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PRODUTOS CONTAS  
A PAGAR
O QUE O NOVO 
SECRETÁRIO DE 
FAZENDA, PEDRO 
PAULO, FARÁ PELAS 
FINANÇAS DO RIO 
INFORME DO DIA, P. 2

Prefeito eleito fará consultas 
públicas sobre projetos

RIO DE JANEIRO, P. 7

FORNECEDOR 
DE ARMAS 
PARA O RIO É 
PRESO PELA 
POLÍCIA NO 
PARAGUAI

CRIANÇA DE DOIS 
ANOS É MORTA 
POR BALA 
PERDIDA EM RIO 
DAS OSTRAS

RIO DE JANEIRO, P. 7

Depois do fim do noivado 
com Lucas Kalil, a busca 
pela felicidade real. P. 12

NOS PÊNALTIS, 
O ADEUS À 
LIBERTADORES

PAES E CLÁUDIO CASTRO QUEREM 
GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA 
MILITAR ATUANDO JUNTAS. P. 5

ATÉ O INÍCIO DA TARDE DE ONTEM, 
CRIVELLA NÃO HAVIA TELEFONADO 
PARA DAR PARABÉNS A PAES. P. 10

COVID: GOVERNO DO ESTADO E PREFEITO 
ELEITO SE ALINHAM E SÃO CONTRA 
LOCKDOWN NESTE MOMENTO. P. 5

No Dia 
Nacional do 
Samba, sem 
aglomerações, 
mas com 
comemoração. 
P. 15
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Ele também quer mais diversidade, com negros no alto escalão, e revela mais um nome para o secretariado: Marli Peçanha.  P. 3
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DA CIDADE DE DEUS PARA A SECRETARIA 
DA JUVENTUDE: SALVINO OLIVEIRA. P.4 R
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Apesar de empatar com o Racing nos 
acréscimos, aos 48 minutos, o Flamengo 
desperdiçou nas cobranças decisivas a 
chance de seguir para as quartas de final. P. 8

ENTREVISTA EXCLUSIVA COM PAES
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Dezembro começou... Estamos aí, 
no seu segundo dia... Super emble-
mático, já que esse mês não será 

um qualquer. É o último mês desse ano 
chamado 2020. Muita gente vai falar 
“ufa! Chegamos na reta final!” Claro, e 
todo mundo vai entender, afinal é um 
ano que fez história... E a gente escreveu 
essa história.

Mas, embora 2020 tenha sido complicado, 
gostaria que você que lê esta coluna, pensas-

tempo com a família.
Uma leitora nossa, a Sueli, que mora 

no Fonseca, me escreveu: “Conquistei um 
grande amor!” Viu como acontecem coisas 
boas? E é tão lindo isso...

O ano de 2020 foi um aprendizado e tan-
to, para todos nós! Aprendemos que con-
quistas materiais também valem a pena, 
mas o que importa de verdade no final é 
quem está de verdade do lado da gente.

Não vamos cancelar o ano que, mesmo 
que difícil, nos ensinou tanto. Leve tudo 
como uma experiência... E não esqueça, 
2021 tá batendo na porta! Deixe-o entrar.

PINGO NO I 
 n E la se vão nove meses na espera da tão sonhada vacina... Quando 

tudo começou, em março, eu confesso que já imaginava vida pós-
covid e acho que você também. 

Acho que até os médicos, ainda sem muitas certezas, mesmo sa-
bendo muito mais que nós, não tinham noção que chegaríamos no 
último mês do ano contando leitos em UTIs. 

Mas estamos aqui... E vivos! Se lá atrás, a gente, pelo menos eu, 
tinha uma expectativa mais rápida para as coisas, hoje aprendi a não 
gerar ansiedade com essa tal vacina.

Pegando como exemplo uma gestação, quero que ela chegue no 
seu tempo, eficaz e de onde quiser aparecer. Não existe vacina com 
nacionalidade... Ela pode ser chinesa, inglesa... O que importa é que 
exista uma vacina da ciência!

É... quem diria que vivenciar a história seria tão exaustivo. Lembro 
de quando meu pai contava sobre meu avô não querer voltar para a 
Espanha por causa da guerra, eu não entendia. Hoje eu sei.

Assim como ele, eu não quero voltar ao início... Quero olhar pra 
frente, sempre mais perto da vacina. Então, bora colocar o Pingo no I...

Não é hora de baixar a guarda. Assim como numa doce espera, 
temos que ser atentos e empáticos cada vez mais.

Nós passamos as fases e chegamos aqui. Falta agora o “parto” da 
ciência. Que venham muitas doses e que a ignorância não nos conta-
gie com a desconfiança da solução pandêmica.

TÁ FEIO!
 n É sempre isso... Toda vez que o verão se aproxima, 

dá problema de falta d’água no Rio. Quem mora na 
Rua Antúrio, em Anchieta, não vê água nas torneiras 
há 15 dias. E nem carro-pipa eles conseguem! Tudo 
ainda por causa de uma das bombas do Lameirão... 
Ninguém resolve.

Na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão, o 
sofrimento é ainda maior. Moradores de uma vila 
estão sem abastecimento há 25 dias.

“É um absurdo. Já gastamos mais de R$ 400. Tem 
gente que ainda consegue ir na rua pegar balde, mas 
eu nem isso posso, porque estou com a covid-19”, 
conta Dona Zinda Araújo, de 64 anos.

A coluna cobrou da Cedae, que afirmou que vai 
mandar equipes nos dois locais nas próximas 24 
horas, e também um carro-pipa para Anchieta, po-
rém só será possível realizar o abastecimento nos 
imóveis do bairro que possuam cisterna ou reserva-
tório inferior.

Quem não tem que se lasque, né? Resolver o problema só de alguns, não é dar fim... É só 
adiar um problema futuro.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Não quero nem ver quando o verão 
chegar de mala e cuia, e tenho dito.

Não cancelem 2020!

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Dona Zinda sem água há um mês

O prefeito eleito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes 
(DEM), renova sua confiança no deputado federal 
Pedro Paulo (DEM) e o convoca para ser o novo secre-

tário de Fazenda do município. A hesitação inicial de Pedro 
Paulo, ao receber o convite, é justificável. Em entrevista ao 
colunista de O DIA, Sidney Rezende, o deputado já antevia 
a situação de caixa que seria deixada por Marcelo Crivella 
em 2020. O deputado, que é formado em Economia com 
MBA em Análise de Conjuntura Econômica pela UFRJ, mes-
trados em Economia Regional na UFF e em Política Aplica-
da, em Madri, enfrentará a situação com austeridade.

POSSÍVEIS MEDIDAS
No início do ano, Pedro Paulo já estava preocupado. “O 
quadro é gravíssimo. A Prefeitura do Rio encerrou 2019 
com R$ 1 bilhão de déficit orçamentário e R$ 4 bilhões 
de rombo de caixa, somados os restos a pagar”. Tudo 
indica que o novo secretário parta para “uma redução 
drástica e rigorosa do custeio. Do lado da receita, é hora 
de criatividade e articulação política. Oferecer descontos 
agressivos para pagar em dia e até antecipar impostos 
e dívidas administrativas e ativa. Criaria uma central na 
Fazenda dedicada para reduzir inadimplência e negociar 
antecipações dessas obrigações. Com metas ousadas e 
bônus vinculados a resultados. Articular politicamente 
receitas extraordinárias junto ao governo federal, por 
exemplo, na cobertura de despesas extras na saúde e 
proteção social”. O prefeito eleito quer dar dinamismo já 
no início do mandato e por isso quer contar com auxi-
liares de confiança. Nesta cota, além Pedro Paulo, Paes 
quer contar com Marcelo Calero, deputado eleito pelo 
Cidadania. Ambos já trabalharam com o novo alcaide. 
Os dois vão se licenciar do mandato na Câmara e desta 
forma abrir caminho para seus suplentes.

PEDRO PAULO

Rio: O novo dono do cofre 

 n Se discute na Alerj o pro-
jeto de lei do deputado Átila 
Nunes para que quantidade 
de sal existente em produ-
tos de consumo imediato e 
percentual deste em relação 
à quantidade diária reco-
mendada deverão ser infor-
mados a clientes de bares, 
lanchonetes, restaurantes e 
cantinas de escolas.

 n A vereadora Teresa Bergher 
vai disponibilizar a Eduardo 
Paes levantamentos orça-
mentários e respostas a re-
querimentos de informações 
feitos pelo seu gabinete e do-
cumentos de todas as CPIs 
que participou, para inves-
tigar o governo Crivella. “É 
momento de somarmos es-
forços para levantar essa ci-
dade que foi tão prejudicada 
durante esses quatro anos”.

ARREGAÇAR AS 
MANGAS 
PÓS-ELEIÇÕES

DIVULGAÇÃO

INFORMAÇÕES AO 
CONSUMIDOR

As mais lidas
Online

Governador em exercício 
anuncia início de 

testagem em massa na 
quinta-feira
RIO DE JANEIRO

Covid-19: Nicette 
Bruno apresenta piora 

e é entubada
FÁBIA OLIVEIRA

Marido de Ivy oferece à 
ex-affair pagar dívida 

com sexo
FÁBIA OLIVEIRA

InformedoDia
DEPOIS DA 
ELEIÇÃO, A 
ECONOMIA

TRÁFICO DE 
ANIMAIS 
SILVESTRES

Investidores 
voltaram a se 
preocupar com o 
país. Hoje, o IBGE 
divulga a produ-
ção industrial de 
outubro. Amanhã, 
saem os resulta-
dos do PIB do 3º 
trimestre. Sexta-
feira a notícia é o 
relatório da Anfa-
vea sobre o mês 
de novembro. 

