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Covid: Eduardo 
Paes descarta 
lockdown neste 
momento da 
pandemia no Rio
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Após paralisação, ônibus 
do BRT é roubado no 

Terminal Alvorada
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Incêndio atinge 
prédio da antiga 

Universidade Gama 
Filho

RIO DE JANEIRO

Salário de novembro será 
pago nesta terça-feira 
aos servidores do Rio

SERVIDOR

FÉ ANTES DO 
IMPEACHMENT

 N A família de Wilson Witzel 
sempre se preocupou com a 
espiritualidade. Muito se co-
mentava que a primeira-da-
ma Helena tinha o hábito de 
se consultar com uma espí-
rita antes da tomada de uma 
decisão importante. No últi-
mo domingo, o governador 
afastado Witzel foi batizado 
em uma igreja evangélica na 
Zona Norte do Rio de Janei-
ro e participou do culto.

A 
disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro foi uma das 
mais agressivas do Brasil. Há um temor entre os que 
cercam o prefeito eleito Eduardo Paes que Marcelo Cri-

vella possa criar embaraços para a transição. César Maia, que 
já comandou a prefeitura por três vezes, pediu aos seus cole-
gas vereadores que fiquem muito atentos ao que for enviado 
à Câmara. O vereador mais votado do Rio, Tarcísio Motta, 
fez um alerta: “Além de péssimo gestor, Crivella se mostrou 
capaz de manobras e mentiras absurdas para tentar reverter 
o resultado negativo das urnas. Vamos precisar mais do que 
nunca da Câmara e do TCM fiscalizando e da imprensa infor-
mando a população o tempo todo. A vida dos cariocas está 
acima de qualquer disputa política”.

ARAPUCAS E MANOBRAS
São duas as preocupações do QG de Paes. A primeira é que 
Crivella não pague o 13º salário e jogue a bomba no colo do 
prefeito do DEM. “Isso é um pepinaço, porque assumiria uma 
prefeitura em pé de guerra, com funcionários, não duvido 
nada, que invada o prédio da prefeitura”, disse uma fonte. 
A segunda é que, “para pagar o 13º, ele simplesmente vai 
suspender o pagamento de todos os fornecedores. Ele não 
tem outra saída. Ou se paga o 13º e se paralisa totalmente a 
máquina, ou paga os fornecedores”.

Para evitar um cenário catastrófico, a ordem é que verea-
dores pró-Paes já comecem a fazer conexões para desarmar 
eventual manobra de bolsonaristas e partidários de Crivella.

A VITÓRIA DE PAES

Os riscos da 
transição na 
prefeitura

 N A derrota de Dimas Gade-
lha, em São Gonçalo, foi um 
balde de água fria no grupo 
petista vitorioso em Maricá. 
As explicações começam a 
surgir. “Eleição baseada em 
fake news, farta divulgação 
de mentiras. Um determina-
do jornal foi distribuído gra-
tuitamente a semana inteira 
com ataques baixos contra 
nós. Cidade conservadora”, 
desabafou um petista. 

ESTEFAN RADOVICZ 

RAZÕES DA DERROTA 
EM SÃO GONÇALO

Crivella se 

mostrou 

capaz de 

manobras 

e mentiras 

absurdas”
TARCÍSIO MOTTA,
Vereador do PSOL

LEITOR DE O DIA

Coronavírus em alta, calor de mais de 30 graus, e os trabalhadores 
são surpreendidos por uma greve do BRT. Os funcionários devem 
lutar pelo que acham justo, mas é injusto a população pagar por 
isso. No mínimo, ônibus extras deveriam ter sido postos nessas 
localidades.

Eduardo Paes, em suas primeiras declarações, falou muito sobre 
suas preocupações. Claro, a Saúde é prioridade. Mas vale reforçar 
que algumas questões também precisam ser pensadas para ame-
nizar o problema, como transporte público e saneamento básico. 
Estaremos atentos.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Batismo de Wilson WitzelEduardo Paes ganhou a disputa com Marcelo Crivella para a Prefeitura do Rio
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O deputado federal Marcelo Calero (Cidadania-RJ) foi confirmado como secretário de Integridade Pública

executivo. Também foi apro-
vado em um concurso para a 
Petrobras, onde atuou como 
assessor jurídico, entre 2006 e 
2007. Em 2007, Marcelo Calero 
ingressou no serviço exterior 
brasileiro como diplomata 
de carreira do Ministério das 
Relações Exteriores. No Ita-
maraty, foi lotado no Departa-
mento de Energia e serviu na 
Embaixada no México.

ATUAÇÃO EM VÁRIOS CARGOS
Iniciou a vida política em 
2010, quando foi candidato à 
deputado federal pelo PSDB. 
Obteve 2.252 votos e não foi 
eleito. Em 2013, após indica-
ção de um embaixador com 
quem havia trabalhado pas-
sou a atuar na Prefeitura do 
Rio, no segundo mandato de 
Paes. Ele assumiu o cargo de 
coordenador-adjunto de Re-
lações Internacionais, parti-
cipando da organização da 
Jornada Mundial da Juven-
tude (2013). Foi convidado 
para assumir a presidência 
do Comitê Rio450, órgão que 
organizou as comemorações 
dos 450 anos do Rio.

Foi convidado a assumir a 
Secretaria Municipal de Cul-
tura. Foi responsável por pro-
jetos como: o Ações Culturais, 
que financiou iniciativas como 
as Bibliotecas do Amanhã, 
equipadas com acesso gratui-
to à internet; a reforma e inau-
guração dos teatros Serrador 
e Ziembinski; a recuperação 
do Museu da Cidade; e a en-
trega do Museu do Amanhã, 
na Zona Portuária lançando o 
Passaporte dos Museus.

Calero será secretário de Paes
Deputado federal terá papel importante no combate à corrupção na gestão municipal

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

E
leito no 2º turno no últi-
mo domingo, Eduardo 
Paes inicia o seu tercei-
ro mandato à frente da 

prefeitura, em 1º de janeiro. 
O futuro prefeito terá apenas 
dezembro para montar a equi-
pe. Em entrevista, ontem, ao 
“RJ1”, da TV Globo, Paes con-
firmou o nome do deputado 
federal Marcelo Calero (Ci-
dadania-RJ) como secretário 
de Integridade Pública. Essa 
pasta é novidade na gestão 
de Paes e visa fazer com que 
possíveis riscos de corrupção 
sejam minimizados na admi-
nistração pública.

Calero é conhecido por ser 
pessoa ética e honesta, além 
de ser homem de confiança 
de Paes. Ambos trabalharam 
juntos no segundo mandato 
do prefeito, quando Calero, 
em 2013, assumiu o Comitê 
Rio450. Ainda quando pré-
candidato à prefeitura, Calero 
foi convidado por Paes para 
montar a proposta de combate 
à corrupção do seu programa, 
com o objetivo de combater 
potenciais desvios.

Na Câmara dos Deputados 
é membro das Comissões de 
Cultura e da Educação, e do 
Comitê de Defesa dos Direitos 
das Pessoas com Deficiência. 
Tijucano de família católica, 
nasceu em 7 de julho de 1982. 
Calero é advogado e diploma-
ta de carreira e graduado em 
Direito pela Uerj e mestre em 
Ciência Política pelo Iesp-Uerj.

Em 2006 foi aprovado em 
um concurso da Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), 
lá Calero atuou como agente 

DURANTE GOVERNO TEMER

Denúncias que levaram à prisão de Geddel Vieira Lima

 NO futuro secretário Marcelo 
Calero passou a ser mais conhe-
cido quando pediu demissão do 
Ministério da Cultura de Michel 
Temer. Ele assumiu o cargo em 
maio de 2016 e permaneceu por 
cinco meses e 28 dias, até 18 de 
novembro daquele ano, após 
denunciar tentativas de inter-
ferência em assuntos da alçada 
de sua pasta. Na ocasião, Calero 
afirmou à Polícia Federal que foi 
fortemente pressionado pelo 
então ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Geddel Vieira 
Lima, o presidente Michel Temer 

e outros membros do Planalto, a 
rever parecer técnico do Instituto 
de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), negando licença 
a um empreendimento imobiliário 
em Salvador, no qual Geddel pos-
suía apartamento.

Geddel havia rechaçado as acu-
sações e o porta-voz do Governo 
Temer negou que o presidente hou-
vesse pressionado o ex-ministro a 
tomar decisão que “ferisse normas 
internas ou suas convicções”, mas 
confirmou reuniões de Temer e Ca-
lero para “solucionar impasse” com 
Geddel. O episódio terminou com o 

pedido de demissão de Geddel 
que o levou à prisão, já que havia 
perdido foro privilegiado.

Após ter ganhado popula-
ridade com esse caso, Marcelo 
Calero foi eleito deputado fede-
ral, pelo Cidadania, com 50.533 
votos nas eleições de 2018 pelo 
estado do Rio ultrapassando a 
votação de Otávio Leite, que fi-
cou como suplente da coligação.

Em sua conta no Twitter, 
após o resultado do 2º turno, 
Calero fez questão de enaltecer 
Paes e publicou foto em que dá 
um abraço no novo prefeito.
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‘LOCKDOWN É MEDIDA 
EXTREMA E DESNECESSÁRIA’
Eduardo Paes descarta a possibilidade de isolamento total no Rio, anuncia planos 
para a saúde e busca auxílio do governo federal para priorizar o combate à covid-19

E
leito prefeito da ci-
dade do Rio de Ja-
neiro em segundo 
turno com votação 

esmagadora, Eduardo Paes 
(DEM) anunciou ontem que 
a saúde será prioridade em 
seu governo e apresentou o 
futuro secretário da pasta, 
Daniel Soranz, durante en-
trevista coletiva em Botafo-
go, Zona Sul do Rio. Apesar 
de apresentar um plano de 
ações imediatas de combate 
ao coronavírus, Paes afirmou 
em entrevista à GloboNews 
que descarta a possibilidade 
de decretar um novo lockdo-
wn na capital por conta da 
segunda onda da covid-19, 
classificando a medida como 
“extrema e desnecessária”.

“A princípio, eu descarto, 
sim, o lockdown. É impor-
tante que a gente tenha me-
didas muito mais do ponto 
terapêutico. Inaceitável que 
as pessoas adoeçam e não 
tenham um leito disponí-
vel em um hospital públi-
co”, disse Paes. “Não dá pra 
gente pedir para as pessoas 
aquilo que elas não vão fa-
zer. Então, o lockdown pa-
rece uma medida extrema e 
desnecessária”.

Ontem mesmo, o prefei-
to eleito já começou a ar-
ticular uma aproximação 
com os governos estadual 
e federal para buscar au-
xílio no enfrentamento da 
pandemia no Rio. Apesar 
de não ter tido o apoio do 
presidente Jair Bolsonaro 
nas eleições, Paes ligou pela 
manhã para o presidente e 
se reuniu com o governa-
dor em exercício do Rio, 
Cláudio Castro. O prefeito 
eleito combinou uma ida 
a Brasília, ainda sem data 
marcada, e o encontro vai 
depender da agenda do 
presidente.

“Já conversei com o gover-
nador e vamos trabalhar ali-
nhados, principalmente em 
relação à pandemia”, disse. 

A conversa com Bolsonaro 
foi por meio de uma ligação 
por vídeo. A intenção é tra-
balhar junto com o governo 
federal, discurso reforçado 
por Paes na coletiva de on-
tem. No contato, Paes chegou 
a brincar com o presidente, 
dizendo que o tinha livrado 
“do pior prefeito da história 
da vida dele e do Rio”.  

“O presidente Bolsonaro 
é do Rio, tem um monte de 
pessoas importantes em Bra-
sília que são do Rio. O Rio 
precisa de ajuda”, disse o pre-
feito eleito na GloboNews. 

Na coletiva, foi anunciado 
que a Prefeitura do Rio vai 
solicitar 450 mil testes para 
covid-19 ao governo federal. 
A ideia de Paes e do futuro 
secretário de Saúde é que 
se faça testagem em massa 
da população para contar o 
avanço do coronavírus. Sobre 
a questão da vacina, Paes afir-
mou que vai usar o primeiro 
imunizante autorizado pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa).

