
www.ofluminense.com.br

DESDE 1878 ANO 143  |  Nº 42.309  |  R$ 1,50

Niterói, sexta-feira,9 de abril de 2021
@ofluminense @O_Fluminense @ofluonline 21 99616-2307

Estados e municípios 
podem proibir cultos

Por 9 votos a 2, ministros derrubam liminar que permitia o funcionamento de templos durante pandemia

STF BATE O MARTELO

CIDADES\PÁG. 5

Monique e DR. Jairinho deixam a Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca (16ªDP) após depoimento  sobre a morte do menino de 4 anos

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Rio poderá ser 
destino gay 
pós-pandemia

PANORAMA\PÁG. 2

C-19: reinfecção 
pode ter sintomas 
mais fortes

CIDADES\PÁG. 3

STF obriga Senado a abrir CPI
Pedido da oposição para apurar omissão do governo Bolsonaro durante pandemia é acatado

CIDADES\PÁG. 5

Dr. Jairinho e 
namorada atrás 
das grades
Para o delegado titular da 16ª 
DP (Barra da Tijuca), Henrique 
Damasceno, não há dúvida de que 
o vereador do Rio, Dr. Jairinho, 
assassinou Henry Borel, de 4 anos, 
filho da namorada, Monique 
Medeiros da Costa e Silva. O 
casal foi preso ontem. Segundo 
o delegado, Monique foi omissa 
em não procurar a polícia para 
relatar uma agressão ocorrida 
no dia 12 de fevereiro, dentro do 
apartamento do casal. Conforme 
o delegado, a agressão ficou 
evidente em troca de mensagens 
entre Monique e a babá de Henry, 
recuperadas pela polícia com a 
utilização de software israelense.

CIDADES\PÁG. 5

Onze bairros do município de São Gonçalo receberam nesta semana 
ações de substituição de manilhas, construção de caixas, limpeza de 
ruas, desobstrução de esgotos, reforma de calçadas, capina, raspagem 
e operações tapa-buracos. 

CIDADES\PÁG. 4

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Prefeitura de São Gonçalo está realizando obras em vários bairros do município

São Gonçalo: obras em 11 bairros

Festival 
reúne poesia 
e dança
Com transmissões ao vivo, 
o ‘Poemúsica - Festival 
de Bolso de Música 
Brasileira” traz Joyce 
Moreno e grandes nomes 
na programação.

PÁG. 2

CULTURA
Flavia Souza Lima / Divulgação

Cantora se apresenta, on-line e 
gratuitamente, nesta sexta 

Flamengo 
completo 
para decisão
Goleiro Diego Alves era 
dúvida, mas treinou 
normalmente e está 
confirmado na final da 
Supercopa do Brasil contra 
o Palmeiras, em Brasília.

PÁG. 8

ESPORTES

Alexandre Vidal / Flamengo

Diego Alves não será problema 
para decisão do próximo domingo

Internação e 
óbitos de idosos 
caem no Rio

CIDADES\PÁG. 3

Fiocruz: Rio 
deve prorrogar 
restrições
A Fiocruz divulgou, ontem, nota 
técnica recomendando ao município 
que porrogue o lockdown.

CIDADES\PÁG. 3

Brasil: recorde 
com 4.249 
mortes em 24h

CIDADES\PÁG. 4
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Salvem a lagoa!
Moro próximo à Lagoa de Itaipu e desde o final do ano 
passado a situação só tem piorado. O canal que faz a 
ligação com o mar vive assoreado, impedindo a troca de 
água. Com isso, a água está sempre marrom e cheirando a 
esgoto. Quem costumava dar um mergulho não tem mais 
coragem e vai para a praia. Uma pena conviver com tanto 
descaso do poder público.
Rubens Silva

Trânsito suave
Só mesmo a pandemia para dar um jeito no caótico trân-
sito de Niterói. Com as restrições dos últimos dias, não 
tem engarrafamento nem estresse para quem precisa 
continuar trabalhando. Na cidade não cabe mais carro 
nem ônibus. A prefeitura devia investir em transporte 
aquaviário para a Região Oceânica.
Camilla Barros

O FLUMINENSE reserva-se o direito de não publicar cor respon dências que contrariem sua 

linha editorial, de agradecimentos ou elogios, assim como, devido às limitações de espaço, fará 

cortes e uma seleção das cartas recebidas. Os originais não serão devolvidos.

POR JEFFERSON LEMOS

PSOL de SG 
realiza seminário
O PSOL São Gonçalo promove 
hoje e amanhã o Seminário 
Virtual Movimentos Sociais e 
Periferias Urbanas. O evento 
servirá para discutir a con-
tribuição da militância para 
causas defendidas pela legen-
da, através da compreensão 
da dinâmica dos movimentos 
sociais.

A mesa de abertura terá 
acesso livre e terá como tema 
A Periferia e a Esquerda, com 
transmissão pelas redes so-
ciais do PSOL São Gonçalo. 
Já a segunda parte será aberta 
somente aos filiados, reunin-
do os militantes para discutir 
em salas temáticas virtuais as 
seguintes vertentes dos mo-
vimentos sociais: educação, 
cultura, LGBTQI+, mulheres, 
comunitária e sindical.

Para participar dessa se-
gunda etapa os filiados de-
verão entrar em contato pelo 
WhatsApp 99084-2897, se 
identificar, receber os links 
das salas e escolher a de sua 
preferência. 

Comerciantes protestam em Niterói

Um grupo de comerciantes 
promoveu na tarde de on-
tem manifestação contra 
as medidas restritivas da 
Prefeitura de Niterói que 
impedem o funcionamento 
dos estabelecimentos. Com 
faixas e cartazes o grupo se 

Divulgação

concentrou por volta das 
16h30 em frente ao Super-
mercado Guanabara, no 
Centro, de onde seguiu em 
caminhada até a Câmara 
de Niterói. Lá, realizou ato 
de protesto, exigindo o 
direito de poder trabalhar.

Rio: o destino gay pós-pandemia
Uma vez passada a fase crítica 
da pandemia, hotéis, sho-
ppings, bares e restaurantes 
do Rio de Janeiro vão adotar 
medidas para promover o tu-
rismo LGBTI+ na cidade, a fim 
de consolidá-la como destino 
atraente para este público. É o 
que prevê o plano de ação do 
Rio Convention e Visitors Bu-
reau (Rio CVB) e da Câmara 
de Comércio e Turismo LGBT 
no Brasil.

O objetivo é acelerar a 
criação de novos negócios 
direcionados ao segmento, 
no qual o Rio se destaca, tanto 
no cenário nacional quanto 
no internacional. A cidade, 
inclusive, foi eleita em 2009 
pelo site TripOutGayTravel 
como o melhor destino gay 
do mundo. Também, recen-
temente em votação no site 
GayCities foi apontada como 
uma das finalistas entre as 
cidades que são mais dese-
jadas por esse público para o 
pós-pandemia.

O acordo do Rio CVB com 
a Câmara de Comércio e 
Turismo LGBT prevê ainda 
sensibilização e treinamento 
para que o setor amplie as 

Thomaz Silva/Agência Brasil

Setor de turismo já planeja consolidar segmento após o fim da fase crítica da pandemia do coronavírus 

vagas para pessoas LGBTI+ 
no trade turístico. Outras 
entidades e parceiros serão 
incorporados no programa 
de treinamento e capacitação.