Apoiadores de 
vários países as-
sinaram petição 
para os líderes 
do G20 em apoio 
público para banir 
o comércio global 
de animais silves-
tres. De 5% a 15% 
do número total 
são comercializa-
dos no Brasil.

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

Um absurdo a Prefeitura do Rio ter encerrado o atendimento mé-
dico online em pleno colapso da rede de Saúde pública e parti-
cular. O Telessaúde precisa, na verdade, ser permanente, já que a 
população clama por ajuda nesta área.

A coluna Informe do Dia foi destaque no prestigiado The Guardian. 
Orgulho dessa repercussão após pouco tempo assinando a coluna. 
Agradeço à equipe do jornal e ao meu guru, Ricardo Gallupo. Uma 
motivação a mais para irmos além.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Pedro Paulo será o secretário de Fazenda de Eduardo Paes

AGÊNCIA CÂMARA

Twitter e Instagram: @nuno_vccls
Site: www.nunovasconcellos.com.br

se comigo no que esse ano também trouxe 
de bom para você. Não pode desperdiçar isso 
não, hein! A vida é isso aí e muito mais.

O número da tragédia é irreparável, 
mas coisas boas aconteceram nessa 
trajetória. Você já colocou na balança? 
Pegue um papel e anote alguma lem-
brança boa!

Conversando com os meus colegas, várias 
foram as respostas: promoção no trabalho, 
nascimento de filho, sobrinho, neto... Mais 



RIO DE JANEIRO

 N O secretário da Casa Civil, 
Paulo Albino Santos Soares, 
foi nomeado como o coorde-
nador da transição ao gover-
no eleito de Eduardo Paes.

A medida visa conferir à 
transição transparência e 
organização. Segundo o de-
creto, a transição do governo 
da cidade do Rio de Janeiro 
viabilizará o acesso a todas 
as informações necessárias à 
próxima gestão, assim como 
aos órgãos de governo, colo-
cando à disposição os servi-
ços essenciais às decisões e 
atos que se fizerem neces-
sários publicar no dia 1º de 
janeiro de 2021.

O prefeito eleito Eduardo 
Paes poderá ter acesso, por 
intermédio do coordenador, 
a todas as informações que 
requerer, com exceção da-
quelas em que a legislação 
defina de privacidade indivi-
dual dos contribuintes.

Os órgãos centrais das 
administrações direta e in-
direta da prefeitura estarão 
à disposição, mas sempre 
através de encaminhamento 

pelo coordenador de transi-
ção, de forma a ordenar os 
procedimentos.

Caberá aos titulares dos 
órgãos e entidades desig-
nar, junto ao coordenador 
de transição, aqueles que 
ficarão à disposição para os 
contatos.

A Casa Militar do Prefeito 
- GP/CMP, a partir da segun-
da quinzena de dezembro, 
fará contato, através do 
coordenador de transição, 
com a nova gestão, de forma 
a definir o ajudante de or-
dens que ficará à disposição 
a partir do dia anterior ao 
dia da posse no Palácio da 
Cidade, bem como o apoio 
de segurança, assim como a 
mobilidade no dia da posse 
do prefeito e da família.

NOVA GESTÃO

Secretário da Casa Civil vai 
coordenar transição para Paes

Pedro Paulo terá o desafio de gerir Fazenda e Planejamento
 > Um dos primeiros no-

mes divulgados pelo pre-
feito eleito Eduardo Paes 
(DEM) foi o do deputado fe-
deral Pedro Paulo, também 
do Democratas, e amigo e 
aliado de longa data, para 
assumir a Secretaria de Fa-
zenda, Planejamento e Con-
trole. A missão desse cario-
ca, de 48 anos, casado e pai 
de 3 filhos, é fazer milagre 
com uma arrecadação R$ 
1,5 bilhão menor e um fluxo 
de caixa negativo em R$ 3,9 
bilhões. Além do déficit de 
R$ 1 bilhão da Previdência.

De acordo com Pedro 
Paulo,  a situação fiscal da 
prefeitura não é nada boa.  
“Na campanha, a gente 
tem muita informação, 
mas dependemos dos nú-
meros. Entrei em contato 
com a Mary (Rosemary 
de Macedo, secretária de 
Fazenda), pedindo que in-
termediasse com o prefei-
to a montagem de uma es-
trutura de transição. Tem 
que ser um processo rápi-
do, porque são cerca de 30 
dias até a posse, e ainda 
tem o Natal. Essas duas 
pastas (Fazenda e Gover-

zes consecutivas, eleito de-
putado federal pelo Estado 
do Rio de Janeiro, todas com 
votação expressiva.

A formação em Economia, 
com MBA em Conjuntura 
Econômica na Universida-
de Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), mestrado em Eco-
nomia na Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), e 

outro mestrado em Polí-
tica Aplicada, em Madri, 
na Espanha, fez com que 
em sua vida pública se es-
pecializasse sobre o tema, 
com expertise em ajuste 
fiscal, crescimento econô-
mico, regional, desenvol-
vimento urbano, redução 
da pobreza e combate às 
desigualdades.

DIVULGAÇÃO

De acordo com Pedro Paulo, que é economista, a situação do caixa da prefeitura é delicada

O prefeito eleito 
poderá ter 
acesso a todas as 
informações  
que requerer

 N ODIA: Se a abstenção fos-
se uma candidata o senhor 
perderia as eleições. O se-
nhor avalia que o grande 
número de faltosos ocor-
reu somente por conta da 
pandemia ou isso também 
reflete uma descrença da 
população com a classe 
política?

 L PAES: Acho que isso tem 
a ver com a pandemia, sim. 
Onde teve um maior número 
de abstenção foi justamente 
onde tem eleitores mais ve-
lhos, as pessoas têm medo. 
É óbvio que tem uma abs-
tenção tradicional no Rio 
de decepção com a política, 
mas acho que nesse nível 
tem muito a ver com a pan-
demia, sim.

 N Após eleito, o senhor con-
versou com o presidente 
Jair Bolsonaro. Do que 
falaram?

 L Foi um simples cumpri-
mento, muito rápido, muito 
objetivo. O senador Flávio 
Bolsonaro ficou de marcar 
um encontro nos próximos 
dias, então, estou aguardan-
do o senador marcar o dia 
que ele pode me receber e 
irei, imediatamente, para 
Brasília. Mas foi isso: uma 
conversa muito rápida, só 
dei um abraço, agradeci.

 N Diferente dos mandatos 
anteriores, nos quais ha-
via a previsão dos gran-
des eventos, como Copa e 
Rio 2016, hoje temos uma 

“O secretário 
Pedro Paulo, que 
conhece bem 
as finanças da 
prefeitura, vai 
organizar 
as contas”

de controle sobre eventuais 
delitos que ele estivesse 
cometendo, senão teria 
demitido. 

 N Na Educação o senhor 
promete contratar 3 mil 
professores, abrir 30 mil 
vagas nas creches, distri-
buir tablets aos alunos. De 
onde o dinheiro? 

 L Governar é estabelecer 
prioridades. O secretário 
Pedro Paulo, que conhece 
bem as finanças da prefei-
tura, vai organizar as con-
tas. Recurso tem, mas a 
gente prioriza. Sem dúvida 
alguma a prioridade núme-
ro um é a Saúde, e algumas 
questões relativas à Educa-
ção, também. Você tem essa 
questão do Conectados que 
é um investimento, mas não 
podemos deixar as crianças 
sem aula mais uma ano caso 
a pandemia se estenda. 

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br

 > EM ENTREVISTA AO DIA, o pre-
feito eleito, Eduardo Paes (DEM), 
falou que quer consultar a popula-
ção através de votações para proje-
tos. Um deles é a possível derruba-
da da Ciclovia Tim Maia. Paes tam-
bém quer mais representatividade 

ENTREVISTA EDUARDO PAES, PREFEITO ELEITO DO RIO DE JANEIRO

‘Vou passar a consultar a 
população através de votação’

REGINALDO PIMENTA

crise fiscal sem a previsão 
de grandes investimentos 
para o Rio. Como o senhor 
pretende mudar esse pano-
rama e atrair investimen-
tos para a cidade?

 L A gente tem que mudar 
essa previsão de eventos. 
Hoje, por exemplo, já con-
versei com um sujeito que 
está em Portugal. Tem um 
evento, chamado Web Sum-
mit que está ameaçando ir 
para Porto Alegre e, hoje 
cedo, já conversei com o 
responsável para trazer 
esse evento para o Rio. Tem 
uma coisa de percepção so-
bre a cidade, relacionada à 
gestão do Crivella. O estilo 
dele, a maneira como ele li-
dava com as coisas tornou a 
cidade pouco atraente para 
investimentos. A gente tem 
uma oportunidade nessa vi-
rada de dizer: ‘estamos sob 
nova administração, sob 
nova gerência, então, ve-
nham para o Rio’. Pode ter 
certeza que vamos mudar 
esse quadro. 

 N E é uma frente de gera-
ção de empregos. O se-
nhor pensa em outras fren-
tes para fomentar mais 
empregos?

 L Sim, essa é forma mais na-
tural é atrair investimentos, 
recuperar a economia da 
cidade, voltar o bom astral, 
voltar o cuidado com a cida-
de. Mas tem também uma 
coisa de ações diretas de go-
verno, por exemplo: retomar 

 N O senhor disse que quer 
fazer um governo antir-
rascista. No entanto, nas 
suas gestões anteriores não 
havia negros no alto esca-
lão. Pretende mudar isso? 
Já tem nomes em mente?

 L Vou mudar isso, sim, certa-
mente. Já estou conversando 
com algumas pessoas, mas 
não tenho nenhum nome 
para anunciar ainda, não. 
Tem uma pessoa que traba-
lha há  muito tempo comigo, 
há muitos anos, que é uma 
mulher negra, a Marli Peça-
nha, que quero colocar como 
minha secretária. Ainda não 
sei onde ela vai ficar.