“Eu quero a vacina que a 
Anvisa autorizar. Se ela vai 
ser chinesa, japonesa, russa, 
alemã não importa. O im-
portante é que a gente tenha 
vacinação assim que a Anvi-
sa liberar qualquer vacina. 
Nosso trabalho é preparar as 
unidades básicas de Saúde, 
aqui no Rio são as clínicas da 
família, para que elas este-
jam preparadas para quando 
a vacina chegar a gente possa 
vacinar a população”, disse.

Eduardo Paes ligou 
para o presidente 
e se reuniu com 
o governador em 
busca de ajuda 
no combate à 
pandemia

Prefeito eleito 
pedirá 450 mil 
testes para covid 
ao governo federal 
e usará primeira 
vacina autorizada

SECRETARIADO

Pedro Paulo é escolhido para assumir a Fazenda 

Além da apresentação de 
Daniel Soranz como secretário 
de Saúde municipal, Eduardo 
Paes anunciou ontem outros 
nomes que farão parte do seu 
governo. O deputado federal 
Pedro Paulo (MDB), ex-chefe 
da Casa Civil nos anos de Paes à 
frente da Prefeitura, vai assumir 
a secretaria de Fazenda. Pedro 
Paulo foi o candidato de Paes 
derrotado por Marcelo Crivel-
la (Republicanos) na eleição 
para prefeito do Rio em 2016. 
O também o deputado federal 
Marcelo Calero (Cidadania) foi 
outro convidado para a pasta 
de Integridade Pública.

O prefeito eleito falou dos 
planos para melhorar alguns 

setores da cidade em entrevista 
ontem ao ‘RJ1’, da TV Globo. Para 
a Educação, Paes revelou estar 
com um projeto de fazer “2 anos 
em 1” nas escolas, para evitar que 
as crianças e jovens percam mais 
tempo sem aulas.

“A gente tem um déficit hoje de 
cerca de 2.500 professores, o que 
faz com que as salas estejam sem-
pre lotadas. Precisamos melhorar 
essa questão, e o foco é fazer 2 anos 
em 1 no setor. Temos que nos em-
penhar para que o ano não se torne 
perdido. Para isso, trabalharemos 
com reforço escolar, tecnologias e 
maior acesso à internet para nos-
sas crianças, que necessitam de 
conectividade e condições míni-
mas”, enfatizou.

Sobre o desemprego, segun-
do Paes, são dois aspectos que 
prejudicam uma maior oferta 
de trabalho ao povo carioca: a 
imagem estigmatizada do mu-
nicípio e a falta de capacidade 
em atrair empresas, o que gera 
menos vagas e possibilidades 
de renda. Ele fez questão de 
destacar que a cidade, a partir 
do momento em que assumir o 
cargo, estará aberta à chegada 
de novos negócios.

“Precisamos ter políticas pú-
blicas efetivas que atraiam se-
tores da economia a vir para cá. 
Isso é fundamental. Em parale-
lo, assumimos o compromisso 
de criar frentes de trabalho nas 
comunidades do Rio”, disse. 

Já conversei com o 
governador e vamos 
trabalhar alinhados, 
principalmente em 
relação à pandemia
EDUARDO PAES, prefeito 
eleito do Rio

Eu quero a vacina 
que a Anvisa 
autorizar. Se ela 
vai ser chinesa, 
japonesa, russa, 
alemã não importa 
EDUARDO PAES, prefeito 
eleito do Rio
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Paes anuncia combate à covid-19 e 
apresenta secretário de saúde
Daniel Soranz ocupará a pasta e anuncia plano de dez ações a serem implementadas a partir de janeiro

LUCIANO BELFORD / AGÊNCIA O DIA

Paes e 
Soranz (D): 
alinhamento 
de ações 
contra a 
covid-19 com 
o governo do 
Estado

O 
p r e f e i t o  e l e i -
to Eduardo Paes 
(DEM) disse, em 
entrevista coletiva 

na tarde desta segunda, que 
a saúde será prioridade em 
seu governo e apresentou 
o futuro secretário da pas-
ta, Daniel Soranz. Um pla-
no com dez ações imediatas 
para combate ao coronaví-
rus foram apresentadas e 
devem ser implementadas a 
partir de 1 de janeiro. Testa-
gem e resultados mais rápi-
dos, abertura de 100 leitos no 
Ronaldo Gazolla e retorno 
de cirurgias eletivas são as 
principais medidas. 

“Eu já tinha anunciado 
que chamaria o ex-secretá-
rio Daniel Soranz. Pedi a ele 
que já fosse ao longo dos úl-
timos 10 dias, trabalhando 
mesmo que não pudesse to-
mar nenhuma medida. Va-
mos trabalhar em parceria 
com o governo do Estado 
para alinharmos as medidas 
em relação à covid”, afirmou 
Paes.O futuro secretário de 
Saúde falou sobre a pan-
demia da covid-19 no Rio e 
alertou que é necessário con-
seguir fazer mais testes rá-
pidos e com menos burocra-
cia. Ele disse que vai solici-
tar 450 mil testes ao governo 
federal, e que o Rio precisa 
aprender com as pandemias 
de outras doenças já enfren-
tadas no município, como a 
H1N1, dengue e a zika. 

“Fazer o teste tem que ser 
fácil e para isso é preciso des-
burocratizar o processo. Os 

resultados também precisam 
sair mais rápidos, para isso 
vamos trabalhar com parce-
rias com a Fiocruz e labora-
tórios. Testagem é super im-
portante para interromper 
a cadeia de transmissão da 
covid-19”, explicou Soranz.

NOVOS LEITOS
Soranz enfatizou que é pre-
ciso aumentar a transparên-
cia a respeito dos leitos dis-
poníveis na rede municipal, 
além de abastecer as unida-
des com remédios que estão 
em falta. Segundo o futuro 
secretário, há falta de 46 me-
dicamentos, o que represen-
ta 20% da grade. 

“Vamos abrir 100 leitos no 
Hospital Municipal Ronaldo 
Gazzolla e resolver um pro-
blema crônico de desabaste-
cimento. Faltam remédios im-
portantes, de uso continuado. 
Falta até remédio para febre”. 

CIRURGIAS ELETIVAS
Outra medida anunciada foi 
a volta de cirurgias eletivas e 
exames. Segundo Daniel So-
ranz, 405 mil pacientes estão 
na fila à espera de uma cirur-
gia. “Não podemos achar que 
só tem covid. Têm pacientes 
com doenças crônicas que 

são graves precisando conti-
nuar com o tratamento”. 

Em seguida, Soranz falou 
da vacinação. “Temos que 
preparar o município para 
vacinação. Cerca de 25% das 
salas de vacinas precisam ser 
estruturadas, pois estão com 
problemas. Vamos retomar o 
trabalho das equipes demi-
tidas durante a pandemia 
e renovar contratos com os 
profissionais”. 

Ao todo, dez medidas fo-
ram anunciadas por Soranz: 

1- Disponibilizar testes 
rápidos 

2- Transparência na ocu-
pação de leitos por unidade 

3- Abrir 100 leitos no Hos-
pital Municipa Ronaldo 
Gazzolla 

4- Abastecer as unidades 
com medicamentos 

5- Rastreamento de pa-
cientes por telefone (na rede 
pública ou privada) 

6- Parcerias com as uni-
versidades para inquéritos 
sorológicos 

7- Investir no suporte 
social 

8 - Retomar cirurgias 
eletivas 

9- Preparar a rede para va-
cina contra covid-19 

10- Investir na saúde men-
tal pra tratar de casos de an-
siedade e depressão

TRANSIÇÃO
O Prefeito Marcelo Crivel-
la determinou a publica-
ção hoje de decreto nomi-
nando o secretário da Casa 
Civil, Paulo Albino Santos 
Soares, como o coordena-
dor da transição ao gover-
no eleito.

Entre as medidas 
anunciadas por 
Soranz, está o 
abastecimento 
de unidades com 
medicamentos

O futuro secretário Municipal de Saúde Daniel Soranz: trabalho antes mesmo da posse de Paes

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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Peregrinação em UPAs lotadas
Sem distanciamento, pacientes visitam várias unidades em busca de atendimento adequado

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

UPA da Penha, Zona norte do Rio: máscaras, sim, mas distanciamento precário na sala de espera

M
arcos de Jesus, mo-
rador da Maré, caiu 
da escada no último 
domingo e foi leva-

do por amigos para a UPA da 
Penha. Já Simone Silva, que é 
moradora da Penha, levou o 
filho, com dor de garganta e 
falta de ar, para a UPA do Ale-
mão. A rotina do carioca que 
depende da saúde pública é 
peregrinar por bairros e bair-
ros até dar a sorte de encontrar 
atendimento adequado e, com 
sorte, um cadeira para sentar.

Marcos caiu em casa en-
quanto limpava a laje. Foi le-
vado por amigos ao Hospital 
Estadual Getúlio Vargas, na 
Penha e, sem atendimento, 
foi encaminhado à UPA. O 
pedreiro esperou mais de cin-
co horas para ser atendido.

“Ele chegou inconsciente. 
Era urgente. Primeiro, fomos 
para o Getúlio Vargas, e nos 
mandaram para cá. Chega-
mos aqui 6h da manhã. São 11h 
e ele ainda não foi atendido. 
Isso é uma covardia”, lamen-
tava o amigo Luiz Carlos. Na 

UPA da Penha, mais de 30 pes-
soas aguardavam atendimento 
sem qualquer tipo de distancia-
mento na sala de espera. Algu-
mas sentavam no chão, como 
foi o caso do irmão de Nilzete 
Maciel, o Seu José, de 67 anos, 
diagnosticado com a covid-19.

“Ele tinha sintomas que 
parecia um quadro de pneu-
monia, mas depois foi diag-
nosticado com coronavírus. 
Viemos aqui há 15 dias e pas-
samos literalmente o dia todo. 
Chegamos às 11h e fomos sair 
quase às 3h da manhã do ou-
tro dia. Meu irmão precisou 
sentar no chão. Um absurdo, 
fiquei revoltada. O povo todo 
deitado no chão, um atrás do 
outro, uma situação horrível”, 
afirmou a irmã do paciente.

Sabendo do caos na uni-
dade do bairro, Simone Sil-
va e o filho Maurício, de 21 
anos, moradores da Penha, 
decidiram ir direto na UPA 
do Complexo do Alemão, 
no bairro vizinho. Maurí-
cio sente há dias dores de 
garganta e calafrios. “Não 
sabemos se é covid-19, e 
também sabemos que aqui 
não será feito teste”.

Estado de SP voltará à Fase Amarela a partir de hoje
Doria afirma que bares, restaurantes, escola e comércio terão mudanças em seus horários de funcionamento, mas não irão fechar

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO/DIVULGAÇÃO

Doria: 
governador 
de São Paulo 
diz que 
país está 
‘exausto’ das 
medidas de 
contingência

O governador de São Paulo, 
João Doria (PSDB), anunciou 
ontem que a partir de hoje todo 
o Estado estará na Fase 3 Ama-
rela do Plano São Paulo de qua-
rentena, após serem registradas 
pioras nos índices epidemioló-
gicos da covid-19. A mudança 
altera o horário de funciona-
mento de estabelecimentos 
comerciais, e, de acordo com o 
governador, não determina o fe-
chamento de bares, restauran-
tes, escolas ou comércio.

Retornam para a fase ama-
rela as regiões atualmente na 
Fase 2 Verde, segunda menos 
restritiva: a Região Metropo-
litana de São Paulo bem como 
a Baixada Santista, Campinas, 
Piracicaba, Sorocaba e Tauba-
té. A área concentra cerca de 
76% da população do Estado 
que, com a reclassificação, pas-
sam a conviver com medidas 
mais restritivas de combate ao 
novo coronavírus.

Permanecem na fase amare-
la Araçatuba, Araraquara, Bar-
retos, Bauru, Franca, Marília, 
Presidente Prudente, Registro, 
Ribeirão Preto, São João da Boa 
Vista e São José do Rio Preto.

De acordo com a secretária 
de Desenvolvimento Econô-
mico, Patricia Ellen, os dados 
do dia 16 de novembro apon-
tavam para uma presença de 
89% da população do Estado 
na fase verde.

Segundo Doria, a próxima 
atualização do Plano São Pau-

lo está prevista para acontecer 
no próximo dia 4 de janeiro de 
2021. A última atualização ha-
via sido feita pelo governo do 
Estado em 9 de outubro.

