os gru-
pos prioritários estabelecidos 
no calendário de vacinação. 
O secretário de saúde Daniel 
Soranz afirmou que todas as 
unidades serão apenas para a 
primeira dose e explicou que 
a oferta deve acabar hoje em 
função da baixa quantidade. 

A primeira pessoa a re-
ceber o imunizante foi o co-
merciante Alexandre Souza 
Almeida, de 63 anos. Ele faz 
parte dos grupos prioritá-
rios e comentou que perdeu 
amigos para a covid-19, e 
também que estaria ansioso 
para ser vacinado. 

“Eu fiquei muito satisfei-
to, agora acho que eu posso 
tentar voltar a ter uma vida 
normal, porque ficou tudo 
tão difícil para todos. Eu vim 
até muito cedo na ansiedade 
para poder tomar a vacina, 
pois tenho diversos proble-
mas de saúde e eu fui aconse-
lhado pelo meu médico que 
recebesse o quanto antes o 
imunizante”, afirmou. 

O secretário Daniel So-
ranz orientou que a popula-
ção não deve ter preferência 
por doses da vacina. 

“Todas as vacinas são boas 
e protegem contra casos gra-
ves e óbitos por covid-19, en-
tão a nossa recomendação é 
que ninguém fique escolhen-
do vacina na unidade, tome o 
que tiver, se você estiver ele-
gível e no seu momento de 
se vacinar, se imunize logo”. 

A vacina da Pfizer contém 
uma quantidade menor na 
seringa (0,3 ml) comparada 
às demais vacinas. A Coro-
naVac e a AstraZeneca pos-
suem 0,5 ml por aplicação.

A prefeitura decidiu não 
estocar a vacina Pfizer para 
a segunda aplicação da dose 
e irá distribuir todas as uni-
dades recebidas do imuni-
zante. Essa decisão segue a 
orientação do governo fede-
ral, que estabeleceu um in-
tervalo de 12 semanas para 
a distribuição da segunda 
dose da Pfizer. O laboratório 
responsável pela produção 
do imunizante, contudo, 
mencionou que a proteção 
máxima de 95% contra a co-
vid-19 só é alcançada quando 
as duas vacinas são aplica-
das dentro de 21 dias.

 > O governador do Es-
tado do Rio, Cláudio 
Castro, publicou um 
novo decreto ontem, 
liberando que bares, 
restaurantes e lancho-
netes possam abrir e 
eventos serem realiza-
dos com até 60% da ca-
pacidade em ambien-
tes abertos, 40% em 
lugares fechados e res-
peitando o distancia-
mento social de 1,5m. 

Apesar disso, as res-
trições de enfrentamen-
to à pandemia, em todo 
o território Fluminense 
seguem mantidas até 
o próximo dia 18. Se-
gundo o decreto, estão 
liberadas, feiras de ne-
gócios e exposições; ca-
samentos, aniversários, 
formaturas, coquetéis, 
confraternizações.

A Secretaria de Esta-
do de Saúde do Rio de 
Janeiro (SES) informou 
que nas últimas 24 ho-
ras foram contabiliza-
dos 5.118 novos casos e 
335 mortes.

Decreto libera 
eventos no 
Estado do Rio

Todas vacinas são 
boas e protegem 
contra casos graves 
e óbitos por covid-19

DANIEL SORANZ, 
secretário

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Prefeitura de SG suspende a vacinação da Coronavac
Muitas pessoas não conseguiram tomar a segunda dose e reclamaram da falta de informação. Não há previsão de reabastecimento

Filas e falta de informação em postos de vacinação de São Gonçalo

Quem procurou os postos 
de vacinação de São Gon-
çalo para a aplicação da 
segunda dose de Corona-
vac acabou voltando para 
casa sem completar o ciclo 
de imunização. Muitas pes-
soas reclamaram da falta de 
informação.

No Polo Sanitário Helio 
Cruz houve tumulto pelo 
segundo dia consecutivo. 
Muita gente chegou na fila 
durante a madrugada de 
ontem, por volta de 3h, para 
tentar garantir a imuniza-
ção. Mas, às 7h30 os agen-
tes de saúde comunicaram 
que a cidade de São Gonçalo 
não vai dar a segunda dose 
da Coronavac até a chegada 
de um novo lote.

“Isso é uma falta de respei-
to. Falaram que ia ter a va-
cina da Coronavac, mas não 
foi isso que vimos quando 
chegamos na unidade”, re-

clamou um idoso.
“A fila estava enorme e 

ninguém sabia dizer se ia 
ter a vacina para a segun-
da dose ou não”, relatou um 
morador de São Gonçalo em 
uma página na rede social.