 N No seu plano de governo, 
a respeito do IPTU há a pre-
visão de redução dos reajus-
tes. Será no primeiro ano?

 L A gente se comprometeu 
em reavaliar as situações 

absurdas e reduzir onde 
deve ser reduzido. Isso vai 
acontecer ano que vem, sim.

 N Ciclovia Tim Maia. A po-
pulação que vai decidir se 
vai continuar ou não?

 L Nós vamos ver como a gen-
te faz isso. Vou defender que 
a ciclovia permaneça, mas 
para isso preciso dos pare-
ceres técnicos, dos estudos, 
apresentar isso para a popu-
lação e perguntar se ela quer 
que continue. Acho que é até 
um modelo interessante, 
passar a consultar a popula-
ção em votação para alguns 
temas, mas temos que fazer 
de forma simplificada. 

 N No final do seu governo, 
qual manchete gostaria de 
ler na manchete do Dia? 

 L Que o Rio possui a melhor 
saúde pública do Brasil.

no seu governo, como negros no 
alto escalão e revela mais um nome 
do seu futuro secretariado: Mar-
li Peçanha, que fez a ponte com 
moradores realojados durante as 
obras olímpicas. E, já tem tratati-
vas para eventos no Rio: quer tirar 
o Web Summit de Porto Alegre para 
os cariocas.

nas favelas as frentes de tra-
balho com o gari comunitá-
rio, Guardiões dos Rio; são 
todos programas que aque-
cem a economia e geram em-
prego. Tem uma frente mais 
estatal, que nunca é suficien-
te e nem deve ser, e tem uma 
frente que é de atrair investi-
mentos para a cidade. 

 N O seu ex-secretário de 
Obras, Alexandre Pinto, 
foi condenado por corrup-
ção. O senhor pretende 
nessa gestão implementar 
mecanismos de controle 
da corrupção?

 L Sem dúvida. O objetivo é 
fazer algo além dos siste-
mas de controles formais 
que a prefeitura já tem, 
como a controladoria, o 
Tribunal de Contas do Mu-
nicípio, procuradoria. Eu 
defendo que a gente tenha 
uma postura mais ativa de 
observação das pessoas, de 
sinais externos de riqueza, 
teste de integridade. Acho 
que são medidas importan-
tes. No caso que você falou 
do secretário, eu nunca fui 
alertado por nenhum órgão 

no) serão a espinha dorsal do 
nosso plano de reorganizar 
as contas da cidade”, afirmou 
o novo secretário.

PERFIL
Pedro Paulo é economista e 
está em seu quarto mandato 
legislativo. Tendo sido eleito 
pela primeira vez deputado 
estadual em 2006, e três ve-

Exclusivo!
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Do gabinete de transição, 
Paes apresenta mais cinco 
membros do governo
Após apresentar Soranz e Pedro Paulo, Paes anunciou Calero, Carnevale, Ana 
Laura, Ana Ribeiro e Salvino Oliveira, de 22 anos, que dará voz à periferia

DIVULGAÇÃO/BETH SANTOS

Prefeito eleito, 
Eduardo Paes 
anuncia secretários 
no gabinete de 
transição na Firjan

A
pós anunciar os nomes dos alia-
dos Daniel Soranz para a Secreta-
ria Municipal de Saúde, e Pedro 
Paulo Carvalho (DEM) para a Se-

cretaria de Fazenda e Planejamento, on-
tem o prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) 
fez uma coletiva no gabinete de transição 
na Firjan, no Centro, e anunciou mais cin-
co nomes de integrantes da sua gestão: 
Marcelo Calero, secretário de Governo 
e de Integridade Pública, o subsecretá-
rio de Integridade Brenno Carnevale; 
Anna Laura Valente Secco, secretária de 
Conservação; Salvino Oliveira Barbosa, 
secretário da Juventude; e Ana Ribeiro, 
subprefeita da Zona Sul.

“Todos nós na vida pública temos 
que responder pelos nossos atos. Calero 
e o Brenno vão conduzir essa secretaria 
com força. Aqueles que forem designa-
dos por mim terão suas vidas abertas, 
não a sua vida pessoal, mas terão a sua 
dimensão pública permanentemen-
te acompanhada. Porque é assim que 
tem que ser. É assim que vai funcionar 
com aqueles que aceitarem um cargo 
de comando na administração pública”, 
garantiu Paes.

REFERÊNCIA
Entre as principais medidas apresenta-
das pelo futuro secretário Marcelo Ca-
lero, que pretende tornar a Prefeitura 
do Rio referência nacional em temas de 
integridade pública, estão a implemen-
tação Programa Carioca de Integrida-
de Pública, cujos pilares são: transpa-
rência e prevenção, controle e sanção 
e participação e controle social. Cale-
ro explicou que o modelo inclui ações 
como monitoramento de autoridades; 
verificação e mitigação de conflitos de 
interesses; transparência e gestão de 
dados; mecanismos de investigação, 
fiscalização e correição; mecanismos de 
participação e representatividade; Go-
vTech e gestão inovadora; novo meca-
nismo de licitação e compras públicas e 
novo mecanismo de gestão de passivos.

“Nossa gestão será baseada em vigilân-
cia permanente e tolerância zero. Nesse 
sentido, o prefeito me pediu, já na campa-
nha, que eu construísse um programa de 
integridade, para nós mostrarmos algu-
mas diretrizes do que seria o seu governo 
e a sua gestão. Teremos mecanismos e 
ferramentas para que as autoridades, ges-
tores e agentes públicos que estiverem na 
nossa estrutura sejam permanentemente 
avaliados, em primeiro lugar. Não haverá 
condescendências ou tolerância com a 
relação aos comportamentos desviantes”, 
explicou Calero.

O secretário tem 38 anos, é diplomata 
de carreira e foi secretário municipal de 
cultura no segundo mandato de Eduardo 
Paes. Foi ministro da Cultura por cinco 
meses, no governo Temer.

Ele deixou o cargo ao entrar em con-
fronto com Geddel Vieira Lima, então 
ministro da Secretaria de Governo, a 
quem acusou de pressioná-lo para ob-
ter a autorização do Iphan para a cons-
trução de um empreendimento imobi-
liário em Salvador, na Bahia.

Calero disse que pretende 
tornar a Prefeitura do Rio 
referência nacional em 
temas de integridade.

Todos nós na 
vida pública 
temos que 
responder 
pelos nossos 
atos. Calero 
e o Brenno 
vão conduzir 
essa 
secretaria 
com força”
EDUARDO PAES, 
prefeito eleito

Jovens de 
periferia 
estão numa 
situação de 
vulnerabili-
dade muito 
maior do que 
nas outras 
regiões da 
cidade. Mas 
é claro, o 
governo é 
pra todos e 
todas”
SALVINO OLIVEI-
RA, secretário da 
Juventude

SALVINO OLIVEIRA,  futuro secretário de Juventude do Rio

Em um momento de transição do governo, o 
prefeito eleito, Eduardo Paes (DEM), já está 
escolhendo seus secretários. Entre eles, o 
jovem Salvino Oliveira, de apenas 22 anos, 
nomeado secretário de Juventude. Nessa 
entrevista, ele falou sobre os planos da 
Secretaria da Juventude, sua trajetória na 
política e da importância do envolvimento 
de pessoas mais jovens na política.

 N Qual o foco da Secretaria da Juventu-
de? O que ela vai fazer pela cidade do 
Rio de Janeiro?
O principal desafio da Secretaria de Ju-
ventude, como o nome sugere, é pensar 
a política pública voltada pra juventude. 
Então, eu diria que é uma secretaria muito 
interseccional e, pensar a juventude, é ne-
cessariamente, pensar a saúde dos jovens, 
a educação dos jovens, é um trabalho de 
buscar muita parceria com outras secre-
tarias e, de pensar como garantir que a ju-
ventude carioca tenha acesso aos direitos 
básico, acesso a uma vida digna, e como 
construir uma outra visão de cidade com 
esses jovens. 

 N Então vai ser focado nos jovens de 
periferia?
A secretaria é pro município inteiro. Claro 
que nós vamos dialogar com todos os se-
tores da juventude, mas entendendo que 
existem setores mais vulneráveis. Jovens 
de periferia estão numa situação de vulne-
rabilidade muito maior do que nas outras 
regiões da cidade. Mas é claro, o governo é 
pra todos e todas.

 N Você pode falar um pouco sobre sua 
trajetória?
Claro! Estudei a minha vida inteira no Pedro 
II, um breve momento eu estudei em um 
colégio na Cidade de Deus, onde nasci e fui 
criado. Logo jovem eu passei num sorteio do 
Pedro II e estudei na unidade de Botafogo, 
sempre morei na Cidade de Deus. Então, 
eu sempre circulei muito na cidade e por 
estar em movimento duas horas por dia 
no transporte público pra ir e duas horas 
pra voltar, eu acabei conhecendo muito as 
desigualdades que assolam nossa cidade e, 
principalmente, nossos jovens. Isso sempre 
me trouxe uma inquietude muito grande, de 

5 MINUTOS COM:

como pode a segunda maior cidade do país ser 
palco de uma desigualdade tão grande, isso me 
fez ter uma vida política muito jovem. Decidi 
fazer Gestão Pública, na UFRJ, para retornar 
pra sociedade tudo o que me deram, toda 
ajuda, inclusive, pensando que o Pedro II é um 
colégio público de muita excelência. Então é o 
mínimo que poderia devolver pra sociedade 
nesse momento. Ter vivido num colégio públi-
co, ter passado pra uma faculdade pública, me 
colocar à disposição da população. Procurei um 
pré-vestibular comunitário e me tornei profes-
sor lá, de História. E, depois de algum tempo, o 
pré-vestibular corria risco de fechar, eu acabei 
assumindo a coordenação, passei um ano e 
meio como coordenador. Mas a vida me levou 

pra outros caminhos, eu passei a ser esta-
giário na Defensoria Pública. Hoje eu faço 
parte do Perifa Connection, uma iniciativa 
comunitária de jovens de favela. Mas, de 
estagiário da Defensoria, eu fui convidado 
pra ser assessor do Centro de Estudos de 
Segurança e Cidadania (CESeC) passei um 
ano lá e, depois fui novamente convidado 
a voltar a Defensoria enquanto assessor, 
onde estava até hoje, e agora estou como 
Secretário da Juventude, nesse momento 
de transição.