Segundo dados da Funda-
ção Sistema Estadual de Aná-
lise de Dados (Seade), até on-
tem (29), o Estado registrava 
aumento de 8,9% na variação 
mensal de novos casos confir-
mados, 8,4% em novas inter-
nações e queda de 12,9% em 
óbitos. O comparativo consi-
dera os últimos 30 dias contra 
os 30 dias anteriores.

Na capital, o aumento é 
mais expressivo: alta de 47,9% 
em novos casos e 13,3% em 

‘NÃO SE JUSTIFICA’

Procurada pelo DIA sobre a 
lotação de pacientes nas UPAs 
e a recorrente reclamação da 
falta de médicos das unidades 
da Penha, a Secretaria Esta-
dual de Saúde informou que a 
UPA da Penha conta com seis 
médicos, e ressaltou “que não 
se justifica esse fluxo migra-
tório de pacientes” que pro-

curam atendimento em ou-
tros bairros, “tendo em vista 
a abertura e funcionamento 
das unidades”. Moradores da 
Maré que estiveram em ou-
tras unidades afirmaram que 
a UPA da Maré estava fecha-
da no último domingo, mas a 
pasta esclareceu que a unida-
de esteve aberta durante todo 
o final de semana.

REDE ESTADUAL

Com relação ao tratamento de 
Covid-19, a taxa de ocupação 
de leitos da rede estadual está 
em 62% em leitos de enferma-
ria e 80% em leitos de UTI. 
“No total, na rede pública, 364 
suspeitos ou confirmados de 
coronavírus aguardam trans-
ferência para leitos de interna-
ção, sendo 133 para enferma-

óbitos. Os dados para interna-
ções registram alta de 21,3% 
para a Grande São Paulo, re-
gião em que estão disponíveis. 
Doria anunciou que o Estado 
passará a monitorar os dados 
a cada sete dias.

De acordo com o governa-
dor, o “País está exausto das me-
didas de contingência”. Doria 
cobrou que o governo federal 
apresente imediatamente um 
Programa Nacional de Imuni-
zação que inclua a Coronavac e 
outros imunizantes aprovados 
pela Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa).

Com Estadão Conteúdo

YURI EIRAS
yuri.eiras@meiahora.com 

 > São Paulo, São Paulo 

ria e 231 para UTI, que podem 
ser regulados para diferentes 
redes, seja ela municipal, es-
tadual ou federal”, informou a 
pasta em nota.

REDE SUS NO MUNICÍPIO

No município, a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI para 
Covid-19 na rede SUS, que 
inclui unidades municipais, 
estaduais e federais, é de 
93%. Já a taxa de ocupação 
nos leitos de enfermaria é de 
77%. Em nota, a Secretaria 
Municipal de Saúde infor-
mou que “nas unidades da 
rede municipal, há 582 pa-
cientes internados, sendo 273 
em UTI. A rede SUS na capi-
tal tem 1.167 pessoas interna-
das em leitos especializados, 
sendo 548 em UTI”. 

A pasta disse ainda que, no 
momento, “259 pessoas aguar-
dam transferência para leitos 
na capital e na Baixada Flumi-
nense, sendo 164 para leitos de 
UTI Covid. Importante desta-
car que as pessoas que aguar-
dam leito de UTI estão sendo 
assistidas em leitos de unida-
des pré-hospitalares, com mo-
nitores e respiradores”.
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COMBATE ÀS MILÍCIAS: 
UM DESAFIO DO NOVO PREFEITO
Segundo pesquisa “Mapa dos grupos armados do Rio de Janeiro”, mais de dois 
milhões de cariocas vivem em áreas controladas por essas organizações 

A
judar as polícias no 
combate à atuação 
das milícias nos bair-
ros do Rio vai ser mais 

um dos desafios que Eduar-
do Paes, eleito prefeito no do-
mingo, terá a partir de 2021. 
Atualmente, mais de dois mi-
lhões de cariocas convivem, 
atualmente, em áreas que têm 
a criminalidade comandada 
por milicianos. Esse dado é da 
pesquisa “Mapa dos grupos 
armados do Rio de Janeiro”, 
que apontou ainda que gru-
pos paramilitares estão agin-
do em 41 dos 163 bairros da 
capital fluminense. 

Mesmo com as forças poli-
ciais, que são estaduais, atuan-
do na repressão a esses grupos, 
a prefeitura também tem atri-
buições para ajudar no com-
bate à criminalidade no mu-
nicípio, segundo especialistas.  
Atualmente, pelo menos três 
organizações de milícia agem 
na capital, entre Zona Oeste e 
a Zona Norte, de acordo com a 

Material é apreendido em operação contra a milícia na Carobinha, em Campo Grande, no dia 19 de novembro

DIVULGAÇÃO

Polícia Civil. A segurança pú-
blica é uma das pautas que os 
cariocas esperam melhorias.

O novo prefeito do Rio, 
Eduardo Paes, afirma que 
o principal papel da pre-
feitura é o de estrangular a 
atividade econômica que as 
milícias têm, impedindo que 
eles invistam em constru-
ções irregulares, por exem-
plo — atividade que tem sido 
muito explorada pelos para-
militares, ultimamente.

“Então, por exemplo, não 
permitir construções irregu-
lares, algo que fiz durante toda 
a minha vida, especialmente 
nos meus oito anos como pre-
feito. Então, isso é uma coisa 
que temos de combater per-
manentemente”, declarou. 

 > Especialistas cha-
mam atenção que as 
questões de segurança 
pública e o combate às 
organizações crimino-
sas não são um proble-
ma apenas das polícias 
e forças armadas. Se-
gundo eles, a prefeitu-
ra também tem atri-
buições de responsabi-
lidade de fiscalização e 
auxílio na repressão. 

“No geral, pensamos 
sempre em segurança 
pública como polícia, 
ações policiais arma-
das, e nos esquecemos 
de uma série de con-
tribuições que podem 
ser dadas pelas demais 
entidades municipais 
e federais. A prefeitura 
pode vir a fazer mui-
tas coisas em relação à 
atuação das milícias. A 
primeira delas diz res-
peito à supervisão e con-
trole de uma série de ati-
vidades, que hoje estão 
sendo controladas pelas 
milícias nos territórios 
que elas dominam e que 
seriam, em tese, atribui-
ções da prefeitura”, ex-
plicou o especialista em 
segurança pública João 
Trajano. 

Trajano destacou 
também que as milícias 
comercializam serviços 
de bens de consumo, de 
responsabilidade de 
fiscalização do municí-
pio, e outros privados. 
Segundo ele, se a Pre-
feitura realizasse um 
mapeamento dessa 
atuação, poderia auxi-
liar o trabalho de inteli-
gência das polícias. 

Segurança 
Pública é 
atribuição da 
prefeitura

Desabamento de 
prédios na Muzema, 
em 2019: dominada 
pela milícia, área 
tem construções 
irregulares

DANIEL CASTELO BRANCO 

UNIÃO

 NO especialista em segu-
rança pública Paulo Sto-
rani reforça a importância 
do trabalho de integração 
entre o município e o esta-
do: “Quando a gente fala de 
milícia e sobre área urbana, 
ou narcotráfico, falamos da 
necessidade de trabalhar 
de forma integrada com as 
forças do Estado, tendo boa 
relação entre os dois e cada 
um trabalhando na sua esfe-
ra de competência, mas um 
complementando o outro”. 

Storani lembra que a 
fiscalização da prefeitura 
é dificultada, às vezes, por 
conta da violência das orga-
nizações criminosas. “Exis-
te uma questão do crime 
propriamente dito, come-
tido pela milícia, mas exis-
te também a fiscalização 
da prefeitura que, normal-
mente, não faz essa função. 
São serviços que acabam 
sendo diminuídos ou não 
oferecidos por conta do risco 
ao próprio pessoal da pre-
feitura ou aqueles que têm 
concessão para trabalhar 
com determinada atividade, 
como companhia elétrica”. 

Trabalho 
integrado

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Pelo menos três grupos atuam na capital fluminense
 > O “Mapa dos grupos 

armados do Rio de Janei-
ro” aponta que a maior 
parte dos milicianos age 
na Zona Oeste do Rio. A 
informação é confirma-
da pela Polícia Civil, que 
ainda aponta a atuação 
de um grupo paramilitar 
na Zona Norte. Somente 
este ano, no período entre 
1º de janeiro e 25 de no-
vembro, o Disque-Denún-
cia recebeu 3689 queixas 

relacionadas à atuação de 
grupos de milícia na capital 
fluminense. 

De acordo com investiga-
ções da Delegacia de Repres-
são às Ações Criminosas Or-
ganizadas (Draco), a maior 
organização de milicianos 
ainda é a comandada por 
Wellington da Silva Braga, o 
Ecko. Ele é o responsável por 
ordenar a cobrança de taxas 
de extorsão sobre serviços 
como gás, transporte e segu-

rança, em vários bairros da 
Zona Oeste, principalmente 
Santa Cruz e Campo Grande. 

Ainda segundo a Polícia 
Civil, outro líder de grupo pa-
ramilitar é Edmilson Gomes 
Menezes, o Macaquinho. Ele 
controla a região de Jacarepa-
guá, no Morro da Barão, Praça 
Seca, Chacrinha, Fubá, Jordão 
e do Campinho. Macaquinho 
chefia a organização junto 
com Diego Luccas Pereira, o 
Playboy, e o irmão Leonardo, 

conhecido como Leleu, de 
acordo com informações 
da Draco. 

O terceiro maior gru-
po de milicianos do Rio 
atua na Zona Norte. O 
delegado William Pena, 
titular da especializada, 
informou que a organi-
zação que age no bairro 
de Pilares é comandada 
por Marcos Antônio Fi-
gueiredo Martins, o Mar-
quinhos Catiri. 

Paes afirma que 
a prefeitura deve 
estrangular a 
atividade econômica 
das milícias
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Transtorno 
na volta para 
casa sem BRT
Greve de motoristas deixa 180 mil 
cariocas a pé e provoca caos no trânsito 

A 
volta para casa on-
tem foi sofrida para 
mais  de  180 mi l 
usuários dos três 

corredores do BRT (Tran-
soeste, Transcarioca e Tran-
solímpica). Com a greve dos 
motoristas do sistema, os 
passageiros tiveram que en-
frentar enormes engarrafa-
mentos e se virar com outros 
modais, gastando mais di-
nheiro no transporte. Dian-
te da paralisação, o Centro 
de Operações da Prefeitura 
do Rio recomendou o uso de 
outros meios de transporte, 
com prioridade para trens, 
metrô e ônibus comum.  Às 
19h, a cidade tinha 131 km de 
engarrafamento.

O serviço de BRT foi inter-
rompido no começo da tarde 
com os veículos articulados 
estacionados no Terminal Al-
vorada. Segundo o consórcio, 
motoristas pararam de traba-
lhar após o anúncio do parce-
lamento do 13º salário em oito 
parcelas. Não houve acordo 
sobre o assunto. No domingo, 
2º turno das eleições munici-
pais, motoristas das empresas 
Redentor e Futuro também 
cruzaram os braços contra o 

parcelamento do 13º. A PF foi 
acionada. 

Ontem, um esquema de 
linhas comuns foi montado 
para a partir da Barra da Ti-
juca. Mas muita gente ficou 
horas nos pontos de ônibus 
à espera. A cidade chegou a 
entrar em estágio de mobili-
zação às 15h. 

MOTORISTA PRESO

No começo da tarde, agentes 
da Operação Barra Presente 
prenderam um homem que 
dirigia indevidamente um 
ônibus do BRT. Segundo in-
formações, ele seria um mo-
torista de outra empresa que 
alegou estar revoltado com a 
demora para sair do Terminal 
Alvorada. O homem decidiu 
assumir a direção por conta 
própria, seguindo pela Aveni-
da das Américas. No caminho, 
apanhou sete passageiros que 
aguardavam a condução. 

O BRT informou que o ar-
ticulado foi localizado com 
ajuda das câmeras de moni-
toramento do centro de ope-
rações. A PM deteve o veículo 
na altura da estação Pontões/
Barra Sul. O motorista foi con-
duzido à 16ª DP (Barra).
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FÓRMULA 1
A Haas confirmou que Pietro Fittipaldi 

vai substituir o francês Romain 

Grosjean no GP de Sakhir.  

