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ATAQUE

SURTO DE COVID 
ENTRE OS 
FUNCIONÁRIOS 
LEVA MULTISHOW 
A SUSPENDER 
GRAVAÇÕES. 
FÁBIA OLIVEIRA, P. 12

ENSINO 
COMUNIDADE 
ACADÊMICA 
REAGE AO PEDIDO 
DE DEPUTADO DE 
EXTINÇÃO DA 
UERJ 
INFORME DO  
DIA, P. 2

PRESOS MÉDICOS 
QUE VENDIAM 
FALSOS ATESTADOS 
PARA VACINAÇÃO  
Profissionais atuavam em uma clínica 
em Pilares e cobravam R$ 20. P. 4 

Mulheres abusadas por pai de 
santo preso na última quarta-fei-
ra eram intimidadas para que não 
contassem nada sobre o caso. O 
líder religioso, que se aproveita-
va das fiéis durante banhos espi-
rituais, foi autuado por estupro e 
posse sexual mediante fraude. P. 6 

Ameaça de 
‘feitiçaria’ 
a vítimas 
de abusos

Secretaria Municipal de Transpor-
tes vai cancelar resolução que sus-
penderia a transferência de per-
missões dos taxistas a terceiros. De 
acordo com o órgão, há pendência 
e recurso no STF sobre a decisão 
judicial. Medida será publicada 
hoje no Diário Oficial. P. 4 

Manifestantes pedem o fim das 
mortes e invasões de casas por 
PMs no Morro da Providência, 
região central do Rio. Com a cir-
culação interrompida na Super-
via, passageiros desceram das 
composições e caminharam até 
a Central do Brasil. P. 4

Prefeitura 
recua sobre 
autonomia 
de táxis

Protesto de 
moradores 
paralisa 
trens e VLT

Triste marca 
deixa o estado 

em segundo 
lugar na lista de 

óbitos no país, 
num total de 
50.125, atrás 

apenas de 
São Paulo.   

Rio de Janeiro, P. 3 

SAIBA ONDE HÁ MAIS DE MIL VAGAS DE EMPREGO NO ESTADO. P. 9

Segundo agentes da 
33ª DP (Realengo), 
suspeitos formavam 
tribunal do tráfico 

para execuções.  P. 5

Polícia 
prende 7 
traficantes 
em Coelho 
Neto

ATO PELA PAZ

COM CALENDÁRIO 
ATUAL, OBJETIVO 
DA PREFEITURA DO 
RIO É VACINAR 30 
MIL POR DIA. P. 3 

BOLETIM DA 
FIOCRUZ FAZ 
ALERTA PARA A 
INTENSIFICAÇÃO 
DA PANDEMIA. P. 3 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

DIVULGAÇÃO
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COVID
Rio ultrapassaRio ultrapassa  

50 MIL 50 MIL 
MORTOSMORTOS

Presidente de honra Presidente de honra 
da Mangueira, Nelson da Mangueira, Nelson 

Sargento morre, aos Sargento morre, aos 
96 anos, vítima 96 anos, vítima 

da covid.da covid. P. 15 P. 15

ADEUS À ADEUS À 
PATENTEPATENTE
ALTA DOALTA DO
SAMBA SAMBA 

Fla não joga bem e só empata com o Vélez, mas Fla não joga bem e só empata com o Vélez, mas 
avança na Libertadores como primeiro do grupo.avança na Libertadores como primeiro do grupo.   P. 8 P. 8

ZERO INSPIRAÇÃOZERO INSPIRAÇÃO

200 ATAQUES A TIROS CONTRA 
POLICIAIS NO JACAREZINHO. P. 5 

O DIA D

Pessoas em situação de rua 
são vacinadas na Praça da Cruz 

Vermelha, no Centro do Rio

Sob o comando de Marcelo Chamusca, Alvinegro Sob o comando de Marcelo Chamusca, Alvinegro 
pega hoje o Vila Nova de olho no acesso.pega hoje o Vila Nova de olho no acesso.   P. 8 P. 8

FOGÃO ESTREIA NA SÉRIE BFOGÃO ESTREIA NA SÉRIE B
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Eu não sabia que falta de caráter era 
um pré-requisito para ter prioridade 
na fila da vacina...

Nunca o “jeitinho brasileiro”, ou melhor, o 
egoísmo ficou tão evidente!

Gente inventando doença numa corrida 
por laudos mentirosos, tudo para furar fila.

Que apadrinhados e parentes de poderosos 
iam tomar a vacina na nossa frente, a gente já 
sabia...  Ninguém nunca foi inocente ao ponto 
de achar que isso não iria acontecer, mas juro... 
A corrida dos que se acham espertalhões para 
se vacinar na carteirada e na mentira me sur-
preenderam de uma forma a dar nojo!

Gente que ainda em roda de amigos, 
arrota com orgulho ter um amigo influente, 
um médico de estimação que colocou lá no 
laudo uma asma que nunca existiu, uma 
pressão alta que, no máximo, foi um piripa-
que de um dia qualquer.

Pessoas que negaram a gravidade da 
pandemia o tempo todo, agora correm para 
se vacinar na surdina, aliás muitos até pos-
tam na rede social! 

Enquanto isso, temos exemplos, como o 
da jornalista Letícia Barbosa, que tem co-
morbidades, contraiu a doença e ficou com 
25% do pulmão comprometido, mas mes-
mo assim, preferiu esperar o seu lugar na fila 
até que o grande dia da sua vacina chegasse.

É...Esse descritivo brasileiro leva a gente 
a colocar em cheque até aqueles que têm 
mesmo a comorbidade e precisam se vaci-

TÁ FEIO!

 n Os comerciantes de Copacabana estão 
pensando em fechar as portas... E não é 
por causa da crise econômica, é por medo!

Segundo denúncias que a coluna rece-
beu com exclusividade, por testemunhas 
que pediram para não serem identificadas, 
quem trabalha no entorno da Ladeira dos 
Tabajaras vive dias de terror, sob a ameaça 
do tráfico de drogas.

Os traficantes estão cobrando uma 
mensalidade de R$ 2 mil desses trabalha-
dores... Tudo porque a boca de fumo estaria 
em crise. São telefonemas, recados que 
dizem que a taxa serve para “fortalecer o 
caixa do tráfico” e que as operações poli-
ciais na comunidade estão prejudicando o 
faturamento. Surreal!

Você pode até não acreditar, mas isso é 
muito Rio de Janeiro! Por aqui não dá pra 
duvidar, é absurdo atrás de absurdo. 

E nem adianta ligar para polícia, porque 
ela vai, faz o trabalho dela, mas tem que ir 
embora e tudo fica na mesma. E adivinha 
quem fica exposto? O comerciante!

É preciso um trabalho efetivo para aca-
bar com esse monopólio, com essa forma 
refém dos moradores... E lembrando que 
isso pode ser novidade na Zona Sul, mas 
na Zona Oeste ainda é bem pior. Lá, sofrem 
represália e até pagam com a vida se ban-
carem o peito aberto para esses criminosos.

Quando quiser tomar uma atitude, pode 
já ser tarde demais!

Se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... É bom ficar esperto, e tenho dito.

A nova comorbidade

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

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

DIVULGAÇÃO

Letícia tem comorbidade e esperou sua vez de vacinar

O projeto apresentado pelo deputado bolsonarista Ander-
son Moraes (PSL) pedindo a extinção da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi recebido com indigna-

ção e revolta. “É inconstitucional e isso seria atribuição do Poder 
Executivo”, disse o presidente da Alerj, André Ceciliano (PT).

OBSCURANTISMO
A comunidade acadêmica também ficou chocada. O cien-
tista político Pedro H. Villas Bôas Castelo Branco alerta que 
“todo movimento autoritário é fraco por não saber lidar com 
a diferença de pensamento, por isso flerta com armas a vio-
lência”. Para o professor do LPP/Uerj André Lázaro, um dos 
sentidos da proposta é o de “desqualificar a inteligência, ou 
seja, as práticas que demandam os rituais da inteligência da 
indicação do tempo, da busca da verdade. Atacar essas práti-
cas é fazer do senso comum uma verdade única que impede 
o debate, tranca a reflexão em torno de valores morais con-
servadores”. O professor Christian Lynch, do Iesp/Uerj, acre-
dita que o deputado “não precisa trabalhar para ver aprova-
da a proposta, porque ela não é pra valer. É uma espécie de 
sensacionalismo eleitoral”. Já para a diretora da Faculdade 
de Formação de Professores da Uerj, Ana Santiago, “conhecer 
e desenvolver capacidade de criticar a realidade é fonte de 
poder e de liberdade. Querem uma população subserviente 
que aceite toda espécie de violências sem questionamentos”. 
A discussão contra a universidade não é surpresa para o pro-
fessor da Uerj Ignácio Cano. “Esse ataque do bolsonarismo à 
Uerj é absolutamente natural, porque o bolsonarismo é con-
trário à Ciência, à universidade”. O reitor da Uerj, Ricardo Lodi, 
acredita que “esses ataques da extrema-direita às universi-
dades públicas fazem parte de uma estratégia relacionada à 
guerra cultural contra a Ciência, baseada no irracionalismo, 
cujos resultados já são sentidos pela sociedade brasileira na 
sabotagem ao enfrentamento da covid”. 

UNIVERSIDADE PÚBLICA

Reação a favor da Educação

 n Projeto de lei protocolado 
pelo vereador William Siri 
(PSOL) quer estabelecer 
metas de neutralização de 
emissões de gases de efeito 
estufa no Rio até 2050. “Tem-
pestades e aumento do nível 
do mar, devido à mudança 
climática, são risco iminen-
te às populações que vivem 
em zonas costeiras. O Rio é, 
atualmente, o mais suscetí-
vel a sofrer impactos das mu-
danças do clima no estado”. 

 n O prefeito de Bom Jesus 
do Itabapoana, Paulo Sérgio 
Cyrillo, está desesperado. 
Além da pandemia, assumiu 
a prefeitura quebrada. Para 
piorar, o governo federal está 
retendo o Fundo de Partici-
pação dos Municípios. Do va-
lor que deveria ser repassado 
de janeiro a abril, de R$ 8,4 
milhões, o município só re-
cebeu R$ 1,1 milhão. 

MUNICÍPIO 

SEM RECURSOS 

FEDERAIS

REPRODUÇÃO/FACEBOOK

EMERGÊNCIA 
CLIMÁTICA

Professores da Uerj se posicionam após declaração de deputado bolsonarista

As mais lidas

Online

‘Tribunal do tráfico’ alvo de 
ação matou entregador por 
ele morar em comunidade 

dominada por rivais.
RIO DE JANEIRO

Violência do tráfico 
recrudesce em Cavalcanti 

após chefe conseguir 
prisão domiciliar

RIO DE JANEIRO

Rio bate recorde de 
desemprego com 1,6 milhão 

de desocupados; confira 
vagas para voltar ao mercado

ECONONIA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Chegamos ao final da semana com a possibilidade da adesão da 
Prefeitura do Rio ao calendário unificado de vacinação contra a 
covid-19 do estado. A medida confunde menos a população e não 
afeta a perspectiva de que até outubro os jovens entre 24 e 18 
anos sejam vacinados.

O Brasil perdeu ontem um ícone do samba. Nelson Sargento foi 
mais uma vítima da covid-19. Presidente de honra da Mangueira, 
deixa um legado de músicas memoráveis escritas ao longo de seus 
96 anos. Nós só podemos agradecer por tudo que realizou.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Esses ataques 
fazem parte 
de estratégia 
relacionada à 
guerra contra a 
Ciência”
RICARDO LODI,
Reitor da Uerj

DANIEL CASTELO BRANCO / AGÊNCIA O DIA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

nar primeiro.
A crise moral no Brasil também é 

pandêmica.
Tão indignada quanto eu, a infectolo-

gista Cristiana Meireles alerta que as pes-
soas além de burlarem a lei ainda são mal 
informadas, já que a vacina contra a Covid 
é uma “arma” coletiva de imunidade e não 
individual.

Eu, Isabele Benito, 40 anos e sem comor-
bidades, num país sério já estaria imuniza-
da. Mas como sou brasileira, minha expec-
tativa é em agosto, isso se nenhum saudá-
vel de corpo, mas doente de caráter passar 
na minha frente com um papel fajuto de um 
profissional que se presta a isso!

3,2,1... É DEDO NA CARA!



RIO DE JANEIRO

Pessoas em situação 
de rua são vacinadas

DANIEL CASTELO BRANCO

Léo Motta viveu nas ruas e foi vacinado: exemplo de vida

“É a maior conquista da 
década para quem mora 
na rua”. Foi assim que o 
escritor Léo Motta, que 
viveu nas ruas e trans-
formou a experiência no 
livro ‘Há vida depois das 
marquises’, definiu a 1ª 
semana de vacinação da 
população de rua. Motta 
recebeu o imunizante on-
tem, na inauguração do 
ponto na Praça da Cruz 
Vermelha. A vacinação de 
pessoas nesta condição 
é livre sem restrições de 
idade ou de comorbida-
des. O último censo muni-
cipal diz que 7 mil pessoas 
vivem nas ruas.

“Só de a gente parar para 
imaginar quantas pessoas 
não tiveram essa oportuni-
dade...”, afirmo Léo Motta, 
que convenceu um grupo a 

se vacinar ontem. Cearense de 
Antonina do Norte, Sebastião 
Hernandes tem 38 anos, 30 
de Rio, dez deles nas ruas. Ele 
também tomou a vacina. 

A missão da prefeitura é fa-
zer com que a população em 
situação de rua tome a 2ª dose. 
Os postos serão volantes.