 N Você poderia falar um pouco do Perifa 
Connection?
O Perifa Connection é uma iniciativa de jo-
vens de favela, que busca ser o que a gente 
chama de uma plataforma de narrativas, 
a ideia não é criar um jornal comunitário, a 
nossa ideia não é criar algo novo, é estar nos 
espaços que já existem. A ideia é colocar a 
juventude da favela nesses espaços, pra 
que ela possa também ser protagonista 
dos espaços de decisão. Então, nós temos 
os nossos integrantes fixos, fundadores 
do Perifa Connection, e temos os nossos 
colaboradores, que é uma rede de jovens 
lideranças de favela de todo o Brasil.

De cria da CDD para a Prefeitura do Rio. É orgulho que chama?

Salvino Oliveira já foi camelô 
e agora foi convidado para 

participar do governo Paes
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Reportagem da estagiária Bruna Fernandes, sob 

supervisão de Aloy Jupiara
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UFRJ pede, em nota, fechamento de praias e eventos
Especialistas alertam para explosão de coronavírus, que acontece sem que a primeira onda de contágio no País tenha terminado

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Movimentação na areia do Leblon: uma das medidas sugeridas pela UFRJ é o fechamento de praias

vírus. “E as declarações públi-
cas de autoridades governa-
mentais afirmando que não 
retrocederão nas medidas de 
flexibilização ampliam a gra-
vidade da situação. Destaca-
se que tais medidas não fo-
ram acompanhadas de ações 
visando oferecer transporte 
público adequado a fim de 
evitar a sobrecarga, o que tor-
na esse meio de mobilidade 
um provável foco de dissemi-
nação do vírus.”

A prefeitura do Rio infor-
mou, em nota, que permane-
ce em atenção máxima, com 
monitoramento constante 
da evolução dos casos e do 
comportamento da doença 
na cidade e no mundo, para 
tomar as decisões. O conse-
lho científico se reunirá hoje 
e novas medidas em relação 
à flexibilidade poderão ser 
tomadas.

Segundo a prefeitura, a 
rede municipal de saúde se 
estruturou para o combate à 
doença e foi responsável por 
69% das internações do iní-
cio da pandemia até agora.

O Governo do Estado foi 
procurado pelo O DIA, mas 
até o fechamento dessa ma-
téria não se pronunciou. 

O grupo dedicado a comba-
ter a pandemia de coronaví-
rus da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) 
emitiu nota técnica na se-
gunda alertando para o au-
mento acelerado de casos de 
covid-19 no Brasil, em espe-
cial na cidade do Rio. Os es-
pecialistas pedem que seja 
tomada uma série de medi-
das, que incluem novo fecha-
mento das praias e suspen-
são de eventos esportivos, 
sociais e culturais.

 De acordo com o Grupo 
de Trabalho Multidiscipli-
nar para o Enfrentamento 
da Covid-19 da UFRJ, a ex-
plosão de casos de covid-19 
acontece sem que a primeira 
onda de contágio no País te-
nha terminado, o que, segun-
do os especialistas “torna o 
problema ainda mais grave 
e complexo”.

 “Estamos diante de um 
quadro muito preocupante 
no município do Rio”, afirma 
trecho da nota emitida pelo 
equipe da UFRJ. “O aumento 
dos casos já está provocando 
grande estresse no sistema 
de assistência à saúde (...) A 
média móvel de sete dias do 
percentual de ocupação de 
leitos do Sistema Único de 
Saúde (UTI adulto) dedica-

dos à covid-19 (UTI/Srag - 
Síndrome Respiratória Agu-
da Grave) na Região Metro-
politana I está em 93,5%. Já 
a média móvel de sete dias 
do percentual de ocupação 
de leitos de suporte à vida da 
Rede SUS no município está 
em 102,1%. Ou seja, não há 
vagas para internação.”

 A nota prossegue infor-
mando que, nessas condições, 
“o risco de ocorrerem óbitos 
sem que o paciente seja inter-
nado é elevadíssimo”, e acres-
centa que “estamos evoluindo 
em curto período para o co-
lapso da rede de assistência 
aos pacientes, especialmente 
os mais graves”.

FALHAS

 Na avaliação dos especialis-
tas, o novo aumento de ca-
sos de transmissão do vírus 
acontece após uma série de 
falhas nas medidas de pre-
venção. “Muitos, especial-
mente os mais jovens, têm 
se aglomerado em festas, ba-
res, praias e outros eventos 
sociais. O processo eleitoral, 
fundamental à democracia, 
também gerou aglomera-
ções”, diz o texto.

 O transporte público ina-
dequado também está contri-
buindo para a transmissão do 

Castro e Paes 
alinham discurso 
contra lockdown
O governador em exercício e o futuro prefeito do 
Rio conversaram sobre combate à covid-19

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Castro (E) e Paes durante coletiva no Palácio Guanabara: bandeira não deverá mudar para a amarela

O 
g o v e r n a d o r  e m 
exercício Cláudio 
Castro, o futuro pre-
feito do Rio, Eduar-

do Paes, e o futuro secretário 
municipal de Saúde, Daniel 
Soranz, já conversaram so-
bre medidas de combate à 
covid-19. Em entrevista co-
letiva no Palácio Guanabara, 
em Laranjeiras, na Zona Sul 
do Rio, Castro e Paes alinha-
ram o discurso de descartar 
o lockdown e, no momento, 
também descartar a possibi-
lidade de mudança de ban-
deira, como ocorreu em São 
Paulo – saiu da verde para a 
amarela.

“Discutimos a questão da 
covid-19. É um tema que nos 
aflige. Nosso futuro de secre-
tário de Saúde já se encon-
trou com o governador. Os 
times vão trabalhar entrosa-
dos. Existe um conjunto de 
restrições que a gente pre-
cisa fiscalizar para que es-
sas possam ser cumpridas, a 
população precisa colaborar 
conosco. Não há lockdown, 
não há quarentena, mas as 
pessoas precisam se cuidar”, 
afirmou Paes.

O futuro prefeito disse ser 

contra a abertura de hospi-
tais de campanha e afirmou 
que “com o dinheiro gasto” 
pela Prefeitura, “daria para 
internar todo mundo no 
Copa Star, que é o hospital 
mais caro do Rio”.

“Eu defendo que a gente 
implemente medidas que 
possam ser cumpridas pela 
população. Não me pare-
ce hoje que o lockdown é a 
medida mais adequada. As 
pessoas não estão cumprin-
do nem as medidas que es-
tão colocadas aí. Hospital 
de campanha sempre achei 
desnecessário. A cidade do 
Rio conta com grande quan-
tidade de leitos”, conta.

CEM LEITOS

Paes completa: “O Hospital 
de Acari tem 100 leitos pron-
tos que não estão usados por 
falta de pessoal. Para gastar 
esse dinheiro todo que a Pre-

feitura gastou, sairia mais 
barato internar todo mundo 
no Copa Star. Sou a favor da 
abertura de leitos já pron-
tos”, disse Paes.

Ontem, a UFRJ recomen-
dou que o Rio de Janeiro 
endureça as medidas de res-
trição à população (leia na 
matéria de baixo). Apesar 
disso, Castro afirmou que a 
abertura de leitos no estado 
é suficiente para evitar o co-
lapso do sistema de saúde. 
Até segunda, a taxa de ocu-
pação dos leitos de covid-19 
na Rede Sus estava em 93% 
no município do Rio.

“Quando estávamos nas 
piores bandeiras, tínha-
mos um número x de leitos 
ocupados só de covid. Esses 
números diminuíram. não 
temos hospitais só de co-
vid. Estamos aumentando 
essa base de leitos. Só nessa 
semana mais de quarenta 
eventos foram fechados. As 
medidas foram necessárias 
para que possamos ter um 
bom Natal. Com a econo-
mia funcionando, tudo in-
tegrado”, disse o governa-
dor em exercício. “Todos 
os dias estamos abrindo 
leitos, os chamados leitos 
escondidos. É o momento 
de abrir leitos”.

Primeiro voto de Castro foi em Paes
 > Castro e Paes mostra-

ram proximidade durante 
a entrevista coletiva. O go-
vernador em exercício dis-
se que seu primeiro voto 
para vereador, em 1996, 

foi no futuro prefeito.
“O Eduardo e eu nos co-

nhecemos há muitos anos. 
Foi meu primeiro voto, lá em 
1996, para vereador. E agora 
a gente vai poder fazer muito 

por esse estado, essa cida-
de. Já conversamos sobre 
temas importantes. Isso 
aqui é o que vai ajudar o 
Rio a voltar a brilhar”, dis-
se Castro.

