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Adeus a uma grande 
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CLIMA QUENTE 
ENTRE CASAL DO 
‘POWER COUPLE’ 

Brasil vira alvo 
de críticas por 
sediar Copa 
América 
Especialistas em Saúde alertam para risco de aumento das infecções 
por conta da circulação das delegações internacionais. BRASIL, P. 3 
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Relatório do Human Rights Watch aponta abusos pela polícia e 
pede que Ministério Público investigue o comando da Civil. P. 6

Edificação caiu sobre carro durante temporal em São Gonçalo. Três pessoas ficaram feridas.  P. 7

Queda de muro mata uma mulher

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO 
POR IDADE TEM PREVISÃO DE 
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BAILE FUNK NA ROCINHA TEM 
AGLOMERAÇÃO E DEZENAS DE 
PESSOAS SEM MÁSCARA. P. 4

Polícia indicia Jairinho por torturar filho de outra 
namorada. Menino de 3 anos teve perna quebrada. P. 5

 SÓ UM MONSTRO FAZ 
ISSO COM UMA CRIANÇA

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

Após derrota na estreia da 
Série B, Vascão conta com Cano 
para reagir contra o Boavista, 
hoje, pela Copa do Brasil. P. 8 
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As mais lidas
Online

Morre o bebê de 
Whindersson Nunes

FÁBIA OLIVEIRA

Whindersson Nunes 
homenageia o filho e 
fala de pessoas que 
desejaram a morte  

do bebê
FÁBIA OLIVEIRA

‘Não tem briga pela 
herança’, diz  

mãe de MC Kevin
DIVERSÃO

DE OLHO NAS 
CONTAS DE 2020

 N O Tribunal de Contas do 
Estado realiza hoje sessão 
especial para apreciar as 
Contas de Governo dos che-
fes do Executivo do estado 
referentes ao ano de 2020, 
sob responsabilidade de 
Wilson Witzel e Cláudio Cas-
tro. Análise visa verificar se 
limites constitucionais de in-
vestimentos em áreas como 
Educação e Saúde foram 
cumpridos ao longo de 2020. 

A CPI que investiga a queda na arrecadação de receitas com-
pensatórias da exploração de petróleo e gás no estado se 
reuniu ontem novamente com representantes da Petro-

bras. Depois de o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo (Cida-
dania), cobrar insistentemente, a Agência Nacional de Petróleo 
e Secretaria de Fazenda anunciaram que vão assinar até dia 14 o 
convênio de Cooperação Técnica com o Estado do Rio, por meio 
da Secretaria de Fazenda para a fiscalização de Participação Es-
pecial (PE), relativa a gastos dedutíveis declarados pelos conces-
sionários sobre os campos produtores de petróleo e gás natural. 

“A CPI vem cobrando a assinatura há dois meses, mes-
mo com a decisão do STF para celebração deste convênio. 
O estado do Rio detém 80% da produção de petróleo do 
país e a ANP dizia que só tinha apenas quatro profissio-
nais para fazer a fiscalização dos repasses. Como quatro 
auditores fiscalizam as poderosas concessionárias de Pe-
tróleo e Gás?”, questionou.

ROYALTIES
Durante a reunião, Luiz Paulo lembrou ainda o quanto o estado 
vem sendo historicamente punido. Ele disse que previsão de 
arrecadação de royalties e PE para este ano é de R$ 13 bilhões. 
“Governadores fizeram acordo de compensação com a União e 
isso prejudicou o Rio. A União fará este ressarcimento ao esta-
do em 17 anos. Olha como este acordo foi desastroso”, disse. “O 
ICMS que deixamos de arrecadar do Petróleo é tributado no 
destino e não na origem. Esse é outro grande malefício”.

PETRÓLEO E GÁS

Insistência 
para se chegar 
a um acordo

 N Deputados votam amanhã 
na Alerj projeto de lei que 
autoriza o poder executivo a 
implantar programa de estí-
mulo operacional a policiais 
civis e militares para atuação 
no combate ao transporte 
irregular de passageiros no 
estado. A proposta é de auto-
ria dos deputados Anderson 
Moraes (PSL), Dionisio Lins 
(PP), João Peixoto (DC) e Jor-
ge Felippe Neto (PSD). 

DIVULGAÇÃO

CONTRA TRANSPORTE 
IRREGULAR

Acordo de 
compen-
sação com 
a União 
prejudicou o 
Rio”
LUIZ PAULO,
Deputado estadual

REPRODUÇÃO INTERNET

Após a cidade de Serrana, no interior de São Paulo, ter tido a popu-
lação vacinada em massa, um projeto concebido pela Fiocruz es-
tuda imunizar todos da Ilha de Paquetá. A ideia é legítima e deve 
sair do papel, porém, queremos ver Rio voltar a ser protagonista. 
Temos essa capacidade.

A chuva castigou a noite e o dia de ontem no Rio. Os problemas 
já são conhecidos, infelizmente. Atenção prefeitura para dar 
amparo, na checagem das sirenes, na manutenção da cidade. 
O que precisamos agora é de cuidado e planejamento.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

TCE avalia hoje contas de 2020
Deputado Luiz Paulo (Cidadania) preside CPI que ouviu representantes da Petrobras

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Inscrições abertas para cursos
Faetec oferece aulas de qualificação profissional. São 1,2 mil vagas gratuitas

DIVULGAÇÃO/FAETEC

A 
Fundação de Apoio 
à  Esco la  Técn i -
ca (Faetec) abriu 
ontem inscrições 

para vagas novas e rema-
nescentes em cursos de 
Qualificação Profissional 
de curta duração e Técni-
co de Nível Médio. Os edi-
tais para as 1,2 mil oportu-
nidades na ação de Bolsa 
Formação do Programa 
Novos Caminhos já foram 
divulgados e os interessa-
dos devem procurar o site 
da entidade (www.faetec.
rj.gov.br). As inscrições são 
gratuitas e as vagas serão 
preenchidas por sorteio. 

O edital para Qualifica-
ção Profissional é voltado 
para quem possui formação 
mínima de Ensino Funda-
mental I incompleto, de 

acordo com o curso preten-
dido. Já as vagas de Técnico 
de Nível Médio são ofere-
cidas na forma “Concomi-
tância Externa”, destinadas 
para quem está, no ato da 
matrícula, cursando o se-
gundo ou terceiro ano do 
Ensino Médio. 

“Os cursos de Qualifica-
ção Profissional, em virtude 
do curto tempo, permitem 

ao cidadão se capacitar ao 
mesmo tempo em que exer-
ce outras atividades, sem-
pre voltado ao mercado de 
trabalho, com a proposta 
de empreender novas pos-
sibilidades profissionais”, 
orienta Dr. Serginho, secre-
tário estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

“Estamos proporcionan-
do aos jovens que fazem o 
Ensino Médio em qualquer 
instituição de ensino com-
pletar sua formação com o 
nosso curso técnico. É uma 
oportunidade agregadora, 
pois atende todos os estu-
dantes do Estado do Rio de 
Janeiro”, declarou João Car-
rilho, presidente da Faetec.

INSCRIÇÕES GRATUITAS
As inscrições são gratuitas e 
as vagas serão preenchidas 
por meio de sorteio. Cada 
candidato só poderá fazer 
uma inscrição, que será 
vinculada ao CPF. O prazo 
para se candidatar termina 
às 14h, do dia 9 de junho. A 
divulgação do sorteio acon-
tecerá na mesma data e a 
matrícula será online.

Os selecionados vão re-
ceber no e-mail cadastrado 
as orientações para o envio 
da documentação necessá-
ria e o formulário para ga-
rantir a vaga. A previsão é 
de que as aulas comecem 
em julho. Os alunos bol-
sistas vão receber uma as-
sistência estudantil, com 
ajuda de custo para uma 
passagem municipal ida e 
volta, e também lanche.

Selecionados 
vão receber por 
e-mail orientações 
para enviar 
documentação

SAIBA MAIS

Confira áreas e oportunidades que estão disponíveis

 N Para os interessados em 
Qualificação Profissional, há 
cursos de Agente de Recep-
ção e Reservas em Meios de 
Hospedagem, Assistente Ad-
ministrativo, Carpinteiro de 
estruturas de telhado, Con-
feiteiro, Costureiro, Eletricista 
de Automóveis e Predial de 
Baixa Tensão, Encanador Pre-
dial, Figurinista, Instalador e 
Reparador de Redes de Com-

putadores e Mecânico (diversos). 
Há também vagas para cursos 

de Modelista de Roupas, Opera-
dor de Fresadora com Comando 
Numérico Computadorizado, Ope-
rador de Empilhadeira, Pedreiro de 
Alvenaria, Pintor de Automóveis, 
Recepcionista em Serviços de Saú-
de, Salgadeiro e Soldador.

Já as oportunidades abertas 
na formação Técnica são para 
Administração, Automação 

Industrial, Cozinha, Dança, 
Edificações, Eletrônica, Ele-
tromecânica, Fabricação 
Mecânica, Informática para 
Internet, Informática, Logísti-
ca, Manutenção de Máquinas 
Navais, Manutenção Metro-
ferroviária, Mecânica, Meio 
Ambiente, Modelagem do 
Vestuário, Prótese Dentária, 
Rede de Computadores e Se-
gurança do Trabalho.

As inscrições para os cursos da Faetec são gratuitas e as vagas serão preenchidas por sorteio

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br



BRASIL

laxarem nos momentos de fol-
ga desses pilares que são fun-
damentais. Sugiro que todos 
sejam responsáveis por res-
ponder um questionário com 
uma declaração de bem-estar 
fazendo com que sempre revi-
sem quando tiverem sintomas 
frequentes da covid-19, porque 
a enfermidade pode ser muito 
leve no início e pode contami-
nar outras pessoas”, afirmou 
Edimilson Migowski.

‘ABSURDO COMPLETO’
Chrystina Barros, pesquisa-
dora em saúde da UFRJ, fri-
sou que a Copa América no 
Brasil é um “desrespeito total 
à vida”. “É um absurdo com-
pleto. Simboliza o desrespei-
to total à vida. Vai na contra-
mão de tudo o que o mundo 
mostra que é o caminho certo 
para controle da covid. Ainda 
que os jogos aconteçam sem 
público, haverá um número 
de profissionais envolvidos e 
pessoas de outros países que 
virão para cá”. 

Perguntada sobre uma 
forma sanitária segura, ela 
descartou qualquer possi-
bilidade: “Não existe bolha 
perfeita. Todas essas pessoas 
representam um risco tan-
to de trazer novas variantes 
quanto de levar e de aumen-
tar o volume de contamina-
ção. Por mais que se pense em 
medidas, recebemos, a 14 dias 
do início, a notícia de que ha-
verá a competição no Brasil. 
Nem tempo hábil para fazer 

os isolamentos mínimos ade-
quados existe”.

O infectologista Alber-
to Chebabo, integrante do 
Comitê de Especialistas do 
Enfrentamento à Covid do 
município do Rio, citou que 
em julho é possível que o Bra-
sil tenha uma nova onda de 
mortes e infectados. “O ris-
co é o mesmo que tinha de 

ir para Argentina, ou seja, a 
gente está no meio de uma 
pandemia, com aumento do 
número de casos, elevado nú-
mero de infecções, probabi-
lidade alta de que em julho 
estejamos ainda pior, com 
nova onda. Os riscos são de 
vir para um local que tem alta 
transmissão de vírus e se in-
fectarem. Não entendo por 
que sair da Argentina e vir 
para o Brasil, porque a situa-
ção é semelhante”.

Tânia Vergara, presiden-
te da Sociedade de Infecto-
logia do Rio (SBI), explicou 
que o Brasil vive um platô 
altíssimo no número de ca-
sos e mortes para covid-19: 
“Há estados, como o Paraná, 
que estão em franca ascen-
são novamente. São Paulo 
num platô altíssimo e com 
cidades com elevação do nú-
mero de casos. Evitar a trans-
missão fazendo um evento 
desse creio ser impossível. 
Precisaríamos ter coberturas 
vacinais elevadíssimas”.

COPA AMÉRICA NO BRASIL
CAUSA PREOCUPAÇÃO
Anúncio da nova sede gera críticas de representantes da área de saúde. ‘Aqui não estamos com a 
pandemia controlada. Não é seguro fazer a competição no país’, diz o infectologista Bruno Scarpellini

A 
realização da Copa 
América no Brasil, 
em junho e julho, 
após desistência da 

Colômbia e da Argentina, 
assusta os profissionais da 
área médica e científica do 
país. O anúncio da nova sede 
foi feito ontem pela Conme-
bol. O DIA ouviu professo-
res e infectologistas sobre 
os perigos de receber repre-
sentantes de outros países, 
como delegações, equipe de 
arbitragem, organização e a 
imprensa sul-americana, no 
momento em que o Brasil 
tem mais de dois mil mortos 
por dia de covid-19. 