Aponte a câmera 
do seu celular e 
acesse conteúdos 
exclusivos do 
caderno ATAQUE. 
8 páginas, fotos e 
vídeos para você  
ler e curtir.

VASCO

em grandefase
Edilson Silvan e-mail: edilson.silva@odia.com.br

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nMas não para o Internacio-
nal. Os rivais na briga pelo tí-
tulo Brasileiro, como Flamen-
go, São Paulo e Atlético-MG, 
são os que agradecem. O time 
de Abel Braga simplesmente 
esqueceu de tudo o que apren-
deu com Coudet. É um ban-
do, como foram os times do 
Flamengo em 2019 e do Vasco 
em 2020. A torcida colorada 
se pergunta o que foi que a di-
retoria pensou trazendo uma 
pessoa completamente fora da 
linha de raciocínio do ex-técni-
co argentino.

CHEGADA DE ABEL 
BRAGA FOI BOA 

DANIEL CASTELO BRANCO

A POBREZA DE 
IDEIAS NO VASCO

O 
Vasco foi dominado por 45 minutos pelo 
Ceará, em São Januário. Sem Cano, com 
covid-19, e Benítez sem condições de atuar 

os 90 minutos após se recuperar do coronavírus, 
o time virou um deserto. O esquema com três 
zagueiros não vem dando certo. Foi suficiente 
para que o Vozão fizesse dois gols no primeiro 
tempo e construísse a vitória no jogo de seis 
pontos. Sá Pinto tem 10 jogos à frente do Vasco 
(não esteve nos dois últimos por estar infectado, 
mas mantém contato com Alexandre Graselli) 
e nada muito diferente de Ramon Menezes foi 
apresentado. No segundo tempo, o VAR ajudou 
o Ceará, e mais dois gols foram marcados. Nada 
que justifique a goleada para um time limitado. 
Pobreza de ideias e pobreza técnica dos joga-
dores. O time titular é ok. Quando perde peças, 
fica bem ruim por não ter reposição. O Vasco 
irá brigar até o fim para não cair. Infelizmente.

Ribamar em ação diante do Ceará: ele fez o único gol do Vasco

 nEduardo Barroca (foto) 
chegou para salvar o Bo-
tafogo do rebaixamento 
e mudar os ares tristes do 
elenco alvinegro. Na hora 
em que todos esperavam 
uma melhora, o técnico foi 
infectado pelo coronavírus. 
É urgente que comecem a 
fazer uma reza braba e o 
clube “tome um banho de 
sal grosso” porque assim, 
amigo, ninguém aguenta. 
Haja falta de sorte... Melho-
ras ao Barroca, que se recu-
pere o mais rápido possível.

REZA BRABA 
URGENTE

A VOLTA DE RODRIGO CAIO É URGENTE 

 nRodrigo Caio está treinando normalmente com o grupo. 
É uma notícia que tem que ser muito comemorada pelos 
rubro-negros porque, sem ele, a zaga com Léo Pereira e 
Gustavo Henrique vinha se tornando um terror para os 
flamenguistas. Rodrigo Caio, além de ser muito bom por si 
só, eleva o companheiro que  joga ao seu lado. É uma volta 
urgente, que vai ajudar Rogério Ceni na solidez defensiva. 
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FLUMINENSE

Tricolor empata com o Bragantino
Equipe de Odair Hellmann perde chance de voltar ao G-4

A reconquista de um lugar do 
G-4 do Brasileiro dependia do 
esforço do próprio Fluminen-
se. Os nove desfalques, sendo 
oito com o diagnóstico positi-
vo para covid-19, dificultaram, 
e muito, a missão diante do 
Red Bull Bragantino. Lento, 
previsível e pouco criativo, o 
Tricolor decepcionou no sono-
lento empate em 0 a 0, ontem 
à noite, no Maracanã.

Na ausência de titulares 
como Muriel, Danillo Barce-
los, Hudson, Yuri e Fred, que se Nenê guiou os mais jovens

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

Ceni: desafio na Libertadores

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

Cruzmaltino é goleado em casa
Ceará conquista vitória histórica sobre o Vasco, em São Januário: 4 a 1. Time de Sá Pinto segue no Z-4

U
ma tristeza. Assim, 
de maneira resumi-
da, foi a atuação do 
Vasco na derrota 

para o Ceará por 4 a 1, ontem 
à noite, em São Januário, pela 
23ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os gols do Vozão, 
que nunca tinha triunfado na 
Colina nem batido o Vasco na 
Série A, foram de Pedro Na-
ressi, Cléber, Saulo e Vina. Ri-
bamar, substituto de Germán 
Cano vetado após ter contraí-
do a covid-19, descontou, de 
pênalti.

O resultado manteve o Miranda sobe para cabecear em disputa de bola: time ficou exposto

DANIEL CASTELO BRANCO

Cruzmaltino na zona de re-
baixamento: 17ª colocação, 
com 24 pontos. O time vol-
ta a campo na quinta-feira, 
mais uma vez na Colina, 
para enfrentar o Defensa y 
Justicia, da Argentina, pelo 
compromisso de volta das oi-
tavas de final da Copa Sul-A-
mericana. Como o gol fora de 
casa é critério de desempa-
te na competição, o Gigante 
da Colina joga pelo empate 
sem gols para avançar. Ou-
tro 1 a 1 leva a decisão para 
os pênaltis. Pelo Campeona-
to Brasileiro, o Vasco visita 

o Grêmio, no domingo, em 
Porto Alegre.

EQUIPE EXPOSTA
Sem organização, pobre e des-
ligado, o Vasco foi completa-
mente dominado pelo Ceará, 
que começou o jogo com o pé 
fundo no acelerador. O esque-
ma com três zagueiros deixou 
a equipe muito exposta e frá-
gil. Os erros individuais tam-
bém contribuíram para a boa 
vantagem dos visitantes, que, 
com 25 minutos, já venciam 
com gols de Pedro Naressi e 
Cléber. E o estrago poderia ter 

Mengão recebe o 
Racing, pela Liberta

O Flamengo pega o Racing 
hoje, no Maracanã, às 21h30, 
pelas oitavas da Libertadores. 
A vaga às quartas significará 
mais quem mais um passo 
dado na busca pelo título. A 
parte financeira do clube para 
a temporada 2021 está em 
jogo, pois a vaga deve ter im-
pacto direto no investimento 
do futebol para o próximo ano.

O orçamento previsto para 
2020 já havia sido afetado 
com a pandemia da covid-19 e 
a perda de receita de cerca de 
R$ 200 milhões pela falta de 
bilheteria, sócio-torcedor e di-
reitos de televisão, deslocados 
para o próximo ano.

Durante a pandemia, o Fla-
mengo fez uma readequação 
dos valores e traçou uma si-
tuação estável para a tempo-
rada, mesmo com a crise. Nes-
se “novo orçamento”, previa 

chegar às semifinais da Copa 
do Brasil, ou seja, “deixou de 
ganhar” R$ 7 milhões após a 
eliminação para o São Paulo. O 
clube ainda imaginava a volta 
de público neste ano aos está-
dios, apostando que entrariam 
mais R$ 9 milhões no caixa em 
2020. Se chegar à semifinal 
da Libertadores, o Flamengo 
acumulará US$ 3,5 milhões 
(cerca de R$ 18,7 milhões pela 
cotação atual) em receitas com 
premiação.

recupera de entorse no torno-
zelo, Odair Hellmann recor-
reu a Xerém. Coube a Nenê, o 
mais velho do elenco, com 39 
anos, guiar o time. 

A lentidão e previsibili-
dade na saída de bola faci-
litaram a marcação da equi-
pe paulista, que esbanjava 
mobilidade e boas trocas de 
passe. Faltou traduzir em 
chances reais o domínio com 
a bola nos pés. No segundo 
tempo, o Fluminense melho-
rou, teve mais a bola nos pés, 
mas faltou agressividade. O 
Tricolor é o oitavo colocado, 
com 36 pontos.

sido maior na etapa inicial.
Desfeita a armação com três 

defensores, o Vasco foi para 
cima no segundo tempo. Aos 
17, Ribamar sofreu pênalti, ele 
mesmo converteu. Dois minu-
tos depois, a equipe acordou. 
A entrada de Benítez, recupe-
rado da covid-19, parecia que 
daria outra vida ao time, mas 
a falta de ritmo prejudicou o 
argentino. Reorganizado, o 
Ceará colocou a bola no chão 
e fechou a vitória de goleada 
em cima do Vasco com gols de 
Saulo Mineiro, aos 33, e Vina, 
de pênalti, aos 44.

Barroca 
está com 
covid-19
O Botafogo confirmou on-
tem à tarde o diagnóstico 
positivo de Eduardo Bar-
roca para o novo corona-
vírus e, portanto, ele não 
estará à beira do grama-
do contra Flamengo, no sá-
bado, às 17h, no Nilton San-
tos. Em nota oficial, o clube 
informou que os auxiliares 
Felipe Lucena e Lucio Fla-
vio assumem a preparação 
para o clássico.

Recém-contratado, Bar-
roca, que se queixou de um 
quadro gripal, passa bem, 
mas iniciou o isolamento 
social. Aposta para o lugar 
do argentino Ramón Díaz, 
que, em recuperação de 
uma cirurgia para a retira-
da de um nódulo na gargan-
ta, foi demitido antes de es-
trear, Barroca está de volta 
pouco mais de um ano após 
ter sido dispensado. 

FLAMENGO BOTAFOGO

VENÊ CASAGRANDE
venê.casagrande@odia.com.br

MARCELO.BERTOLDO
marcelo.bertoldo@odia.com.br
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INSS: prova de vida suspensa até janeiro
A

posentados e pen-
sionistas do INSS 
que ainda não fize-
ram prova de vida 

nos bancos ganharam mais 
um tempo para cumprir a 
exigência. O governo fede-
ral publicou ontem no Diário 
Oficial da União a Portaria 

1.186, que prorroga a inter-
rupção do bloqueio de pa-
gamentos de benefícios do 
INSS até o fim de janeiro do 
ano que vem. 

Dessa forma, aposenta-
dos e pensionistas que não 
fizeram a prova de vida entre 
março e dezembro de 2020 

não terão seus pagamentos 
bloqueados até o começo do 
ano que vem. Apesar da pror-
rogação, obrigações contra-
tuais com os bancos perma-
necem e as instituições fi-
nanceiras podem continuar 
fazendo o recadastramento.

A prova de vida é feita 

anualmente pelos segurados 
do INSS, no mês de aniversá-
rio do beneficiário. A compro-
vação é exigida para manter 
o cadastro do aposentado ou 
pensionista ativo com a Pre-
vidência Social, garantindo 
o pagamento dos benefícios.

Para fazer a prova de vida, 

basta que o aposentado ou 
pensionista vá até o banco 
no qual recebe o benefício 
portando um documento de 
identificação com foto, como 
identidade, carteira de tra-
balho e passaporte. 

Segundo informou o INSS, 
aqueles aposentados e pen-

sionistas que não puderem 
comparecer à agência ban-
cária da instituição em que 
recebe o benefício , por moti-
vos de doença ou dificuldade 
de locomoção podem fazer 
a comprovação de vida por 
meio de um procurador ca-
dastrado no instituto.

É possível negociar 
dívida e conseguir 
desconto de até 
99% na Cinelândia

Feirão 
Limpa 
Nome até 
sábado

Consumidores poderão até o 
próximo sábado renegociar 
dívidas presencialmente na 
Praça Cardeal Câmara, nos 
Arcos da Lapa, no Feirão Lim-
pa Nome. Será possível quitar 
os débitos com descontos de 
até 99%. O atendimento na 
tenda da Serasa ocorre de se-
gunda a quinta, das 8h às 19h; 
sexta e sábado, das 8h às 22h. 
Os interessados precisam ter 
em mãos um documento com 
foto e CPF. Segundo a empre-
sa, o Rio registra mais de 2,3 
milhões de inadimplentes.