“O Rio já é um destino 
LGBTQIA+ atraente há mui-
tos anos. O que queremos 
é incrementar isso, mostrar 
que a cidade acolhe bem todo 
mundo, e tem muito a ofe-
recer. É um público que nos 
interessa cada vez mais, que 

tem potencial para a geração 
de novos negócios, e que me-
rece ser recebido da melhor 
forma possível pelos cario-
cas”, diz Roberta Werner, di-
retora-executiva do Rio CVB.  
Em outra frente, estão sendo 
mapeadas feiras que possam 
ajudar na divulgação do Rio 
como parte da rota turística 
LGBTQIA+. Press Trips e Fam 
Tours também podem vir a 
ser organizadas.

As empresas do setor que 
se engajarem em ações vol-
tadas à diversidade poderão 
ainda ser reconhecidas com 
um selo desenvolvido pela 
Câmara de Comércio e Turis-
mo LGBT. 

Para 2022, a ideia é atrair 
para a cidade do Rio festi-
vais de cultura, gastrono-
mia e turismo, como os já  
realizados em Israel e na  
Alemanha.

Remadores 
criticam restrição

Salários 
em dia

Alerj cria novo 
grupo prioritário

Evento promove 
consultas de graça

A Associação Niteroiense de 
Va’a (Va’a) encaminhou ofí-
cio à Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer criticando as 
medidas restritivas da prefei-
tura que impedem a prática 
do esporte coletivo durante 
o lockdown. E
ntre outros pontos, a asso-
ciação argumenta que nas 
canoas havaianas de mais de 
um lugar há espaço seguro 
entre os remadores e que, 
além disso, a prática é feita 
com uso de máscaras e ao 
ar livre. 
O documento ainda res-
salta o benefício compro-
vado das atividades físicas 
no combate à covid-19 e o  
impacto econômico que a 
suspensão impôs sobre os 
profissionais que vivem des-
se esporte.

O Governo do Estado vai 
quitar na próxima quarta (14) 
os salários de março para os 
465.100 servidores ativos, 
inativos e pensionistas. O 
valor líquido da folha é de R$ 
1,82 bilhão. 

A Alerj aprovou ontem o PL 
3.831/21, de autoria do depu-
tado Rodrigo Amorim (PSL), 
que autoriza a inclusão de 
pais, mães e tutores de pes-
soas com deficiências inte-
lectuais entre as prioridades 
de vacinação.

“As pessoas com deficiên-
cia intelectual possuem di-
ficuldades alimentares e de 
funções de estruturas orgâ-
nicas, como o trato respira-
tório e sistema imunológico, 
por isso é importante imu-
nizar as pessoas que estão 
por perto e cuidam dela”,  
justificou. 

A Oncomed, a PróOnco Mu-
lher, o Centro de Imagem 
Icaraí e a Liga Fluminense 
contra o Câncer promovem 
amanhã uma ação social com 
palestras educativas on-line e 
consultas presenciais gratui-
tas. O atendimento será nas 
especialidades mastologia, 
urologia, dermatologia e clíni-
ca de tabagismo e precisa ser 
marcado com antecedência 
pelo telefone (21) 99604-3077. 

O evento chamado “Dia 
C de Combate ao Câncer” é 
alusivo ao Dia Mundial de 
Combate ao Câncer, celebra-
do em 8 de abril, e acontecerá 
na Oncomed São Francisco, 
das 9h às 16h. O mastologista 
Rodrigo Souto, um dos idea-
lizadores do evento, lembra 
que “a prevenção é a maneira 
mais eficaz de fazer o combate 
precoce do câncer”. 

Multa para quem fizer aglomeração

A Alerj aprovou nesta se-
mana o PL 3.778/21, que 
autoriza o Executivo a mul-
tar quem participar de 
aglomeração em ambien-
tes públicos ou privados 
sem um motivo justo du-
rante a pandemia. A me-

Divulgação/Alerj

dida, do deputado Pedro 
Ricardo (PSL), prevê para 
quem for pego aglomeran-
do multas que variam de 
R$ R$ 110 a R$ 1,1 mil. Já as 
empresas que promoverem 
aglomerações podem rece-
ber multa de até R$ 3,7 mil.

Panorama RJPanorama RJ

Mostra faz crítica ao 
trabalho escravo
O projeto ‘Escravidão con-
temporânea – Esperança 
de Regresso’, da escultora 
Aline Matheus, que abrange 
exposição virtual, catálo-
go, making of e debate, foi 
motivado pela condição de 
trabalho escravo na con-
temporaneidade no Brasil. 
A curadoria é do diretor  
Claudio Boeckel, que tam-
bém assina a mostra virtual. 

Trata-se de um vídeo 
inédito com as esculturas da 
artista em seus dois ateliês - 

em Itacoatiara, em Niterói, e 
no Rio - e em áreas externas. 

Na dificuldade de even-
tos presenciais, todos os 
itens do projeto são on line,  
através do site www.aline-
matheus.com e do Youtube. 
Ao todo, são 11 esculturas, 
o making of e o catálogo 
disponível para consulta e 
download. Um debate com 
transmissão ao vivo  no 
Instagram sobre a mostra 
também vai acontecer no 
próximo dia 13. 

CULTURA ULISSES DÁVILA

Joyce
Joyce Moreno é a atração 
desta sexta (9), do ‘Poemu-
sica, Festival de Bolso de 
Musica Brasileira’. A trans-
missão ao vivo acontece às 
20h no Youtube (@Poemu-
sicaFestival). O evento é um 
pequeno festival de música 
brasileira e poesia que tem 
como palco o Teatro Sonora, 
um para artes no distrito de 
Conservatória, conhecida 
como a “cidade das serestas”. 
Data também terá Patrícia 
Palumbo interpretando Ma-
nuel Bandeira.

VÍDEO-ÓPERA - Ópera ‘Na Boca do Cão’, inspirada na 
vida da soprano Gabriela Geluda, ganha adaptação 
audiovisual com direção de Bruce Gomlesvky exibição 
gratuita através da Sympla. Uma menina de 2 anos tem 
a cabeça abocanhada por um pastor alemão e através 
da arte encontra uma saída para o trauma e supera a 
“escuridão”. Dias 17, 18, 23, 24 e 25 , sempre às 19h.

TEATRO - O espetáculo ‘Melhor Faz Tranças do Mundo’ 
estreia neste sábado (10) às 17h, com apresentação 
gratuita e online no YouTube (Palavra Z Produções 
Culturais). Na peça três amigos têm a missão de re-
construir uma cidade que foi devastada. Mas a única 
pessoa capaz de ajudar na missão é um menino com 
uma habilidade de fazer tranças,

u l i s s e s .d av i l a@o f l um i nen se.c om.b r

Cezar Moraes & Selmy Yassuda / Divulgação

 ‘Escravidão Contemporânea’’, de Aline Matheus, faz temporada na web

Flavia Souza Lima / Divulgação

Joyce Morenos se apresenta, on-line 
e gratuitamente, em festival 
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Internações e óbitos de idosos 
acima de 80 caem no Estado
Governo do Rio acredita que o início da vacinação para essa faixa etária tenha causado a redução

Entre janeiro e março deste 
ano, as internações e os óbi-
tos de idosos acima de 80 
anos diminuíram. Segundo 
o levantamento da Subse-
cretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS), da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), as 
reduções relativas ao perío-
do chegam a 49% nas inter-
nações e a 44% nos óbitos 
decorrentes de Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) de pacientes acima 
de 90 anos. Já em relação a 
idosos com mais de 80 anos, 
as quedas são de 22% para 
mortes e 33% para hospitali-
zação. A comparação foi feita 
entre os meses de janeiro 
e março, considerando as 
semanas epidemiológicas 
01 a 04 (03 a 30/01), e 09 a 
12 (28/02 a 27/03). A prin-
cipal hipótese é que o início  
da vacinação para essa fai-
xa etária tenha causado a 
redução.

