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RELATOR DA 
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ADMINISTRATIVA 
NA CCJ DA CÂMARA 
APRESENTA NOVO 
PARECER. 
SERVIDOR, P. 10
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CONCESSÃO DO 
AUXÍLIO 
EMERGENCIAL 
INFORME DO DIA, P. 2

‘Ele não pularia 
sem um estímulo’, 
diz viúva de Kevin 
Deolane Bezerra não acredita que 
o cantor se jogaria da varanda do 
hotel por medo que ela o flagrasse 
com outra mulher. Ela suspeita que 
houve uma briga no quarto. P. 5 

Menino preso em 
canil era dopado 
pela mãe e avó
Polícia diz que menor autista res-
gatado pelo Conselho Tutelar em 
Belford Roxo ficava dentro de lata 
de lixo, amarrado no sofá, e não 
tinha alimentação adequada. P. 4 
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INSS: 931 mil segurados têm 
que fazer prova de vida no Rio
Mais de 11 milhões de beneficiários precisam realizar a atualização cadastral no país. Veja o calendário.  ECONOMIA, P. 9
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DOR E PROTESTO NO ENTERRO 
DE MOTOTAXISTA MORTO 

Parentes de Jonathan Pereira, segunda vítima da abordagem de PMs, querem processar o estado. P. 5

CIDADE DE DEUS

Sufoco nos trens do ramal de Saracuruna
Passageiros reclamam de fazer baldeação em outra estação da Baixada. Duplicação do trecho até Gramacho é prometida há 10 anos. P. 6 

EX-BBB ARTHUR PICOLI 
ESTÁ EM NEGOCIAÇÃO 
AVANÇADA COM SPORTVAtacante do Fla, Gabigol não 

gostou de sair contra a LDU. P. 8 

CARA FEIA, DE 
NOVO, AO SER 
SUBSTITUÍDO 
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Projeto desobriga o uso de 
máscaras para imunizados
Especialistas 
condenam a proposta 
apresentada na Alerj
 pelo deputado Anderson 
Moraes (PSL). P. 3 

COVID

RIO DE JANEIRO, P. 3

Nome de Paulo 
Gustavo já está 
em placas de rua

RIO DE JANEIRO, P. 3

Adiada a votação 
do passaporte de 
imunização 

Cantora e influenciadora Agnes Nunes se prepara para lançar 
primeiro disco solo e compara o momento a um parto.  P. 15 
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REPRODUÇÃ0 INTERNET

Em processo de gestação

FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

FAMILIARES DE IDOSOS DENUNCIAM 
MAUS-TRATOS EM CASA DE REPOUSO. P. 4

Na orla, cariocas 
já não respeitam 

obrigação de uso da 
proteção
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

A denúncia chega em forma de apelo...
“Isabele, por favor não me identifi-

que, mas nem o direito de assistir TV 
a gente tem mais”.

O desabafo é de um morador da fave-
la do Muquiço, em Guadalupe, que afirma 
que traficantes da região estão proibindo o 
acesso à internet e TV a cabo de operado-
ras... Tudo tem que ser do jeito deles!

O direito dos verdadeiros moradores te-
rem o que bem desejarem não existe! Só o 
que vagabundo quer para faturar e dominar 
ainda mais.

É a narcomilícia que continua atuando e se 

expandindo para tudo que é canto do Rio...
Só essa semana, a Polícia Civil deu o bote 

numa milícia de Queimados que furtava 
cabos de empresas de internet e televisão 
só para impor o gato-net dela!

O pedido de socorro é de um povo que 
vive sob pressão até em momentos que 
deveriam ser de lazer, pra relaxar.

“A gente só quer que as autoridades tirem 
essa força das mãos desses traficantes. É 
um direito nosso viver da forma que bem 
entender, não na mira de um fuzil pronto 
pra nos acertar até por isso”, diz o morador.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n O senhor INSS já pode até se candidatar 

nas próximas eleições... Promete, promete e 
nunca cumpre! Tá com currículo de político!

Só que eles esquecem que essa coluna 
não tem memória curta.

Antigamente, esse prazo de 90 dias para 
aposentadorias era de 45 e o de 45 para 
perícias médicas, 30! Ou seja, querem que 
a gente bata palma pra algo que eles pro-
metem, mas nem sabem se vão cumprir? E 
com o prazo ainda maior? A falta de noção 
tá passando longe...

Detalhe: o acordo foi assinado em fe-
vereiro, mas só agora em junho é que eles 
dizem que vão agilizar:

Quanta cara de pau.

Bora colocar o Pingo no I...
Realmente a gente tá só dando ré!

TÁ BONITO!
 n Olha que linda é a Luana Malhei-

ro, de 6 anos, moradora do Anda-
raí... Já é uma empreendedora... 
Tem a sua própria lojinha, a “2Lu”, 
que vende pulseiras feitas por ela!

A família de Luana descobriu, 
bem no meio da pandemia, que 
ela precisa de um tratamento para 
crescer, que custa uma média de R$ 
2 mil por mês! Só pra ter noção, a 
caixa de injeções, que ela usa uma 
por semana, custa R$ 700! Aí, a 
menina resolveu ajudar...

E não é que tá dando resultado? 
As pulseiras já fazem um suces-
so danado, até com artistas, que 
compraram e compartilharam nas 
redes sociais.

“A Lu hoje tem peso e tamanho 
de uma criança de 3 anos. E vai pre-
cisar desse tratamento caro até os 
16... É muito triste pois ela já se per-
cebe menor que os amigos”, conta a 
mãe, Daniele Vaz.

Uma atitude como essa, vin-
da de uma criança, tem que ser 
compartilhada e principalmente, 
ajudada!

Bora ajudar no tratamento da 
Lu? Quem puder colaborar é só en-
trar no Instagram @_doislu ou pelo 
telefone: (21) 99162-2025

Se você me perguntou se tá feio 
ou tá bonito... Que a Luana cresça 
muito, na empresa e na vida! E te-
nho dito.

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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TÁ BONITO! 
Luana, de 6 
anos, e sua 
mãe, Daniele; 
Menina 
precisa de 
tratamento 
para crescer

A Comissão de Turismo da Alerj tem se esforçado, seja 
através de audiência pública, inclusive com a presença 
do secretário estadual da Casa Civil, Nicola Miccione, 

como por mobilização social para achar uma saída para um 
dos setores mais estratégicos do Rio de Janeiro, o de turismo. 
Um dos planos é debater a proposta de regulamentação da Lei 
8.858/20. A norma prevê pagamento de auxílio emergencial a 
guias de turismo do estado. Desde a sanção da lei, em junho de 
2020, eles esperam pela concessão do benefício. Para Fátima 
Facuri, presidente da ABEOC-BR, Associação Brasileira de Em-
presas de Evento, a ajuda é bem-vinda. “O turismo e os eventos 
foram os setores que mais sofreram desde o início da pandemia 
e são intimamente ligados. Todo auxílio que venha a socorrer 
trabalhadores e suas famílias é bem-vindo para, como o nome 
mesmo diz, atender às necessidades emergenciais. Paralela-
mente, precisamos, urgentemente, traçar um plano de reto-
mada das atividades que garantam, definitivamente, o reer-
guimento social e econômico. Há protocolos para tal”, garante. 
O presidente do HotéisRio, Alfredo Lopes, falou também sobre 
a situação dos guias. “São pessoas mais especializadas em al-
guns programas turísticos, ou de aventura, ou religioso, ficaram 
desempregados e estão passando realmente necessidade. Na 
Associação de Hotéis, buscamos fazer programa para distribuir 
cestas básicas”.

TURISMO NO INTERIOR
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de 
Vassouras, Wanderson Farias, diz que “os guias fazem parte 
de um dos setores mais impactados pela pandemia e estão 
em uma situação bastante vulnerável. Considero mais do 
que justo ampará-los”. Wanderson lembrou que sua cidade 
recebe muita gente de fora disposta a conhecer o ciclo do 
Café, pontos turísticos e museus consagrados, como a Cháca-
ra da Hera, situado no Centro de Vassouras. 

DRAMA DOS GUIAS

Turismo precisa de ajuda

 n Depois de fazer uma análi-
se de todas as opções parti-
dárias para si e seus aliados, 
o governador do Rio de Ja-
neiro, Cláudio Castro, enten-
deu que o PL era a sua me-
lhor opção. Uma das razões 
para trocar o PSC pela nova 
legenda é ter no PL muitos 
amigos próximos e tam-
bém um ideário semelhan-
te ao que ele pensa, não só 
na pauta política como nas 
questões de costumes.

 n O deputado estadual Ro-
drigo Amorim lançou on-
tem o site www.umadose-
decuidado.com.br, para re-
unir assinaturas de pais e 
cuidadores de pessoas com 
deficiências e condições ge-
néticas mentais atípicas. O 
parlamentar quer ir a Bra-
sília exigir que o Programa 
de Vacinação atenda à lei já 
sancionada pelo governador.

INCLUSÃO NO 
PROGRAMA DE 
VACINAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A TROCA DE PARTIDO 
DO GOVERNADOR

Regulamentação de lei prevê pagamento de auxílio emergencial a guias de turismo

As mais lidas
Online

Deolane mostra 
mensagens carinhosas 

de Kevin e lamenta: ‘Não 
vou mais acordar assim

CELEBRIDADES

MC Kevin teria dito 
que a mulher o tratava 

como filho
CELEBRIDADES

Pimentão?! Em Noronha, 
Giovanna Lancellotti 

mostra bumbum 
bronzeado

CELEBRIDADES

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Infelizmente a triste realidade da família de Jonathan Muniz, 
morto por policiais militares terça-feira, de não ter dinheiro para 
enterrar o filho é compartilhada por várias famílias. É papel dos 
governantes pensar alternativas. O valor mais baixo no Rio gira em 
R$ 3 mil. Não é justo nem digno.

Chegamos ao fim da semana com vacinação seguindo. Ainda na 
casa dos 60 anos, mas andando. Amanhã, postos abrem. E vale 
o reforço de que os números ainda estão altos e o fim de semana 
precisa ser aproveitado, com cautela.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

O turismo e os 
eventos foram 
os setores que 
mais sofreram 
desde  início da 
pandemia”
FÁTIMA FACURI,
Presidente da ABEOC

RICARDO CASSIANO/AGENCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br
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Rua já está com o nome de ator
Prefeitura de Niterói instalou 46 placas em Icaraí para homenagear Paulo Gustavo

DIVULGAÇÃO

As placas com o nome de Paulo Gustavo seguem dois padrões

A Prefeitura de Niterói insta-
lou, na última quarta-feira, as 
46 placas da Rua Ator Paulo 
Gustavo, em Icaraí. A via, uma 
das mais importantes da Zona 
Sul da cidade, teve o nome tro-
cado do coronel Moreira César 
e passa a homenagear o artis-
ta. A mudança foi aprovada 
por 90% dos niteroienses em 
consulta pública com mais 
de 34 mil participantes e teve 
mensagem executiva do pre-

feito Axel Grael aprovada pela 
Câmara. A cidade também 
prepara circuito cultural e es-
tátua em homenagem ao ar-
tista no Campo de São Bento.

As placas se dividem em 
dois tipos. Um no padrão que 
já se vê pelas ruas, com o nome 
Rua Ator Paulo Gustavo, se-
guida pelas informações sobre 
o artista e o CEP da via. O ou-
tro tipo, que vai integrar o Cir-
cuito Turístico Cultural Paulo 

Gustavo, tem o rosto do ator e 
uma das três frases: “Rir é um 
ato de resistência”, na esquina 
da Rua Presidente Backer com 
Rua Ator Paulo Gustavo; “Ame 
na prática, na ação. Amar é 
ação, amar é arte”, na esquina 
da Rua Otávio Carneiro; e “O 
humor salva, transforma, ali-
via, cura, traz esperança pra 
vida da gente”, na esquina da 
Rua Lopes Trovão.

O circuito cultural vai in-

cluir pontos da cidade que o 
ator frequentava e que foram 
cenários em seus filmes.

Para o prefeito Axel Grael, 
com esta homenagem, Niterói 
demonstra respeito pelo artis-
ta, que enalteceu a cidade com 
sua genialidade e talento. “É 
muito justo que a cidade retri-
bua e demonstre admiração 
pelo trabalho do artista, que 
sempre retratou Niterói com 
carinho”, comentou.

Câmara adia votação do passaporte de imunização
Projeto propõe permitir circulação sem restrição pela cidade do Rio de pessoas vacinadas e de quem testou negativo para a covid-19

lares. A entrada de ônibus fre-
tados na cidade também está 
impedida assim como a pro-
moção de rodas de samba.

VACINAÇÃO POR IDADE
O Rio retoma a vacinação por 
idade no dia 31. Para isso, a 
paralisação da imunização de 
pessoas prioritárias com defi-
ciência e comorbidade ocorre-
rá dia 29, segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde. A vacina-
ção por faixa etária recomça 
com mulheres de 59 anos. Em 
1º junho, homens com 59 ou 
mais; dia 2 de junho, pessoas 
com 59 ou mais; 3 de junho, 
mulheres com 58 anos; 4 de 
junho, homens com 58 anos; 5 
de junho; pessoas com 58 anos 
ou mais; e assim por diante.

Foi adiada a votação do proje-
to de lei que prevê a criação do 
Passaporte Carioca de Imuni-
zação identificando quem foi 
vacinado ou  testou negativo 
para covid-19, liberando-as 
para circular na cidade sem 
restrição. Uma nova sessão 
para discutir a proposta deve 
acontecer na próxima semana.

Segundo o texto, o passa-
porte é permanente quando 
tratar-se de pessoa vacinada 
contra a covid-19, possuindo 
validade indeterminada; Tem-
porário, quando tratar-se 
quem apresente qualquer exa-
me válido e reconhecido pelos 
órgãos oficiais, que atestem a 

imunidade temporária por in-
fecção por covid-19; Especial, 
quando tratar-se de turista 
que virá ao Rio para frequen-
tar evento ou ficar por prazo 
determinado; e Exame Check, 
quando tratar-se de pessoa 
que possua exame RT-PCR ou 
SWAB Antígenos Negativos, 
com validade de 48 horas.

Para o vereador Felipe Mi-
chel (PP), autor do projeto, o 
principal objetivo, baseado 
nos que foram adotados em 
outros países, é acelerar a re-
tomada do setor de eventos 
e de turismo. Apesar da jus-
tificativa, a proposta recebeu 
críticas. “O projeto vai contra 
a orientação de especialistas, 
que dizem que a circulação 
do coronavírus só pode ser 

parada pela combinação do 
distanciamento social com 
a vacinação em massa, que é 
estratégia coletiva e não indi-
vidual. A ideia é um equívo-
co”, afirmou o vereador Tarcí-
sio Motta (Psol).