Participam do feirão: Itaú, 
Banco do Brasil, Recovery, 
Claro, Santander, Vivo, Ca-
sas Bahia, Ponto Frio, Ren-
ner, Riachuelo, Pernambu-
canas, Avon, Bradesco, Car-
refour, Porto Seguro, Ativos, 
Oi, Itapeva, Anhanguera, 
Sky, Credsystem, Banco 
BMG, Digio, Zema, Crefisa, 
Ipanema, Unopar, Hoepers, 
Tricard, Tribanco, Di San-
tinni, Tenda, Energisa, Pa-
gBank, Light, entre outras.

A Serasa adotou forte es-
quema de proteção por conta 
da covid-19. As medidas são: 
distanciamento 1,5 m na fila, 
medição de temperatura, uso 
de máscara obrigatório, tape-
tes sanitizantes e secante na 
entrada da tenda, dispenser de 
álcool em gel com pedal. 

Canais digitais como site, 
aplicativo, WhatsApp e Cen-
tral de atendimento 0800 
estão disponíveis. O cliente 
terá as mesmas condições de 
desconto em uma das mais 
de sete mil agências dos Cor-
reios no país.

EDITAL DE CENSURA
PÚBLICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº 3268/57, e
regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, em conformidade com o Acórdão
proferido pela 4ª Câmara Extraordinária do Tribunal Superior de Ética Médica do
Conselho Federal de Medicina, nos autos do Processo Ético-Profissional
CRM/ES nº 0020/2015, vem executar a pena de

legal, ao médico Sergio Bourbon Cabral CRM/ES 389 e CRM/RJ 52 11617-
4, por não ter assegurado atendimento médico clínico aos pacientes internados
e por não providenciar equipe médica para atendimento clínico a pacientes
internados quando atuava na condição de Diretor Técnico de nosocômio,
cometendo, assim, infração aos artigos 1º, 37 e 87do Código de Ética Médica.

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2020.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Pagamento do 13º pode 
sair só para celetistas
Município não tem dinheiro para quitar a gratificação dos servidores públicos

DIVULGAÇÃO

Servidores municipais, como os da Educação, cobraram o pagamento do décimo terceiro salário em ato

O 
décimo terceiro sa-
lário do funciona-
lismo municipal 
do Rio virou prati-

camente uma novela. As ca-
tegorias perguntam todos 
os dias sobre o pagamento, 
mesmo já sabendo que a 
prefeitura não tem recursos 
para quitar a gratificação. 
Agora, a nova informação é 
de que o crédito pode sair 
apenas para os celetistas, 
que são os empregados pú-
blicos, por exemplo, da Rio-
tur e IplanRio. 

Diante da imprevisibilida-
de de quando o depósito será 
feito, os mais de 100 mil ser-
vidores ativos, aposentados e 
pensionistas vivem uma ago-
nia diária e comentam sobre 
o tema também em grupos 
nas redes sociais.

DEPENDE DE ROYALTIES

O prefeito Marcelo Crivella já 
condicionou o pagamento à 
operação de antecipação de 
R$ 1 bilhão em receita futura 
de royalties. Ele admitiu isso 
às vésperas da eleição, confir-
mando o que a coluna havia 
antecipado na semana passa-
da. No entanto, o Tribunal de 
Contas do Município (TCM) 
precisa autorizar a medida.

TCM EM 2021

 n Serão de iniciativa do pre-
feito eleito Eduardo Paes no-
meações no Tribunal de Contas 
do Município em 2021. E já há 
movimentação na Câmara do 
Rio em busca das vagas. 

Nos bastidores, o nome de 
Rosa Fernandes (PSC) é cita-
do, além do de Caiado. Paes 
indicará os dois novos titulares 
do TCM-RJ que entrarão no 
lugar do conselheiro José de 
Moraes, que se aposenta em 5 

de março, e no do conselheiro 
e presidente do órgão, Thiers 
Montebello - que também se 
aposentará em 16 de abril. 

O presidente da Câmara 
também terá palavra. Haverá 
ainda sabatina no Legislativo, 
já que os parlamentares parti-
ciparão do processo final de es-
colha. O órgão disse que “nessas 
vagas o TCM não fala, porque 
são de livres escolhas dos dois. 
Ao Tribunal cabe recebê-los”.

Vereadores pleiteiam vagas

 n Há 12 anos consecutivos na 
presidência da Câmara Muni-
cipal do Rio, o vereador Jorge 
Felippe (DEM) não disputará 
o posto no próximo mandado, 
em 2021. Felippe confirmou on-
tem a informação em primeira 
mão à coluna, alegando ter 
cumprido o seu papel.

O parlamentar defende a 
indicação de Carlo Caiado, do 
seu partido (que também é 
o mesmo do prefeito), para o 
cargo. “O princípio da gover-
nabilidade leva o partido do 
governo a fazer a indicação. E 
é natural que a maior bancada 
indique. Defendo a candidatu-
ra do Caiado. Acho que está na 
hora (de deixar de disputar a 
presidência), estou cansado”.

“Presidência de Poder é 
uma missão muito espinho-
sa. Quero apenas cumprir meu 

mandato”, acrescentou o pre-
sidente do Legislativo carioca, 
citando seu colega de bancada 
e ex-prefeito, Cesar Maia: “Que-
ro ficar como ele”. 

O parlamentar disse que a 
candidatura de Caiado é “na-
tural” devido à experiência do 
vereador na Câmara. 

APÓS 12 ANOS NA PRESIDÊNCIA

Felippe ficará fora da disputa

Tribunal baterá o martelo amanhã
 > O plenário virtual do 

TCM decidirá amanhã 
sobre o tema. Porém, o 
corpo técnico do TCM e 
a Procuradoria Especial 
do órgão, porém, já de-
ram pareceres contrários 
a essa antecipação de ro-
yalties. A análise é de que  
a medida configura uma 

operação de crédito, aumen-
tando o endividamento do 
município no último ano de 
governo - o que, pelas regras 
fiscais, é proibido.

Presidente do Tribunal, 
Thiers Montebello declarou 
à coluna na última semana 
que “o parecer da Procurado-
ria Especial do TCM é primo-

roso”. Montebello lembrou 
ainda que houve intenção 
da PGM em acionar a Jus-
tiça para que a operação 
não fosse embarreirada. 
Entretanto, a PGM recuou. 
“O parecer é um tratado, 
tanto é que a PGM chegou 
a pensar em judicializar (a 
questão) e não fez isso”.

Presidente: missão cumprida

DIVULGAÇÃO
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S.CriStóvão r$200.000
Casa 2quartos, sala,  área 
serviço, terraço, 70m2. rua 
General Almerio de Moura. 
Somente a vista. tenho ou-
tras. t.3895-8132/ 97179-
4637 c.47594
 

ArArUAMA r$80.000
Um  quarto  sala cozinha ba-
nheiro condições de  ampliar 
terreno  com  12 x 30 todo  
murado ótimo  local aceito 
carro T.22 99226-6775.
 

SAQUArEMA t.3607-0707
Sampaio Correia. tErrENoS 
450m2 com rGi, Licença 
Ambiental, Projeto aprovado 
na PMS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "Par-
ceiro" !! indique e Ganhe!! 
visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (WhatsApp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CENtro t.99807-6691
apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde r$500,00 
sem taxas. Ver rua Navarro, 
830. 13h/ 17h irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

FrEGUESiA v/tEXto
Alugo ótimo apartamento 
1quarto, Estrada do Gabinal 
1.350 apartamento 410, 
em frente Empresa de ôni-
bus redentor. ver no local. 
tel.:98349-0403 ronaldo
 

PiEDADE r$400,00
Quartos, com banheiro/ 
disponibilidade de cozinhar,   
Água/ iPtU/ luz inclusos,  
junto Gama Filho, 1mês de-
pósito.  rua Manoel vitorino. 
tel.(21)2591-0540/ 98801-
0829
 

ADvoCACiA t.99161-9013
em Geral. experiência Jurídi-
ca comprovada! atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton Tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 
ADvoCACiA v/tEXto
Anistia politica, porta-
ria 1104/64 revogada 
pelo decreto 57.654 de 
20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
procure seus direitos, t.21 
98191-8844 Whasapp,
 

vENDEDorA v/tEXto
Global Car, contrata vende-
dora, ensino médio comple-
to, que possua rede social, 
enviar currículo com fotos. 
e-mail: reservas@globaltrans-
port.com.br
 

MECâNiCo v/tEXto
Precisa-se de mecânico e 
eletricista automotivo. Salá-
rio à combinar. rua ferreira 
Pontes, 166 andaraí. Tel: 
96484-1420/ 99540-3535/ 
3172-0272
 

tiJoLo t.99503-3686
19x19, 19x29 e Argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. Entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
tratar Maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

MAGiA NEGrA 
amarrações, Pactos, Cresci-
mento financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 

ADMitE-SE UrGENtE 
Moças maiores, mesmo sem 
experiência, para termas na 
Baixada, casa com muitos 
clientes. Ambiente discreto.   
início  imediato. t.99329-
3204/ whatsapp
 



Sheron Menezzes é uma das 
protagonistas da série 
‘Maldivas’, da Netflix, 
ao lado de Bruna 
Marquezine e Manu 
Gavassi. A atriz 
gaúcha, de 37 anos, 
deixou a Globo após 
18 anos de casa no 
início de novembro e 
vinha negociando 
em segredo com a 
plataforma de 
streaming. Sheron foi só 
confirmada no elenco no 
vídeo da divulgação da 
produção que estreia em 
2021. “Ah essa série... ah 
esse elenco... se eu já estou 
morrendo agora, imagina 
quando estrear em dona 
@netflixbrasil?”,escreveu 
nas suas redes sociais.

FábiaOliveira

ESTÁ NO ELENCO DE ‘MALDIVAS’ 

SHERON MENEZZES 

CADELA VITÓRIA REGINA

Larissa Manoela doa vira-lata 

adotada de Luísa Mell à amiga

Prestes a completar seis meses de gravidez, Andréia Sadi confessa que  

ficou assustada e preocupada em não dar conta, quando descobriu que 

esperava gêmeos. Ela também assume que planos de ser mãe era para 

daqui a três anos. “Eu estava pensando lá para 2023, depois da eleição 

presidencial e da Copa, seguindo o calendário de jornalistas de política 

e esporte. E um de cada vez. Então o choque foi duplo: grávidos e de 

gêmeos. Mas foi só no começo. Depois, fiquei muito animada e me senti 

abençoada com o privilégio de gerar duas vidas, de já dar um parceiro 

para o outro. O último choque foi descobrir que eram dois meninos. Eu 

jurava que eram duas meninas!”.

ANDRÉIA SADI REVELA QUE  
PENSAVA EM TER FILHOS EM 2023

REPRODUÇÃO

E
m janeiro deste ano, Larissa Manoela 
comoveu a internet ao adotar um dos 
cãezinhos resgatados pelo Instituto 

Luísa Mell, em São Paulo. A atriz, que já tinha 
nove cachorros - todos de raça, voltou para 
casa com a vira-lata Vitória Regina. A cadela, 
no entanto, não ficou muito tempo na casa 
de Larissa Manoela. Ela foi doada recente-
mente pela cantora para sua stylist e amiga 
pessoal, Roberta Gasparini.

Procurada, a assessoria de Larissa Manoe-
la confirma a informação. “Larissa Manoela 
adotou Vitória Regina, mas depois ela pas-
sou a ficar mais tempo no Rio de Janeiro por 
motivos profissionais. Com isso, passou a 
conviver menos com os doguinhos. Vitória 
Regina foi a que mais sentiu a ausência de 
Larissa, ficou muito tristinha, e isso acabou 
afetando na convivência com os outros 
companheiros da casa. Para mantê-la em 
segurança, com conforto e recebendo uma 
atenção exclusiva, Vitória tem ficado com 
uma amiga de Larissa, a Roberta, que não 
possui outro animal e pode cuidar dela com 
o mesmo cuidado e amor. Vitória Regina 
segue próxima de Larissa, elas matam as 
saudades por meio de ligações de vídeo, 

 Cadelinha 
está com 
uma 
‘mamãe’ 
nova e 
ganhou até 
um perfil só 
pra ela no 
Instagram: 
@vitoria_
reginadog

REPRODUÇÃO

POR AÍ
 N No espetáculo virtual ‘Bastidores’, que estreia na sexta-feira 

(4), a atriz e diretora Cristina Fagundes vai mostrar as fofocas e 
brigas que acontecem por trás da montagem de uma peça virtual 
em tempos de pandemia.  Entre as curiosidades, os nomes dos 
personagens, uma mistura dos maiores atores do Brasil:  Tony 
Faria, Betty Menezes e Marília Montenegro, entre outros.