Violinos e violoncelos fize-
ram  a harmonia perfeita com 
as doses de vacina que chega-
ram nos braços de quem se 
imunizou no Theatro Munici-
pal do Rio, ponto de vacinação 
inaugurado ontem. Enquanto 
as vacinas iam e vinha nas se-
ringas, músicos da Ação Social 
pela Música (ASM do Brasil) 
tocavam em um dos salões. Sa-
manta Rodrigues foi uma das 
vacinadas.  “Sou deficiente au-
ditiva e trabalho em uma rede 
de farmácia. E lá fazemos esse 
trabalho de engajamento com 
a população, falando que é im-
portante a vacinação”, afirmou.

YURI EIRAS

Expectativa é imunizar 30 mil por dia
Secretário de Saúde afirma que será a meta do  cronograma para população em geral

REGINALDO PIMENTA

Daniel Soranz ressaltou a marca de dois milhões vacinados no Rio

O secretário municipal de Saú-
de, Daniel Soranz, afirmou 
ontem que apesar do calendá-
rio unificado divulgado pelo 
governo do estado, a capital 
manterá o cronograma divul-
gado no último dia 12. A previ-
são da Prefeitura do Rio é que 
amanhã, todo o grupo priori-
tário seja vacinado e a partir 
de segunda-feira comece a 
imunização da população em 
geral, iniciando com mulheres 
de 59 anos. Segundo ele, o ob-
jetivo nessa nova fase é vacinar 
30 mil cariocas por dia. 

“Foi um combinado entre 
os secretários de Saúde e o se-
cretario estadual para que to-
dos caminhássemos juntos no 
critério por idade. Nesse pri-
meiro mês tem uma pequena 
diferença, a Prefeitura do Rio, 
como estava mais adiantada, 
vacina até 51 anos [em junho] 
e algumas cidades que não vão 
conseguir até 51 anos, vão até 
55 anos. Em julho e nos me-
ses consecutivos isso se iguala 
sem nenhuma diferença e o 
calendário caminha igual em 
todo estado”, afirmou. 

Com o calendário para po-
pulação em geral, a ideia da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de vacinar 30 mil pessoas por 
dia não considera a 2ª dose e 
com isso os mais de 270 pontos 
de vacinação são fundamen-
tais. “A expectativa é vacinar 

30 mil por dia, um número 
bastante elevado e isso vai se 
somar com a 2ª dose. Então, 
com o aumento do número de 
pessoas vacinadas, maiores 
pontos ou pontos distribuídos 
em locais onde a população 
está, é fundamental”, afirmou.

DOIS MILHÕES DE VACINADOS
Soranz ressaltou a marca de 
dois milhões vacinados no 
Rio. Segundo a última atuali-
zação do Painel Covid-19, são 
2.059.295 milhões de vacina-
dos com a primeira dose, o que 
representa 30,5% da popula-
ção. Vacinados com a segunda 
dose, são 935.707. 

“Mas só 900 mil tomaram 
a segunda dose, então ain-
da tem um número bastante 
significativo de pessoas para 
tomar a 2ª dose. Ela vai acon-
tecendo ao longo dos próxi-
mos três meses e isso se soma 
as pessoas que vão tomar a 
primeira dose nos próximos 
dias. A gente está preparado 
e preparando toda a rede de 
saúde para que a gente possa 
aumentar nossa capacidade 
de vacinar”, afirmou.

O secretário afirmou que o 
Ministério da Saúde divulgou 
um cronograma de entrega se-
manal de imunizantes e que 
com isso o objetivo é manter o 
calendário da capital sem sus-
pensões ou pausas.

MAIS DE 224 MIL

 NA Secretaria Estadual de 
Saúde começou a entrega de 
224.570 doses de vacinas con-
tra a covid-19 para os municí-
pios fluminenses. Dessas doses, 
53.820 são da Pfizer, distribuí-
das para 20 cidades, incluindo a 
capital. Além disso, 160.750 do-
ses de Oxford/Astrazeneca irão 
para os 92 municípios, e 10 mil 
de CoronaVac serão destinadas 

a 91 municípios - exceto a capital 
-, para a 2ª dose de gestantes e 
puérperas com comorbidades. 

A pasta ressalta que os imu-
nizantes tanto da Oxford/As-
trazeneca quanto da Pfizer, são 
indicados para aplicação das 
primeiras doses do esquema va-
cinal. As da Pfizer são destinadas 
a imunizar o grupo prioritário de 
pessoas com comorbidades.

Municípios recebem novas doses

Estado ultrapassa a triste marca 
de 50 mil mortos pela covid-19
Para além de vidas perdidas, Rio se vê diante de uma das mais preocupantes crises sanitárias da história

DIVULGAÇÃO

Após presenciar 
cenas de 
vandalismo, 
Márcio fez 
questão de 
colocar todas as 
cruzes em seus 
lugares

O 
Estado do Rio ultra-
passou ontem  a tris-
te marca de 50 mil 
mortes por covid-19. 

Ao todo, são 50.125 histórias 
de avós, pais e filhos que tive-
ram suas vidas interrompidas 
por causa do vírus. O estado 
já registrou 855.244 casos de 
covid. Nas últimas 24 horas, 
foram contabilizados 2.964 
novos casos e 226 mortes. A 
taxa de letalidade da covid-19 
está em 5,86%, a maior do 
país. Entre os casos confir-
mados, 790.596 pacientes se 
recuperaram da doença. No 
país, são 456.674 mortes.

Muitos morreram na espe-
rança de conseguir vaga em 
UTI ou acreditaram que um 
dia poderiam receber a vaci-
na. Para além de vidas perdi-
das, o Rio se vê diante de uma 
das mais preocupantes crises 
sanitárias, em que milhões de 
reais em recursos destinados 
à hospitais foram desviados, 
decretos foram ignorados e va-
cinas até surgiram, mas a imu-
nização segue a passos lentos. 

“O Rio tem os piores núme-
ros de casos de mortes acumu-
lados por milhão de habitan-
tes, resultado da falta de po-
lítica consistente, de diretriz 
clara, de articulação correta 
com municípios”, afirma a pes-
quisadora em Saúde e do co-
mitê de combate ao coronaví-
rus da UFRJ Chrystina Barros.

Cristóvão Freire, 73, mor-
reu em um leito de hospital, 
em São Gonçalo, em junho 
de 2020, minutos antes de 
reencontrar, por vídeo cha-
mada, os dois netos e a filha 
que não via há mais de 20 
anos. Christiane Freire, 34, 

ainda sente o gosto amar-
go de não ter conseguido se 
reconciliar com o pai, com 
quem estava brigada.

“Estávamos brigados por 
orgulho e cortamos conta-
to, mas sempre acompanhei 
ele de longe. Quando foi in-
ternado no começo da pan-
demia, quis me reconciliar”, 
conta Christiane.

Christiane trabalha como 
controladora de acesso no 
Hospital Municipal Dr. Er-
nesto Che Guevara, refe-
rência no atendimento de 
pessoas com covid-19 em 
Maricá. Ela diz que foi um 
choque viver de perto o que 
via diariamente no de traba-
lho. “Não deu tempo de pedir 
desculpas. Meus dois filhos, 
um de 16 anos e outro de 11 
anos, tinham o sonho de ver 
o avô”, relembra. 

Várias histórias marcaram 

o cenário no Rio em mais de 
um ano de pandemia. Uma 
delas foi a de Márcio Antônio, 
56, que protagonizou bonito 
gesto de respeito em junho 
de 2020 ao recolocar, sozi-
nho, dezenas cruzes em um 
protesto em homenagem aos 
mortos pela doença, na Praia 
de Copacabana. Na ocasião, 
negacionistas intolerantes 
haviam derrubado as cruzes 
colocadas na areia pela ONG 
Rio de Paz.

CENA DE VANDALISMO
O filho de Márcio, Hugo Dutra 
do Nascimento, 25 anos, mor-
reu um mês antes por causa 
do vírus, quando ele e a esposa 
caminhavam pela praia e se 
depararam com a cena de van-
dalismo. Márcio não sabia da 
homenagem, mas mesmo as-
sim fez questão de colocar to-
das as cruzes em seus devidos 

lugares. Quase um ano depois, 
o pai de Hugo relembra com 
emoção o momento.

“Eu fiquei destruído na épo-
ca, era mais que meu filho, era 
meu amigo, havia convencido 
ele a voltar para a faculdade, 
fazíamos tudo junto. Quan-
do vi o pessoal hostilizando a 
homenagem da ONG eu não 
pude ficar calado”, relembra 
ele. Segundo Márcio, os mani-
festantes só pararam de der-
rubar as cruzes quando ele 
gritou pedindo respeito pois 
havia acabado de perder um 
filho. “Eles se sentiram enver-
gonhados e foram embora em 
seguida”. Hugo deixou um fi-
lho de 6 anos e não concluiu o 
sonho de cursar faculdade, um 
plano que seria concretizado 
em poucos meses.

SÓ PERDE PARA SÃO PAULO

 NApós um ano e dois meses des-
de a chegada da pandemia no 
Brasil, os números não ficaram 
favoráveis para o estado. Atual-
mente, ocupa o segundo lugar 
no ranking de total de mortes 
por covid-19, atrás somente do 
Estado de São Paulo. A média de 
mortos em sete dias no estado 
é de 240 mortes por dia. Dado 
coletado no Painel de Saúde do 
governo do Rio no dia 21 de maio.

O Mapa de Risco da Covid-19, 
divulgado na sexta-feira, 20 de 
maio, pela Secretaria Estadual 
de Saúde, aponta que o Rio está 
com bandeira laranja, com risco 
moderado para a doença. Mas, 
o mapa apresenta piora nas re-
giões da Baía de Ilha Grande, 
Metropolitana I e Noroeste, que 
passou da bandeira laranja para 

a vermelha, com risco alto. 
A 31ª edição apresentou re-

dução de óbitos (-31%) e de 
casos de internações por con-
dições grave, que pode evoluir 
para complicações respiratórias 
e mortes, o SRAG, (-24%) na 
comparação entre a semana 
epidemiológica 18 e 16. As taxas 
de ocupação de leitos foram de 
84% para de UTI e 62% de en-
fermaria . Foi observado rápido 
aumento na ocupação a partir 
de março, com redução e esta-
bilização a partir de abril. A partir 
de março, houve maior velocida-
de no aumento da fila de espera, 
mas nas últimas semanas fo-
ram observadas menos de 200 
solicitações por dia, sendo que 
para de enfermaria a demanda 
é muito inferior à de UTI.

Segundo maior número de mortes

 > O Boletim do Observató-
rio Covid-19 da Fiocruz di-
vulgado na quarta-feira fez 
um alerta sobre uma inten-
sificação da pandemia nas 
próximas semanas. O es-
tudo apontou que há nova 
elevação do número médio 
de óbitos para patamar em 
torno de 2.200 por dia.

Na última semana epi-
demiológica (de 16 a 22 de 
maio), a análise mostrou 
que houve um aumento 
das taxas de incidência 
de casos novos da doen-
ça. A Fiocruz ressalta que 
os casos positivos para a 

doença estão em altos pa-
tamares, o que demonstra 
uma circulação intensa 
do vírus no país. Segun-
do os dados divulgados 
pelo Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde 
(Conass) na quarta-fei-
ra, foram 80.486 novas 
infecções registradas.

Outra questão preo-
cupante é o rejuvenesci-
mento da pandemia que, 
associada à circulação de 
novas variantes do vírus 
no país, torna mais críti-
ca às consequências entre 
grupos mais jovens.

Alerta para intensificação

Reportagem da estagiária Thalita Queiroz, 

sob supervisão de Thiago Antunes

RACHEL SISTON
rachel.siston@odia.com.br
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Agentes fora de edital de contratação de plano de saúde
Sem cobertura, profissionais de UPAs e hospitais municipais ainda afirmam que a RioSaúde não está fazendo os repasses ao INSS

GILVAN DE SOUZA

Profissionais da RioSaúde estão sem plano de saúde desde janeiro

cas, como a RioSaúde, que 
devem realizar seus próprios 
contratos com prestadores 
de serviços.

Além da falta de cober-
tura do plano de saúde, os 
profissionais ouvidos pela 
reportagem também rela-
tam a ausência de repasse 
por parte da RioSaúde para 
o INSS, apesar dos descontos 
nos salários. 

Para o Sindicato dos Enfer-
meiros do Estado do Rio (Sin-
dEnfRJ), a precariedade no 
vínculo de trabalho dos pro-
fissionais é resultado de um 
processo de esvaziamento da 
empresa pública RioSaúde. 
O DIA procurou os citados e 
aguarda as respostas.

O processo seletivo em anda-
mento na Prefeitura do Rio 
para contratar empresa que 
irá operar o plano de saúde 
dos servidores municipais 
não contempla funcioná-
rios da RioSaúde, empresa 
pública municipal. Os fun-
cionários contratados pela 
empresa por meio de concur-
so público ou vínculo tempo-
rário de trabalho estão sem 
receber o benefício desde ja-
neiro, apesar de estarem tra-
balhando na linha de frente 
do combate ao coronavírus, 
em hospitais e unidades bá-
sicas de saúde do municí-
pio. Além da falta do plano 
de saúde, funcionários tam-
bém denunciam ausência 

de repasse da RioSaúde ao 
INSS, apesar dos descontos 
nos salários. 

“Ficamos sabendo de uma 
hora para a outra que o bene-
fício do plano de saúde havia 
sido cancelado, não houve 
nenhuma comunicação ofi-
cial”, diz uma farmacêutica, 
que trabalha em uma UPA e 
teve que contratar um plano 
particular: 

“Passei no concurso em 
2015 e o plano de saúde es-
tava incluído. É nosso direi-
to. Estou tendo que pagar do 
próprio bolso pelo plano”.