O projeto precisa ser votado 
em duas discussões pelos ve-
readores. Se aprovado, preci-
sará da sanção do Executivo. O 
prefeito Eduardo Paes chegou 
a anunciar que faria protocolo 
de liberação dos grandes even-
tos. Mas, em nota, a prefeitura 
informou que prorrogou as 
medidas sanitárias até 31 de 
maio. O decreto foi publicado 
na edição de ontem do DO e 
proíbe funcionamento de boa-
tes e a realização de eventos 
em áreas públicas e particu-

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

PALAVRA DE ESPECIALISTA

 NPara o infectologista Renato 
Kfouri, caso a circulação de pes-
soas aumente, o risco de conta-
minação é maior. “É arriscado. 
Sempre que você propicia algum 
tipo de convívio maior, aumenta 
a chance de transmissão, princi-
palmente com o baixo número 
de pessoas vacinadas”.

O projeto de lei cita ainda 
ideias semelhantes em diversos 
lugares do mundo. Contudo, o 
especialista alerta que os países 
que adotaram o passaporte de 
imunidade fizeram com plano 
de vacinação já bem avançado.

“Os países que estão adotan-
do esquema de passaporte da 
imunidade e propiciando algu-
ma circulação de pessoas vaci-
nadas ou que já tiveram a doen-
ça têm situação epidemiológica 
muito diferente, controlada. En-
tão, é um cenário em que se pode 
começar algum relaxamento em 
ambientes de teatros, shows e 
restaurantes para pessoas vaci-
nadas porque há uma proporção 
grande de imunizados”.

Kfouri reforça que os casos 
de covid no Brasil continuam em 
alta e a vacinação lenta.

Alerta para risco de contaminação

Projeto quer liberar o uso de 
máscaras para imunizados
Especialistas criticam duramente proposta apresentada na Alerj e apontam riscos

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

Especialistas alertaram que vacinas não impedem que os imunizados não contraiam o vírus outras vezes

U
m projeto de lei que 
tramita na Alerj visa 
alterar a determi-
nação que obriga o 

uso de máscaras enquanto o 
Rio estiver em estado de ca-
lamidade pública por conta 
da pandemia. A proposta do 
deputado Anderson Moraes 
(PSL), publicada no DO da 
última, autoriza pessoas que 
receberam as duas doses da 
vacina contra a covid-19 a não 
usar o equipamento de prote-
ção individual. Especialistas 
ouvidos por ODIA criticaram 
duramente a medida.

Conforme o texto, os imuni-
zados devem ter o comprovan-
te de vacinação, impresso ou 
digital, para circular sem más-
cara. O parlamentar justifica 
que quando o PL foi protoco-
lado, em 14 de maio, o Minis-
tério da Saúde contabilizava 
50 milhões de doses aplicadas 
e 83 milhões distribuídas. Se-
gundo ele, o Rio ocupava, até 
a data, a 3ª posição entre es-
tados que mais vacinaram no 
país, com mais de quatro mi-
lhões beneficiados.

Pela atualização de ontem 
do Vacinômetro da Secretaria 
Estadual de Saúde, 3.012.290 
pessoas receberam somente 
a 1ª dose e a 2ª contemplou 
1.407.449. Segundo IBGE, o 
Rio tem população estimada 
de 17.366.189 de pessoas, da-
dos de 1° de julho de 2020.

Especialistas ouvidos por 
O DIA alertaram sobre uma 
liberação precoce e os riscos 
que a iniciativa pode trazer. A 
presidente da Sociedade Bra-
sileira de Infectologia, Tânia 
Vergara, ressalta que as vaci-
nas contra a doença não im-
pedem que os imunizados não 
contraiam o vírus outras vezes. 

“Eu entendo que liberar o 
uso de máscaras, só se grande 
parte da população estivesse 
vacinada. Senão, eu acho pre-
coce e inadequado. Tem que 

 > O deputado Ander-
son Moraes (PSL) alega 
que os Estados Unidos 
adotaram a medida. 
Atualmente, cerca de 
35% da população nor-
te-americana, mais de 
117 milhões de pessoas, 
receberam as doses de 
vacina necessárias para 
serem imunizados con-
tra o novo coronavírus. 
A vacina da Johnson & 
Johnson é administrada 
em uma única dose, en-
quanto as da Pfizer e Mo-
derna requerem duas. 

“Nos EUA são 35% da 
população do país vaci-
nada, o que é muito lon-
ge da realidade do Brasil. 
Temos uma questão so-
cial e educacional muito 
diferente, o uso de más-
caras no nosso país nun-
ca foi feito de maneira 
séria e adequada. As pes-
soas se recusam a usar e 
usar de maneira adequa-
da. Um dos motivos de 
nós estarmos vivendo o 
processo da pandemia 
dessa forma catastrófica 
é justamente pela falta 
de educação social que 
foi estabelecida no nos-
so país desde o início da 
pandemia”, explica.

Comparação 
com Estados 
Unidos

lembrar que as vacinas não 
conferem proteção 100%. As 
pessoas mesmo tendo sido 
vacinadas ou tido covid-19, 
podem pegar outra infecção 
e mesmo não ficando muito 
doentes, podem transmitir. As 
vacinas que nós temos no mo-
mento têm uma proposta de 
evitar o adoecimento grave e 
o óbito”, explicou a presidente. 

A médica geriatra e psiquia-
tra Roberta França explica 
que, com base nos dados esta-
tísticos, só é possível ter a cha-
mada imunidade de rebanho 
quando 70% da população es-
tiver efetivamente vacinada. 
“Até lá, a gente precisa manter 
as nossas medidas restritivas e 
os cuidados necessários”, disse 
ela. A pesquisadora em saúde 
e membro do comitê de com-
bate ao coronavírus da Univer-
sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), Chrystina Barros, 
afirma que, no cenário atual, o 
não uso do equipamento pode 
ser um retrocesso. 

“É temeridade nós tentar-
mos avançar com essa libe-
ração. Hoje, quando o uso de 
máscara é obrigatório, infeliz-
mente, vemos muitas pessoas 
que não aderem e fiscalização 
deficitária em espaços com-
partilhados e de aglomeração. 
Independente de qualquer 
vacina, a pessoa pode ter co-
vid-19 na forma leve e transmi-
tir. Enquanto o vírus estiver se 
propagando na proporção que 
temos, ninguém está seguro, 
não existe bolha perfeita e a 
falta da máscara pode ser re-
trocesso absurdo”, disse.

‘É UMA FALÁCIA’

Pesquisadoras desmentem o autor da iniciativa
 N O deputado do PSL diz que 

o uso de máscara é descon-
fortável e pode causar danos 
à saúde, se usado em longos 
períodos. Mas, França e Bar-
ros desmentem o parlamen-
tar e ressaltam que estudos 
provaram que o utensílio não 
traz qualquer risco e evitam a 
contaminação. 

“Falar que a máscara cau-
sa problema de saúde é ou-
tra falácia. Já foi mais do que 
provado que a máscara não 
causa nenhum dano. O dano 

que causa, é a falta de máscara 
que a gente vivencia no nosso 
país. A máscara não tem nenhu-
ma contraindicação. Se fosse 
assim, os profissionais de Saúde 
estariam todos mortos, pelo uso 
durante 10, 12, quando não, 24 
horas”, afirma Chrystina Barros. 

Também no DO, o parlamen-
tar propôs que as medidas de 
restrição adotadas para evitar 
a disseminação do vírus sejam 
revogadas para os imuniza-
dos com as duas doses, tam-
bém tendo eles que portar o 

comprovante de imunização. 
“Inadmissível sob todos os 

aspectos. Manda a mensagem 
errada. É tratar o vírus por ques-
tão processual, por decreto, e 
não é. Quem ganha com isso é 
o vírus. Cenários não são com-
paráveis, coberturas vacinais 
não são comparáveis, taxas 
de eficácia de vacinas não são 
comparáveis, momentos de 
pandemia não são compará-
veis. É completamente absurdo, 
presta um desserviço à socieda-
de”, ressalta a pesquisadora.

LARISSA AMARAL
larissa.amaral@odia.com.br

RACHEL SISTON
rachel.dias@odia.com.br
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Menino resgatado no canil era dopado pela mãe e avó
Segundo investigações da 54ª DP, o menor ainda ficava preso em lata de lixo, canil, amarrado no sofá, entre muitos maus-tratos

REPRODUÇÃO

Local em que o menino foi encontrado pela polícia em Belford Roxo

racteriza a síndrome da 
criança espancada, esse me-
nor vinha sofrendo maus-
-tratos há um bom tempo, e 
estava em local totalmente 
insalubre, no qual ele não 
conseguia sequer se levan-
tar direito, não tinha alimen-
tação, não tinha banheiro. 
Ele não tinha assistência de 
qualquer adulto, uma crian-
ça de oito anos, durante ho-
ras, quem sabe dias”, disse o 
delegado Alexandre Netto.

Segundo os relatos dos 
vizinhos, a criança sofria 
vários tipos de maus-tratos, 
como ficar dentro de lixeira, 
maquina de lavar quebrada, 
amarrado trás de um sofá e 
passando fome. 

As investigações da 54ª DP 
(Belford Roxo) sobre o me-
nino autista de oito anos res-
gatado pelo Conselho Tute-
lar, na segunda-feira (17/05), 
demonstram que o menor 
era mantido dopado, sem 
a alimentação apropriada, 
dentro de uma lata de lixo, 
entre os muitos maus-tratos 
que sofria da mãe e a avó, no 
bairro Gogó da Ema, em Bel-
ford Roxo.

Segundo as denúncias, o 
menino era dopado com for-
tes doses de calmantes, pela 
mãe e a avó, que têm 27 e 62 
anos respectivamente. 

“A mãe e a avó alegam que a 
criança é muito agitada e que 
faziam isso para o bem do me-

nino”, destacou o delegado-as-
sistente Alexandre Netto, no 
auto de prisão em flagrante.

Na quarta-feira (19/05), a 
prisão em flagrante das duas 
mulheres foi convertida em 
preventiva, com a decisão do 
juiz Rafael de Almeida Re-
zende, da 1ª Vara Criminal de 
Belford Roxo, onde o crime 
aconteceu, as duas permane-
cem presas até julgamento.

“O menor chegou ao hos-
pital fraco, desnutrido, com 
falhas no cabelo, cicatrizes 
arredondadas, dentes escu-
ros e em estado de pânico, 
por ter sido submetido a 
intenso sofrimento físico e 
mental”, destaca a decisão 
do juiz do caso.

Mãe e avó foram presas em 
flagrante por cárcere priva-
do e tortura qualificada, por 
se tratar de criança. A pena 
pode chegar a oito anos de 
prisão. A policia ainda inves-
tiga se a mãe do menino não 
praticava os mesmos maus-
-tratos com os outros três 
filhos, que têm entre 3 e 10 
anos, que ela mantinha afas-
tados do filho autista. Todos 
os menores, incluindo a ví-
tima de maus-tratos, depois 
que teve alta do hospital, fo-
ram encaminhadas para o 
Conselho Tutelar. 

“Pelo aspecto físico da 
criança, desnutrição e uma 
série de hematomas de mo-
mentos diversos, o que ca-

Jovem de São Gonçalo absolvido 11 vezes 
Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ acompanhou o caso do jovem de 24 anos

A mãe do jovem de 24 
anos Claudio de Oliveira diz 
que sua vida se tornou um 
pesadelo depois que uma 
foto de seu filho foi inseri-
da em álbuns de fotografia 
das delegacias 72ª DP (Mu-
tuá), 73ª DP (Neves), de São 
Gonçalo e 81ª DP (Itaipu), 
em Niterói, na Região Me-
tropolitana do Rio. Ontem, 
o homem, que tem uma filha 
de um ano e nove meses, en-
frentou o julgamento de seu 
13º processo. Ele é acusado 
de cometer crimes após sua 
foto ter sido exposta em ál-
buns de unidades policiais. 
Em outros onze processos 
ele foi absolvido: ao compa-
recerem presencialmente à 
audiência, as vítimas não re-

Claudio Oliveira era entregador

ARQUIVO PESSOAL

“A gente nem sabia desse 
outro processo. Ele me ligou 
chorando, eu estava no tra-
balho, foi aquele desespero 
novamente”, lembra a mãe, a 

copeira Mônica Vieira Rodri-
gues, de 44 anos. Claudio foi 
absolvido e enfrentou outro 
processo por roubo de mate-
riais de um carro que presta 
serviços à Enel, ao qual res-
ponde em liberdade.

A comissão de Direitos 
Humanos da OAB-RJ man-
dou ofícios e ao juiz titular 
do caso manifestando preo-
cupação pelo fato de Cláudio 
ter sofrido indiciamentos e 
pedidos de prisão com base 
em reconhecimento.

A atual gestão da Secre-
taria de Estado de Polícia 
Civil (Sepol) informou que 
orientou os delegados para 
não usem apenas o reconhe-
cimento fotográfico como 
única prova em inquéritos.

conheceram Claudio como 
autor dos crimes que sofre-
ram. No fim da tarde, Clau-
dio foi absolvido.

Claudio teve a foto incluí-
da em álbuns policiais de-
pois que foi pego andando de 
moto sem habilitação, quan-
do era menor de idade. Em 
2016, ele trabalhava em um 
posto como frentista e era au-
xiliar de pedreiro quando foi 
preso pela primeira vez. Ele 
ficou detido por 2 anos e um 
mês, até ser absolvido. Em 
janeiro deste ano, Claudio 
se dirigiu ao Detran para ti-
rar sua habilitação definitiva 
para trabalhar como entrega-
dor, quando foi detido nova-
mente. Havia outro mandado 
de prisão contra ele.

Operação da Civil mira 
alvos em Saquarema
A Polícia Civil e o Grupo de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organiza-
do (GAECO) do Ministé-
rio Público do Rio (MPRJ) 
realizaram, ontem, uma 
operação contra um sis-
tema de fraude tributária 
milionária na Confedera-
ção Brasileira de Voleibol 
(CBV). Os alvos da opera-
ção foram o ex-prefeito de 
Saquarema, na Região dos 
Lagos, Antônio Peres Al-
ves, e o ex-presidente da 
CBV, Ary Graça Filho.