“O risco é grande pelo nú-
mero de pessoas que vão cir-
cular pelo Brasil. Tanto do 
país, quanto de fora. Delega-
ções internacionais e jorna-
listas brasileiros e de outros 
países. Esse aumento de cir-
culação é preocupante, prin-
cipalmente porque são de di-
ferentes localidades. A chan-
ce que temos de transmitir 
o vírus e variantes é muito 
grande. Ainda que usem más-
cara é preocupante, porque 
temos situações, como a sala 
de imprensa, que são feitas 
em locais fechados e menos 
arejados. Aqui não estamos 
com a pandemia controlada. 
Não é seguro fazer a compe-
tição no país”, garante Bruno 
Scarpellini, infectologista e 
professor da PUC-Rio. 

O infectologista Edimilson 
Migowski explicou que em 
um ambiente controlado é 
“provável que a vinda ao Bra-
sil das delegações estrangei-
ras e imprensa ofereça algum 
risco, mas que o problema 
acontece nas horas de folga 
de todos entre os jogos”.

“Se as delegações e impren-
sa de cada um desses país 
vierem com os pilares de con-
tingenciamento da covid-19, 
como uso da máscara, vacina-
ção em dia, álcool 70% e evi-
tando aglomerações, é pouco 
provável que a vinda até o Bra-
sil ofereça algum risco adicio-
nal. O problema é que temos a 
possibilidade de as pessoas re-

Após desistência da Colômbia e da Argentina, Copa 
América será disputada em junho e julho no Brasil

ALBERTO JOÃO 
alberto.pereira@odia.com.br

LUCAS FIGUEIREDO / CBF

CPI DA COVID

Rogério 
Caboclo pode 
ser convocado

 NO vice-presidente da CPI 
da Covid, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP), proto-
colou um requerimento para 
a convocação do presidente 
da Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF), Rogério 
Caboclo, para explicar quais 
as medidas adotadas para 
a garantia de segurança sa-
nitária para a realização da 
Copa América no Brasil, entre 
13 de junho e 11 de julho. 

O vice-presidente da CPI 
diz que o Brasil foi surpreen-
dido com o anúncio de que a 
Copa América será realiza-
da no Brasil em plena pan-
demia. No requerimento, 
há o questionamento para 
a ida do presidente da CBF 
para saber quais medidas 
sanitárias serão adotadas 
durante o evento. “Diante 
desse cenário, esta Comis-
são Parlamentar de Inqué-
rito precisa ouvir o presiden-
te da CBF para saber que 
medidas foram tomadas 
para garantir a segurança 
sanitária dos brasileiros e 
das delegações estrangei-
ras durante a realização do 
evento”, indica um trecho 
do documento. 

Para barrar o evento, o de-
putado federal Júlio Delgado 
(PSB-MG) afirmou que vai 
acionar o Supremo Tribunal 
Federal (STF) contra a reali-
zação do torneio: “Estou en-
trando na Justiça contra a 
realização da Copa América 
no Brasil. Um absurdo!”. 

CIDADES

 NCom o anúncio do Brasil 
como sede da Copa Améri-
ca, a questão passou a ser 
a definição das cidades que 
receberão os jogos do tor-
neio. Até o fechamento des-
ta edição, uma reunião se 
encaminhava para definir 
Brasília — com as partidas 
de abertura e final — Vitória, 
Goiânia e Cuiabá como as se-
des da competição no país.  

O Maracanã logo chegou 
a ser cotado para sediar a 
final. Em nota, o Governo 
do Estado informou a O 
DIA que ainda iria se reunir 
para tomar uma decisão: 
“A decisão será pautada 
por critérios técnicos e pela 
situação da pandemia no 
estado”. Já o secretário es-
tadual de Saúde do Rio, Ale-
xandre Chieppe, informou a 
O DIA que não havia recebi-
do nenhum tipo de pedido 
ou documento para que o 
Rio fosse uma das sedes. 
O governo de Pernambuco 
anunciou que não quer fa-
zer parte das sedes.

Governos se 
posicionam

Internautas 
abusam dos 
memes para 
criticar

 L Menos de um dia 
depois da suspensão 
da Copa América na 
Argentina, o anúncio da 
Conmebol de que o Brasil 
será a sede gerou debate 
nas redes sociais. Mesmo 
indignados, muitos dos 
que se posicionam contra 
a realização do torneio 
recorreram ao bom hu-
mor para expressar seu 
posicionamento. De su-
gestões de mascotes a crí-
ticas ao governo federal, 
a Internet ficou recheada 
de memes hilários.
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Não entendo por que 
sair da Argentina 
e vir para o Brasil, 
porque a situação é 
semelhante”
ALBERTO CHEBABO, 
infectologista

Todas essas pessoas 
representam um 
risco tanto de trazer 
novas variantes 
quanto de levar e de 
aumentar o volume 
de contaminação”
CRHYSTINA BARROS, 
pesquisadora em saúde 
da UFRJ

DANILLO PEDROSA
danillo.pedrosa@odia.com.br

Colaborou Venê Casagrande
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Baile na Rocinha 
tem aglomeração
Um baile funk na Rocinha, 
na Zona Sul do Rio, teve 
aglomeração e pessoas 
sem máscara em pela pan-
demia da covid-19. O even-
to intitulado como ‘Baile 
de Moscow’ aconteceu na 
madrugada de sábado para 
domingo. De acordo com 
a PM, a equipe da UPP Ro-
cinha que estava em ativi-
dade de policiamento na 
Estrada da Gávea prendeu 
um homem com manda-
do de prisão em aberto e 
o conduziu à 12ªDP (cen-
tral de flagrantes). Em um 
vídeo postado no Twitter 
é possível ver muitas pes-
soas aglomeradas e sem o 
uso de proteção facial.

Em nota, a Polícia Mili-
tar informou que a atua-
ção da corporação segue 
protocolos técnicos, tendo 

como preocupação central 
a preservação de vidas - da 
população local e de policiais 
militares envolvidos na ação 
-, assim como as determina-
ções estabelecidas pela legis-
lação e por decisões judiciais 
vigentes.

“As unidades da Corporação 
atuam em apoio aos órgãos 
municipais e estaduais em 
suas respectivas atribuições 
com relação à fiscalização de 
ordenamento urbano e de en-
frentamento à pandemia de 
coronavírus. Quando aciona-
das, nossas equipes vão ao lo-
cal para averiguar a denúncia. 
Sendo necessário, as partes são 
encaminhadas para a delega-
cia”, dizia parte da nota da PM.

A corporação ainda ressal-
tou que a UPP Rocinha man-
tém suas equipes em policia-
mento padrão no local.

Hospital inaugura espaço para tratar 
pacientes com sequelas da covid-19
Pedro Ernesto, na Zona Norte, terá capacidade de atender até 300 pacientes por semana

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Pelo menos 10% dos pacientes mantém sintoma pós  recuperação

O Hospital Universitário Pe-
dro Ernesto (Hupe) inaugu-
rou, ontem, um ambulatório 
multidisciplinar para o trata-
mento de pessoas com seque-
las da covid-19. Diretor mé-
dico do hospital, Rui Teófilo 
Filho afirmou que pelo menos 
10% dos pacientes que se re-
cuperam da doença mantém 
algum sintoma após a recupe-
ração. A expectativa é atender 
300 pacientes por semana.

A equipe clínica responsá-
vel pelos atendimentos inclui 
médicos especialistas – car-
diologistas, neurologistas, ne-
frologistas e clínicos – além de 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
nutricionistas e psicólogos. 

Para conseguir atendimento, 
o paciente deverá ser inserido 
no Sistema de Regulação Úni-
ca (Sisreg), para só depois ser 
encaminhado ao Hupe.

Desde 2020, o Hospital 

Universitário Pedro Ernesto 
já trabalha com atendimen-
to de pacientes que tiveram 
sequelas do novo coronaví-
rus. O que antes era uma ala, 
agora se transformou em um 

Cariocas são imunizados contra 
covid-19 com base na faixa etária
Campanha vacinará pessoas de 59 e 58 anos esta semana. Previsão é de que sejam 30 mil doses por dia

REGINALDO PIMENTA

Antônia Nascimento, 59, foi a primeira a ser vacinada ontem com a retomada da imunização por idade

O 
Município do Rio co-
meçou ontem a va-
cinação ampla dos 
cariocas por idade. O 

calendário da semana contem-
plará pessoas de 59 e 58 anos. A 
primeira a ser imunizada foi a 
auxiliar de serviços gerais An-
tônia Nascimento, 59. Ela foi à 
Clínica da Família Estácio de 
Sá, no Rio Comprido, e disse 
ter o desejo de que todos pos-
sam receber as doses. 

“Eu estou muito feliz, por-
que a gente sabe que só com a 
vacina vamos combater esse 
vírus. Eu até me surpreendi 
de ser a primeira. Espero que 
quem chegue na idade certi-
nha possa se imunizar, para 
nos libertarmos dessa doença 
horrorosa e voltarmos a ser fe-
lizes”, afirmou.

Quem também comemo-
rou foi a servidora Rita Mar-
tins, 59, que cumpre isola-
mento social desde março de 
2020. E que usar máscara e ál-
cool em gel se transformou em 
hábito. “Finalmente chegou a 
minha vez e eu estou bem ali-
viada. Meu filho teve covid-19 
logo no início. Desde então, te-
nho feito o isolamento social e 
não saio de casa. Apesar disso, 
vou continuar mantendo os 
cuidados”, disse. 

A campanha vacinará pes-
soas de até 51 anos de idade 
até o fim de junho. O calendá-
rio obedece o critério de esca-
lonamento por idade e divi-

são por sexo. A cada três dias, 
pessoas de determinada ida-
de podem se vacinar, primeiro 
mulheres, seguido de homens 
e no terceiro dia vai o público 
em geral com repescagem de 
quem não se vacinou na data 
prevista. Conforme o secretá-
rio municipal de Saúde, Da-
niel Soranz, a prefeitura dis-
tribuirá 30 mil doses diárias.

“São mais ou menos 30 mil 
doses por dia, 180 mil por se-
mana, de 550 a 650 mil pessoas 
sendo vacinadas mensalmen-
te. Sempre que recebemos as 
doses aplicamos o mais rápido 
possível”, ponderou. 

CHUVA REDUZ MOVIMENTO
Por influência da chuva, o movi-
mento nos pontos de vacinação 
pela manhã que estava tranqui-
la. Mas Soranz pediu à popula-
ção para se imunizar também 
à tarde, pois a procura costuma 
ser menor no horário. A expec-
tativa é que até outubro toda a 
população maior de idade seja 
imunizada. Para julho, a cam-
panha  contemplará pessoas de 
50 até 42 anos; em agosto será 
41 até 33; setembro é de 33 até 
24 e no último mês será finali-
zada a atual meta de vacinação.

É necessário apresentar do-
cumento de identificação ori-
ginal com foto, CPF e, se pos-
sível, caderneta de vacinação 
para receber a 1ª dose. Não é 
preciso levar comprovante de 
residência ao posto.

ESTA SEMANA

Governo do estado começa calendário unificado

 NO governo do estado inicia 
nesta semana o calendário uni-
ficado de vacinação contra a 
covid. Os municípios terão auto-
nomia para empreender a cam-
panha, de acordo com realidade 
e particularidades de cada loca-
lidade. A capital, por exemplo, 
seguirá com o calendário pró-
prio um pouco mais adiantado, 
pois a prefeitura concluiu a con-
vocação dos grupos prioritários 
e iniciou a imunização por idade.

O calendário servirá como um 
referencial para que o estado possa 
ter um monitoramento amplo das 
campanhas municipais. Para que 
essa ação seja feita, foi determi-
nado que certos públicos mensais 
fossem vacinados até completar 
a imunização de toda a população 
adulta em outubro.

A partir de junho, as prefeituras 
devem encerrar a imunização de 
grupos prioritários e das categorias 
profissionais. No mesmo mês, o 

calendário estadual estabeleceu 
para as cidades imunizar tam-
bém por faixa etária de idade, 
entre 55 e 59 anos. 

Nos próximos meses a vaci-
nação seguirá apenas atenden-
do aos critérios de escalonamen-
to por idade. Cada mês atenderá 
um público com o recorte em 9 
anos. Em julho, pessoas de 54 a 
45 anos serão imunizadas; em 
agosto, 44 a 35; setembro, 34 a 
25 e outubro de 24 até 18 anos.

 > A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou 
ontem que pode vacinar 
todos os moradores da 
Ilha de Paquetá contra a 
covid-19. A iniciativa faz 
parte de um experimento 
científico para avaliar os 
efeitos da imunização em 
larga escala. 

Apresentada ao Comi-
tê de Especialistas do En-
frentamento à Covid-19, 
a proposta recebeu apoio 
dos especialistas. O avan-
ço no projeto, que depen-
de de um planejamento 
conjunto com a Fiocruz 
e o Ministério da Saúde, 
que deve imunizar cer-
ca de duas mil pessoas, 
além das mais de mil que 
já receberam a vacina 
contra o vírus. 

Segundo o secretário 
de Saúde, Daniel Soranz, 
o projeto é parecido com 
o que foi feito em Serrana, 
no interior de São Paulo, 
que reduziu as mortes 
por covid-19 em 95% após 
campanha massiva de va-
cinação, com mais de 75% 
da população imunizada.

Experiência 
na Ilha de 
Paquetá

ambulatório específico com 
cuidados especiais.

A equipe clínica responsá-
vel pelos atendimentos inclui 
médicos especialistas – como 
cardiologistas, neurologis-
tas, nefrologistas e clínicos 
-, além de enfermeiros, fisio-
terapeutas, nutricionistas e 
psicólogos. No local, todos os 
pacientes passarão por uma 
triagem da enfermagem, con-
sulta com clínico geral, ava-
liação de fisioterapia (moto-
ra e respiratória) e conversa 
com assistente social. Após o 
primeiro atendimento, os pa-
cientes serão encaminhados, 
se necessário, para as consul-
tas com especialistas.

Covid: Mulher morre em Campos
Secretaria monitora 
mais um morador 
que chegou de 
viagem da Índia

Mais uma mulher morreu víti-
ma de covid-19 após dar à luz 
em Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense. Sabriny 
Pessanha faleceu sábado. É a 
terceira morte de puérpera 
internada no Hospital Plan-
tadores de Cana. A unidade é 
referência para gestantes in-
fectadas pelo novo coronaví-

rus. A jovem Sabriny foi inter-
nada dia 15, mas não resistiu. 
As outras duas mortes foram 
registradas na sexta-feira.

Em 16 de maio, ela pas-
sou por uma cesárea e logo 
depois foi levada para a UTI, 
mas não resistiu às compli-
cações da doença e morreu 
duas semanas após dar entra-
da na unidade. O hospital não 
confirmou a idade da jovem e 
de quantas semanas Sabriny 
estava. O bebê recebeu alta e 
está aos cuidados da família. 
Para a unidade, familiares 
disseram que Sabriny ainda 
não havia tomado a vacina 

contra a covid-19. As outras 
duas vítimas da Covid-19, que 
morreram na sexta-feira, são 
Raiana Rangel Noemia e Mi-
lena de Souza Gomes, ambas 
de 23 anos.

O bebê de Raiana, que nas-
ceu de 24 semanas, não resis-
tiu. Já o de Milena, com 36 
semanas, segue internado em 
estado grave.

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Campos monitora 
mais um morador que chegou 
de viagem da Índia. Segundo 
o Centro de Informações Es-
tratégicas em Vigilância em 
Saúde (CIEVS/Campos), o 

homem de 50 anos chegou na 
sexta-feira.

Passageiros vindos da Ín-
dia que desembarcarem nos 
Aeroportos Internacional 
Tom Jobim (Galeão), na Ilha 
do Governador, Zona Norte 
do Rio, e no Santos Dum-
mont, no Centro do cidade, 
serão submetidos a testes 
de antígeno por equipes da 
Subsecretaria de Vigilância 
e Atenção Primária em Saú-
de, da Secretaria Estadual de 
Saúde. A realização do exame 
será obrigatória e os agentes 
vão atuar 24 horas por dia, a 
partir de hoje.

Uber fecha parceria 
com Prefeitura do Rio
A Uber fechou um acordo 
com a Prefeitura do Rio 
para apoiar a vacinação 
contra a Covid-19. A empre-
sa vai fornecer R$ 400 mil 
em códigos promocionais 
para apoiar o deslocamen-
to de servidores públicos 
da Secretaria Municipal de 
Saúde. Cada código promo-
cional dará viagens gratui-
tas para deslocamentos e 
serão usados exclusivamen-
te pelas equipes de Saúde 
da Família para a vacinação 
em domicílio de pessoas 

acamadas. O código precisa 
ser adicionado no aplicativo 
da Uber antes das viagens.

“Essa parceria vem ao en-
contro da necessidade de va-
cinação das pessoas acama-
das e com dificuldade de loco-
moção, mantendo a proteção 
para essas pessoas e suas fa-
mílias com a mesma qualida-
de e agilidade da assistência 
na imunização realizada nas 
nossas unidades”, comentou 
a subsecretária de Promoção, 
Atenção Primária e Vigilância 
da SMS, Ana Luiza Caldas.
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Menino de 3 anos baleado
Criança estava com tio quando pararam em um bar e foi atingida

ARQUIVO PESSOAL / WHATSAPP O DIA

Heitor foi da UPA de Senador Camará para o Hospital Albert Schweitzer

Um menino de apenas 3 
anos foi baleado no último 
domingo, em Senador Cama-
rá, na Zona Oeste. Heitor Ra-
fael estava com um tio quando 
parou em um bar para beber 
água e acabou atingido por um 
tiro no fêmur. Foi levado para 
o hospital e precisou passar 
por cirurgia, mas seu estado de 
saúde é considerado estável.

Segundo Sara Souza, mãe 
de Heitor, a criança saiu com 
um tio dela, que trabalha na 
Avenida Santa Cruz. Antes de 
chegarem no trabalho do tio, 
os dois pararam em um bar, 
pois o menino estava com 
sede. Heitor sentou em uma 
cadeira e o tio pediu a água. 

Quando o homem virou 
para pegar a bebida, ouviu 
um barulho na rua e o meni-
no começou a chorar. O tio 
pensou que tivesse se assus-
tado, mas logo percebeu que 
Heitor sangrava. “Quando o 
meu tio foi trazer água, Heitor 
estava chorando, aí falou para 
ele: ‘Não chora, foi um pneu do 
carro que estourou’. Quando 
meu tio olhou, estava pingan-

do sangue nele”, contou Sara.
Sara disse houve persegui-

ção entre um motoqueiro e um 
carro. “Era uma perseguição, 
a gente não sabe se era roubo, 
se foi briga de trânsito. Mas 
o motorista do carro atirou e 
acertou o Heitor. Um tiro acer-
tou na cadeira e o outro, meu 
filho. Sempre acerta o inocen-
te”, lamentou. 

O menino foi para a UPA 
de Senador Camará, de lá, 
transferido para o Hospital Al-
bert Schweitzer, em Realengo, 
onde foi operado. A PM infor-
mou que foi notificada que os 
tiros teriam sido disparados 
de um carro em direção a um 
bar na Avenida Santa Cruz. 

Dr. Jairinho quebrou a 
perna do filho de 3 anos 
de outra namorada
Polícia indicia Jairo de Souza por torturar mais uma criança e pede 
outra prisão preventiva. Mãe de menino também é indiciada

E
m março de 2015, 
Débora Saraiva, en-
tão namorada de 
Jairo de Souza, o Dr. 

Jairinho, passeava no Bar-
raShopping, na companhia 
do filho de 3 anos, quando 
recebeu uma ligação. Jairo 
pedira para levar a criança 
a uma festa, sozinho. A mãe 
consentiu. Quinze minutos 
após deixar o menino nas 
mãos de Jairo, ela recebeu 
outro telefonema: a criança 
havia fraturado o fêmur.

Levado ao hospital, o me-
nino passou a usar, por dois 
meses, um gesso que come-
çava no abdômen, descia por 
toda a perna fraturada, pe-
gava metade da outra, sen-
do ambas pernas unidas por 
outro gesso, com abertura 
somente para a criança de-
fecar e urinar.

A foto do menino imobili-
zado consta no relatório final 
do inquérito da Delegacia de 
Criança e Adolescente Víti-
ma (Dcav), concluído ontem, 
ao qual O DIA teve acesso 
com exclusividade.

No documento, o delegado 
Adriano França representou 
por mais uma prisão preven-
tiva de Jairo por tortura ma-
jorada. Além disso, indiciou 
Débora por tortura impró-
pria, ou seja, por ter se omiti-
do e não proteger o filho. Am-
bos também foram indicia-
dos por falsidade ideológica 
já que, no hospital, informa-
ram, em documento público, 
que o menino tinha sofrido 
um acidente automobilístico.

 > E m  d e p o i m e n t o 
prestado na Dcav, com 
policiais treinados 
para escutar crianças 
vítimas, foi constata-
do que o filho de Débo-
ra sofreu mais de uma 
tortura por parte de Dr. 
Jairinho. 

Em um dos casos, 
Jairinho teria dado 
remédio para Débo-
ra dormir, ocasião em 
que teria colocado um 
papel e um pano den-
tro da boca da criança, 
pisado em sua barriga 
com os dois pés, além 
de colocá-lo no carro, 
com um saco na cabe-
ça e rodar as ruas, de 
madrugada. O menino 
chegou a pedir socorro 
para a mãe, que parecia 
estar desmaiada.

As informações tam-
bém foram corrobora-
das pela irmã do meni-
no, que relatou aos po-
liciais o pedido de Jairo 
de ficar sozinho com o 
menino na sala.

Na manhã seguin-
te, Débora parecia es-
tar tão dopada, que foi 
necessário ser vesti-
da pela filha. A avó da 
criança foi na residên-
cia, ainda pela manhã, 
e tirou uma foto de Dé-
bora no sofá: ela pareci-
da estar drogada. Essa 
foto também consta no 
inquérito. 

Débora contou que 
notou pó branco em 
seu copo.

Agressão com 
pisões e saco 
na cabeça

BRUNA FANTTI
bruna.fantti@odia.com.br

PERFIL DE MONSTRO

Para delegado, Jairo é sádico: ‘Ele tem prazer em provocar a dor’

 NNo relatório concluído ontem, 
o delegado Adriano França afir-
ma que Jairo Souza tem perso-
nalidade sádica. “A explicação 
por tamanha compulsão so-
mente a psiquiatria forense po-
deria supostamente desvendar, 
mas o sadismo nas práticas fica 
latente, não podendo ser caso de 
inimputabilidade penal, pois o 
sadismo não é considerado uma 
doença, mas sim, um transtorno 
de personalidade que denota do 
ato de sentir prazer provocando 
dor em outrem”, escreveu.

Pa ra  o  i n v e s t i g a d o r,  o 

motivo de Jairo escolhia inten-
cionalmente mulheres solteiras, 
mães de crianças pequenas. “A 
motivação no sentido de a criança 
atrapalhar o relacionamento com 
a mãe não faz sentido se levarmos 
em conta que o investigado pode-
ria ter a mulher que quisesse e es-
colher as que não tivessem filhos, 
pelo contrário, a escolha era jus-
tamente as que possuíam filhos 
na mesma faixa etária entre 3 a 
5 anos de idade”, diz outro trecho.

Além disso, em seu depoimen-
to, Débora Saraiva relata pelo me-
nos quatro agressões que sofreu 

de Jairo de Souza.
Ela contou que o relaciona-

mento entre os dois teve início em 
novembro de 2014, um mês após 
começar a trabalhar na Câmara 
dos Vereadores do Rio. Logo, Jai-
ro alugou um apartamento para 
passar alguns dias com ela a sós e 
os filhos dela, na época com pouca 
idade. Foi nesse apartamento que 
o filho teria sido agredido, após ela 
ser dopada.

Em um dos relatos, Débora con-
tou que Jairo chegou a dar um chu-
te em seu pé, que fez ela quebrar 
um dos seus dedos. 

Em outra agressão, chegou 
a arrastá-la com um mata-
-leão; em outra vez, a esganou 
tanto que ela pensou que po-
deria morrer. 

Em uma das últimas agres-
sões, Débora conta que Jairo 
deu um soco no seu rosto den-
tro do carro em que estavam 
e o veículo chegou a ser para-
do por uma viatura. O policial 
insistiu em perguntar se ela 
estava bem, mas, com medo, 
ela não quis denunciar.

A reportagem não conse-
guiu contato com os citados.

Jairo já se encontra preso 
acusado de tortura e homicí-
dio contra Henry Borel, 4, que 
morreu no dia 8 de março, 
no apartamento em que o ve-
reador morava com Monique 
Medeiros, mãe de Henry. Ela 
também está presa pelo crime.

CASO APURADO APÓS HENRY
A tortura contra o filho de 

Débora só foi apurada após a 
morte de Henry Borel, quando 
a polícia, no decorrer da inves-
tigação, chamou ex-namora-
das do vereador para depor. 
Inicialmente, ela não relatou 
as agressões.

O caso foi, então, para a 
Dcav que recuperou documen-
tos da época do atendimento 
à criança, de quando ela fra-
turou o fêmur. Em um deles, 
ficou provado para a polícia 
que Débora mentiu: além do 
fêmur, a criança tinha hema-
tomas nas bochechas e assa-
duras nos glúteos, o que indi-
cava uma agressão. O menino 
também havia vomitado no 
carro e, uma psicóloga regis-
trou o pavor dele em pensar 
no veículo.

PROVAS
REPRODUÇÃOI

Débora Saraiva 
entregou foto ao 
delegado que mostraria 
estar dopada, na noite 
em que filho sofreu 
mais uma tortura. 
Criança sobreviveu, mas 
recorda trauma
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Entidade pede que MPRJ 
investigue cúpula da Civil
Para Human Rights Watch, houve violações de direitos humanos na ação do Jacarezinho

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

A operação da Polícia Civil no Jacarezinho resultou em 28 mortos

A 
organização interna-
cional Human Rights 
Watch, que denuncia 
de violações dos direi-

tos humanos, divulgou ontem 
relatório sobre a operação no 
Jacarezinho. A entidade cobra 
que o Ministério Público do 
Rio investigue a Polícia Civil 
e sua cúpula por ação que cul-
minou na morte de 28 pessoas, 
incluindo um policial. 

“A operação no Jacarezinho 
foi um desastre e trouxe muita 
dor aos familiares dos 28 mor-
tos, incluindo o policial”, disse 
José Miguel Vivanco, diretor 
da divisão das Américas da 
Human Rights Watch. “O Mi-
nistério Público do Rio deveria 
investigar minuciosamente 
não apenas os policiais direta-
mente envolvidos na incursão, 
mas também os comandantes 
que planejaram e ordenaram 
a ação, garantindo a devida 
responsabilização pelos abu-
sos e aparente destruição de 
evidências do local dos fatos”.

A Human Rights Watch ve-
rificou registros de ocorrência, 
documentos dos hospitais e 
judiciais, depoimentos de tes-
temunhas, além de fotos e ví-
deos de cadáveres. Segundo a 
pesquisa, que tem dez páginas, 
há evidências graves de viola-
ção de direitos humanos.

“Existem múltiplas evidên-
cias críveis de dilações muito 
graves de direitos humanos na 
operação. Inclusive, por exem-
plo, pessoas que relataram pe-
rante um juiz que elas viram 

dados de prisão. Para a Hu-
man Rights Watch, os manda-
tos não justificam operação de 
alto risco e letalidade. A enti-
dade afirma que a polícia só in-
formou o MP sobre a operação 
três horas após o início.

“Uma operação policial 
que tem como objetivo pren-
der membros de baixo esca-
lão de uma facção criminosa 
não pode ser considerada 
como um caso excepcio-
nal”, afirmou Muñoz.

Ligado à milícia, 
traficante é preso

A Polícia Civil do Rio 
prendeu Douglas Patrick 
Ferreira Baptista, 30, 
apontado como “geren-
te” do tráfico de drogas de 
Vargem Grande e Vargem 
Pequena, na Zona Oeste. 
Ele também fornecia dro-
gas na área do Recreio, se-
gundo a polícia.

No sábado, policiais da 
21ª DP (Bonsucesso) fize-
ram a prisão sem disparar 
nenhum tiro, a partir de 
um trabalho de inteligên-
cia. Com base em investi-
gação, foi possível identi-
ficar o dia e a hora em que 
Douglas Patrick, conhecido 
como ‘Banha’ buscaria nova 
carga de drogas.

Equipes monitoraram o 
deslocamento do veículo, 
um Fiat Siena preto, usado 
pelo traficante nesse tipo de 

compra. Os agentes fizeram 
a abordagem quando Dou-
glas retornava para a Zona 
Oeste pela Linha Amarela, 
após buscar o carregamento 
de drogas na comunidade da 
Vila do João, dominada pela 
facção criminosa Terceiro Co-
mando Puro (TCP).

O motorista do veículo Val-
dinei de Souza, 44, também 
foi preso em flagrante. Foi 
apreendida caixa de papelão 
preta com 70 pinos de cocaína 
com a inscrição “Complexo da 
Maré 3 pedra sobre pedra pó 
20 só o certo prevalece” e o avi-
so “qualquer violação, reclama 
na boca”. A região de Vargem 
Grande e Vargem Pequena é 
dominada pela milícia, que 
terceiriza a venda de drogas 
para o tráfico, obtendo meta-
de dos lucros. É o que a polícia 
chama de “narcomilícia”.

como a polícia executou pes-
soas. Também tem relatos de 
pessoas que foram agredidas 
pela polícia gravemente e a 
evidência de que a polícia des-
truiu provas. Ela removeu cor-
pos do lugar dos tiroteios com 
o objetivo de dificultar a inves-
tigação. Isso é extremamente 
grave”, disse César Muñoz, pes-
quisador da entidade.

Segundo documento envia-
do à PGR pela Polícia Civil, o 
objetivo era cumprir 21 man-

 > O documento desta-
ca que dos 200 policiais 
envolvidos na opera-
ção, apenas 29 foram 
ouvidos e em grupos de 
dois ou mais, com de-
clarações superficiais, 
em muitos casos, com 
apenas cinco linhas. 
A entidade diz que so-
mente 26 armas foram 
recolhidas para análise 
balística, e a perícia foi 
feita em só três locais 
dos 27 homicídios co-
metidos pela polícia.

“A Polícia Civil não 
deveria investigar su-
postos abusos cometi-
dos pela Polícia Civil. 
Isso não é uma investi-
gação imparcial e inde-
pendente. Tem que ser 
feita pelo Ministério 
Público Estadual”, dis-
se Cesar Muñoz.

O MP criou Força-
-Tarefa para investigar 
a operação. E que todos 
os policiais serão ouvi-
dos. A Polícia informou 
que a retirada de cor-
pos e feridos serão es-
clarecidas pela inves-
tigação que estão em 
andamento.

Documento 
destaca 
irregularidade

Draco faz operação 
na Gardênia Azul 
Policiais da Draco fizeram 
ontem  operação contra 
integrantes da milícia que 
atua na região da Gardê-
nia Azul. Entre os 14 alvos 
da ação, estava Leandro Si-
queira de Assis, conhecido 
como Gargalhone. Segun-
do as investigações, mesmo 
preso, ele exerce liderança 
sobre a organização e, por 
isso, a Polícia Civil avalia 
pedir que seja transferido 
para presídio federal.

Gargalhone divide o 

controle das atividades cri-
minosas na localidade, junto 
com Gustavo Teixeira da Sil-
va Nascimento, que saiu da 
cadeia há poucos dias, mas já 
encontra como foragido da 
justiça. A Draco afirmou que 
ele foi reconhecido em uma 
tortura dentro da Gardênia 
Azul, na semana passada. 

A especializada informou 
que, nos últimos dias, homi-
cídios foram cometidos na 
região, na disputa pela lide-
rança do território.
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Desocupação 
aconteceu em 
Santa Cruz, na Zona 
Oeste do Rio

Prefeitura 
derruba 18 
construções 
irregulares 

A Prefeitura do Rio demoliu 
ontem 18 imóveis construí-
dos em terrenos irregulares 
em Santa Cruz, na Zona Oeste. 
A desocupação dos espaços foi 
realizada às margens da Av. 
Cesário de Melo, pelas secreta-
rias municipais de Conserva-
ção (Seconserva) e a de Ordem 
Pública (SEOP. As construções 
haviam sido erguidas em área 
pública destinada à implanta-
ção de logradouro. 

Do total de edificações sem 
licença, três eram utilizadas 
para atividade comercial e já 
estavam concluídas, por isso 
foram desocupadas. As outras 
15 ainda estavam em fase de 
construção, por isso foram 
demolidas. De acordo com a 
SEOP, no local também foram 
desmarcados quatro terrenos 
que seriam loteados para cons-
trução de, aproximadamente, 
dez imóveis irregulares. Parti-
ciparam da ação a secretária 
de Conservação, Anna Laura 
Secco, o secretário de Ordem 
Pública, Brenno Carnevale, e 
subprefeito da Zona Oeste, Ed-
son Menezes. 

Mulher morre e três ficam 
feridos em São Gonçalo
Muro cai sobre um carro. Técnica de enfermagem estava com os tios e filha de 11 anos

ARQUIVO PESSOAL

Ana Paula morreu 
no acidente. Ela 
trabalhava como 
enfermeira em um 
hospital particular 
de Niterói

U
ma mulher morreu 
e três pessoas fica-
ram feridas com a 
queda de um muro 

sobre um carro na Rua Dal-
va Raposa, em Tribobó, São 
Gonçalo, Região Metropo-
litana do Rio, em meio ao 
temporal que atingiu a cida-
de na noite de domingo. Os 
três feridos foram socorridos 
ao Hospital Estadual Azeve-
do Lima (HEAL), em Niterói.

A técnica de enfermagem 
Ana Paula Oliveira, 34 anos, 
estava retornando do traba-
lho no final da noite, após dar 
plantão em um hospital par-
ticular de Niterói. Ela havia 
pedido para os tios e a filha 
irem buscar ela de carro no 
ponto de ônibus por causa da 
intensa chuva. Por volta das 
21h30, a técnica de enferma-
gem, os tios e a filha chegaram 
no portão de casa, foi quando 
ela desceu do veículo e o muro 
da casa do vizinho desabou 
em cima do carro onde a famí-
lia estava. Ana Paula morreu 
no local do acidente.

ALAGAMENTOS NO RIO

Rio das Pedras e Muzema, 
na Zona Oeste do Rio, regis-
tram alagamento na manhã 

zação às 23h30. A passagem 
de uma frente fria pela re-
gião sudeste mantém o tem-
po instável no Rio. 

Além dos alagamentos, 
moradores de Olaria, Jacare-
paguá, Santa Teresa e Campo 
Grande registraram queda de 
energia por conta da chuva. 
Também por conta da chuva, 
um supermercado na Barra 
ficou alagado no domingo. 

No shopping Via Parque, uma 
parte do teto chegou a desabar, 
mas ninguém ficou ferido. Em 
Caxias, o forro de um shopping 
também caiu sobre as escadas 
rolantes. Não houve vítimas.

De acordo com a Defesa Ci-
vil, foram acionadas 39 sirenes 
em 30 comunidades da cida-
de, entre 19h50 e 20h18 de do-
mingo, em locais onde a chuva 
passou dos 40 milímetros.

Programa pretende qualificar profissionais 
que atuam nas redes municipais de ensino

Governo faz programa 
para os professores

ESTEFAN RADOVICZ

Governador no lançamento do programa Rio+Alfabetizado

O governador Cláudio 
Castro anunciou, ontem, 
o programa Rio+Afalbeti-
zado, que prevê a qualifi-
cação de professores de al-
fabetização das redes mu-
nicipais de ensino. A pre-
visão é oferecer cursos de 
extensão e especialização 
para 6,4 mil profissionais.

O programa, que fun-
cionará em parceria com 
as prefeituras do estado, 
terá investimento de R$ 
6 milhões para custear os 
cursos dos docentes. Pro-
fissionais em qualquer ní-
vel de escolaridade pode-
rão fazer cursos de exten-
são que terão 180 horas e 
10 meses de duração. Os 
de ensino superior com-
pleto terão disponíveis as 

especializações, com dura-
ção de 360 horas.

“Nossa prioridade é co-
nhecimento, conhecimento, 
conhecimento. Para esse co-
nhecimento chegar na ponta é 
preciso um trabalho de estru-
tura, uma qualificação para 
que a nossa criança possa ter 
o aprendizado necessário. E 
hoje a gente dá um passo nes-
sa direção. Investir no profes-
sor é investir em educação”, 
comentou o governador.

O curso de extensão terá 
180 horas e 10 meses de du-
ração, sendo dirigido aos al-
fabetizadores com qualquer 
nível de escolaridade. Já o de 
especialização vai ter 360 ho-
ras e será voltado a docentes 
que possuam nível superior 
completo. 

de ontem, após a forte chuva 
que atingiu a cidade na noi-
te de domingo. Com bolsões 
d’água, os moradores en-
frentaram dificuldades para 
conseguir sair de casa. No 
Centro, motoristas também 
enfrentaram bolsões d’água 
na Avenida Brasil próximo à 
Rodoviária Novo Rio.

O Rio retornou do estágio 
de atenção para o de mobili-
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em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Campeonato Brasileiro 
mal começou e está ameaça-
do de ser paralisado novamen-
te com a realização da Copa 
América no Brasil. Eu me ar-
risco a dizer que nenhum time 
no mundo seria tão prejudi-
cado quanto o Flamengo se 
a competição não parar. Ga-
bigol, Rodrigo Caio, Gerson, 
Pedro, Éverton Ribeiro, Isla 
e Arrascaeta correm risco de 
convocação. Algo tem que ser 
feito porque, só com esses no-
mes, é mais do que meio time. 
Situação complicada...

O FLA NÃO PODE 

SER PREJUDICADO

DIVULGAÇÃO

ENTRE APLAUSOS
E DISCÓRDIAS

N
ão tem jeito. A polêmica da semana vai 
ser a realização da Copa América no Bra-
sil. A Conmebol entrou em contato e a 

resposta foi imediata: podemos fazer a com-
petição no país. Entre aplausos e discórdias, 
a questão da pandemia ainda assola o país, 
que já vem recebendo jogos há mais de um 
ano, mesmo com a situação. Entendo que será 
mais uma grande oportunidade para vermos 
os melhores jogadores do mundo em nossos 
gramados, mesmo que de longe. O Brasil se no-
tabilizou por receber grandes eventos nos úl-
timos anos e a Copa América 2021 vai ser mais 
um. É necessário ver a questão do calendário 
e em quais estados isso é possível, porém ver 
Messi, Neymar, Suárez, Cavani, Vidal, Sanchez 
e tantos outros craques da bola aqui vai ser es-
pecial. Aliás, na última, a Seleção se deu bem 
e conquistou a competição. Dessa vez vai ter 
novamente a grande responsabilidade de de-
fender o troféu em casa. Das polêmicas à parte, 
prefiro olhar para o esporte e o que esse evento 
pode nos trazer no meio de tanta tristeza que 
nos assola com a fase que vivemos.

 n A estreia do Vasco na 
Série B do Brasileiro foi 
extremamente preocu-
pante: 2 a 0 para o Operá-
rio dentro de São Januá-
rio em uma partida que o 
Cruzmaltino não acertou 
nada. Hoje, tem Copa do 
Brasil diante do Boavis-
ta, que é um adversário 
mais fraco, e mudanças 
devem acontecer no time 
de Marcelo Cabo (foto) 
para que a desconfiança 
da torcida, que já come-
çou, não tome conta.

ALERTA LIGADO 

NO VASCO

UM DOS GRANDES SE FOI

 nJanuário de Oliveira nos deixou ontem. Estamos falando 
de um dos maiores locutores das histórias do rádio e da TV 
no Brasil. 81 anos de bordões e narrações marcantes, além 
de apelidos para jogadores que até hoje são lembrados, 
como Sávio, o “Anjo Loiro”, e Ézio, o “Super Ézio”. Muita for-
ça à família e a todos que amam o futebol. Um dos grandes 
nos deixou, mas a história dele continua viva.
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CRIS ASSUME O LE MANS

Cristiano Marques Gomes, ou apenas Cris, foi anunciado ontem como o novo 

técnico do Le Mans, clube da Terceira Divisão da França. Velho conhecido do 

torcedor brasileiro, o ex-zagueiro teve o Vasco como último clube na carreira.

VASCO

Após a derrota na estreia na Série B, 
Gigante da Colina enfrenta o Boavista

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Cano é a esperança de gols hoje, diante do Boavista, em Bacaxá

D
efinitivamente, a 
primeira impres-
são não é a que fica. 
É  o  que o  Vasco 

terá a chance de provar no 
confronto com o Boavista, 
hoje, às 21h30, em Bacaxá, 
pela Copa do Brasil, após a 
decepcionante estreia na 
Série B do Brasileiro, mar-
cada pelo passeio sofrido na 
derrota por 2 a 0 para o Ope-
rário-PR, sábado, em São 
Januário. Em jogo, além da 
importante premiação de R$ 
2,7 milhões pela classificação 

para as oitavas de final, está 
a conquista do apoio do des-
confiado torcedor.

Apontado como um dos fa-
voritos à conquista da Série B, 
o Vasco não apresentou evo-
lução após a participação na 
Taça Rio. O simbólico título, 
confirmado nos pênaltis, após 
a derrota no tempo regula-
mentar para o Botafogo, mais 
uma vez expôs pontos fracos 
ainda sem solução, como o es-
paçamento de sobra e criati-
vidade de menos no meio de 
campo. Os erros individuais 

FLAMENGO

‘Vamos entrar querendo ganhar’

O Flamengo venceu o Pal-
meiras pela primeira rodada 
do Campeonato Brasileiro e 
bateu um rival direto na bri-
ga pelo título da competição. 
A vitória foi por 1 a 0, com 
gol de Pedro, após linda joga-
da de Bruno Henrique, que 
vinha recebendo críticas de 
alguns torcedores.

Após a partida, Bruno 
Henrique falou sobre a as-
sistência para Pedro e o 
momento do Flamengo na 
temporada 2021. “Fico mui-
to feliz pela partida. Sempre 
que tem a oportunidade de 
mostrar, estou ali para poder 
mostrar o motivo de vestir 
essa camisa. Às vezes, as coi-
sas não acontecem da forma 

Pedro festeja com Bruno Henrique

DANIEL CASTELO BRANCO

que a gente quer. Não é por 
falta de empenho e nem de 
trabalho”, disse, completan-
do: “Todo mundo erra e eu 
erro também. Mas sempre 
busco acertar. Fico feliz pela 

assistência. Foi uma jogada 
que é característica minha, 
em profundidade e velocida-
de. Consegui ganhar de dois 
marcadores do Palmeiras, vi 
o Pedro entrando e consegui 
colocar a bola no ponto certo 
para dar essa assistência”.

Bruno Henrique prosse-
guiu: “A gente não tem que 
ter peso (de estreia), não. 
Isso daqui (emblema com a 
taça do Brasileirão) foi por 
merecimento nesses dois 
anos. E esse ano a gente vai 
entrar novamente querendo 
ganhar mais um título”. Ago-
ra, o Flamengo terá dez dias 
para se preparar para o pri-
meiro duelo com o Coritiba 
na Copa do Brasil.

Bruno Henrique diz que clube briga por um título brasileiro

Meia defenderá o 
Equador em jogos 
pelas Eliminatórias 

FLUMINENSE BOTAFOGO

Convocado, Cazares 
será desfalque 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Cazares não joga contra o Cuiabá

O meia Juan Cazares foi con-
vocado para defender a se-
leção do Equador em jogos 
pelas Eliminatórias da Copa 
do Mundo. Com isso, o atle-
ta desfalcará o Fluminense 
contra o Cuiabá, no próximo 
domingo, pelo Campeonato 
Brasileiro. Cazares já ficaria 
fora dos jogos diante do Bra-
gantino, pela Copa do Brasil, 
por já ter entrado em campo 
na competição quando ainda 
atuava pelo Corinthians.

O Equador enfrenta o 
Brasil, na próxima sexta-
-feira, no Beira-Rio, em 
Porto Alegre, e o Peru, no 
dia 8, em casa, também 

pelas Eliminatórias.
Além de Cazares, o Trico-

lor terá o desfalque do za-
gueiro Nino, que estará a dis-
posição de André Jardine na 
seleção olímpica para os dois 
últimos amistosos de prepa-
ração para o Jogos Olímpicos 
de Tóquio, diante de Cabo 
Verde e Sérvia Sub-24.

Alvinegro 
anuncia 
Luís Oyama
O Botafogo chegou à 15ª 
contratação para a tem-
porada ao anunciar Luís 
Oyama. O volante do Mi-
rassol, de 24 anos, chega 
por empréstimo até o fim 
do ano e a diretoria alvi-
negra corre para regula-
rizá-lo a tempo para ficar 
à disposição do técnico 
Marcelo Chamusca para 
o jogo de sábado contra o 
Coritiba, no Nilton Santos.

Luís Omaya, que terá a 
primeira chance em um 
clube de fora do estado de 
São Paulo, é mais um nome 
do recente pacote de con-
tratações do Botafogo para 
a disputa da Série B. Recen-
temente, também foram 
anunciados o lateral Daniel 
Borges e o atacante Chay.

de Zeca e Andrey, no entanto, 
foram fatais no sábado.

Na Copa do Brasil, o aspec-
to técnico se tornou tão impor-
tante quanto o financeiro. Em 
mata-mata, a competição não 
perdoa erros. O empate em 2 a 
2 com o Boavista, pelo Carioca, 
prova que o Vasco precisará se 
superar para vencer o adversá-
rio fora de casa, ainda sem pe-
ças importantes como Castan 
e Marquinhos Gabriel, que se 
recuperam de lesões muscula-
res. Ricardo Graça e Sarrafiore 
são os mais cotados para ini-

ciar o jogo em Bacaxá.
“Até o clássico diante do 

Botafogo tínhamos como 
ponto forte o nosso meio, que 
estava bem encaixado e cria-
va boas oportunidades. Agora 
precisamos de calma para re-
verter esse momento em que 
oscilamos, avaliou Marcelo 
Cabo, após a derrota para o 
Operário-PR. O Vasco deve 
entrar em campo com  Van-
derlei, Léo Matos, Ernando, 
Ricardo Graça e Zeca; Andrey, 
Galarza e Sarrafiore; Morato, 
Gabriel Pec e Cano.

Na Copa 
do Brasil, 
Cruzmaltino 
quer reação

OBITUÁRIO

JANUÁRIO DE OLIVEIRA 1940 2021

 n A marcante voz que imorta-
lizou apelidos de craques do 
futebol brasileiro e criou ines-
quecíveis bordões que ainda 
insistem em ecoar na memória 
de uma legião de torcedores 
silenciou de vez na tarde de 
ontem com a confirmação da 
morte do ex-locutor Januário 
de Oliveira, em Natal. Diagnos-
ticado com pneumonia, ele es-
tava internado há 11 dias e não 
resistiu a uma parada cardíaca. 
Januário sofria de diabetes e já 
havia perdido a visão.

Natural de Alegrete, no Rio 
Grande do Sul, o narrador, que 
estava com 81 anos, marcou 
uma geração de torcedores pelo 
país. Ao emprestar sua voz à rá-
dios ou TV, o locutor gaúcho caiu 
nas graças dos cariocas, em es-
pecial, pela irreverência de suas 
análises e criação de bordões. 
Quem não se recorda de frases 
como: “Tá lá um corpo estendido 
no chão”, “cruel, muito cruel”, “si-
nistro, mas é muito sinistro”, “Ele 
sabe que é disso, é disso que o 
povo gosta”...

Feliz do jogador que tenha 

Criador de bordões inesquecíveis, 
ex-locutor morre aos 81 anos

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
/G

E

Januário: internado há 11 dias

ganhado um apelido de ‘batis-
mo’ de Januário, que valorizou a 
magia que imperava no futebol 
carioca na década de 90, em 
especial. O atacante Ézio foi pro-
movido a ‘Super Ézio’, quando o 
locutor soltava a voz para narrar 
os gols do artilheiro do Flumi-
nense. Apesar das diabruras em 
campo, Sávio, com dribles e velo-
cidade que infernizavam os mar-
cadores, era chamado de ‘Anjo 
Loiro da Gávea’. A velocidade de 
Valdeir, atacante do Botafogo, 
inspirou o apelido de ‘The Flash’.
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ECONOMIA

Auxílio emergencial do Rio 
sem data para ser pago
Inicialmente previsto para sair em abril, benefício continua com calendário indefinido

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

O programa prevê R$ 200 por mês e mais R$ 50 por filho menor

S
ancionado pelo gover-
nador do Rio, Cláudio 
Castro, no início de 
março e regulamen-

tado no fim do mês, o auxílio 
emergencial estadual, cha-
mado de Supera Rio, prome-
tido pelo governo ainda não 
tem data para ser pago. Ini-
cialmente previsto para ser 
liberado em abril, o benefício 
tem como alvo pessoas preju-
dicadas pelas medidas de en-
frentamento à pandemia. O 
programa prevê pagamentos 
mensais de R$ 200 e acrésci-
mo de R$ 50 para cada filho, 
limitado a dois menores.

Dois meses após a regula-
mentação, o governo ainda 
não informou como será o 
calendário. O DIA  vem co-
brando informações sobre o 
pagamento e não teve retor-
no. Ontem, mais uma vez o 
estado não respondeu. 

Aprovado pela Alerj no fim 
de fevereiro, o programa visa 
contemplar chefes de família 
com renda per capita igual ou 
inferior a R$ 178 e inscritos no 
CadÚnico nas faixas de extre-
ma pobreza ou pobreza, tra-
balhadores que recebiam até 
R$ 1.501 e tenham perdido o 
vínculo formal de trabalho a 
partir de 13 de março de 2020, 

MARINA CARDOSO
marina.cardoso@odia.com.br

IR: saiba o que fazer se 
não enviou declaração

MARCELLO CASAL JR/ AGÊNCIA BRASIL

É preciso apresentar declaração a partir da reabertura do programa

O prazo para entrega da de-
claração do IR 2021 (ano-
-base 2020) terminou às 
23h59min de ontem. Quem 
deixou de enviar está sujei-
to a multa com valor míni-
mo de R$ 165,74 e máximo 
de 20% do imposto devido. 
Até as 13h de ontem, a Re-
ceita recebeu 3,079 milhões 
de declarações, das 3,4 mi-
lhões esperadas para o Es-
tado do Rio. Se você não 
enviou o documento, con-
fira como se resolver com o 
órgão fiscal.

Segundo o professor do 
Ibmec RJ Paulo Henrique 
Pêgas, para regularizar a si-
tuação, basta apresentar a 
declaração, “a partir da rea-
bertura do programa, nor-
malmente um ou dois dias 
depois de vencido o prazo. 
E, logicamente, pagar a 
multa”, esclarece, acrescen-
tando que quem não decla-
rou e se enquadra na obri-

gatoriedade, também pode ter 
o CPF bloqueado. “Com isso, 
fica impedido de fazer concur-
so público, tirar passaporte e 
outros problemas”, afirma.

Como declarar o Imposto de 
Renda 2021 após o prazo en-
cerrado? O contador Washin-
gton Mendes orienta que será 
preciso verificar a versão do 
programa, “porque geralmen-
te muda e preencher os dados 
normalmente ou pode ser feito 
pela internet, caso tenha certi-
ficado digital E-CPF, pelo site 
da Receita. A facilidade é que 
caso não tenham lhe entregue 
todos os informes de rendi-
mentos, dá pra baixar pelo site 
através da opção “Consultar 
fontes pagadoras””, ensina.

Segundo a Receita, a de-
claração fica retida até que 
a divergência seja resolvida 
ou os documentos que você 
apresentar, para comprovar 
as informações declaradas, 
sejam analisados. Porém, se 
constatar um erro de preen-
chimento da declaração, deve 
retificar o documento.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

estando hoje sem qualquer ou-
tra fonte de renda.

Também estão entre os ap-
tos a receber o benefício os 
profissionais autônomos, tra-
balhadores de economia po-
pular solidária, agricultores 
familiares, microempreende-
dores individuais, agentes e 
produtores culturais, costurei-
ras, cabeleireiros, manicures, 
esteticistas, maquiadores, ar-
tistas plásticos, sapateiros, co-
zinheiros e massagistas, desde 
que cadastrados no CadÚnico 
e dentro dos critérios.

Os pagamentos serão men-
sais no valor de R$ 200 e ain-
da será feito um acréscimo de 
R$50 para cada filho, limita-
do a dois menores. Até então, 
o pagamento estava previsto 
para até dezembro. Porém, 
com o atraso no início da li-
beração do dinheiro, o benefí-
cio pode ser prolongado para 
além de 2021. 

O decreto estabelece priori-
dades. O primeiro lote, que be-
neficiará cerca 45 mil famílias 
(112 mil pessoas), contempla-
rá “incluídos no conceito de 
pobreza extrema, cadastrados 
no CadÚnico, com filhos me-
nores de 18 anos, pessoas com 
deficiência e idosos”. O segun-
do para famílias em extrema 
probreza, mas sem menores 
de idade, atingirá até 55 mil fa-
mílias (137 mil pessoas).

 > O decreto proíbe que ins-
tituições financeiras façam 
descontos “a pretexto de re-
compor saldos negativos ou 
de saldar dívidas preexis-
tentes”. Cria ouvidoria para 
avaliar recursos de indeferi-
mentos e institui câmara de 
resolução de conflitos com 
participação da Defensoria 
Pública e da PGE para solu-
cionar casos que não resol-
vidos pela ouvidoria.

Não podem receber: pes-

soas que não residam no 
estado, quem receber be-
nefícios previdenciários, 
assistenciais ou trabalhis-
tas, integrantes do Bolsa 
Família, que tenham auxí-
lio emergencial federal ou 
municipal, presos em regi-
me fechado e menores de 
18 anos, exceto no caso de 
mães adolescentes. Quem 
for elegível passará por ve-
rificação mensal antes do 
estado pagar

Sem cobrança de débito
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

O salário de maio será pago ao funcionalismo carioca no dia 8, como pre-
visto no calendário oficial. A data foi confirmada pela Secretaria de Fazenda. Os celetis-
tas das empresas públicas recebem no dia 7, já que sábado é dia útil para esse grupo.

NA CONTA

Câmara do Rio pode votar 
PL 60 na próxima semana

RENAN OLAZ/CMRJ

Criação do regime de previdência complementar será debatida hoje em audiência na Câmara Municipal

O 
projeto de lei 60/21 
— de autoria do 
Executivo carioca 
—, que prevê a cria-

ção do regime de previdên-
cia complementar para futu-
ros servidores do Município 
do Rio, pode ser votado na 
próxima semana na Câmara 
de Vereadores. Essa é a ex-
pectativa na Casa. Inclusive, 
a matéria será discutida hoje 
em audiência conjunta das 
comissões de Administração 
e Finanças com a presença 
da presidente do Previ-Rio, 
Melissa Garrido, e represen-
tantes do funcionalismo.

Na verdade, a análise do 
texto está amarrada ao an-
damento do projeto Reviver 
Centro — que deve ir ao ple-
nário em primeira discus-
são esta semana. Como essa 
proposta receberá emendas 
e, em seguida, será debatida 
em audiência pública, con-
forme foi acordado pelas li-
deranças, a ideia do governo 
é que, nesse hiato, o Legis-
lativo consiga levar o tema 
previdenciário à votação.

Pelo texto, o novo fundo 
(capitalizado) alcançará pro-
fissionais que ingressarem 
no município após a edição 
da lei — se aprovada. E ban-
cará parte das aposentado-
rias — apenas o valor acima 
do teto de R$ 6.433,57.

MARGEM DE 40%

 n A  A l e r j  v o t a  h o j e  o  P L 
4.107/21, do deputado Luiz 
Paulo (Cidadania), que au-
menta para 40% a margem 
do crédito consignado de ser-
vidores ativos, aposentados e 
pensionistas do Estado. A pro-
posta busca a adequação da 
norma fluminense à Lei Federal 

14.131/21, válida até o fim deste 
ano devido à pandemia. O Exe-
cutivo estadual chegou a am-
pliar recentemente o percen-
tual de 30% para 35%, mas 
a regra nacional prevê 40%. O 
texto vai ao plenário em discus-
são única. Se receber emendas, 
sairá de pauta.

Crédito consignado em pauta

 n Profissionais da Secretaria 
Estadual de Educação (See-
duc) vão ganhar um reforço 
financeiro para investir nas 
aulas remotas. O auxílio tec-
nológico será pago em cota 
única no valor de R$ 1.500, 
em folha suplementar no 
mês de junho. Serão benefi-
ciados 48 mil servidores da 
rede em um investimento to-
tal de mais de R$ 72 milhões. 

O auxílio será destinado 
aos servidores da carreira 
do magistério lotados nas 
u n i d a d e s  e s c o l a r e s ,  n a s 

Diretorias Regionais  e  na 
sede da Seeduc. Também re-
ceberão o benefício diretores, 
secretários, coordenadores 
pedagógicos, orientadores, 
entre outros.

“Nossos profissionais rein-
ventaram sua prática peda-
gógica durante a pandemia, 
e percebemos a necessidade 
de garantir que eles tivessem 
equipamentos e ferramentas 
necessárias para um ensino 
remoto de qualidade”, disse 
o secretário da pasta, Comte 
Bittencourt.

ENSINO REMOTO

Auxílio tecnológico para professores

Auxílio alcançará profissionais em diversas funções e cargos

REPRODUÇÃO

 > A Reforma da Previ-
dência nacional (EC 103) 
determinou que estados 
e municípios sem regime 
de previdência comple-
mentar passem a criá-lo. É 
possível ainda aderir a um 
já existente. Com o PL 60, 
o governo cria a Fundação 

de Previdência Comple-
mentar dos Servidores do 
Município (Rioprevi), na 
forma de personalidade 
jurídica de direito privado 
sem fins lucrativos, com 
autonomia administrati-
va, financeira, patrimo-
nial e gerencial.

Autonomia administrativa
LIMITE

R$ 6.433,57
Regime de previdência 
complementar bancará 
parte da aposentadoria 
que exceder o teto 
do Regime Geral de 
Previdência Social 
(RGPS), atualmente em 
R$ 6.433,57. O valor é 
anualmente corrigido.
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MC Cabelinho vinha 
preparando seu 
novo álbum de rap, 
o ‘Little Hair’, até 
que no meio do 
caminho surgiram 
algumas canções 
que mereciam um 
destaque. Sendo 
assim, ele lança o 
EP ‘Coro Com Coça’, 
completamente 
voltado às suas 
origens: o funk 
proibidão. As faixas 
retratam a vida de 
solteiro e contam 
com participações 
especiais de Kevin o 
Chris, MC Rick e MC 
Drika. Hoje, às 20h, 
em seu canal oficial 
do Youtube, o 
artista vai divulgar 
cinco clipes para as 
músicas do projeto. 

FábiaOliveira

CABELINHO E KEVIN O CHRIS EM FEAT

‘ELE TEM A NECESSIDADE DE SE MOSTRAR PERFEITO’

Medrado briga com marido após 

descobrir conteúdo de áudio  

sobre ‘Power Couple’: ‘Indignada’

Cristina Mortágua já está anunciando nas redes sociais 

alguns objetos pessoais que pretende desfazer, mas a apre-

sentadora e coach integral sistêmico (profissional que leva 

o cliente a descobrir caminhos para novas possibilidades e 

percepções sobre a vida) está organizando um bazar para 

as próximas semanas. “Estou em um processo de despertar 

muito forte e o consumismo é somente a ponta do iceberg. 

A vida, o conforto e a dispensação de aprovação externa 

são os grandes motivos que me levaram a desapegar de 

muitos objetos pessoais”, explica Cristina.

MORTÁGUA ABRE  

BAZAR PARA DESAPEGAR 

DE OBJETOS PESSOAIS

REPRODUÇÃO

P
arece que o clima na casa de Fernan-
da Medrado e o DJ Claytão não anda 
nada bom. Mal o casal aparou as 

arestas sobre a conturbada participação 
no ‘Power Couple’, que culminou com a 
primeira eliminação da quinta edição da 
atração, uma bomba caiu no meio do 
relacionamento. A cantora foi pega de 
surpresa com o conteúdo de um áudio, 
dado em primeira mão por esta coluna, em 
que o marido confessava que tinha medo 
de ‘se queimar’ por conta da personalidade 
de sua mulher. Claytão também tinha 
revelado que só aceitou o convite do reality 
depois de muitas conversas com os produ-
tores da Record.

“Eu só tomei conhecimento do áudio no 
domingo (30) e fui logo questioná-lo. 
Claytão confirmou tudo e eu fiquei indigna-
da, porque ele aceitou participar do progra-
ma de primeira. Aceitou pelo cachê, num 
primeiro instante. E sobre a questão do 
medo de eu queimá-lo, é até compreensí-
vel porque ele tem necessidade de mostrar 
para os amigos que existe a perfeição da 
parte dele no relacionamento e não da 
minha parte”, desabafou Medrado, que já 
sabe quem divulgou  o áudio. “Essa pessoa 
diz que é amiga, mas é um Judas. O engra-
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REPRODUÇÃO

çado é que durante a pandemia ninguém 
teve a coragem de perguntar se o Claytão 
estava bem e nem oferecer nada para nós 
no momento mais difícil. Eu segurei tudo”.

Medrado ainda assume que o casal 
atravessou uma situação bem difícil antes 
de entrar no ‘Power Couple’, mas nega 
separação e que os dois se reconciliaram 
para entrar no reality. “Essa história de que 
estávamos separados antes é mentira, nós 
estávamos brigados feio. Claytão estava na 
casa da mãe dele e eu fiquei no nosso 
apartamento, mas ele vinha sempre aqui e 
dormia algumas vezes. Não nos separa-
mos! A relação estava extremamente 
abalada, mas somos casados de verdade 
no civil. Se me chamaram para participar 
de outros realities sozinha e eu não fui, por 
que eu iria fazer isso justamente com o meu 
casamento? Essa acusação é absurda”, 
pontua Medrado, que garante estar bem.

“Eu estou bem. Recebi muito carinho e 
amor das pessoas aqui fora. Claro que essa 
confusão mexeu comigo e eu fiquei abala-
da em saber da veracidade do próprio 
Claytão. Mas eu não me importo, eu sei a 
mulher que eu sou e dentro do meu relacio-
namento eu não tenho que provar nada”, 
finaliza.
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LUÍSA É ATACADA E  
FICA TRANSTORNADA
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Nste final de semana, a ex-BBB Sarah Andrade passou 

por dois procedimentos estéticos em São Paulo. A con-

sultora de marketing fez uma lipoaspiração e realizou 

seu sonho de colocar prótese de silicone nos seios. A 

ex-sister está ausente das suas redes sociais desde a 

última sexta-feira, pois está se recuperando da cirurgia.

A mãe de Sarah, inclusive, viajou para São Paulo para 

poder cuidar da filha durante o pós-operatório. A cirur-

gia foi realizada pelos cirurgiões da clínica JK Estética 

Avançada, a mesma que já tratou de procedimentos da 

sua colega de confinamento, Viih Tube, e outras celebri-

dades como Rafaella Santos e Mirela Janis.

Sarah marcou as cirurgias para este final de semana 

para aproveitar seu aniversário de 30 anos, comemo-

rado dia 22 de junho, novinha em folha. Ela pretende 

viajar para Arraial d’Ajuda, na Bahia, junto com sua 

equipe de assessoria. Os dois procedimentos já esta-

vam sendo planejados por Sarah antes mesmo de ela 

se confinar no ‘BBB 21’, mas como foi selecionada para 

o reality, acabou deixando para realizá-los depois que 

saísse da atração. 

CIRURGIAS PLÁSTICAS 

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

POR AÍ
 n A semana vai 

começar daquele 
jeito, Brasil! O 
rei da cachorra-
da, Gil do Vigor, 
promete vigorar 
o TVZ Tempora-
da Ferrugem com 
muito “tchaki 
tchaki” ao vivo 
no Multishow. 
A programação 
#GilNoTVZ co-
meçou na noite 
de ontem com 
muita bagunça 
e regozijo na te-
linha. Já na pró-
xima quinta, Gil 
retorna à atra-
ção em um aque-
cimento especial 
para o Dia dos 
Namorados, com 
direito à surpre-
sas animadas. 

Morreu, na madrugada de ontem, o pequeno João 
Miguel, filho de Whindersson Nunes com a 
estudante de engenharia Maria Lina. O bebê 
nasceu prematuro, com 22 semanas, no último 
sábado, ficou internado na UTI, mas não resistiu. O 
youtuber usou as redes sociais para compartilhar 
uma música que fez em homenagem ao bebê. 
“Filho, escrevi essa música no hospital, queria que 
você ouvisse na sua saída, atestando o maior 
milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor 
casa, ao lado do melhor. Desculpa as pessoas 
falarem de você, tão pequeno, sem nem poder se 
defender. Eu realmente tento entender. Talvez 
seja um dos motivos dEle ter suado sangue na 
oração do Getsêmani, deve ser muito difícil amar 
toda a humanidade até o último segundo, amou 
tanto que pingava sangue do seu corpo, de tanto amor por nós”, escreveu Whindersson.

O influenciador ainda comentou sobre os ataques que a noiva, Maria Lina, recebeu de 
alguns internautas há poucos dias. Segundo ele, chegaram a desejar a morte de seu filho. 
Os ataques aconteceram em meio a uma briga pública entre Whindersson e sua ex-mulher, 
Luísa Sonza, que terminou com unfollow entre os dois. Por conta da confusão, algumas 
pessoas foram até o perfil de Maria Lina para promover o ódio.

“E eu tento não odiar quem desejou mal ao meu filho, mas eu sou humano, meu coração 
parece que vai sumir pra dentro e engolir meu peito. Tão lindo, eu me vi em você, sonhei com 
você nos meus braços subindo no palco, tanto filho, tanto. Amei te conhecer filho, do fundo 
do meu coração, eu amei ter te visto, amei as 24 horas com você. Cadê pulinho na barriga da 
mamãe, cada cambalhota, e me desculpa por toda essa gente. De onde você está vão te dar 
entendimento. Que Deus me tire desse lugar escuro, te amo filho, saudade de você. Sinta o 
amor do seu pai e da sua mãe de onde você tiver! Deus conforte o coração da minha 
princesa, a mais forte do mundo. Te amamos eternamente”.

MORRE FILHO DE WHINDERSSON 
APÓS PARTO PREMATURO

A cantora Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson Nunes, apareceu nos 

stories do Instagram completamente transtornada e chorando muito por 

conta dos ataques que vem recebendo por conta da morte do filho do hu-

morista. “Pelo amor de Deus parem com essa história. Ninguém aguenta 

mais, gente. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus, parem com isso”, 

disse Luísa aos prantos, minutos antes de apagar o registro. 

Internautas invadiram as redes sociais de Luísa para acusá-la de ter con-

tribuído para que pessoas atacassem Maria Lina, ainda grávida, há alguns 

dias, por conta da briga pública que ela teve com Whindersson. O youtuber 

chegou a revelar, na ocasião, que por conta da confusão que tomou conta 

da internet, chegaram a ir às redes de Maria para desejar a morte do bebê.

Vitão, namorado de Luísa, se pronunciou sobre os ataques. “Quando vejo 

as pessoas mais uma vez atacando a Luísa na internet, parece que estão 

tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa. Só 

que vocês não estão amenizando dor nenhuma, só estão causando muita 

dor na Luísa e neles mesmos. Pra mim, ver ela sendo culpada por um ba-

gulho tão sério, isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe 

o que está fazendo e o que tá causando dentro da cabeça das pessoas. 

A gente já passou por muita coisa dolorida junto. Nesse momento não to 

perto dela e ver isso acontecer com ela à distância é muito ruim. Estamos 

realmente nesse nível das pessoas terem que postar stories chorando pra 

serem ouvidas, e ainda assim não serem ouvidas”, disse o cantor. 

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

 IN
ST

A
G

R
A

M
 

Pedro Scooby compartilhou ontem, no Instagram, sua mais 
nova tatuagem. O surfista desenhou no braço uma foto de sua 
mulher, a modelo Cintia Dicker, só de lingerie. O resultado da 
arte ficou impecável. “A sua alegria, sua leveza, sua elegância, a 
sua sensualidade eternizadas”, escreveu Scooby na legenda da 
foto. Juntos desde outubro de 2019, Pedro Scooby e Cintia 
Dicker atualmente moram em Portugal. O casal oficializou a 
união em cerimônia íntima, no fim do ano passado. 

REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Any Borges é uma das mulheres confirma-

das no elenco do reality ‘A Ilha’, da Record 

TV. Nascida em Brasília, ela se destacou 

em duas temporadas do ‘De férias com 

o ex’. Para o reality aventureiro, Any se 

preparou fazendo treinos de funcional e 

musculação e promete seguir sua própria 

personalidade na competição: o lado 

competitivo de uma mulher forte, focada 

e determinada, mas com muita diversão 

e memes.

Em junho, enquanto estiver confinada no 

reality ‘Ilha Record’, Any se lançará como 

cantora. Os clipes já estão gravados e as 

músicas falam de empoderamento femi-

nino. Solteira, Any Borges tem um filho de 

sete anos e já trabalhou como recepcio-

nista e gerente de loja, até descobrir sua 

vocação como DJ, aos 22 anos. Atualmen-

te, além da carreira de DJ, Any também é 

empresária e possui uma marca de biquini. 

O cantor Daniel Caon saiu em defesa da namorada, Rafa Kalimann, após ela ser acusada de homofobia. Rafa foi cri-
ticada depois de compartilhar um vídeo em que um pastor dizia ser contra relacionamento homoafetivo. “Ela errou, 
sim, mas quem conhece a Rafa sabe que uma das bandeiras que ela mais levanta é a LGBT, e o cuidado e carinho que 
ela tem para tratar desse assunto. Deus sabe qual foi a sua intenção e continue espalhando a sua luz”, disse Caon.

NAMORADO DEFENDE RAFA KALIMANN

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

ANY BORGES VAI  

LANÇAR CARREIRA  

DE CANTORA EM  

REALITY DA RECORD

Uma homenagem dessa...
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 N A família Bolsonaro utiliza uma tática eficiente de 
coalizão política há duas décadas, e isso pavimentou o 
caminho do clã ao Poder nacional desde o Rio de Janei-
ro até Brasília. O patriarca e os três filhos mandatários 
se distribuem em filiações por diferentes partidos. 
Com significativo saldo eleitoral de cada um deles, isso 
consolida o grupo na negociação eleitoral a cada pleito. 
Não será diferente em 2022, quando o presidente Jair 
Bolsonaro (ainda sem partido), tentará a reeleição. A 
filiação do filho e senador Flávio ao Patriota, anunciada 
ontem, é apenas parte de um plano maior. O deputado 
federal Eduardo está no PSL paulista, e o vereador Car-
los no Republicanos do Rio de Janeiro. O presidente da 
República negocia com o PRTB, PP e Aliança – ex-par-
tido da Mulher Brasileira. 

Coalizão familiar
 N Se Bolsonaro fechar com 

um dos três partidos com 
os quais conversa, a fa-
mília entra em 2022 con-
trolando quatro legendas 
para o front das articula-
ções nacionais.

Aliás...
 N ...O PTB dará o vice ao 

presidente na chapa, já ci-
tamos. Bolsonaro quer um 
general filiado. A conferir.

Herdeiro
 N O advogado Gabriel 

Vargas, de Brasília, bisne-
to do presidente Getúlio 
Vargas, filiou-se ao PTB 
– fundado pelo bisavô há 
76 anos. Ainda estuda se 
sairá candidato. 

Raios X da urna
 N A Comissão do Voto 

Auditável (a PEC 135/19) 
acaba de requerer ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
informações sobre os cus-
tos programados para a 
eleição do ano que vem, 
assim como como está 
treinando pessoal e o nú-
mero de urnas eletrôni-
cas a serem utilizadas no 
pleito. 

Impressoras
 N O requerimento desta-

ca para o TSE “Informar, 
ainda, os modelos das ur-
nas que são compatíveis 
com o módulo de impres-
são”. Pedido feito com 
base na Lei de Acesso à 
Informação. 

Frete SP-DF
 N Após mais de 10 anos 

com base eleitoral no in-
terior paulista, o depu-
tado federal Roberto de 
Lucena (Podemos) quer 
mudar o título de eleitor 
para Brasília. 

Agindo
 N O Partido Trabalhista 

Cristão (PTC), ex-PRN 
presidido por Daniel Tou-
rinho, trocará de nome 
para AGIR 36, de olho na 
filiação do governador do 
DF, Ibaneis Rocha. 

Desafio duplo
 N O jornalista Oswaldo 

Eustáquio vai ser lançado 
ao Senado pelo PTB do Pa-
raná. Missão dada por Ro-
berto Jefferson. Há dois 
obstáculos, hoje. Ele mora 
em Brasília – onde cum-
pre prisão domiciliar no 

inquérito do STF contra 
supostos ataques à Corte 
e aos ministros – e conti-
nua numa cadeira de ro-
das. Faz tratamento de fi-
sioterapia para recuperar 
movimentos das pernas 
após acidente na breve 
passagem pelo presídio.

Sem fumaça
 N A AGU está na expecta-

tiva de que se iniciem em 
breve as audiências no 
Judiciário sobre a ação ci-
vil pública impetrada, em 
2019, na 1ª Vara Federal 
de Porto Alegre contra as 
maiores fabricantes de ci-
garro que operam no Bra-
sil, a Souza Cruz e a Philip 
Morris. Mais de 400 pes-
soas morrem vítimas do 
tabagismo no Brasil, se-
gundo dados do SUS. On-
tem foi Dia Mundial Sem 
Tabaco. 

ESTRATÉGIA DO CLÃ

NO ALAMBRADO

 N O técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo procura partido 
para se filiar e disputar o Senado por Tocantins. Dono de uma 
retransmissora de TV local, diz a amigos ter cacife. 

O 
principal argumento que, incial-
mente, embasou o discurso em 
defesa do leilão da Cedae era o 

de que os valores obtidos serviriam para 
fazer frente ao pagamento do emprésti-
mo tomado pelo Rio de Janeiro junto ao 
banco BNP Paribas, situação prevista no 
acordo de recuperação fiscal com garan-
tias da União. Pois bem: a venda de três 
dos quatro blocos licitados rendeu ao 
valores muito superiores a essa dívida.

Portanto, não há mais motivo re-
levante para a realização do leilão do 
Bloco 3, que não atraiu interesse dos 
empresários e, inclusive, já conta com 
serviços privatizados de coleta e trata-
mento de esgoto, restando licitar ape-
nas a distribuição de água. Além de não 
ser mais necessário para saldar a dívida 
juto ao banco francês, licitar o Bloco 3 
causaria ainda mais danos à Cedae, que 
se mantém como empresa pública e pa-

N
ão é de hoje que o mundo cor-
porativo é chamado a partici-
par das grandes transformações 

que a sociedade exige e tudo indica que 
esse protagonismo, já sentido em 2020 
com a pandemia, será ainda mais ex-
pressivo com as iniciativas em torno dos 
critérios ESG “Environmental, Social 
and Governance” (Ambiental, Social e 
Governança, em português).

Enquanto o Poder Público nem sem-
pre consegue oferecer respostas ágeis, 
as empresas, em tempos de alta compe-
titividade, estão acostumadas a atua-
rem com mais eficiência e velocidade 
no seu dia a dia. Ano após ano, o setor 
privado vem aumentando a consciência 
de sua maior participação no ambiente 
social e comunitário porque é parte in-
tegrante dele, e, portanto, dependente 
do seu equilibrado funcionamento.

Não à toa, temos visto cada vez mais 
exemplos de empresas fluminenses 
comprometidas com esse novo papel, 
investindo mais e mais em projetos e 
iniciativas positivamente transforma-
doras do meio ambiente e do social. 
Quer ver alguns exemplos?

Desde o ano passado a Farm Rio 
busca neutralizar a emissão de car-
bono através do plantio de árvores. A 
L’Oréal reforça suas ações de diversi-
dade e inclusão para valorizar talen-
tos negros, tanto que conquistou re-
centemente o Prêmio Pessoas, na ca-
tegoria “Diversidade e Inclusão”. Já a 
CSN, em parceria com a Firjan SENAI 
SESI, executa o programa Capacitar, 
uma formação exclusiva para mulhe-
res com dois objetivos: abrir as portas 
para uma atividade que sempre esteve 
marcada pela mão de obra masculina e 
fortalecer as competências socioemo-
cionais dessas profissionais já integra-
das à rotina da indústria.

O que tudo isso quer dizer? Que a si-
gla ESG, já consolidada em 2021, pode 
ser usada para comunicar o quanto um 

ESG: um caminho sem volta

Nada justifica licitar o Bloco 3 da Cedae

Gustavo Schmidt

dep est (PSL),  
vice-pres Comissão de 
Saneamento

Luiz Césio 

Caetano

Primeiro vice-pres da 
Firjan

trimônio da população fluminense.
Manter a região sob a responsabili-

dade da companhia, ao menos, ameni-
zaria os efeitos devastadores do leilão 
de março, que irá causar queda de ar-
recadação para os cofres públicos e a 
perda de milhares de empregos, com 
a demissão de servidores altamente 
capacitados, com anos de experiência 
no setor de saneamento.

A região que compõe o Bloco 3, for-
mada por parte da Zona Oeste e os 
municípios de Itaguaí, Paracambi, Pi-
nheiral, Piraí, Rio Claro e Seropédica, 
já é bem servida de água, necessitando 
apenas de pequenos ajustes a serem 
feitos para que o serviço se torne mais 
eficiente. Mais um motivo que não jus-
tifica a sua privatização e a manuten-
ção da distribuição sob responsabili-
dade da Cedae.

Vale lembrar que a Cedae continua-
rá a ser a responsável pela produção 
de toda a água consumida no estado, e 
que a Estação de Tratamento do Guan-
du, a maior do mundo em produção 
contínua, fica bem próxima à região.

Em última análise, o principal ob-

negócio gerencia e minimiza os seus 
impactos no meio ambiente, constrói 
um mundo mais responsável para as 
pessoas em seu entorno e mantém os 
melhores processos de administração 
corporativa. Os resultados dessa toma-
da de responsabilidade já estão sendo 
visualizados em larga escala.

Segundo a Global Sustainable In-
vestment Alliance, o segmento de in-
vestimento responsável já chega a US$ 
31 trilhões, o que representa 36% do 
total de ativos financeiros sob gestão 
no mundo. Presente em mais de 50 
países, a reconhecida Boston Consul-
ting Group (BCG) também indica que 
as empresas que adotam melhores 
práticas através do ESG observam im-
pactos positivos, como maior lucrati-
vidade e até a melhora em seu valor de 
mercado ao longo do tempo.

A pauta ESG, portanto, não é moda, 

mas um caminho sem volta. E para 
mostrar que não cabe somente aos 
grandes, mas também aos médios e 
pequenos empresários, a Firjan realiza 
até agosto a websérie ESG com o pro-
pósito de compartilhar o conhecimen-
to consolidado até aqui sobre o tema, 
integrando as visões dos investidores, 
a relação com as agendas globais de 
sustentabilidade e as métricas de ava-
liação de mercado. A ideia é também 
compartilhar práticas empresariais de 
excelência em ESG aplicadas ao enca-
deamento produtivo.

A “empresa do futuro”, portanto, 
não é só inovadora, mas é também 
socialmente responsável, e, acima de 
tudo, preocupada em implementar 
uma governança responsável, pauta-
da na longevidade dos negócios e em 
criar um ambiente de bem-estar para 
seus colaboradores e para a sociedade.

jetivo de um serviço público é o de 
atender a população, principalmente, 
quando falamos de saneamento bási-
co. Já há evidências mais do que con-
cretas – no Brasil e no mundo - de que 
a privatização não atende a esses inte-
resses. Um exemplo é o próprio Bloco 
3. Reportagens recentes exibidas pela 
grande mídia mostram claramente 
que a concessão do esgotamento sani-
tário naquela região está muito longe 
de ser eficiente. Sabemos que há di-
versos outros problemas na área que 
extrapolam o saneamento e que preci-
sam de atenção do poder público, es-
pecialmente, das forças de segurança. 

Certamente, mantendo o serviço 
de distribuição de água com a Cedae, 
haverá muito mais condições de se en-
frentar essa realidade, com parceria e 
intercâmbio entre os setores do gover-
no. Em nome dos trabalhadores da Ce-
dae e da população que não costuma 
ser atendida pela iniciativa privada 
por residir em áreas consideradas pou-
co lucrativas, deixo meu apelo para 
que, ao menos a região do Bloco 3 seja 
poupada das garras da privatização.

DANIEL CASTELO BRANCO

ESPLANADEIRA

 N # Corning  anuncia Flávio Guimarães como novo presidente da divisão 
International para América Latina e Caribe. # Yara anuncia extensão 
das parcerias com projetos Campo Favela e Fique Bem no valor de R$ 9 
milhões, para diminuir impactos da pandemia. # Leão Group vai inau-
gurar nova filial em São Paulo até julho. # Compositor e cantor gaúcho 
Leandro Bertolo lança novo disco “A Flor do Som”.

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 O DIA



Novelas

o
d

ia
d

Corpo de intérprete e compositor foi 
sepultado ontem no Cemitério do Catumbi. 

Artista sofreu uma hemorragia cerebral

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

MALHAÇÃO

 n Cobra e Jade roubam os per-
tences de Bianca e a deixam 
sozinha na praia. Pedro se emo-
ciona com a gravação de Karina 
para seu clipe. Lucrécia descobre 
que está com câncer de mama.

17h45 | GLOBO | Livre 

A VIDA DA GENTE

 n Ana diz para Manu que Rodrigo 
foi uma paixão, mas que é parte 
do passado dela. Laudelino não 
revela a Iná as suspeitas de seu 
médico. Ana avisa a Lúcio que 
fará seu tratamento nos EUA.

18h30 | GLOBO | Livre 

SALVE-SE QUEM PUDER

 n Zezinho desconfia que Alexia, 
Luna e Kyra estejam escondendo 
algo importante. Úrsula pede a 
Vicky informações sobre Luna. 
Kyra avisa a Alexia que Zezinho 
nunca irá perdoá-la.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Janu mostra uma música para 
Mosca. Os dois ficam ansiosos e 
se beijam pela primeira vez. Ma-
tilde recebe uma carta de Chico. 
Carol e Junior conversam.

20h50 | SBT | 10 anos 

IMPÉRIO

 n José Alfredo se surpreende 
com o pedido que Ismael faz por 
ter devolvido o anel. Maria Marta 
observa o diamante rosa. Xana 
incentiva Juliane.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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GÊNESIS

 n O rei Abimeleque tem um 
sonho. Adália faz um pacto 
com Agar. Agar se espanta com 
Ismael. Sara se emociona com a 
decisão do rei Abimeleque. Sara 
entra em trabalho de parto.

21h | RECORD | 12 anos 

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

15    TERÇA-FEIRA, 1.6.2021  I  O DIA

O 
corpo do intérprete e compositor Dominguinhos do Estácio, de 79 
anos, foi sepultado no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, 
Região Central do Rio, na tarde de ontem. Domingos da Costa Fer-
reira estava internado desde o dia 11 de maio, no Hospital Azevedo 

Lima, em Niterói, após sofrer uma hemorragia cerebral. O artista precisou 
ser intubado no últi-
mo dia 20 e morreu 
às 21h43 de domingo.

Centenas de pes-
soas acompanharam 
o cortejo. Dentre 
eles, o escritor Paulo 
Mattos Batista, que 

fez uma homenagem ao intérprete. “Dominguinhos fez história, reviveu 
nossas memórias, nos ensinou a cantar, respirar, interpretar e muitas vezes 
invejar. Pastor de ovelhas e desfiles, sabia dosar seu tom, ai meu Deus, como 
era bom ter Dominguinhos comandar seu carro de som”, disse. 

Dominguinhos da Estácio na Viradouro 
(alto); na quadra da escola; no bar 
com Noca e Paulinho da Mocidade; 
com Neguinho da Beija-Flor; e na 
quadra da Estácio de Sá

Dominguinhos do Estácio sofreu 
um infarto em 2020 após o desfile 
da Viradouro, do qual participava 
na ala da direção da escola.

O artista iniciou sua carreira na dé-
cada de 1960, ainda na Unidos de São 
Carlos, no Estácio. A escola passou a 
se chamar Estácio de Sá, em 1983. O 
sobrenome artístico se refere ao local 
em que Dominguinhos vivia e iniciou 
sua carreira no Carnaval, até receber 
a primeira oportunidade como in-
térprete oficial nos anos 1970. Veio 
em 1975 o antológico samba ‘Festa do 
Círio de Nazaré’, de sua autoria, pela 
Estácio. O compositor era devoto de 
Nossa Senhora de Nazaré.

O talento do intérprete e com-
positor do São Carlos chamou a 
atenção do presidente da escola 
de Ramos Imperatriz Leopoldi-
nense. Luizinho Drumond levou 
Dominguinhos para a Imperatriz 
em 1978, e com ele a escola ganhou 
seus primeiros Carnavais. Ao todo, 
o compositor e intérprete ganhou 
cinco campeonatos: 1980 - ‘O Que É 
Que a Bahia Tem’ (Imperatriz Leo-
poldinense); 1981 - ‘O Teu Cabelo 
Não Nega’ (Imperatriz Leopoldi-
nense); 1989 - ‘Liberdade, Liberda, 
Abre as Asas sobre Nós’ (Impera-
triz); 1992 - ‘Paulicéia Desvairada - 
70 Anos do Modernismo’ (Estácio de 
Sá); e 1997 - ‘Trevas! Luz! Explosão 
do Universo’ (Unidos do Viradouro).

Na Viradouro, escola de Niterói, 
Dominguinhos foi intérprete ofi-
cial por 11 carnavais. A vermelho 
e branco lamentou a morte do ar-
tista. “Sua voz inconfundível e seu 
carisma cativaram nossa comuni-
dade, criando uma relação única e 
especial, que ficará para sempre na 
história do samba e da Viradouro”, 
diz a nota.

1941 2021OBITUÁRIO DOMINGUINHOS DO ESTÁCIO

“Não posso deixar  
de falar do carinho 
dele comigo. 
Sempre nos desfiles, 
quando eu fazia os 
comentários na TV, 
ele citava o meu nome 
na Avenida”

LECI BRANDÃO,  

cantora 

“Meu Deus, mais 
um amigo se foi! 
Dominguinhos do 
Estácio foi um dos 
que me viu chegar no 
mundo do Samba e 
se tornou um grande 
amigo e conselheiro”

NEGUINHO DA BEIJA-FLOR,  

intérprete 

“Dominguinhos  
do Estácio, sua voz 
me emocionou a  
vida inteira.  
Que sensibilidade, 
que maestria”

TERESA CRISTINA,  
cantora 

“Hoje nos 
despedimos de uma 
das maiores vozes do 
nosso Carnaval.
A grande referência 
que embalava 
a nossa folia e 
arrepiava a todos, 
essa voz que um dia 
também tive a honra 
de poder cantar 
ao lado na coirmã 
Imperatriz. Fique 
com Deus, mestre 
Dominguinhos”

WANDER PIRES,  
intérprete 

 nO sambista Dominguinhos do Está-
cio pode ganhar uma homenagem em 
uma rua do bairro Estácio, na região 
Central do Rio. O presidente da Câ-
mara Municipal do Rio, Carlo Caiado 
(DEM), apresentou o projeto de lei 
para que o nome do compositor se 
torne nome de rua no bairro que o 
consagrou como sambista. 

De acordo com a assessoria, caso o 
projeto seja aprovado, a homenagem 
deverá ser em uma rua próxima à qua-
dra da escola de samba Estácio.

Dominguinhos deixou 73 músicas 
de sua autoria e 229 gravações ca-
dastradas no banco de dados do Ecad 
(Escritório Central de Arrecadação e 
Distribuição). Um levantamento em 
seus arquivos musicais mostrou que 
a música interpretada por Domingui-
nhos mais executada nos últimos cinco 
anos foi ‘Boêmio de Verdade’, de auto-
ria de Djalma Falcão e Bicudo.

HOMENAGEM EM 

NOME DE RUA 

FOTOS ARQUIVO O DIA

DIVULGAÇÃO

Dominguinhos também passou 
pela Grande Rio, onde foi voz oficial 
em 1990. Também teve passagens 
pela Acadêmicos do Grande Rio e 
Inocentes de Belford Roxo, além de 
gravar o samba da Acadêmicos de 
Santa Cruz.

Nascido no Morro de São Carlos, 
no local denominado de Terreiro 
Grande, no dia 4 de agosto de 1941, 
segundo o Dicionário Cravo Albin 
da Música Brasileira, Domingui-
nhos iniciou a carreira como rit-
mista do bloco carnavalesco Bafo da 
Onça, logo depois integrou o grupo 
Exporta Samba.

Dominguinhos deixa cinco filhos. 
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