Técnica de enfermagem 
que também atua em uma 
UPA, outra funcionária da 
RioSaúde, que passou no 

concurso de 2017, comentou 
que a falta do plano de saúde 
tem refletido, inclusive, no 
aspecto emocional. 

“Meus filhos, que sofrem 
de asma, eram meus depen-
dentes no plano de saúde e 
eu não tenho condições fi-
nanceiras de contratar um 
plano particular por mi-
nha conta”, diz a técnica de 
enfermagem.

Segundo o Instituto de 
Previdência e Assistência 
da Prefeitura do Rio (Previ-
-Rio), o edital em andamen-
to para seleção de nova em-
presa para o fornecimento 
de plano de saúde para ser-
vidores do município não 
contempla empresas públi-

Manifestação suspende trens e o VLT
Moradores do Morro da Providência fazem ato pedindo a redução da violência na região

Uma manifestação realiza-
da por moradores do Morro 
da Providência, na Região 
Central do Rio, interrom-
peu a circulação de trens 
e do VLT na manhã de on-
tem. Passageiros dos ramais 
da Supervia desceram das 
composições e foram cami-
nhando até a estação Cen-
tral do Brasil. Com cartazes 
contra a violência, manifes-
tantes pediram por paz e que 
as pessoas não sejam mor-
tas em ações da polícia na 
comunidade. 

Por conta da presença 
dos manifestantes, pelo me-
nos seis composições com 
passageiros que chegavam 
à estação terminal ficaram 
paradas nos trilhos aguar-

Manifestação suspende os trens

REPRODUÇÃO TV GLOBO

agentes da SuperVia estão 
atuando no local. A Polícia 
Militar já foi acionada”.

Moradores da Providência 
relataram que a morte de um 

traficante, no último dia 19 
de maio, foi o estopim para 
a manifestação. Segundo 
testemunhas, o caso ocor-
reu dentro de uma casa na 
comunidade e o homem já 
havia se rendido para uma 
equipe policial da Unidade 
de Polícia Pacificadora da 
comunidade.

Ravi dos Santos Casas No-
vas, 20 anos, invadiu uma 
casa da comunidade quan-
do fugia de um cerco policial. 
Duas versões são apuradas 
pela corporação. A primeira, 
de que houve troca de tiros e 
um policial teria sido atin-
gido por estilhaços. Já a se-
gunda, os PMs relatam que 
já encontraram o criminoso 
ferido e realizou o socorro.

dando liberação. Por volta 
das 7h15, o grupo saiu dos 
trilhos e seguiu para o Via-
duto São Pedro/São Paulo, 
onde houve novo ato. A Polí-
cia Militar negociou a saída 
dos manifestantes, liberan-
do o trânsito. 

De acordo com o VLT, as li-
nhas 1 e 2 operaram de forma 
parcial, por conta da mani-
festação. E retornou ao nor-
mal, em seguida. A Supervia 
diz que “em função de uma 
manifestação que ocorre na 
via férrea, no trecho entre a 
estação Central do Brasil e a 
oficina de São Diogo, a circu-
lação de trens foi interrom-
pida no local às 6h50. As par-
tidas para todos os ramais 
encontram-se suspensas. Os 

Táxi: Prefeitura volta 
atrás sobre permissão
A Secretaria Municipal de 
Transportes (SMTR) vai 
cancelar a resolução que 
suspenderia a transferên-
cia de permissões dos ta-
xistas a terceiros. A revo-
gação da Resolução 3404 
será publicada no Diário 
Oficial hoje. De acordo 
com a prefeitura, como 
há pendência e recurso no 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) sobre a aplicação da 
decisão judicial, a SMTR 
optou por aguardar a po-
sição final.

A secretaria também 
estuda soluções alternati-
vas para garantir os direi-
tos dos taxistas. A SMTR 
havia oficializado  proi-
bição de transferência de 

permissão de táxi a terceiros 
e sucessores hereditários, 
como filhos e filhas.

Na ocasião, o órgão havia 
decidido que ficaria proibi-
do o repasse do direito de ex-
ploração do táxi a terceiros. A 
comercialização das autono-
mias, apesar de comum, sem-
pre foi proibida. Em caso de 
falecimento do dono, a decisão 
prevê a extinção.

Em fevereiro deste ano, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu proibir a livre 
comercialização de autori-
zações de serviço de táxi e 
a sua transferência aos su-
cessores legítimos do taxis-
ta, em caso de falecimento, 
pelo tempo remanescente 
do prazo de outorga. 

Pelo menos 400 
furaram fila 
pra vacina com 
atestado falso
Médicos teriam lucrado, pelo menos R$ 8 mil, 
com a venda de cada atestado falso por R$ 20

REPRODUÇÃO

Documentos atestavam que os pacientes possuíam algum tipo de comorbidade para a vacinação

P
elo menos 400 pes-
soas podem ter sido 
vacinadas contra a 
covid-19 utilizando 

falsos atestados médicos, que 
eram vendidos em uma clíni-
ca, em Pilares. Os documen-
tos atestavam que os pacien-
tes possuíam algum tipo de 
comorbidade elencada pelo 
Ministério da Saúde como 
prioridade para a vacinação. 
Assim, com o falso atestado, 
elas conseguiam furar a fila 
para o imunizante.

Agentes da Delegacia de 
Defraudações (DDEF) pren-
deram os médicos Sérgio 
Mendes Izidoro e Augusto 
Guedes de Carvalho Filho, 
suspeitos de serem os respon-
sáveis pelo esquema. A infor-
mação da prisão foi noticiada 
com exclusividade, pelo  DIA.

Na clínica, que além de es-
pecialidades médicas tam-
bém trabalhavam dentistas, 

os atestados eram vendi-
dos por R$ 20. Assim, com 
a venda dos comprovantes, 
os médicos teriam lucrado, 
pelo menos R$ 8 mil. “Uma 
das secretárias do local afir-
mou que o esquema ocorria 
toda segunda e quarta-feira, 
que eram os dias em que eles 

estavam na clínica”, afirmou 
a delegada Daniela Rabello, 
titular da DDFE. 

No entanto, os policiais 
apreenderam inúmeros 
atestados em branco, com o 
carimbo dos médicos, o que 
pode apontar que a fraude 
pode ter sido bem maior.

Em um dos atestados, es-
tava escrito, por exemplo, 
que o paciente possuía hi-
pertensão arterial.

Os médicos irão responder 
pelo artigo 302 do Código Pe-
nal, que é “no exercício da sua 
profissão, dar atestado falso”. 
A pena é detenção de um mês 

a um ano, para cada docu-
mento, além de multa, já que 
a emissão previa lucro.

Além disso, as pessoas 
que receberam os ates-
tados estão sendo procu-
radas. A reportagem não 
conseguiu contato com a 
defesa dos presos.

Pessoas conseguiam furar a fila da vacinação para o imunizante

REPRODUÇÃO

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Pelo menos 400 
pessoas podem 
ter sido vacinadas 
contra a covid-19 
utilizando falsos 
atestados médicos
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Policiais sofreram cerca de 200 
ataques a tiros no Jacarezinho
Mapa, obtido pelo DIA, mostra locais de disparos na Exceptis. Audiência Pública debateu operação

ARTE O DIA

P
oliciais Civis sofre-
ram cerca de 200 
ataques de crimino-
sos, em pelo menos 

61 pontos diferentes do Jaca-
rezinho, durante a Operação 
Exceptis, realizada no dia 6 
de maio. A informação cons-
ta em um mapa, ao qual O 

DIA teve acesso.
No documento, feito a 

partir das oitivas dos agen-
tes, há a marcação em ama-
relo, onde criminosos dis-
pararam contra equipes do 
Departamento de Polícia Ge-
ral Especializada (DPGE) e, 
em vermelho, contra a Core 
(Coordenadoria de Recur-
sos Especiais), conforme a 
reportagem simula em in-
fográfico. Também há mar-
cações de onde partiram os 
tiros contra helicópteros da 
Polícia Civil. 

Os dados foram citados 
pelo delegado Fabrício Oli-
veira, coordenador da Core, 
durante Audiência Pública 
Extraordinária, realizada 
pela Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado, da Câmara dos 
Deputados, na última terça-
-feira. O debate era sobre a 
Operação do Jacarezinho, 
que deixou 27 suspeitos de 
envolvimento com o crime 
mortos, além de vitimar um 
policial civil. “Quando a gen-

te analisa esse número, mais 
de 100 ataques pesados a 
equipes de policiais, e a gen-
te verifica o resultado final 
de 27 delinquentes mortos 
em confronto com a polícia, 
a gente percebe que despro-
porcional não foi o resultado 
da operação. Desproporcio-

nal foi a agressividade e os 
ataques desses criminosos à 
polícia”, disse.

Oliveira chamou de ata-
ques os locais mapeados pois 
os tiros, segundo o agente, 
tiveram início por parte dos 
criminosos. E, muitas das 
vezes, não foram revidados 

pelos policiais. “A opção pelo 
confronto, ela não é da po-
lícia, ela é do criminoso. O 
policial não tem o direito de 
reagir, mas o dever de reagir: 
se a principal função do poli-
cial é defender a sociedade, é 
defender o policial que está 
ao seu lado, como ele vai de-

 > Também presente na 
audiência estava o dele-
gado Rodrigo Oliveira, 
Subsecretário de Plane-
jamento e Integração 
Operacional da Polícia 
Civil. Ao ser indagado 
pela deputada federal 
Talíria Petrone (Psol) 
sobre o motivo dos da-
dos da operação terem 
sido colocados em sigi-
lo, ele ponderou que há 
dados sensíveis. 

O sigilo foi criticado 
por entidades, como a 
Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI) e a 
Anistia Internacional.

“Esse sigilo, em hipó-
tese alguma, está vincu-
lado aos órgãos que, por 
lei, têm a obrigação de 
fiscalizar, como o Minis-
tério Público. (...) O que 
não pode, obviamen-
te do ponto de vista da 
segurança do Estado, é 
você transformar infor-
mações sensíveis, seja 
com relação às investiga-
ções que estão em anda-
mento, seja com relação 
até aos nome dos poli-
ciais que participaram 
da operação, de conhe-
cimento público”, disse.

Subsecretário 
argumenta 
pelo sigilo 
da ação

Sete integrantes de ‘tribunal do tráfico’ são presos
Grupo que atua em Coelho Neto, na Zona Norte, é acusado de matar entregador por ele morar em comunidade dominada por rivais

DIVULGAÇÃO

Vídeo de janeiro mostra entregador Douglas na mira de criminosos 

dados de prisão foram por 
associação para o tráfico de 
drogas. Estão sendo compar-
tilhadas informações com a 
DH com o objetivo de auxiliar 
a investigação do homicídio”, 
explicou Piedras.

Dentre os alvos da operação 
estavam os líderes do tráfico 
da comunidade Proença Rosa, 
Luiz Henrique Duarte Almei-
da, o Testa, da comunidade do 
Chaves, e Daniel Washington 
de Souza, o Bondinho. O pri-
meiro foi preso pela equipe 
da 33ª DP durante as investi-
gações, que tiveram início em 
2019, e o segundo foi morto em 
confronto com a Polícia Mili-
tar em outubro de 2020.

A Polícia Civil prendeu ontem 
sete acusados de formar um 
‘tribunal do tráfico’ respon-
sável por diversas execuções, 
entre elas a de um entregador 
de farmácia, morto em janei-
ro deste ano. Sete pessoas fo-
ram presas durante a Opera-
ção Villegagnon. A ação teve 
como objetivo desarticular 
traficantes da maior organi-
zação criminosa do estado, 
que atuam em Coelho Neto, 
na Zona Norte.

“Em virtude da invasão do 
Morro Jorge Turco, os crimi-
nosos do local ficaram mais 
violentos e desconfiados dos 
moradores, o que influenciou 
na tortura e morte do entrega-
dor”, disse o delegado Rodri-
go Piedras, titular da 33ª DP 
(Realengo).

Douglas de Oliveira Fi-
gueiredo, de 20 anos, foi as-
sassinado com vários tiros na 
barriga e seu corpo foi encon-
trado boiando no Rio das Pe-
dras, às margens da Avenida 
Brasil, em Fazenda Botafogo, 
na Zona Norte. Um vídeo que 
circulou nas redes sociais na 
época do crime mostra um 
traficante de Coelho Neto 
perguntando o que o entrega-
dor tinha ido fazer na região. 
A vítima respondeu que “ia 
dar o bote”. Em seguida ele le-
vou uma coronhada na cabe-
ça e começou a chorar. Para a 
polícia, a execução teve moti-
vo torpe, pois ele estaria reali-
zando uma entrega na região, 
embora residisse em local do-
minado por uma facção rival.

A investigação aponta que 

Douglas foi pego por trafican-
tes simplesmente por morar 
em Acari, onde a facção cri-
minosa é rival da quadrilha 
que age em Coelho Neto. De 
acordo com o delegado, a in-
vestigação a respeito da morte 

do entregador e do tribunal do 
tráfico está a cargo da Delega-
cia de Homicídios (DH).

“Na nossa investigação 
identificamos os traficantes 
de drogas que atuavam no 
local e as lideranças. Os man-

Rapaz, de 20 anos, 
que trabalhava em 
farmárcia, foi morto 
e teve corpo jogado 
no Rio das Pedras

Cabo da Polícia Militar é assassinado 
em cidade da Baixada Fluminense
Ramon do Amaral 
Alves tinha só 
30 anos e estava 
na PM desde 2011

Ramon: morto em Queimados

Um cabo da Polícia Militar 
foi morto na madrugada de 
ontem, no bairro Jardim da 
Fonte, em Queimados, na 
Baixada Fluminense. De 
acordo com o 24ºBPM (Quei-
mados), Ramon do Amaral 

Alves era lotado no 9º BPM 
(Rocha Miranda). Ainda não 
há informações sobre as cir-
cunstâncias do crime. 