Vinte mandados de 
busca e apreensão foram 
cumpridos no Leblon, 
Barra da Tijuca, Copaca-
bana, Ilha do Governador 
e Vargem Grande, além no 

Município de Saquarema. 
Não houve ordem de prisão. 

Segundo as investigações, 
o esquema movimentou 
mais de R$ 50 milhões. A jus-
tiça determinou, também, o 
bloqueio de R$ 52 milhões 
dos envolvidos. Eles foram 
denunciados por furto qua-
lificado pela fraude, organi-
zação criminosa, falsidade 
ideológica e lavagem.

Por meio de nota, a CBV 
disse que funcionários da 
confederação prestaram todo 
o auxílio às autoridades poli-
ciais que buscavam documen-
tos relativos a um suposto es-
quema de fraude tributária 
que teria contado com o auxí-
lio do ex-presidente da CBV, 
Ary Graça Filho. 

Idosos sofriam 
maus-tratos em 
casa de repouso
Pacientes da casa de repouso no Rio não eram 
alimentados adequadamente ou higienizados

ARQUIVO PESSOAL

Filha de um idoso conta que pagava R$ 4 mil por mês para que o pai recebesse atendimento na casa

F
amiliares de idosos 
denunciaram uma 
casa de repouso na 
Freguesia, Zona Oes-

te do Rio, após descobrirem 
que seus pais estavam so-
frendo maus-tratos. Os ido-
sos não estavam sendo ali-
mentados adequadamente. 
Durante o café da manhã, 
recebiam biscoito de água 
e sal, ou farinha com água. 
A filha de um idoso con-
ta que pagava R$ 4 mil por 
mês para que o pai recebesse 
atendimento na casa, mas o 
homem comia apenas arroz 
e feijão durante as refeições. 
Higiene e atendimento mé-
dico também eram negligen-
ciados na unidade, segundo 
a denúncia.

O metalúrgico aposen-
tado Jorge ficou assustado 
quando lhe enviaram uma 
foto de sua mãe andando 
nua pela casa de repouso. 
Com 87 anos, a idosa tem 
demência e Alzheimer, que 
ficou agravada após mais de 
um ano em que sua mãe fi-
cou no local. Ele conta que 

gastou mais de R$ 70 mil 
com a estadia.

“Minha mãe entrou de 
um jeito e saiu de outro. Co-
loquei na casa de repouso 
porque não tinha condições 
de ela ficar sozinha em casa. 
Eu ia quase todo dia ao lo-
cal. Estranhava que sem-
pre demoravam para abrir 
a porta. Com a pandemia, 
eu entrava, mas não subia 
para o quarto dela”, conta o 
homem de 63 anos.

Foi uma idosa que tam-
bém morava na casa de re-
pouso que alertou o aposen-
tado sobre a situação de sua 

mãe. A colega enviou fotos 
em que dona Deolinda esta-
va com a barriga com sarna. 
“Ela estava andando pelada, 
com sarna. Em uma época 
faltou luz e deram banho ge-
lado nos idosos. Ela passava 
fome”, denuncia o filho. Jor-
ge acrescenta que a mãe fica-
va com a roupa suja de urina 
e até com as unhas sujas de 
fezes. Ele aponta que havia 
poucos cuidadores, cerca de 
cinco, para darem conta de 
dezenas de idosos.

A expectativa de Jorge 
é que alguma providência 
seja tomada e que os idosos 
que permanecem no local 
não passem pelo que sua 
mãe passou. “Mudei mi-
nha mãe de casa assim que 
soube. Ela se recuperou. Se 
ficasse nessa casa, ela mor-
reria. Quando visitei, achei 
que a casa seria boa. Era 
perto da minha casa e eu 
poderia estar todo dia perto 
dela. Mas, por trás mal-tra-
tavam demais”, relata.

A filha de um idoso que re-
sidiu na casa conta que tam-
bém luta para que os outros 
idosos não permaneçam na 
situação de insalubridade. 

Estranhava que 
sempre demoravam 
para abrir a porta 
do lugar. Com a 
pandemia, eu 
entrava, mas não 
subia para o quarto

JORGE, aposentado

MULTADA

Instituição está vedada a receber novos pacientes

 NNo registro de ocorrêcia na 41ª 
DP (Tanque), os denunciantes 
relatam que a clínica oferece 
um tratamento desumano aos 
internos. Há irregularidades no 
preparo da alimentação, com 
substituição de cozinheiros por 
faxineiros, cuidadoras despro-
vidas de preparo técnico, e au-
sência de atendimento médico. 

Em ação conjunta com a Dele-
gacia Especial de Atendimento à 
Pessoa da Terceira Idade e com a 
Secretaria Municipal do Envelhe-
cimento Saudável e Qualidade 
de Vida e, o Instituto Municipal 
de Vigilância Sanitária (IVISA) 
vistoriou a instituição de longa 
permanência para idosos, consi-
derando risco sanitário elevado. 

A instituição foi multada em 
R$ 3.937 e está vedada a rece-
ber novos pacientes até que as 
medidas necessárias para ade-
quação às normas sanitárias 
sejam tomadas. Procurada, 
uma representante da clínica 
negou as acusações e disse que 
seu advogado entraria em con-
tato com a reportagem. 

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br
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Viúva diz que MC Kevin não pularia ‘sem um estímulo’
Segundo ela, em entrevista para Record TV, o funkeiro não teria se jogado só por medo de que ela o flagrasse na cama com uma amante

REPRODUÇÃO INTERNET

Para Deolane Bezerra, a história envolvendo a morte do músico MC Kevin ainda carece de detalhes

A advogada Deolane Bezer-
ra, viúva do MC Kevin, disse 
em entrevista ontem que o 
marido deve ter tido algum 
estímulo para pular da va-
randa do hotel na Barra da 
Tijuca. Segundo a mulher, 
em entrevista exibida no 
programa “Balanço Geral”, 
da Record TV, o funkeiro não 
teria se jogado só por medo 
de que ela o flagrasse na 
cama com uma amante.

“Eu acredito que ele sabe-
ria contornar a situação e me 
levar embora. Não acredito 
que ele pularia dali. Eu não 
sei. Eu acredito que ele não 
pularia dali sem um estímu-
lo, sem alguém falando algo. 
E, do jeito que é relatado nos 
depoimentos, não traz uma 
fundamentação para o ato. 
Não tem nada que mostre: 
‘foi por isso’”, comentou Deo-
lane em entrevista feita pelo 
jornalista Roberto Cabrini.

Para Deolane, a história 
envolvendo a morte do músi-
co ainda carece de detalhes. 
Ela suspeita que tenha ocor-
rido uma briga no quarto 

antes de o funkeiro ter caí-
do. “Houve briga, porque o 
VK (o MC VK, Victor Elias 
Fontenelle, um dos amigos 
de Kevin) usou a camisinha 
e ele queria pagar o suposto 
programa”, disse.

Questionada sobre como 
reagiria a um possível fla-
grante de traição, Deolane 
comentou que teria: “Batido 
palma e falado: ‘você me per-
deu’. Eu nunca teria ido para 
cima dele”.

Parentes protestam no enterro de 
mototaxista morto a tiros na CDD
Edvaldo Viana foi assassinado em uma dos acessos. Familiares dele acusam a Polícia Militar de execução

O 
sepultamento do 
mototaxista Ed-
valdo Viana, de 41 
anos, morto a tiros 

num dos acessos à Cidade de 
Deus, na noite de terça-feira, 
foi marcado por protestos. No 
velório, na tarde de ontem, no 
Cemitério do Caju, parentes 
e amigos empunharam car-
tazes com dizeres como “So-
mos negros mas honestos. Vi-
das importam sim” e “Justiça 
para Edvaldo e Jonathan”.

Jonathan Muniz Pereira, 
de 23 anos, estava na garu-
pa da moto que Edvaldo pi-
lotava no momento em que 
os dois foram baleados e 
mortos. Segundo testemu-
nhas, os tiros foram dispa-
rados por policiais militares 
de dentro de uma viatura. 
O crime aconteceu na Rua 
Edgar Werneck.

“Esses policiais têm que 
perder a farda e serem pre-
sos. Eles têm que pagar pelo 
que fizeram com meu filho”, 
disse a mãe de Edvaldo, que 
se identificou apenas como 
Cícera, e veio de São Paulo 
para o sepultamento. 

Mulher de Edvaldo, Mi-
riam dos Santos, de 49 anos, 
mostrava a cápsula de fuzil 
do projétil que teria atingido 
a vítima. Durante o velório 
e o enterro, ela chegou a ter 
três desmaios, e teve que ser 
amparada por parentes. 

Miriam contou que os dois 
iriam se casar em setembro. 
E fez questão de afirmar que 
Edvaldo era trabalhador e 
não tinha qualquer envolvi-
mento com a criminalidade. 

“Ele estava trabalhan-
do entregando quentinha 
e também como mototáxi. 
Tinha trabalhado antes na 
viação Redentor. Comprou 
a moto com muito sacrifício 
para trabalhar”. 

 > Ainda abalados com a 
notícia da morte do Jo-
nathan Muniz Pereira, 
de 23 anos, familiares 
afirmam que vão pro-
cessar o Estado do Rio. 
O jovem, que trabalha 
com material de recicla-
gem ao lado da mãe, foi 
morto por PMs na últi-
ma terça-feira depois de 
ter sido baleado junto 
ao mototaxista Edvaldo 
Viana, de 41 anos.

A família alega que, 
por questões financei-
ras, não está conse-
guindo a liberação do 
corpo para o enterro. 
Jhonathan ficou por 24 
horas no necrotério do 
Hospital Federal Car-
doso Fontes, em Jaca-
repaguá, e foi levado ao 
Instituto Médico Legal 
do Rio na noite de quar-
ta-feira. A mãe,  Lore-
na Muniz, esteve pela 
manhã no IML para 
reconhecer o corpo do 
filho. Segundo ela, o ra-
paz não tinha envolvi-
mento com o tráfico de 
drogas e foi morto de 
forma covarde. 

Jonathan morava 
em Rio das Pedras e a 
família não sabia por-
que ele estava passan-
do de mototaxi na Ci-
dade de Deus. “Recebe-
mos a notícia de que o 
pai não conseguiu di-
nheiro para o enterro. 
Como vamos enterrar 
o menino?”, questio-
nou um familiar. 

Jonathan e o moto-
taxista Edvaldo Viana 
foram mortos por poli-
ciais militares em uma 
das entradas da Cidade 
de Deus.

Familiares 
do rapaz vão 
processar o 
Estado do Rio

Deolane suspeita 
que tenha ocorrido 
uma briga no quarto 
antes de o funkeiro 
ter caído da varanda

DEPUTADA FEDERAL

 N O advogado Anderson Rol-
lemberg deixou o processo da 
deputada Flordelis (PSC) de-
pois de quase dois anos atuan-
do na defesa da parlamentar. 
Agora, a ex-deputada Janira 
Rocha assume a defesa da pas-
tora. Flordelis assinou o docu-
mento que revoga a procura-
ção de Rollemberg no dia 12 de 
maio. Segundo ele, a decisão 
foi estratégica. Ela é acusada 
de ser a mandante do assas-
sinato do pastor Anderson do 
Carmo, morto a tiros em junho 
de 2019, em Niterói, na Região 
Metropolitana do Rio.

“Continuo no processo 
atualmente pelo filho bioló-
gico Flávio, que é acusado de 
ser o executor do crime. Essa 
saída nesse momento foi tão 
somente estratégia de defesa 
da banca de advogados. Não 

há outro motivo”, explicou.
Rollemberg já se envolveu 

em polêmicas durante sua 
atuação como advogado de 
Flordelis. Em novembro de 
2020, ele chegou a discutir 
com a juíza do caso ao pedir 
que uma das testemunha re-
conhecesse a assinatura de um 
documento que não havia sido 
entregue ao juízo com antece-
dência. A magistrada criticou a 
defesa e um bate-boca tomou 
conta da sessão, realizada na 
3ª Vara Criminal de Niterói.

No último depoimento que 
a deputada prestou ao Con-
selho de Ética da Câmara dos 
Deputados, Flordelis chorou e 
afirmou que foi agredida por 
Anderson do Carmo. Ela tam-
bém alegou que o marido fi-
cava com mais da metade do 
salário dela como parlamentar. 

Advogado de Flordelis deixa caso 
após quase dois anos na defesa

LUCIANO BELFORD

Mototaxista Edvaldo Viana, de 41 anos, morto na Cidade de Deus, foi sepultado na tarde de ontem, sob protesto dos familiares

Durante o velório e 
o enterro, mulher de 
Edvaldo chegou a ter 
três desmaios e teve 
que ser amparada

Família não aceita versão da PM de que Edvaldo estava armado

 N A alegação dos policiais en-
volvidos na ação de que Edval-
do Viana portava uma arma, 
que havia sido levada por usuá-
rios de crack da região após ele 
ter sido atingido, causou revol-
ta nos familiares.

“Isso é mentira. Meu padras-
to nunca teve arma. As únicas 
armas dele eram essas aqui”, 
disse Paulo Henrique dos San-
tos, de 29 anos, enquanto mos-
trava um kit de ferramentas.

“Eram essas as armas dele, 
as ferramentas que comprou 

para poder mexer na moto, 
porque somos pobres e ele não 
tinha condições de pagar me-
cânicos”, acrescentou Miriam 
dos Santos, mulher de Edvaldo.

Parentes de Jonathan Mu-
niz Pereira também estiveram 
no velório de Edvaldo. Eles afir-
mam que Jonathan também 
não tinha envolvimento com o 
crime e trabalhava com recicla-
gem ao lado da mãe. 

Os familiares disseram que 
não têm condições financeiras 
de sepultá-lo.

DESARMADO

Família revoltada com versão da PM
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Trens parados há mais de 
um mês em Guapimirim

 > Os trens da SuperVia 
do ramal de Guapirimim, 
na Baixada Fluminense, 
estão parados há mais de 
um mês. De acordo com a 
concessionária, no dia 8 
de abril foi preciso inter-
ditar o local pois durante 
uma vistoria, foi consta-
tado que a estrutura ha-
via sido prejudicada pelas 
fortes chuvas que atingi-
ram a região. Em função 
disso, a circulação de 
trens não ocorre no tre-
cho entre Parada Ideal e 
Guapimirim.

Os trens circulam entre 
as estações Saracuruna e 
Citrolândia, em Magé. 
Além disso, a SuperVia 
informou que outras duas 
pontes da extensão, uma 
localizada nas proximida-
des da estação Saracuruna 
e outra de Magé, também 
passarão por manutenção.