Procurados, a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa 
Civil de São Gonçalo afirmou 
que a vacinação com a Coro-
navac está suspensa. Ontem, 
apenas está sendo feita com 
a vacinação com a Astraze-
neca – tanto para primeira 
dose, quanto para a segunda 
dose. A vacinação com Co-
ronavac está suspensa até 
que a secretaria receba nova 
remessa do imunizante. As 
doses que chegaram, no úl-
timo fim de semana, foram 
aplicadas na segunda-feira 
e acabaram antes do fim do 
expediente dos pontos de va-
cinação. Não há previsão de 
reabastecimento.

REPRODUÇÃO DE TV

NÚMERO

0,3 ML
Vacina da Pfizer contém 
uma quantidade menor 
na seringa comparada as 
outras que possuem 0,5 
ml por aplicação

 > As filas de Unidades 
de Terapia intensiva 
(UTI) e enfermarias au-
mentaram 59% em 24 
horas no estado do Rio. 
Segundo os dados com-
putadorizados pelo Pai-
nel de Monitoramento 
da Covid-19, na segun-
da-feira, 129 pessoas 
aguardam por uma vaga 
em UTI e outras 31 espe-
ram por leitos de enfer-
maria, totalizando 160 
pacientes. No domingo, 
eram 107 pessoas aguar-
dando por uma vaga no 
estado do Rio.

A taxa de letalidade 
da covid-19 no Rio está 
em 6%, a maior do país. 
Entre os casos confir-
mados, 695.771 pacien-
tes se recuperaram. 

Filas de UTI 
e enfermaria 
aumentam 

Cidade do Rio recebeu 46.800 doses do novo imunizante e distribuiu os lotes para os grupos prioritarios

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Secretário Daniel Soranz explicou que todas as doses da vacina da Pfizer vão ser aplicadas agora na população como orienta o governo federal

 NO governador Cláudio Castro 
nomeou Nelson Rocha como 
novo secretário de Fazenda e 
Alexandre Chieppe para o cargo 
de secretário de Saúde. Os téc-
nicos assumem as pastas nos 
lugares de Guilherme Mercês 
e Carlos Alberto Chaves, res-
pectivamente. Agora, Chaves 
passa a coordenar a logística de 
distribuição de vacinas da SES. 

“Este é um momento crucial 
para o Estado do Rio. Temos 
diversos desafios, entre eles 
a pandemia e a situação eco-
nômica do Rio, agravada pela 
Covid-19. Confio no trabalho 
de ambos e desejo sorte. Agra-
deço a dedicação e atuação 

do secretário Mercês, que teve 
importância fundamental no 
processo de recuperação fis-
cal do Estado. Quero deixar 
meu agradecimento também 
ao Chaves pelo resultado até 
aqui”, ressaltou o governador.

Obstetra e ginecologista 
formado na UFRJ e servidor da 
Secretaria de Estado de Saúde 
desde 2000, Alexandre Chie-
ppe é porta-voz da pasta há 
quase uma década. Pós-gra-
duado em Ciências Contábeis 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
Nelson Rocha começou sua 
carreira na iniciativa privada 
e atuou em empresas como 
Ampla e Light. 

GOVERNO DO ESTADO

Mudança: Alexandre Chieppe é o 
novo secretário de Saúde no Rio
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‘Ia picotar ela toda na 
faca’, diz ex de Marcelly 
Mensagens de celular descobertas pela Polícia Civil revelam histórico agressivo 
do ex-marido da funkeira, que foi preso acusado de cárcere privado qualificado

A 
Polícia Civil descobriu, 
através de mensagens 
de um aplicativo de 
conversa, o histórico 

agressivo de Francimar Jorge 
Cavalcante, de 38 anos, ex-ma-
rido da funkeira Mc Marcelly, 
29s. O empresário foi preso em 
flagrante no último domingo, 
após deixar a cantora em cár-
cere por quase uma semana. 

Segundo a polícia, Franci-
mar usou o celular de Mar-
celly para mandar mensa-
gem para a mãe dela. Numa 
das conversas, ele diz: “Se ela 
me traiu, vou pedir perdão 
pra Deus e perdão à senhora, 
mas eu vou matar ela”. Em 
outra mensagem, ele descre-
ve uma ameaça: “Eu ia pico-
tar ela toda na faca.”

Francimar ainda afirma: 
“Fiquei muito nervoso. Bati 
muito nela. Por um momen-
to, eu pensei em matar ela”. 
As mensagens foram divul-
gadas pela TV Record. 