Segundo a corporação, 
equipes do 24º BPM foram 
acionados por moradores 
da região após ouvirem dis-
paros de arma de fogo na 
Estrada do Campo Alegre e 
encontrarem o corpo do mi-
litar no chão, na quadra de 
um condomínio.

A Delegacia de Homicí-
dios da Baixada Fluminense 

(DHBF) já está investigan-
do o caso. Os agentes peri-
ciaram o local, antes da re-
moção do corpo.

Ramon do Amaral Alves 
tinha 30 anos e estava na cor-
poração desde 2011. Ele dei-
xa esposa e dois filhos. Em 
nota, a PM informou que o 
9ºBPM está prestando apoio 
à família do policial.

O local do sepultamento 
de Ramon não havia sido 
divulgado até o fechamento 
desta edição.

fender se ele não reagir e de-
fender a sua própria vida?”. 

O delegado ainda ponde-
rou que já realizou inúmeras 
operações pela Core e outras 
delegacias por onde teve pas-
sagem, nas quais não houve 
mortes pois os criminosos 
não reagiram.

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

Arma é encontrada em 
lixeira de hospital
Policiais militares do 7° 
BPM encontraram, na 
noite da última quarta-
-feira, um revólver escon-
dido dentro de uma lata 
de lixo no banheiro do 
Hospital Estadual Alber-
to Torres (Heat), em São 
Gonçalo. Segundo a PM, 
um homem foi preso e 
um menor, apreendido. 
Os dois confessaram que 
utilizaram a pistola para 
realizar assaltos.

Os agentes foram acio-

nados após denúncia de que 
uma arma teria sido encon-
trada por uma funcionária. 
Eles recolheram o revólver 
e utilizaram as câmeras do 
hospital para identificar 
quem poderia ter deixado a 
arma, quando foi observado 
que um jovem suspeito tinha 
entrado no banheiro. 

PMs realizaram a aborda-
gem e constataram que se 
tratava de um adolescente. 
Ele admitiu ter ido ao ba-
nheiro para buscar a arma.

Reportagem de Jessyca Damaso e 

Thuany Dossares
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Segundo 
moradores, a 
violência vem se 
intensificando no 
bairro de Cavalcanti

Violência cresce 
com o chefão do 
tráfico solto

REPRODUÇÃO

Wellington Gouvêa, o Gaguinho

A violência recrudesceu 
em Cavalcanti, Zona Nor-
te do Rio, depois que o “ge-
rente” do tráfico do Morro 
da Primavera, Wellington 
de Souza Gouvêa, o Ga-
guinho, de 32 anos, voltou 
para casa. Preso em 2018, 
Gaguinho sucede José da 
Silva Miguel Filho, o Zezi-
to, de quem já foi gerente, 
no tráfico local. O morro 
integra o Complexo da 
Serrinha, que tem como 
liderança Wallace Brito, o 
Lacoste, da facção crimi-
nosa Terceiro Comando 
Puro (TCP).

Gagu inho  c umpre 
pena em regime semia-
berto. Em abril de 2020, 
ganhou na Justiça o bene-
fício da Visita Periódica ao 
Lar. Diante da pandemia 
da covid-19, também con-
seguiu, em maio de 2020, 
autorização excepcional 
para aguardar em casa, 
em prisão domiciliar. 
Como condição para o 
benefício, ele deve reco-
lher-se em sua residência 
entre 22h e 6h, permane-
cendo integralmente em 
casa nos fins de semana e 
não pode sair do Estado 

do Rio sem autorização ju-
dicial ou transferir sua resi-
dência sem prévia autoriza-
ção da Justiça.

Já Zezito, também apon-
tado como liderança do trá-
fico local está em liberdade 
condicional desde outubro 
de 2019.

Segundo moradores, a 
violência ostensiva vem se 
intensificando no bairro des-
de então. As ruas Iriri e Tu-
mucumaque estão fechadas 
por barricadas. Há venda de 
drogas todos os dias na Rua 
Ingá, onde também são rea-
lizados bailes funk.

Um relatório do Disque-
-Denúncia feito a pedido 
de O Dia, aponta que as ruas 
que dão acesso à comuni-
dade foram obstruídas com 
barricadas, dificultando 
a passagem de veículos dos 
moradores e de caminhões 
de entrega.

Mulheres abusadas por pai 
de santo eram ameaçadas
Durante os rituais, ele se aproveitava para passar a mão no corpo das frequentadoras

REPRODUÇÃO

Homem alegava que poderia realizar os banhos espirituais nas mulheres a mando das entidades

A
s mulheres abusa-
das pelo pai de santo 
preso na quarta-fei-
ra pela Polícia Civil 

eram intimidadas e amea-
çadas com obras de “feitiça-
ria” caso contassem sobre os 
abusos. Segundo o advogado 
das cinco vítimas do líder reli-
gioso, Jeanderson Kozlowski, 
o homem alegava que poderia 
realizar os banhos espirituais 
nas mulheres a mando das 
entidades, que não viam, se-
gundo ele, diferenciação entre 
sexos. Durante os rituais, ele se 
aproveitava para passar a mão 
no corpo das frequentadoras 
de seu barracão, mas segundo 
elas, em nenhum momento ele 
estaria incorporado.

Além das clientes, as in-
vestigações apontam que ele 
também abusou de frequen-
tadoras do local quando ain-
da eram menores de idade. 
Elas seriam molestadas em 
festas ou em banhos de pis-
cina. O homem foi autuado 
por estupro, estupro de vul-
nerável e posse sexual me-
diante fraude.

“Algumas vítimas eram 
abusadas há mais de 10 anos, 
elas estão bem abaladas”, ex-
plicou o advogado

As vítimas procuram o 
Instituto Nacional de Com-
bate a Violência Familiar 
(INCVF) para denunciar o 
líder religioso após a divul-
gação da campanha Maio 
Laranja, que tem como ob-
jetivo o combate a violência 

sexual infantil. Na unidade, 
elas foram amparadas pelos 
profissionais do instituto e 
depois encaminhadas para 
prestar depoimento na 35ª 
DP (Campo Grande). A pri-
são temporária do homem 
foi conduzida pelo delegado 
Davi Rodrigues. O suspeito 
foi localizado na Estrada de 
Paciência, na Zona Oeste.

Segundo a defesa das mu-
lheres, todas as vitimas estão 
sendo amparadas por advo-
gados, assistentes sociais e 
psicólogos. O delegado espe-
ra que com a prisão outras 
vitimas também denunciem 
o religioso e possam prestar 
esclarecimentos.

 N A Polícia Civil prendeu um 
pastor acusado de estupro de 
vulnerável, na última quarta-
-feira, em Jacarepaguá, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. Se-
gundo equipes da 21ª DP (Bon-
sucesso), ele foi condenado a 
uma pena de 12 anos de reclu-
são no regime inicial fechado 
pelo crime e estava foragido do 
Estado de São Paulo.

Contra ele também havia 
um mandado de prisão pre-
ventiva expedido pela 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Mogi 
Mirim, em São Paulo.

De acordo com a polícia, 
o caso aconteceu em 2013, 
quando a vítima tinha apenas 
4 anos. 

A mãe da criança explicou 
que por trabalhar o dia todo, 
pagava a esposa do acusado, 
que seria conhecida sua da 
igreja, para ficar com os seus 
filhos no período da tarde. Se-
gundo ela, o filho relatou os 
abusos que havia sofrido.

VULNERÁVEL

Preso pastor acusado de estupro
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pela solidariedade com as nações mais pobres e granjeou 
respeito e credibilidade por essa postura. Uma revisão 
dessa postura, contrária aos interesses nacionais, se impõe 
até mesmo pelo isolamento internacional acarretado pela 
submissão às empresas farmacêuticas.

Em oposição, no caso da quebra de patentes, a três 
membros do Brics (China, Índia e África do Sul), enfraque-
cemos a unidade do grupo e abrimos confronto com Mos-
cou no caso da vacina russa. A proteção abusiva e exagera-
da aos monopólios farmacêuticos demonstra uma passivi-
dade ou subserviência diante de extorsões indecentes.

Uma das maiores conquistas dos laboratórios foi o Acor-
do Internacional sobre a propriedade intelectual na Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC). Com este mecanismo 
as potentes as patentes de remédios conseguiram a prote-
ção dos mecanismos de solução de controvérsias da OMC e 
de seus dispositivos de retaliação.

Esse acordo TRIPs denota uma pequena referência 

UM PAÍS ISOLADO

O presidente norte-americano, Joe Biden, sugeriu a quebra 
de patentes das empresas farmacêuticas que produzem 
as vacinas contra o novo coronavírus. A medida foi sau-

dada por cerca de uma centena de países, mas não pelo Brasil. 
O Brasil já foi mais lúcido, ousado e civilizado em outros tem-
pos, como o da ação do então ministro da Saúde, José Serra, 
para quebrar patentes de medicamentos de combate ao HIV.

O mundo médico e científico-acadêmico foi unânime 
em reconhecer a importância dessa política sanitária para 
a sobrevivência dos afetados pelo vírus da AIDS. Há muitos 
acadêmicos hoje que estudam a questão da propriedade 
intelectual e suas consequências para o bem-estar dos cida-
dãos que vivem no sistema do capitalismo moderno.

É urgente uma renúncia, em caráter emergencial, das 
regras de propriedade intelectual da organização Mundial 
do Comércio (OMC). As corporações farmacêuticas estão 
concentradas em seus lucros e menos na Saúde global, com 
uma tática de preservar o máximo poder no mercado, com o 
objetivo de maximizar os benefícios financeiros.

Apenas os governos podem intervir na solução do pro-
blema para salvar milhões de vidas. Dezoito farmacêuticas 
acumularam US$ 588 milhões de lucro, entre 2009 e 2018. 
No período, essas empresas recompensaram acionistas com 
92% sobre benefícios acumulados. As empresas farmacêuti-
cas poderiam reinvestir mais lucros em pesquisa e inovação, 
mesmo que haja diminuição na distribuição de dividendos.

A escassez de vacinas contra o novo coronavírus, em mui-
tos continentes, é consequência dos esforços de laboratórios 
de porte para preservar seu controle e os lucros. O Brasil pode 
estar na contramão da história ao opor-se à mencionada 
quebra das patentes das vacinas anticovid-19.

Essa subserviência a interesses inconfessáveis pode ser 
má conselheira e isolar ainda mais o nosso país no panora-
ma mundial. A diplomacia brasileira sempre se caracterizou 

SUBSERVIÊNCIA NUNCA FOI BOA CONSELHEIRA

n site: 
odia.ig.com.br/colunas/
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Cesário Melantonio Neto

Diplomata
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ARTE PAULO MÁRCIO

Coluna publicada às sextas-feiras

insignificante do proprietário das patentes com relação 
à sociedade, dando ênfase à proteção dos direitos em-
presariais. Algumas patentes, por exemplo, podem ter 
vigência por cerca de três décadas.

A pandemia demonstrou a fragilidade e dependência 
tecnológicas da indústria brasileira de vacinas. Será que a 
missão a cumprir, ou cumprida, pelo governo federal é a de-
fesa dos lucros das empresas farmacêuticas, ou a proteção 
sanitária dos cidadãos brasileiros? 

Donald Trump já deixou a Casa Branca e Joe Biden se posi-
cionou, neste tema, contra a postura do antigo mandatário. 
Errar é humano, mas insistir no erro parece inaceitável. Até o 
governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repito, 
juntou-se no início do mês a países em desenvolvimento, 
como Índia e África do Sul para solicitar uma quebra tempo-
rária de patentes para vacinas contra a covid-19, na esperan-
ça de que essa medida aumente a produção e permita uma 
distribuição mais justa em todo o mundo.

Em 21 do mês corrente, em Roma, na Cúpula Global 
de Saúde, este assunto voltou a ser debatido em um dos 
principais eventos deste ano para coordenar ações globais 
contra a pandemia. A China já anunciou o apoio à quebra 
da patente das vacinas contra covid-19. Com isso, muitos 
países pobres e menos desenvolvidos poderão ter acesso e 
sua população vacinar-se com mais facilidade.

Este é mais um gesto histórico em direção da suspensão 
dessas patentes. Durante a pior pandemia em 100 anos, 
o Itamaraty foi usado como instrumento de promoção 
ideológica abandonando os esforços internacionais para 
combater o novo coronavírus e enfraquecendo uma respos-
ta global à pandemia. Chegou a hora de rever esta hesita-
ção em fazer parte da coalizão internacional por vacinas e 
deixar de lado medidas deliberadas para pôr a política e a 
ideologia acima da Saúde pública.
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 nRodinei não seguirá no In-
ternacional e agora voltará 
ao Flamengo para fazer parte 
do elenco do técnico Rogério 
Ceni. O lateral-direito fez um 
excelente Campeonato Bra-
sileiro em 2020 e chega com 
a confiança alta para brigar 
pela posição no Rubro-Negro. 
Hoje se vê Islã, em fase regu-
lar, e Matheuszinho, buscan-
do seu espaço. É por isso que 
acredito numa disputa sadia e 
real na lateral-direita do time 
da Gávea. Rodinei não é só 
folclore. Ele é bom de bola!

VOLTA PARA BRIGAR 
NO FLAMENGO

VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

PARA MUDAR OS ARES 

A 
Série B do Campeonato Brasileiro come-
ça hoje e o Botafogo é o primeiro time 
carioca a estrear. O adversário será o Vila 

Nova, que tradicionalmente não é uma equipe 
“boba”. O Alvinegro precisa fazer tudo aquilo 
que não fez durante o Campeonato Carioca: 
vencer bem e projetar novos ares para a torci-
da. Marcelo Chamusca foi mantido no coman-
do, apesar do vice da Taça Rio, e ainda não con-
quistou a confiança dos alvinegros, mas pelo 
menos parece estar conhecendo melhor seu 
time. Inclusive deve repetir a escalação, agora 
também contando com Chay, novo reforço do 
clube e que fez um belo Campeonato Carioca 
vestindo a camisa da Portuguesa. A caminha-
da na segunda divisão não vai ser fácil, mas 
o Botafogo e seus jogadores têm que tentar a 
todo custo colocá-lo no lugar de onde nunca 
deveria ter saído: a elite do futebol brasileiro.

Chay celebra a primeira grande oportunidade na carreira

 nNenê vinha sendo ques-
tionado por parte da tor-
cida em relação ao seu 
desempenho em campo. 
Muitos queriam tirá-lo do 
time alegando que o meio 
precisava de velocidade. 
Porém, quando o assunto 
é decidir, ele está muito à 
frente dos outros - tirando 
o Fred, é claro. O meia tem 
um poder de finalização 
que poucos no futebol bra-
sileiro possuem. Nenê é o 
“Vovô” que ainda carrega 
muita qualidade. Tá on!

O VOVÔ NENÊ 
SEGUE ON NO FLU

DINAMITE MERECE ESTÁTUA 

 nO Vasco vai homenagear o Rei Pelé com um título de 
sócio-honorário. Até aí não me oponho a absolutamente 
nada, já que estamos falando do maior jogador da história 
do futebol e que tem uma identificação com o Cruz-Malti-
no. Mas o maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dina-
mite, não recebeu ainda algo que já deveria ter acontecido 
há muito tempo: uma estátua em São Januário. 

LU
CA

S 
M

ER
ÇO

N
 /

 F
LU

M
IN

EN
SE

 F
.C

SELEÇÃO BRASILEIRA
A Granja Comary, em Teresópolis, começou a receber os jogadores convocados 

por Tite para os jogos das Eliminatórias contra Equador e Paraguai, entre eles, 

Neymar, que chegou de helicóptero para os treinamentos com o grupo.

FLAMENGO

Em jogo morno, 
Flamengo empata 
em 0 a 0 com Vélez
As duas equipes fizeram uma partida apática no Maracanã, 
mas fecharam a fase de grupos da competição classificados

AFP

Vitinho entrou no segundo tempo, mas pouco produziu em campo e não foi eficiente para o Flamengo

E
m uma partida apá-
tica e sonolenta, Fla-
mengo e Vélez fica-
ram apenas no 0 a 0 

no Maracanã, no último jogo 
da fase de grupos da Liber-
tadores. Com o resultado, 
o Rubro-Negro garantiu a 
classificação às oitavas na li-
derança e os argentinos fica-
ram na segunda colocação. 
O destaque foi a forma como 
Gerson reagiu à substitui-
ção no segundo tempo, com 
cara de poucos amigos e sem 
cumprimentar Rogério Ceni.

O primeiro entre Flamen-
go e Vélez foi o retrato do gra-
mado do Maracanã: pífio. As 

duas equipes extremamente 
sonolentas poucos buscam o 
gol adversário. O Rubro-Ne-
gro, com um time muito espa-
çado, dava espaço aos argen-
tinos, que tomavam contato 
do jogo, com direito a maior 
tempo da posse de bola. A úni-
ca jogada de perigo do time 
carioca foi aos três minutos, 
quando Arrascaeta chutou de 
fora da área e acertou a trave 
de Hoyos. Na sobra, Gabigol 
não conseguiu aproveitar.

Diego Alves, de volta à 
equipe depois de cinco jogos 
seguidos como desfalque por 
conta de uma lesão muscu-
lar, fez defesas importantes. 

BOTAFOGO

Fogão estreia hoje na Série B

Agora é à vera. ‘Rei do aces-
so’, Marcelo Chamusca colo-
cará todo o conhecimento re-
lativo à disputa da Série B a 
partir de hoje, na estreia do 
Botafogo contra o Vila Nova, 
às 21h30, no Estádio Onésio 
Brasileiro Alvarenga, o OBA. 
O treinador, de 54 anos, foi 
uma escolha cirúrgica para 
comandar o projeto de reto-
mada à elite. 

Chamusca acumula qua-
tro acessos na carreira: com 
o Salgueiro, em 2013, da Sé-
rie D para a C; com o Guara-
ni, em 2016, da Série C para 
B; com o Ceará, em 2017, da 
Série B para a Série A e o 
Cuiabá, que estreia na Pri-
meira Divisão em 2021. 

Chamusca confia no Botafogo

DIVULGAÇÃO

“Acabamos o Carioca com 
um time consistente... Va-
mos começar com o senti-
mento que podemos evoluir 
muito. Vão chegar novos 
atletas. O calendário é po-

sitivo, a gente sai com sen-
timento que a equipe está 
consistente e competindo, e 
a postura nos deixa otimista. 
Vamos competir em um ní-
vel alto”, avaliou Chamusca.

Após o rebaixamento, o 
terceiro na história do clube, 
o Glorioso colocou em práti-
ca uma ampla reformulação, 
com a saída de destaques 
como Caio Alexandre, Pedro 
Raul e Matheus Babi e abriu 
caminho para a chegada de 
13 modestos reforços para o 
projeto de retomada à elite. 
À espera de Rafael Moura, 
ex-Goiás, o treinador crê 
que a montagem do elenco, 
dentro da realidade do clube, 
tem atendido as demandas.

Marcelo Chamusca acumula quatro acessos em sua carreira

VASCO FLUMINENSE

Cano elege gol contra o 
Flamengo o ‘mais bonito’
Germán Cano vive um gran-
de momento com a camisa 
do Vasco. Próximo de estrear 
pela Série B, o jogador, de 33 
anos, chegou a ser ventilado 
em clubes que disputam a Li-
bertadores e também equi-
pes da Série B. No entanto, 
para ele a escolha pelo Cruz-
maltino foi uma atitude cor-
reta que tomou na carreira.

“O Vasco me abriu as por-
tas aqui no Brasil. Cheguei 
a um futebol que não co-
nhecia. Sabia o que era, mas 
jogos atrás de jogos, me dei 
conta de muitas coisas boas 

que me aconteceram aqui no 
Vasco. O carinho da torcida, 
dos companheiros, da dire-
ção e de todo mundo. Isso 
para mim é muito importan-
te”, afirmou em entrevista ao 
portal “globoesporte.com”.

Em menos de um ano e 
meio de clube, Cano já dei-
xou a sua marca em 31 opor-
tunidades. Ao falar sobre 
qual o gol ele acha que foi 
mais bonito, o argentino es-
colheu a bola que colocou 
nas redes do maior rival. “O 
que fiz contra o Flamengo foi 
o mais bonito”.

Tricolor 
monitora o 
mercado
Classificado em primeiro 
no grupo, o Fluminense 
terá mais de um mês an-
tes de entrar em campo 
para disputar as oitavas 
de finais da Libertadores. 
O momento é de avalia-
ção do elenco e o clube 
carioca poderá fazer con-
tratações para reforçar 
o grupo. As informações 
são do portal “UOL”.

As posições considera-
das mais carentes são a 
laterais e o meio-campo. 
De acordo com o portal, 
as saídas de Yuri, Miguel 
e a lesão de Hudson, além 
do rendimento oscilante 
de Egídio e Danilo Bar-
celos podem fazer o clu-
be carioca realizar novas 
contratações.

Gerson deixou 
o campo muito 
insatisfeito após 
substituição e 
sequer falou com o 
técnico Ceni

O segundo tempo teve o 
mesmo roteiro, com exibi-
ção fraca dos dois times. Aos 
dez minutos, o Flamengo 
até ameaçou crescer no jogo 
e levou perigo ao Vélez. Fi-
lipe Luís tocou para Pedro 
na entrada da área. O ataque 
conseguiu o chute e mandou 
muito perto do gol de Hoyos.

O tempo passava, e a qua-
lidade técnica da partida só 
caia. Aos 29 minutos, Ro-

gério Ceni promoveu mu-
dança tripla no Flamengo: 
entraram Léo Pereira, João 
Gomes e Vitinho e saíram 
Gustavo Henrique, Diego e 
Gerson, que deixou o campo 
muito insatisfeito e sequer 
cumprimentou o treinador 
rubro-negro. Essa pode ter 
sido a última partida do ca-
misa 8 pelo clube carioca, 
pois, nesta sexta-feira, a 
tendência é que o jogador 

der uma resposta positiva 
ao time francês.

Com o resultado no está-
dio do Maracanã, o Flamen-
go terminou a primeira fase 
da Libertadores na lideran-
ça do Grupo G, com 12 pon-
tos conquistados. O Vélez 
ficou em segundo, com dez 
pontos. No próximo dia 1º, 
a Conmebol irá sortear os 
confrontos das oitavas de 
final da competição.
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ECONOMIA

Nova 

rodada 

do auxílio
O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, afirmou que o au-
xílio emergencial poderá ser 
renovado a depender da si-
tuação da pandemia. Segundo 
ele, se chegar no fim da última 
parcela prevista para julho, e 
a situação de calamidade não 
estiver controlada, será previs-
ta uma nova rodada.

“O auxílio emergencial é 
uma arma que nós temos e 
que pode sim ser renovado”, 
afirmou Guedes em promovi-
do virtualmente por entidades 
industriais. Durante a trans-
missão, hackers invadiram e 
transmitiram pornografia.

O prazo para contestar o au-
xílio cancelado termina hoje. 
O cronograma não vale para 
quem recebe Bolsa Família, 
que deve reclamar até 1º de ju-
nho. Recurso pelo https://con-
sultaauxilio.cidadania.gov.br.

Rio bate recorde de desemprego 
São 1,6 milhão de pessoas desocupadas no estado. O DIA mostra onde há mais de mil vagas disponíveis

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Empresas e ONGs oferecem vagas de empregos no momento em que o desemprego bate recorde no estado

O 
desemprego no Rio 
bateu recorde no 1º 
trimestre deste ano 
após um ano de pan-

demia. Segundo a Pnad Con-
tínua, do IBGE, divulga on-
tem, o estado terminou os três 
primeiros meses de 2021 com 
1,6 milhão de desocupados. 
Em comparação ao mesmo 
período de 2020, foram 316 
mil desempregados a mais, no 
período que teve início a pan-
demia. A taxa no Rio ficou em 
19,4%, ou seja, maior que a do 
país de 14,7%. O número de de-
sempregados no Brasil chegou 
a 14,8 milhões, com acúmulo 
de 880 mil pessoas a mais que 
estão sem ocupação desde o 
último levantamento. 

Para quem amarga a fila 
do desemprego, O DIA 
montou lista de empresas e 
ações que estão com vagas de 
trabalho abertas. Há mais de 
mil chances disponíveis. 

A Secretaria Estadual de 
Trabalho e Renda oferece 618 
oportunidades nas Regiões 
Metropolitana, Médio Paraí-
ba, Centro-Sul Fluminense e 
Serrana. O sistema faz análi-

se comparativa do perfil pro-
fissional de cada cadastrado 
com o da vaga disponibilizada 
pela contratante. É importan-
te manter cadastro atualizado. 
Para se inscrever ou atualizar o 
cadastro, é necessário ir a uma 
unidade com identidade, car-
teira de trabalho e compro-
vante de residência.

Na Região Metropolitana, 
são oferecidas 193 oportunida-
des. Há opções para pizzaiolo, 
vendedor e mecânico. Além de 
115 oportunidades para opera-
dor de telemarketing, tendo 
como pré-requisito ter o Ensi-
no Médio completo. 

Para consultar oportunida-
des, remuneração e exigências 
de cada função, o candidato 
deve ser cadastrado no Sine 
e pode consultar de maneira 
presencial em unidade da rede 
e pelos canais digitais: empre-
gabrasil.mte.gov.br ou apli-
cativo Sine Fácil. O cadastro 
pode ser feito ao enviar cur-
rículo para o e-mail vagas@
trabalho.rj.gov.br. 

OUTRAS VAGAS

Já a Comunidade Católica Ge-
rando Vidas tem 239 oportu-
nidades de trabalho. Há opor-
tunidades para cargos como 

auxiliar de depósito, auxiliar 
de limpeza, cozinheiro, aten-
dente, recepcionista, fiscal de 
prevenção e perdas, entre ou-
tros. Inscrições pelo www.tra-
balhobrasil.com.br. Mais in-
formações na página do Face-
book (https://www.facebook.
com/sougerandovidas).

A Luandre, especializada 
em soluções de RH, está com 
140 vagas para o Rio, como 
operador de loja, técnico de 
enfermagem, técnico de ma-
nutenção marítimo e consul-
tor de desenvolvimento mer-

cado. Os salários vão de R$ 1 
mil a R$ 7,5 mil. Candidatos 
devem se cadastrar no site 
candidato.luandre.com.br ou 
no app da Luandre nas plata-
formas iOS e Android.

A Droga Raia está com va-
gas abertas para farmacêuti-
cos. A empresa oferece treina-
mento, plano de carreira, salá-
rio compatível com o mercado, 
vale-transporte, vale-refeição, 
vale-alimentação, assistência 
médica, assistência odontoló-
gica, seguro de vida, Gympass, 
e convênio-farmácia. Currícu-

los para Vagas.com, no link: 
https://lnkd.in/eJnXU79 (é 
necessário selecionar a região 
em que deseja procurar vaga).

A Granito, empresa de 
soluções em pagamentos, 
abriu mais de 150 novas va-
gas para diversas regiões, in-
clusive no Rio. É preciso dis-
ponibilidade de início ime-
diato, com experiência em 
vendas externas, CNH ativa 
e veículo próprio. Os interes-
sados devem acessar o site: 
https://insights.randstad.
com.br/pt-br/vagas-granito.

FIQUE LIGADO

 N O  Z é  D e l i v e r y  e s t á 
com 166 vagas disponíveis 
para diversos níveis e espe-
cialidades. Em sua maioria 
estão relacionadas com a 
área de Tecnologia (Enge-
nharia, Produto, Design e 
Dados). Em Engenharia de 
Software, estão com o foco 
de trazer profissionais de 
desenvolvimento Backend. 
As inscrições podem ser rea-
lizadas na Página de Carrei-
ras da empresa - https://
jobs.kenoby.com/zedelivery

“Começamos 2021 com 
os mesmos desafios do ano 
anterior, porém em maior 
escala. Nossa tecnologia 
está muito mais robusta e 
temos um time técnico que 
entende para onde deve-
mos levar nossa arquitetura 
e como evoluí-la para supe-
rar os desafios que vemos 
pela frente”, conta Marcelo 
Malcher, diretor de Tecnolo-
gia do Zé Delivery.

Chances para 
Tecnologia

Alterado 
limite para 
pedir BPC
A Câmara dos Deputados 
aprovou a MP 1023/20, que es-
tabelece novos critérios para a 
concessão de BPC/Loas a pes-
soas com renda familiar per 
capita de até 50% do salário 
mínimo. Agora, a proposta 
será encaminhada ao Senado. 

O texto original definia 
como limite a renda per ca-
pita inferior a 1/4 do salário 
mínimo. Pelo texto aprovado, 
são três os critérios: o grau da 
deficiência, dependência de 
terceiros para o desempenho 
de atividades básicas da vida 
diária e comprometimento do 
orçamento do núcleo familiar 
com gastos médicos não ofer-
tados pelo SUS. Para idosos, 
apenas os dois últimos crité-
rios são aplicáveis.

MARINA CARDOSO

marina.cardoso@odia.com.br
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

A Fundação Leão XIII vai custear cinco bolsas integrais de 
servidores do órgão — que passaram por processo seletivo — para o Curso de 
Especialização em Administração Pública da Fundação Ceperj.  

CAPACITAÇÃO

Policiais podem ficar de 
fora do texto da reforma

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Poder de articulação de policiais e toda as forças de segurança já movimenta a Câmara dos Deputados

U
m movimento na 
Câmara dos Depu-
tados, encampado 
por parlamentares 

da bancada da bala, busca 
apoio para retirar policiais e 
outros agentes de Segurança 
Pública do texto da reforma 
administrativa (PEC 32). A 
avaliação, porém, é de que 
será difícil de emplacar essa 
medida, e a alternativa apon-
tada é abrandar regras para 
esses servidores. 

Uma emenda, de autoria 
do deputado Nicoletti (PS-
L-RR) — que é policial rodo-
viário federal —, por exem-
plo, amplia o prazo para as 
regras da reforma (se a pro-
posta passar) começarem a 
valer para a área. A sugestão 
de aditivo também prevê ou-
tras diferenciações em rela-
ção às demais carreiras do 
serviço público.

PREOCUPAÇÃO DO GOVERNO
Na verdade, o poder de arti-
culação das forças de segu-
rança, que já pressionam o 
Legislativo, preocupa parla-
mentares e governistas. E a 
mobilização dos policiais fe-
derais, rodoviários federais, 
policiais civis dos estados e 
outras carreiras do setor tam-
bém reforça a atuação das de-
mais categorias do funciona-
lismo para barrar o projeto.

PERTO DE SAIR

 n Uma medida que vem sendo 
defendida na Alerj e no gover-
no fluminense está perto de 
sair do papel. A Diretoria da 
ANP aprovou ontem a celebra-
ção de Acordo de Cooperação 
Técnica com o Estado do Rio, 

por meio da Secretaria de Fa-
zenda, para a fiscalização de 
Participação Especial, relativa 
aos gastos dedutíveis decla-
rados pelos concessionários 
sobre os campos produtores 
de petróleo e gás natural. 

Cooperação entre ANP e Fazenda

 n Já se antecipando a medidas 
que terão que ser implemen-
tadas por exigência do novo 
Regime de Recuperação Fiscal, 
a Alerj quer votar na próxima 
semana o projeto que aponta 
uma saída financeira para que 
os Poderes e instituições autô-
nomas não estourem gastos 
com pessoal. 

Hoje, audiência para tratar 
do tema, convocada pela Co-
missão de Tributação, abrirá 
caminho para a votação. Pre-
sidente do colegiado, o depu-
tado Luiz Paulo (Cidadania) 

confirmou que representantes 
do TJ, MP, TCE, Defensoria e go-
verno, além do Legislativo, fo-
ram convidados para a reunião. 

De autoria do presidente da 
Casa, André Ceciliano (PT), o 
PLC 40 prevê que as receitas 
previdenciárias provenientes 
de royalties e contribuições pa-
tronal (28%) e dos servidores 
(14%) sejam atribuídas pro-
porcionalmente aos Poderes.

Isso porque, com o RRF, os 
órgãos deverão passar a incluir 
inativos na conta de despesas 
com pessoal.

SOLUÇÃO PARA PODERES

Alerj quer votar semana que vem

Projeto será debatido em audiência antes de ir ao plenário

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

PROPOSTA

32/20

PEC foi entregue ao 
Congresso em setembro 
de 2020. Texto é uma das 
prioridades do ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
que defende reformulações 
no setor público desde o 
início de sua gestão

 > A PEC 32 ainda começa-
rá a ser analisada por uma 
comissão especial — etapa 
considerada fundamental 
para as articulações de de-
putados favoráveis ao tex-
to, oposição e servidores.

O texto prevê o fim da 

estabilidade e do regime 
jurídico único de futuros 
funcionários públicos e 
abre caminho para pro-
jetos complementares 
que vão enxugar carrei-
ras e cargos na adminis-
tração pública.

Fim do regime jurídico único
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PÇA.SECA R$260.000
Apartamento 3quartos, 
3banheiros, copa cozinha, 
área de serviço, piso frio, 
vaga garagem, reformado 
91m2. Aceito proposta. 
Tel.:(21)99636-0359. (Não 
aceito corretor)
 

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

 

ANDARAÍ R$750,00
Casas em pequena vila fecha-
da, (apenas 04casas) muita 
segurança, 1quarto, sala, 
cozinha, banheiro, area, te-
nho outras de R$350,00/ 
R$650,00. T.97606-1001.
 

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.
 

ENC. PRODUÇÃO 
Para fabrica de Sandalias e 
Chinelos de EVA. Comparecer 
com Carteira trabalho R.Ca-
pitão Bragança 273 Man-
guinhos 3868-8746 Atila ou 
Claudio/ whatsapp: 97191-
8844 Atila
 

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

 

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
 



As batidas envolventes de MC Kekel se encontram com o brega funk de MC Danny e o 
resultado é a música ‘Quem Mandou’. A faixa, produzida pelo DJ RD, ganhou arranjos de 
sanfona e teclado, trazendo também uma pegada dançante do forró. A parceria inédita já 
está disponível em todas as plataformas de streaming pela Som Livre. Com produção da 
KondZilla, o videoclipe traz Kekel e MC Danny se aventurando no palco de um karaokê de bar. 

FábiaOliveira

DE MC KEKEL

NOVO LANÇAMENTO 

DEU RUIM!

Multishow 

suspende gravações 

após surto de Covid 

nos bastidores

Nova faixa do cantor e compositor Felipe Ro-

driguez, a música ‘Rebeca’ ganhou um clipe 

gravado pela Flemy Filmes, em Belém do 

Pará, com um roteiro descontraído. A nova 

produção audiovisual foi criada e dirigida por 

Simony, noiva de Felipe, e foi protagonizada 

pela cantora Gretchen.

 “A Gretchen já é amiga da Simony há mui-

tos anos e agora do casal. Foi a Simony quem 

fez toda negociação para que ela participasse 

do clipe juntamente com o marido dela, Es-

dras de Souza, que faz o saxofonista no clipe”, 

diz o cantor sobre a escolha da Rainha do 

Bumbum para o projeto.

SIMONY DIRIGINDO 

CLIPE DO NOIVO

DIV
ULG

AÇÃO 

A
s gravações do Multishow, que 
vinham acontecendo nos estú-
dios do canal, na Barra da 

Tijuca, Zona Oeste do Rio, foram 
suspensas temporariamente, após o 
registro de casos de Covid-19 nos 
bastidores da emissora. Segundo a 
coluna apurou, entre os contamina-
dos estão funcionários e até inte-
grantes do elenco de alguns dos 
programas da casa. Há ainda a infor-
mação de que uma das funcionárias 
teria morrido por não resistir às com-
plicações da doença. No entanto, 
quando questionada, a assessoria do 
Multishow disse desconhecer que 
internamente haja caso de óbito 

relacionado à doença. 
Segundo consta, a ordem nos bastido-

res é que todos - equipes e atores - façam 
testes de Covid-19, que serão bancados 
pelo canal. No entanto, o alerta vermelho 
foi ligado, pois, segundo fontes da coluna, 
há uma preocupação interna com um dos 
casos em específico, que precisou de 
internação. A produção teria sido avisada 
que os médicos suspeitam da variante 
indiana neste paciente. Por enquanto 
ainda não se fala nem oficialmente e nem 
internamente sobre quando os trabalhos 
devem ser retomados.

Procurada para comentar a suspensão 

das gravações e os casos de Covid, a as-
sessoria do Multishow desconversou ao 
emitir o seguinte comunicado: “O Mul-
tishow segue com gravações no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, como o TVZ (RJ), 
Jojo Nove e Meia (SP) e Os Roni (SP). 
Todas com rígidos protocolos, definidos 
por algumas das maiores empresas de 
biossegurança, e em conformidade com 
as diretrizes dos órgãos de saúde. Os 
testes de Covid na equipe fazem parte da 
rotina de gravação, assim como a suspen-
são temporária das produções em caso de 
exame positivo para a Covid-19 de algum 
membro”.

Internamente 
comenta-se 
que em um dos 
casos há 
suspeita dos 
médicos da 
cepa indiana

DIVULGAÇÃO 

GIANNE CARVALHO/DIVULGAÇÃO MULTISHOW 
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LEXA PASSA POR CIRURGIA 
DE EMERGÊNCIA
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Na noite da última quarta-feira, o jogador de futebol 
Hulk comemorou a formatura de sua mulher, Camila 
Ângelo, em Medicina. Camila é sobrinha da ex-mulher 
e mãe dos filhos do craque, Iran Ângelo. “Você real-
mente é brilhante e capaz de muita coisa. Sua ambi-
ção por conquistar seus projetos pessoais te levou a 
mais uma vitória. Agora, você está formada e merece 
os parabéns! Que continue sempre nessa estrada de 
glórias e que as realizações estejam sempre presentes 
no seu caminho. Parabéns minha médica que Deus te 
abençoe sempre. Te amo”, escreveu ele.

Guilherme Abreu, ex-empre-

sário do atual secretário de 

Cultura do governo Bolsona-

ro, Mário Frias, usou o seu Fa-

cebook para fazer uma carta 

aberta ao seu antigo cliente 

e criticá-lo. 

 “Venho por meio desta, 

lembrá-lo que fui seu primei-

ro empresário na ‘Malhação’, 

da TV GLOBO. Como sempre 

tive oportunidades de lhe dar 

conselhos, exerço esse dever, 

de você parar de tirar fotos 

com cara de mau e armado. 

Você deveria trazer ajuda 

para a nossa classe artísti-

ca, verbas para os funcioná-

rios e similares para poder 

sobreviverem, trazer ideias, 

abrir carteiras de crédito e 

ser de verdade um defensor 

da classe. Li, tristemente 

que vc berra e humilha seus 

funcionários? Pra que? Por 

que andas, armado? Está 

devendo algo há alguém? 

Está sendo perseguido? 

Reflita e mostre com a sua 

gestão uma linha de crédi-

to para toda a nossa classe. 

E não chame a TV Globo de 

Globolixo, do qual foi seu 

primeiro emprego! Exerça 

seu cargo com celeridade 

e com inteligência para 

nos ajudar... Att Guilher-

me Abreu”.

CARTA ABERTA

HOMENAGEM

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Sabrina Sato 
realizou, na 
semana passada, o 
pagamento de uma 
indenização de R$ 
140 mil a um 
segurança que 
sofreu fratura 
exposta enquanto 
transitava em a 
motocicleta. Ele foi 
atingido por um 
Toyota Hilux, de 
propriedade da 
apresentadora da 
Record TV. Este 
acidente ocorreu em 
6 de julho de 2018 e a 
vítima permaneceu 
seis meses em 
tratamento. 
 O advogado do 
profissional de segurança afirma que o 
automóvel de Sabrina saiu abruptamente do 
supermercado Extra, sem dar sinal, 
objetivando fazer uma conversão proibida 
para chegar no sentido oposto da via, em 
direção ao Estádio do Pacaembu, no sentido 
em que seguia o condutor da motocicleta, uma 
Yamaha 250. Com a invasão da pista contrária, 
a vítima relata que foi atingida e arremessada 
com sua moto, batendo em outro carro, um 
Ônix. Ele ainda menciona que o motorista de 
Sato tentou fugir do local, mas foi impedido 
por outros motociclistas que o cercaram. O 
advogado acrescenta que seu cliente ficou 
gravemente ferido, sendo socorrido ao hospital 
Santa Isabel. Já o motorista de Sabrina foi 
encaminhado até a 23ª Delegacia de Polícia, 

em Perdizes, sendo 
feito o registro da 
ocorrência. 
 A vítima diz que 
passou por três 
cirurgias no tornozelo, 
ficando parcialmente 
manco, e por 
trabalhar como 
segurança, ficou 
inapto para realizar 
atividades de 
segurança pessoal, 
tendo vivido por 
meio de um auxílio 
doença que 
representa menos 
da metade da 
remuneração que 
ganhava na época 
da colisão. A 

apresentadora e o segurança 
fizeram um acordo amigável, para pagamento 
do valor de R$ 140 mil, sendo R$ 98 mil para a 
vítima e R$ 42 mil para o advogado, a título de 
honorários advocatícios. Os valores já foram 
quitados e o processo foi extinto no último dia 
14. 
 Em nota, a assessoria de Sabrina esclareceu 
o seguinte: “o caso citado já foi encerrado, com 
celebração de acordo entre as partes. A 
apresentadora cumpriu com suas obrigações 
legais. Diferentemente do que foi publicado, o 
motorista da apresentadora, ao colidir com o 
motociclista, imediatamente prestou 
assistência à vítima tanto no local e 
posteriormente ao acidente. No momento da 
colisão, Sabrina não estava presente e apenas 
seu motorista conduzia o veículo”.

SABRINA SATO PAGA R$ 140 MIL A 
MOTOCICLISTA APÓS ACIDENTE

Na última quarta-feira, Lexa deu entrada no Hospital São Luiz, no 
Morumbi, em São Paulo, para receber um atendimento emergencial. 
Segundo a coluna apurou, a cantora precisou ficar internada na uni-
dade para passar por uma cirurgia de emergência. O procedimento foi 
realizado ainda na quarta e foi considerado um sucesso. Ainda sem 
previsão de alta, a cantora operada pelo médico otorrinolaringologista, 
Luiz Cantoni, e segue se recuperando bem.
 “Amores, primeiramente não foi nada estético, foi uma emergên-
cia de saúde. Sangramento nasal e obscesso amigdaliano. Tenho um 
desvio de septo e  carne esponjosa horríveis. Sou asmática e sofro com 
a amigdalite, tive sangramento e operei... estou em recuperação. Obri-
gada pelas palavras de carinho, mas por hora não consigo falar... beijos 
cheios de amor para todos”, disse a cantora para tranquilizar os fãs.

EXTERNAS DE ‘GÊNESIS’

ACIDENTE COM ATOR INTERROMPE 
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Esta coluna de apenas seis leitores soube que, na semana passada, as gravações de ‘Gênesis’ que aconte-
ciam em uma pedreira localizada em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, precisaram serem interrompidas 
por algumas horas, devido a um acidente com um dos atores do elenco. O artista em questão foi picado 
por uma aranha do local e apresentou sintomas de dores e inchado na região picada. Imediatamente ele 
foi socorrido pela equipe da novela e encaminhado a um hospital mais próximo, onde recebeu todo aten-
dimento necessário. Por sorte, a picada do animal não era venenosa e o ator se recupera bem. As gravacões 
foram retomadas no mesmo dia, após a certeza de que nada grave aconteceu. Mas o ator acidentado só 
retornou ao trabalho no dia seguinte. 

Uma atriz da série ‘Segunda Chamada’, da GloboPlay, testou positivo para a Covid-19. Ela veio de Recife, mas ao 
desembarcar no Rio, inicialmente chegou a apresentar resultado negativo. “As gravações da segunda tempora-
da de ‘Segunda Chamada’ foram temporariamente suspensas esta semana, em cumprimento ao nosso protoco-
lo de segurança, após a confirmação de um caso de COVID-19”, informa a assessoria da plataforma.

COVID NA GLOBOPLAY

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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 NO STF derrubou a delação do ex-governador Sérgio Ca-
bral, fechada com a PF, na qual cita, sem rodeios, supos-
tas negociatas do ministro Dias Toffoli, de Aécio Neves e 
outros políticos e togados. A coluna apurou que Cabral só 
tem agenda de visitas com os citados para comprovações. 
Sua defesa insistia com a PF para abrir o inquérito, que, 
segundo conta, descobriria tudo se fosse a fundo. Cabral 
tem mais de 300 anos de condenação e muitos a cumprir 
em regime fechado. Sua situação agora vai piorar. Além 
de continuar trancado, no Rio, será alvo de processos 
na área civil e criminal movidos por Toffoli, a esposa do 
togado e um advogado suposto intermediador das vanta-
gens indevidas por sentenças favoráveis a políticos, que o 
ex-governador citou. A família de Cabral está revoltada. 
Contam que a PF poderia abrir o inquérito com ou sem 
delação para avançar sobre o que ele contou.

Quem diria 
 N Os ministros do STF, 

cuja maioria criticou tan-
to o MPF na Lava Jato, 
agora usam argumento 
para derrubar a delação 
de Cabral de que o MPF 
não validou as tentativas 
de acordo. 

Ou seja.. 
 N ... É como cuspir num 

copo d’água quente e be-
ber depois a água morna. 

Zona Sul 
 N O deputado federal Dr. 

Luizinho assumiu a pre-
sidência do Progressistas 
do Rio de Janeiro já fazen-
do mudanças: a sede do 
partido sai do Centro para 
Botafogo. 

Caldo entornou 
 N Na Paraíba, há um mo-

vimento sigiloso para o 
atual governador João 
Azevedo (Cidadania) 
apoiar Lula contra Jair 
Bolsonaro. Já o PSDB 
não suporta o PT que tem 
como presidente estadual 
o deputado federal Pedro 
Cunha Lima, filho do ex-
-senador Cássio Cunha 
Lima. Ambos estão ali-
nhados com o presidente 
Bolsonaro e o partido vai 
lançar candidatura pró-
pria no 1º turno. 

Fora do páreo 
 NPrestes a trocar o PSB 

pelo PT para disputar no-
vamente o governo da Pa-
raíba, Ricardo Coutinho 
tornou-se inelegível pelo 
TSE, numa votação de 6x1 
que não acolheu o recurso 
da defesa e poder concorrer 
a cargos políticos. Em 2014, 
ele havia sido condenado 
por abuso de poder econô-
mico e político a oito anos. 

#VotaKigali 
 NDia 2 de Junho, a Frente 

Parlamentar Ambienta-
lista faz evento online so-
bre a Emenda de Kigali. O 
projeto chegou à Câmara 
dos Deputados há exatos 3 
anos. De lá para cá, 120 paí-
ses já ratificaram, compro-
metendo-se a reduzir os 
gases HFCs em aparelhos 
de ar condicionado, uma 
das principais pautas mun-
diais do Meio Ambiente. 
Por aqui, nada avançou. 

Variantes 
 N Portugal não registrou 

morte por covid-19 nas 
últimas 48 horas, mas há 
mais de 500 infetados com 
o SARS-CoV-2, de acordo 
com o boletim divulga-
do pela Direção Geral da 
Saúde. Muitos brasileiros 
estão evitando voos que fa-
zem escalas na terra mãe.

Mudinho 
 N O ex-prefeito do Recife e 

atual secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Pernambuco Geraldo Ju-
lio está no cargo há cinco 
meses e até o momento 
não utilizou a mídia para 
falar das atividades e pro-
gramas de sua pasta. Usa 
sempre a secretária exe-
cutiva Ana Paula Vilaça. 

Respirando, por ora
 N Denunciado pela PF na 

compra de 500 “respira-
dores testados em porcos”, 
Geraldo Júlio está recluso. 

Um dossiê sobre a compra 
já chegou à CPI da Pande-
mia no Senado. 

Lerner 
 NNão é apenas um político 

que se foi. A morte do ex-go-
vernador do Paraná e ex-
-prefeito de Curitiba Jaime 
Lerner deixou os paranaen-
ses órfãos de um homem 
que idealizou e fez da ca-
pital referência ambiental 
no mundo, com parques e 
bosques em meio à selva de 
pedras, e a criação dos cor-
redores BRT com inovado-
res estações de embarque. 

CABRAL X JUDICIÁRIO

ASSISTINDO A TUDO

 N De um leitor que mora em 
Lisboa: as manifestações do 
presidente Bolsonaro, com aglo-
merações públicas e ausência 
de máscaras, são interpretadas 
como uma agressão ao mundo e 
não apenas ao povo irmão. A im-
prensa europeia passou do es-
panto à galhofa, comparando-
-os ao irracional. As autoridades 
fazem do silêncio obsequioso.

“Não existe almoço grátis”. 
Você já ouviu essa frase que 
é muito usada pelas pes-

soas que trabalham no mercado finan-
ceiro? Expressões como: dinheiro fácil, 
rendimento mensal garantido, fórmu-
las vencedoras, são formas de atrair o 
seu dinheiro pelo lado emocional. 

Em momentos de crise, como o que 
estamos vivendo agora, opções engano-
sas como compra de bitcoin com renda 
mensal garantida (pirâmide financeira), 
entre outras, crescem significativamen-
te, iludindo as pessoas a colocar dinheiro 
em busca de ganho rápido. Afinal o que 
é pirâmide financeira?

É uma prática criminosa de captação 
de recursos por uma empresa, que si-
mula negócios supostamente legítimos, 
para dar aparência de regularidade, fa-
zendo anúncios de investimentos ou 
oferta de trabalho, com a promessa de 
ganhos altos e em curto espaço de tem-
po. Esses ganhos são pagos com os apor-
tes de novos participantes. Enquanto ti-

O Brasil passa por um proces-
so crescente de controle das 
contas públicas, com seguidos 

cortes orçamentários. Há tempos as-
sistimos uma obsessão pelo superávit 
primário e mais recentemente pelo 
teto de gastos. Esse controle tem sido 
exercido através de contínuos cortes 
na programação de ministérios com 
montantes mais expressivos, até por-
que não se retira muito de quem tem 
pouco e, consequentemente, atinge a 
Saúde e a Educação.

No caso das Universidades Federais, 
as despesas correntes eram mantidas 
pelo Ministério da Educação e as pesqui-
sas e a excelência acadêmica pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico – FNDCT – da FINEP/ MCTI. Aos 
poucos, entretanto, o governo central foi 
promovendo, por anos, seguidos cortes 
tanto em um como em outro ministério, 
vetando a maior parte das receitas pro-
venientes do FNDCT e avançando sobre 
as rubricas de investimento e despesas 
de custeio das universidades.

O certo é que as Universidades Fe-
derais do Brasil têm contribuído de 
forma significativa para o ajuste fis-
cal e controle das finanças públicas 
da nação há anos. Dependendo da 
data base e da metodologia é possí-
vel encontrar diversos números, to-
dos muito expressivos, corroborando 
esta assertiva. Entretanto, o governo 
brasileiro tem mantido o modelo de 
ampliação do número de Universida-
des, Escolas/Faculdades. Isso sem fa-
lar de campi avançados, atividades e 
toda espécie de decisões que refletem 
o anseio de fazer política e de aumen-
tar a prestação de serviços.

Ademais, no Brasil não há incentivo 
à especialização. Cada universidade se 
propõe a executar, ensino, pesquisa e 

A navalha na carne

‘Não existe almoço grátis’

Myrian Lund 
economista e 
professora dos 
MBAs da FGV

Benedito 
Adeodato 
vice-reitor da 
UNIRIO

ver adesão de novos clientes, a expansão 
da pirâmide continua até o momento 
que faltará dinheiro para pagar todos os 
compromissos.

As pirâmides são, em geral, baseadas 
na oferta de produtos ou serviços que 
não têm valor relevante de mercado. 
Como identificar que é uma furada?

1)Você tem que usar como referên-
cia as aplicações tradicionais. Exem-
plo: a poupança está pagando 2,45% 
no ano, equivalente a 0,2019% ao mês. 
Aí aparece uma empresa oferecendo 
5% ao mês, 10% ao mês. Impossível! 
Não há milagre. Não há aplicação, 
nem mesmo no mercado de ações (ou 
qualquer outra renda variável), que 
proporcione ganho elevado de forma 
garantida e constante.

2)Mesmo que seu amigo, seu chefe, 
esteja aplicando há mais de um ano com 
aparente sucesso, não caia na tentação, 
pois é uma questão de tempo. Essa em-
presa vai fechar de repente, seja por in-
vestigação policial, seja por falha no de-
pósito de novos investidores.

3)Não existe uma custódia formal, 
local legalizado onde as operações são 
registradas, porque não houve ope-
ração no mercado financeiro. Toda 
aplicação, que você faz nos bancos e 

extensão de forma abrangente sem dis-
tinção de especializações. Essa consta-
tação demonstra uma contradição em 
termos. Ao mesmo tempo em que am-
plia as ações e a abrangência espacial 
e humana, subtraem os recursos orça-
mentários/financeiros para a consecu-
ção de seus objetivos precípuos. Óbvio 
que isso não poderia dar certo!

O “grito” dado pela UFRJ foi o desa-
bafo do BASTA! Da manifestação de-
sesperada de todas as federais. Não há 
mais como manter o modelo criado por 
volta da década de 1970 com expansão 
continuada, sendo ao mesmo tempo 
pilar de restrições orçamentárias con-
tundentes capazes de dilapidar as ins-
tituições, com mutilação contínua de 
suas finanças e patrimônio.

Urge uma discussão de fundo 

para redesenhar o papel e o finan-
ciamento das Universidades Fede-
rais do Brasil. Não basta, embora 
bem vinda, uma recomposição orça-
mentária pontual. É preciso repen-
sar a inserção destas instituições na 
sociedade brasileira, sua operacio-
nalidade e financiamento.

Não se trata de reduzir a discussão 
a interesses corporativos, nem mes-
mo de mera disputa de um segmento 
pela renda nacional e, ainda, a recusa 
a contribuir com as necessidades bá-
sicas de um povo sem recursos. Trata-
-se, oportuna e necessariamente, de 
adequar o papel institucional a seu 
financiamento numa sociedade cada 
vez mais dependente da cognição para 
o mundo do trabalho. Afinal trata-se 
de uma máquina portadora de futuro.

corretoras, tem registro e custódia for-
malizados, com acompanhamento dos 
órgãos reguladores, Banco Central e 
Comissão de Valores Mobiliários. 

4)Pesquise antes de investir, se o 
produto existe, se é regulado: www.
investidor.gov.br e www.bcb.gov.br.

Exemplo de investimento com ren-
dimentos maiores que a poupança?

Você não precisa ser rico para investir, 
mas precisa começar a investir para ser 
rico. Você pode começar a partir de R$ 
40 no Tesouro Direto, disponível e com 
custo zero em todos os grandes bancos. 
Lá você tem títulos para:

•Reserva de emergência – Tesou-
ro Selic – Valor mínimo aproximado: 
R$ 100. Dinheiro com liquidez diária. 
Pode usar a qualquer momento.

•Reserva para os sonhos – Prefixado 
– Valor mínimo aproximado: R$ 35. 
Você deve levar, preferencialmente, 
até o vencimento. Sair no meio do ca-
minho pode levar a prejuízos;

•Reserva para aposentadoria ou 
longo prazo (acima de 5 anos) - 

Tesouro IPCA+ - Valor mínimo 
aproximado: R$ 40. Você deve levar, 
preferencialmente, até o vencimento. 
Sair no meio do caminho pode levar a 
prejuízos.

DANIEL CASTELO BRANCO

ESPLANADEIRA

 N# Sete empreendimentos da rede Louvre Hotels Group – Brazil são 
contemplados no Prêmio Travellers’ Choice 2021. # Feira do Bem, que 
reúne expositores de marcas autorais nos segmentos de moda, artesana-
to, decoração e gastronomia acontece hoje e amanhã no Rio de Janeiro. 
# Divino Fogão lança primeira loja conceito da marca com slogan “Pra 
toda fome”, no Shopping Plaza Sul, em SP. # Associação Brasileira 
Crônicos do Dia a Dia é selecionada pela Sanofi Genzyme como uma das 
selecionadas no desafio global Agentes DA Mudança.

A seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, ações 

sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou financeira. Envio de 

sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior

Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter  

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

ARTE PAULO MÁRCIO



Novelas

o
d

ia
d

Presidente de honra 
da Estação Primeira 

de Mangueira, 
compositor se 

despede aos 96 anos, 
vítima da covid-19, 

deixando legado de 
valor inestimável

S
argento, sambista, cantor, 
compositor, mangueirense, 
pintor, escritor, pai, ator, 
vascaíno, baluarte e até 

youtuber... Definir Nelson Sargen-
to não é tarefa fácil.

Presidente de honra da Es-
tação Primeira de Mangueira, 
ele saiu de cena, ontem, aos 96 
anos, vítima da covid-19, mas 
já havia alcançado a imorta-
lidade no final da década de 
1970, quando fez sua canção 
mais famosa, ‘Agoniza, Mas Não Morre’, 
gravada por Beth Carvalho. A partir dali 
entraria, definitivamente, para o hall dos 
grandes nomes da MPB.  

Compositor de mais de 400 
canções, como ‘Falso Amor 
Sincero’ e ‘Encanto da Pai-
sagem’, Nelson Sargento nas-
ceu na Praça XV. Torcedor do 
Vasco da Gama, foi morar na Man-
gueira aos 12 anos e despontou para a 
música ainda na adolescência. 

Compôs com Alfredo Português e Ja-
melão, em 1955, o samba-enredo ‘Pri-
mavera’, também chamado de ‘As Qua-
tro Estações do Ano’, considerado um 
dos mais belos de todos os tempos. Nos 
anos 1960, participou do antológico es-
petáculo ‘Rosa de Ouro’, idealizado por 
Hermínio Bello de Carvalho, e integrou 
o conjunto A Voz do Morro, ao lado de 
Paulinho da Viola, Zé Kéti, Elton Me-
deiros, Jair do Cavaquinho, José Cruz e 
Anescarzinho do Salgueiro. 

LITERATURA, CINEMA E PINTURA
Foi parceiro de Cartola, Carlos Ca-
chaça, Darcy da Mangueira, João de 
Aquino, Dona Ivone Lara, Pedro Amo-
rim, Daniel Gonzaga e muitos outros. 
Escreveu os livros ‘Prisioneiro do Mun-
do’ e ‘Um Certo Geraldo Pereira’. Atuou, 
ainda, nos filmes ‘O Primeiro Dia’, de 
Walter Salles e Daniela Thomas, ‘Orfeu’, 
de Cacá Diegues, e ‘Nelson Sargento da 
Mangueira’, de Estêvão Pantoja, que 
lhe valeu o prêmio Kikito, no Fes-
tival de Gramado, pela melhor 
trilha sonora entre os fil-
mes de curta-metragem. 
Outra grande paixão era a 
pintura.

Nos últimos anos, apesar da 
idade avançada, continuou 
a criar projetos e lançou seu 
próprio canal no YouTube, 
em que entrevistava amigos 
de profissão, como Monarco, 
baluarte da Portela. Em 2018, 
celebrando os 90 anos da Man-
gueira, fez uma turnê grande de 
sucesso pelo estado do Rio com o cantor 
Criolo. Em 2020, desfilou na Mangueira 
como José, pai adotivo de Jesus.

Ao completar 96 anos, em julho do 
ano passado, Nelson recebeu homena-
gens em formato de uma cantata virtual 
por ícones da MPB e das artes. 
Mar’tnália, Alcione, Paulinho da 
Viola, Preta Gil, Tia Surica, Monarco, 
Regina Casé e Moacyr Luz se juntaram 
em um coral para celebrar o músico.

O prefeito Eduardo Paes lamentou a 
morte do sambista. “Queríamos nós que 
Seu Nelson fosse imortal como o samba 
que ele tanto amava. Mas ninguém é. Por 
ironia do destino, ele nos deixa no ano 
em que não teve carnaval. Seu Nelson é 

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

MALHAÇÃO

 n Duca avança contra Pedro e 
João, e Nat desiste de contar a 
verdade sobre Heideguer. Cobra 
vê Nat e Duca saindo da fábrica e 
fotografa os dois. Gael e Dandara 
pensam um no outro.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Celina discute com Lourenço 
e pede para ele se afastar. Eva 
segue Ana ao vê-la sair com Ro-
drigo, e flagra os dois se beijando. 
Sofia diz a Vitória que não quer 
mais jogar tênis.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Micaela se emociona com a 
reação de Bruno ao receber a 
notícia de sua viagem. Helena 
acusa Hugo de estar ajudando 
políticos corruptos. Lúcia não se 
intimida com a ameaça.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Marian vai atrás de Duda e 
pede para passar o texto juntos. 
Ele diz que já havia combinado 
com Pata, mas acaba aceitando. 
Pata procura Duda.

20h30 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n Maria Marta vai para o Monte 
Roraima e pede para Helena 
manter sigilo sobre sua viagem. 
Cora implica com Elivaldo. Fer-
nando tenta atropelar Vicente.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n Ismael ameaça Omar. Abraão 
abençoa a união entre Gael e 
Eliza. Abimeleque comete uma 
gafe com a esposa Najla. Palith 
embebeda Ló, seu próprio pai, e 
põe em prática seu plano.

21h | RECORD | 12 anos 
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FOTOS DIVULGAÇÃO

NELSON NELSON 
IMORTAL IMORTAL 
SARGENTOSARGENTO

mais um que se vai por conta da 
doença que estamos lutando para 
vencer. Ele amava a vida, o samba, 
a Mangueira, a nossa cidade. Viva 
Nelson Sargento, eterno”. O go-
vernador Cláudio Castro também 
se pronunciou. “Nelson Sargen-
to deixou uma obra marcante, 
principalmente enaltecendo a 
sua querida Estação Primeira 
de Mangueira. Minha solida-
riedade a familiares, amigos e 
seus muitos admiradores, como 
também a todos que perderam 
pessoas queridas nesta pande-

mia”, disse.
A Mangueira divulgou nota de pesar. 
“Nelson deixará saudades em todos 

os amantes do samba e da cultura 
brasileira. A semente plantada por 

ele rendeu frutos que estarão eter-
nizados junto à certeza de que o samba 

agoniza, mas não morre jamais. Vai, ami-
go Nelson, com seu jeito fino e elegante, 
se juntar a Cartola, Nelson, Jamelão e 
outros bambas, fazer uma roda de samba 
e olhar por nós.”

DESIDRATAÇÃO E ANOREXIA
Nelson Mattos, seu nome de batismo, esta-
va internado em estado grave na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto 
Nacional de Câncer (Inca). O músico che-
gou ao local no último dia 20 com quadro 
de desidratação, anorexia e significativa 
queda do estado geral. Após passar por 
exames, foi constatado que o cantor estava 
infectado pela covid-19. No sábado (22), ele 
precisou ser transferido para a UTI após 
apresentar piora do padrão ventilatório e 
hipertensão, tendo que respirar com auxí-
lio de máscara de oxigênio. Pouco depois 
foi intubado. Nelson Sargento chegou a 
receber as duas doses da vacina contra 
a covid-19, a última no dia 26 de feverei-
ro. Apesar de todos os esforços terapêuti-
cos utilizados, ele morreu às 10h45 de on-

tem. O sambista era paciente 
do Inca desde 2005, quando 
foi diagnosticado e tratado 
um câncer de próstata.

Ele deixa mulher e 
filho.

O samba está de luto. Nós 

erámos carne e unha. Eu 

ia na Mangueira e ele ia 

na Portela. Tinha uma 

união muito grande”

MONARCO, baluarte da Portela

Ele pertenceu a uma 
linhagem de homens... 
Era um lorde na maneira 
de se comportar, de se 
vestir e de falar”
ALCIONE, cantora

MONARCO E NELSON SARGENTO

Perdemos nosso amigo. 

Grande sambista. Vá com 

Deus! Nelson Sargento 

contribuiu muito para a 

nossa música”

ZECA PAGODINHO, cantor



Horóscopo

Aproveite o seu lado mais ambicioso. Pode evoluir 
bastante ou alcançar algum objetivo. No 
relacionamento, vai se aproximar do companheiro. 
Cor: roxo.

Viva novas experiências. Só que priorize atividades 
caseiras. Assista um filme que nunca viu ou comece 
um livro. Surpreenda na intimidade com o parceiro. 
Cor: branco.

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Novas oportunidades para a sua carreira podem surgir, 
não as deixe passar. Mostre do que você é capaz. 
Realize as suas fantasias mais ousadas com quem 
ama. Cor: escarlate.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A Lua indica unir-se aos colegas no trabalho. Vai ter 
uma maior facilidade para resolver os seus 
compromissos. Romance com amigo recebe ótimos 
estímulos. Cor: caramelo.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Fique atenta às oportunidades profissionais. Se você 
está desempregada, um trabalho pode pintar. Esteja 
preparada. Os desejos estarão à flor da pele no amor. 
Cor: verde-limão.

LEÃO
23/7 a 22/8

A Lua deixa você mais extrovertida. Contagie todo 
mundo na vida pessoal e profissional. Capriche na 
sedução e renda-se a intimidade na vida a dois. Cor: 
verde-musgo.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Terá muita disposição no seu dia. Faça um esforço 
extra nas suas tarefas para se sentir orgulhosa de si 
mesma. Ótima fase para programas caseiros na 
relação. Cor: preto.

LIBRA
23/9 a 22/10

A Lua aumenta a sua habilidade de comunicação. 
Será mais fácil negociar. Você pode garantir grandes 
acordos. Aproveite a sexta-feira para namorar 
bastante. Cor: pérola

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Excelente momento para se dedicar mais às finanças. 
Faça horas extras e aumente a sua produtividade no 
trabalho. Na paquera, invista em alguém do trabalho. 
Cor: rosa-bebê.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Utilize a sua criatividade, principalmente no trabalho. 
Pode ter grandes ideias. Pode ganhar uma grana extra 
por sorte. Na união, os astros fortalecem a sintonia. 
Cor: dourado.

Tente se afastar de ambientes barulhentos. Trabalhe 
em casa, se possível. Vai ter melhores resultados se 
estiver sozinho. No amor, seja mais carinhosa com o 
par. Cor: prata.

Trabalhar em equipe será uma ótima opção para 
ganhar uma grana extra. Os astros garantem ótima 
sintonia com os amigos. Converse bastante e se divirta 
no relacionamento. Cor: azul-petróleo.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

Sophia Abrahão largou 
marido em ilha por briga

S
ophia Abrahão surpreendeu os 
fãs ao revelar que já fez o ma-
rido, o ator Sérgio Malheiros, 
passar por um perrengue da-

queles. No programa ‘Que História É 
Essa, Porchat?’, a atriz, que está na no-
vela ‘Salve-se Quem Puder’ e também 
na ‘Super Dança dos Famosos’, contou 
que estava trabalhando em uma festa 
de Réveillon e que durante o evento, ela 
e Sérgio tiveram uma briga feia. 

A festa de final de ano, no entanto, 
era em uma ilha e ela decidiu ir em-
bora e abando-
ná-lo lá, sem ter 
como voltar ao 
continente. 

“Eu não só lar-
guei ele na ilha. 
Eu larguei ele 
como um náu-
frago. Fui mexer 
na minha bolsa 
e achei a carteira 
do Sérgio, a cha-
ve da nossa casa, 
a chave do car-
ro dele e o carre-
gador do celular 
dele. Se vira, ‘No 
Limite’,  vamos 
ver”, relembrou a 
atriz, aos risos.

DIVULGAÇÃO

Durante entrevista para 
Fábio Porchat, atriz 
surpreende e relembra 
perrengue com Sérgio 
Malheiros em Réveillon

JEFF SEGENREICH

Sophia 

revelou 

climão 

vivido com 

o marido, o 

ator Sérgio 

Malheiros
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