Castro (E, ao 
lado de Paes): 
abertura de 
leitos no estado 
é suficiente 
para não causar 
colapso no 
sistema de 
saúde

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Paes afirma 
que ‘não há 
lockdown, não 
há quarentena, 
mas as pessoas 
precisam se cuidar’

YURI EIRAS

yuri.eiras@meiahora.com 

Conteúdo Estadão
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BRT: sem data para pagar resto do 13º
Consórcio informou que 1ª parcela do abono de Natal dos rodoviários foi quitada ontem ao longo do dia

REPRODUÇÃO TWITTER

Na última segunda-feira, a greve do BRT provocou o caos na cidade

N
o dia seguinte à pa-
ralisação dos rodo-
viários do BRT que 
provocou o caos na 

cidade, o consórcio infor-
mou ontem a O DIA, que 
“ainda não há data definida” 
para pagar a segunda parce-
la do 13° dos rodoviários. Na 
segunda-feira, os motoristas 
protestaram contra a deci-
são do consórcio em pagar o 
abono de Natal em cinco par-
celas e fizeram greve. Os fun-
cionários só retornaram ao 
trabalho ontem, depois que 
o BRT Rio se comprometeu 
a pagar 30% no mesmo dia. 

“O pagamento está caindo 
ao longo do dia na conta dos 
colaboradores”, informou o 
BRT Rio, por meio da asses-
soria. Procurado, o Sindicato 
dos Rodoviários do Rio não 
retornou os questionamen-
tos da reportagem.

Ontem, segundo o con-
sórcio, a operação ocorreu 
normalmente nos três cor-
redores (Transoeste, Tran-
solímpica e Transcarioca). 
Conforme a Secretaria Mu-
nicipal de Transporte, hou-
ve acompanhamento da cir-
culação. “Vale destacar que 
o BRT Rio foi autuado pela 
interrupção de cada um dos 
serviços. O valor da multa é 
de R$ 1.848,62 por linha que 
deixou de circular na última 
segunda-feira”, informou.

A SMTR reforçou que é de 

responsabilidade do opera-
dor adotar medidas emer-
genciais em caso de greve ou 
paralisação, assegurando 
a operação e atendimento 
à população. “Ainda que os 
operadores de ônibus pos-
sam ter sido afetados com a 
queda na demanda na pan-
demia, é preciso manter a re-
gularidade, tendo em vista o 
caráter essencial dos servi-
ços, conforme cláusula 9ª do 
contrato de concessão”.

Reunião entre Sindicato 

dos Rodoviários, Viação Pa-
vunense e funcionários foi 
marcada por impasse sobre 
pagamento do 13º. A empre-
sa tem 16 linhas que ligam 
Madureira, Jardim América, 
Pavuna e Anchieta ao Cen-
tro. O sindicato informou 
que o serviço chegou a ser 
interrompido parcialmente. 
Os trabalhadores reclama-
vam que a parcela do 13° não 
tinha sido paga. Sem avanço, 
o Ministério Público deve ser 
acionado.

O repórter-fotográfico de O DIA Reginaldo Pimenta foi o vencedor do 27º Prêmio CNT de Jornalismo 

deste ano, na categoria Fotografia, com o trabalho “Confrontos, pânico e mortes no Rio”

PREMIADA ! 
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Funcionários da Flores são demitidos
 > Funcionários da em-

presa de ônibus Trans-
portes Flores, em São 
João de Meriti, na Baixa-
da foram demitidos on-
tem. Nas redes sociais, 
informações davam con-
ta de que seriam 200 de-
missões. A assessoria da 
empresa não confirmou.

A Flores informou que 
a causa das demissões é a 

crise econômica, agravada 
pela pandemia. A empre-
sa divulgou que os demiti-
dos poderão sacar o FGTS e 
acessar o auxílio desempre-
go. Além disso, será forneci-
da cesta básica até fevereiro.

Nos últimos cinco anos, 
15 empresas de ônibus fe-
charam no Rio de Janeiro, 
como resultado da redu-
ção de tarifas e da perda de 

passageiros.
Em setembro deste 

ano, a Transportes Flo-
res demitiu 300 funcio-
nários, entre cobrado-
res, motoristas e profis-
sionais de manutenção 
e operação. A empre-
sa alega que as demis-
sões ocorreram por que-
da de faturamento com a 
pandemia.
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Preso fornecedor de armas 
para o Rio no Paraguai
Polícia Federal capturou criminoso na Prefeitura de Cidade do Leste, onde trabalhava

DIVULGAÇÃO

Segundo a PF, Pedro César é conhecido como um dos grandes traficantes internacionais de armas

A 
Polícia Federal (PF) e 
a Secretaria Nacional 
Antidrogas (Senad) 
do Paraguai prende-

ram, na tarde de ontem, o tra-
ficante paraguaio Pedro Cé-
sar Prieto Galeano, de 39 anos, 
apontado como fornecedor 
de armas de facção criminosa 
do Rio. Ele foi encontrado na 
Prefeitura da Cidade do Leste, 
no Paraguai, onde trabalhava 
como funcionário público. 

Segundo a PF, Pedro Cé-
sar é conhecido como um dos 
grandes traficantes interna-
cionais de armas, com forte 
vinculação com os represen-
tantes do comércio de armas 
local. Ele morava em local 
estratégico, na beira do Rio 
Paraná, de onde grande parte 
das mercadorias contraban-
deadas ingressam em territó-
rio brasileiro.

As investigações tiveram 
início em julho de 2019, após 
a prisão em flagrante de um 
homem na Rodovia Presiden-
te Dutra, município de Piraí, 
no Sul Fluminense, no mo-
mento em que transportava 
peças de um fuzil desmontado 
na lataria do veículo, dois car-
regadores e uma mira óptica. 
Na ocasião, o condutor, que é 

motorista de aplicativos e mo-
rador de Foz do Iguaçu, esta-
va acompanhado da esposa e 
de dois filhos.

Os investigadores apura-
ram que o motorista foi con-
tratado por traficantes para 
realizar o transporte do arma-
mento adquirido no Paraguai, 
até Macaé, no Rio, onde seria 
levado para a comunidade lo-

cal da Nova Holanda.
A investigação é resultado 

de um trabalho integrado e de 
cooperação internacional das 
instituições brasileiras e para-
guaias, que também contou 
com a participação do Núcleo 
de Cooperação Policial Inter-
nacional (Interpol/RJ) e da 
Adidância da PF em Assun-
ção, no Paraguai.

O crime ocorreu em Rio das Ostras. É o 
segundo em menos de 1 mês na cidade

Criança de 2 anos é 
vítima de bala perdida

DIVULGAÇÃO

O crime chocou a população de Rio das Ostras

Uma criança de dois anos 
morreu, vítima de bala 
perdida, após ser atingi-
da na cabeça, no domingo, 
na Estrada Califórnia, no 
bairro Cantagalo em Rio 
das Ostras, na Região dos 
Lagos do Rio. 

Segundo informações, 
a criança estava próxi-
ma da linha do trem de-
sativada, acompanha de 
sua mãe, onde faziam 
um piquenique, quan-
do dois criminosos pas-
saram atirando em uma 
motocicleta.

A criança foi socorri-
da e encaminhada para a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA), mas não 
resistiu e morreu. O cri-
me chocou a população 

de Rio das Ostras.
Segundo testemunhas, o 

alvo do disparo era um ho-
mem suspeito de matar um 
comerciante local.

O caso está sendo investi-
gado pela 128ª DP.

OUTRO CASO

No início de novembro, uma 
adolescente de 14 anos foi 
atingida por bala perdida en-
quanto brincava na frente de 
casa em Rio das Ostras. O caso 
ocorreu dia 4, no bairro Porte-
linha. Segundo a Polícia Civil, 
o tiro atingiu o abdômen da 
adolescente.

A jovem foi atendida no 
pronto-socorro municipal 
e passa bem. A ocorrência 
também é investigada na 
128ª Delegacia de Polícia.

O criminoso 
morava em local 
estratégico, na beira 
do Rio Paraná, de 
onde grande parte 
das mercadorias 
contrabandeadas 
entram no Brasil

Estelionatária fugia 
com dinheiro 
arrecadado 
das pessoas

Mulher 
aplicava 
golpes em 
Itaboraí
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Agentes prenderam a procurada

Policiais civis da 71ª DP (Ita-
boraí) prenderam, na se-
gunda-feira, uma das mais 
procuradas estelionatárias 
do Rio de Janeiro. Segundo 
os agentes, a mulher aplica-
va diversos tipos de golpes 
em suas vítimas, como orga-
nização de festas de forma-
turas e de casamentos que 
nunca eram realizadas, pois 
ela fugia com o dinheiro ar-
recadado das pessoas que a 
contratavam.

A acusada foi localiza-
da após diversas investi-
gações e coleta de dados 
pela equipe de Inteligên-
cia da 71ª Delegacia de Po-
lícia de Itaboraí. Contra ela 
havia um mandado de pri-
são preventiva em aberto. 
“A prisão desta mulher é 
importante para identificar 
outras possíveis vítimas. Se-
gundo as investigações, ela é 
suspeita de cometer este tipo 
de crime em diversos bairros 
da capital do Rio de Janeiro 
e da Baixada Fluminense. As 
diligências vão continuar.”, 
disse a titular da 71ª DP, dele-
gada Norma Passos Lacerda.
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FLAMENGO

No Maraca, o fim do sonho
Atual campeão, Rubro-Negro é eliminado da Libertadores nos pênaltis pelo Racing

AFP

Arão empatou nos acréscimos, mas perdeu pênalti na hora decisiva

E
m noite de fortes 
emoções e bobeadas 
do setor defensivo, o 
Flamengo foi elimi-

nado na Libertadores. Com 
um a menos desde a metade 
do segundo tempo (Rodrigo 
Caio foi expulso), o Rubro-
Negro sofreu um gol, empa-
tou no último minuto em 1 
a 1 e perdeu nos pênaltis 
por 5 a 3 para o Racing, no 
Maracanã. 

