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POSTOS DE 
IMUNIZAÇÃO NO 
RIO REGISTRAM 
FILAS EM DIA DE 

REPESCAGEM 
PARA 1ª DOSE. 
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CÂMARA SÓ ESTÁ 
DE OLHO NO 
FINANCIAMENTO 
DAS CAMPANHAS  
UM OLHAR SOBRE
O RIO, P. 10

Milicianos da 
Baixada ampliam 
negócio com venda 
de cestas básicas

Jogador Marcinho vira réu 
por homicídio culposo em 
caso de atropelamento e 
morte de casal no Recreio

RIO DE JANEIRO, P. 5 RIO DE JANEIRO, P. 11

Vacinação é 
um motivo a 
mais para 
celebrar a data
Matriarcas e familiares, como Adriana Alves e a filha Thayná, 
comemoram a proteção do imunizante.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

BISPO ABNER FERREIRA
CAMINHO DA SABEDORIA, P. 7 

Deus não concede a 
todas as mulheres 
ser mãe, porque Ele 
tem um propósito 
para cada pessoa  

PADRE OMAR
FÉ NO RIO, P. 6 

O amor de Cristo não 
é um sentimento 
superficial, é 
atitude do 
coração

SIDNEY REZENDE

Projeto de lei de 
deputado cria 
patrulha para 
evitar crimes 
contra menores

P. 2

GARDÊNIA CAVALCANTI
DMULHER, P. 2

Uma homenagem 
a Déa Lúcia, mãe do 
ator Paulo Gustavo, 
que foi mais uma 
vítima da covid
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Veja se covid pode ser doença ocupacional
Dois tribunais já reconheceram casos como acidente de trabalho. Especialistas orientam como proceder após infecção pelo vírus. P. 12

A
R

Q
U

IV
O

 P
E

S
S

O
A

L

DIA DAS MÃES

Segundo a polícia, entre as vítimas apontadas como 
bandidos estão os principais líderes do tráfico do local. P. 11 

Jacarezinho: 27 mortos 
são identificados  

BEBÊ A BEBÊ A 
BORDOBORDO

Grávida de cinco 
meses, Lorena 

Improta tespera 
o primeiro filho. 

“Tudo que faço é 
pensando nele”, 

diz.  P. 14 

Claudia Leitte fala do 
carinho pelos três filhos 
e marido: “Orgulho”. P. 4 
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VASCO VENCE MADUREIRA POR 2 A 1 EM SÃO JANUÁRIO 
E SE CLASSIFICA PARA A DECISÃO DA TAÇA RIO. P. 8 
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Gabigol marca dois, Fla goleia o Voltaço por Gabigol marca dois, Fla goleia o Voltaço por 
4 a 1 e briga pelo tri do Campeonato Carioca. 4 a 1 e briga pelo tri do Campeonato Carioca. 
Hoje, Flu joga pelo empate contra a Lusa.Hoje, Flu joga pelo empate contra a Lusa. P. 8  P. 8 
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O 
deputado estadual Wellington José (PMB) 
assumiu a cadeira na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) no dia 4 de janei-

ro deste ano, após renúncia da então deputada 
Marina Rocha, eleita prefeita de Guapimirim, na 
Baixada Fluminense. Wellington José está em seu 
primeiro mandato. Comerciante, morador da Zona 
Norte do Rio, ele iniciou sua vida político-social em 
ações voltadas à comunidade carente realizadas 
em igrejas do bairro e adjacências. Na Alerj, o depu-
tado apresentou recentemente o projeto de lei que 
cria a Patrulha Protetora dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, com objetivo de evitar crimes con-
tra menores, como no caso do menino Henry Borel, 
morto aos 4 anos. A polícia concluiu que Henry so-
freu sucessivas agressões e indiciou o vereador Dr. 
Jairinho, padrasto da criança, e Monique Medeiros, 
mãe de Henry. “Minha ideia é encurtar a distância 
entre testemunhas e denunciantes com o poder 
público para que haja atuação qualificada antes de 
desfechos trágicos como os que temos visto”, expli-
cou Wellington José nesta entrevista ao DIA.

ENTREVISTA 

Projeto de lei quer coibir crimes 
contra crianças e adolescentes

 n O senhor apresentou um pro-
jeto que cria a Patrulha Prote-
tora dos Direitos da Criança e 
do Adolescente. Qual é a ideia?

 L Minha base para formatar o pro-
jeto foram os artigos 227 - da Cons-
tituição Federal - e 4, 13 e 18 - do Es-
tatuto da Criança e do Adolescente. 
Em suma, eles primam pela digni-
dade dos menores e os defendem 
contra maus tratos. Minha ideia 
com esse PL é encurtar a distância 
entre testemunhas e denuncian-
tes com o poder público para que 
haja atuação qualificada antes de 
desfechos trágicos como os que te-
mos visto. Ter o projeto discutido 
e aceito no parlamento na mesma 
semana que o caso Henry Borel foi 
concluído pela Polícia Civil, um dia 
após a data de aniversário da víti-
ma e exatamente no dia que a im-
prensa noticiou mais um caso de 
violência de uma mãe contra a sua 
filha no morro do Urubu, na zona 
norte do Rio, só me faz acreditar 
ainda mais na relevância e na ur-
gência da criação dessa patrulha.

 n  As patrulhas serão compostas 
por membros das forças de se-
gurança do estado. Como será a 
atuação destes agentes?

 L Minha proposta é que a 1ª Pa-
trulha Protetora dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes do país 
seja criada no Rio de Janeiro, com 
a estrutura que já dispomos. Isso 
demandaria apenas a necessidade 
de capacitar agentes da nossa Polí-
cia Militar - que hoje já são aciona-
dos para atender ocorrências que 
envolvam maus tratos a menores - 
fazendo com que eles atuem junta-
mente com as delegacias especiali-
zadas e os conselhos tutelares. Com 
uma abordagem mais qualificada e 
contundente, certamente o núme-
ro de casos dessa natureza dimi-
nuirá. Vale lembrar que um recente 

estudo da Fundação da Infância e 
Adolescência apontou que em 60% 
dos casos de agressões a menores, 
os autores são os seus próprios pais 
ou os companheiros. Há uma níti-
da violação do direito de garantia à 
dignidade e à segurança das crian-
ças e dos adolescentes ocorrendo, 
sem que política pública alguma 
esteja sendo eficiente para contê-
-la. A pandemia também tem sido 
reveladora, pois os índices de vio-
lência doméstica aumentaram, em 
todos os tipos e níveis. As pessoas 
parecem que têm a certeza da im-
punidade - em se tratando tanto 
daquelas mais favorecidas quanto 
daquelas que se escondem pelo seu 
anonimato. Em geral, as crianças 
dão sinais e não são ouvidas ou vis-
tas. Testemunhas e denunciantes 
em potencial não se encorajam, por 
motivos mil, e a existência da Pa-
trulha será um facilitador para en-
curtar as distâncias entre os delitos 
e a punição de agressores. 

 n A morte do pequeno Henry 
inspirou o senhor a pensar em 
como evitar novos assassinatos 
semelhantes. Se a sua patrulha 
já existisse, como ela poderia 
coibir tais crimes?

 L Imagine que, caso a Patrulha 
já estivesse em operação, a babá-
-testemunha do caso poderia tê-la 
acionado, evitando que mais uma 
sessão de tortura fosse realizada 
pelo agressor do pequeno Henry. 

cidades acolhedoras e que podem 
ser visitadas a um baixo custo por 
moradores do próprio estado.

 n O senhor é membro da Co-
missão de Educação da Alerj. 
Quais os principais gargalos que 
escolas e profissionais de edu-
cação precisam superar agora 
até atingirmos o pós-pandemia?

 L Eu tenho me debruçado muito 
sobre o tema e creio que a principal 
barreira a ser vencida no âmbito 
das escolas públicas pós-Covid-19 é 
o desafio de adequação a uma nova 
realidade de ensino que passa pela 
necessidade de melhoria na sua 
conectividade. Tenho conversado 
com especialistas e professores que 
me sinalizam que a educação re-
mota é uma realidade e que não há 
como termos retrocesso nessa nova 
forma de ensinar. Creio que ela veio 
para somar e ampliar o ofereci-
mento de conteúdo, antes restrita-
mente oferecido apenas nas salas 
de aulas. Evoluir na forma de ofere-
cer essa conectividade na rede pú-
blica é um importante obstáculo a 
ser vencido, bem como capacitação 
de professores que passaram a ne-
cessitar dos recursos audiovisuais 
para entrarem nessa “nova era” de 
disseminação do conhecimento. 
Nesse âmbito, há de se considerar, 
ainda mais, o abismo aberto entre 
os estudantes das redes pública e 
privada. Diminuir essas diferenças 
será um desafio a mais! 

WELLINGTON JOSÉ, DEPUTADO ESTADUAL

Ela poderia denunciar a ocorrên-
cia de forma anônima, inclusive, o 
que teria evitado o pior. O próprio 
Dr. Jairinho poderia repensar sua 
abominável ação, caso, logo nas 
primeiras atrocidades feitas com 
o menino, uma denúncia tivesse 
levado a Patrulha à sua porta. 

 n Uma das suas atuais preocu-
pações é quanto a retomada dos 
empregos e a geração de renda 
no estado. O que se pode fazer 
imediatamente neste sentido 
em meio à pandemia?

 L De maneira imediata, aposto na 
importância do projeto do presi-
dente André Ceciliano, o qual tive a 
honra de ser coautor, que garante o 
auxílio emergencial aos moradores 
do estado que não sejam beneficia-
dos com outros programas. O Supe-
ra Rio não tem a pretensão de re-
solver o problema econômico des-
sas famílias tão impactadas pela 
pandemia, mas visa dar um fôlego 
a elas, e também às pequenas em-
presas, até que a nossa economia se 
reaqueça. Outros setores que preci-
sam de fomento são os das indús-
trias Naval e Petróleo e Gás, dada a 
vocação natural do Rio de Janeiro 
para esse tipo de negócio e a ge-
ração de emprego - e consequen-
temente, renda - que os mesmos 
promovem. Outro segmento que 
pode - e deve - ser impulsionado é 
o de turismo interno, pois o esta-
do do Rio tem grandes ofertas de 

KIKO DUBLE/DIVULGAÇÃO

A existência 
da Patrulha 
será um 
facilitador 
para 
encurtar as 
distâncias 
entre os 
delitos e a 
punição de 
agressores”

Há nítida 
violação do 
direito de 
garantia à 
dignidade e 
à segurança 
das crianças 
e dos ado-
lescentes 
ocorrendo”

A educação 
remota 
é uma 
realidade 
e não há 
como 
termos 
retrocesso 
nessa nova 
forma de 
ensinar”

Mãe de jovem morto no 
Jacarezinho diz que está 
traumatizada. 
RIO DE JANEIRO, P. 11

Professor de muay 
thai morto em 
Realengo pode ter sido 
alvo de emboscada.  
RIO DE JANEIRO

Thiago Maia participa 
de treino com jogadores 
do Flamengo e aumenta 
expectativa por retorno.  
ESPORTE

As mais lidasOnline

SidneyRezende
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PROTEÇÃO DA VACINA É O 
MELHOR PRESENTE 
No Dia das Mães, elas celebram a chegada da vacinação, e especialistas 
reforçam necessidade do isolamento para diminuir a transmissão do vírus

RACHEL SISTON
rachel.siston@odia.com.br

 > A pesquisadora em saúde e mem-
bro do comitê de combate ao novo 
coronavírus da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFRJ), Chrystina 
Barros, reforça que, assim como em 
outras datas comemorativas, a me-
lhor maneira de celebrar é preser-
vando a vida, por meio da prevenção 
à covid-19. Segundo ela, na última 
apuração sobre a transmissão da 
doença no estado, por meio do Co-
vidímetro da Instituição, a taxa che-
gou a 1.36, o que representa que cada 
100 pessoas passam para outras 136.

A especialista ainda lembrou que 
na última quinta-feira, a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES) identifi-
cou uma nova variante em circula-
ção no Rio de Janeiro. A cepa rece-
beu o nome de P.1.2, por se tratar 

de uma mutação da linhagem P1, 
e foi encontrada principalmente 
na Região Norte Fluminense, além 
de ter sido identificada na Região 
Metropolitana, Centro e Baixada 
Litorânea.

“O vírus por estar em franca dis-
seminação, sem nenhum controle, 
sem nenhuma contenção, a cada 
multiplicação pode ser tornar mais 
letal ou mais contagioso. As vacinas 
são eficazes para prevenir, princi-
palmente, casos mais graves e o óbi-
to, mas não podemos deixar o vírus 
circular, porque elas só garantem 
proteção, no nível de estudo, após 
a segunda dose”, explica a pesquisa-
dora, que ainda alertou sobre a pos-
sibilidade de contágio por meio de 
pessoas que já tomaram a vacina.

Ainda é tempo de celebrar se cuidando

Dona Nilza e a filha Mônica Braga Tavares ficaram 22 dias afastadas

Vacinas são 
eficazes para 
prevenirem 
casos mais 
graves e 
óbitos, mas 
o vírus está 
circulando

CHRYSTINA 
BARROS, 
pesquisadora da 
UFRJ

E
m 10 de maio de 2020, as famílias 
tiveram que comemorar o Dia 
das Mães separadas para evitar 
a transmissão e o contágio da co-

vid-19. Hoje, apesar de ainda precisarem 
manter as medidas de restrição, elas têm 
um motivo a mais para celebrar a data: 
a vacinação contra o novo coronavírus. 

De acordo com o Vacinômetro da Se-
cretaria de Estado de Saúde de sexta-fei-
ra, no Rio de Janeiro, mais de 2.450.422 
pessoas tomaram a primeira dose de 
um dos imunizantes disponíveis contra 
a doença. Já a segunda dose alcançou 
1.117.998 fluminenses. Entre os contem-
plados com as duas etapas, está a apo-
sentada Nilza Braga Tavares, de 87 anos.

A idosa chegou a contrair o vírus em 
abril do ano passado e ficou 22 dias in-
ternada no Hospital Naval Marcílio Dias, 
no bairro Lins de Vasconcelos, na Zona 
Norte do Rio. Apesar de ter sofrido com-
plicações por conta da doença, ela não 
precisou ser intubada e teve alta pouco 
antes do Dia das Mães do ano passado. 

“Eu escapei e foi um milagre. Eu sofri 
muito, gosto de fazer minhas atividades, 
não sei ficar parada. Tomara que essa 
doença vá embora logo, é muito triste”. 

A filha de Nilza, a dona de casa Môni-
ca Braga Tavares, conta que viveu mo-
mentos de angústia junto aos irmãos. 

“Ficar 22 dias sem poder ver a sua 
mãe, só ter notícias sobre ela à noite, 
você só espera o pior. Era todo dia ora-
ção. Foi um medo muito grande, é mui-
to ruim. No ano passado, nosso presen-
te de Dia das Mães foi a volta dela. Esse 
ano, com a vacinação, estamos nos sen-
tindo muito gratos, felizes e aliviados. 
Ela é nossa guerreira, uma vencedora. 
Nosso Dia das Mães vai ser muito espe-
cial”, celebrou Mônica. 

Agora imunizada, a aposentada se 
diz revigorada e pronta para viver por 
muito mais tempo. “Eu estou ótima. 
Vou ver se chego até os 100 anos, ainda 
quero viver muito. Estou muito feliz 
em ainda poder ver meus filhos e meus 
netos. Eu brinco que quero ver se eles 
vão chegar na minha idade. E esse ano, 
estou boa para fazer tudo, vou até fazer 
o almoço, porque do meu jeito é mais 
gostoso”, brincou.

A auxiliar administrativa Adriana 
Alves, de 47 anos, trabalha em uma 
unidade de saúde e já recebeu as duas 
doses do imunizante contra a covid-19. 
A primeira veio um dia depois de seu 
aniversário, em 5 de abril, e a segunda, 
em 3 de maio, se tornou presente de Dia 
das Mães antecipado. 

NOVAS CEPAS

 N A médica geriatra e psiquiatra Roberta 
França demonstra preocupação com as 
celebrações. Ela afirma que em todo o 
período da pandemia, após as datas co-
memorativas grandes, houve aumento 
nos casos do novo coronavírus. Para ela, 
enquanto 70% da população mundial 
não estiver vacinada, não há como pen-
sar em normalidade.

“Infelizmente, as pessoas insistem em 
não entender que estamos em pandemia 
e que nós precisamos manter os cuidados. 
A sua mãe, sua avó e sua tia estão vacina-
das, mas a grande maioria dos membros 
da família não estão”, disse a médica 
ressaltando que as novas cepas são mais 
graves e afetado além dos idosos. 

Médica preocupada 
com as celebrações 

Adriana vai celebrar o Dia das Mães e a vacina contra a covid-19 com a filha Thayná e irmãs

Mais de 2.450.422 pessoas 
tomaram a primeira dose 
de um dos imunizantes 
disponíveis contra a doença

Adriana Alves e família: 
comemoração pela 
chegada da vacina 

FOTOS DE ARQUIVOS PESSOAIS
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Curada da covid, 
mãe vê o filho 
pela primeira vez
Depois de mais de um mês de internação, Ingryd 
Torres teve alta hospitalar e conheceu o seu bebê

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

O 
Dia das Mães, co-
memorado hoje, vai 
ter um gostinho es-
pecial para Ingryd 

Torres Wogel Santos, 25. 
Curada da covid-19, depois 
de mais de um mês de inter-
nação, quando ainda estava 
grávida, ela teve alta hospi-
talar na manhã de ontem 
e finalmente conheceu seu 
bebê, que nasceu no terceiro 
dia de internação. 

“Não via a hora de poder 
ter meu filho nos meus bra-
ços no meu primeiro Dia das 
Mães. O dia de hoje foi mara-
vilhoso e marcante na minha 
vida. Iremos curtir nós três o 

máximo todos os momentos. 
E amanhã, com sabor espe-
cial, teremos nosso primeiro 
almoço juntos de muitos que 
virão”, diz a mãe de primeira 
viagem, emocionada.

Ingryd foi internada no 
dia 5 de abril, no Hospital 
Icaraí, em Niterói. Em es-
tado grave, ela foi entuba-
da duas vezes e no terceiro 
dia de internação o pequeno 
Bernardo nasceu. Por conta 
da covid, mãe e bebê não pu-
deram se conhecer e não ti-
veram aquele momento jun-
tos tão esperado no parto. 

“Não amamentei meu fi-
lho e só pude conhecê-lo com 
um mês de vida. Estava mui-
to ansiosa por este encontro. 
A ansiedade era amenizada 

por fotos e vídeos que minha 
mãe enviava para mim. Mas 
eu só pensava em encontrá-
-lo, beijá-lo e pegar no colo 
pela primeira vez”.

Bernardo nasceu com 
oito meses de gestação, no 
mesmo dia em que Ingryd 
teve que ser intubada pela 
primeira vez. Apesar de pre-
maturo, o bebê nasceu bem e 
ficou no hospital por 15 dias 
apenas para ganhar peso.

Segundo a médica Jaque-
line Pais, coordenadora do 
Hospital Icaraí, onde Ingryd 
ficou internada, a paciente 
está se recuperando bem do 
quadro respiratório e da for-
ça muscular, que são compli-
cações comuns de um qua-
dro grave da doença. 

MENSAGENS DOS FÃS

Mãe de Paulo Gustavo agradece o carinho de todos

 N A mãe do humorista Paulo 
Gustavo fez a primeira publi-
cação após a morte do filho, 
que foi vítima de complica-
ções causadas pela Covid-19, 
e faleceu na terça-feira. Déa 
Lúcia, a grande inspiração para 
a personagem Dona Hermínia, 
fez uma publicação falando 
contra o preconceito e também 

agradeceu ao apoio e ao carinho 
dos fãs, inclusive, com o post da 
São Clemente que terá o ator 
como enredo no próximo carnaval.

Déa publicou uma foto do filho 
com uma frase dita por ele. “Con-
tra o preconceito, a intolerância, 
a mentira e a tristeza já existe va-
cina. É o afeto e o amor. Então, 
diga o quanto você ama a quem 

você ama. Mas não fique só na 
declaração, ame na prática”, 
estava escrito na imagem.

Na legenda, ela agradeceu 
ao apoio e às orações. “Eter-
namente agradecida a todos 
pelas orações e carinhos com a 
minha família. Que Jesus aben-
çoe a cada um de vocês. Usem 
máscara”, escreveu.

Após um mês internada com covid-19, a mãe Ingryd Torres, 25 anos, finalmente conseguiu ver o filho

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

Fluxo em busca da 
imunização foi 
muito maior que o 
esperado na cidade

Postos de 
vacinação 
registram 
filas no Rio 
de Janeiro

Postos de vacinação no Mu-
nicípio do Rio registraram 
filas, na manhã de ontem, 
dia de repescagem para a 
aplicação do imunizante 
contra o coronavírus. Se-
gundo a Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), o fluxo 
de pacientes em busca da 
imunização contra a co-
vid-19 nesta manhã foi mui-
to maior que o esperado. Em 
entrevista ao O DIA, o secre-
tário municipal de Saúde, 
Daniel Soranz, informou 
que foram aplicadas, até as 
12h deste sábado, 41 mil do-
ses da vacina contra o vírus.

Soranz recomendou que 
as pessoas se vacinem no dia 
previsto pelo calendário de 
vacinação. “A repescagem 
é uma exceção. Só na ma-
nhã de sábado, aplicamos 
41 mil doses da vacina. Das 
42 mil doses que fizemos ao 
longo do dia todo, 41 mil fo-
ram até as 12h, então, são 
bastantes doses. Também 
tinha a questão do grupo de 
66 anos que se vacinou hoje, 
com o atraso de cinco dias 
na entrega do imunizante 
pelo Ministério da Saúde”, 
explicou, fazendo referência 
às filas devido à grande pro-
cura pela vacinação. 

O secretário acrescentou 
que a orientação é que as 
pessoas procurem as uni-
dades de vacinação no pe-
ríodo da tarde, porque pela 
manhã, normalmente, fica 
mais cheio, segundo ele. “No 
primeiro período da manhã, 
as pessoas procuraram a 
vacinação, todo mundo ao 
mesmo tempo, mas reco-
mendamos que deem pre-
ferência para a se vacinar à 
tarde”, indicou.
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P
ara Jung (pp. 366-67 
de seu livro de Memó-
rias), “não se pode se-
parar a ideia da reen-

carnação e a ideia do carma. 
A questão decisiva é saber se 
carma de um ser humano é 
ou não pessoal. Se o destino 
preestabelecido com que um 
ser humano entra na vida é 
resultado de realizações das 
vidas anteriores, existe então 
continuidade pessoal.

Na outra hipótese, carma 
é apreendido por ocasião do 
nascimento; incorpora-se no-
vamente sem que haja conti-
nuidade pessoal... Posso ima-
ginar que já vivi em séculos 
anteriores e ao deparar com 
perguntas a que não posso res-
ponder, supor que me é neces-
sário nascer novamente, por 
não ter completado a tarefa 
que me foi imposta.

Quando morrer, meus atos 
me seguirão. É, pelo menos, o 
que imagino. Levarei o que fiz, 
tendo a esperança, contudo, 
de não chegar ao fim de meus 
dias com as mãos vazias...

(P. 360) “O grau de cons-
ciência atingido, qualquer 
que seja, constitui, ao que me 
parece, o limite superior do co-
nhecimento ao qual os mortos 
podem aceder. Daí a grande 
significação da vida terrestre 
e o valor considerável daquilo 
que o homem leva daqui ‘para 
o outro lado’ no momento de 
sua morte.”

Bem, estas são as considera-
ções que trouxemos para refle-
xões. Devemos buscar por nós 
mesmos as respostas a per-
guntas que nos inquietam. É 
preciso coragem e determina-
ção. Mas é possível. Os tempos 
atuais são mais favoráveis do 
que séculos atrás. A roda da 
vida  gira em seu eterno mo-
vimento. Seguimos juntos. 
Vamos! Com alegria, bom dia!

CARMA É 
PESSOAL?

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.  
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Milicianos monopolizam venda 
de cestas básicas na Baixada
Bando explorava a venda de gás, água, internet e TV a cabo, de acordo com o MP e a Polícia Civil

DIVULGAÇÃO 

M
ilicianos de Nova 
Iguaçu, na Baixada 
Fluminense, estão 
monopolizando no-

vas atividades empresariais 
para aumentar a fortuna com 
a exploração ilegal. Investiga-
ções da Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 
(DHBF) apontam que a venda 
de cestas básicas é o novo ne-
gócio dos paramilitares que 
atuam nos bairros da Posse, 
Camari, São Jorge e Luiz de 
Lemos. A organização crimi-
nosa, que é composta por, pelo 
menos 13 integrantes, é inves-
tigada desde 2015, segundo o 
Ministério Público do Rio. 

Além da venda de cestas 
básicas, muito comercializa-
das principalmente durante 
a pandemia da Covid-19, o 
bando já explorava a venda 
de gás, água, pontos de inter-
net e de tv a cabo, de acordo 
com o MP e a Polícia Civil. 

“Eles trabalham com ex-

torsão, roubo e “clonagem” 
de veículos, monopolizando 
atividades econômicas líci-
tas ou ilícitas, como distri-
buição de internet, gatonet, 
venda de cestas básicas, gás, 
água. Essas ações ocorrem 
independente da existência 
ou não de extorsão, ainda 

que não existam extorsões 
como cobranças de taxas de 
segurança, sempre existirá 
a tentativa de monopólio so-
bre atividades econômicas 
lícitas ou ilícitas, que nor-
malmente constituem mo-
tivação para os homicídios 
apurados pela especializa-

Um dos integrantes dessa milícia é Alexander Moreira da Silva, o Nem da Posse, preso em 27 de abril

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares@odia.com.br

 > A Polícia Civil infor-
mou que o miliciano 
Alexander Moreira da 
Silva, Nem da Posse ou 
Nem 38, se tornou a li-
der da milícia em feve-
reiro, após a morte de 
seu comparsa João Pau-
lo Eduardo de Lima. 

Segundo o MP, João 
Paulo, que era conheci-
do como JP, era um dos 
braços financeiros do 
grupo, controlando a 
venda de água e gás na 
região, além de exercer 
agiotagem. 

Com a liderança, 
Nem passou a ter con-
tato direto e ser um dos 
homens de confiança 
Danilo Dias Lima, o 
Tandera, um dos mili-
cianos mais procura-
dos do Estado do Rio. 
O bando de Tandera 
apoiou a invasão às co-
munidades da Dezoi-
to e do Urubu, no Rio, 
controladas por tra-
ficantes do Comando 
Vermelho (CV). Na oca-
sião, quatro paramilita-
res, oriundos de Nova 
Iguaçu, foram presos 
pela Polícia Militar.

Miliciano é 
aliado de 
Tandera

um condomínio de luxo, na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio, onde havia acertado 
um valor de aluguel do apart 
hotel em torno de R$ 3 mil. 
Para a polícia, a estadia na 
área nobre estava sendo cus-
teada com o dinheiro da or-
ganização criminosa. 

De acordo com uma de-
núncia do Ministério Públi-
co do Rio, Nem da Posse in-
tegra o grupo paramilitar e é 
apontado como responsável 
por uma série de crimes co-
metidos pelo grupo. 

“Conforme demonstrado 
através da declarações da 
testemunha e extração das 
conversas de telefone, sendo 
responsável por praticar ex-
torsões, sob pretexto de um 
suposto serviço de segurança 
prestado na região, pelo qual 
os moradores são obrigados 
a pagar, sob pena de ameaça 
ou violência, além de realizar 
“rondas” para reprimir inimi-
gos, e se necessário matar cri-
minosos, usuários de drogas 
e ex-presidiários”. 

da”, falou o delegado Uriel 
Alcântara, titular da DHBF. 

Um dos integrantes dessa 
milícia é Alexander Morei-
ra da Silva, conhecido como 
Nem da Posse ou Nem 38, de 
26 anos, preso em 27 de abril, 
por policiais da 24ª DP (Pie-
dade). Ele foi encontrado em 
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FénoRio

todos chamados a sair do nosso ambiente de 
conforto e acolher tantos que sofrem. Quan-
do nos vemos perdidos, impotentes contra 
o coronavírus, devemos nos mobilizar para 
ajudar e amar pessoas que enfrentam esse 
mesmo medo em situações adversas. Mas 
este amor pelos outros não pode acontecer 
só em momentos extraordinários, ele deve se 

tornar constante em nossa existência.
Amar sempre, isso costumamos aprender 

em casa, com nossas mães, cujo o dia cele-
bramos hoje. Quero recordar todas elas com 
gratidão e afeto, confiando-as à proteção de 
Maria, nossa Mãe Celestial. As minhas ora-
ções se dirigem às mães que partiram e nos 
acompanham do Céu. Feliz Dias das Mães! 

O Evangelho de hoje apresenta a re-
comendação de Jesus: “Permanecei 
no meu amor” (Jo15, 9). Habitar na 

corrente do amor de Deus é a condição para 
fazer com que o nosso amor não perca o seu 
fervor e audácia. Devemos acolher com gra-
tidão o amor que vem do Pai e permanecer 
neste amor, procurando não nos separarmos 
dele com egoísmo e com pecado. É programa 
exigente, mas não impossível.

Antes de mais nada é importante tomar 
consciência de que o amor de Cristo não é um 
sentimento superficial, é uma atitude funda-
mental do coração, que se manifesta vivendo 
como Ele quer. O amor se realiza na vida de 
cada dia, nas atitudes, nas ações; se não for 
assim, é apenas algo ilusório.

Várias vezes Jesus nos indicou que não de-
vemos amar com palavras, mas com obras. É 
amar aquele que encontro em meu caminho 
e que, com o seu rosto e com a sua história, 
me interpela. É aquele que, com a sua pre-
sença, me leva a sair dos meus interesses e 
das minhas seguranças. É aquele que espera 
a minha disponibilidade para ouvir e percor-
rer um pouco de caminho juntos.

Neste momento de pandemia, fomos 
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

“A amor de Cristo não é 
sentimento superficial, é 
atitude do coração, que 
se manifesta vivendo 
como Ele quer”

“Quando nos vemos perdidos, 
impotentes contra o coronavírus, 
devemos ajudar e amar pessoas 
que enfrentam esse mesmo medo”

ATITUDES 

DE AMOR

NÃO É IMPOSSÍVEL
ARTE O DIA
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Mãe, também chamada de progenitora ou genitora, 
é o ser do sexo feminino que gera uma vida em seu 
útero como consequência de fertilização. É também 

a pessoa que adota, cria e cuida de uma criança gerada por 
outra mulher. Sabe o dito popular? “Em coração de mãe 
sempre cabe mais um”. É bem isso!

Podemos citar ainda as mães que desempenham, pela 
necessidade, o papel de mãe e pai simultaneamente. Apesar 
das muitas dificuldades, a maioria das mães garante que o 
sorriso de um filho faz tudo valer a pena. Em contra partida, 
uma pesquisa global realizada pela farmacêutica Bayer, com 
apoio da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo) e do Think about Needs in Contracep-
tion (Tanco), indica que 37% das mulheres brasileiras em idade 
fértil não querem ter filhos. No mundo, o índice chega a 72%. 

É por isso que todos os anos, 
no segundo domingo do mês 
de maio aqui no Brasil, é ce-
lebrada uma homenagem às 
mães, conhecida por Dia das 
Mães. A data é comemorada 
desde maio de 1914 e está rela-
cionada com a figura da norte-
-americana Anna Jarvis, idea-
lizadora da comemoração. 

A campanha de Anna Jar-
vis por um dia especial para 
celebrar as mães foi algo que 
ela herdou de sua própria 
mãe, Ann Reeves Jarvis. A 
historiadora Katharine An-
tolini diz que Ann Reeves Jar-
vis queria que o trabalho das 
mães fosse reconhecido pelo 
serviço incomparável que 
prestavam à humanidade em 
todos os campos da vida.

Joquebede, a mãe de Moi-
sés (Êx 2.1-9); Ana, a mãe de 
Samuel (1 Sm 1.10-18); Maria, 
a mãe de Jesus (Lc 1.30-33) fo-
ram alguns dos exemplos dei-
xados na Bíblia Sagrada, e que 
até hoje continuam a inspirar 
mulheres. Uma mãe amorosa 
e cuidadosa reflete a seus filhos 
o caráter de Deus. 

Então seja como for: mãe de 
muitos ou poucos filhos, de fi-
lho único, de filho adotivo, de 
primeira viagem, ou de cora-
ção, todas podem contar com 
a ajuda de Deus nessa jornada 
de ser mamãe, e deixarem sua 
marca para a eternidade na 
vida de seus filhos. 

Feliz Dia das Mães. Que 
Deus abençoe a todas as que-
ridas mamães!

Elas formam a chamada Ge-
ração NoMo (Not Mothers), 
que reivindica o respeito da 
sociedade que insiste em 
“impor a maternidade às 
mulheres”. Os motivos são 
diversos. Estão na lista: o de-
sejo de priorizar os objetivos 
profissionais e os estudos, 
fazer uma viagem sozinha 
pelo mundo ou simplesmen-
te por não se identificar com 
a maternidade. Além da mu-
lher que não sente vontade 
de ser mãe, existe aquela que 

deseja, mas por inúmeras ra-
zões não pode. 

Deus nem sempre conce-
de a todas as mulheres que 
sejam mães, porque Ele tem 
um propósito específico para 
cada pessoa. No entanto, Ele 
se coloca como ajudador 
nessa oportunidade única 
de formação da civilização 
humana. A função materna 
é sempre tema de estudo e 
discussão. É cantada, pinta-
da, declarada e está presente 
na vida de todo mundo. Coluna publicada aos domingos

Deus nem 
sempre 
concede a 
todas as 
mulheres 
que sejam 
mães, porque 
Ele tem um 
propósito 
específico 
para cada 
pessoa”

ARTE O DIA

DIA DAS MÃES

O CORAÇÃO DA MÃE É IGUAL
AO CORAÇÃO DE DEUS
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a palinha do apolinho
MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

FLUMINENSE NO PAREDÃO

PARA INGLÊS VER PEDALADAS

 N A Inglaterra realmen-
te domina o futebol na 
Europa. Tanto que, nas 
competições mais nobres, 
conseguiu emplacar três 
dos finalistas: Manches-
ter City x Chelsea na de-
cisão da Champions Lea-
gue e ainda o Manches-
ter United enfrentando o 
Villareal, que eliminou o 
Arsenal, na Liga da Euro-
pa, evitando a quadrifeta. 
A força do futebol que se 
joga na Inglaterra se deve 
aos investidores que con-
seguiram montar verda-
deiras seleções internacio-
nais em seus clubes. Inglês 
mesmo só fora do campo, 
nas arquibancadas.

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

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

 NFluminense e Portuguesa 
vão se enfrentar esta tarde no 
Maracanã lutando por vaga 
na final do Cariocão. Com a 
vantagem do empate, o Tri-
color é considerado favorito 
e seria, só que em outras cir-
cunstâncias. Enfrentará um 
adversário bem preparado, 
que fez por merecer chegar 
até aqui. Portuguesa faz bela 
campanha, passou pelos 
grandes, incluindo o próprio 
Fluminense, sem perder na 
Taça Guanabara. Tem uma 
equipe muito bem treinada 
e, sobretudo, descansada. O 

técnico Roger Machado (foto) 
sabe que seu elenco está des-
gastado por uma inacreditá-
vel prova de resistência capaz 
deixar no chinelo as mais du-
ras do BBB21. Para um sim-
ples jogo de Libertadores 
com o Junior  Barranquilla, 
visitou dois países, Colômbia 
e Equador, três cidades, Bogo-
tá, Barranquilla e Guayaquil. 
Fruto da desorganização da 
Conmebol. Para honrar o fa-
voritismo que a tradição lhes 
confere, jogadores tricolores 
terão que ser mais guerreiros 
do que nunca.

 N Dos vinte e oito jogado-
res inscritos pelo Chelsea 
na Champions League, 
apenas sete são ingle-
ses. No Manchester City, 
o outro finalista do tor-
neio, são quatorze num 
elenco que conta com 
trinta e três atletas.

 N O técnico Fernando Di-
niz aceitou dirigir o Santos, 
mesmo conhecendo os pro-
blemas internos do clube e a 
rejeição por parte de alguns 
dirigentes.

 N Ninguém questiona vaci-
nas para os atletas olímpicos 
do Brasil.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Em boa campanha na 
Libertadores, Flamengo 
viaja hoje para o Chile para 
jogar com o Union La Ca-
lera precisando de apenas 
uma vitória em três jogos 
para se classificar.

 N Inter e Grêmio espan-
caram o Olímpia do Para-
guai e o Aragua da Vene-
zuela: 6 x 1 e 8 x 0. Queda 
de qualidade no futebol, 
na maioria dos países no 
continente, é alarmante.

TÉCNICO SOFRE INFARTO

O técnico Enderson Moreira sofreu ontem um infarto. Segundo a Rádio Itatiaia, 

ele foi socorrido por um médico e deu entrada em um hospital de Sete Lagoas, 

Minas Gerais, mas será transferido e passará por um cateterismo.

FLAMENGO  FLUMINENSE

Passeio do Mengão no 
Maracanã e vaga na final
Flamengo não toma conhecimento do Volta Redonda e goleia por 4 a 1
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m clima de treino, o 
Flamengo fez o dever 
de casa e conseguiu a 
classificação à final 

do Campeonato Carioca ao 
golear o Volta Redonda por 
4 a 1, com gols de Gabigol, 
duas vezes, Michael e Viti-
nho. João Carlos descontou. 
No placar agregado, o Ru-
bro-Negro venceu o Voltaço 
por 7 a 1, já que na partida 
de ida o Fla venceu por 3 a 0.

Na final, o Flamengo vai 
pegar Fluminense ou Portu-
guesa-RJ. Os dois jogos da 
decisão do Estadual estão 
marcados para os dois pró-
ximos finais de semana.

O primeiro tempo foi uma 
espécie de jogo-treino para 
o Flamengo, que não deixou 
o Volta Redonda respirar e 
passou o trator no rival. O 
primeiro gol aconteceu aos 
11 minutos, com Michael. 

Gabigol fez grande lança-
mento para o camisa 19 na 
frente. O baixinho deslocou 
o goleiro Andrey na área e 
marcou para abrir o placar. 
O segundo do Flamengo saiu 
aos 20. Pedro conseguiu lim-
par a marcação com jogada 
de corpo e encontrou Gabi-

gol na entrada da área. O ca-
misa 9 fez jogada individual, 
bateu colocado e ampliou o 
marcador.

Dono do jogo e com am-
pla vantagem no marcador, 
o Flamengo, mesmo assim, 
manteve a postura ofensiva 
e o terceiro gol saiu ainda no 

Time de Roger 
Machado joga por 
empate para 
seguir no Carioca

Tricolor pega a Lusa 
por vaga na decisão

Após uma verdadeira saga 
com viagens na Colômbia 
e no Equador pela Liber-
tadores, o Fluminense 
volta a campo hoje, pela 
semifinal do Campeona-
to Carioca. Com a vanta-
gem de empate, o Tricolor 
enfrenta a Portuguesa, no 
Maracanã, às 18h, para ter 
a chance de uma revanche 
com o Flamengo na final 
do torneio. Para avançar, 
a equipe insulana terá 
que conseguir mais que 
um empate na partida. 
Por ter feito melhor cam-
panha no primeiro turno, 
o Fluminense se classifi-
ca para a final do Carioca 
caso consiga dois resulta-
dos iguais contra a Lusa.

O técnico Roger Ma-
chado deve novamente 
escalar uma equipe alter-

nativa na partida. O Flumi-
nense terá novo desafio pela 
Libertadores no meio da 
semana, desta vez contra o 
Santa Fe, no Rio de Janeiro. 
Por conta disso, o treinador 
deve preservar os seus prin-
cipais jogadores. 

A Portuguesa segue viva 
na luta pela classificação 
e aposta na invencibilida-
de contra o Fluminense na 
temporada. Até o momento, 
foram dois jogos: no primei-
ro, uma vitória da Lusa por 
3 a 0 contra a equipe sub-23. 
Depois, o empate por 1 a 1 no 
Luso-Brasileiro.

Flu deve ir com time alternativo

VASCO

BOTAFOGO

Cano salva e time está na final

O Vasco está classificado 
para a final da Taça Rio. Na 
tarde de ontem, o Cruzmal-
tino venceu o Madureira por 
2 a 1 em São Januário e ca-
rimbou sua vaga na decisão. 
Marquinhos Gabriel e Cano 
fizeram para o Cruzmaltino, 
enquanto Humberto mar-
cou o único gol do tricolor 
suburbano. No jogo de ida, o 
time da Colina perdeu por 1 
a 0, mas se classificou ao de-
volver o placar com a mes-
ma diferença de gols, já que 
teve melhor campanha na 
Taça Guanabara.

O time de Marcelo Cabo 
não conseguia criar grandes 
chances, até que chegou ao 
gol aos 31 minutos. Zeca, um 
dos destaques do primeiro 
tempo, fez boa jogada pelo 
lado esquerdo e cruzou para 
Léo Matos. O lateral cabe-
ceou para o meio da peque-
na área e encontrou Marqui-
nhos Gabriel sozinho para 
empurrar para o fundo das 
redes e abrir o placar.

Já no fim do primeiro tem-
po, Juninho cruzou bem na 

German Cano comemora seu gol salvador contra o Madureira

MAGA JR/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

área, Castan e Zeca não se 
entenderam e Humberto su-
biu sozinho, sem dificulda-
des, para deixar tudo igual.

Com amplo domínio, o 
Vasco acabou sendo premia-
do e, enfim, voltou à frente 
do placar. Aos 35, Léo Matos 
fez ótima jogada pelo lado 
direito e cruzou para o meio 
da área, Felipe Lacerda es-
palmou mal para o meio da 

área e o artilheiro Germán 
Cano estava lá para man-
dar para o fundo das redes. 
Com a vantagem no placar, 
o Cruzmaltino apenas admi-
nistrou a partida para garan-
tir sua classificação.

Agora, o Vasco aguarda o 
vencedor do confronto entre 
Botafogo e Nova Iguaçu para 
conhecer seu adversário na 
decisão da Taça Rio. 

Duelo contra o Nova Iguaçu

Fora das semifinais do Ca-
rioca, o Botafogo enfrenta 
o Nova Iguaçu em busca de 
uma vaga na final da Taça Rio. 
Em 2021, essa é uma compe-
tição que envolve os times 
que ficaram do quinto ao oi-
tavo lugar na primeira fase 
do Campeonato Estadual. As 
equipes se enfrentam hoje, às 
18h, no Nilton Santos.

No jogo de ida, as duas 
equipes empataram sem 
gols. Um novo empate favo-
rece o Nova Iguaçu, porque Chamusca: escalação mantida

VITOR SILVA/BOTAFOGO

a equipe da Baixada Flumi-
nense fez uma campanha 
superior à do Botafogo na 
primeira fase e garantiu essa 
vantagem.

No jogo de ida, o Botafogo 
entrou com seu time princi-
pal e deverá repetir a escala-
ção hoje. O Glorioso deverá 
ir a campo com Douglas Bor-
ges; Jonathan, Kanu, Sousa e 
PV; Rickson, Matheus Frizzo 
e Pedro Castro; Felipe Ferrei-
ra, Marco Antonio e Matheus 
Nascimento.

primeiro tempo, aos 42 mi-
nutos. Gabigol tabelou com 
Matheuzinho na direita da 
área, limpou a marcação e 
chutou forte para marcar o 
terceiro do Rubro-Negro e o 
segundo dele no jogo.

O segundo tempo come-
çou como terminou a pri-
meira etapa: o Rubro-Negro 
chegou ao quarto gol. Max 
cobrou falta rápido antes do 
meio campo e achou Ramon, 
que deu um passe maravi-
lhoso para Vitinho. O camisa 
11 limpou a marcação e chu-
tou forte para estufar a rede.

No último minuto, João 
Gomes colocou a mão na 
bola, e o árbitro marcou pê-
nalti para o Volta Redonda. 
Alef Manga, artilheiro do Ca-
rioca com nove gols, pediu 
para bater, mas João Carlos 
não deixou, bateu bem e fez o 
de honra para o Voltaço.

Cruzmaltino vence Madureira e vai para decisão da Taça Rio

Equipe de Chamusca busca vitória para ir à final da Taça Rio

Gabigol marcou duas vezes para o Flamengo contra o Voltaço

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO
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Texto: 

Ana Carla 
Gomes 
acarla@
odia.com.br

Arte: 

Kiko

s matérias e os posts que antecediam a leitura 
do novo livro do poeta Fabricio Carpinejar, 
da Editora Planeta, já me davam a certeza de 
que eu gostaria de ‘Coragem de viver’. É uma 
homenagem à sua mãe, a poetisa Maria Car-
pi, que chamou o filho de 48 anos de “arteiro” 
numa das reportagens que me atraíram para 
o lançamento. Uma das 57 reflexões da obra é 

intitulada ‘Tomada de consciência’ e se resume a um diá-
logo descrito por Carpinejar:

— Mãe, estava preocupado, não viu as minhas ligações?
— Não tinha visto, deixei a minha alma carregando.  
O papel das mães em nossa vida é tão essencial que me 

atrevo a dizer que elas também tomam suas decisões a partir 
de outro plano. E, às vezes, são até conjuntas. Como a minha 
e a do Kiko, meu talentoso colega no jornal, devem ter feito ao 
promoverem a união dos trabalhos de seus filhos. Com a sua 
arte, ele faz mágica ao transportar para o mundo das imagens 
as crônicas publicadas aqui aos domingos.

Eis que me pego pensando na primeira vez em que fiquei 
doente após a partida da minha mãe. Não tive nada grave 
diante da pandemia que nos tira pessoas queridas dia a dia. 
Foi um tipo de gastroenterite viral, que me deixou de cama 
por dois dias. Se a minha mãe estivesse presente fisicamen-
te, ela iria conferir o termômetro e dizer: “Viu, não está com 
febre!”. Ou levaria algo para eu comer ou beber: “Minha filha, 
você precisa se alimentar”. Ao fim do dia, diria: “É assim mes-
mo. Amanhã você já se sentirá mais disposta”.

Foi aí que me dei conta de que a voz de mãe é medicamen-
tosa. Pode não ser um remédio igual aos que compramos na 
farmácia. Mas ela sara vários tipos de machucados, ameniza 
até os do coração e dá ainda uma injeção de confiança para 
as curas de que tanto precisamos. E não adianta querer 
encapsular essa fórmula. Cada mãe, seja ela biológica ou 
a que reconhecemos nessa figura durante a vida, tem a 
sua própria fórmula mágica de cuidar dos filhos.

Por tantas vezes, quando crescemos e nos vemos no 
papel de cuidar delas, desejamos ter esse poder único que 
acalma, afaga e praticamente tira todas as dores. Não está 
em potinho nenhum e, mesmo que a lei deste mundo 
nos mostre que os encontros por aqui terminam, ha-
verá sempre uma história eterna: a que construí-
mos com as nossas mães.

“Cada mãe, seja ela 

biológica ou a que 

reconhecemos nessa figura 

durante a vida, tem a sua 

própria fórmula mágica de 

cuidar dos filhos”

das das   
“Por tantas vezes, quando crescemos 

e nos vemos no papel de cuidar delas, 

desejamos ter esse poder único

que acalma, afaga e praticamente

tira todas as dores”

mãesmães
A  fórmula  mágica  A  fórmula  mágica  
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Na última terça-feira, dia 
4 de maio, o Brasil parou 
por motivos paradoxais: 

um de grande euforia e outro de 
devastadora tristeza. Deixou-
-nos o genial Paulo Gustavo, or-
gulho de Niterói, do Estado do 
Rio de Janeiro e de todos os bra-
sileiros. A frase mais repetida 
no país foi: “Parece que ele era 
da minha família”.  Paulo Gusta-
vo era um pouco de cada família 
brasileira. Seus diversos perso-
nagens tinham profundidade, 
personalidade, humor e nuances 

‘Eu sou você, mãe’

que nos faziam sempre relacionar 
a algum ente querido. 

Dona Hermínia é a Déa, mãe do 
Paulo, e um pouco de cada mãe do 
Brasil. Um pouco da mãe que é pro-
tetora, da mãe corajosa, vencedo-
ra, à frente do tempo; da mãe que 
não se cala e que não mede esfor-
ços para defender seus filhos. Um 
pouco da minha mãe, um pouco da 
mãe que eu sou. 

Nesse Dia das Mães, todo mundo 
está órfão e saudoso da Dona Her-
mínia, a caricatura mais divertida, 
engraçada, sagaz e verdadeira da 
mãe brasileira. Essa figura, a mãe 
brasileira, é um produto muito típi-
co da nossa gente.

E o motivo da parte eufórica 
da terça-feira passada é um bom 
exemplo disso. A participante Ju-

FINANCIAMENTO DE CAMPANHA

Na semana passada, o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (Progressistas-AL) 
instalou em Brasília a “Comissão 
Especial para Análise, Estudo e 
Formulação de Propostas Relacio-
nadas à Reforma Política”. O nome 
é pomposo e serve para esconder 
as intenções que trouxeram esse 
tema para o centro do debate. 
Presidido pela deputada Renata 
Abreu (Podemos-SP), a comissão 
tem o objetivo declarado de resol-
ver aquele que, aos olhos de uma 
parte expressiva dos políticos bra-
sileiros, parece ser o pai de todos 
os problemas: o financiamento 
das campanhas eleitorais. 

A ideia da comissão não é eli-
minar o Fundo Partidário — o 
ralo pelo qual escoam a cada ano 
R$ 2 bilhões em dinheiro públi-
co e que serve para financiar os 
partidos. Esses recursos já estão 
contabilizados e neles ninguém 
mexe! Por maior que essa bola-
da pareça aos olhos de um país 
onde falta recursos para tudo, os 
deputados querem mais e, para 
isso, pretendem ressuscitar me-
canismo que o STF tirou de cena 
há seis anos: o financiamento 
das campanhas por pessoas ju-
rídicas. A intenção de Suas Exce-
lências é permitir que cada CNPJ 
brasileiro possa doar valores de 
até R$ 1 milhão para engordar os 
caixas de campanhas eleitorais. 

INSULTO À INTELIGÊNCIA 
É lógico que, nos salões de Bra-
sília, se ouvem dezenas de argu-

A 
pandemia da covid-19 segue causando milhões de mortes e a 
campanha de imunização avança numa lentidão inaceitável. O 
desemprego continua impondo dificuldades a milhões e milhões 

de famílias. A cada dia, mais empresas fecham as portas. A infraestrutu-
ra se deteriora a olhos vistos de norte a sul do país. Em meio a tudo isso, 
a atenção de uma parte dos parlamentares brasileiros é atraída por um 
tema que não leva em conta os dramas da população que os elegeu.

OS POLÍTICOS QUEREM MAIS DINHEIRO

Um olhar sobre o Rio

mentos em defesa dessa prática. 
Os mais eloquentes dizem que o 
dinheiro do Fundo Partidário é 
uma ninharia e que, ao bancar as 
campanhas eleitorais, as empresas 
estariam, na prática, financiando a 
democracia. Com todo respeito que 
os parlamentares merecem esse ar-
gumento, além de cabotino, é um 
insulto à inteligência do país.

Ninguém aqui está dizendo que 
todos os políticos brasileiros se mo-
vem apenas por esse tipo de interes-
se. Nada disso: muitos entre eles se 
dedicam aos problemas mais urgen-
tes mas não são, infelizmente, ca-
pazes de conter o apetite da turma 
que encara a política meramente 
como um negócio. Ninguém está, 
também, negando a importância 
das campanhas eleitorais!

Até onde se sabe, porém, a demo-
cracia não se resume às disputas 
nas urnas. Muito mais importante 
do que dispor de recursos financei-
ros para tentar conquistar o voto 
do eleitor a cada dois anos é cuidar 
bem do próprio mandato. Isso mes-
mo! A principal ferramenta que um 
político tem para tornar seu nome 
conhecido e respeitado pelos eleito-
res é fazer com que seu mandato se 
torne útil aos olhos da população. O 
que se vê da parte de muitos deles, no 
entanto, é um esforço enorme para 
fazer com a que população se torne 
cada vez mais útil a seus interesses. 

Isso mesmo. Aos olhos da popu-
lação, há várias providências mais 
urgentes do que o financiamento das 
campanhas — que sempre aparece 
no topo da lista das prioridades. E 

ção da lei foi obrigar o sistema 
financeiro a adotar práticas mais 
rigorosas de compliance e fazer 
due diligences detalhadas a cada 
vez que alguém abrir conta em 
alguma de suas agências. 

Assim como os bancos, os parti-
dos políticos são Pessoas Jurídicas 
de Direito Privado. Além disso, são 
financiados por dinheiro público. 
Nada mais justo do que torná-los 
responsáveis pelos atos dos filia-
dos que se beneficiam dos recur-
sos públicos que arrecadam. Isso 
pode ter algumas consequências 
positivas como a de obrigar que as 
instituições sejam mais criteriosas 
na avaliação das pessoas que ad-
mitem entre seus filiados.

Há consequências possíveis. 

Uma delas seria a de coibir as mo-
vimentações de políticos que tro-
cam de partido como trocam de 
gravatas — muitas vezes em busca 
de uma legenda de aluguel que os 
acolham depois que alguma irre-
gularidade os afastam de outras 
agremiações. Outra seria oferecer 
algum risco para os políticos que 
tratam os partidos apenas como 
um negócio pessoal, do qual tiram 
seu sustento e o de suas famílias. 
Tomar atitudes nessa direção tal-
vez possa inverter essa lógica per-
versa e colocar os partidos e os po-
líticos para trabalhar em benefício 
da população. E não de querer que 
todos trabalhem sempre para eles.

liette se sagrou campeã do Big 
Brother Brasil. Eu assisti ao vídeo 
da final, em que a vencedora foi 
revelada, e uma fala me tocou de-
mais. Juliette subiu, sozinha, para 

ocupar seu lugar no pódio. Assim 
que se posicionou no primeiro 
lugar, desabou em um choro de 
alívio, gratidão e felicidade e, ba-
tendo fortemente no peito, gritou 
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“Há várias 
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campanhas”
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mais: a cada dia que passa, eles pare-
cem mais preocupados em ampliar 
seus direitos, que já são muitos, e ao 
mesmo tempo reduzir as obrigações, 
que não são tantas assim.

O mesmo ato que proibiu o finan-
ciamento das campanhas com di-
nheiro de pessoas jurídicas, seis anos 
atrás, estabeleceu critérios para que 
as pessoas físicas fizessem doações le-
gais aos políticos. Isso seria, pelo me-
nos em teoria, uma forma de estabe-
lecer um vínculo mais estreito entre 
os partidos e os cidadãos. Afinal, pelo 
menos por enquanto, empresa não 
vota — direito facultado apenas às 
pessoas físicas. Só que, desde então, 
os partidos mais fisiológicos nada 
fizeram para atrair os cidadãos — e 
vivem se queixado da proibição de 
doações por empresas.

DUE DILIGENCE 
Ao invés de procurar meios de se 
mostrar úteis aos eleitores e atrair 
doações por meios lícitos e transpa-
rentes — como acontece, por exem-
plo, nos Estados Unidos —, a impres-
são que se tem é a de que esse grupo 
de políticos está sempre atrás de me-
canismos que lhe permita continuar 

agindo por baixo dos panos. Fariam 
muito mais pela população, pela de-
mocracia e pelo prestígio da ativida-
de política caso deixassem de pensar 
em si mesmos e procurassem olhar 
para a população.

Semanas atrás, foi apresentada 
neste espaço a ideia de tornar os par-
tidos políticos responsáveis civil e 
penalmente pelos atos de seus filia-
dos no exercício de mandatos ou com 
algum cargo de direção na estrutu-
ra partidária. A ideia dessa propos-
ta é fazer com que as agremiações, 
que são financiadas com recursos 
públicos, passem a responder pelos 
desvios de conduta ou por eventuais 
crimes cometidos por seus filiados. 
E que deixem de ter acesso a esse di-
nheiro caso algum de seus integran-
tes cometa alguma irregularidade 
que lese o interesse público. 

A ideia nada tem de original. Des-
de o ano passado, os bancos brasi-
leiros respondem pela legalidade 
do dinheiro de seus clientes. Se em 
algum momento ficar provado que 
um correntista guardou na insti-
tuição recursos obtidos, por exem-
plo, com a corrupção ou o tráfico de 
drogas, o banco é punido. A inten-

(Siga os comentários de Nuno Vasconcellos 

no twitter e no instagram: @nuno_vccls)

várias vezes: “Eu sou você, mãe!”. 
Essa cena é uma poesia. No 

rompante da emoção e da cele-
bração de um grande prêmio, a 
participante resumiu a história 
de tantos brasileiros. Nós somos 
nossas mães. E nossos filhos são 
um pouco da gente, também. 

No país de tantas desigualda-
des, injustiças e falta de oportu-
nidade, muitas gerações não con-
seguem realizar tudo que uma 
vida humana tem o potencial – e 
o direito – de realizar. No Bra-
sil, existe um fenômeno contra 
o qual temos que lutar, fenôme-
no este por meio do qual sonhos 
nascem com as avós, batalhas se 
travam com as mães e conquistas 
começam a se concretizar com as 
netas e os netos. 

E é por isso que carregamos tan-
to das nossas mães; nosso DNA 
vem com sonhos. Juliette gritou 
para sua mãe: “Eu vou fazer a se-
nhora sorrir”. A Juliette, no pódio, 
era também a mãe dela, naquele 

momento. Era a mãe dela alcan-
çando sonhos, colhendo frutos do 
amor plantado, encontrando seu 
sorriso, que provavelmente estava 
perdido, em meio a muita luta. 

A mãe da Juliette, a minha 
mãe, as mães de tantos brasilei-
ros, a mãe do Paulo Gustavo, a 
mãe da Marcelina e do Juliano 
são as mães que lutam todos os 
dias para transformar as vidas de 
seus filhos e, com isso, transfor-
mar também este país. O palco é 
delas, o pódio é delas, os sonhos e 
as palmas são delas também. 

Por isso, neste ano em espe-
cial, rendo homenagem a todas 
as mães que tiveram perdas, pois 
sei da capacidade de transformar 
a dor em honra ao legado e em 
certeza de que, se a dor existe, é 
porque existe e persiste um amor 
ainda maior que ela. Nas palavras 
de Nelson Motta e Dori Caymmi, 
cantadas lindamente por Elis: 
“Dor de amor quando não passa 
é porque o amor valeu”.
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Músico foi um dos 
precursores do soul 
music no Brasil e 
faleceu na sexta

Famosos 
lamentam 
a morte de 
Cassiano

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O

Cassiano recebeu homenagens

Após a confirmação da mor-
te do cantor Cassiano, autor 
das músicas “Primavera” e 
“Eu Amo Você”, eternizadas 
na voz de Tim Maia, famo-
sos foram às redes sociais 
prestar homenagem. O mú-
sico faleceu aos 77 anos na 
sexta-feira no Rio de Janei-
ro, após um choque séptico 
pulmonar.

Artistas como Emicida, 
Marcelo D2, Lulu Santos, 
Babu Santana, Mano Bro-
wn e Djavan lamentaram a 
morte do músico. “Um dos 
grandes nomes da soul mu-
sic brasileira acaba de partir. 
Cassiano deixa deixa um le-
gado de belíssimas compo-
sições, como ‘Coleção’, ‘Pri-
mavera’, ‘Eu Amo Você’, entre 
outras. Nossos sentimentos à 
família e aos amigos”, escre-
veu Djavan. “Onde ele esti-
ver que continue iluminado 
e iluminando ele é uma jóia 
da música mundial”, comen-
tou Carlinhos Brown.

Cassiano foi um dos pre-
cursores do soul music no 
Brasil. Ele estava internado 
desde o fim do mês passado.

Polícia divulga lista dos 27 
mortos em ação policial
Traficante Luiz Augusto, conhecido como o Índio do Mandela, está entre os mortos

ESTEFAN RADOVICZ

Alto número de mortos na operação no Jacarezinho dividiu opiniões entre os especialistas em segurança

A 
Polícia Civil divul-
gou, com exclusivi-
dade ao DIA, ontem, 
a lista com 27 dos 28 

homens apontados como cri-
minosos na operação do Jaca-
rezinho, na Zona Norte do Rio. 
Entre eles estão os principais 
líderes do tráfico de drogas da 
comunidade. O traficante Luiz 
Augusto Oliveira de Farias, co-
nhecido como o Índio do Man-
dela, está entre os mortos. 

Outro líder da facção exe-
cutado na operação, consi-
derada a mais sangrenta da 
história do Rio de Janeiro, 
foi Richard Gabriel da Silva 
Ferreira, o Kako.

O número aumentou para 
29, contando com o policial 
civil morto, após a confirma-
ção da Polícia Civil. Apesar 
da confirmação do óbito, a 

instituição não detalhou se 
a vítima estava internada 
em algum hospital da região 
ou se o corpo foi encontrado 
dentro da comunidade. En-
tre os mortes está o policial 
civil André Frias, de 48 anos, 
baleado na cabeça.

Mãe de um dos 29 suspei-
tos mortos na operação do 
Jacarezinho, uma mulher 

que não quis se identificar 
disse que está traumatizada 
com a morte do filho dentro 
da comunidade. Com uma 
camisa com a foto do filho, 
a mulher disse que irá pedir 
justiça pelas mortes. “Peço 
que respeitem a minha dor, 
estou traumatizada”. 

O alto número de mortos 
na comunidade do Rio de 

Janeiro dividiu opiniões en-
tre os especialistas de segu-
rança pública. A Organiza-
ção da Nações Unidas pediu 
uma investigação paralela. 
O MP do Rio está acompa-
nhando às perícias nos cor-
pos. O governador Claudio 
Castro e o secretário de Po-
lícia Civil, Allan Turnowski, 
elogiaram a operação.

Marcinho vira réu por 
morte de professores

ESTEFAN RADOVICZ

Ex-jogador do Botafogo fugiu do acidente sem prestar socorro

A Justiça do Rio acei-
tou, ontem, a denúncia 
do Ministério Público do 
Rio contra o jogador de 
futebol Márcio Almeida 
de Oliveira, o Marcinho, 
por homicídio culposo – 
quando não há a intenção 
de matar. O lateral-direi-
to é acusado pelas mor-
tes dos professores Maria 
Cristina José Soares e Ale-
xandre Silva de Lima, no 
Recreio dos Bandeirantes, 
Zona Oeste do Rio, em 30 
de dezembro de 2020. 

Na decisão, o juiz Rudi 
Baldi Loewenkron, da 34ª 
Vara Criminal, determi-
nou a citação e intimação 
do jogador, de 24 anos, 
que, se for declarado cul-
pado, poderá ser conde-

nado de dois a quatro anos 
de prisão, pena que poderá 
ser aumentada por causa da 
omissão de socorro. Em feve-
reiro, a defesa do atleta pediu 
um acordo para evitar o iní-
cio do processo, com base na 
não persecução penal. A ideia 
era que ocorresse o arquiva-
mento com a sua confissão e 
o pagamento de uma indeni-
zação. O pedido foi rejeitado 
pelo Ministério Público.

Alexandre morreu no lo-
cal, e Maria Cristina chegou 
a ser hospitalizada, mas não 
resistiu. Marcinho assumiu 
que estava na direção, fugiu 
sem prestar socorro. O jo-
gador não foi submetido ao 
exame toxicológico, pois só 
foi encontrado pela polícia 
dias depois.

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

O DIA I DOMINGO, 9.5.2021    11



ECONOMIA

Covid-19 é considerada doença 
ocupacional? Confira orientações
Questionamentos ganharam mais força após dois tribunais reconhecerem o acidente de trabalho

REGINALDO PIMENTA

Desde o início da pandemia, 
muitas dúvidas surgiram sobre 

a covid-19 ser considerada ou 
não acidente de trabalho

D
esde o início da pan-
demia do corona-
vírus, muitas dúvi-
das surgiram sobre 

a covid-19 ser considerada 
ou não acidente de trabalho 
para quem foi contaminado. 
No mês passado, os questio-
namentos ganharam mais 
força depois de dois tribu-
nais reconhecerem que os 
trabalhadores infectados 
pelo vírus foram reconheci-
dos como pessoas que tive-
ram uma doença ocupacio-
nal. Diante disso, O DIA ou-
viu a orientação de especia-
listas sobre como proceder 
nesses casos.

No caso, o Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 2ª Região 
(TRT2-SP) e o 3ª Região (TR-
T-3-MG) consideraram que 
a contaminação pelo vírus 
covid-19 é uma enfermidade 
produzida ou desencadeada 
pelo exercício do trabalho.

O TRT2-SP manteve deci-
são de um juiz do trabalho, 
em uma ação civil pública 
movida pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Empresa 
Brasileira de Correios e Te-
légrafos (Sintect) contra os 
Correios, que reconheceu a 
covid-19 como acidente do 
trabalho. Isso porque em ra-
zão da falta de medidas pelo 
empregador para reduzir os 
riscos de contágio dos fun-

 > Advogado Flavio Al-
dred Ramacciotti, espe-
cialista em Direito do 
Trabalho, também afir-
ma que o trabalhador 
terá estabilidade no tra-
balho de 12 meses após a 
alta médica do INSS. 

Vivian Campos ressal-
ta que a comprovação do 
fornecimento e fiscali-
zação de uso de Equipa-
mento de proteção indi-
vidual (EPIs) e a adoção 
de medidas que possam 
evitar o contágio farão 
toda a diferença na defe-
sa de uma empresa.

“A empresa deve do-
cumentar o forneci-
mento de EPIs e álcool 
em gel, realizar testes 
regulares em seus fun-
cionários, atualizar o 
Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocu-
pacional (PCMSO) e 
Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais 
(PPRA), afastar do local 
de trabalho empregado 
que teve contato com 
pessoas contaminadas 
pela covid-19 e registrar 
todos os casos de infec-
ção dos empregados e 
investigar as possíveis 
causas de contamina-
ção”, explica a advogada 
Vivian Campos.

Estabilidade 
de 12 meses 
após ter alta

cionários pelo coronavírus.
No TRT3-MG, a família de 

um caminhoneiro processou 
a empresa onde ele trabalha-
va depois que o funcionário 
foi infectado por covid-19 em 
uma viagem de trabalho de 
dez dias. Nesse caso, o traba-
lhador não resistiu e morreu. 
O juiz do trabalho entendeu 
que a morte do motorista 
ocorreu por culpa da empre-
gadora que não observou as 
medidas de sanitização da 
cabine do caminhão e tam-
bém não comprovou o forne-
cimento de álcool em gel e de 
máscaras suficientes para o 
uso diário do motorista em 
suas viagens.

“Uma medida provisória 
previa que a contamina-
ção pelo coronavírus não é 
doença ocupacional, exceto 
se houver prova do nexo de 
causalidade. Inicialmente, o 
Supremo Tribunal Federal 
colocou fim na discussão de-
cidindo que a contaminação 
pela covid-19 não é doença 
de trabalho”, explica Vivian 
Mendes Campos, advoga-
da especialista em Direito 
do Trabalho. 

POSIÇÃO FAVORÁVEL

STF volta atrás e reconhece direito de quem pegou vírus  

 NO Supremo Tribunal Federal 
(STF), entretanto, voltou atrás 
e reconheceu a possibilidade 
de doença ocupacional. Nesse 
caminho, alguns tribunais es-
tão indo na mesma direção e 
julgando ações ao considerar 
que a contaminação de traba-
lhadores por covid-19 pode ser 
caracterizada como acidente 
no trabalho.

“Nas duas decisões citadas 
no início da reportagem ficou 
claro que as condenações ocor-
reram pelo simples fato das 
empresas não demonstrarem 
a adoção de medidas, que po-
dem reduzir o contágio pelo 

vírus e pela não comprovação do 
fornecimento de equipamentos 
individuais que possam reduzir o 
contágio”, explica Vivian. 

Além disso, para se confirmar 
uma doença ocupacional, os es-
pecialistas afirmam que precisa 
ser analisado a comprovação ou 
não por meio de uma perícia mé-
dica. “Para isso, em tese, é possível 
entrar com uma ação para ques-
tionar o não reconhecimento da 
covid como doença profissional”, 
explica o advogado Flavio Aldred 
Ramacciotti, especialista em direi-
to do trabalho.

Para o trabalhador que preci-
sou de acompanhamento médico 

por conta da covid-19, os es-
pecialistas ressaltam que ele 
pode buscar benefício no INSS 
depois de comprovada a doen-
ça ocupacional provocada pelo 
coronavírus.

“Para ter acesso ao benefí-
cio por incapacidade no INSS, 
a pessoa precisa comprovar 
incapacidade na saúde do 
trabalhador. Se o trabalhar fi-
car afastado do trabalho com 
atestado médico por mais de 15 
dias, ele pode recorrer ao bene-
fício previdenciário por incapa-
cidade pelo tempo em que esti-
ver indisponível para voltar ao 
trabalho”, explica Ramacciotti.

Decisões tiveram como base falta de medidas do empregador para reduzir riscos de contágio pela covid-19

REPRODUÇÃO

TRT2-SP e TRT-3-
MG consideraram 
que a contaminação 
pelo vírus covid-19 é 
acidente de trabalho

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Empresa 
deve afastar 
quem teve 
contato com 
contaminados
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PGR reconhece direito de aumentar 
base de cálculo da aposentadoria

MARCELLO CASAL JR / AGÊNCIA BRASIL

A ‘Revisão da Vida Toda’ tem o objetivo de incluir os salários de contribuição anteriores a julho de 1994

O
s segurados do INSS 
estão no caminho 
para conseguir au-
mentar a base de 

cálculo da aposentadoria. 
Isso porque a Procuradoria 
Geral da República (PGR) 
deu parecer favorável para a 
‘Revisão da Vida Toda’ após 
entendimento do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). 
Desta forma, os órgãos afir-
mam que o INSS deve levar 
em conta todas as contri-
buições previdenciárias que 
os trabalhadores fizeram à 
Previdência Social no cálcu-
lo da aposentadoria em todo 
período em que atuaram de 
carteira assinada. 

O cálculo da ‘Revisão da 
Vida Toda’ tem o objetivo de 

incluir os salários de contri-
buição anteriores a 1994, iní-
cio do Plano Real. Até então, 
o INSS só calculava os valores 
para pagamento depois de ju-
lho daquele ano. Assim, a de-
cisão prevê beneficiar tanto 
profissionais, aposentados ou 
não, que podem exigir a inclu-
são dessas contribuições.

No caso dos aposentados, o 
prazo para pedir a revisão é 
de, no máximo, dez anos. Isso 
quer dizer se o beneficiário se 
aposentou em 2011, o período 
se encerra neste ano. Por isso, 
o aposentado que deixou de 
trabalhar nesse ano deve cor-
rer. Enquanto para os pensio-
nistas, o prazo corre a partir 
da aposentadoria e não da 
pensão. Por exemplo, se o José 
morreu em 2020, só que a apo-
sentadoria é 2007, o prazo ven-
ceu em 2017. 

 > Ainda segundo o es-
pecialista, com o pare-
cer favorável aos apo-
sentados, os órgãos 
evidenciam que o INSS 
errou ao aplicar uma 
regra pior e uma me-
lhor deve ser aplicada 
a primeira, isto é den-
tro de uma mesma 
legislação.

Para recorrer e pe-
dir a revisão, Bada-
ri  explica que uma 
ação deve ser ingres-
sada na Justiça. Não é 
possível pedir de for-
ma administrativa no 
INSS. Antes de entrar 
com o processo, é im-
portante ter todo o cál-
culo das contribuições 
feitas antes de 1994. 

“O segurado pode 
pedir na Justiça Fe-
deral ordinária, se o 
valor for acima de 60 
salários mínimos, ou, 
se for abaixo disso, no 
Juizado Especial Fede-
ral”, indica o advogado.

É necessário 
recorrer à 
Justiça

“É importante frisar que 
a ação beneficia segurados 
que tinham salários con-
sideráveis antes de 1994 e, 
desta forma, faziam contri-
buições maiores ao INSS e 
que farão diferença no cál-
culo. É decisão que tende a 
atender uma minoria”, ex-
plica o advogado João Ba-
dari, especialista em Direito 
Previdenciário. 

Apesar do parecer da 
PGR, o processo ainda vai 
ser julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). De 
acordo com Badari, a Corte  
encaminhou o parecer para 
saber qual seria a manifes-
tação da Procuradoria-Geral 
da República. 

“O procurador-geral da 
República foi completa-
mente favorável à tese. Ele 
seguiu o entendimento do 
STJ, que declarou o direito 
por unanimidade. Agora, 
o processo retorna para o 
STF e eu acredito que eles 
vão pautar o julgamento”, 
afirma o advogado. 

Na ocasião, o STJ se funda-
mentou em dois critérios bási-
cos. O primeiro é de que uma 
regra transitória pode pre-
judicar o segurado do INSS. 
No caso, a criação de uma 
norma tem o intuito de bene-
ficiar quem está no sistema, 
mas jamais prejudicar. “Em 
muitos casos, foi prejudicial 
porque não incluiu salários 

de contribuição anteriores a 
1994”, explica Badari. 

O outro ponto é que o pró-
prio STF afirma que o apo-
sentado tem direito ao me-
lhor benefício que faz jus, 
que é chamado de revisão 
do melhor benefício. Nesse 
caso, o INSS tinha uma regra 
provisória e permanente, e 
órgão optou pela provisória, 
sendo a mais desfavorável. 

“Muitas pessoas que con-
tribuíam por dez, 20 salários 
mínimos foram prejudicadas. 
O INSS aplicou uma regra de 
transição mais desfavorável 
do que a regra permanente, 
que diz que tem que incluir to-
dos os salários de contribui-
ção”, pontuou Badari.

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

Não é possível 
o segurado 
fazer recurso da 
revisão de forma 
administrativa 
no INSS

‘Revisão da 
Vida Toda’ 
tem parecer 
favorável
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FábiaOliveira

 > Mãe de primeira viagem, Lorena Improta assume que demorou para cair 
a ficha que estava grávida, mas agora não vê a hora de pegar o bebê nos bra-
ços. Aliás, tanto ela quanto o pai gigante coruja, Leo Santana. Aos cinco 
meses de gravidez, Lore jura que ainda não sabe o sexo nem preparou o en-
xoval. Está na fase de muitos enjoos e muitas mudanças. “Sempre fui uma 
pessoa ativa, ligada no 220v. De repente, a energia foi lá pro chão. Fiquei 
um pouco preocupada em não conseguir voltar à rotina normal. Hoje es-
tou melhor, a energia tem voltado”, entrega, entre risos. Mais calma, Lore 
também fala da sua relação com o filho. “A cada semana o bebê dá um salto 
em desenvolvimento. Eu fico chocada. E esse amor que a gente sente, que 
vai tão profundo na gente... Não tem nem como explicar”.

ENTREVISTA LORENA IMPROTA, APRESENTADORA E DANÇARINA

‘A gente se torna mãe já na ‘A gente se torna mãe já na 
gestação. Hoje, tudo o que gestação. Hoje, tudo o que 
faço é pensando no bebê’faço é pensando no bebê’

 N Qual o maior desafio de estar grávida no meio 

de uma pandemia? 

 L Eu acho que na parte mais emocional a gravidez por 

si só já é um momento em que ficamos mais em alerta, 

mais preocupadas com tudo. A pandemia agrava um pouco isso, 

essa ansiedade e o cuidado para não me expor a nenhum risco 

que possa complicar. Alguns planos também acabam sendo pos-

tergados, como o chá revelação, que ainda está sem data. Mas 

temos esperanças de fazer no próximo mês. Aqui em Salvador 

estamos com as medidas restritivas de horário ainda vigorando, 

fora que eu também não quero me expor e nem minha família 

de forma irresponsável. 

 N Como está sua rotina com o isolamento social?

 L Olha, nas últimas semanas tenho tido uma rotina bem mais 

leve da que eu tinha antes. Tenho ficado em casa e só saio para 

compromissos importantes mesmo, como médico e o meu estú-

dio pra gravar o conteúdo do canal. Fora isso, fico o tempo todo 

resolvendo as coisas em home office. Tenho respeitado e ouvido 

bastante o meu corpo, então procuro descansar nos dias em que 

não estou trabalhando o máximo que posso. Hoje em dia tenho 

funcionado melhor na parte da tarde (risos). O que é uma mu-

dança enorme para mim. Sempre fui de acordar cedo e ter ener-

gia o dia inteiro. Minha energia está voltando aos poucos agora, 

então tenho conseguido fazer mais coisas. 

 N Qual foi a primeira coisa que passou na sua cabeça quan-

do o teste de gravidez deu positivo?

 L Nossa... Foi uma surpresa, então no primeiro momento eu 

não sabia muito bem o que pensar (risos). Demorou um pouco 

para a ficha cair. A gente já estava tentando, mas eu achei que ia 

demorar um pouco mais, porque fazia só um mês que eu tinha 

parado com o anticoncepcional. 

 N Sofreu muito com os sintomas da gestação? Quais? 

 L Eu ainda estou sofrendo com os enjoos e acho que isso vai até 

o final da gestação. Pelo menos com a minha mãe foi assim e 

comigo está sendo também. No início, o cansaço também pegou 

forte pra mim. Sempre fui uma pessoa ativa, ligada no 220v. De 

repente a energia foi lá pro chão. Fiquei um pouco preocupada 

em não conseguir voltar à rotina normal. Hoje estou melhor, a 

energia tem voltado. Estou com mais acne também. Mas tudo 

isso tenho encarado de uma forma muito tranquila. Sei que é 

um momento de muitas mudanças para o meu corpo e tenho 

respeitado esses momentos, essas marcas. 

 N Pegou ranço de algum alimento ou começou a comer algo 

que você não gostava antes? 

 L Nossa! De muitos (risos). Não consigo comer muita coisa ain-

da. Procuro não me forçar muito, mas pelo menos comer o que 

preciso para a saúde do bebê. Massa geralmente consigo 

comer bem, agora proteínas como carne vermelha e de 

frango já é algo que me dá enjoo. Tem mais um monte 

de coisa que me dá enjoo. 

 N Quando planejou esse bebê com o Léo não 

teve receio de vir na pandemia? 

 L Era um pensamento que a gente tinha, mas ao mesmo 

tempo estávamos muito seguros de que era o momento cer-

to. É claro que achei que ainda tentaríamos por alguns meses, 

mas toda criança é uma benção. Estou em um momento de ex-

trema realização na minha vida. Sempre quis construir a minha 

família. É uma experiência transformadora!

 N Já estavam tentando há muito tempo? 

 L Não, foi bem rápido. Eu parei com o anticoncepcional no final 

do ano passado, acho. No mês seguinte já descobri que estava 

grávida.

 N Acabando a pandemia, o Léo pretende colocar o pé no 

freio na estrada para estar mais presente como pai? Che-

garam a conversar sobre isso? 

 L A gente tem vivido um momento de cada vez. Tentamos não 

ficar projetando algo que está muito incerto ainda para não 

ficarmos ansiosos. A gente conversa sobre isso, mas muito por 

cima ainda. O trabalho do Léo envolve bastante a estrada, mais 

do que eu, mas a gente sempre foi muito ciente disso. Nós dois 

fazemos o que amamos. Só Deus sabe como será nos próximos 

meses e anos. Não importa como seja, vamos estar juntos e vi-

sando sempre o melhor para a nossa família. 

 N Decidiu se quer parto normal ou cesárea? 

 L Ainda não parei para pensar nisso com mais objetividade. Eu 

sou extremamente ansiosa, (risos), então tenho procurado ver 

uma coisa por vez. Agora estamos focados no chá revelação, em 

como vamos fazer isso, e já estamos pensando no quartinho tam-

bém. É claro que não quero deixar nada para último momento, 

então espero que até o sexto ou sétimo mês de gestação eu já es-

teja com as coisas mais prontas, mas tudo tem o seu tempo certo. 

 N Tem receio com a questão da amamentação que costuma 

ser complicado nos primeiros dias? 

 L Procuro não ficar preocupada com isso. É bem o que falei antes 

sobre viver um dia por vez. Tenho conversado com as minhas 

médicas a respeito, mas não quero ficar com medo antecipado 

dessa experiência. 

 N Acha que amadureceu de alguma forma depois de 

engravidar? 

 L Com certeza! Eu tenho dito que a gente se torna mãe já na ges-

tação. Toda a minha perspectiva de vida e de prioridades deram 

uma mudada. Hoje tudo o que faço é pensando no bebê. E isso 

traz um amadurecimento das escolhas que tomamos, de como 

encaramos o nosso dia e as escolhas que temos pela frente. 

 N O que tem sido mais difícil pra você nesta 

gestação? 
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 L Por enquanto os enjoos são bem com-plicados, porque me impede de comer muita coisa que eu preciso. Estou to-mando os remédios para o enjoo e pro-curando me manter dentro das ins-truções que a minha nutricionista me passou, mas sempre ouvindo muito o meu corpo, sem forçar nada. 

 n Como está a expectativa para seu primeiro dia das mães? 

 L Ah, vai ser uma grande emo-
ção, eu acho. Tenho estado 
bem mais emotiva ultima-
mente , bem mais chorona e 
carente. Viver esse momen-
to do dia das mães gestan-
do uma vida vai ser único, 
com certeza. 

 n Como tem sido fazer seus vídeos de dança grá-vida? Tem pegado mais leve? Requebrado menos? 

 L Eu tenho pegado mais leve, sim. No início da gravidez eu estava bem preocupada, pro-curava não me forçar muito nas coreografias. As pessoas até co-mentavam que eu estava meio sem ânimo nas danças, mas era preocu-pação mesmo. Hoje estou mais tran-quila, mas mesmo assim tomo bastante cuidado, procuro não me forçar além do meu limite atual. Antigamente eu gravava 

de cinco a seis vídeos 
em um dia. Hoje em 
dia gravo apenas três. 

 n E o enxoval? Já preparou? Vai fazer aqui mesmo ou pretende trazer de fora? 

 LAinda não preparei o enxoval e não pensei ainda sobre. Não sei se conseguiria trazer de fora porque é muita coisa, o dólar está bem alto, são taxas altas também e a gente não vai viajar para comprar essas coisas. Provavelmente vou fazer por aqui mesmo. 

 n Já começou os preparativos do quarto do bebê? 
 L Começamos a planejar o quarto, sim. Estamos falan-do com uma arquiteta, mas tudo ainda está no papel. Não começamos a mudar as coisas ainda. 

 n Pretende ter mais filhos? 

 L Isso é um grande debate aqui em casa, vou te contar. Eu quero mais um sim, amaria ter um casal, mas o que vier é benção. Sempre quis ter dois filhos, mas o Léo quer três. Vamos ver como vai ser nos próximos anos. Eu acho que dois já está bom demais (risos). 

 n Agora que é mãe, teremos Lore Improta no Car-naval do ano que vem (se tiver)? 

 L Eu ia amar! Se tiver Carnaval no ano que vem eu que-ro sim, pretendo estar pronta para trabalhar.  

 n Pretende ter babá em casa pra ajudar? 
 L Por enquanto a ideia é sermos eu e o Léo. Talvez mi-nha mãe nos primeiros meses para nos ajudar com tudo. Não pensamos no momento em ter uma babá. 

 n O que mais te surpreendeu ao se tornar mãe?
 L O amor que é gerar uma vida. A forma como a na-tureza é tão sábia, é tão certeira nesse processo todo de gestação. Como nosso corpo se torna um universo que cria constantemente. A cada semana o bebê dá um salto em desenvolvimento. Eu fico cho-cada. E esse amor que a gente sente, que vai tão profundo na gente. Não tem nem como explicar.

Léo Santana e 
Lorena Improta
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A marca portuguesa ‘Pillo by Sushi’ encontrou uma nova forma de agradar aos pais 
de pet, transformando os bichinhos em almofadas. A dona da ideia, Rita Andrade, 
contou ao site português ‘NiT’ que estava procurando almofadas com estampa de 
animais e gostaria de algo que fosse mais realista, o que não encontrou. Então, deci-
diu produzir suas próprias almofadas, que parecem ser em 3D.

PETS  

NAS ALMOFADAS 

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/PILLO_BY_SUSHI

Rillette é uma gansa que foi resgatada de uma 
fazenda com apenas duas semanas de vida. Ao 
chegar ao seu novo lar, ela não parava de chorar, 
até que se deparou com Nino, um bull terrier. Os tu-
tores não tinham certeza se os dois se dariam bem. 
Mas, como uma grata surpresa, em apenas cinco 
minutos Rillette começou a seguir o novo irmão 
para todos os lados. Nino, como um bom irmão 
mais velho, observava cada passo da pequena ave, 
para garantir que estava segura. 

O weimaraner é uma raça alemã criada por volta do século 17. É provável que sua 
origem venha da mistura de algumas raças, como hühnerhund, pointers, bloo-
dhound e schweisshund vermelho. Os weimaraner se destacam pelo seu porte 
físico grande e musculoso, com pelos prateados que lhe renderam o apelido de 
“fantasma de prata”. 

RILLETTE E NINO:  

UMA GRANDE AMIZADE

O ‘FANTASMA DE PRATA’

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM/NINOBULLTERRIER

O estudo chamado de  
‘If I fits I sits’ mostra que gatos 
preferem caixas, mesmo que 
sejam apenas imaginárias

Anticorpos contra a covid

Pesquisa feita pelo Instituto Os-
waldo Cruz (IOC/Fiocruz) encon-
trou anticorpos contra o novo 
coronavírus em um cachorro e 
um gato de rua, no Rio. O estudo 
publicado na revista científica 
‘Plos One’ mostra que os animais 
foram expostos ao Sasr-CoV-2, 
mas desenvolveram uma res-
posta imune contra o vírus da 
covid-19. Conforme os cientistas, 
o estudo reforça que os animais 
também estão sendo infectados 
por pessoas.

SHUTTERSTOCK

MOTIVOS 
DOS LATIDOS
Entre os prová-
veis motivos dos 
latidos dos cães 
estão: querer in-
teragir com outro 
cachorro; medo 
de algo que viu, 
ouviu ou sentiu; 
avisar que detec-
tou algo suspeito; 
proteger o próprio 
território; chamar 
a atenção; por an-
siedade e senti-
mento de solidão; 
ou por vontade de 
brincar.

FIQUE 
LIGADO!

O estudo chamado ‘If I fits I sits’ (‘Se eu me encaixar, eu 
sento’), realizado pela Universidade da Cidade de Nova 
Iorque (City University of New York) mostrou que os 

gatos gostam mesmo de caixas, mesmo aquelas que sequer 
existem de verdade. O estudo foi um projeto científico cida-
dão realizado durante a pandemia. Isso significa que pessoas 
que não são diretamente relacionadas à ciência puderam se 
inscrever para participar de suas casas. Ao todo, 500 pessoas 
se inscreveram para participar da pesquisa, mas apenas 30 
realmente seguiram todos os passos até o fim.

Os pais de gatinhos precisavam realizar alguns testes com qua-
drados de papel. Um deles consistia em colocar um quadrado de 
kanizsa no chão. Essa estrutura possui quatro formas parecidas 
com um Pac-Man (popular jogo de videogame produzido pela 
Namco) que passam a ilusão de um quadrado. Os pesquisado-
res também utilizaram um quadrado completo de papel e um 
controle kanizsa desalinhado (kanizsa consiste em uma forma 
de ilusão de ótica para que o observador entenda uma forma 
geométrica sem que ela de fato tenha sido desenhada, usado em 
tratamentos psicológicos).

A pesquisa mostrou que, geralmente, os gatos preferem se 
acomodar no centro dos quadrados de kanizsa ou dos completos. 
Indicando que esses felinos podem ter uma percepção complexa 
de contornos e de imaginação de formas, segundo os autores do 
estudo.

Apesar de não ser um resultado definitivo, com apenas 30 
participantes chegando até a fase final do estudo, os pesqui-
sadores puderam tirar algumas boas conclusões disso tudo. 
Como o fato de que os gatos conseguem, assim como nós 
humanos, identificar contornos, mesmo que imaginários. 

Gatos amam caixas de papelão

GATO MINGAU 

ENCANTA 

INTERNAUTAS

Ione Zambom Da Silva, morador de Campinas (SP), 
encantou os internautas ao compartilhar um vídeo 

de seu gatinho em seu TikTok. No vídeo, o gato  
MINGAL está deitado no colo de seu pai humano, de 

olhos fechados, enquanto se delicia com uma mamadei-
ra. Um perfeito bebezinho! Nos comentários do vídeo, os 

usuários da rede social se derreteram com a cena.
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