Para a polícia, Francimar 
admitiu que agrediu a ex-
-mulher no último dia 18 de 
abril, mas negou que a tenha 
colocado em cárcere. 

De acordo com a funkei-
ra, o ex-companheiro não 
aceitava o fim do relaciona-
mento de mais de dez anos. 
Ela só conseguiu se desligar 
dele depois de fazer contato 
com o irmão que acionou a 
PM. Os policiais precisaram 
arrombar porta do aparta-
mento em que o casal estava. 

Marcelly disse aos policiais 
que foi ameaçada por Fran-
cimar e obrigada a permane-
cer em silêncio.

A ocorrência foi regis-
trada na 24ª DP (Piedade). 
Francimar foi autuado em 
flagrante por cárcere priva-
do qualificado. A polícia diz 
que, após as denúncias, ele 
poderá responder também 
por outros crimes.

Mensagens de WhatsApp mostram rotina 
de violência sofrida por Mc Marcelly

REPRODUÇÃO INTERNET

Marcelly e Francimar ficaram 
juntos por mais de dez anos

FOTOS DE REPRODUÇÃO TV RECORD RIO

Sobreviventes de 

chacina são ouvidos

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Flumi-
nense (DHBF) começou 
a ouvir, ontem, as teste-
munhas sobreviventes da 
chacina que deixou cinco 
pessoas mortas e outras 
três feridas na madrugada 
de segunda-feira, em Mes-
quita, na Baixada. 

Um homem que estava 
no local contou que três 
bandidos, dois deles ar-
mados com pistolas e um 
com fuzil, desceram do 
carro e abriram fogo na 
direção do bar. 

Quatro pessoas morre-
ram na hora e outras qua-
tro foram socorridas. Ho-
ras depois, uma das víti-
mas feridas, uma mulher 

de 35 anos morreu, no Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu. 

Os mortos foram identifi-
cados como Edvaldo Ferreira 
da Silva, de 58 anos; Vinícius 
Douglas das Chagas Braga, 
29; Bruna Silva Martins, 35; 
Davi Neves Protásio, 33; e 
um homem foi identificado 
apenas como Ryan.

Além de fazer diligências, 
equipes da Polícia Civil con-
tinuam analisando imagens 
do circuito interno de segu-
rança da região para tentar 
identificar o carro usado pe-
los criminosos. 

Testemunhas disseram 
que homens ligados à milícia 
que controla a região teria 
cometido o crime em retalia-
ção ao som alto do bar.

Flagrado tentando furtar peças de veículos que estavam no 
estacionamento da 44ª DP (Inhaúma), um homem foi morto 
por um policial após reagir à prisão, ontem. 
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Programa da Prefeitura vai focar em 
melhorias de casas, turismo e renda 

Mais serviços para  
comunidades do Rio

MARCOS DE PAULA/ DIVULGAÇÃO PREFEITURA

Programa municipal Favela com Dignidade vai ser lançado hoje

A Prefeitura do Rio, atra-
vés da Secretaria Espe-
cial da Ação Comunitá-
ria (SEAC), lança hoje, às 
10h, no Palácio da Cidade, 
o programa Favela com 
Dignidade, que abriga 
três importantes proje-
tos: ‘Turistando com a co-
munidade’, ‘Casa Carioca’ 
e ‘Recicla Comunidade’. 
Além de dar voz e vez às 
comunidades, a iniciati-
va vai levar importantes 
serviços às comunidades.

O Programa Favela com 
Dignidade vai contemplar 
as favelas com Índice de 
Desenvolvimento Social 
(IDS) menor que 0,55. 
Mesmo critério adotado 
pelo Instituto Pereira Pas-
sos (IPP) para os Territó-
rios Sociais. O IDS con-
sidera serviço de abaste-
cimento de água, esgoto 
adequado, coleta de lixo 
adequada, número de ba-
nheiros por moradores, 
número de analfabetos de 
10 a 14 anos, rendimentos 

per capita em salário míni-
mo e número dos domicílios 
com rendimento per capita 
de até um salário mínimo. O 
IDS é considerado até 1.

As comunidades Vila 
Sapê, Asa Branca e Virgolân-
dia, situadas na região de Ja-
carepaguá, são candidatas a 
receber, a partir do segundo 
semestre, os benefícios do 
Favela com Dignidade. 

O projeto ‘Turistando com 
a comunidade’ quer garantir 
ao morador de favela o direi-
to de conhecer a cidade onde 
mora com visitas guiadas. 
Já o ‘Casa Carioca’ pretende 
melhorar as casas que ofere-
çam risco à saúde. 