REPRODUÇÃO INSTAGRAM

assim como costuma fazer com os demais do-
guinhos - são dez no total - e sob a proteção de 
uma pessoa de confiança”.

Agora, a cadelinha está com uma ‘mamãe’ 
nova e ganhou até um perfil só pra ela no Insta-
gram: @vitoria_reginadog. Na descrição da 
conta, a cachorrinha é definida pela mãe stylist 
como ‘carente, atriz e que apronta bastante’. O 
perfil de Vitória é seguido pela conta oficial da 
Larissa Manoela e pelo perfil que a atriz criou 
para compartilhar registros de seus cães, o @
dogsdalarimanoela. A artista tem acompanha-
do à distância.
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MION ALFINETA A GLOBO E 
ESCONDE REAL INFORMAÇÃO
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Polliana Aleixo terá um dos papéis principais no filme 

‘A Sogra Perfeita’, que estreia no próximo dia 24, nos 

cinemas. A atriz dará vida a personagem Cileia, fun-

cionária do salão de Neide (Cacau Protásio), e que 

será treinada pela mesma para se tornar a mulher 

perfeita para seu filho, Fábio Júnior (Luiz Navarro). O 

filme, produzido pela Paris Filmes, é dirigido por Cris 

D’Amato, a mesma mesma diretora de sucessos como 

‘S.O.S Mulheres ao Mar’ e ‘Confissões de Adolescente’.

Polliana ainda será uma das protagonistas da série 

americana-brasileira ‘The Journey’, que conta tam-

bém com Giulia Gam, João Côrtes e grande elenco e 

foi gravada também em inglês.

Já nas telinhas a atriz está no elenco de ‘Gênesis’, da 

Record TV, interpretando uma das personagens mais 

complicadas da Bíblia: Paltith, que terá relação incen-

tuosa com o pai, Ló.

Mariana Rios está solteira. A atriz terminou o noivado 

com o empresário Lucas Kalil recentemente. Os dois es-

tavam de casamento marcado para maio deste ano, em 

São Paulo, mas a união foi adiada para 2021 por conta da 

pandemia do coronavírus. A coluna soube com exclusivi-

dade e a assessoria da atriz confirmou o fim do relacio-

namento, em comum acordo, de um pouco mais de dois 

anos de duração. No início de julho, Mariana Rios e Lucas 

anunciaram a primeira gravidez do casal, mas dez dias 

depois ela sofreu um aborto espontâneo.

FIM DE NOIVADO

BEM COTADA

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Depois que esta coluna noticiou com 
exclusividade a pulada de cerca de Rogério 
Fernandes, marido da ex-BBB Ivy Moraes, às 
vésperas do casamento dos dois, em Cancun, 
no México, mais coisas sobre a intimidade do 
rapaz chegaram até a nossa mesa. A coluna 
teve acesso a um áudio do empresário fazendo 
uma oferta, digamos, inusitada, para um ex-
affair com quem ele se relacionou no período 
em que esteve separado da Ivy - oito meses.

O áudio é do dia 30 de abril, poucos dias após 
Ivy ter deixado o ‘BBB 20’ e ter viajado com o 
então ex-marido até Goiânia à trabalho. Na 
ocasião, eles já estavam em processo de 
reconciliação. Rogério sugere pagar a dívida, 
pasmem, com sexo. “Eu posso te pagar tudo 
que eu te devo sentando a pi*@ na sua 
bu*@#!, fazendo você gozar bem gostoso. 
Deixo você sentar bem gostoso, te coloco 
de quatro, de frente, de lado. Bom, você já 
sabe, te faço gozar de todos os jeitos, mas 
aí nós ficamos quites. O que você acha da proposta? 
É tentadora”, sugere o pai do filho de Ivy. 

A proposta, no entanto, não foi aceita pela moça, 
que ainda cobra a dívida a Rogério mas, o débito, 
até agora, vem sendo quitado bem aos poucos. O 
valor atualizado com juros e correções é de pouco 
mais de R$ 16 mil. 

Em tempo: mesmo após descobrir a traição do 
marido, que aconteceu em outubro deste ano, Ivy 
manteve a cerimônia em Cancun e perdoou Rogério. 

MARIDO DE IVY OFERECEU À  

EX-AFFAIR PAGAR DÍVIDA COM SEXO

Na noite do último domingo, Marcos Mion fez questão de 

empolgar os participantes de ‘A Fazenda’ ao dizer que eles 

estão tão “picas” com o programa que fizeram a concorrên-

cia, no caso, a Globo, ter que mudar o horário da novela. A 

Rede Globo, de fato, alongou o horário da trama das 21h - ‘A 

Força do Querer’ - e o dominical ‘Fantástico’ para bater de 

frente com o reality da RecordTV. 

Mas o que Mion esqueceu de contar é que a estratégia da 

emissora carioca tem dado resultado e ambos os progra-

mas da família Marinho tem deixado ‘A Fazenda’ para trás 

na média geral do Ibope. No confronto do último domingo, 

enquanto ‘A Fazenda’ deu 9.9 de média, o ‘Fantástico’, na 

Globo, deu 14.9.

Empresário de famosos vira escritor
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Empresário e administrador de carreira e imagem de famosos, Felipe 
Carauta aproveitou a quarentena por conta da pandemia do coronavírus 
para se aventurar em uma nova área: a literatura. O novo escritor irá 
lançar três livros. As obras ‘A Fadinha de uma Asa Só’, ‘Sol e Lua - Sob a 
Luz dos Holofotes’ e ‘No Divã com Davi - No Alto da Brooklin Bridge’, 
respectivamente, para os públicos infantil, infanto-juvenil e adulto 
chegam às livrarias físicas e online a partir deste domingo (6). 

QUEBRA REGRA DA CASA

JORNALISTA DO ‘FANTÁSTICO’ 

REPRODUÇÃO/GLOBOPLAY

REPRODUÇÃO

Uma das normas mais cobradas dentro 

dos programas do grupo Globo foi quebra-

da neste final de semana, no ‘Fantástico’. 

Quando uma atração vai ao ar, seja ela no 

entretenimento, novelas e principalmente, 

no jornalismo, são cobrados dos responsá-

veis da área que as roupas dos contratados 

ou convidados da casa não exibam nenhu-

ma marca ou logo. No caso de convidados 

que vão aos programas da casa com mar-

cas ou logos visíveis é dada duas opções: 

trocarem a peça ou esconder a marca com 

algum tipo de fita por cima.

No último domingo, no entanto, o jornalista 

Murilo Salviano apareceu em uma reporta-

gem usando uma camisa onde estava em 

destaque o pássaro que é símbolo da mar-

ca Reserva. Apesar de pretinho e básico, 

ainda assim o pássaro - símbolo da marca 

- acabou ganhando destaque no vídeo, de-

vido ao fundo cinza claro da camisa.

Parece que nessa dança das cadeiras que 

vem acontecendo na emissora, alguém 

anda dando mole com antigas regras da 

casa. Quem deve estar feliz é a marca, que 

ganhou um merchandising gratuito em 

horário nobre.

Claudia Rodrigues está internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde on-
tem. A coluna soube que a atriz deu entrada na unidade hospitalar e está acompanha-
da de sua empresária, Adriana Bonato, para fazer mais um ciclo das medicações que ela 
costuma tomar como um tipo de controle realizado de seis em seis meses.

ATRIZ INTERNADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

“Eu e o Rogério passamos por um fase difícil há mais 
ou menos um mês. Houve alguns desentendimentos 
e nos afastamos por um período, foi quando o fato 
(traição) aconteceu. Fiquei sabendo desse 
acontecimento há alguns dias, nós já havíamos 
conversado e resolvido sobre isso, porém só agora 
tornou-se público. Sabemos que nenhum 
relacionamento é perfeito, buscamos saberia em 
Deus e estamos nos ajustando como família. O nosso 
casamento em Cancún vai acontecer dia 10/12”.
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 N  Enquanto a maioria dos prefeitos eleitos Brasil aden-
tro elogiam seus adversários e acenam para novos tem-
pos, e muitos derrotados cumprimentam os substitu-
tos, a petista Marília Arraes, no Recife, não telefonou 
até ontem à noite para o primo eleito, João Campos 
(PSB). A coluna apurou que dona Ana Arraes, avó de 
João e tia de Marília, os primos adversários, confiden-
ciou a amigos ter se irritado com o marketing da cam-
panha da petista, que usou uma fala da ministra do 
TCU criticando João. No campo político, o eleito agora 
pode dispensar ou manter os cargos comissionados do 
PT na prefeitura. No 1º turno, o grupo do senador Hum-
berto Costa o apoiou, mas no 2º, fez oposição. 

Tratorou 
 N Um operador de re-

troescavadeira da peque-
na Pedra Dourada (MG), 
funcionário da própria 
prefeitura, foi eleito para 
comandar a cidade. Fag-
ner Ferreira Veiga (Fá), do 
PSB, obteve 1.287 votos. 
Aliás, ele voltou a traba-
lhar na máquina ontem.

Nem tão perdido
 N O PT não levou uma capi-

tal desde a sua estreia nas 
eleições municipais. Mas 
ganhou em importantes 
cidades-pólo do interior. 
Em Minas Gerais, levou as 
prefeituras de Juiz de Fora 
(Margarida Salomão) e 
Contagem (Marília).

Novo em debate
 N O Partido NOVO ga-

nhou uma prefeitura no 
país. Foi em Joinville (SC), 
neste domingo. Como ci-
tamos, não fez um verea-
dor nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

Elas sumiram e...
 N ...Nenhuma mulher foi 

eleita nas capitais.

Voltando para casa
 N Onze deputados federais 

foram eleitos prefeitos no 
domingo, quatro deles 
para capitais, e vão abrir 
vagas para os suplentes 
em fevereiro na Câmara. 
Destaque para as vitórias 
de Edmilson Rodrigues 
(PSOL), em Belém; João 
Campos (PSB), no Recife; 
Eduardo Braide (Pode-
mos), em São Luís; JHC 
(PSB), em Maceió. 

Bordão eleitoral
 N Embora jure que fica 

os quatro anos de man-
dato, Paes pode recorrer 
ao famoso bordão usado 
por arrependidos: Ale-
gar ‘vontade popular ’ 
ou ‘chamado do partido 
para missão’.

Ascensão de Covas
 N Olho no vice também 

de Bruno Covas, prefei-
to reeleito de São Paulo 
que pode disputar o Go-
verno em 2022. Ricardo 
Nunes (MDB) é apadri-
nhado de Michel Temer.

MERCADO

Olho no cliente
 N As empresas de comér-

cio e serviços investem 
cada vez mais no rela-
cionamento com o con-
sumidor. Essa é uma das 
conclusões do Índice de 
Automação, calculado 
pela Associação Brasi-
leira de Automação-GS1 
Brasil. O estudo mostra 
que 78% possuem um ca-
nal de atendimento ao 
cliente, além de monito-
rar o comportamento de 
compra por meio de câ-

meras, sensores, sinal de 
celular e rastreadores.

Povo constrói 
 N Os reflexos da pandemia 

no mercado e a adaptação 
de escritórios de fabrican-
tes ao home office atingi-
ram em cheio o mercado 
da construção civil. Fal-
tam aço e PVC, segundo 
Thierry Fournier, CEO 
Brasil da Saint-Gobain. 
As 87 fábricas do Grupo 
no Brasil têm trabalhado 
24 horas por dia, sete dias 
por semana, para suprir a 
demanda.

Prêmio Marco Maciel
 N O Prêmio Marco Ma-

ciel – Ética, transparên-
cia, diálogo e solidarie-
dade entre o público e o 
privado, realizado pela 
Associação Brasileira de 
Relações Institucionais e 
Governamentais  (BRIG), 
vai contemplar as catego-
rias Responsabilidade So-
cial, Preservação e Promo-
ção de Empregos e Renda, 
Ações em Instituições de 
Ensino e Jornalismo sobre 
Atividade de RIG na pan-
demia. Entrega será dia 10 
de dezembro.

CRISE EM FAMÍLIA

DUPLA

 N Eduardo Paes e Rodrigo Maia estão afinados num projeto elei-
toral no Rio. Paes é o potencial candidato ao governo do estado, 
mas Maia é plano B. As articulações mostrarão. 

O crescente afastamento de 
funcionários junto ao Institu-
to Nacional do Seguro Social 

(INSS) acaba por tornar imprescin-
dível a realização de uma gestão efi-
caz, tanto preventiva quanto correti-
va, destes afastados. Essa não é uma 
prática comum dentro das empresas, 
o que pode gerar enormes prejuízos, 
já que os impactos tributários trazi-
dos com o afastamento do trabalha-
dor são demasiadamente onerosos.

Importante ter em mente que o vín-
culo trabalhista do funcionário afas-
tado não está encerrado – mas sim, 
suspenso. E justamente por tratar-se 
de suspensão, embora o salário pago 
ao trabalhador esteja condicionado 
à Previdência Social, a maioria dos 
benefícios até então ofertados ao fun-
cionário é de responsabilidade do em-
pregador. Cabe à empresa mantê-los 
ativos, a fim de evitar ações judiciais.

A gestão de afastados possibilita 

Hoje, 1º de dezembro, é cele-
brado o Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids. A data não só 

ressalta a relevância da prevenção 
contra o vírus HIV, como também 
lembra sobre a importância do diag-
nóstico precoce e da adoção de há-
bitos saudáveis para a manutenção 
da qualidade de vida de pacientes 
soropositivos.

O vírus HIV causa prejuízos ao 
sistema imunológico de seus por-
tadores, fazendo com os mesmos se 
tornem suscetíveis a doenças opor-
tunistas. Caso a infecção não seja 
identificada em seu início e o pacien-
te não procure por tratamento, ela 
pode evoluir para uma fase mais crí-
tica, que é conhecida como Síndrome 
da Imunodeficiência Adquirida ou 
Aids. E é justamente por essa razão 
que os portadores do vírus devem 
se adequar a um estilo de vida mais 
saudável para fortalecer os seus sis-
temas imunes.

A alimentação saudável possui um 
poderoso papel na inibição do desen-
volvimento das complicações provo-
cadas pela Aids, pois uma nutrição 
apropriada e satisfatória revigora e 
consolida as defesas do corpo, for-
nece a energia necessária para a exe-
cução de atividades físicas e cumpri-
mento de tarefas cotidianas, e ainda 
ajuda a prevenir doenças crônicas 
como diabetes, insuficiência hepáti-
ca ou doenças do coração. É preciso 
ressaltar que o uso dos antirretrovi-
rais é primordial para o controle da 
carga virótica e redução das chances 
de ocorrência de infecções. No entan-
to, uma boa dieta alimentar, além de 
nutrir o organismo, também auxilia 
na minimização dos efeitos colaterais 
destes medicamentos e proporciona 
maior disposição para a rotina diária.

O HIV pode fazer com que o me-
tabolismo se torne mais rápido, con-
tribuindo assim para a perda de peso 

Dia Mundial de Luta contra a Aids

Redução do FAP na gestão de afastados

Daniele Lira  

Chevalier 
advogada da BMS  
Projetos & Consultoria 

Lucas Penchel 

clínico-geral e CEO 
da Clínica Penchel 
 

todo o controle de saúde ocupacio-
nal do trabalhador, desde o geren-
ciamento dos funcionários – redu-
zindo o tempo de afastamento e mi-
nimizando os custos operacionais 
– até o desenvolvimento de progra-
mas comportamentais coletivos que 
auxiliam o empregador a evitar os 
afastamentos. Esses programas per-
mitem conhecer o perfil de saúde da 
empresa e as necessidades de seus 
funcionários, de modo a promover 
ações preventivas de saúde.

Para atuar de maneira efetiva no 
controle dos casos, é fundamen-
tal que a empresa conte com uma 
consultoria especializada capaz de 
auxiliar na análise dos dados, ten-
do em vista a enorme complexidade 
envolvida, o que torna indispensável 
a atuação de uma equipe multidisci-
plinar externa.

O controle efetivo dos funcioná-
rios afastados auxilia a empresa 
na identificação dos contextos que 
geraram o afastamento. Dessa for-
ma, permite a redução do absenteís-
mo, o reaparecimento e o tempo de 
afastamento, assim como a promo-
ção de qualidade de vida, a preven-

ou até mesmo na construção de um 
quadro de desnutrição. Em alguns ca-
sos, o paciente pode seguir caminho 
contrário e sofrer de excesso de peso. 
Por isso, é essencial que os pacientes 
soropositivos mantenham o acompa-
nhamento regular com um infectolo-
gista e também com um nutricionista, 
participando de consultas a cada seis 
meses. Dessa forma, o profissional 
conseguirá fazer modificações na ali-
mentação do paciente de forma a pre-
venir e tratar possíveis problemas que 
eventualmente surgirem.

É interessante que os pacientes co-
mam pequenas porções a cada três 
horas, optando por pratos bem di-
versos e coloridos, compostos por ali-
mentos ricos em proteínas e gorduras 
boas, como as carnes magras, peixes e 
queijos brancos. Também é recomen-
dável a ingestão de frutas, legumes, 
vegetais e alimentos integrais e fibro-
sos, e a diminuição do consumo de 
frituras e comidas ultraprocessadas 
e com muitos conservantes. É indis-
pensável que os pacientes reduzam o 
consumo de sal e açúcar refinado, e 
bebam ao menos 2 litros de água por 

dia, complementando a hidratação 
com outros líquidos como a água de 
coco, chás e sucos naturais.

Alimentos com ação anti-inflama-
tória, como a acerola, goiaba, laranja 
e abacaxi, e ainda os que são ricos em 
ômega 3, como o salmão, sardinha, 
atum, chia, linhaça e gergelim tam-
bém são ótimas alternativas, pois as-
seguram a proteção de órgãos como 
o coração, fígado, intestino e pân-
creas, e atenuam os riscos de doenças 
cardiovasculares.

Os cuidados com a higienização 
dos alimentos também são muito im-
portantes, pois o consumo de algo 
contaminado pode causar vômitos, 
diarreias e infecções intestinais, sin-
tomas perigosos para pacientes so-
ropositivos. Os alimentos e os uten-
sílios envolvidos na preparação dos 
mesmos devem ser bem lavados e 
mantidos fora do alcance de insetos. 
Carne e ovos crus devem ser evitados 
na dieta. Para fatiar legumes, verdu-
ras ou algum tipo de proteína é pre-
ferível o uso de tabuas plásticas ou 
de vidro, mas logo em seguida, tudo 
precisa ser limpo adequadamente.

ção de doenças e o controle de do-
cumentos para contestações legais.

A frequência de doenças ou aci-
dentes de trabalho contribui para 
identificar a evolução quantitativa 
dessas comorbidades em diferen-
tes intervalos de tempo. A identifi-
cação prévia dos casos que possam 
ensejar o Nexo Técnico Epidemioló-
gico Previdenciário (NTEP) facilita a 
adoção de medidas preventivas pelo  
empregador, minimizando as reper-
cussões tributárias, como a redução 
do FAP – Fator Acidentário de Pre-
venção. Isto porque os afastamen-
tos, ainda que não decorrentes de 
acidente de trabalho, mas que acar-
retem a incidência da NTEP, estão 
incluídos no cálculo do FAP.

A gestão eficiente possibilita à em-
presa controlar os acidentes de tra-
balho e doenças ocupacionais, evi-
tando afastamentos indevidos pela 
Previdência Social. Sem sombra de 
dúvidas, a empresa que possui uma 
gestão de afastados reúne todos os 
elementos necessários ao combate 
das alíquotas, permitindo assim a re-
dução do FAP e dos encargos traba-
lhista, tributários e previdenciários.

ESTEFAN RADOVICZ 

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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s fãs que curtiram o ‘Bar das 
Coleguinhas’ agora podem 
aproveitar a companhia de Si-
mone e Simaria em casa. Na 

sexta-feira passada, as irmãs lançaram 
o EP audiovisual ‘Debaixo do Meu Te-
lhado’, gravado na residência de Simo-
ne. Um projeto mais intimista, com pe-
gada popular, mas sem perder a energia 
que só as coleguinhas têm. Produzido 
em apenas 15 dias, o trabalho teve Si-
maria como a cabeça de tudo.

“Fazer alguma coisa nessa pandemia 
é bom demais, principalmente a gente 
que está há muito tempo parado. Isso 
conforta e alegra o coração. A Simaria 
chegou e disse: ‘Vamos gravar um DVD 
amanhã’. Eu falei: ‘Minha filha eu vou 
ganhar neném. Como a gente vai fazer?’ 
Mas no fundo deu tudo certo”, se diver-
te Simone.

“Foi uma experiência muito bacana. É 
claro que dá uma certa preocupação de 
fazer algo corrido e de encontrar músicas 
legais em cima da hora, mas acredito que 
Deus tem sempre algo especial esperan-
do por nós, e dessa vez não foi diferente. 
O estilo segue muito popular, a gente fez 
uma coisa na pegada do ‘Bar das Cole-
guinhas’ e linhagem do que está rolando: 
Piseiro misturado com sertanejo com a 
essência da dupla”, conta Simaria.

O trabalho será dividido em duas par-
tes. A primeira tem como carro-chefe ‘Foi 
Pa Pum’, escrito por Daniel Caon, namo-
rado de Rafa Kalimann, e Juan Marcus, 
e conta com quatro músicas no total. Em 
janeiro, será lançada a segunda parte, 
com mais quatro músicas. Além de ‘Foi 
Pa Pum’, o projeto ainda conta com ‘Aí 
Lascou’, com a participação de Dilsinho, 
‘Na Classe’, com Bruno & Marrone, e ‘Pre-
sente de Deus’. 

“Fui eu que escolhi as parcerias. No 
começo, a gente queria fazer um proje-
to voltado para o sertanejo mais antigo, 
mas as coisas foram andando para ou-
tro rumo. Liguei para Dilsinho, e ele foi 
uma graça. Um menino bom, simples. 
Muito bom de fazer música. Em ‘Foi Pa 

NATHALIA DUARTE  | nathalia.duarte@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Samantha e Lica disfarçam a 
intimidade com a chegada de 
Felipe, que percebe o clima. An-
derson decide angariar dinheiro 
para comprar equipamentos de 
produção. Tato e Keyla se beijam. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Duque dá para Cassiano o 
endereço onde Dom Rafael está 
no Rio de Janeiro, mas aconse-
lha o amigo a deixar a procura 
por conta da aeronáutica. Carol 
aceita ajudar Veridiana.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n A perícia conclui que a ex-
plosão do helicóptero em que 
Teodora estava foi um acidente. 
Agilson estranha de Leozinho. 
Shirlei se emociona ao saber que 
Felipe achou seu sapato.

 n Tobias fica insatisfeito, mas 
Ramiro se mantém firme. Pode-
rosa enfrenta Donatella. Pode-
rosa pede calma a Miguel. Dona 
Sônia avisa que defenderá Erna-
ni. Caio se entende com Duplex.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Bia e Binho se preparam para 
passar o final de semana com 
Verônica e Edgar. Carol resolve 
fugir com Dani para pensar sobre 
o que fazer com a assistente.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Joyce desconfia de Eugênio ao 
comentar sobre a traição do pas-
sado de Bibi. Edinalva provoca 
Abel ao mostrar as fotos de Ruy-
zinho. Bibi prepara sua fuga.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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JOAO VIEGAS

Pum’, a Rafa me disse que o namorado 
era compositor, ela me mandou a mú-
sica e na hora que a gente ouviu, amou. 
Ela começa sofrendo e daqui a pouco a 
pessoa dá a volta por cima. É isso que a 
gente deseja para a galera: beijo na boca, 
amasso gostoso, e é isso”, explica Simaria.

A ideia original era seguir com o ‘Bar 
das Coleguinhas’ para a estrada, com 
shows em todo o Brasil, mas, com a che-
gada da pandemia e a agenda de shows 
cancelada, as irmãs tiveram que se re-
planejar e lançaram o ‘Debaixo do Meu 
Telhado’ como uma preparação para o 
que os fãs esperam no próximo ano.

“O ‘Bar das Coleguinhas’ ficou muito 
bom, não tem quem não escute as mú-
sicas. Se você olhar o conjunto real do 
negócio, está impressionante: os fãs can-
tando tudo, a gente está linda no vídeo, 
o repertório é de lascar o cano. A gente 
quer levar o ‘Bar’ para a estrada, mas não 
deu por causa da pandemia”, explica Si-
maria. “E aí como a gente queria lançar 
algo novo, o ‘Debaixo do Meu Telhado’ 
foi um esquenta para o ‘Bar das Cole-
guinhas Vol 2’ com shows na estrada”, 
completa Simone.

MATERNIDADE
Grávida de seis meses de Zaya e mãe de 
Henry, de 6 anos, Simone planeja tirar 
licença maternidade para aproveitar a 
primeira filha ao lado do marido, Kaká 
Diniz. “Assim que ela nascer, eu preten-
do tirar 30 dias para ficar colada e de-
pois é claro que não vou encher a agen-
da de muita coisa. Depois de um tem-
po, a gente vai se adaptando. Quando 
puder, eu levo ela para a estrada assim 
como fiz com o Henry, que me acom-
panhou em alguns trabalhos”, conta 
Simone, que reflete: “Vai ser uma ex-
periência totalmente nova, mas vai ser 
especial viver esse momento. Lembro 
como era gostoso cuidar da Giovanna 
pequena”.

Mãe de Pawel, 5, e Giovanna, 8, Sima-
ria tem aproveitado a quarentena para 
passar o máximo de tempo ao lado dos 
filhos, tanto que, às vezes, a irmã nem 
consegue falar com ela no telefone. “Eu 
nunca tive tempo para os meus filhos. 
Essa pandemia foi muito sofrida para 
todos nós, mas por outro lado, para nós 
que nunca tivemos tempo de cuidar dos 
filhos, está sendo bom. Meus filhos são 
muito grudados comigo. Tenho até medo 
de como vai ser quando a gente voltar a 
viajar”, confessa Simaria.

as coleguinhas 
Em casa com 

Com agenda de shows 

suspensa por causa da 

pandemia, Simone e Simaria 

lançam EP audiovisual gravado 

na residência delas. Dupla fala 

da mistura de ritmos, parcerias 

e relação com os filhos

Simone e Simaria: 

dupla gravou com Bruno 

e Marrone (acima) e 

Dilsinho. À esq., Simone 

com o marido e o filho,  

e grávida, de barrigão

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
 IN

TE
RN

ET

LE
A

N
D

RO
 F

RA
N

CO

LE
A

N
D

RO
 F

RA
N

CO

JO
AO

 V
IE

GA
S



Horóscopo

Vai começar o mês com pique para trabalhar em 
equipe. Cuidado com fofocas entre amigos. Pode se 
decepcionar com uma conquista. Evite assuntos 
delicados a dois, evite intrigas.

Vai contar com habilidade para lidar com finanças, 
mas não misture amizade e dinheiro. Terá momentos 
inesquecíveis no sexo! A paquera estará cheia de 
desejo e fogo.

Passatempo

INSTRUÇÕES:  
Devem-se formar 
palavras em 
todas as direções, 
ligando as letras 
em sequência 
direta, sem 
cruzar, pular 
ou repetir letra 
(para que uma 
palavra tenha 
letra repetida é 
necessário que ela 
esteja duplicada 
no diagrama). 
Damos como 
exemplo 
uma palavra 
encontrada no 
diagrama. Só 
valem palavras de 
quatro letras ou 
mais. Na solução, 
há 30 formadas 
com este 
diagrama, mas 
se você formar 
outras, parabéns!

TORTO: aarca, assim, calda, crase, criada, crime, dosar, lacrado, ladra, 
melada, mero, mesa, miado, missa, óssea, pesado, pessoa, poeira, poema, 
premissa, pressa, proa, radar, remo, ressaca, risada, sacra, sarda, sela

INSTRUÇÕES: 
Preencha os 
espaços com 
algarismos de 1 a 
9, de modo que 
cada número 
apareça uma 
vez na linha. 
O mesmo em 
cada coluna. 
Nenhum número 
pode se repetir 
e todos de 1 a 9 
se encontram 
presentes. 

ÁRIES

TOURO

21/3 a 20/4

21/4 a 20/5

Problemas não estão descartados no trabalho. Não 
cobre demais dos colegas, tente ser compreensivo. 
Papo envolvente na conquista. Uma conversa 
fortalece a relação a dois.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Seu sexto sentido está afiado e vai te ajudar a lidar 
com segredo ou assunto discreto que poderá surgir na 
sua vida. A carreira recebe boas energias. A vida 
amorosa anda devagar.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai precisar de jogo de cintura com amigos e 
familiares. Assuntos profissionais terão apoio dos 
astros. Vai esbanjar charme na conquista! Invista mais 
no diálogo a dois.

LEÃO
23/7 a 22/8

No trabalho, mantenha o olho aberto com colegas 
traiçoeiros para não te puxarem o tapete. O excesso de 
serviço pode atrapalhar a sua vida amorosa no dia de 
hoje, tente se organizar.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Não será fácil trabalhar em equipe. Foque nas suas 
tarefas domésticas. Se está em busca de um novo 
amor, o dia pode ser positivo. A dois, converse 
bastante antes de agir.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai transformar os seus esforços em dinheiro no bolso, 
coloque as contas em dia! Seus planos de paquera 
podem ir por água abaixo. O romance talvez enfrente 
altos e baixos.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai contar com excelentes energias em reuniões, seja 
na vida pessoal ou profissional, aproveite o momento. 
Aposte em um bom papo na conquista. Afaste o 
ciúme a dois, confie mais no par.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

É melhor não confiar na sorte hoje. Tenha cautela com 
o que diz. Faça um esforço para agradar seu par, 
planeje uma surpresa. Uma paquera dada como certa 
pode azedar por causa de fofocas.

Terá vontade de rever os amigos, mas pense nos 
cuidados com a saúde também, aposte no meio 
virtual! Seu lado possessivo pode dar as caras no 
amor, evite problemas.

Terá gás para correr atrás dos seus objetivos. Devem 
rolar tensões em família, tente controlar os ânimos. 
Um ex-amor pode reaparecer, melhor não reatar 
apenas por se sentir só.

CAPRICÓRNIO

AQUÁRIO

PEIXES

22/12 a 20/1

21/1 a 19/2

20/2 a 20/03

odiad
PALAVRAS CRUZADAS

PALAVRAS 
CRUZADAS

SUDOKU

SUDOKU

TORTO

Vera Fischer 
vai retornar 
às novelas 
da Globo
A Globo encerrou contratos longos 
com muitos atores, mas não fechou 
as portas definitivamente para mui-
tos deles. De acordo com o colunista 
Fefito, do Uol, Vera Fischer e Miguel 
Falabella devem retornar à emis-
sora como um casal em ‘Olho por 
Olho’, de João Emanuel Carneiro, 
que está prevista para 2022. Eles 
devem assinar contratos por obra 
no ano que vem.

Dispensado depois de mais de 
30 anos, Antônio Fagundes é nome 
quase certo em ‘Pantanal’. Já Stênio 
Garcia está reservado para a próxi-
ma novela de Glória Perez, que es-
treia no segundo semestre de 2022. 
Isabella Santoni, que está sem con-
trato fixo desde 2019, estará em 
‘Além da Ilusão’, novela que marca a 
estreia de Larissa Manoela na Globo. 
Malvino Salvador também retorna-
rá para uma participação especial 
na primeira semana de ‘Malhação’. 

Grazi posta 
foto de treino 
com Angélica 
Grazi Massafera publicou uma 
foto para parabenizar Angélica 
pelos 47 anos, mas o que chamou 
atenção mesmo foi o abdômen 
sarado das amigas. No registro, 
a dupla aparece em roupas de 
academia, em uma foto tirada 
durante o treino. Na imagem, a 
atriz escreveu: “O dia é dela. Feliz 
novo ciclo, Lora! Que sorte poder 
conviver com tanta luz, inteligên-
cia, humor, carisma e amor. Você 
é gigante! Love you”. 

Os fãs repararam mesmo no 
corpo sarado das duas. “Vocês 
não cansam de esfregar esses tan-
quinhos na minha cara”, escreveu 
uma. “Deusas”, comentou outra. 

Roda de 
samba voltar 
a ser suspensa 
O Samba do Trabalhador, tradi-
cional roda de samba que aconte-
ce toda segunda-feira no Andaraí, 
voltou a ser suspenso por conta da 
pandemia de coronavírus. A roda 
de samba havia sido retomada no 
dia 19 de outubro. Desde então, fo-
ram seis edições respeitando as me-
didas sanitárias, em um novo for-
mato, com um terço da capacidade 
reduzida. Moacyr Luz, que é o líder 
do evento, anunciou a suspensão 
no Instagram: “Devido o aumento 
dos casos de covid-19, hoje não tem 
Samba do Trabalhador. Fiquem 
ligados para acompanhar a nossa 
volta. Obrigado pela compreensão”.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

16    TERÇA-FEIRA, 1.12.2020  I  O DIA



O DIA I TERÇA-FEIRA, 1.12.2020    17



18    TERÇA-FEIRA, 1.12.2020  I  O DIA

RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA:

Dúvidas e informações: 
2222-8650 / 2222-8651
(Central de Atendimento ao Leitor)

PRODUTOS SUJEITOS À DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE
NO POSTO DE TROCA CREDENCIADO. VERIFIQUE A RELAÇÃO
DOS POSTOS DE TROCA E REGULAMENTO DA PROMOÇÃO PELO QR CODE

BLACK
FRIDAY
Beleza TopBeleza Top 

Junte 3 selos +

29,90R$

e troque por 
um kit de maquiagem
(Kit composto por 1 batom, 1 rímel 
e 1 pó compacto)

Batom 
Você decide: rosa 
ou vermelho

Pó compacto
Você decide: Fell Nude 1
ou Fell Nude 2

Você decide: 
Olhos de Boneca 
ou Volume Instantâneo

Rímel 

RIO DE JANEIRO: 

BANGU: Rua da Feira, 422 | BENFICA: Av. Dom Helder Câmara, 164 (Parque Gráfico Jornais O DIA 

E Meia Hora - de segunda a sexta, das 13h às 17h) | BOTAFOGO: Praia de Botafogo, 444 

|BONSUCESSO: Av. Brasil, 5575 – Passarela 7 |  CACHAMBI: Rua São Gabriel, 40 | CAMPO 

GRANDE: Avenida Cesário de Melo, 2623  |CENTRO: Rua Alcindo Guanabara, 15 | CIDADE DE 

DEUS: Estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes, 906 | COPACABANA (2): Rua Souza Lima 138  | 

Rua Ministro Viveiros de Castro, 54 | LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 192 | MARECHAL 

HERMES: Rua Engenheiro Assis Ribeiro, 340 |PENHA: Rua Montevidéu, 1397 em frente à estação 

da Penha | RAMOS: Estrada do Itararé esquina com Rua Joaquim de Queiroz, em frente ao nº 4 – 

Grota | TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 368/370 | BAIXADA: DUQUE DE CAXIAS: Av. Manoel Reis 

– Centenário (em frente ao Prezunic) | GRAMACHO: Rua Pedro Lessa, Praça Jardim Leal (em 

frente ao Mercado Rio Sul) | MESQUITA: Pça Secretário Elizabeth Paixão | NOVA IGUAÇU (2): Rua 

Bernardino de Melo, 2210 | QUEIMADOS (2): Praça Nª Sª da Conceição s/nº (Prox. Estação de 

Trem) | Rua Vereador Hemetério de Oliveira s/nº (em frente ao Sup. Novo Mundo) SÃO 

GONÇALO: ALCÂNTARA: Av. Dr. Alfredo Backer, 536. NITERÓI: CENTRO: Rua Professor Heitor 

Carrilho, 250 Box 1 | FONSECA: Alameda São Boaventura, 105 | ICARAÍ: Rua Miguel de Frias, 277 

| CAMPOS DOS GOYTACAZES: Av. Nossa Senhora do Carmo, 488 – Parque São Benedito 

PETRÓPOLIS: Avenida Barão do Rio Branco, 565 Centro | VOLTA REDONDA: Rua 14 (quiosque 

próximo a Lojas Americanas) Vila Sta Cecília 
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