O Flamengo começou o 
primeiro tempo amplamen-
te melhor, com a posse de 
bola e a marcação alta quan-
do os argentinos tentavam 
iniciar as jogadas. 

O tempo passou, e o Fla-
mengo conseguia controlar 
as escapadas do Racing, que 
tinha a estratégia de jogar 
no contra-ataque. Aos 26, 
Rodrigo Caio fez falta boba 
no meio de campo e levou 
cartão amarelo, o que seria 
o início de um problema na 

segunda etapa.
O segundo tempo ganhou 

roteiro dramático para o Fla-
mengo, que iniciou melhor 
que o Racing. Aos 17, iniciou 
o pesadelo rubro-negro no 
Maracanã. Rodrigo Caio fez 
falta desnecessária por trás 

em Lisandro López, levou o 
segundo amarelo e, conse-
quentemente, o vermelho. 
Com um a menos, Rogério 
Ceni sacou Arrascaeta e co-
locou João Gomes. Porém, na 
primeira jogada com um a 
mais, os hermanos abriram o 

VASCO

Sá Pinto começa  
a ser questionado
Esperança de dias melho-
res para o Vasco na tem-
porada, o técnico Ricardo 
Sá Pinto começa a se sen-
tir pressionado em São 
Januário. Após a atuação 
diante do Ceará — goleada 
sofrida por 4 a 1, na noite 
de segunda-feira, em casa 
—, a classificação da equi-
pe para as quartas de final 
da Sul-Americana se tor-
nou primordial.

Após o empate em 1 a 1 
no jogo de ida, na Argenti-
na, o Gigante da Colina pre-
cisa ‘apenas’ de um empate 
sem gols para avançar na 
competição. 

O problema é que, além 
da ausência do artilheiro 
Germán Cano (contraiu 
o novo coronavírus), o de-
sempenho da comissão 
portuguesa no clube é de 
apenas 36% — com três der-
rotas, cinco empates e duas 
vitórias —, o que resultou 
em uma tremenda bronca 
da diretoria depois da apre-

sentação contra o Vozão.
Sá Pinto, outro que está 

em casa se recuperando da 
covid-19, foi o responsável 
pela escalação do time, da 
montagem da estratégia e de 
todas as substituições, assim 
como revelou o auxiliar Ale-
xandre Grasseli. Em compa-
ração com Ramon Menezes, 
seu antecessor demitido logo 
no começo de outubro, o re-
trospecto é muito inferior: 
36,5% contra 56%.

Grasseli: à beira do campo

REPRODUÇÃO/VASCOTV

a palinha do apolinho
CBF / DIVULGAÇÃO

UMA SOLUÇÃO SIMPLES

BENGALADA PEDALADAS

 N O time do Ceará passou 
novembro sem ganhar de 
ninguém, mas, no último 
dia do mês, tudo mudou. 
O Vozão, talvez inspirado 
pelo clima de Papai Noel 
que já começa a tomar 
conta das ruas, veio a São 
Januário e amassou o Vas-
co. Meteu 4 a 1 e, cá pra 
nós, poderia ter sido ain-
da pior para a equipe cruz-
maltina. O que assustou 
ainda mais foi a inércia 
do Vasco, aceitando pas-
sivamente o domínio do 
adversário dentro da sua 
própria casa e sem sequer 
esboçar qualquer reação. 
O alerta deve estar ligado 
mesmo no Vasco.

N e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 NFosse uma prova para tirar 
carteira de motorista, o VAR 
estaria reprovado no exame 
de vista. Todos estão de acor-
do que a ferramenta é útil, 
apenas mal utilizada. Para 
este campeonato, não será 
possível corrigir. Se começou 
assim, assim terá que acabar. 
Para diminuir o absurdo ín-
dice de decisões erradas que 
geram reações de jogadores, 
dirigentes, imprensa e tor-
cedores, bastariam algumas 
medidas simples como redu-
zir as recomendações idio-
tas do tipo punir entradas 

com ações temerárias, força 
desproporcional, considerar 
infração o toque voluntário 
ou não levando em conta os 
movimentos do braço, cata-
logados pelos energúmenos 
como naturais e antinaturais, 
se o ataque é ou não promis-
sor e tantas outras babosei-
ras que só podem ter saído 
de cabeças de quem nunca 
viu uma bola de perto. Isto 
posto, bastaria devolver a 
autoridade ao árbitro, com 
o direito de consultar o VAR 
a seu critério e não ser patru-
lhado por ele.

 N O Barcelona foi multa-
do em 3 mil euros (19 mil 
reais) pelo ato do argen-
tino Lionel Messi tiran-
do a camisa para exibir 
a do Newell’s Old Boys, 
em homenagem a Mara-
dona. O código discipli-
nar prevê essa pena para 

jogadores que tiram camisa 
durante os jogos.

 N O Fluminense de Odair 
Hellmann deixou dois pon-
tos preciosos escaparem no 
empate sem gols com o Red 
Bull Bragantino, na segun-
da-feira à noite, no Mara-
canã. Vão fazer falta.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Renato Gaúcho prome-
teu que o Grêmio reagiria 
no Campeonato Brasileiro 
e parece que vai cumprir. A 
equipe vem reagindo bem, 
apresentando rendimento 
crescente.

 N Intervalos curtos en-
tre os jogos das diversas 
competições impede 
que o Protocolo Sanitá-
rio da CBF de prevenção 
ao covid-19 seja aplicado 
como foi programado.

BOTAFOGO

A missão é acabar com o jejum
Afundado na zona de rebai-
xamento do Brasileiro — 19ª 
colocação, com apenas 20 
pontos —, o Botafogo segue a 
sua preparação para o clássico 
diante do Flamengo, no sába-
do, no Nilton Santos, pela 24ª 
rodada. Há sete compromis-
sos sem vencer, o Alvinegro 
tentará diante do Rubro-Ne-
gro evitar o seu pior jejum des-
de os anos de 2012 e 14.

Nessas duas temporadas, 
o clube de General Severiano 
ficou sete jogos sem vencer. 
Em 2014, inclusive, a péssima 
campanha resultou em seu se-
gundo rebaixamento à Série B 
na história. Na década, o Bota-
fogo só viveu jejum maior em 

Lúcio Flávio comandará equipe

2010, quando ficou nove par-
tidas sem ganhar. No entanto, 
naquele ano, sob o comando 
de Joel Santana, a situação era 
bem diferente, pois a equipe 

registrava poucas derrotas.
Agora, além da péssima fase 

da equipe no Brasileiro, o Al-
vinegro terá pela frente o Fla-
mengo, que briga pelo título. 
Além disso, o técnico Eduardo 
Barroca foi diagnosticado com 
covid-19 e não poderá estar à 
beira do campo. O auxiliar Lu-
cio Flavio será o responsável 
pelo comando da equipe.

O clima no Botafogo é cada 
vez mais tenso. Ontem, os mu-
ros da sede do clube em Gene-
ral Severiano amanheceram 
pichados. Além de críticas e 
cobranças em cima de alguns 
jogadores alvinegros, houve 
até mesmo ameaças de mor-
tes aos atletas.  

FLUMINENSE

Odair elogia jovens do Tricolor
O treinador Odair Hellmann 
se mostrou bastante tranqui-
lo após o tropeço do Flumi-
nense no Maracanã, contra o 
Bragantino, na segunda-feira. 
O comandante relembrou os 
desfalques da equipe — entre 
os titulares, foram pelo menos 
seis jogadores — e fez elogios 
ao desempenho dos jovens 
atletas tricolores na partida.

“Satisfeito e orgulhoso. 
Estão dando resposta. Na 
transição da base para pro-
fissional, tentamos criar o 
melhor cenário possível, 
dentro de um time consis-
tente, para proteger. Quando 
mexe muito forte na estrutu-

Odair: luta entre os primeiros

ra e precisa dos jogadores de 
forma mais rápida, é mais di-
fícil. Estamos mexendo por 
obrigação, o que pode gerar 

dificuldades”, afirmou.
O tropeço fez o Fluminen-

se perder posições na tabela. 
O Tricolor ocupa a oitava po-
sição, a um ponto do quarto 
colocado, o Internacional. 

“Estamos na parte de cima 
da tabela desde o início do 
campeonato. Ainda não aca-
bou, não ganhamos nada, mas 
estamos bem. Precisamos con-
tinuar para olhar para trás e 
ver que conseguimos. Precisa-
mos de tranquilidade e frieza. 
Seja na avaliação de um joga-
dor, de um jogo, da parte táti-
ca. Eu, como treinador, preci-
so ter isso”, completou Odair 
Hellmann.

FÓRMULA 1
Lewis Hamilton, da Mercedes, testou 

positivo para o novo coronavírus e não 

participará do GP de Sakhir, no domingo.  

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

placar, em bobeada de Gusta-
vo Henrique. Na falta cobrada 
para dentro da área, o camisa 
2 falhou no domínio, não con-
seguiu cortar em definitivo, e 
Sigali chegou inteiro na bola 
para empurrar para o fundo 
das redes de Diego Alves.