O ‘Recicla Comunida-
de’ mostrará que é possível 
transformar lixo em dinhei-
ro, gerando renda.

O morador deve levar seu 
material ao Centro de Apoio 
para Reciclagem (CAR), que 
será instalado. Ele receberá 
pelo peso do material, que 
será creditado em cartão ou 
através de aplicativo. 

Passageiros continuam 
sem opções de ônibus
Problema é maior nas linhas 456, 457 e 607 após encerramento da Viação Acari  

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Equipe de O DIA percorreu pontos finais de linhas operadas pela Acari e encontrou poucos ônibus

O
s dias de incertezas 
sobre as linhas antes 
atendidas pela Viação 
Acari continuam. Ape-

sar de passageiros notarem pe-
quena melhora na cobertura 
de ônibus da linha 457 (Aboli-
ção x Siqueira Campos), o 607 
(Rio Comprido x Cascadura) 
segue com atrasos. Já o 456 
(Méier x Copacabana) não foi 
mais visto. De acordo com um 
funcionário da empresa Ver-
dun, cerca de 19 coletivos fo-
ram remanejados para atender 
algumas rotas feitas pela Acari. 

O DIA foi a pontos dessas 
três linhas. Na 457, os passa-
geiros relataram demora no 
início da manhã, mas a situa-
ção foi normalizada ao lon-
go do dia. Na 607, a demora, 
segundo relatos, chegava a 
meia hora. E no ponto final 
da 456, no Norte Shopping, 
passageiros comentaram 
que não viram mais a linha.  

Rosemery Marcos, passa-
geira do 607, disse não conse-
guiu encontrar o ônibus pela 
manhã. “Foi um transtorno, 
cheguei no ponto, não tinha 
ônibus, tive que procurar ou-
tro local e pegar outra linha, 
ir pra Saens Peña e ir a pé pro 
meu trabalho. Agora, voltan-
do está bem melhor”, contou.

Um dos passageiros do 
607, Átila Júlio, 32 anos, ale-
gou que o intervalo entre os 
coletivos aumentou. “Saio 
do trabalho às 23h. No do-
mingo, fiquei esperando o 
ônibus até 1h da manhã e 

não passou. Precisei pedir 
um Uber para ir para casa. O 
tempo também aumentou, 
está saindo de meia em meia 
hora”, relatou.

Um funcionário que não 
quis se identificar disse que 
cinco empresas estão ope-
rando a linha 607. Atualmen-
te, segundo ele, o intervalo 
entre os coletivos é de oito 
minutos. 

A assessoria da Secretaria 
Municipal de Transportes in-
formou que, caso o contrato 
não seja cumprido, a prefei-
tura poderá decretar o fim 
das concessões e realizar 
nova licitação para definir 
quem vai operar as linhas. 

 N O presidente do Sindicato 
dos Rodoviários do Rio, Sebas-
tião José, enviou à Câmara dos 
Vereadores, na tarde de ontem, 
um ofício em que solicita que 
seja realizada, com urgência, 
uma audiência pública com a 
finalidade de saber a real si-
tuação em que se encontra o 
sistema de transporte rodoviá-
rio na cidade.

Sebastião pede ainda aos 
vereadores que sejam con-
vidados representantes de 

consórcios, empresas, socie-
dade civil, Ministério Público 
e da Secretaria Municipal de 
Transportes. 

Hoje, às 10h, 600 profissio-
nais da Viação Acari são aguar-
dados na sede do Sindicato dos 
Rodoviários, em Rocha Miran-
da, para uma assembleia. No 
encontro, serão discutidos o 
pagamento dos salários atra-
sados, cesta básica, 13° e tic-
ket alimentação, entre outros 
asssuntos.

CRISE NO SETOR

Sindicato faz apelo à Câmara
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Ex-ministro alegou 
que teve contato 
com 2 pessoas que 
testaram positivo 

Depoimento 
de Pazuello 
é adiado 
para dia 19 
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Pazuello pediu uma nova data

O presidente da CPI da Co-
vid, senador Omar Aziz (PS-
D-AM), autorizou, ontem, 
que o ex-ministro da Saúde, 
general Eduardo Pazuello, 
preste depoimento na comis-
são no dia 19. A autorização 
foi dada após Pazuello reve-
lar, através do Comando do 
Exército, que teve contato 
com duas pessoas que recen-
temente testaram positivo.

De acordo com comuni-
cado enviado pelo Comando 
do Exército, assinado pelo 
secretário-geral do Exérci-
to, Francisco Montenegro 
Júnior, Pazuello nos últimos 
dias com dois funcionários 
do poder Executivo que fo-
ram contaminados.

“Se o general Pazuello 
se sente preocupado, e nós 
também estamos preocupa-
dos de que ele venha para cá 
com coronavírus, não tem 
problema. A gente espera. A 
CPI vai durar 90 dias (...) Se 
o caso específico do minis-
tro é a Covid-19 nos espera-
mos a quarentena de 14 dias”, 
afirmou Omar Aziz. O depoi-
mento aconteceria hoje.

Cloroquina imposta por decreto
Em CPI, Mandetta afirma que objetivo da Presidência era incluir remédio no tratamento da Covid-19

REPRODUÇÃO/TV SENADO

Ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta deu depoimento à CPI da Covid, no Senado, ontem

E
m depoimento à CPI 
da Covid, o ex-mi-
nistro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta 

afirmou, ontem, que durante 
uma reunião com ministros 
no Palácio do Planalto, ele 
teve acesso ao que seria uma 
proposta de decreto presi-
dencial para que fosse suge-
rida uma mudança na bula 
da cloroquina. A medida se-
ria feita de uma forma que 
passasse a indicar o remédio 
no tratamento da covid-19.

“Ele (Bolsonaro) tinha um 
assessoramento paralelo. 
Havia sobre a mesa um papel 
não timbrado de um decreto 
presidencial para que fosse 
sugerido naquela reunião 
mudar a bula da cloroquina 
na Anvisa para que na bula 
tivesse a indicação do medi-
camento para o coronavírus. 
O presidente da Anvisa disse 
que não. Jorge Ramos disse 
que era uma sugestão”, afir-
mou Mandetta.

O ex-ministro citou ain-
da que testemunhou por di-
versas vezes a presença do 
vereador Carlos Bolsonaro, 
filho do presidente, em reu-
niões. “Testemunhei várias 
vezes reunião de ministros 

a medida “adequada”. O ex-
-ministro relatou ter cobra-
do união em torno de falas 
de “prevenção e isolamento”, 
as quais seriam “fundamen-
tais”. Conforme relatou, ape-
sar de não ter tido “discus-
sões ásperas com Bolsonaro”, 
Mandetta disse que colocou 
suas recomendações, mas 
nunca houve proposta téc-

nica concreta da Presidência 
da República.

“Não é possível fazer ges-
tão de doença infecciosa sem 
separação”, afirmou o ex-mi-
nistro. “Quando se tem he-
patite, separa-se talheres e 
copos”, exemplificou.

Ao resposta ao senador 
Renan Calheiros (PMDB-
-AL), relator da CPI, Man-

detta revelou ainda que 
pouco antes de ser exonera-
do do cargo de ministro da 
Saúde, ele enviou uma carta 
pessoal para presidente Jair 
Bolsonaro, alertando sobre a 
necessidade de adotar medi-
das como o isolamento social 
para ajudar a conter o avan-
ço do novo coronavírus em 
todo do Brasil.

Ex-ministro reiterou 
discordâncias 
entre sua gestão 
e a Presidência da 
República 

CRÍTICAS

 N O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
afirmou, ontem,  duran-
te a CPI da Covid-19, que 
a estratégia de testagem 
em massa planejada em 
gestão não foi levada à 
frente pelos sucessores. 
“Em março iniciamos todo 
o processo, fizemos pool de 
laboratórios, uma série de 
parceiros, para construir-
mos toda a lógica de testa-
gem, disparamos processo 
de aquisição. E depois sou-
be que essa estratégia não 
foi utilizada. Era maneira 
muito clara nossa estraté-
gia, testar, testar”, afirmou 
Mandetta.

“Em março de 2020, nós 
iniciamos o processo de 
compra de 24 milhões de 
testes. Vimos pararem mui-
tas coisas e não colocarem 
nada no lugar. A testagem é 
uma delas”, complementou 
o ex-ministro.

Testagem em 
massa falhou

em que o filho do presidente, 
que é vereador do Rio, estava 
sentado atrás dele tomando 
notas”, disse Mandetta.

Discordâncias
Mandetta reiterou as 

discordâncias entre a sua 
gestão no Ministério a Pre-
sidência nos momentos ini-
ciais da pandemia. Ele disse 
que todas as recomendações 
que fez em público - sobre o 
uso do distanciamento físi-
co e de medicações -, foram 
feitas também durante re-

uniões ministeriais e Jair 
Bolsonaro. As orientações, 
entretanto, não tiveram 
apoio do mandatário. “Está-
vamos indo por um caminho 
e o presidente por outro”, 
destacou.

Segundo o ex-ministro, a 
determinação para o isola-
mento social nos momentos 
iniciais da pandemia seria 
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