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engenheiro 

Leniel Borel, 

pai do me-

nino Henry 

Borel, pres-

tou uma ho-

menagem a 

seu filho nes-

ta terça-feira, 

por ocasião 

do Dia das Crianças, com dois out-

doors no Recreio dos Bandeirantes, 

na Zona Oeste. Um deles fica na 

Avenida das Américas, próximo à 

Estação BRT Nova Barra, e o outro, 

na Avenida Guiomar Novaes. "Dia 

da Crianças: o melhor presente é a 

proteção", diz a mensagem.

Ele também homenageou 

o Olho com uma publicação no 

Instagram. "Hoje é o primeiro Dia 

das crianças sem meu Olhinho, e 

Oco apenas com as lembranças 

da criança mais incrível que meu 

menininho é!", escreveu.

O
"Que a justiça seja feita pelo 

meu Henry e por todas as crian-

ças que não estão mais conosco 

por causa de alguma violência. 

Se uma criança sofre maus tra-

tos de quem deveria proteger 

é responsabilidade também 

de quem está ao redor denun-

ciar!", completa.

— Hoje é o Dia das Crianças, 

um dia em que eu estaria com o 

meu Olho, dando presente. Ele 

estaria abrindo milhares de pre-

sentes, já que sempre ganhava 

milhares... Não tendo ele aqui 

do meu lado, é o que eu posso 

fazer. Uma homenagem. E um 

grande alerta para outros pais 

e familiares para proteger suas 

crianças — diz Leniel.

Na última quarta-feira, Leniel 

Borel prestou depoimento duran-

te a primeira audiência de instru-

ção do julgamento sobre a morte 

de Henry, de 4 anos. Ele contou 

Outdoor na Avenida das Américas em homenagem a Henry Borel

que o Olho vinha se recusando a 

retornar para o apartamento da 

mãe, a professora Monique Medei-

ros da Costa e Silva, e o padrasto, o 

ex-vereador Jairo Santos Santos 

Júnior, o Doutor Jairinho — ambos 

réus pelo homicídio triplamente 

qualiOcado da criança.

Leniel narrou que chegou a 

falar para Henry que ele deveria 

voltar para casa, "porque a ma-

mãe era boa". No entanto, ainda 

de acordo com o relato do en-

genheiro, a criança respondeu: 

"Não, papai. A mamãe não é 

boa, a mamãe é má".

Em outro momento do de-

poimento, Leniel chorou ao 

cantar a música entoada pelo 

Olho em um dos últimos regis-

tros do menino. A letra "Mãezi-

nha do céu", do padre Marcelo 

Rossi, diz: "Mãezinha do céu, 

eu não sei rezar. Eu só sei di-

zer: eu quero te amar". Moni-

que, que deixou o presídio para 

acompanhar a audiência desta 

quarta-feira, também foi às lá-

grimas ao ouvir a canção pela 

boca do ex-marido.

A partir da próxima quinta-

-feira (dia 14), a Comunidade 

Católica Gerando Vidas realizará 

um feirão de empregos, no En-

genho de Dentro, na Zona Norte 

do Rio. Ao todo, serão oferecidas 

1.118 vagas em diversas áreas, in-

cluindo postos de trabalho para 

auxiliar de serviços gerais, ope-

rador de caixa, estoquista e aten-

dente de loja. As inscrições, que 

foram abertas nesta terça-feira, 

poderão ser feitas pela página da 

Comunidade no Facebook até a 

tarde desta quarta-feira.

A oferta de vagas do feirão — 

que vai terminar na sexta-feira 

(dia 15) — será dividida em dois 

dias de evento: 718 serão ofere-

cidas na quinta-feira, e outras 

400 no último dia. No momen-

O presidente Jair Bolsonaro 

foi vaiado e saudado por pes-

soas que acompanharam a sua 

chegada à cidade de Apare-

cida, no Vale do Paraíba, para 

participar da celebrações do 

Dia da Padroeira. A chegada 

do presidente, no começo da 

tarde, foi acompanhada por 

centenas de pessoas.

Em um vídeo postado 

pelo presidente nas redes 

sociais, é possível ouvir pes-

soas dizendo "genocida", 

"ladrão", "assassino" e "fora 

Bolsonaro". Há também gri-

tos de "Bolsonaro mito".

Bolsonaro chegou a Apare-

cida usando máscara. No sá-

bado, ele foi multado em Pe-

ruíbe, no litoral de São Paulo, 

to do agendamento, que é obri-

gatório, o candidato vai receber 

todas as informações por e-mail, 

incluindo o local, a documenta-

ção necessária e as áreas com 

mais oportunidades.

— Tivemos que organizar este 

agendamento obrigatório, por-

que antes da pandemia a gente 

já tinha uma Ola muito grande. 

Agora, com o desemprego em 

alta, seria catastróOco. Depois 

do agendamento, nós vamos 

chamar os primeiros inscritos, 

respeitando sempre a ordem de 

cadastro. A ideia de divulgar o 

local somente para quem fez o 

agendamento é para evitar que 

quem não o fez também com-

pareça, porque pode prejudicar 

outras pessoas e seria injusto 

Feirão vai oferecer mais de mil vagas de emprego no Rio na 
quinta-feira; inscrições já estão abertas para quem quiser 

Bolsonaro é vaiado e saudado ao chegar 
em Aparecida para festa da padroeira
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O feirão vai acontecer no Engenho de Dentro

SINDICATO DOS ARTISTAS E TÉCNICOS EM ESPETÁCULOS 
DE DIVERSÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A Federação 
dos Trabalhadores em Empresas de Difusão Cultural e Artís-
tica no Estado do Rio de Janeiro - FTEDCA-RJ e o Sindicato 
dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Esta-
do do Rio de Janeiro - SATED/RJ, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, convocam os associados, em especial 
os Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões, para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a 
realizar-se no próximo dia 19/10/2021, terça-feira, às 15 ho-
ras em primeira convocação e às 15 horas e 30 minutos em 
segunda e última convocação com qualquer quórum, na 
sede administrativa do SATED/RJ, à Rua Alcindo Guanabara, 
17/18º andar, Centro - Rio de Janeiro, para discutirem e de-
liberarem sobre: a) CONVENÇÃO ou ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO 2021/2022; b) Autorizar o ajuizamento do 
Dissídio Coletivo, Exercício do Direito de Greve e Paralisa-
ção, caso as negociações com a Entidade Patronal resul-
tem infrutíferas. Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2021. João 
Daltro de Almeida – Presidente da FTEDCA-RJ e Hugo Gross 
Schweller – Presidente em Exercício do SATED/RJ.

— aOrmou Paulo Vasconcelos, 

coordenador da Comunidade 

Católica Gerando Vidas.

Além de levar o currículo 

atualizado, os candidatos pre-

cisam ter ensino fundamental 

ou médio para concorrer às 

oportunidades.

Pai de Henry Borel homenageia 
0lho no Dia das Crianças com 
outdoors e post em rede social

por não usar o equipamento de 

proteção facial.

Em Aparecida, Bolsonaro fez 

uma leitura durante missa no 

início da tarde. Mais cedo, an-

tes da chegada do presidente, 

o arcebispo de Aparecida, dom 

Orlando Brandes, defendeu na 

homilia da missa das 9h que 

"para ser pátria amada não pode 

ser pátria armada".
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