Após abrir o placar, o Ra-
cing se fechou na esperança 
de segurar o placar e se clas-
sificar às quartas de final da 
Libertadores. Quando al-
guns argentinos já comemo-
ravam a classificação no ban-
co de reservas, eis que Arão 
aparece, nos acréscimos 
para empatar e explodir a 
emoção rubro-negra mundo 
afora. Nos pênaltis, o Racing 
converteu as cinco batidas 
e Arão desperdiçou para o 
Flamengo, e o time argenti-
no conseguiu a vaga às quar-
tas. Rogério Ceni, portanto, 
acumula duas eliminações 
em menos de dois meses de 
comando no Rubro-Negro.
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ECONOMIA

Beneficiários do Bolsa Família vão 
receber os valores na poupança digital
Contas serão abertas de forma automática e escalonada pela Caixa, sem necessidade de apresentar documentos

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O
s beneficiários do 
programa de renda 
mínima Bolsa Fa-
mília agora terão o 

crédito dos valores em uma 
conta digital. Desde ontem, 
o pagamento começou a ser 
feito por meio dos  serviços 
da poupança social digital do 
governo federal. Segundo o 
Ministério da Cidadania, 
mais de nove milhões de pes-
soas que ainda não têm con-
ta bancária poderão, a partir 
de agora, receber o benefício 
em conta poupança digital. 
Quem quiser poderá conti-
nuar sacando os recursos 
com o Cartão Bolsa Família 
ou Cartão Cidadão, além de 
movimentar os valores pelo 
aplicativo Caixa Tem, da Cai-
xa Econômica Federal.

“Os beneficiários podem 
ficar tranquilos, pois a mu-
dança será gradual e todos 
poderão continuar receben-
do da mesma forma que re-
cebiam antes”, afirmou a se-
cretária nacional de Renda 
e Cidadania do Ministé-
rio da Cidadania, Fabiana 
Rodopoulos. 

Com a mudança, o cida-
dão passa a ter a possibi-
lidade de sacar integral ou 
parcialmente as parcelas do 
benefício. A abertura das 
contas será feita de forma 
automática e escalonada 

pela Caixa, sem a necessida-
de de apresentação de docu-
mentos ou comparecimento 
às agências do banco. 

CRONOGRAMA

Os primeiros a receber os 
recursos com os serviços da 
conta poupança social digi-
tal serão os beneficiários de 
NIS com final 9 e 0, seguindo 
a data de crédito regular do 
programa. Nesta primeira 
etapa, que ocorrerá em de-
zembro, cerca de 1,5 milhão 
de famílias (16,55% do total 
de cidadãos com direito ao 
benefício neste período) re-
ceberão os valores pelo Cai-
xa Tem, de acordo com o Mi-
nistério da Cidadania. Mês a 
mês, conforme o último di-
gito no NIS, os beneficiários 
passarão a receber o benefí-
cio do Bolsa Família com os 
serviços da poupança digital.

COMO MOVIMENTAR A CONTA?

A conta poupança social di-
gital é uma poupança simpli-
ficada, sem tarifas de manu-
tenção, com limite mensal de 
movimentação de R$ 5 mil. 
Para utilizá-la, não é preciso 
gerar nova senha, ela é cria-
da gratuitamente e o usuário 
pode usar a mesma senha do 
cartão social.

Logo após o crédito dos 
valores é possível fazer com-

pras em supermercados, pa-
darias, farmácias e outros es-
tabelecimentos com o cartão 
de débito virtual e QR Code, 
por meio das maquininhas 
disponibilizadas pelo país.

O beneficiário do Bolsa 
Família também poderá pa-
gar contas de água, luz, tele-
fone, gás e boletos em geral 
pelo próprio aplicativo ou 
nas casas lotéricas através 
da opção “Pagar na Lotérica” 
do Caixa Tem, além de poder 
realizar saques da conta com 

o cartão do programa Bolsa 
Família ou Cartão Cidadão.

Para utilizar o cartão vir-
tual, o beneficiário precisa 
gerá-lo, entrando no aplica-
tivo e acessando o ícone car-
tão de débito virtual. Feito 
isso, os usuários deverão di-
gitar as suas senhas do apli-
cativo Caixa Tem. 

Em seguida, aparecerão 
os seguintes dados que de-
vem ser observados: nome 
do cidadão, número e vali-
dade do cartão, além do có-

Governo volta com 
sistema de bandeira. 
Dezembro será a de 
vermelha patamar 2

Conta de luz terá 
tarifa extra mais alta

IMAGEM INTERNET

Luz vai pesar mais no orçamento

As constas de energia elétrica 
ficam mais caras este mês. A 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) retomou o 
sistema de bandeiras tarifá-
rias na conta de luz em dezem-
bro. O mecanismo havia sido 
suspenso em maio devido à 
pandemia do coronavírus, e a 
agência acionado a bandeira 
verde, sem cobrança de taxa 
extra, até o fim deste ano. Des-
de ontem, as tarifas estão com 
bandeira vermelha em seu 
segundo patamar, com taxa 
extra de R$ 6,243 a cada 100 
kWh consumidos.

No sistema atual, que estava 
suspenso desde maio, na cor 
verde, não há cobrança de taxa 
extra, indicando condições fa-
voráveis de geração de energia 
no País. Na bandeira amare-
la, a taxa extra é de R$ 1,343 
a cada 100 kWh consumidos. 

Já a bandeira vermelha 

pode ser acionada em um 
dos dois níveis cobrados, de-
pendendo da quantidade de 
termelétricas acionadas. No 
primeiro nível, o adicional é 
de R$ 4,169 a cada 100 kWh. 
No segundo nível, a cobran-
ça extra é de R$ 6,243 a cada 
100 kWh consumidos.

O diretor Efrain Pereira da 
Cruz mencionou “afluências 
críticas” nos principais reser-
vatórios do país, no Sudeste e 
Centro-Oeste, além do Sul, e 
deterioração nos meses de ou-
tubro e novembro. Isso levou 
ao acionamento de termelétri-
cas, o que pressionou o custo 
de geração de energia diante 
de uma “oferta adversa”.

digo de segurança. Ao lado 
do código, é preciso clicar em 
“gerar”. Pronto. O cartão está 
disponível para uso.

O código de segurança 
vale para uma compra ou 
por alguns minutos. Para 
realizar uma nova compra 
é preciso gerar um novo có-
digo. Com o cartão de débito 
virtual Caixa dá para  fazer 
compras pela internet, apli-
cativos e sites de qualquer 
um dos estabelecimentos 
credenciados.

 > Além da possibili-
dade de uso do cartão 
de débito virtual, dis-
ponível para compras 
online, o Caixa Tem 
oferece aos beneficiá-
rios do Bolsa Família 
opção: “pague na ma-
quininha”, forma de 
pagamento digital que 
pode ser utilizada nos 
estabelecimentos físi-
cos habilitados.

É uma funcionali-
dade por leitura de QR 
Code gerado pelas ma-
quininhas dos estabe-
lecimentos e que pode 
ser facilmente escanea-
do pela maioria dos te-
lefones celulares equi-
pados com câmera.

Quando o cliente se-
leciona a opção “Pague 
na maquininha”, no apli-
cativo, automaticamen-
te a câmera do celular é 
aberta. O usuário deve 
então apontar o telefone 
para leitura do QR Code 
gerado na maquininha 
do estabelecimento.

Pagamentos 
podem ser 
por QR Code
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quadro fiscal do Município do Rio será apresentado hoje, em 
uma coletiva de Pedro Paulo e Eduardo Paes. O maior sintoma da falta de caixa é 
que a prefeitura não tem hoje dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores.

O PREOCUPANTE

Guardas municipais do 
Rio e PMs vão atuar juntos
Paes já levou a ideia para Cláudio Castro e projetos sairão do papel em 2021

LUCIANO BELFORD

Paes já avançou 
com o tema. 
Já Pedro Paulo 
(esquerda) faz 
alerta sobre as 
contas do Rio

O 
governo Paes pro-
mete tirar do papel, 
já em 2021, projetos 
para intensificar o 

patrulhamento na cidade, 
reforçando a segurança nos 
bairros cariocas. Para isso, 
vai contar com a atuação 
conjunta entre os agentes 
da Guarda Municipal do Rio 
e a Polícia Militar. O prefeito 
eleito Eduardo Paes (DEM) 
admitiu ontem à coluna que 
já está em conversa com o 
governador em exercício do 
Rio, Cláudio Castro, para 
avançar com a ideia.

Esse tema, inclusive, foi 
levado ontem por Paes ao go-
vernador interino durante 
um almoço que os dois tive-
ram. Já mais tarde, o gover-
no estadual fez esse anúncio.

Para o futuro prefeito, 
diante da situação da cida-
de, é preciso que a prefeitu-
ra também entre para refor-
çar a segurança nos bairros. 
“Tem que ter parceria do 
município. A gente tinha no 
meu outro governo as uni-
dades de ordem pública... A 
ideia é trabalhar em conjun-
to, mas, na época, trocava 
tanto chefe da PM que a coisa 
não andava. Espero que ago-
ra tenha mais estabilidade”.

NOVO CONSELHEIRO

 n Eduardo Paes já sabe quem 
indicar para a vaga de sua livre 
nomeação ao Tribunal de Con-
tas do Município em 2021. Ele 
admitiu que já tem em mente o 
nome: “Mas não conto nem por 
um decreto”, emendou Paes, 
ao ser novamente questionado 
sobre a possibilidade de indica-
ção de vereadores.

“Tem uma vaga de livre no-
meação minha. A outra é da 
Câmara”, acrescentou.

Como a coluna informou 

ontem, o TCM terá dois novos 
conselheiros a partir do pró-
ximo ano, que ocuparão os 
lugares dos titulares José de 
Moraes, que se aposenta em 5 
de março, e Thiers Montebello, 
que é presidente do órgão e se 
aposentará em 16 de abril.

Para o outro posto, o pre-
sidente da Câmara terá parti-
cipação no processo de esco-
lha. Haverá ainda sabatina no 
plenário, e os parlamentares 
baterão o martelo.

Paes já sabe quem indicar ao TCM

 n Derrotado nas urnas no se-
gundo turno, o prefeito Mar-
celo Crivella (Republicanos) 
quebrou o protocolo e, até hoje, 
não parabenizou Eduardo Paes 
(DEM), eleito para ser seu su-
cessor. Após o resultado da 
eleição, no domingo, o republi-
cano já havia dado uma prévia 
sobre esse posicionamento.

Paes confirmou à coluna 
que Crivella não o procurou. Em 
seguida, disse: “Deixa para lá”. 

A disputa eleitoral entre o 
atual chefe do Executivo cario-
ca e Eduardo Paes foi marcada 
por muita rivalidade, troca de 
farpas e fake news por parte da 
campanha do atual prefeito.

Crivella disse algumas vezes 
que o Psol estava apoiando 
Paes e negociando a Secreta-
ria de Educação. E que, juntos, 

levariam “kit gay” para as esco-
las. Em uma live, chegou a falar 
em risco de “pedofilia”. 

Tanto o candidato eleito 
quanto o Psol prometeram 
processar o prefeito por isso.

QUEBRA DE PROTOCOLO

Crivella não parabeniza eleito

Pedro Paulo: ‘Fui convocado para assumir’
Com projetos em discus-
são e prestes a serem vo-
tados nesse momento na 
Câmara Federal — entre 
eles o PLP 101/2020, que 
prevê uma nova renego-
ciação de dívidas dos esta-
dos —, o deputado Pedro 
Paulo (DEM-RJ) disse que 
aceitou participar nova-

mente do governo Paes pela 
“situação do Rio”.

Ele será um mandachuva 
na prefeitura carioca: coman-
dará uma estrutura grande, 
que será a Secretaria de Fa-
zenda e Planejamento. Para 
se ter uma ideia, as funções 
da Casa Civil serão todas atri-
buídas a essa nova pasta que 

o parlamentar será titular.
“Estou indo pela situa-

ção delicada das contas 
da cidade. Sou carioca 
e amo o Rio acima de 
tudo”, declarou o futuro 
secretário  à coluna, que 
acrescentou: “E o Eduar-
do não me fez um convi-
te, fez uma convocação”.

Crivella não procurou Paes

DANIEL CASTELO BRANCO

PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS
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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
 

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,

 

ENtrEGADor v/tEXto
atendente e entregador Com 
prática em bicicleta. Compa-
recer rua adriano, n.º 99 - to-
dos os Santos.
 

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 com  
experiência em 
Mecanica em Geral e injeção 
Eletrônica. tels: 3451-9141/ 
3452-8324 falar com Sr. 
Sérgio.
 

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
 



FábiaOliveira

VIDA NOVA DE NOVO

Recém-separada de seu agora ex-noivo, 
Lucas Kalil, Mariana Rios ainda mora na 
casa que o ex-casal dividia, localizada no 

bairro Jardim Europa, área nobre de São Paulo. 
Mas a atriz não deverá ficar lá por muito tempo. 
Tudo indica que em breve ela voltará para o 
apartamento onde morava, já que a casa está 
no nome do ex, uma vez que foi ele quem pa-
gou pelo imóvel avaliado em R$ 10 milhões. A 
reforma da residência também foi bancada por 
Lucas Khalil. Mariana contribuiu com as velhas 
e boas permutas. Através de parcerias com 
marcas, ela entrou com os móveis da casa, o 
paisagismo e parte da decoração. 

Agora, depois de terminar seu terceiro noiva-
do, Mariana Rios está em busca de novos traba-
lhos. Para isso, a atriz já tratou de trocar de 
empresário. Ela, que antes deixava os contratos 
comerciais nas mãos do pai, agora está sendo 
gerenciada por Karina Sato, irmã da Sabrina 

Sato. Mari está focada em fechar novos contra-
tos e voltar a trabalhar como antes. 

Em tempo: ontem, Mariana Rios revelou ser 
portadora de uma doença autoimune que 
contribuiu com o aborto espontâneo que ela 
teve do primeiro filho que teria com Lucas Kalil. 
“Eu vou dividir algo muito pessoal com vocês, 
mas que acho necessário. Assim que eu tive a 
perda, estava tudo certo, todos os meus exa-
mes, tudo normal, o bebê crescendo normal-
mente, mas senti essa necessidade de investi-
gar o porquê da minha perda e sempre com o 
pensamento de gratidão, de ter passado por 
aquilo, de ter aprendido, de ter evoluído e me 
transformado em uma mulher totalmente 
diferente. Durante essa investigação e de mi-
lhares de exames, nós descobrimos que eu 
tenho um anticorpo que é altíssimo no meu 
organismo, de uma doença autoimune que 
provoca o aborto”, contou a atriz.
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Diagnosticada com a Covid-19 e internada em um 
hospital do Rio, a atriz Nicette Bruno, de 87 anos, 
apresentou piora em seu quadro clínico e precisou 
ser entubada. A informação é da também atriz e filha 
de Nicette, Beth Goulart, que aproveitou para pedir 
orações para que a mãe se recupere o quanto antes.
“Ontem ela teve uma ligeira piora, então foi neces-
sário sedar e entubar, mas eu tenho muita fé. Essa 
doença é assim mesmo. É uma luta e nós vamos ven-
cer esta luta. Ela está sedada, não está sentindo nada 
e vai vencer esta luta. Quero propor todos os dias uma 
oração às 18h por Nicete. Vamos orar até ela estar 
recuperada. Conto com vocês”, pediu Beth Goulart. 

A tristeza tem dominado os bastidores do SBT. Nos cor-

redores da emissora não se fala em outra coisa: o desli-

gamento de quase toda equipe da dramaturgia da casa, 

permanecendo apenas um produtor e um diretor, que 

foram realocados em outras produções. A cidade ce-

nográfica onde foram produzidas diversas novelas que 

fizeram história no canal, como ‘Carrossel’ e ‘Chiquiti-

tas’, já está toda desmontada. E por enquanto não há 

previsão de retomada dos trabalhos na dramaturgia.

Que pena!

TRISTEZA NO SBT

NICETTE APRESENTA 
PIORA E É ENTUBADA

REPRODUÇÃO

Esta coluna de apenas seis leitores 
descobriu que o ex-pagodeiro Waguinho, 
sua mulher Fabíola Bastos e o filho do 
casal, Wagner Junior, testaram positivo 
para a Covid-19. A família está cumprindo 
quarentena e se cuidando em casa. 
Recentemente Waguinho esteve em um 
hospital de Rio para fazer cirurgia de 
retirada de cálculo renal. Na ocasião, o 
pastor precisou operar duas vezes em um 
curto período de tempo.

WAGUINHO E 
FAMÍLIA ESTÃO 
COM COVID-19

O destino de Mariana 

Rios após fim do noivado 

com Lucas Kalil
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DANDO UM TEMPO NA 

RELAÇÃO
Afastadas há poucas semanas, Laryssa Ayres e Maria Maya 

têm conversado sobre uma possível reaproximação. Segundo 

a coluna apurou com fontes ligadas ao casal - que está dando 

um tempo na relação, Laryssa é quem quer muito dar continui-

dade ao namoro. Maria Maya, no entanto, tem feito como o Zeca 

Pagodinho e tem deixado ‘a vida me levar’. Atualmente Laryssa 

voltou a morar com a mãe, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do 

Rio, enquanto Maria segue morando em seu apartamento que 

dividia com a ex, em Ipanema, na Zona Sul carioca. 

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

SILÊNCIO E REVELA LIPO

IRMÃ DE NEYMAR QUEBRA 

REPRODUÇÃO

Rafaella Santos, irmã do joga-

dor Neymar Jr, resolveu quebrar 

o silêncio e falar abertamente 

sobre a mudança radical em 

seu shape. Após vários inter-

nautas especularem possíveis 

edições grotescas em suas fo-

tos de biquíni no Instagram, a 

filha de dona Nadine contou 

abertamente sobre sua perda 

de peso. 

“As pessoas são curiosas e eu 

compreendo, mas veio ques-

tionamentos de algumas pes-

soas. Eu comecei um trata-

mento de emagrecimento há 

uns quatro meses, a minha 

meta era emagrecer 9kg e 

eu emagreci, muito mais. Eu 

emagreci 14kg e eu não es-

perava que eu ia emagrecer 

esse tanto”, conta a influencer.

Ela entrega ainda que se submeteu a um procedi-

mento estético que virou febre entre as blogueiras: 

a Lipo LAD. Rafaella Santos garante ter aproveita-

do que já iria corrigir suas próteses de silicone dos 

seus seios e acabou se rendendo também a lipo no 

abdômen. 

“O meu intuito era só 

arrumar a mama e, 

por incrível que pa-

reça, eu consegui. Era 

uma das coisas que 

mais me incomoda-

va e foi aí que surgiu 

a ideia de fazer a Lipo 

LAD. De começo eu fi-

quei meio assim, por-

que eu já tinha ema-

grecido muito e eu não 

sabia de onde iam tirar 

gordura. Eu sempre 

tive corpo, eu sempre 

tive perna, bumbum e 

quando eu emagreci eu 

perdi totalmente tudo. 

Se vocês perceberem de 

algumas fotos anterio-

res para agora eu estou 

muito mais magra. [...] O resultado ficou ótimo, 

mais do que eu esperava. [...] Os gominhos e essa 

cintura fina que vocês estão realmente vendo é por 

causa da Lipo e porque eu emagreci muito”, afirma 

a irmã de Neymar.

ATORES SE SENTEM 

DESRESPEITADOS NA GLOBO
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Bruno Miranda, o Borat de ‘Amor & Sexo’, segue em 

um hospital do Rio, após ter sido baleado por um 

policial. O assistente de palco teve que passar por 

uma cirurgia de emergência por ter o intestino e o rim 

perfurados. Ontem, ele postou uma foto no Instagram 

da cicatriz que ficou na barriga.

“Marca do renascimento! Vai ficar feio?! Fod*-se. