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Projeto na quer garantir repasse integral de 
gorjeta e taxa de serviço a empregados

G o v e r n o  e s t a d u a l  i n i c i a  o b r a s  n a
R J  1 3 4 ,  a p ó s  a p e l o s  d o  d e p u t a d o

A rodovia RJ 134, na Re-
gião Serrana, começou a re-
ceber obras de recuperação 
no asfalto e manutenção. O 
trecho entre Jacuba, em Pe-
trópolis, até o município de 
São José do Vale do Rio Preto 
terá melhorias, após pedidos 
do deputado estadual Mar-
cus Vinícius (PTB). 

“Além de maior segurança 
para os motoristas, o recape-
amento e manutenção facili-
ta o escoamento da produção 
agrícola”, disse Marcus Viní-
cius, que formalizou em 2017 
a primeira indicação legislati-

va solicitando recapeamento 
asfáltico e manutenção. 

Desde então, outros pedi-
dos e apelos foram realizados 
para, finalmente, as autorida-
des estaduais verificarem a 
urgência de obras na estrada 
de curvas perigosas, com re-
gistro de graves acidentes.

“Agradeço ao governador 
Cláudio Castro, ao presiden-
te do DER e ao secretário das 
Cidades, Uruan Cintra, por 
finalmente entenderem a 
urgência, uma estrada segu-
ra preserva vidas”, conclui 
Marcus Vinícius.

orjetas ou valores arre-
cadados através de taxas 
de serviço cobradas em 
diferentes estabeleci-
mentos no estado pode-
rão ter que ser obrigato-
riamente repassados aos 
empregados. A determi-
nação é do projeto de lei 

3936/2021, de autoria 
do deputado Rosenverg 
Reis (MDB), que come-
çou a tramitar na As-
sembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) e será votado 
em plenário.

O objetivo da pro-
posta é garantir que 
as empresas do estado 
incorporem à remune-
ração dos funcionários 

os valores dados espon-
taneamente pelos clien-
tes e também aqueles 
cobrados pelas empresas 
como serviço ou adicio-
nal. A medida beneficia-
ria empregados de bares, 
restaurantes, hotéis e 

G
estabelecimentos co-
merciais que façam a co-
brança, ainda que opcio-
nal ao consumidor.

“O cliente dá gorjeta 
ou paga a taxa de ser-
viço pelo atendimento 
que recebe do profissio-
nal, nada mais justo que 
seja repassado integral-
mente ao trabalhador. É 
importante essa medida 
e que haja fiscalização”, 
defende Rosenverg.

O projeto prevê ain-
da que, em caso de des-
cumprimento, a empre-
sa estará sujeita à multa, 
que pode triplicar em 
caso de reincidência.
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Especialistas afirmam que 
o projeto de lei que libera a 
compra de vacinas contra a 
Covid-19 pelo setor privado 
para imunizar funcionários é 
inconstitucional, sem utilida-
de para o SUS e uma tentativa 
do lobby de empresários de 
enfraquecer a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), único órgão no Brasil 
com autoridade para aprovar o 
uso de medicamentos.

A Câmara dos Deputados 
aprovou o texto-base do PL 
948/21 na terça-feira (6) e a 
votação deve ser retomada 
nesta quarta-feira (7) para 
concluir a análise. O projeto, 
então, seguirá para o Senado 
e, depois de aprovado, preci-
sará de sanção presidencial 
para entrar em vigor.

Para o médico e advogado 
do Centro de Pesquisa em Di-
reito Sanitário da USP, Daniel 
Dourado, o projeto é um dri-
ble na autoridade da Anvisa 
para que empresários possam 
comprar vacinas sem respaldo 
científico no Brasil.

"É uma tentativa dos em-
presários de tirar o poder 

Compra de vacina por empresas: projeto de lei na Câmara 
enfraquece Anvisa e SUS, dizem especialistas

Drive-thru de vacinação contra Covid-19 no Parque da Cidade, em Brasília

Foto: Breno Esaki

'Não vai ter lockdown', diz Bolsonaro após 
Brasil registrar 4,2 mil mortes em um dia

Um dia após o Brasil registrar 
4,2 mil mortes por Covid-19 nas 
últimas 24 horas, o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) criticou 
nesta quarta-feira (7) a adoção de 
medidas restritivas para tentar 
frear o avanço da doença no Brasil 
e afirmou que não haverá um lo-
ckdown nacional. A declaração foi 
dada durante uma visita a Chape-
có, no Oeste catarinense.

As ações para restringir a circula-
ção de pessoas têm sido defendidas 
por autoridades sanitárias para en-
frentar a pandemia no país, que vive 
seu maior pico e responde hoje por 
um em cada três mortos pelo novo 
coronavírus no mundo.

"Seria muito mais fácil a gente 
ficar quieto, se acomodar, não tocar 
nesse assunto, ou atender, como al-
guns querem, que eu posso fazer, o 
lockdown nacional. Não vai ter lock-
down nacional", afirmou Bolsonaro.

Para ele, é preciso buscar "alter-
nativas" às medidas de distancia-
mento social, como o fechamento 
do comércio. "Vamos buscar alter-
nativas, não vamos aceitar a política 
do fique em casa, feche tudo, lock-
down. O vírus não vai embora. Esse 
vírus, como outros, vieram pra ficar, 
e vão ficar a vida toda. É praticamen-
te impossível erradicá-lo".

Na visita a Chapecó, cidade co-
mandada pelo prefeito João Rodri-
gues (PSD), que tem discurso ali-
nhado ao de Bolsonaro em relação à 
pandemia, nenhuma medida nova 
foi anunciada.

Bolsonaro estava acompanha-
do dos ministros Marcelo Queiroga 
(Saúde), Augusto Heleno (Gabinete 
de Segurança Institucional), Onyx 
Lorenzoni (Secretaria Geral) e Car-
los França (Relações Exteriores).

Em encontro realizado no 
Centro de Eventos, o presidente 
discursou a favor do chamado 
"tratamento precoce", com o uso 
de medicamentos sem eficácia 
comprovada contra a doença e 
que, segundo a Associação Médi-
ca Brasileira, deveriam ter seu uso 
contra a Covid banido.

"Eu não sei como salvar vidas, 
eu não sou médico, não sou en-
fermeiro, mas eu não posso es-
colher a liberdade do médico ou 
até mesmo do enfermeiro. Ele 
tem que buscar uma alternativa 
para isso", afirmou.

Por diversas vezes na sua fala, o 
presidente reiterou que os médicos 
tenham autonomia e liberdade para 
escolher o tratamento a ser aplica-
do, inclusive com medicamentos 
sem comprovação para a doença.

regulador da Anvisa para 
conseguirem comprar vaci-
nas sem aprovação para uso 
emergencial ou registro e 
utilizar nos seus emprega-
dos”, diz Dourado.

Thomas Conti, doutor em 
economia e professor do Ins-
per, também afirma que o pro-
jeto tira a autoridade da Anvisa.

“O PL foi anunciado como 
um projeto para facilitar a par-
ticipação de empresas na vaci-
nação, mas ele é muito radical, 
pois permite que vacinas apro-
vadas em qualquer regime, em 
qualquer lugar do mundo, se-
jam trazidas para o Brasil sem 
o aval da Anvisa”, diz Conti. "É 
um jeito de desviar da Anvisa”.

Antecipar vacinação de 
outros grupos é 'imoral'
Outro ponto debatido pelos 

especialistas trazidos pelo PL 
é o fim da obrigatoriedade de 
aguardar a vacinação de grupos 
prioritários realizada pelo SUS. 
Para o médico sanitarista e ex-
-presidente da Anvisa, Gonzalo 
Vecina, a ação é "imoral".

“É uma imoralidade você 
conseguir antecipar sua vaci-
nação porque tem dinheiro. 
Quem tem dinheiro toma a 
vacina antes. É isso que es-
tamos propondo? Quem tem 
dinheiro pode qualquer coisa 
e quem não tem fica na fila? 
Vamos instalar a barbárie no 
Brasil?”, diz Vecina.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSO certo é o certo Foto: Reginaldo Pimenta

epois do im-
bróglio na 
justiça, entre 
a Prefeitura do 
Rio e um gru-
po formado 
por vereado-
res e deputa-
dos estaduais, 
enfim as aulas 

presenciais foram retomadas na 
capital fluminense. Cerca de 500 
unidades de ensino, entre creches 
e escolas públicas e particulares 
foram reabertas nesta quarta-feira 
(7), segundo a Secretaria Munici-
pal de Educação. 

Mesmo com a decisão da 
justiça, dando parecer favorá-
vel à Prefeitura do Rio, a movi-
mentação na entrada das esco-
las foi baixa na parte da manhã. 
Alguns pais, ainda desconfia-

D
dos, optaram por colocar seus 
filhos na sala de aula.

A auxiliar de ensino Hellen, de 
30 anos, acompanhou a filha até a 
entrada da Escola Municipal Miguel 
Couto, em Olaria, mas reclamou da 
confusão gerada essa semana. 

"Está tudo muito confuso. Uma 
hora pode trazer e outra hora não 
pode. As crianças reclamam den-
tro de casa, querem estudar, mas a 
gente espera a decisão final. o que 
a gente ensina é o que elas preci-
sam ter todo cuidado na escola. O 
vírus ainda está aqui, então todo 
cuidado se faz necessário", disse.

Quem também reclamou da 
briga judicial foi a dona de casa 
Shyrlei, de 37 anos, que levou a fi-
lha para o primeiro dia de aula após 
a pausa emergencial de dez dias. 

"Isso gera um prejuízo enorme, 
as crianças são as que mais sofrem 

Rio retoma aulas 
presenciais após 
imbróglio na Justiça

Retorno das aulas presenciais após briga na Justiça entre prefeitura e parlamentares

com tudo isso. Esse volta não volta 
atrapalha a vida de todo mundo. 
Sabemos dos riscos que os profes-
sores correm, mas a educação é a 
base de tudo. É voltar com todo 
cuidado para evitar a contamina-
ção", ressaltou a dona de casa.

ESCOLAS PREPARADAS
A SME garante que as 419 

unidades da rede municipal es-
tão preparadas para receber os 

alunos. Todas passaram por um 
processo de sanitização. O secre-
tário de Educação do Rio, Renan 
Ferreirinha, disse que a retoma-
da das aulas presenciais é au-
torizada pelo Comitê Científico 
montado pela prefeitura.

Representantes do Sindicato 
Estadual dos Profissionais da 
Educação (Sepe) não concor-
dam com o retorno presencial 
das aulas. Dione Lins, coordena-

dora geral do Sepe reafirma que 
os professores da cidade do Rio 
estão em greve e que o sindicato 
nunca consultado pela Secreta-
ria Municipal de Educação para 
discutir o retorno presencial nas 
salas de aulas.

"Tem muita gente assustada 
com o número de mortes que só 
aumenta. A vacina já está aí, não 
custa aguardar mais um pouco", 
diz a coordenadora.
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O ex-secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, relatou 
em depoimento que foi avisado 
pelo governador Wilson Witzel 
que iria, "na canetada", requali-
ficar a Unir Saúde, organização 
social comandada por Mario Pei-
xoto e investigada por fraudes 
em contratos com a Saúde. Os 
dois são investigados por irre-
gularidades em contratações de 
OSs com a Unir Saúde e a Iabas.

Edmar é interrogado nesta 
quarta (07) pelo Tribunal Especial 
Misto. Na chegada, ele foi coberto 
com um lençol e depõe sob uma 
espécie de biombo para não ser 
gravado pela imprensa. Edmar é 
interrogado pelo próprio Witzel.

por determinação do ministro 
Benedito Gonçalves, do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), a im-
prensa não poderá acompanhar 
o interrogatório, sob a justificati-
va de "proteção de sua imagem". 
Apenas a gravação de instrução 
do processo será permitida. Ed-

'Batom na cueca': ex-secretário de Saúde disse ter 
avisado a Witzel sobre risco de requalificar OS

Edmar Santos chega a tribunal escondido por lençol; depoimento será atrás de biombo

Foto: Reprodução 

Justiça retira profissionais da Educação do grupo prioritário 
de vacinação e limita a de agentes de Segurança Pública

O Tribunal de Justiça de-
terminou, nesta terça-feira, a 
alteração da ordem dos gru-
pos prioritários de vacinação 
contra a covid-19 no Rio. A 
partir desta liminar, apenas 
profissionais de segurança, 
salvamento e forças armadas 
envolvidos diretamente no 
combate ao novo coronavírus 
farão parte do grupo prioritá-
rio. Desta forma, a decisão li-
mitou a imunização a agentes 
de Segurança Pública e sus-
pendeu a de profissionais da 
Educação da prioridade. 

A Justiça determinou que o 
Governo do Estado apresente 
um cronograma que estabe-
leça as ordens de preferência 
das categorias para que sejam 
vacinadas em conjunto com os 
grupos prioritários, como ido-
sos e profissionais da saúde.  

"Como se observa, os gru-
pos contemplados expressam 
um quantitativo significativo 
de pessoas que, sem a divisão 
em subgrupos de prioridade, 

terá o potencial impacto de co-
lapsar a vacinação de grupos 
outros preferenciais. A adoção 
de subgrupos, além de possi-
bilitar um melhor provisiona-
mento na aplicação da vacina, 
dada a quantidade insuficiente 
de doses, permite que não haja 
a mitigação na vacinação do 
grupo de pessoas vulneráveis. 
A concorrência eventual de 
outros grupos prioritários não 
pode levar a supressão, ou di-
minuição significativa que im-
plique na preterição de grupos 
vulneráveis, que contam com 
proteção legal e preferência na 
gradação prevista no PNI", afir-
ma a decisão.

Na última semana, o gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro (PSC), anunciou o plano 
de imunização conjunto em 
todo Estado. As forças de segu-
rança do Rio — como policiais e 
bombeiros militares — e os pro-
fissionais da educação foram 
priorizados na vacinação con-
tra a Covid-19. 

mar chegou ao tribunal  escondi-
do em um lenço vermelho.

"O senhor me comunicou na 
varanda de seu gabinete que iria, 
de canetada, requalificar a Unir 
Saúde. Eu afirmei de forma vee-
mente que isso era batom na sua 
cueca. Eu tirei a Unir justamente 
porque era corrupta. A qualifica-
ção e requalificação dependiam 
da Secretaria de Saúde. O senhor 
queria até restituir os contratos 

já perdidos pela Unir. Pelo me-
nos nessa parte o senhor me 
ouviu e não restituiu", afirmou 
Edmar, diretamente a Witzel.

"Pedi apoio para fazer uma 
auditoria nos contratos das Orga-
nizações Sociais. Quando isso es-
tava pronto a vir a tona, há uma 
solicitação para que não se tives-
se um desgaste político. Há mu-
danças e a Controladoria Geral 
do Estado põe panos quentes".

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSEu já sabia... Foto: Antonio Scorza

ilson Witzel, 
governador 
afastado do 
Estado do 
Rio de Janei-
ro, afirmou 
nesta quar-
ta-feira, dia 
7, que havia 
uma organi-

zação criminosa agindo dentro 
da secretaria de Saúde. A decla-
ração de Witzel foi feita durante 
entrevista, minutos antes do 
depoimento do ex-secretário Ed-
mar Santos, que é ouvido em si-
gilo pelo Tribunal Especial Misto 
(TEM). Segundo Witzel, o desvio 
de recursos não foi comprovado, 
mas é preciso ouvir todos os par-
ticipantes do esquema:

— Havia uma organização 
criminosa agindo na Saúde do 
estado do Rio de Janeiro, na 
sombra, e nos depoimentos do 
Edson Torres e nos depoimentos 
do Edmar, eu identifiquei, e hoje 
isso será explorado aqui, quem 
efetivamente é o chefe da organi-
zação criminosa. Não foi ouvido 

W
ainda um dos participantes des-
sa organização criminosa, que 
segundo depoimento do Edson 
Torres, essa pessoa, Zé Carlos, foi 
apresentado ao Edmar para que 
ele fizesse parte dessa distribui-
ção de caixinha — afirmou.

Witzel confirmou que Ed-
mar Santos foi uma indicação 
pessoal sua, e disse que não 
está arrependido. Segundo ele, 
o fato de ter trânsito com polí-
ticos, além não apresentar ne-
nhum bem com valor acima de 
seu patrimônio contaram para a 
escolha do ex-diretor do Hospi-
tal Pedro Ernesto, da Uerj:

— Indicações de secretário 
têm o componente técnico e o 
componente político. O que não 
pode ter é o componente crimi-
noso, que infelizmente é isso que 
nós estamos revelando agora. 
Como a gente pode se arrepen-
der de uma coisa que você não 
tinha absolutamente nenhuma 
condição de saber que o sujeito 
tinha um desvio ético?

O governador afastado, que 
chegou cedo para a sessão, ten-

'Havia uma organização criminosa 
agindo na Saúde do estado do Rio 
de Janeiro', afirma Witzel

O governador afastado Wilson Witzel compareceu ao depoimento de seu ex-secretário de Saúde Edmar Santos

tou ganhar tempo após destituir 
sua defesa. Ele teria discordado 
do plano apresentado pelos ad-
vogados, por isso afirmou que 
precisaria de mais tempo para 
conseguir uma nova defesa. O 
pedido, no entanto, foi negado. 
O presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Rio, Henrique Figueira, 
chegou a sugerir que o defensor 
público geral do Rio, Rodrigo Pa-
checo, assumisse, mas encontrou 
nos autos uma procuração com 
outros advogados de Witzel que 
não foram destituídos.

— Houve uma divergência 
com meus advogados, eles en-
tenderam que não poderíamos 
seguir por esse caminho, mas 

eu entendo que é o caminho a 
ser seguido. Ontem à noite nós 
entendemos que deveria ser 
constituída uma nova defesa. 
Diante disso, eu pedi ao Tribunal 
um prazo para que esses novos 
advogados pudessem se intei-
rar. O Tribunal entendeu que 
não caberia postergar, que seria 
uma medida protelatória. Eu 
discordo, mas plenamente acato. 
Fui magistrado durante quase 8 
anos, e decisão judicial a gente 
cumpre e discute no processo, e 
respeita, evidentemente — disse.

Para Witzel, seu governo fun-
cionou em termos de controle. 
Ele lembrou que existem secreta-
rias com orçamentos maiores que 

a Saúde, mas que não apresenta-
ram nenhum problema:

— Nós vamos mostrar que o go-
verno não pode ser julgado pelo 
buraco da fechadura. Nós temos 
secretarias que têm o orçamento 
muito maior do que a Secretaria 
de Saúde. Secretarias de Polícia 
Militar e de Civil juntas dá R$ 11 
bilhões. E até hoje não tivemos 
nenhum problema. Então, o meu 
governo em termos de controle 
funcionou. Nos governos ante-
riores, o Sérgio Cortes passou oito 
anos roubando. No meu governo 
eu tomei as primeiras providên-
cias, e estou sendo aqui, vamos 
dizer, de certa forma, penalizado 
pela minha transparência.
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A defesa do médico e verea-
dor Jairo Souza Santos Júnior, o 
Dr. Jairinho (Solidariedade), e da 
professora Monique Medeiros da 
Costa e Silva, padrasto e mãe de 
Henry Borel Medeiros, de 4 anos, 
que morreu na madrugada do dia 
8 de março, entrou com um recur-
so na Justiça do Rio para anular 
possíveis provas do caso.

No pedido protocolado nesta 
terça-feira, dia 6, na 2ª Vara do 
Tribunal do Júri, foi incluído todo 
o material recolhido pela Polícia 
Civil, entre celulares e computa-
dores, nos endereços onde eles 
estavam morando desde o fale-
cimento da criança. Conforme o 
"RJTV1", da TV Globo, os advo-
gados afirmam que os agentes 
da 16ªDP (Barra da Tijuca), que 
investiga o caso, descumpriram 
procedimentos legais ao realizar 
as apreensões e levaram os equi-
pamentos eletrônicos dos paren-
tes de Dr. Jairinho e Monique.

O casal justifica que seus pa-
rentes não eram citados na ordem 
judicial de busca e apreensão, e 
que, por isso, não poderiam ter 
seus celulares recolhidos. No do-
cumento, a defesa afirma que Dr. 
Jairinho tem sigo perseguido pelo 
delegado responsável pelo caso, 
Henrique Damasceno, titular da 

Caso Henry: Dr. Jairinho e mãe do menino pedem 
a anulação na Justiça de possíveis provas

Foto: Reprodução

'Clube do Carimbo': Grupo que transmitia 
HIV intencionalmente é alvo de operação

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSPulga atrás da orelha Foto: Reprodução

x-mulher de 
Tom Veiga, o in-
térprete de Lou-
ro José, Alessan-
dra Veiga, que 
foi casada por 14 
anos com o apre-
sentador e teve 
dois filhos com 
ele, negou as in-

formações que começaram a cir-
cular na mídia nesta terça-feira (6), 
sobre os quatro herdeiros do artis-
ta suspeitarem que a morte dele 
tenha sido por envenenamento e 
por isso estariam supostamente 
pensando em pedir a exumação 
do corpo. Morto no início de no-
vembro do ano passado, Tom Vei-
ga foi vítima de um Acidente Vas-
cular Cerebral) AVC hemorrágico, 

E
provocado por um aneurisma, se-
gundo laudo do Instituto Médico 
Legal (IML).

"Sinceramente, mesmo, eu não 
estou sabendo de nada disso. Eu 
e os filhos dele não falamos sobre 
isso. Não sei que 'outros' parentes 
seriam mesmo", disse Alessandra 
em entrevista ao portal F5 da Folha 
de São Paulo. Ela informou ainda 
ter conversado com os outros dois 
filhos de Tom, frutos do relacio-
namento dele com Cristina Rilco, 
que também afirmaram não saber 
da exumação. "Está muito difícil e 
cansativo isso", declarou ela disse 
ainda que os rumores são veicula-
dos pela mídia, que deveria deixar 
o ator "descansar em paz".

Alessandra e Tom se separaram 
em 2018. No mesmo ano, o apre-

Família de Tom Veiga 
nega exumação de corpo e 
suspeita de envenenamento

Tom morava na Barra da Tijuca, o caso de sua morte está sob suspeita da família

sentador iniciou o relacionamento 
com Cybelle Hermínio, com quem 
mantinha uma união estável des-
de 2019, até que em janeiro de 
2020 se casaram oficialmente. 
Mas a união durou apenas oito 
meses e eles se separaram com di-
visão total de bens. Apesar disso, 
Tom havia colocado o nome de 
Cybelle em seu testamento como 
herdeira de 50% de seus bens.

Conforme esta coluna anteci-
pou com exclusividade, a família 

de Tom Veiga está na Justiça ten-
tando anular o testamento para 
que Cybelle não tenha direito a 
herança. Em ação conjunta dos 
filhos, eles alegam que Cybelle 
é considerada pela família como 
'herdeira indigna, mulher agressi-
va e ameaçadora' e por isso pedem 
a anulação do testamento deixado 
pelo artista, afirmando, inclusive, 
que Tom teria expressado seu de-
sejo de tirar a ex do documento 
aos amigos André Marques, Joil-

son Lopes e para o próprio tabelião 
de notas do 27º Ofício de Notas do 
Rio, onde faria o novo documento. 
Narram ainda que Tom incluiu 
Cybelle em seu testamento como 
condição imposta por ela para se 
casar, uma vez que o apresentador 
não queria uma união com comu-
nhão parcial de bens. Além do pro-
cesso de anulação do testamento, 
outras duas ações também trami-
tam na Justiça: a da execução do 
testamento e a do inventário.

O menino Henry tinha 4 anos. Indícios de assassinato no caso

16ªDP, e pede que a investigação 
seja realizada pela Delegacia de 
Homicídios da capital.

Dados telefônicos e tele-
máticos serão extraídos dos 11 
aparelhos — do pai, da mãe e do 
padrasto de Henry — que foram 
apreendidos. A decisão judicial 
deferiu também a quebra dos 
sigilos dos nove celulares e dois 
laptops recolhidos nas casas de 
Leniel, no Recreio dos Bandeiran-
tes, e de Monique e Jairinho, em 
Bangu. Os aparelhos já estão com 
os profissionais do serviço de áu-
dio e imagem, do setor de perícia 
de informática do ICCE, onde par-
te da equipe tem formação em TI.

Eles são os responsáveis por co-
nectar os telefones e computado-
res alvos de mandados de busca 

e apreensão a um software com 
tecnologia de ponta instalado nas 
máquinas do instituto. O serviço 
de extração de dados, dependen-
do da quantidade de informações 
contidas nos equipamentos, pode 
ser feito em horas ou levar até uma 
semana. Conteúdos apagados 
também podem ser recuperados.

A partir daí, é gerado um laudo 
dos equipamentos examinados, 
com as características encontradas 
neles. O programa também emite 
uma espécie de espelho com o 
material contido nos eletrônicos, 
devidamente separado por fotos, 
aplicativos de conversa e agenda, 
entre outros. Tudo é gravado digi-
talmente, em DVDs ou pen drives, 
e entregue ao delegado responsá-
vel pelas investigações. 'Clube do Carimbo' é alvo de operação do Ministério Público de São Paulo 

Um grupo de pessoas que 
transmitia intencionalmen-
te o vírus da Aids foi alvo de 
uma operação do Ministério 
Público de São Paulo nes-
ta quarta-feira. Segundo o 
MPSP, os participantes se or-
ganizavam por meio de uma 
rede social e se autodenomi-
navam "Clube do Carimbo".

Chamada de operação anti-
vírus, a ação cumpriu 12 man-
dados de busca e apreensão na 
capital paulista, na Grande São 
Paulo, no interior do estado, e 
em cidades do Rio de Janeiro.

A investigação sobre o caso 
surgiu há alguns meses. Se-
gundo os investigadores, o 
grupo é composto de pessoas 

de todo o país. Nesta primeira 
fase da operação, o objetivo é 
encontrar mais provas e iden-
tificar outros integrantes da 
associação criminosa.

Além da atuação do Grupo 
de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado (Ga-
eco), participaram da operação 
policiais militares do BAEP e 
promotores de Justiça do Ga-
eco das regiões de Bauru, São 
José do Rio Preto, Franca, Ri-
beirão Preto, Vale do Paraíba, 
ABC e capital, além de poli-
ciais militares e promotores 
de Justiça do Gaeco do Rio. Os 
suspeitos serão interrogados 
e os objetos apreendidos sub-
metidos à perícia.

Foto: Reprodução
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O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro inaugurou, no últi-
mo sábado (03/04), o Hospital 
Modular de Nova Iguaçu tra-
zendo à população iguaçuana 
uma sensação de alívio, pois a 
unidade irá desafogar o aten-
dimento no Hospital da Posse, 
que estava prestes a fechar a 
emergência devido à superlo-
tação. De imediato serão ofere-
cidos 150 leitos, mas aos pou-
cos outros serão liberados até 
atingir a capacidade máxima 
que é de 300 leitos, sendo 120 
de Unidade de Terapia Intensi-
va – UTI. A unidade foi batizada 
de Hospital Estadual Dr. Ricar-
do Cruz, em homenagem ao 
médico que cuidou de muitos 
pacientes vítimas de Covid-19, 
mas que infelizmente faleceu 
com a doença.

Semanas antes da decisão 
de abrir o Hospital, a deputada 
Rosangela Gomes fez um ape-
lo em plenário e encaminhou 
o ofício nº 15/2021, de 23 de 
março, para que o Governador 
se sensibilizasse pelo que a po-

Governador do Rio atendeu pedido de deputada na 
inauguração do Hospital Modular de Nova Iguaçu

A deputada  federal, Rosângela Gomes na Inauguração com o governador

Com número grande de servidores com covid-19, 
Câmara de Nova Iguaçu fecha por uma semana

O presidente da Câmara de 
Nova Iguaçu, Eduardo Gomes 
Reina, Dudu Reina, publicou de-
creto dia 5, fechando a Casa do dia 
5 a 9 de abril, segunda à sexta-feira 
desta semana. A razão é o grande 
de número de servidores que tes-
taram positivo para a covid-19.

"Nosso prédio passará por um 
processo de higienização. Não po-
demos expor nossos funcionários 
ao risco de se contaminar. Esta-
mos acompanhando os que estão 
com a doença.  Felizmente todos 
estão se cuidando bem e melho-

rando a cada dia. Nosso pedido é 
que quem puder fiquei em casa. E 
se tiver que sair, se cuide ao máxi-
mo", explicou Dudu.

Como diz o decreto, os servi-
dores ficarão em regime de home 
office (trabalho em casa) e pode-
rão ser convocados a qualquer 
momento. Os emails administra-
tivo@cmni.rj.gov.br e acs@cmni.
rj.gov.br podem ser utilizados pela 
população como meio de comu-
nicação com a Câmara.

No dia 12, próxima segunda, às 
9 horas, a Câmara reabrirá. 

pulação da Baixada Fluminense 
tem passado à procura de aten-
dimento médico. “Fico muito 
feliz que finalmente a popula-
ção terá o tão esperado hospi-
tal. Essa medida irá desafogar 
o atendimento no Hospital da 
Posse durante a pandemia e de-
pois continuará sendo o leito de 
retaguarda. Serão 300 leitos que 
salvarão vidas. Peço também 
que o Governador olhe com 
carinho ao Hospital Iguaçu que 
também poderá salvar vidas, 
mas que está em obras há quase 
um ano”, afirmou Rosangela.

Em seu discurso, o governa-
dor Claudio Castro disse que 
chamar a unidade de Hospital 
de Campanha ou Hospital Mo-
dular diminui a importância 
que ele tem. “Esse é um hospital 
de altíssima complexidade. É 
um hospital de primeiro mun-
do. São 300 leitos construídos 
em menos de um ano. A gente 
tem a mania de olhar o copo 
meio vazio, mas é um grande 
equipamento que ficou pronto 
em menos de um ano, mas que 
passou por entraves legais e bu-
rocráticos", afirmou.

PARA TODOSPARA TODOSPARA TODOSVacinação em Japeri:

partir desta 
quarta-feira 
(7), a campa-
nha de vaci-
nação contra 
a Covid-19 em 
Japeri passou 
a incluir agen-
tes de segu-
rança e salva-

mento. Nesta etapa, se enquadram 
bombeiros, policiais militares e 
civis, agentes da Defesa Civil, guar-
das municipais e agentes peniten-
ciários. Além deste grupo, continu-
am sendo imunizados idosos com 
65 anos ou mais, profissionais de 
saúde ativos e pessoas com segun-
da dose agendada.

Vale ressaltar que para receber o 
imunizante, os profissionais preci-
sam comprovar atuação direta no 
combate à doença, como por exem-
plo, trabalhadores envolvidos:

- no atendimento e/ou trans-
porte de pacientes;

A
- em resgates e atendimento pré-

-hospitalar;
- diretamente nas ações de vaci-

nação;
- nas ações de vigilância das me-

didas de distanciamento  social, 
com contato direto é constante 
com o público.

Também é preciso apresen-
tar declaração emitida pelo local 
de trabalho ou documento que 
comprove vínculo empregatício 
atual na área especificada. Além 
disso, caso se trate de um mora-
dor de Japeri que trabalhe em ou-
tra cidade, será preciso apresen-
tar comprovante de residência. 
Outra exigência é a apresentação 
da carteira do respectivo conse-
lho (em caso de profissionais de 
saúde), além do CPF.

Neste momento, seguem sendo 
imunizados: médicos, enfermeiros, 
nutricionistas, fisioterapeutas, tera-
peutas ocupacionais, biólogos, bio-
médicos, farmacêuticos, odontólo-

Agentes de segurança que 
atuam no combate à Covid foram 
incluídos na campanha

Das 9h às 14h, cinco unidades de saúde municipais continuam imunizando idosos com 65 anos ou mais

gos, fonoaudiólogos, psicólogos e 
assistentes sociais ativos.

Além disso, trabalhadores de 
apoio (recepcionistas, seguranças, 
profissionais de limpeza, cozinhei-
ros e auxiliares, motoristas e os de-
mais trabalhadores que atuam em 
serviços de saúde), assim como os 
profissionais que atuam em cuida-
dos domiciliares – como cuidadores 
de idosos – e no sistema funerário, 
que têm contato com cadáveres po-
tencialmente contaminados, tam-
bém serão imunizados.

Acamados podem agendar 
vacinação em domicílio 

Para contemplar idosos aca-
mados, a Semus criou um sis-
tema de agendamento online: 
basta preencher um formulário 
online (disponível nas redes 
sociais da Prefeitura) para rece-
ber uma das equipes de imuni-
zação em casa.

Pontos de vacinação:
Unidade Mista de Enge-

nheiro Pedreira (Av. Tancredo 

Neves, s/nº, Mucajá -  Enge-
nheiro Pedreira)

Japeri Centro (Rua: Arruda Ne-
greiros  s/nº - Centro de Japeri)

USF Santa Amélia (Rua Laura 
Cardoso, 61 – Santa Amélia –  Enge-
nheiro Pedreira)

USF Delamare (Rua Pinaré,  s/
nº   - Jardim Delamare – Engenheiro 
Pedreira)

Academia da Saúde (Rua Fran-
cisco Russo, s/nº, no bairro Areal - 
Engenheiro Pedreira).

Foto: Divulgação

 Foto: Paula Valviesse



Prêmio Cultural

projeto “Arte 
na Rua, em 
casa e Etc e 
Tal” foi con-
templado com 
o Prêmio Re-
tomada Cul-
tural, em que 
a atividade 

artística se faz importante neste 
período em que a saúde é o nos-
so bem mais precioso. Através 
de uma adaptação para o forma-
to on-line, a longeva e premiada 
Cia. Etc e Tal leva ao público o 
espetáculo Onipotência do So-
nho. É patrocinado pelo Gover-
no Federal, Governo do Estado 

Arte Na Rua, Em 
Casa e Etc e Tal...

O alusão de como seria se as figuras 
não pudessem mais sair de casa, 
como se as pinturas fossem presas 
dentro de seus próprios quadros 

para sempre – colocando uma 
dose de angústia sobre o impedi-
mento atual de sair à porta de casa 
para a rua (pandemia).

DA REDAÇÃO contato@jornalpovo.com.br

do Rio de Janeiro, Secretaria de 
Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, atra-
vés da Lei Aldir Blanc.

Na estreia on-line, o espetáculo 
Onipotência do Sonho fará perfor-
mances com inspiração no surrea-
lismo de Salvador Dali, nos perso-
nagens sem face de Magritte, e nos 
textos de André Breton, Aragon 
e Artaud, que serão permeados 
pela música de Johann Sebastian 
Bach (Fragmentos para violino 
e violoncelo). As apresentações 
acontecerão nos dias 9, 10 e 11 de 
abril (sexta, sábado e domingo), às 
16:30, diretamente do instagram 
da Cia (@cia_etcetal).

Os atores Alvaro Assad, Marcio 
Moura, Melissa Teles Lôbo, Fer-
nanda Sabino, Cleber, Amarilis 
Irani e Tchesco Villares estarão em 
diferentes janelas virtuais. Uma 

lá sou a Natasha Caria, nas-
cida em São Paulo SP, (ci-
dade que amo), hoje resido 
no estado do Rio de Janeiro, 
pisciana, casada, tenho uma 
filha linda, sou formada na 
UERJ. Em 2020 recebi o títu-
lo de Musa Destaque e Musa 
do Brasileirão pelo meu time 

Fluminense, através de votação dos inter-
nautas com mais de 90% dos votos. (Sou 
tricolor desde pequena, primeiro em São 
Paulo, depois aqui no Rio).

Comecei a trabalhar como modelo na 
adolescência, me inscrevi em concursos 
como o de Top Model do programa Fantás-
tico na TV Globo, cheguei a final do conhe-
cido concurso de cabelereiros, Trend Vision 
da Wella, como modelo, com participação 
da atriz Flavia Alessandra, durante alguns 
dias em um resort em Angra dos Reis, onde 
somente os profissionais de cabelo, nós mo-
delos, jurados renomados do concurso se 
encontravam num reality televisionado em 
um final de semana em um programa que na 
época, dava dicas de beleza. Fiz curso de tea-
tro na faculdade Martins Pena com a eterna 
Chacrete, Lia Farrel e mais outro curso com o 
ator Gilson Moura. Por um período trabalhei 
fazendo figuração na televisão. Durante um 
tempo me afastei desta área de moda e gla-
mour, pois não consegui conciliar faculdade, 
trabalho e a carreira de modelo.
    Sou apaixonada por alimentação saudável 
(porém, as vezes, como o que não devo...). 
Praticar artes marciais, correr, crossfit, men-
talizar bons pensamentos, tudo que traga 
equilíbrio para o corpo, mente e convívio 
com as pessoas, (amo gente). Não posso 
deixar de mencionar que sou vaidosa, mas 

passo longe do exagero. A área que trabalho 
requer certos cuidados estéticos e estar atua-
lizada com a moda num geral.
    O titulo de Musa trouxe bastante visibi-
lidade nas redes sociais, muitas parcerias 
maravilhosas, como com a maquiadora @
andrezamartins_beauty, a fotógrafa @pau-
lapraseresfotografia, o personal trainer @
ronaldooliveira.83, a loja de roupas @vador-
brasil, entre outros, mesmo quando ainda 
era candidata por se tratar de um dos maio-
res concursos de beleza no Brasil.
    Siga em frente, não desista, recome-
ce quantas vezes for preciso, não pense 
que não há solução, sempre há enquanto 
existe vida, não se desespere. Respeite ao 
próximo e ao criador. Isso não é um trei-
namento é a sua vida.

 

CariaNatasha Natasha G ATAG ATA   DODO

Foto: Divulgação
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ampeão da edição de 2020, 
quando bateu o Athletico, o 
Flamengo disputa este ano 
novamente a Supercopa do 
Brasil, desta vez contra o Pal-
meiras. Se vencer, a equipe 
rubro-negra terá direito a R$ 
5 milhões de premiação da 

Para quem tinha dúvidas se 
com 17 anos ele iria sentir o peso 
da responsabilidade, Kayky pro-
vou o contrário. Na estreia da joia 
como titular no profissional, o Flu-
minense aumentou seu poder de 
fogo e goleou o Macaé por 4 a 0 na 
última terça-feira, no Raulino de 
Oliveira, em Volta Redonda. E o jo-
vem atacante mostrou que poder 
ser a peça que faltava no ataque 
tricolor até (e se) chegarem refor-
ços antes da Libertadores.

Novidade do time no lugar de 
Lucca, Kayky se entendeu bem 
com Fred e Luiz Henrique e deu 
uma outra cara ao setor ofensivo, 
que foi mais agressivo do que vi-
nha sendo nos últimos jogos. En-
quanto esteve em campo, até os 
32 minutos do segundo tempo, o 
garoto participou de todas as che-
gadas com perigo do Fluminense, 
exceto nas bolas paradas:

Com menos de um minuto, 
recebeu de Nenê na área e chutou 
para defesa do goleiro Jonathan;

Roubou a bola e puxou o 
contra-ataque do gol anulado 
de Luiz Henrique.

Fez o primeiro gol do jogo após 
assistência de Luiz Henrique;

No início do segundo tempo, 
deu a melhor opção de passe 
para Nenê na área, mas o meia 
preferiu chutar;

No segundo gol, puxou a mar-
cação de Helton, que deixou Fred 
em posição legal para marcar (veja 
na imagem acima);

E participou da triangulação 
com Fred e Calegari, que termi-
nou no chute do lateral raspan-
do a trave.

Com exceção do lance do 
Nenê, todas as outras jogadas 
foram com Kayky do lado di-
reito, coincidentemente onde 
ele se sente mais confortável 
para atuar. Mérito para Roger 
Machado em deslocar Luiz 
Henrique para a esquerda, ape-
sar de o técnico ter invertido 
os dois durante os 15 primeiros 
minutos do segundo tempo.

Com a venda de Kayky acer-
tada desde fevereiro para o 
Manchester City, da Inglaterra, 
por € 10 milhões de euros (R$ 
66,6 milhões na cotação atual) 

mais bônus por metas, o Flumi-
nense não só pode como deve 
aproveitar o talento da joia 
enquanto ela estiver por aqui. 
Gabriel Teixeira foi outro que 
entrou bem na etapa final e, na 
ausência de contratações, os 
garotos já mostraram que têm 
personalidade para seguirem 
"furando a fila" de nomes que 
estão há mais tempo no elenco.

Evolução x desempenho
Kayky foi só uma das mu-

danças no time. A outra, que 
também deu resultado, foi a 
volta de Luccas Claro, recu-
perado das dores na coxa es-
querda, no lugar do contesta-
do Frazan na defesa. Com só 
essas duas alterações, o time 
já apresentou uma evolução: 
teve 65% de posse de bola, 15 
finalizações contra 10 do ad-
versário, 10 chances claras de 
gol contra três, e na maior par-
te do tempo conseguiu ter um 
equilíbrio maior no número de 
jogadores para atacar e prote-
ger a defesa.

C
S u p e r c o p a  p o d e  r e n d e r 
a t é  R $  5  m i l h õ e s  e m 
d i n h e i r o  a o  F l a m e n g o

Kayky eleva poder de fogo e pede 
passagem num Fluminense que 
ainda precisa ser mais testado

Flamengo campeão da Supercopa em 2020. Agora será contra o Palmeiras...osso duro para o Fla 

CBF. Se perder, a quantia cai 
para R$ 2 milhões.

Apesar da ausência de 
público, os números não fo-
ram alterados em relação a 
2020, quando o Mané Gar-
rincha recebeu um grande 
público, com direito a show 
sertanejo antes de a bola 
rolar. Outros tempos.

Diante da queda de receita 
por da falta de bilheteria e da 
fuga de sócios-torcedores, a 
premiação seria importante 
para o clube, que tem um orça-
mento mais enxuto este ano.

A CBF promete mais rigi-
dez na testagem de Covid e 
também nos protocolos de 
deslocamento e hospedagem 
das delegações.

Flamengo chega a 
Brasília na sexta

Para cumprir o planejamento 
da organização da competição, a 
delegação rubro-negra vai chegar 

em Brasília no fim da tarde de sex-
ta. No sábado pela manhã, treina 
no CT do Brasiliense, e à tarde 
haverá a coletiva de imprensa dos 
dois técnicos e capitães.

A partida será às 11h de domingo, 
no estádio Mané Garrincha, e o retor-
no ao Rio de Janeiro será logo após o 
jogo. A Supercopa terá transmissão 
ao vivo da Globo, SporTV e ge.

10

Kayky comemora o seu 1º gol como profissional e pede passagem

 Foto: Lucas Merçon 