Em nota, a concessio-
nária disse que já con-
tratou a empresa que vai 
realizar as obras. A pre-
visão é de que as mesmas 
sejam concluídas no final 
de outubro. 

Baldeação é 
tormento para 
passageiros do 
ramal Saracuruna 

Solução passa 
pela duplicação 
do trecho até 
Gramacho, que 
nunca acontece

ARQUIVO PESSOAL

Passageiros esperam de 30 a 40 minutos por trens em Saracuruna. Depois, precisam fazer baldeação

P
ouco vale a luta por 
um assento no trem 
que parte da estação 
de Saracuruna, em 

Duque de Caxias, se minutos 
depois os usuários são obri-
gados a fazer a velha baldea-
ção no ramal de Gramacho. 
A partir daí, a viagem até a 
Central do Brasil é no sufo-
co. Moradores da região pe-
dem a conclusão das obras 
de duplicação dos trilhos, 
prometida há quase 10 anos 
e jamais finalizada, além de 
melhorias na infraestrutura 
das estações. Para eles, a via-
gem é longa, mas não preci-
sava ser tão dolorosa.

“Eu uso trem há uns 15 
anos e sempre tivemos pro-
blemas. Em 2015 começou 
a baldeação e infelizmen-
te piorou o cenário, como a 
gente já previa. O trecho só 
tem uma linha, a solução é 
a duplicação. Na estação, 
às vezes chegam três trens 
no Gramacho para sair um 
para Saracuruna”, conta o 
gestor de logística Douglas 
Mendonça. 

De tanto passar sufo-
co, Douglas decidiu criar, 
há dois anos, um grupo no 
WhatsApp para usuários do 
ramal trocarem informações 
sobre a circulação do trens. 
O grupo conta com mais de 
125 participantes. Muitos já 
optaram pelos ônibus, mes-
mo sendo mais de R$ 4 mais 
caro - valor médio de R$ 
9,65, contra R$ 5 da tarifa 
unitária no trem.

Pedido antigo dos mora-
dores da região, a promes-
sa de duplicação do trecho 
entre Gramacho e Saracu-
runa é de 2012. À época, a 
obra, orçada em R$ 50 mi-
lhões, previa a construção 
de 11 quilômetros de malha 
férrea e dois pátios de ma-
nobra. A conclusão estava 
prevista para junho de 2013. 
Mas deste então, a realida-
de dos usuários é o longo 
tempo de intervalo na bal-
deação, que chegam a durar 

mais de 40 minutos, segun-
do moradores.

“Os que aqui moram, che-
gam a esperar cerca de 30 a 40 
minutos pelo trem que virá 
de Saracuruna até o Grama-
cho, e retornar, porque quan-
to mais tarde, mais demora-
do. Uma viagem que antes 
da baldeação levava 1 hora, 
já cheguei a fazer em 1h40”, 
reclama a usuária Fernanda 
Neves, que diz também sofrer 
com a falta de manutenção 
nas estações e nos trilhos.

“Depois da pandemia o 
atendimento só piorou. Até 
por falta de manutenção na 
área, que levou ao descarrila-
mento de uma composição. 
Somos condenados pela in-
competência do reparo nas 
linhas férreas?”, completa. 
Na última segunda-feira, um 
descarrilamento, na altura 
da estação Jardim Primave-
ra, interrompeu a circulação 
por quase 24 horas entre o 
trecho entre Saracuruna e 
Gramacho.

 N Em nota, a direção da Super-
Via negou que haja 40 minutos 
de tempo de espera, e afirmou 
que a baldeação “teve como 
objetivo principal reduzir os 
intervalos no ramal e garan-
tir viagens mais rápidas aos 
passageiros. Além disso, a al-
teração também proporcio-
nou outros benefícios como a 
operação por intervalos e não 
mais por horários, e a oferta de 
100% das viagens entre Gra-
macho e Saracuruna em trens 

com ar-condicionado”.
Sobre as obras de dupli-

cação na Baixada, a conces-
sionária informou que “vem 
realizando investimentos no 
sistema ferroviário de acordo 
com as prioridades dos siste-
mas, avaliações operacionais e 
oportunidades de melhoria da 
prestação do serviço. Esta ava-
liação abarca os 270 km de via 
com 104 estações, se fazendo 
necessária uma avaliação de 
prioridades”.

‘REALIZANDO INVESTIMENTOS’

Concessionária nega problema

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Uso trem há uns 15 anos e sempre tivemos 
problemas. Infelizmente piorou o cenário”

DOUGLAS MENDONÇA, passageiro
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de desenvolvimento, por 
exemplo, aumentaram bas-
tante a sua cooperação direta 
com governos subnacionais. 
É o caso do banco dos Brics, 
que apesar da variedade dos 
regimes políticos dos países 
membros, e diferentes graus 
de democracia, estimula os go-
vernos locais a usar os recur-
sos financeiros da entidade.

Caso recente de diploma-
cia federativa relevante foi a 
criação do Consórcio Nordes-
te para parceria internacional 
entre todos os governadores 
da região, com o fim de comba-
ter a pandemia e impulsionar 
o comércio internacional. O 
consórcio solicitou ao governo 

PARADIPLOMACIA

O 
chanceler Luiz Felipe Palmeira Lampreia lançou o 
conceito de diplomacia federativa, no Congresso, 
em 1995, ao reconhecer a importância da atividade 

internacional dos entes federativos. Lampreia criou a as-
sessoria de relações federativas com o fim de acompanhar 
a ação externa das unidades da Federação e criou vários 
Escritórios de representação do Itamaraty nos estados.

Em tempos de pandemia, a compreensão do fenôme-
no das relações internacionais subnacionais afigura-se 
particularmente importante. Quando o Executivo federal 
demonstra deficiências ou falta de vontade política para 
combater o coronavírus, os estados e as municipalidades 
atuam com ações contínuas de cooperação internacional 
para a luta contra a pandemia.

DIPLOMACIA 

FEDERATIVA

tem também despertado in-
teresse com inúmeros traba-
lhos sobre a intensificação da 
diplomacia federativa origi-
nando uma série de discussões 
profícuas a partir de discipli-
nas como Direito Internacio-
nal, Relações Internacionais e 
Economia Política Internacio-
nal. Na literatura acadêmica, a 
atuação externa dos entes fe-
derados ficou conhecida igual-
mente como paradiplomacia. 

A forte demanda interna-
cional hoje de cooperação 
subnacional no terreno da 
luta contra a pandemia sub-
linha a atualidade das discus-
sões retomadas sobre o papel 
da diplomacia federativa para 
fomentar o desenvolvimento 
local de estratégias de saúde 
pública e vacinação.

Neste momento de fragilida-
de que vivemos a retomada de 
uma melhor articulação entre 
o Itamaraty, os estados e muni-
cípios pode ajudar na diploma-
cia para a Saúde. A Assessoria 
Especial de Assuntos Federa-
tivos e Parlamentares (Afepa) 
do Ministério das Relações 
Exteriores, com os Escritórios 
de representação nos estados 
do MRE, tem experiência acu-
mulada desde 1997, para imple-
mentar e reforçar essa política 
da diplomacia federativa.

Faço votos de que a Afepa 
colabore cada vez mais no 
processo de interlocução com 
as unidades da federação e, 
em particular, na diplomacia 
para Saúde.

n site: 

odia.ig.com.br/colunas/
coluna-do-embaixadorembaixador

Cesário Melantonio Neto

Diplomata

Coluna do

ARTE PAULO MÁRCIO

Coluna publicada às sextas-feiras

A interlocução paradiplomáti-
ca entre as unidades federati-
vas reforça a diplomacia fede-
rativa. A criação do Foro Con-
sultivo de Estados, Províncias, 
Departamentos e Municípios 
do Mercosul vai na direção da 
institucionalização crescente 
desse diálogo, como é o caso da 
União Europeia com o Comitê 
das Regiões.

As redes de cidades conti-
nuam cada vez mais ativas em 
suas ações de cooperação in-
ternacional a exemplo de São 
Paulo e de sua Secretaria de 

Relações Internacionais.
A cooperação transfrontei-

riça é outra faceta da diploma-
cia federativa em que agentes 
internacionais, nacionais, es-
taduais e municipais operam 
em prol de projetos comuns. 
As agências multilaterais da 
ONU vêm interagindo com 
administrações subnacionais 
desde os anos 1990, exploran-
do espaços de autonomia polí-
tica e legal que os países demo-
cráticos reconhecem aos go-
vernos estaduais e municipais.

Os bancos internacionais 

da República Popular da Chi-
na ajuda no envio de insumos, 
equipamentos, vacinas e ma-
teriais médicos. Antigamen-
te, a relação com o exterior era 
algo tido como responsabili-
dade exclusiva dos governos 
centrais, mas essa situação 
mudou de maneira definitiva.

Governos estaduais e mu-
nicipais, no âmbito de uma fe-
deração, também têm de per-
seguir uma melhor inserção 
global e dispor de uma estra-
tégia internacional. O Itama-
raty precisa manter a preocu-
pação constante com inclusão 
das unidades subnacionais no 
processo decisório da política 
externa brasileira.

A globalização e a democra-
tização são o binômio respon-
sável pela emergência dessas 
novas vozes na articulação 
da política exterior do Esta-
do nacional brasileiro. Trata-
-se de repensar o processo de 
construção das novas ações 
da Chancelaria, redefinir os 
termos do debate no interior 
da Casa para acomodar novas 
questões e atores com uma re-
flexão crítica sobre a relação 
entre as dimensões interna e 
externa do projeto nacional.

O receio da ação de unida-
des subnacionais no exterior 
não tem fundamento em um 
mundo globalizado e demo-
crático. Muito pelo contrário, 
tal modalidade de atuação ofe-
rece mais oportunidades do 
que riscos e deve, portanto, ser 
apoiada pelo Itamaraty.

Nos dias atuais, 22 estados 
e 366 municípios brasileiros 
possuem algum tipo de órgão 
que trata de relações inter-
nacionais, o que mostra que 
essa prática não é passageira e 
deve ser estimulada e apoiada 
pelas autoridades do governo 
central. Um dos motivos que 
explicam a crescente atuação 
internacional dos entes fede-
rados é a eventual ineficiên-
cia dos governos centrais em 
atender as demandas políti-
cas, econômicas e sanitárias 
de Estados e Municípios, im-
pulsionando-os a relacionar-
-se com suas contrapartes ou 
mesmo com governos centrais 
de outros países e instituições 
internacionais.

No meio acadêmico, o tema 
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n A situação de Rogério 
Ceni no Flamengo me pa-
rece controlada, mesmo 
após o empate em 2 a 2 com 
a LDU no Maracanã. Mas o 
leve perrengue que alguns 
jogos vêm causando está 
deixando a torcida preo-
cupada e, se o técnico não 
abrir o olho, uma possível 
derrota na final do Cam-
peonato Carioca pode mi-
nar ainda mais o trabalho 
do ex-jogador do São Paulo. 
Como sempre digo: estamos 
falando de Flamengo e a co-
brança é sempre mais forte.

OLHO ABERTO NO 
FLAMENGO

DANIEL CASTELO BRANCO

TEM QUE RESPEITAR

N
o começo de 2020, muita gente achou 

que o Fluminense iniciou a temporada 

sem a mínima perspectiva. A confiança 

de boa parte da torcida de que o clube, no final 

da temporada, se classificaria para a final da 

Libertadores era praticamente zero. Depois 

de um Campeonato Brasileiro magnífico den-

tro do que se imaginava para o Tricolor, termi-

nando na quinta colocação e com vaga direta 

na fase de grupos da maior competição da 

América do Sul, começaram a enxergar o Flu 

de forma diferente. Agora, para alguns, após 

o tropeço em casa, parece que o Fluminense 

voltou para o começo de 2020. E eu discordo 

totalmente disso. O Tricolor é grande e vive 

ótima fase. Não é um tropeço que vai desmo-

ronar isso. A confiança tem que vir da torci-

da porque esse grupo ainda pode conseguir 

grandes coisas na temporada. Foco!

Torcida tem que confiar no Flu na Libertadores e Carioca

 n O Botafogo contratou 
o atacante Chay, de 30 
anos, que fez um belís-
simo Campeonato Ca-
rioca com a Portuguesa 
na temporada 2021. Vale 
lembrar que a Lusa foi 
até melhor do que o Al-
vinegro na competição, 
já que o time da Ilha do 
Governador chegou até 
as semifinais do Campeo-
nato Carioca. Acho que, 
apesar da idade, é muito 
bom jogador e tem tudo 
para se firmar na Série B.

FOGÃO: CHAY É 
BOM DE BOLA

VASCO PLANTOU PARA COLHER

 nA torcida do Vasco está até estranhando a semana que 
o clube vem tendo. Saídas de Henrique, Marcos Jr., Carli-
nhos, além da venda milionária de Talles Magno, já seriam 
boas notícias para os vascaínos, mas também vieram as 
compras de MT e Martías Galarza. O total dessas duas 
transações é de cerca de R$ 3,5 milhões de reais. Pelo po-
tencial dos jogadores, o clube pode arrecadar muito mais. 

N
AT
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NEYMAR É VACINADO
Neymar tomou a vacina contra a Covid-19 ontem, em Paris. Em seu perfil oficial 

no Instagram, o jogador, de 29 anos, publicou um vídeo do momento em que 

recebeu a imunização. “Depois de tanta espera, chegou a minha vez”, disse. 

FLAMENGO

Gabigol reclama 
com Rogério Ceni 
por sair contra LDU 
Jogador, de 24 anos, acabou sendo sacrificado devido 
expulsão de Willian Arão. Ele permaneceu no vestiário

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

Gabriel Barbosa não fez gol contra a LDU e acabou sendo sacrificado pelo técnico Rogério Ceni 

F
ilme repetido no úl-
timo Brasileiro acon-
teceu novamente na 
Libertadores de 2021. 

O atacante Gabigol foi subs-
tituído por Rogério Ceni 
e não ficou muito feliz. De 
acordo com informações do 
portal “globoesporte.com”, o 
artilheiro do Flamengo de-
monstrou toda a sua insatis-
fação como o treinador após 
deixar o jogo contra a LDU 
antes do seu término.

O jogador permaneceu 
boa parte da segunda etapa 
no vestiário. Quando ainda 
estava em campo, Gabigol ar-
gumentou na beira de campo 

com Rogério Ceni, O treina-
dor do Flamengo lhe mostra-
va a prancheta para tentar 
organizar o time depois da 
expulsão de Willian Arão.