“Desde o primeiro lote 
de vacinas que chegou ao 
nosso Estado, a Secretaria 
de Saúde não mediu esforços 
para que, de forma rápida, 
as doses fossem enviadas 
aos municípios. Toda nossa 
operação logística é feita 
pensando no resultado, na 
ponta, na vida de cada cida-

dão. Constatar esta redução 
de óbitos e internações, com 
pouco mais de dois meses 
de vacinação, associada a 
outras medidas, nos dá es-
peranças da reversão do 
cenário atual da epidemia”, 
disse o secretário de Estado 

de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves.

Até o momento, 329.062 
idosos com 80 anos ou mais 
já foram vacinados no Estado 
do Rio de Janeiro. Ao todo, 
até a manhã desta segunda-
-feira (5), 1.316.104 pessoas 

foram vacinadas, e 374.909 já 
receberam a segunda dose. A 
expectativa é que nos próxi-
mos dias uma nova remessa 
de vacinas seja entregue pelo 
Ministério da Saúde.

“Ainda que os números 
sejam positivos, seguimos 

analisando os dados registra-
dos para fundamentar os efe-
tivos resultados da vacina-
ção. Além disso, destacamos 
que a pandemia continua e 
as medidas de restrições e 
prevenção devem permane-
cer sendo seguidas, como o 
uso obrigatório de máscara, 
a frequente higienização das 
mãos e o distanciamento 
social. Precisamos continuar 
avaliando esses dados para 
que tenhamos informes cada 
vez mais precisos”, ressalta a 
subsecretária de Vigilância 
em Saúde, Cláudia Mello.

Monitoramento de va-
riantes - Na última sema-
na, a Secretaria de Estado 
de Saúde iniciou um dos 
maiores sequenciamentos 
de variantes da covid-19 do 
país. O estudo tem investi-
mento de R$ 1,2 milhão e 
irá analisar 4,8 mil amostras 

nos próximos seis meses, 
com o objetivo de monitorar 
a evolução das variantes da 
covid-19, melhorar ações 
epidemiológicas e possibi-
litar a ampliação precoce 
de números de leitos e de 
medidas restritivas, além de 
identificar a incidência das 
novas cepas na população 
fluminense.

O estudo, que busca en-
tender mais sobre as modi-
ficações sofridas pelo SAR-
S-CoV-2, irá analisar 400 
amostras a cada 15 dias. 
Atualmente, está na fase 
de compras de insumos e 
separação de amostras. O 
objetivo é que os primeiros 
vírus sejam sequenciados na 
segunda quinzena de abril.

Financiada pela Funda-
ção de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Faperj) - com recurso de R$ 
1,2 milhão - a iniciativa que 
tem como idealizadora a 
subsecretária de Vigilância 
em Saúde da SES, Cláudia 
Mello, conta ainda com a 
parceria do Laboratório Na-
cional de Computação Cien-
tífica (LNCC), do Laboratório 
de Virologia Molecular da 
UFRJ, do Lacen, da Fiocruz 
e da Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio.

Estado do Rio 
de Janeiro já 
aplicou mais de 
300 mil vacinas 
em pessoas 
idosas

Mauricio Bazilio / Governo do Estado

Até o início da semana 1.316.104 pessoas foram vacinadas e 374.909 receberam a segunda dose

Itaboraí vacinará hoje 
profissionais de saúde
Profissionais de Saúde da 
rede privada terão uma nova 
chance para garantir a pri-
meira dose da vacina contra 
a covid-19, nesta sexta-feira 
(9). A Prefeitura de Itaboraí, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (SEMSA), 
convoca a categoria para 
uma segunda chamada de 
vacinação, cumprindo as 
determinações do decreto 
estadual (nº 47.547 de 30 
de março de 2021). Cabe 
destacar que as vacinas se-
rão aplicadas até o final do 
estoque.

A vacinação será reali-
zada de 9h às 15h, exclusi-
vamente no Posto de Saúde 
Prefeito Milton Rodrigues 
da Rocha, no Centro. A Su-
perintendência de Vigilân-
cia em Saúde da SEMSA 
determinou requisitos e 
documentos necessários, 
que devem ser apresenta-
dos pelos profissionais para 
receber a primeira dose da 
vacina.

O secretário municipal 
de Saúde, Sandro Ronquetti, 
destacou a importância da 
segunda chamada para a ca-
tegoria. “O termo ‘profissio-
nais de saúde’ se diferencia 
do termo ‘trabalhadores da 

saúde’. Entendemos a ansie-
dade da população em que-
rer se vacinar e desejamos 
poder atender a todos, mas 
este é um recurso escasso 
e precisamos ter critérios 
claros e objetivos de quem 
tem preferência em receber 
o imunizante primeiro”, co-
mentou.

Segundo a edição do dia 
15 de março do Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI), en-
quadram-se nesta categoria: 
enfermeiros, nutricionistas, 
fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionais, biólogos, 
biomédicos, farmacêuticos, 
odontólogos, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, assisten-
tes sociais, profissionais da 
educação física, médicos 
veterinários, médicos, dou-
las, cuidadores de idosos, 
parteiras, técnicos e auxilia-
res dos serviços de saúde.

Divulgação / Prefeitura de Itaboraí

Vacinação será de 9h às 15h, no Posto Prefeito Milton Rodrigues da Rocha

Fiocruz recomenda que capital 
prorrogue medidas restritivas
Pesquisadores do Observatório 
Covid-19 da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) emitiram 
ontem uma nota técnica reco-
mendando a prorrogação das 
medidas de distanciamento 
social adotadas pelo municí-
pio do Rio desde 26 de março. 
Segundo a análise, as restrições 
reduziram a circulação de pes-
soas, mas ainda é cedo para 
qualquer flexibilização.

“Ainda que os dados sugi-
ram que houve um aumento 
no distanciamento social em 
decorrência das medidas res-
tritivas aumentadas, o efeito de 
mitigação no avanço da pande-
mia foi tímido”, avaliam os pes-
quisador no texto, ressaltando 
que são necessários ao menos 
14 dias e a adesão da população 
para que os efeitos positivos do 
distanciamento social sobre os 
dados epidemiológicos possam 

ser percebidos.
A nota traz uma avaliação 

de uma série de indicadores 
sobre a pandemia e o distancia-
mento social, que consideram  
o período de 26 de março a 2 
de abril, quando o município 
antecipou os feriados de Tira-
dentes e São Jorge e decretou 
o fechamento de praias e diver-
sos tipos de estabelecimentos. 
As restrições foram prorroga-
das até hoje (9).

Para analisar a circulação de 
pessoas na semana analisada, 
os pesquisadores reuniram da-
dos do Google Mobility Report, 
que comparam a movimen-
tação atual de pessoas com o 
período antes da pandemia. 
Em fevereiro de 2021, a perma-
nência em domicílio era 10% 
maior que em janeiro e feve-
reiro de 2020, e esse patamar 
subiu para 20% com a adoção 

das medidas restritivas no fim 
de março. 

As medidas impactaram 
fortemente em menos 60% o 
fluxo de pessoas em locais de 
trabalho, em menos 70% nas 
estações de transporte e em 
menos 50% em lojas e locais 
de recreação, o que, para a 
Fiocruz, mostra que as restri-
ções adotadas foram eficazes. 
Já para estabelecimentos que 
permaneceram abertos, como 
farmácias e mercados, o fluxo 
cresceu 30%. 

Os cientistas avaliam que 
é necessário intensificar a fis-
calização do cumprimento 
das medidas de prevenção em 
áreas de lazer, praias, farmácias, 
mercearias e supermercados. 
No caso desses estabelecimen-
tos, como houve aumento da 
circulação, é necessário maior 
controle da entrada de pessoas.  

O estudo destaca que os 
registros de casos e óbitos 
apresentaram alta entre 26 de 
março e 2 de abril, quando as 
medidas começaram a  vigo-
rar. Os cientistas explicam, no 
entanto, que são necessários 14 
dias de distanciamento social, 
com adesão da população, para 
que o efeito positivo possa ser 
observado. 

Na nota técnica, os cien-
tistas apontam ainda que o 
registro de novos casos ocorre 
com atraso, o que impulsiona a 
continuidade da tendência de 
aumento. Já no que se refere 
às mortes, a intensificação da 
alta no período analisado pode 
estar relacionada ao colapso 
na rede de serviços de saúde, 
já que o Rio de Janeiro passou 
de 90% de ocupação das vagas 
para pacientes graves com a 
covid-19.

Também é necessário intensificar a fiscalização do cumprimento do lockdown

Categoria da 
rede privada 
está sendo 
convocada para 
uma segunda 
chamada

Pesquisa constata reinfecções 
com sintomas mais fortes
Um estudo coordenado pelo 
Centro de Desenvolvimento 
Tecnológico em Saúde da Fun-
dação Oswaldo Cruz (CDTS/
Fiocruz) constatou quatro ca-
sos de reinfecção por covid-19 
em que os pacientes tiveram 
sintomas mais fortes da doen-
ça na segunda contaminação, 
apesar de os dois episódios 
terem sido considerados le-
ves, sem hospitalização. Em 
ao menos um desses casos, a 
reinfecção foi provocada pela 
mesma variante do primeiro 
episódio. 

A pesquisa será publicada 
na forma de artigo científico 
na revista Emerging Infectious 

Disease (EID), do Centro de 
Controle e Prevenção de Doen-
ça dos Estados Unidos (CDC). 
Além da Fiocruz, participaram 
pesquisadores da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), do Instituto D’Or de 
Ensino e Pesquisa (Idor) e da 
empresa chinesa MGI Tech 
Co. Segundo o coordenador 
do estudo, o virologista do 
CDTS/Fiocruz Thiago Moreno, 
a constatação reforça que uma 
parcela da população que tem 
a doença na forma branda não 
desenvolve memória imuno-
lógica. 

“Demonstramos que um 
grupo de pessoas com sinto-

matologia leve para covid-19 
teve um segundo episódio de 
covid um pouco mais forte, 
porque não foi capaz de gerar 
uma imunidade de memória 
depois do primeiro episó-
dio. Assim como vários casos 
brandos de covid-19, esses 
indivíduos tiveram o controle 
dessa primeira infecção pela 
resposta imune inata, aquela 
que não forma uma memória 
consistente e de longo prazo”.

Os testes realizados mostra-
ram que a defesa do organismo 
com base em anticorpos só 
foi formada nesses indivíduos 
após a segunda infecção. “Isso 
mostra também pra gente que 

uma parcela da população 
que teve a doença branda no 
primeiro episódio pode voltar 
a ter covid-19 depois de algum 
tempo, e não necessariamente 
ela será branda de novo”.

Moreno explica que a pos-
sibilidade de reinfecção com 
sintomas mais contundentes 
se dá independentemente de 
o indivíduo contrair a mesma 
variante do novo coronavírus 
ou uma nova. “A reinfecção 
pelo novo coronavírus é possí-
vel, e isso é algo similar com o 
que acontece com coronavírus 
sazonais humanos e até alguns 
coronavírus veterinários”, diz o 
pesquisador.

Possibilidade existe mesmo se indivíduo contrair a mesma variante
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UMA PÁSCOA 
COM JESUS

Dom José Francisco*

Um fato escapa a qualquer 
inferência precipitada: 
Jesus viveu e morreu uma 
morte em público e essa 
morte alterou o cami-
nho da história. Não se 
precisa visitar a Bíblia 
para se verificar isso: há 
várias referências a Jesus 
em histórias seculares. 
O governador romano e 
historiador Tácito deixou 
uma referência fascinante 
a Jesus ao descrever como 
o Imperador Nero martiri-
zou cristãos no ano 65 DC 
como bodes expiatórios 
por causa do incêndio de 
Roma. 

Tácito escreveu no ano 112 
D.C. que Nero castigava 
com as piores torturas 
as pessoas chamadas 
cristãs que, por isso, 
eram odia-
das. Cristo, o 
fundador do 
movimento, 
foi condena-
do à morte 
por Pôncio 
Pilatos, pro-
curador da 
Ju d e i a  n o 
reino de Ti-
bério.  Mas 
– Tácito acrescenta 
– a superstição perni-
ciosa, reprimida por 
algum tempo se es-
palhou outra vez, não só 
na região da Judeia, onde 
se originou o problema, 
mas também pela cidade 
de Roma (Tacitus, Anais 
XV, 44). 

O ponto interessante desta 
afirmação é que Tácito 
verifica que Jesus existiu 
como homem na história; 
foi executado por Pilatos 
e já no tempo de Nero a fé 
cristã tinha se espalhado 
através do Mar Mediter-
râneo até Roma, com tal 

intensidade, que o Im-
perador sentiu que tinha 
de interferir. Observem, 
que Tácito diz isto como 
testemunha hostil, porque 
considerava que o movi-
mento que Jesus começou 

não passava de uma 
“superstição perni-
ciosa”. 

Flávio Josefo, 
historiador 
Judaico, es-
creveu para 
u m a  a u -
diência ro-
mana, a fim 
de explicar 
o tempo e a 
carreira de 
Jesus: “Neste 
tempo havia 

um homem sábio, 
bom e virtuoso, Je-
sus. Muitas pessoas 
se tornaram seus 

discípulos. Pilatos conde-
nou-o à morte por cruci-
ficação. Seus discípulos 
reportaram que ele lhes 
tinha aparecido três dias 
depois da sua crucifixão 
e que estava vivo” (Jose-
fo, 90 D.C., Antiguidades 
XVIII. 33).

(Eu volto ao tema.)

Jesus viveu e 
morreu uma 

morte em 
público e essa 
morte alterou 

o caminho 
da história

OPINIÃO

*Dom José Francisco

Mitra Arquidiocesana de Niterói

Divulgação

SG avança em índice de 
qualidade do meio ambiente
Boa colocação em ranking estadual mostra resultados positivos

Com isso, o total de vítimas que não resistiram à covid-19 subiu para 345.025

Covid-19: Brasil bate novo 
recorde com 4.249 mortes
  O Brasil bateu novo recorde 
de mortes por covid-19 re-
gistradas em 24 horas, com 
4.249. O país já havia passado 
dos quatro mil óbitos em um 
dia anteontem (6), quando 
o sistema de informações 
da pandemia marcou 4.195 
vidas perdidas confirmadas.

Com isso, o total de vítimas 
que não resistiram à covid-19 
subiu para 345.025. Ontem, 
a contabilização marcava 
340.776 mortos na pandemia 
do novo coronavírus.

Ainda há 3.572 mortes em 
investigação por equipes de 
saúde. Isso porque há casos 
em que o diagnóstico sobre 
a causa só sai após o óbito do 
paciente.

O balanço foi divulgado 
nesta quinta-feira (8) pelo 
Ministério da Saúde com 
base em dados fornecidos 
pelas secretarias estaduais.

Já o total de casos des-
de o começo da pandemia 

chegou a 13.279.957. En-
tre ontem e hoje, foram con-
firmados 86.652 novos diag-
nósticos positivos. Ontem, a 

soma de pessoas infectadas 
até o momento estava em 
13.193.205.

O número de pessoas 

recuperadas subiu para 
11.732.193. Já a quantidade 
de pacientes com casos ati-
vos, em acompanhamento 
por equipes de saúde, ficou 
em 1.202.639.

Situação epidemioló-
gica da covid-19 no Brasil 
(08.04.21). - Divulgação/
Ministério da Saúde

Estados - O ranking de 
estados com mais mortes 
pela covid-19 é liderado por 
São Paulo (70.742), Rio de 
Janeiro (38.657), Minas Gerais 
(26.795), Rio Grande do Sul 
(21.538) e Paraná (18.492). 
Já as Unidades da Federação 
com menos óbitos são Acre 
(1.325), Amapá (1.371), Rorai-
ma (1.384), Tocantins (2.181) 
e Sergipe (3.693).

Vacinação - Até o início da 
noite de ontem, haviam sido 
distribuídos 45,2 milhões de 
doses de vacinas.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Até o início da noite de ontem, haviam sido distribuídos 45,2 milhões de doses

Onze bairros de SG 
recebem obras 
A Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, 
através do Departamentos 
de Conservação e Obras 
(DCOs), vem realizando dia-
riamente ações de revita-
lização e manutenção em 
diversas localidades no mu-
nicípio. Nesta semana, onze 
bairros receberam ações de 
substituição de manilhas, 
construção de caixas, lim-
peza de ruas, desobstrução 
de esgotos, reforma de cal-
çadas, capina, raspagem e 
operações tapa-buracos. 

As principais obras ocor-
reram nos bairros do Pontal, 
Tenente Jardim, Paraíso, 
Neves, Laranjal, Guaxindi-
ba, Ipiiba, Porto da Pedra, 
Engenho Pequeno, Porto da 
Madama e Boa Vista. 

Para o secretário de De-
senvolvimento Urbano, Ju-
nior Barbosa, as ações estão 
sendo realizadas diariamen-
te, seguindo um cronograma 

de trabalho e atendendo as 
solicitações mais urgentes 
que chegam à secretaria. 

“O município é muito 
grande, são muitas deman-
das, mas a secretaria está 
trabalhando todos os dias 
para atender as soliciações”, 
disse o secretário.

A Rua Comandante Flo-
res, no Pontal, recebeu a 
substituição de manilhas e 
construção de caixas de es-
goto; na Rua Dr. March, em 
Tenente Jardim, foi realizada 
a limpeza da rua e caixas de 
esgoto; já na Rua José Mon-
teiro da Silva, no Paraíso, o 
serviço foi de desobstrução 
de esgoto e limpeza de caixa.

Nas ruas Lúcio Tomé Fei-
teira, Benjamin Constant e 
Oliveira Botelho, em Neves, 
os trabalhadores realizaram 
limpeza de calçada e ralos, 
construção de caixa de esgo-
to, desobstrução de esgotos 
e raspagem de rua.

Renan Otto / Prefeitura de São Gonçalo

Obras seguem pela cidade de São Gonçalo melhorando a qualidade de vida

 A cidade de São Gonçalo 
vem fazendo avanços signi-
ficativos na área ambiental. 
O município figura nas pri-
meiras posições do Índice 
de Qualidade do Sistema 
Municipal de Meio Ambiente 
(IQSMMA), ocupando a ter-
ceira colocação no Estado. O 
resultado coloca a cidade a 
apenas 0,5 pontos do primei-
ro colocado. O bom resulta-
do foi possível por conta dos 
avanços do município nas 
políticas públicas de meio 
ambiente, que irão resultar 
aumento nos repasses rela-
cionados ao ICMS Ecológico.

A boa colocação foi des-
tacada durante o Ciclo dos 
Diálogos Sustentáveis em 
2021 e Capacitação do ICMS 
Ecológico para todos os mu-
nicípios do Estado do Rio de 
Janeiro. A Secretaria de Mu-
nicipal Meio Ambiente (Sem-
ma) de São Gonçalo partici-
pou do encontro promovido 
pela Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade 
(Seas), por meio da Subse-
cretaria de Conservação da 
Biodiversidade e Mudanças 
de Clima (Subcon).

A pontuação do IQSMMA 
é baseada no cumprimento 
de índices - de forma parcial 
ou completa - levando em 
consideração os seguintes 
itens: Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resí-
duos, Plano Municipal de 
Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica, Plano 
Municipal de Saneamento 
Básico, Programa Municipal 
de Educação Ambiental, 
Licenciamento Ambiental 
de Impacto Local, legislação 
específica de repasse de  
parcela do valor recebido do 
ICMS Ecológico no Fundo 
Municipal de Meio Ambien-
te.

O Governo do Estado co-
brou ações de preservação 
do meio ambiente aos 92 
municípios do Rio de Ja-
neiro, com atenção especial 
aos rios.

“Foram reuniões bastante 
proveitosas, que buscaram 
integração entre os muni-
cípios na preservação do 
meio ambiente. Foram des-
tacados os problemas que 
vêm acometendo os rios do 
estado, como assoreamento 
e qualidade da água, que 
vem sofrendo com lança-
mento de efluentes. Essa é 
uma grande preocupação do 
Thiago Pampolha, secretário 
estadual do Ambiente, que 

recomendou a todas as se-
cretarias municipais, ações 
de fiscalização mais rígidas 
em seus recursos hídricos”, 
disse Carlos Afonso, secre-
tário de Meio Ambiente de 
São Gonçalo.

O encontro teve como ob-
jetivo capacitar e aproximar 
os 92 municípios do Rio com 
a Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade 
para melhorar os índices de 
ICMS Ecológico das cidades 
fluminenses e impulsionar 
a gestão pública ambien-
tal nos municípios. Desde 
2018 são realizados cursos 
de capacitação em todas as 
regiões do Estado para auxi-
liar as cidades na evolução 
dos índices. A partir dos 
avanços nos indicadores, os 
municípios poderão ter au-
mento nos repasses do ICMS 
ecológico.

Limpeza de rio em São 
Gonçalo - No mês de feve-
reiro, São Gonçalo recebeu 
o programa “Limpa Rio”, do 
Governo do Estado, realizado 
em trechos do Rio Imboaçu, 
com objetivo de evitar os 
riscos de enchentes no mu-
nicípio, diminuindo assim 
os impactos causados pela 
chuva.

O que é o ICMS ecológico? 
- O ICMS Ecológico do estado 
do Rio de Janeiro foi criado 
em 2007 e incorporado gra-
dativamente na distribuição 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços. 
Para efetuar o cálculo de dis-
tribuição do ICMS Ecológico, 
são quantificadas as áreas 
pertencentes às unidades 
de conservação ambiental; 
a qualidade ambiental dos 
recursos hídricos; a estru-
tura da rede de saneamento 
básico; a gestão dos resíduos 
sólidos urbanos (Destinação 
de Resíduos, Coleta Seleti-
va, Coleta de óleo vegetal); 
a coleta e o tratamento de 
efluentes e a formação de um 
sistema municipal de meio 
ambiente. O percentual a ser 
distribuído atualmente é de 
2,5% , que são subtraídos da 
quota parte do ICMS distri-
buída aos municípios.

Avanços nas questões 
ambientais - São Gonçalo 
vem realizando importantes 
avanços na área ambien-
tal. No dia 22 de março, a 
prefeitura sancionou a cria-
ção do Sistema de Licencia-

mento Ambiental Municipal 
(SLAM), aprovado por meio 
de votação na Câmara dos 
Vereadores. 

Com a aprovação do 
sistema, os processos de 
licenciamento agora se-
rão todos padronizados. O 

empreendedor que quiser 
vir para a cidade e exer-
cer suas atividades já esta-
rá ciente de toda a docu-
mentação e procedimentos 
que deverão ser realizados 
para obter o licenciamento  
ambiental.

Informamos que precisaremos interromper o fornecimento de energia no dia e horário 
especificados abaixo para realização de melhorias na rede elétrica. Durante o período de 
isolamento social para conter o avanço do coronavírus, estamos fazendo somente desligamentos 
emergenciais que são extremamente necessários para evitar possíveis falhas no fornecimento 
de energia de nossos clientes.

DESLIGAMENTO PROGRAMADO

Estamos com você, mesmo à distância.

Dia: 13/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
09:00 às 11:30 Rua Machado Coelho - Caramujo - Niterói 14934087
09:00 às 11:30 Rua Pastor José Gomes de Souza - Caramujo - Niterói 14934087
13:00 às 17:00 Rua Doutor João Leitão - Charitas - Niterói 14935711
13:00 às 17:00 Rua São Fidélis - Charitas - Niterói 14935711
13:00 às 17:00 Travessa Carmita - Charitas - Niterói 14935711
13:00 às 17:00 Travessa Doutor Leitão - Morro Preventor - Charitas - Niterói 14935807
13:00 às 17:00 Travessa Santana - Charitas - Niterói 14935807
13:00 às 17:00 Travessa São Paulo - Charitas - Niterói 14935807
13:00 às 17:00 Travessa São Vicente - Charitas - Niterói 14935807
13:00 às 17:00 Travessa Santa Cândida - Preventório - Charitas - Niterói 14935807
13:00 às 17:30 Ruas 6, 7, 8 - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua Darci Vargas - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua Doutor Custódio Esteves Neto - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua Jandira Pereira - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua José Pureza - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua Josefa Pureza - Santa Bárbara - Niterói 14934313
13:00 às 17:30 Rua Luiz Oscar Mangeon - Santa Bárbara - Niterói 14934313

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Avenida José Mendonça de Campos - Mutondo - São Gonçalo 14930231
12:00 às 16:00 Rua Batista da Costa - Mutondo - São Gonçalo 14930231
12:00 às 16:00 Rua Pedro Américo - Mutondo - São Gonçalo 14930231
12:00 às 16:00 Avenida Aida de Souza Faria - Cozumel I - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Estrada do Anaia - Condomínio Parque das - Jockey - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Eneida de Freitas Medeiros - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Isabel Ribeiro Volper - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Judith de Carvalho Corrêa - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Sem Nome - Jockey Club - São Gonçalo 14944825
12:00 às 16:00 Rua Aristídes Xavier - Jockey Club - São Gonçalo 14945339
12:00 às 16:00 Estrada Restaurada - Condomínio Lisboa II - Monjolos - São Gonçalo 14945399
12:00 às 16:00 Rua Ararati - Condomínio Monte Sião - Jockey Club - São Gonçalo 14945399
12:00 às 16:00 Rua Aurino Sá Leitão - Jockey Club - São Gonçalo 14945399
12:00 às 16:00 Rua Condomínio Monte Verde - Jockey Club - São Gonçalo 14945399
12:00 às 16:00 Rua Euclídes Lopes Silva - Jockey Club - São Gonçalo 14945415
12:00 às 16:00 Rua 11 - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Alberico Luciano Barbosa - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Antenor Rodrigues - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Caetano F. da Costa - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Carlota Antunes Lima - Vista Alegre - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Diamantina Gonçalves - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Rua Manoel Gomes de Abreu - Jockey Club - São Gonçalo 14945431
12:00 às 16:00 Estrada Alcebíades Caldeira - Jockey Club - São Gonçalo 14945463
12:00 às 16:00 Rua Aurino de Sá Leitão - Jockey Club - São Gonçalo 14945463
12:00 às 16:00 Rua Marina Pinheiro Souza - Jockey Club - São Gonçalo 14945463
12:00 às 16:00 Rua Oscar Gomes - Jockey Club - São Gonçalo 14945463
13:00 às 17:00 Rodovia BR 101 - Porto da Pedra - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua Abílio José Mattos - Porto da Pedra - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua Cavaru - Porto da Pedra - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua José A de Mattos - Porto da Pedra - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua Magalhães Bastos - Boa Vista - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua Orminda Silveira - Boa Vista - São Gonçalo 14929989
13:00 às 17:00 Rua Professora Maria Joaquina - Boa Vista - Porto da Pedra - São Gonçalo 14929989

MARICÁ
09:00 às 12:00 Rua 42 - Jardim Atlântico - Itaipuaçu - Maricá 14935851
09:00 às 12:00 Avenida Carlos Mariguela - Itaipuaçu - Maricá 14935949
09:00 às 12:00 Avenida de Itaipuaçu - Itaipuaçu - Maricá 14935949
09:00 às 12:00 Ruas 1, 2, 3, 14, 28 - Itaipuaçu - Maricá 14935949
09:00 às 12:00 Rua Luiz Pedro da Silva - Chácaras Inoã - Maricá 14935949
09:00 às 12:00 Rua Nirvana - Itaipuaçu - Maricá 14935949
13:30 às 17:30 Estrada 13 - Jardim Inohan - Maricá 14936125
13:30 às 17:30 Ruas 3, 4, 13, 14 - Parque Vera Cruz - Itaipuaçu - Inoã - Jardim 

Vera Cruz Itaocaia - Chácaras Inoã - Recanto Itaipuaçu - Maricá 
14936125

Dia: 14/04/2021
Horário Endereço Nº Deslig.

NITERÓI
08:00 às 11:00 Rua Belfort Vieira - Charitas - Niterói 14935131
08:00 às 11:00 Rua Rui Barroso - Charitas - Niterói 14935131
08:00 às 11:00 Travessa Doutor Joaquim Peixoto - Charitas - Niterói 14935131
09:00 às 14:00 Rua Otávio Carneiro - Icaraí - Niterói 14923223
12:00 às 16:00 Avenida Almirante Tamandaré - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Avenida Francisco Cruz Nunes - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Estrada Celso Peçanha - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Ruas 501, 502, 503, 504, 506 - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Rua Doutor Hélio de Macedo Soares (Ant R. 502) - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Rua Doutor Luiz Guilherme da Cunha - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Rua Porto Rico - Serra Grande - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Rua Professor Lealdino Alcântara - Piratininga - Niterói 14948255
12:00 às 16:00 Rua Professor Silvio Pires de Mello - Piratininga - Niterói 14948255
12:30 às 16:30 Rua Hélio da S Carneiro - São Francisco - Niterói 14935165
13:00 às 17:00 Travessa Celina Pereira - Largo Batalha - Niterói 14948387
13:00 às 17:00 Travessa Souza Soares - Largo Batalha - Niterói 14948387
13:00 às 17:00 Travessa Cenira Pereira - Maceió - Niterói 14948387
13:30 às 17:30 Rua Tavares de Macedo - Icaraí - Niterói 14945509

SÃO GONÇALO 
12:00 às 16:00 Rua Aurino Sá Leitão - Jockey Club - São Gonçalo 14945377
12:00 às 16:00 Rua Oscar Gomes II - Jockey Club - São Gonçalo 14945377
12:00 às 16:00 Rua Projetada - Amendoeira - São Gonçalo 14945377
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No entanto, STF não obriga o fechamento total de templos religiosos

Decisão de cultos e missas 
nas mãos do poder público

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que ontem que 
prefeitos e governadores po-
dem proibir a realização de 
cultos religiosos presenciais 
para conter a disseminação 
da covid-19.

A decisão da Corte não 
obriga o fechamento total 
de templos religiosos. No 
entanto, a partir de agora, 
os governadores e prefei-
tos que quiserem adotar 
a medida estão liberados  
pelo STF. 

Por 9 votos a 2, a Corte va-
lidou o decreto do estado de 
São Paulo que vetou a reali-
zação de atividades coletivas 
por um período determinado 
para impedir aglomerações 
de pessoas. 

O placar da votação foi 
obtido com base no voto 
do relator, ministro Gilmar 
Mendes, que votou na quar-
ta-feira para validar o de-
creto. 

No início da sessão de on-
tem, o ministro Nunes Mar-
ques votou pela ilegalidade 
dos decretos que determi-
nam o fechamento total de 
templos. Segundo o minis-
tro, além da crise de saúde 
provocada pela pandemia, 
o país também passa por 
uma “crise nos direitos indi-
viduais e coletivos”. Para Nu-

nes Marques, a Constituição 
não pode ser descumprida 
temporariamente. 

“Criou-se uma atmosfera 
de intolerância, na qual não 
se pode mais falar sobre os 
direitos das pessoas, porque 
isso é logo taxado de nega-
cionismo e outros ‘ísmos’ 
semelhantes, numa monó-
tona cantilena que pretende 
transformar em óbvio o que 
é apenas uma opinião”, afir-
mou. 

Na semana passada, em 
uma decisão individual, o 
ministro atendeu pedido 
de liminar pela Associação 
Nacional de Juristas Evan-

gélicos (Anajure) e liberou a 
realização de cultos, desde 
que os protocolos sanitários 
sejam respeitados, como 
ocupação máxima de 25%, 
distanciamento social e uso 
obrigatório de máscara. 

O voto de Marques foi 
seguido pelo ministro Dias 
Toffoli. 

Em seguida, os minis-
tros os ministros Alexandre 
de Moraes, Edson Fachin, 
Luís Roberto Barroso, Rosa 
Weber, Cármen Lúcia, Ri-
cardo Lewandowski, Marco 
Aurélio, e o presidente, Luiz 
Fux também votaram a favor 
da restrição.

Marcello Casal JrAgência Brasil

STF validou o decreto de São Paulo que vetou a realização de atividades coletivas

Supremo 
manda 
abrir CPI da 
Pandemia
O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Luís Roberto 
Barroso determinou ontem 
que o Senado adote as medidas 
necessárias para a instalação 
de uma CPI para investigar 
eventuais omissões do governo 
federal no combate à pandemia 
de covid-19.

Barroso atendeu ao pedido 
de liminar feito pelos senadores 
Jorge Kajuru (GO) e Alessandro 
Vieira (RS), ambos do Cidada-
nia. Os parlamentares alegaram 
suposta omissão da Casa na 
instalação da comissão.

Ao analisar o mandado de 
segurança, o ministro entendeu 
que a CPI deve ser instalada 
porque preenche os requisitos 
constitucionais. “É certo que 
a definição da agenda e das 
prioridades da Casa Legislati-
va cabe ao presidente da sua 
Mesa Diretora. No entanto, tal 
prerrogativa não pode ferir o 
direito constitucional do terço 
dos parlamentares à efetivação 
criação da comissão de inqué-
rito”, decidiu o ministro.

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou ontem o Projeto 
de Lei 4.476 de 2020, que 
trata do novo marco re-
gulatório do setor de gás. 
A matéria teve votação 
concluída no Congresso 
Nacional no dia 17 de mar-
ço. A informação foi dada 
pela Secretaria-Geral da 
Presidência, que esclare-
ceu que não houve vetos 
presidenciais à nova lei. 

O texto aprovado prevê, 
entre outras medidas, a 
desconcentração do mer-
cado, não permitindo que 
uma mesma empresa pos-
sa atuar em todas as fases, 
da produção e extração 
até a distribuição; e o uso 
de autorização em vez da 
concessão para a explo-
ração do transporte de 
gás natural pela iniciativa 
privada.

Bolsonaro sanciona nova Lei do Gás

Polícia Civil não tem dúvidas de que vereador foi o responsável pela morte do menino no mês passado

Jairinho e mãe de Henry presos
O delegado titular da 16ª DP 
(Barra da Tijuca), Henrique 
Damasceno. disse ontem que 
o vereador Dr. Jairinho (RJ), 
expulso do partido Solidarie-
dade, assassinou o enteado 
Henry Borel, de 4 anos. Segun-
do o delegado, a investigação 
continua, mas já existem pro-
vas suficientes para assegurar 
que a morte do garoto, no dia 8 
de março, não foi um acidente, 
e sim um crime duplamente 
qualificado com emprego de 
tortura e sem possibilidade de 
defesa da vítima.

De acordo com o delega-
do, até o momento, não há 
possibilidade de garantir que 
a mãe da criança participou 
das torturas, mas Damasceno 
acrescentou que Monique 
Medeiros da Costa e Silva foi 
omissa em não procurar a po-
lícia para relatar uma agressão 
ocorrida no dia 12 de fevereiro, 

dentro do apartamento do 
casal. Conforme o delegado, 
a agressão ficou evidente em 
troca de mensagens entre 
Monique e a babá de Henry, 
Thayná, recuperadas pela 
polícia com a utilização do 
software israelense Cellebrite 
Premium. 

As mensagens foram fun-
damentais para determinar 
a prisão do casal ontem. A 
aquisição do software vinha 
sendo pedida pela polícia 
há dois anos e foi autorizada 
pelo governador em exercício 
Cláudio Castro durante as 
investigações.

Nas mensagens, que ti-
nham sido apagadas do ce-
lular de Monique, a babá in-
formou que o menino foi 
trancado no quarto por Dr. 
Jairinho e naquele momento 
sofria agressões. A mãe então 
pediu para que ela entrasse no 

quarto, o tirasse de lá e desse 
um banho para ele ficar mais 
calmo. A babá contou ainda 
que o menino relatou que le-
vou “uma banda” do padrasto 
e que pediu para que a sua ca-
beça não fosse lavada, porque 
sentia dor. Henry falou ainda 
que tinha dores no joelho.

O delegado descartou a 
possibilidade de a mãe ter so-
frido ameaças para não relatar 
as agressões e ressaltou que 
não faltaram oportunidades 
para falar das agressões sofri-
das pelo menino.

O delegado informou ain-
da que após o enterro do filho, 
Monique foi a um salão de be-
leza para tratar do cabelo e das 
unhas. A imagem que o casal 
tentava passar da convivência 
com o menino era de uma 
família harmoniosa, inclusive 
induzindo a polícia para esta 
versão.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dr. Jairinho foi preso ontem na zona oeste do Rio. A polícia disse que vereador praticou sessões de tortura no menino
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Morato vibra 
com vitória 
na estreia 
pelo Vasco

Novo camisa 
10 do Vasco 
da Gama, o 
meia-atacan-
te Morato es-
treou com o 
pé direito na 

quarta-feira. Titular na 
equipe de Marcelo Cabo, 
o jogador ajudou a equi-
pe a superar o Tombense 
e a se classificar para a 
terceira fase da Copa do  
Brasil.

Pelo placar de 2 a 1, 
o Vasco conquistou sua 
segunda vitória seguida 
na temporada, o que não 
acontecia desde agosto 
de 2020. Além disso, man-
teve a invencibilidade 
sob o comando de Cabo, 
que alcançou oito jogos, 
com três vitórias e cinco 
empates.

“Quero agradecer essa 
galera que tem me re-
cebido bem. Jogadores, 
comissão técnica, é o 
primeiro passo. Vinha de 
tempo inativo, então para 
uma estreia tá de bom ta-
manho, com classificação 
e vitória”, afirmou Morato 
à “Vasco TV”.

Sobre o sentimento 
de vestir a camisa 10 her-
dada de Martín Benítez,  
Morato se disse privile-
giado.

“É uma sensação in-
descritível. Quantas pes-
soas já não passaram aqui 
e ainda mais com o peso 
dessa camisa. Me sinto 
privilegiado por estar 
aqui e tenho gratidão 
pelas pessoas que me 
proporcionaram isso”, 
disse o meia.

Diego Alves participou normalmente do treino e não deve ser problema

Fla deve ter força total 
para final de domingo

O  F l a m e n g o 
deve ter força 
máxima para 
disputar a Su-
p e r c o p a  d o 
Brasi l  com o 
Palmeiras, no 

próximo domingo, a prin-
cípio marcado para o Mané 
Garrincha, em Brasília. O 
técnico Rogério Ceni deverá, 
portanto, repetir a escalação 
que iniciou a partida contra o 
Madureira, na última segun-
da-feira.

No duelo pela oitava ro-
dada do Carioca, o goleiro 
Diego Alves sentiu incômodo 
no joelho direito durante o 
segundo tempo. Ele foi aten-
dido no campo, mas não teve 
de deixar o jogo.

O elenco se reapresentou 
no Ninho do Urubu, e, após 
avaliação, o goleiro participou 
normalmente das atividades.

Sem problemas de lesão 
entre os titulares, o Flamengo 
deve enfrentar o Palmeiras 
com Diego Alves, Isla, Willian 
Arão, Rodrigo Caio e Filipe 
Luis; Diego Ribas, Gerson e 
Arrascaeta; Everton Ribeiro, 
Gabigol e Bruno Henrique. O 
time é praticamente o mesmo 
que venceu o Verdão por 2 a 0 
em janeiro, pelo Campeonato 
Brasileiro.

Na partida, também dis-
putada no Mané Garrincha, a 
única ausência foi justamente 
Diego Alves, por lesão. Hugo 
Souza foi o titular na meta 
rubro-negra.

As dúvidas para a partida 
deste domingo estão no ban-
co de reservas. O atacante 
Pedro e o lateral-direito Ma-
theuzinho se recuperam de 

lesões musculares e podem 
ficar de fora.

Uruguaio na mira - O Fla-
mengo está atento ao mercado 
mesmo com as dificuldades 
financeiras geradas pela pan-
demia de covid-19. Por isso, 
os dirigentes não descartam 
reforços para a sequência da 
temporada.

O volante uruguaio Lucas 
Torreira, que está no Arsenal, 
surpreendeu ao afirmar que 
quer deixar a Europa e voltar 
a jogar na América do Sul. Ele 
falou sobre a vontade de atuar 
pelo Boca Juniors.

No entanto, o pai do jogador, 
Ricardo Torreira, confirmou 
que o Flamengo é um dos clu-
bes interessados por Torreira. 
“Do Brasil surgiram times in-
teressados, como o Flamengo 
ou o Grêmio”, disse ao canal 
argentino “DirecTV Sports”.

Torreira pertence ao Atlético 
de Madrid, que precisa aceitar a 
volta do volante para a América 
do Sul. Um desfecho só deve 
acontecer no meio do ano, 
quando abre a janela de trans-
ferências na Europa.

Marcelo Cortes / Flamengo

Diego Alves será titular na decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras

Pai do uruguaio 
Lucas Torreira 
admitiu que Fla 
tem interesse 
em contratar o 
volante

Marfinense deixa 
oficialmente o Bota

Roger não poupa 
elogios a Fred

O  B o t a f o g o 
vem buscan-
do reformular 
o elenco para 
esta tempora-
da. O objetivo 

é aliviar as finanças após o 
rebaixamento para a Série 
B do Campeonato Brasileiro.

Ontem, a rescisão de 
contrato do atacante Salo-
mon Kalou apareceu no BID 
da CBF. Com isso, o marfi-
nense não é mais jogador do 
Botafogo.

Kalou chegou na tem-
porada, mas decepcionou 
com a camisa alvinegra. O 
atacante marcou apenas um 
gol em 27 jogos.

O jogador vai receber 
cerca de R$ 1,7 milhão pela 

O Fluminense 
vem evoluindo 
a cada jogo sob 
o comando do 
técnico Roger 
Machado. Os 
tricolores vêm 

utilizando o Campeona-
to Carioca para preparar a 
equipe visando o início da 
Libertadores.

Quem vem aproveitando 
o bom momento da equipe 
é o atacante Fred. O ata-
cante já marcou quatro gols 
na temporada e foi muito 
elogiado pelo técnico Roger 
Machado.

“O Fred é um jogador que 
dispensa comentários. Os 
quase 400 gols são o cartão 
de visitas do Fred. Sempre 

rescisão de contrato. O Bota-
fogo vai conseguir economi-
zar R$ 4 milhões com a saída 
de Kalou, que tinha contrato 
até o fim da temporada.

A diretoria alvinegra ain-
da negocia a saída de outros 
jogadores e deu férias para 
seis deles. O Botafogo quer 
chegar à Série B com o elen-
co praticamente fechado.

vou formatar meu times com 
características para alimen-
tar o centroavante, mas não 
só de cruzamentos laterais. 
Entendo que um jogador 
completo, como o Fred é, 
tem condição de fazer gols 
como esse. Com infiltração, 
pequenas diagonais curtas 
para gol, para finalizar tam-
bém perto do goleiro”, disse.

Roger Machado destacou 
que Fred será muito impor-
tante para o Fluminense na 
Libertadores.

“Ele vive uma grande 
fase. Tenho certeza que a ex-
periência dele vai ser muito 
importante para nos ajudar 
o ano inteiro, principal-
mente na Libertadores”, 
declarou.

Salomon Kalou 
fez 27 partidas 
com a camisa 
do Botafogo e 
marcou apenas 
um gol