Com muita luta e um gol 
no fim da partida, o Flamen-
go conseguiu buscar a clas-
sificação para as oitavas de 
final ao empatar com a LDU, 
no Maracanã, por 2 a 2. No 
próximo sábado, a equipe ca-
rioca decide o Estadual con-
tra o Fluminense.

As negociações envolven-
do Gerson seguem em an-
damento. De acordo com o 
portal “globoesporte.com”, 
o jogador indicou que não 
deseja se transferir, porém, 
ainda existe a possibilidade 
de um acerto entre as partes 
e o atleta ir jogar no Olympi-
que de Marselha.

FLUMINENSE

Goleiro do Flu: ‘Não trabalhou’

Enzo Pérez entrou para his-
tória do River Plate ao jogar 
improvisado como goleiro 
na vitória do River Plate so-
bre o Santa Fé, por 2 a 1, na 
noite da última quarta-feira, 
pela Libertadores. Apesar de 
o meia ter sido eleito melhor 
jogador em campo mesmo 
atuando sob as traves, Mar-
cos Felipe, goleiro do Flumi-
nense, minimizou o feito e 
disse que o jogador quase 
não foi exigido.

“Ele praticamente não tra-
balhou durante o jogo. Foi 
considerado o melhor da 
partida sem ter feito gran-
des defesas. A equipe dele se 
defendeu, aproveitou as bre-
chas que o Santa Fe deu. Não 

Marcos Felipe é titular no Flu

LUCAS MERCON/DIVULGAÇÃO

vi nada demais. Ele simples-
mente tapou um buraco que 
eles mesmo cavaram. Então, 
não tenho nada a falar a res-
peito do Enzo Pérez”, decla-
rou o arqueiro tricolor.

Pérez precisou ir para o 
sacrifício por conta do sur-
to de Covid-19 que atingiu a 
equipe do River Plate. O time 
argentino só tinha 11 jogado-
res disponíveis para a parti-
da, sendo que nenhum era 
goleiro.

O Fluminense, de Marcos 
Felipe, precisará vencer o 
River Plate, de Enzo Pérez, 
na última rodada da fase de 
grupos, no Monumental de 
Nuñez, para depender ape-
nas de suas próprias forças 
para chegar às oitavas da Li-
bertadores. Em caso de em-
pate ou derrota, precisa tor-
cer para o Junior Barranquil-
la não vencer o Santa Fé, que 
já está eliminado do torneio.

Marcos Felipe minimizou atuação de Enzo Pérez no gol pelo River

VASCO BOTAFOGO

Matías Galarza fica 
em São Januário

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Volante Galarza segue no Vasco

Alexandre Pássaro, diretor 
executivo do Vasco da Gama, 
e Jorge Salgado, presidente, 
anunciaram a compra do jo-
vem Matías Galarza, de 19 
anos, volante paraguaio que 
chamava atenção desde as 
categorias de base.

“(...) No início da semana, 
na segunda-feira, o Pássaro 
conseguiu finalmente chegar 
a um entendimento em rela-
ção ao Matías Galarza. En-
tão, a partir de agora, tenho 
que anunicar a vocês, torce-
dores do Vasco, com a maior 
satisfação possível, que o 
Matías já é nosso jogador. Já 
efetuamos o pagamento e a 
partir de agora, 60% do pas-
se pertence ao Vasco”, disse o 
presidente Jorge Salgado em 
anúncio no início da coletiva 
de imprensa.

Galarza conquistou o torce-

dor vascaíno com suas apari-
ções desde o início da tempo-
rada. Até agora, são dois gols 
e duas assistências em 11 jogos 
pelo Gigante da Colina. 

O jogador foi comprado 
junto ao Olímpia-PAR por 
500 mil dólares, metade do 
valor fixado no início. O novo 
vínculo de Galarza vai até 31 
de dezembro de 2025.

Chay, da 
Lusa-RJ, é 
do Fogão
Em busca de novas contra-
tações para o setor ofensi-
vo, o Botafogo acertou o 
empréstimo do atacante 
Chay, da Portuguesa-RJ, 
até o fim de 2021. Clube 
aguarda apenas exames 
médicos para assinatura 
de contrato. A informação 
foi dada em primeira mão 
pelo jornalista Matheus 
Mandy e confirmada pelo 
Jornal O Dia.

Chay tem passagem 
pela equipe de Fut-7 do 
Botafogo, mas ganhou 
destaque no Campeonato 
Carioca deste ano, atuan-
do pela Portuguesa e ano-
tando 4 gols. O Botafogo 
segue no mercado em bus-
ca de um centroavante e 
um meio-campista.

Negociações 
envolvendo 
Gerson seguem em 
andamento. Jogador 
indicou que não 
deseja se transferir

 nAinda sem uma definição so-
bre o futuro de Gerson, o Fla-
mengo aguarda receber mais 
uma oferta por um dos joga-
dores titulares da equipe de 
Rogério Ceni. Trata-se do meia 
Everton Ribeiro. De acordo com 
informações do portal “globoes-
porte.com”, a expectativa é de 

que clubes do Oriente Médio ofi-
cializem propostas pelo jogador 
convocado por Tite para a seleção 
brasileira. Segundo o portal, a dire-
toria do Flamengo deverá ser mais 
receptiva que foi em janeiro, caso re-
ceba alguma consulta pelo jogador. 
Everton Ribeiro é visto, ao lado de 
Gerson, como o jogador com mais 

potencial de venda por parte 
dos dirigentes rubro-negros. No 
começo do ano, o Al Nassr, dos 
Emirados Árabes, esteve perto.

Naquela ocasião, o Rubro-
-Negro estava na reta final do 
Campeonato Brasileiro, com 
isso, o clube carioca sendo irre-
dutível nas negociações.

FLA AGUARDA NOVA INVESTIDA POR EVERTON RIBEIRO
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Atenção à prova de vida do INSS
Cerca de 11 milhões de aposentados precisam fazer atualização cadastral este ano no país. No Rio, são 931 mil beneficiários

A prova de vida por biometria facial está no Meu INSS e Meu gov.br

O
s mais de 11 milhões 
de aposentados e pen-
sionistas do INSS em 
todo o país que terão 

que fazer a prova de vida este 
ano precisam ficar atentos aos 
prazos da comprovação afim 
de não ficarem sem receber os 
benefícios. No Estado do Rio, 
segundo o instituto, são 931 
mil beneficiários que serão 
obrigados a fazer a atualização 
cadastral nos próximos meses. 

O INSS informou que re-
tomar a partir de 1º de junho 
a obrigatoriedade da prova 
de vida para os segurados re-
sidentes no Brasil. Assim, os 
que não fizerem a atualiza-
ção estarão passíveis de blo-
queio do benefício.

No Rio, um total de 2,9 
milhões devem atualizar os 
dados anualmente. Nesse 
universo, mais de 1,1 milhão 
de pessoas já fizeram com-
provação de vida em 2021 e 
930 mil já haviam realizado 
em 2020, mesmo sem a obri-
gatoriedade, suspensa desde 
o início da pandemia no ano 
passado, conforme dados do 
Sistema Único de Informa-
ções de Benefícios.

No Brasil, 10,5 milhões 
de segurados já realizaram 

a prova de vida neste ano e 
13,4 milhões em 2020. Ou-
tros 11 milhões estão pen-
dentes de comprovação jun-
to ao sistema, totalizando, 
assim, mais de 35,8 milhões 
de beneficiários que preci-
sam fazer a comprovação de 
vida todos os anos no país.

“O procedimento faz par-
te da rotina de manutenção 
de benefícios e quando não é 
realizado resulta na suspen-
são e/ou bloqueio de paga-
mentos de aposentadorias 
e pensões. De acordo com a 
Portaria 1.299, a rotina se-

guirá o cronograma divul-
gado na página do INSS”, 
informou o órgão, em nota. 

O instituto destacou ainda 
que a prova feita nas institui-
ções financeiras continuam 
válidas e podem ser realiza-
das normalmente. De acor-
do com o INSS, os primeiros 
bloqueios de pagamentos 
serão para os segurados que 
foram chamados para fazer 
a prova de vida pela inter-
net, por meio da biometria 
facial, mas ainda não fizeram 
a comprovação. O prazo vai 
até o dia 31 deste mês. En-

Negociação 
de dívidas 
de gás, luz 
e água
Fornecedoras de serviços es-
senciais estão com condições 
especiais para consumido-
res em débito. Enel, Naturgy 
e Cedae oferecem descontos 
específicos. A Enel, por exem-
plo, concede 40% de abati-
mento no pagamento à vista 
de contas vencidas há mais 
de 180 dias. A negociação vai 
até 1º de junho e vale também 
para clientes industriais e co-
merciais. O desconto incide 
sobre total da dívida vencida 
há mais de 180 dias, incluindo 
juros, multa e atualização mo-
netária. Os clientes podem ne-
gociar pelo 0800 28 00 120 ou 
presencialmente (através de 
agendamento prévio no link: 
https://www.enel.com.br/pt/
agende-seu-atendimento-pre-
sencial.html).

No caso da Naturgy, o Pro-
con-RJ faz mutirão vir-
tual com a empresa para 
inadimplentes há mais de 30 
dias. Inscrições entre 1º e 7 de 
junho. A empresa vai negociar 
sem que seja necessário o pa-
gamento de entrada, juros e 
multa. As dívidas poderão ser 
parceladas, no mínimo, em até 
12 vezes, dependendo do caso. 
Segundo a empresa, mais de 
260 mil usuários estão ina-
dimplentes. O mutirão acon-
tece de 7 a 21 de junho. Um ser-
vidor do Procon acompanha-
rá como mediador. O evento 
será virtual. Para participar, 
basta preencher o formulá-
rio no link: https://forms.gle/
Z1nzdqpomcWbNioR6.

Na Cedae, dá para parcelar 
em quatro, seis, oito ou dez ve-
zes sem multas e atualização 
monetária, e com apenas 15% 
de entrada. O pedido é pelo ht-
tps://www.cedae.com.br/par-
celarrevercontas. www.cedae.
com.br (Painel de Serviços). O 
procedimento começou a par-
tir de contas com vencimentos 
em março de 2020 e vai até o 
fim da pandemia.

CRONOGRAMA

 N A partir da competência de junho de 2021, o bloqueio resultante 
da falta de prova de vida dos demais residentes no Brasil seguirá 
de forma escalonada, de acordo como cronograma abaixo. 

Competência de vencimento  Competência da

da prova de vida retomada da rotina

Março e abril/ 2020 Junho/2021

Maio e junho/2020 Julho/2021

Julho e agosto/2020 Agosto/2021

Setembro e outubro/2020 Setembro/2021

Novembro e dezembro/2020 Outubro/2021

Janeiro e fevereiro/2021 Novembro/2021

Março e abril/2021  Dezembro/2021

tretanto, os beneficiários do 
INSS que preferirem ainda 
poderão efetuar a atualiza-
ção em um banco. 

BIOMETRIA FACIAL 

Ampliada no último mês de 
fevereiro para ser feita por 
cerca de 5,3 milhões de se-
gurados, a prova de vida por 
biometria facial está dispo-
nível no aplicativo Meu INSS 
e Meu gov.br. 

Para mais informações, os 
interessados podem consul-
tar o site gov.br/inss ou o ca-
nal do INSS no Youtube.

 > Os aposentados do 
INSS já podem em con-
ferir o extrato do paga-
mento da primeira par-
cela do 13º. Basta aces-
sar o aplicativo Meu 
INSS. É necessário bai-
xar e entrar no app Meu 
INSS, usar o CPF e se-
nha e selecionar a op-
ção “Extrato de Paga-
mento”. Em seguida, 
clicar na seta ao lado 
da quantia e da compe-
tência para ver detalhes 
dos vencimentos. 

Aposentados e pen-
sionistas que recebem 
até um salário mínimo 
(R$ 1.100) recebem en-
tre 25 de maio e 8 de ju-
nho, conforme o número 
final do benefício, sem 
levar em conta o dígito 
verificador. Segurados 
com renda mensal aci-
ma do piso terão os cré-
ditos entre 1º e 8 de maio.

Veja como 
conferir seu 
extrato do 13º

SAIBA MAIS

10,5 MI

2,9 MI

No Brasil, 10,5 milhões já 

realizaram a prova de vida 

neste ano e 13,4 milhões 

em 2020. Outros 11 milhões 

estão pendentes.

No Rio, 2,9 milhões 

devem atualizar os dados 

anualmente. Mais de 1,1 

milhão de pessoas já fizeram.

O DIA I SEXTA-FEIRA, 21.5.2021    9
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Relator barra novos 
princípios no setor público

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Parecer de Darci de Matos à PEC 32 deve ser votado na terça-feira

O 
relator da reforma 
administrativa na 
Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 

da Câmara Federal, deputa-
do Darci de Matos (PSD-SC), 
modificou seu parecer e aca-
tou sugestões feitas pelo fun-
cionalismo e integrantes da 
Frente Parlamentar Mista 
em Defesa do Serviço Público 
(Servir Brasil). Matos apresen-
tou ontem a nova versão, con-
firmando o que já havia sina-
lizado em abril: ele retirou do 
texto os novos princípios da 
administração pública sugeri-
dos pelo governo — inovação, 
boa governança, unidade, efi-
ciência e subsidiariedade — e 
os ‘superpoderes’ do chefe do 
Poder Executivo. 

O parecer deve ser votado 
pelo colegiado na próxima 
terça-feira (dia 25).

Ao suprimir da PEC 32 a 
criação de novos princípios 
no serviço público, Darci de 
Matos acompanhou o enten-
dimento apontado pela Ser-
vir Brasil e representantes 
de servidores. No seu rela-
tório, o parlamentar afirma 
que “nada se explicou sobre 
tais princípios” e que os mes-
mos foram inseridos no tex-
to constitucional de forma 
difusa, podendo piorar as 
relações jurídicas na admi-
nistração pública.

NA COMISSÃO ESPECIAL

 n A oposição e o funcionalismo 
vão intensificar as articulações 
quando a PEC 32 começar a 
ser discutida na Comissão Es-
pecial. O objetivo é barrar, em 
especial, o item que extingue 
a estabilidade para futuros 

servidores. A reforma também 
acaba com o regime jurídico 
único e cria cinco novos tipos de 
vínculos no setor público. Des-
ses, apenas um terá o direito à 
estabilidade: o que abrange as 
carreiras de Estado.

Articulações vão se intensificar

 n Entidades do serviço público, 
incluindo representantes das 
forças de segurança, partici-
param das audiências públicas 
promovidas pela CCJ. Presi-
dente do Fórum Nacional das 
Carreiras de Estado (Fonaca-
te), Rudinei Marques ressaltou 
que a retirada desses pontos “é 
uma conquista pequena, mas 
que deve ser celebrada”. 

“Todas as entidades do Fo-
nacate que estiveram na CCJ re-
jeitaram a inserção desses prin-
cípios na Constituição, assim 

como o hiperpresidencialismo. 
Foi um avanço pequeno, mas 
que deve ser celebrado pelo con-
junto do funcionalismo”, disse.

O deputado Israel Batista 
acrescentou que, se fosse man-
tida no texto, a criação dos su-
perpoderes “tornaria a admi-
nistração do país muito vulne-
rável”: “Seria muito perigoso. O 
relator ter retirado esse item foi 
uma demonstração de que ele 
não permitirá que o Congresso 
perca suas  prerrogativas em 
prol do Poder Executivo”.

FUNCIONALISMO

‘Conquista deve ser celebrada’

Rudinei Marques e Israel Batista: “Mudança foi um avanço”

DIVULGAÇÃO FENAMP

Pazuello ‘absolve’ sua gestão na pandemia
Ele disse que a responsabilidade pelo desabastecimento de oxigênio em Manaus é do Estado do Amazonas

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

Ex-ministro da Saúde confirmou que recebeu em setembro a carta da Pfizer e negou ter tratado de compra de vacinas com ex-secretário

Em depoimento à CPI da Co-
vid, o ex-ministro da Saúde 
Eduardo Pazuello afirmou 
que há responsabilidade pela 
situação da pandemia em to-
dos “os níveis” de gestão.

“Todos os gestores em to-
dos os níveis são responsá-
veis. Há responsabilidade 
em todos os níveis, claro que 
há, cada um no seu nível”, 
disse o ex-ministro em res-
posta a senadora Leila Bar-
ros (PSB-DF). Pazuello ainda 
negou que fosse o único ou 
principal culpado pela crise 
sanitária enfrentada no País. 
“Claro que não”, disse ele.

Pazuello voltou a dizer que 
a responsabilidade pelo pro-
blema de desabastecimento 
de oxigênio em Manaus é de 
responsabilidade do Estado 
do Amazonas e da White Mar-
tins, empresa fornecedora. “É 
obvio se eu tivesse sido acio-
nado antes teria agido antes”, 
disse ele, que alegou ainda ter 
tentado “o tempo todo” ante-
cipar a compra de vacinas e 
evitar mortes.

O presidente do colegiado, 
Omar Aziz (PSD-AM), ques-
tionou Pazuello a respeito da 
carta enviada por represen-
tantes da Pfizer ao Ministé-
rio da Saúde e autoridades 
do Executivo federal.

Eduardo Pazuello con-
firmou que a carta chegou 
ao Ministério em setembro. 
Questionado sobre por que 
não teve resposta, o ex-mi-
nistro afirmou que as nego-
ciações com Pfizer estavam 
acontecendo desde abril. 
“Isso não começou com a car-
ta”, respondeu. Ele também 
negou ter tratado sobre a 
compra de vacinas com o ex-
-secretário de Comunicação 
Fabio Wajngarten - que disse 
ter encontrado apenas uma 

vez -, dizendo não saber quais 
teriam sido as motivações do 
ex-secretário de Bolsonaro 
em procurar a empresa.

Aziz também questionou 
sobre uma declaração de 
Pazuello, que em fevereiro 
do ano passado afirmou que 
todas as pessoas acima de 50 
anos do Amazonas seriam 
vacinadas contra covid-19 a 
partir de fevereiro. Pazuel-
lo argumentou que após sua 
saída do Ministério o fundo 
feito com a doação de 5% de 
vacinas doadas por governa-
dores para atender ao Estado 
foi desfeito, e que a partir daí 
ele não sabia informar como 
foi feita a administração.

Flávio Bolsonaro elogia Eduardo Pazuello
 > O senador Flávio Bolso-

naro (Republicanos-RJ) 
disse que o primeiro dia de 
depoimento do ex-ministro 
da Saúde Eduardo Pazuello 
à CPI da Covid no Senado 
foi “bom, consistente, es-
clarecedor e tranquilo”.

De acordo com o filho 
do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido), a opo-
sição tenta explorar “pos-
síveis contradições” nas 
declarações de Pazuello. 
“Ficou claro que o gene-

ral agiu da melhor forma que 
podia. [...] A falta de oxigênio 
em Manaus foi falta de pla-
nejamento do estado. Quan-
do acionaram o Ministério 
da Saúde, mesmo não sendo 
competência deles, foram 
atendidos”.

O senador disse que não 
tinha conversado com Bolso-
naro sobre o desempenho do 
ex-ministro no primeiro dia 
de depoimento. No entanto, 
na visão de Flávio, todas as 
sessões da Comissão foram 

positivas até agora: “Os 
depoimentos estão frus-
trando muito a oposição”.

O ex-ministro Eduardo 
Pazuello disse que a culpa 
pela falta de cilindros de 
oxigênio em Manaus, que 
provocou colapso na saú-
de no município do Ama-
zonas, é tanto da Secre-
taria de Saúde do estado 
quando da empresa Whi-
te Martins, que fornecia 
o insumo para a capital 
amazonense.

Anúncio veio logo 
após Aziz voltar a 
dizer que gestores 
pecam por ação

Aziz pede 
a Renan 
relatório 
preliminar

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid no Sena-
do, Omar Aziz (PSD-AM), 
afirmou que pedirá ao 
relator do colegiado, se-
nador Renan Calheiros 
(MDB-AL), um relatório 
preliminar dos últimos 30 
dias de trabalho do grupo.

Segundo Aziz, muitos 
não se lembram do pri-
meiro dia de audiência 
realizado pela comissão, 
e que este relatório servi-
rá para que a população 
“saiba muito bem o que 
já apuramos, e aquilo que 
vai estar constando do re-
latório final”, disse.

O anúncio desse do-
cumento preliminar veio 
logo após Aziz voltar a di-
zer que gestores pecam 
por ação, por omissão ou 
por obediência, se referin-
do ao ex-ministro da Saú-
de Eduardo Pazuello.

Aziz aumentou o tom 
com relação a Pazuello ao 
comentar que, em seu de-
poimento, ele tem “tangen-
ciado bastante e não tem 
contribuído com o colegia-
do”. O presidente reforçou 
que, com a produção do re-
latório preliminar, as pes-
soas “vão se lembrar bem” 
de todos que já passaram 
pela CPI até o momento.

 > A retirada do dispo-
sitivo que garantia o 
poder ao presidente e a 
governadores e prefei-
tos de extinguir autar-
quias e fundações por 
decreto atendeu a um 
anseio do Parlamento 
— e não somente de um 
bloco. Desde que a PEC 
chegou ao Congresso 
essa possibilidade já 
vinha sendo criticada.

Para o presidente da 
Frente Servir Brasil, de-
putado Israel Batista 
(PV-DF), as mudanças 
no texto são cruciais. 
“Ele (relator) deu voz à 
razão e entendeu que o 
acréscimo desses prin-
cípios tornaria o país 
ingovernável. A Consti-
tuição ficaria inutiliza-
da porque teríamos um 
apagão de caneta mais 
grave do que já temos 
hoje. Imagina alguém 
sendo processado por 
romper o princípio da 
inovação, que é extre-
mamente subjetivo”.

Congressistas 
criticavam 
superpoderes 



Sexta-feira, 21.5.2021 

Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11Pág. 11

STA.TEREZA V/TEXTO
Rua Dr Solidônio Leite, ven-
do 4 casas em terreno com 
396m2, documentos ok ape-
nas R$300.000,00. Maio-
res informações e visitas 
Tel.:(21)99983-0413
 

ARARUAMA R$16.000
Lote local com água, luz, ôni-
bus. Próximo Centro. Entrada 
+prestações R$328,00. Últi-
mas Unidades. Levamos ao 
Local. Tel:(22) 98817-2952 
whatsapp
 

SAQUAREMA T.3607-0707
Sampaio Correia. Lança-
mento!! "Costa Dourada" 
TERRENOS 450m2/ 600m2. 
Ideal para Moradia/ Investi-
mento/ Lazer. RGI, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
PMS. Partir R$398,00 men-
sais (+pequena entrada fa-
cilitada) . "RJ-106/  Km. 54". 
Próximo  Praias, Lagoas, Ca-
choeiras. Visitas Sábados/
Domingos. Tels. (21) 3607-
0707/ (21)99768-6196/ 
(21) 98513-2155 (WhatsApp) 
. Cj. 4967-0.
 

CENTRO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

ADVOGADO V/TEXTO
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-
8738 Whatsapp.
 

CAIXA T.2294-2599
Restaurante  zona sul con-
trata: Caixa com experiência 
comprovada CTPS. Com-
parecer Avenida Ataulfo de 
Paiva, 658/ Loja-B, Leblon.  
T:96721-1517 Sr. Chico.
 
CHEFE DE COZINHA 
Com experiência em a La 
Carte comprovada em car-
teira. Preferência morar pró-
ximo Copacabana. Interessa-
dos enviar currículo para: 
demiglace@demiglace.com.
br

 

AUX DE CORTE V/TEXTO
Com experiência. Compare-
cer à  Rua Carlos Vasconce-
los, 155 Sala: 303 Tijuca. 
Tel: 98162-6184
 

MECÂNICO V/TEXTO
Precisa-se Mecânico e Ele-
tricista para Autos. Salário  
combinar. Carteira assinada. 
R.Ferreira Pontes, 166 An-
daraí, falar Marcelo/ Julio 
96484-1420.   99540-3535  
pode ligar cobrar.
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo Rio e Grande Rio. 
Tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

CONSULTAS VOVÓ 
(Cambinda). Joga-se Car-
tas, Búzios Rua Dias da 
Cruz, 923 Engenho Den-
tro. Experimente, não vai 
se arrepender comprove! 
T.2594-6085/ 3228-2626

 

ESPÍRITA VIDENTE 
30 anos experiência, resol-
vendo problemas magia ne-
gra, vodu, feitiçaria. Trago 
pessoa amada, imediato!  
Tel.: (21) 98435-6140. aten-
dimento online e presencial.
 

ADMITE-SE URGENTE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para Termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
Início  imediato. T.99329-
3204/  whatsapp
 

AGREGO 
Micro empreendedor, carga 
seca e gelada. Entrega no 
Gde. Rio e Caxias. 2a. a 6a. 
feira. Carregar em Jacare-
pagua ou Ceasa. Whatsapp  
96422-0205. Ronaldo
 



Os bastião mais queridos desse Brasil estão juntos novamente para matar as saudades! 
Israel & Rodolffo convidaram o fã número 1, Caio Afiune, para participar de uma ação de 
lançamento do EP ‘Aqui e Agora Vol.2’. A partir do dia 28 de maio, o filme publicitário 
protagonizado pelo trio será veiculado na programação da Globo, se desdobrando em 
outros formatos de vídeo para as redes sociais. O EP ‘Aqui e Agora Vol.2’ traz 5 faixas 
inéditas e será lançado pela Som Livre no dia 27 de maio, a partir das 20h, em todas as 
plataformas de streaming. 

FábiaOliveira

OS BASTIÃO JUNTOS EM LANÇAMENTO

DE CONDURU PARA A TV

Ex-BBB Arthur Picoli 

negocia contratação 

com o SporTV

Em março deste ano, MC Gui foi pego pela polícia 
num cassino clandestino em plena pandemia. Mas 
parece que ele não aprendeu a lição. Na noite da 
última quarta-feira, ele aglomerou novamente 
para comemorar seus 23 anos, em São Paulo.
Na festa, o funkeiro posou com amigos e também 
apareceu trocando beijos com a namorada, a in-
fluencer Beatriz Michele. A decoração incluía ba-
lões dourados e pretos. Também teve palco para 
apresentações. Vale lembrar que a pandemia já 
matou mais de 440 mil brasileiros e as festas es-
tão proibidas para evitar a disseminação do novo 
coronavírus.

MC GUI EM NOVA 
AGLOMERAÇÃO

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

Depois de Gil do Vigor assinar contrato com a TV Globo, agora foi a 
vez do também ex-BBB, Arthur Picoli, investir em sua carreira na 
TV. O instrutor de Crossfit está negociando e praticamente já 

fechando sua contratação com o canal SporTV, no qual ele já fez uma 
participação no programa ‘Tá na Área’ como 
comentarista da decisão do Campeonato Carioca. 
E pelo visto a presença de Arthur, mesmo que 
através de chamada de vídeo como convidado, 
agradou a direção da emissora.

A negociação era pra ser sigilosa, mas ainda 
bem que quase ninguém lê esta coluna. Arthur, 
inclusive, vem desmarcando vários compromissos 
que tinha agendado com outras emissoras de TV, 
por conta da negociação já avançada com o 
SporTV. Em sua participação no ‘Tá na Área’, na semana passada, Arthur 
deu show de carisma ao falar sobre seu time do coração, o Flamengo. 
Além de demonstrar total conhecimento sobre assuntos que envolvem 
o time, o ex-BBB ainda revelou quais jogadores ele aprova ou não em 
campo. O crossfiteiro elogiou o atacante Michael e afirmou que o zaguei-

DIVULGAÇÃO 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ro Gustavo Henrique ainda não mostrou a que veio. 
E se no trabalho as coisas vão muito bem, obrigada, a vida amorosa de 

Arthur ainda é uma incógnita. Os fãs do rapaz de Conduru estão ansiosos 
aguardando respostas sobre a tal conversa que ele e a atriz Carla Diaz, 
sua affair no reality, disseram que teriam aqui fora para acertar ou não os 
ponteiros como casal.

Ex-BBB já começou 
a desmarcar 
compromissos com 
outras emissoras 
de TV, por conta da 
negociação com o 
canal esportivo
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Aos 14 anos, Felipe Souza faz sua estreia na TV em 
‘Gênesis’, da Record. O ator interpreta o personagem 
Chaim, o irmão gêmeo de Chaya (Natthalia Gonçal-
ves) e filho de Manré (Danilo Sacramento) e Michal 
(Jéssica Juttel). Chaim é um menino que adora tocar 
alaúde, é amigo de todos e por isso faz de tudo para 
manter a paz entre as peripécias que Ismael (Henri-
que Camargo), seu melhor amigo, apronta. A estreia 
dos personagens marca a chegada de atores teen na 
trama bíblica da emissora.

ESTREIA EM ‘GÊNESIS
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MÃE DE DEBORAH  
FICA TRANSTORNADA 

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

POR AÍ
 n Júlio Estrela é 

a atração de hoje 
no Bar do Zeca 
Pagodinho, na 
zona oeste do 
Rio, a partir das 
19h30. O couvert 
custa R$ 25.

Xuxa Meneghel apresentou à Justiça, na última 
quarta-feira, sua defesa contra a ação que Sikera Jr 
move contra ela. Esta ação (reconvenção), está 
dentro do mesmo processo que a apresentadora 
tem contra ele. O advogado de Xuxa afirma que não 
houve ofensa a Sikera ou qualquer intimidação. 
Eles informam que a declaração da Rainha dos 
Baixinhos à revista ‘Vogue’ - o chamando de 
palhaço, de postura forçada, desengonçada e tosca 
- se justificaria porque há uma reportagem em que 
o próprio Sikera se classifica como um ‘palhaço’.

Apesar de ser ela quem move o processo contra o 
comunicador, ao ser contra-atacada por ele, a 
apresentadora precisou rebater os pedidos do 
contratado da RedeTV!. Xuxa disse que sua 

XUXA NÃO QUER CONCILIAÇÃO 
COM SIKERA NA JUSTIÇA

Na noite da última quarta-feira, Deborah Albuquerque fez uma queixa 
ao vivo durante o ‘Power Couple’: ela afirmou ter sido arranhada por 
Márcia Felipe durante uma discussão e pediu providências a apresen-
tadora Adriane Galisteu. A coluna conversou sobre as recentes brigas do 
reality com a mãe de Deborah, Márcia Albuquerque. A turismóloga se 
mostrou completamente abalada com os ataques que a filha e o genro, 
Bruno Salomão, vêm sofrendo de alguns participantes.
“Foi lamentável o que fizeram com a minha filha. É muita perseguição 
com ela. Toda noite, a Deborah, antes de se despedir pra ir ao confina-
mento, ela dava um beijo na Bella e falava: ‘a mãe vai sempre te mandar 
um beijo e sempre falar de você no ao vivo’. E nós estávamos esperando 
isso. Aquela coisa de ‘olha, a mamãe e o papai apareceram na televisão’. 
Mas lamentavelmente foi uma cena horrorosa e eu tive que tirar a Bella 
da frente da TV. Tive que inventar alguma coisa na cozinha que eu nem 
me lembro mais de tão transtornada e triste que eu estava, para con-
seguir distrair ela”, conta a matriarca sobre a filha de 5 anos do casal.
“Eu fui ver a cena do que aconteceu depois, porque eu não podia deixar a 
Bella ver de maneira nenhuma. Muito triste e lamentável. Eu, como mãe 
da Deborah, meu único diamante (chora), fiquei muito triste e abalada 
e estou até agora. Eu sei que aquela mulher (Márcia Fellipe) já colocou a 
mão na testa e na cabeça dela e apertou com os dedos e agora eu não 
duvido nada que ela tenha dado uma unhada, tenho quase certeza que 
foi uma unhada mesmo”, finaliza.
Ainda ao vivo, Adriane Galisteu informou aos participantes que as 
imagens da discussão entre Deborah e Márcia seriam analisadas pela 
direção da atração. Por contrato, agressões estão proibidas. Se for com-
provado que Márcia Fellipe arranhou Deborah, a cantora e o marido, Rod 
Bala, podem ser expulsos do reality.

Grazi de mudança...
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Bastou Grazi Massafera ir aos stories do Instagram compartilhar que 
estava de mudança e mostrar suas ‘mãos de quem faz mudança’, para 
os fãs da atriz começarem a especular se ela estaria indo morar com o 
namorado, o ator Caio Castro. Mas calma, esta coluna entrou em 
contato com a assessoria da artista, que afirmou que Grazi está 
mudando para outro imóvel no Rio, enquanto Caio continua morando 
em seu apartamento em São Paulo. É, não foi dessa vez que a atriz 
resolveu juntar as escovas de dente com o boy.

50 MAIORES INFLUENCERS DO MUNDO

WHINDERSSON ENTRE OS 
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FOTOS REPRODUÇÃO

Uma pesquisa divulgada no final de sema-
na pelo site canadense ‘Visual Capitalist’, 
apontou os 50 maiores influenciadores do 
mundo em plataformas de mídias sociais. 
Na lista, constam apenas dois brasileiros: 
Neymar e Whindersson Nunes, que ocupa 
a 39ª posição. Diversos segmentos foram 
analisados na pesquisa, entre eles, nomes 
da música, da política, do esporte e outras 
personalidades. Se juntaram aos brasi-
leiros: Cristiano Ronaldo (1º lugar), Justin 
Bieber (2º lugar), Barack Obama (19º lu-
gar), Will Smith (20º lugar), entre outros. 
Para Whindersson, o reconhecimento é 
uma forma de levar as raízes para outros 
lugares. “Estou muito feliz, pois não tatuei 
Piauí na minha barriga à toa, foi realmen-
te para isso, levar um pouco das nossas 
histórias para o mundo. Estar em uma 
posição dessa, só me dá orgulho. Espero 
inspirar muita gente a chegar mais longe 
do que eu, pois eu tenho certeza de que 
é possível”, confessa o influenciador. 

Muita gente acha que MC Kevin morreu poucas semanas após se casar com a advogada Deolane Bezer-
ra. A cerimônia na praia que os dois postaram em suas redes sociais, na verdade, era do pedido de noi-
vado. Quem não se atenta, de fato, pode se confundir, já que o casal estava vestido de branco. MC Ke-
vin morreu no último domingo, após cair da varanda do 5º andar de um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

NÃO ERA CASAMENTO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

campanha, intitulada ‘Zoofilia é crime e não 
piada’ - onde Sikera afirma que ela recrutou 
artistas para, através da internet e redes sociais, 
imputar a ele conduta desonrosa - reforça uma 
causa nacional. Segundo Xuxa, ela apenas quis 
chamar a atenção para esse tipo de crime, mas 
acabou virando motivo de piada no programa 
apresentado por Sikera.

Quanto ao pedido de indenização por danos 
morais, a mãe de Sasha manteve o valor inicial, 
de R$ 500 mil, não concordando em reduzir para 
R$ 50 mil, conforme pedia a defesa de Sikera. 
Xuxa  ainda disse que não quer fazer conciliação 
com o apresentador do programa ‘Alerta 
Nacional’, da RedeTV!.
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 N O presidente da Comissão de Relações Exteriores 
da Câmara, deputado Aécio Neves (PSDB), tem sido o 
maior mineiro possível para manter a paz no plenário 
entre bolsonaristas e deputados do PT e PCdoB. A opo-
sição tem exagerado na tentativa de bloquear pautas 
simplesmente porque alguns relatores são governistas, 
pedindo vistas até de acordos bilaterais – que só agora 
entram em pauta – assinados nas gestões de Lula da 
Silva e Dilma Rousseff.

Alívio paraguaio
 N O TRF do Rio de Janei-

ro arquivou o processo 
contra o ex-presidente do 
Paraguai Horacio Cartes 
por suposto envolvimento 
com o doleiro brasileiro 
Dario Messer. 

Recluso na hacienda  
 N A Justiça brasileira emi-

tira um mandado de pri-
são para Cartes, há mais 
de ano, mas sem efeito fora 
do território brasileiro. Ele 
ficou quieto na sua fazen-
da na fronteira até ontem. 

Dragãozão  
 N Muita gente que fechou 

contrato com o índice se 
deu mal com o IGP-M. O 
acumulado dos últimos 12 
meses já passou de 32%. A 
inflação voltou e o gover-
no fecha os olhos. 

E agora...  
 N Já está na CPI da Pande-

mia, instalada no Senado, 
um calhamaço com indí-
cios de irregularidades na 
compra feita pela Prefei-
tura do Recife dos conhe-
cidos 500 respiradores 
pulmonares testados em 
porcos. A autorização foi 
dada pelo MPF, e PF que 
investigam o caso na Ope-
ração Apneia.  

Vacina da UFRJ 
 N Apesar do corte no orça-

mento da UFRJ, o Centro 
Nacional de Biologia Es-
trutural e Bioimagem (Ce-
nabio) conseguiu recurso 
da FINEP para atualizar 
o equipamento citômetro 
e, assim, cumprir a exi-
gência da Anvisa para ini-
ciar o ensaio de fase 1 da 
vacina contra a covid-19, 
conduzida pela professora 
Leda Castilho, da Coppe.  

Ponta da agulha 
 N O presidente do Con-

fies, Fernando Peregrino, 
pedirá hoje em sua parti-
cipação na audiência na 
Comissão de Ciência e 
Tecnologia da Câmara dos 
Deputados, a liberação de 
recursos do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
para garantir os testes. 

Corrupção privada 
 NTramita na Câmara o 

Projeto de Lei 4480/2020, 
de autoria de sete deputa-
dos federais, que tipifica o 
crime de corrupção no se-
tor privado e propõe prisão 
de dois a seis anos, além 
do pagamento de multa. 
O projeto está na CCJ e de-
pois segue para o plenário. 

Dois lados
 N O deputado Paulo Ga-

nime (Novo-RJ) lembra 
que, por lei, o combate à 
corrupção no Brasil, dife-
rentemente de outros paí-
ses, está apenas no setor 
público. “É preciso enten-
der que a corrupção é algo 
muito ruim em qualquer 
ambiente, seja público ou 
privado”. 

Gradil da discórdia
 N O edital e licitação da 

Prefeitura do Recife para 
a troca dos gradis da Via 
Mangue, por R$ 1,1 milhão, 
é questionado pelo advo-
gado Otávio Lemos junto 
ao Tribunal de Contas de 
Pernambuco e ao MP es-
tadual por suspeita de su-
perfaturamento. Segundo 
ele, o valor está o dobro do 
praticado na praça.

Fraudes online
 N Levantamento da Kon-

duto, empresa de anti-
fraude para pagamentos 
online, mostra que nos 15 
dias que antecederam o 
Dia das Mães foram evi-
tadas fraudes no total de 
R$ 23 milhões, ou 109% a 
mais do que os R$ 11 mi-
lhões registrados no ano 
passado.

CLIMA DE GUERRA

...RENAN? 

 N A chegada dos relatórios deve ter irritado muito o relator da 
CPI, senador Renan Calheiros (MDB), que é contra a inclusão de 
estados e municípios na investigação. Ele é pai do governador de 
Alagoas, Renan Filho. 

Quando aceitei me candidatar à 
Presidência Executiva da Aeerj, 
pensava que já conhecia todas 

as dificuldades que o setor atraves-
sava. A realidade, porém, era muito 
pior. No Rio de Janeiro, a prefeitura 
pensa ter encontrado maneira de não 
pagar os compromissos que viraram 
o ano, os chamados restos a pagar, 
que de restos não têm nada. São pa-
gamentos devidos, de faturas pro-
cessadas e aprovadas em até quatro 
exercícios anteriores, e as empresas 
detentoras destes créditos, em muitos 
casos, dependem do seu recebimento 
para a própria sobrevivência.

A alegação é de que as faturas estão 
sendo auditadas, e não há como obter 
qualquer informação sobre o andamen-
to destas auditorias em qualquer secre-
taria do município. O governo do estado, 
por sua vez, declarou canceladas as fa-

Uma das promessas de campa-
nha do atual presidente da 
República foi a implemen-

tação do homeschooling ainda nos 
seus cem primeiros dias de governo. 
E assim o fez. Ainda em 2019, o Po-
der Executivo enviou para análise do 
Congresso um projeto de lei regula-
mentando o homeschooling no Bra-
sil. A medida faz partes das pautas 
do Ministério da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, comandado por 
Damares Alves. O projeto estabele-
ce as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, tem como eixo principal a 
ideia de que “os pais ou os responsá-
veis legais têm prioridade de direito 
na escolha do tipo de instrução que 
será ministrada a seus filhos”.

O projeto encontra-se em tramita-
ção e entre os principais argumentos 
para a sua defesa está a possibilidade 
de ofertar às crianças contextos su-
postamente mais seguros, de modo 
que elas não estejam em espaços (es-
colas) suscetíveis de violência, mas 
fundamentalmente o direito dos pais 
de educarem de acordo com seus va-
lores, suas regras e suas crenças. Além 
de inconstitucional segundo parecer 
do STF, o projeto camufla de forma 
cruel e desumana uma série de peri-
gos e retirada de direitos. 

O que, em princípio, pode soar 
como algo básico ou como questão 
de escolha, na verdade representa 
uma forte ameaça para o futuro das 
crianças. Pois, ao contrário do que 
seus defensores argumentam, a crian-
ça e a família não são a prioridade. A 
prioridade é o mercado, é o lucro e é 
retirar do Estado sua responsabilida-
de com a oferta de uma Educação de 
qualidade para todos.

E como o Rio de Janeiro se tornou 
o laboratório das arbitrariedades e o 
estado dos absurdos, há um PL muito 
similar tramitando Alerj. Em meio à 

Educação para inglês ver

Tempestade perfeita

Mônica Francisco 

deputada estadual 
(PSOL)

turas emitidas e não pagas em exercí-
cios passados, alegando sua prescrição. 
Vou ao meu banco pedir ao gerente para 
considerar prescrito o ‘papagaio’ que eu 
tenho lá, por decurso de prazo!

Como esses achados malignos logo se 
espalham por todo o país, o calote vai se 
generalizar. Sem garantia do pagamento, 
muitas empresas estão paralisando as 
atividades, à espera de tempos melhores, 
se é que eles virão, o que acarreta demis-
são em massa da força de trabalho. Mais 
profissionais do setor virando camelôs e 
moradores de rua.

Para piorar, boa parte das empresas 
que têm contratos com empenhos par-
ciais ficaram impedidas de prosseguir 
com as obras, pela falta de novos em-
penhos. Assim, ao custo orçado iriam 
se somar as despesas com desmobi-
lização/remobilização dos canteiros, 
demissões, refazimento de serviços, 
entre outras, tornando a retomada do 
contrato economicamente inviável. 
Por este e muitos outros motivos, exis-
tem hoje no país cerca de quatro mil 
obras paralisadas, e o número segue 
aumentando. Mais demissões...

maior crise sanitária do século XXI, 
que dentre tantas tragédias, revelou 
também o sucateamento e o abandono 
da rede pública de ensino, a preocupa-
ção destes representantes não está em 
salvar vidas, em recuperar nossas es-
colas, em vacinar massivamente nossa 
população, mas sim em manter nossas 
crianças em casa, sem acesso a uma 
alimentação saudável, a conhecimen-
to, à convivência com a pluralidade e 
ao pensamento crítico. Quem conhece 
pensa, quem pensa questiona, quem 
questiona não aceita este desgoverno.

É inacreditável que em meio às 
tragédias vividas pelas famílias, que 
perdem entes queridos, que precisam 
trabalhar em transportes públicos lo-
tados, se expondo, que não têm muitas 
vezes com quem deixar seus filhos e 
filhas, que estão cada vez mais dimi-
nuindo o acesso a uma alimentação 
mínima saudável, segura e necessária, 
se apresente este projeto na tentativa 

de enganar a população com o discur-
so de “preservação da família”. Mas 
os trabalhadores e, principalmente 
as mães, sabem que o que preserva a 
família é comida no prato todo dia, é 
acesso à Saúde, são as possibilidades 
reais de uma vida mais digna.

O povo não se engana. As famílias 
sabem que o tal do homeschooling 
é engodo, é para inglês ver. Pois em 
bom português, ele é sinônimo de fim 
do auxílio alimentação, fim da distri-
buição de material didático (livros, 
cadernos), fim da interação com pro-
fessores e colegas. São as famílias, 
mais diretamente as mães, assumin-
do a tarefa do ensino.

Não tem professor corrigindo traba-
lho e tirando dúvida, não tem suporte 
de tecnologia, oferta de tablet ou ou-
tros equipamentos. É sobrecarregar as 
famílias em um dos piores momentos 
da nossa história e retirar o direito a 
um futuro digno para as crianças.

Mas nem tudo são notícias ruins, e a 
boa notícia recente foi o sucesso das lici-
tações para a privatização da Cedae. Das 
quatro áreas licitadas, apenas uma não 
teve licitante, e as outras três foram ar-
rematadas com ágios superiores a 100% 
sobre o preço de referência. A área que 
não foi arrematada está sendo reformu-
lada, certamente também sairá com um 
bom ágio. Entraram recursos no estado e 
na prefeitura suficientes para colocar em 
dia os débitos atrasados, e assim poder 
voltar a licitar sem desrespeitar a ordem 
cronológica obrigatória.

As novas concessionárias certamen-
te necessitarão da força de trabalho e 
experiência das empresas do Rio de 
Janeiro para executar as redes, esta-
ções de tratamento e obras comple-
mentares dentro dos prazos estabe-
lecidos para os dois anos iniciais da 
concessão. Assim, os trabalhadores 
que perderam seus empregos vão re-
cuperá-los, e poderão voltar a prover 
o sustento de suas famílias. 

No mais, é usar máscara, álcool 70%, 
evitar aglomerações, tomar a vacina. 
Até o próximo artigo.

JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO

ESPLANADEIRA

 N # People  Club vira hub de benefícios, fecha parceria com iFood e será 
acelerada pela Relp Aceleradora. # Sem Parar tem carteira com mais 
de 5.7 milhões de clientes e responde por 73% das entregas em D+2. # 
Juntos Somos Mais firma parceria com grupo Bosch. # Pilotos Felipe 
Massa e Julio Campos falam sobre prudência no trânsito na Campanha 
Maio Amarelo da BR Distribuidora.
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Novelas

o
d

ia
d Revelação da MPB, Agnes Nunes 

fala do primeiro single, exalta 
representatividade e revela que  
sofreu bullying na infância

A
gnes Nunes nasceu no interior 
da Bahia e cresceu no interior da 
Paraíba, mas a sua música desco-
nhece barreiras e atravessa fron-

teiras. Depois de seus covers ultrapassa-
rem milhões de visualizações na internet 
e fazer parcerias de sucesso com Xamã, 
Tiago Iorc e Chico César, ela se prepara 
para lançar seu primeiro álbum solo, aos 
19 anos. Enquanto o projeto completo não 
sai, os fãs podem escutar ‘Vish’, compo-
sição que nasceu após uma decepção de 
amor adolescente e chegou às plataformas 
de streaming recentemente.

“É a primeira música desse álbum que 
tem muitas versões de mim. ‘Vish’ é uma 
das minhas primeiras versões, na qual 
estou muito menina porque foi uma das 
primeiras músicas que fiz. Nasceu de uma 
desilusão amorosa. Estava bem triste com 
o término. Afastei a cama, sentei no canto 
da parede e comecei a escrever”, conta Ag-
nes, que mescla nas canções as suas pró-
prias experiências e a dos outros também.

“Esse relacionamento que baseou ‘Vish’ 
era um que eu procurava me encaixar 
muito. Eu fingia ser uma pessoa que não 
era eu. Tentava falar coisas mais rebusca-
das que não estão no meu dicionário. E 
quando fui escrever a música, eu pensei: 
‘vou ser eu, não vou fingir mais ser uma 
pessoa só para agradar alguém’. E fiz ‘Vish’ 
da forma mais pura e mais Agnes possí-
vel”, continua.

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

MALHAÇÃO

 n Karina tenta se aproximar de 
Duca. Pedro e Rominho temem 
as atitudes de Joaquina no pal-
co. Sol se enfurece com Santiago 
e acaba com o show. Gael se 
recusa a fazer um exame de DNA.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Marcos vê Sofia e Miguel se 
beijando. Rodrigo não consegue 
fazer Júlia contar para ele o que 
aconteceu na casa de Ana. Eva 
exige que Manuela pague um 
novo tratamento para Ana.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Renzo decide voltar a traba-
lhar com a tia. Helena marca um 
encontro com alguém misterioso 
e pede a Micaela que despiste 
Hugo. Ermelinda consegue al-
cançar o taxi das meninas.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Chico e Matilde saem para jan-
tar no Café Boutique. Vivi pensa 
em um menino para aceitar se 
passar por namorado dela para 
fazer eventos famosos.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Téo expulsa Érika de sua casa. 
Maria Marta conta para José Al-
fredo que Maria Clara convidou 
Cristina para a festa. João Lucas 
encontra José Alfredo.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n Massá e Adália se casam. 
Ló e Ayla se assustam com as 
perguntas feitas pelos anjos. As 
pessoas tentam invadir a casa 
de Ló. Lúcifer é surpreendido. Os 
anjos dão o último aviso a Ló.

21h | RECORD | 12 anos 
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Aos 19 anos, Agnes 
está preparando o 

álbum de estreia

Agnes compara a produção de um disco ao 
processo de uma gravidez. Durante a gesta-
ção do projeto, ela se recolheu em sua terra 
natal, a Bahia, para reconectar com suas raí-
zes, o chão e as pessoas. Apesar de não haver 
data de lançamento ainda, ela revela que 
está quase no momento do “parto” e conta o 
que os fãs podem esperar do CD produzido 
por NeoBeats.

“Escrevi músicas sobre medos meus, al-
guns que já venci e outros que estou em 
processo, e também sobre a atual situação 
que a gente vive, porém de uma forma mais 
poética. Estamos precisando de uma coisa 
que abrace o nosso coração e nos acolha. Eu 
tenho essa necessidade e acho que o mundo 
também, de se sentir normal, de se identifi-
car com os medos e falar com a outra pessoa 
que está passando por isso: ‘você não está 
sozinho, estou junto com você. Aqui está o 
meu abraço e meu suspiro’”, reflete Agnes.

MÚSICA COMO SUPERAÇÃO
A ligação de Agnes com a música 

vem desde a “barriga de mainha”, 
mas se intensificou na infância e 
adolescência como forma de su-
perar o bullying que sofria na 
escola. Quando tinha 12 anos e 
morava no interior do sertão da 

Paraíba, ela ia caminhando para 
escola e, nesse caminho, “escu-

tava as coisas mais terríveis que 
uma criança negra podia escutar” 

por sua cor de pele e pelo seu ca-
belo black.

“Eu achava que se eu tivesse um celular, 
eu não seria mais excluída pelas outras 

crianças. Aí, pedi um celular para mi-
nha mãe, mas ela me deu um teclado. 
E se não fosse esse presente, eu não 
estaria onde estou hoje. Eu chega-
va triste da escola, me trancava no 
quarto e só sabia tocar, toca e tocar 
até minha tristeza passar. A música 
foi muito importante para mim e 
me aproximou ainda mais da arte. 
Para mim, a arte sempre é a saída 
de tudo. A arte faz a gente pensar, 
repensar e dar sentido a algumas 
coisas”, reflete Agnes.

INSPIRAÇÃO PARA MENINAS NEGRAS
Como a própria se define, Agnes é uma 
“metamorfose ambulante” que vai da MPB 
ao R&B e, aos 19 anos, junta uma legião de 
seguidores. São milhões de seguidores nas 
redes e reproduções no YouTube. Seus ví-
deos já foram compartilhados por nomes 
como Caetano Veloso, Gisele Bündchen 
e Lázaro Ramos. Apesar da pouca idade 
e não esperar toda essa repercussão, ela 
fala sobre a importância de ser inspiração 
para outras meninas negras.

“Acima de tudo, eu tenho muita honra 
por influenciar outras meninas. É uma 
responsabilidade muito grande. Quanto 
mais visibilidade eu tiver, mais força eu 
vou dar para outras meninas e mulheres. 
Para mim, uma pega na mão da outra e 
não deixa cair de jeito algum. É por isso 
que estou aqui. É uma das minhas princi-
pais missões fazer com que as mulheres e 
meninas se enxerguem maravilhosas do 
jeito que elas são, com a pele que elas têm, 
com o cabelo que elas têm, porque elas são 
lindas e maravilhosas de qualquer jeito”, 
finaliza Agnes. 

Reportagem de Filipe Pavão e Juliana Pimenta,  

sob supervisão de Tábata Uchoa
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Quanto mais 
visibilidade 
eu tiver, mais 
força eu vou 
dar para 
outras meninas 
e mulheres.  
É por isso que 
estou aqui”
AGNES NUNES, 
cantora



Horóscopo

Fofocas podem te prejudicar. O diálogo não estará  
em um grande dia. Evite revelar os seus planos.  
Clima quente na intimidade.  
Cor: preto.

Tente controlar o cartão de crédito. Pode acabar se 
complicando com empréstimos. No campo 
sentimental, é um bom dia para se declarar.  
Cor: rosa. 

Passatempo

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

TORTO: ânsia, asno, bancar, bolsa, bronco, cais, canoa, caso, cica, cisco, 
cocar, disco, inca, loba, nabo, nora, obra, ocaso, ócio, rabo, raio, raso, ronco, 
rosa, saco, sais, sarna, sina, soar, sobra.

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

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Quem trabalha de casa pode lucrar hoje. Vai se  
dedicar ao ambiente profissional e colocar em prática 
um projeto antigo. Capriche na sedução!  
Cor: branco. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Tenha cautela sobre o que e com quem conversa.  
Não se exponha. No amor, decepções recentes ou 
saudade de um ex-par podem incomodar.  
Cor: laranja.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A Lua indica não misturar dinheiro com amizade.  
Uma decepção com alguém próximo pode surgir.  
Na conquista, vai ter boas conversas.  
Cor: vermelho.

LEÃO
23/7 a 22/8

Aposte numa postura criativa para o trabalho.  
Pode se desentender com colegas. Respire e evite 
discussões. A atração por amigo será forte.  
Cor: castanho. 

VIRGEM
23/8 a 22/9

O cansaço vai pesar. Mas você vai conseguir concluir 
algumas tarefas. Pratique atividades. Na união,  
não se entregue a insegurança.  
Cor: branco.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os nervos podem esquentar o ambiente profissional. 
Evite palavras duras. Não se arrisque nos negócios.  
Na paquera, o seu charme vai atrair.  
Cor: escarlate.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seja flexível. O comportamento de querer que tudo 
seja do seu jeito pode causar problemas nos negócios. 
A conquista vai viver um grande momento.  
Cor: areia.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Muita disposição para você concluir as suas tarefas. 
Mas pode ter dificuldades para se concentrar. 
Trabalhe em um lugar calmo. O romance segue firme. 
Cor: amarelo. 

Controle os seus gastos. Não cometa extravagâncias 
com o cartão de crédito. No amor, a atração por 
alguém conhecido pode render um namoro secreto. 
Cor: verde-esmeralda.

Faça um esforço extra para firmar bons acordos nos 
negócios. A emoção pode te desequilibrar um pouco. 
Evite se indispor com o par por causa da família.  
Cor: amarelo-mel.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 

CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Pocah sobre 
1ª noite  
com noivo: 
‘Couro comeu’
Pocah surpreendeu nas redes so-
ciais, ontem, ao revelar como foi 
a primeira noite com o noivo, Ro-
nan Souza, após a eliminação do 
‘BBB 21’. “Couro comeu”, escreveu 
a cantora, que foi pedida em ca-
samento, ao vivo, no programa de 
Ana Maria Braga, assim que dei-
xou o reality.

No bate-papo com fãs, a cantora 
também contou sobre o momento 
em que reencontrou a filha, de 5 
anos. “Eu não sei nem explicar. Eu 
sonhei tanto com esse momento 
lá dentro da casa. Parecia que era 
uma miragem quando a vi corren-
do na minha direção”, disse. 

Por fim, Pocah citou qual mo-
mento do reality gostaria de rever. 
“Eu queria ver a treta do basculho, 
porque não sabia do que o Gil ti-
nha me chamado”, contou.

Ana Maria 
Braga se irrita 
com falha 
Uma saia justa marcou o progra-
ma de Ana Maria Braga, na TV 
Globo, ontem. Após um bate-papo 
com a apresentadora, Wesley Sa-
fadão iniciou um número musical, 
no entanto, um problema com o 
áudio do estúdio irritou bastan-
te a loura, que reclamou. “Cadê 
o som? Cadê o som do estúdio, 
caramba?”, disse Ana Maria, que 
teve seu áudio vazado.

Safadão, por sua vez, conti-
nuou e não se abalou pelo “puxão 
de orelha”. Nas redes sociais, in-
ternautas comentaram. “Ana Ma-
ria Braga full pistola logo cedo”, 
escreveu um seguidor. “Ana Ma-
ria xingando ao vivo, achei fofo 
kkkkk”, postou outro. 

Fátima dá 
alfinetada em 
Pazuello
Fátima Bernardes alfinetou o 
ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello, ontem, no ‘Encontro’. 
Sem citar o nome de Pazuello, ela 
lembrou de quando o general foi 
flagrado num shopping de Ma-
naus (AM) sem máscara. “Só que-
ria dar uma dica para quem está 
em casa e ficou sem máscara. Se 
você só tinha uma máscara na sua 
bolsa ou com você, o que já é equi-
vocado, você precisa ter outra com 
você porque pode precisar trocar, 
não entra no shopping para com-
prar. Entra na farmácia. Você vai 
ter contato com menos gente”, dis-
se a apresentadora.
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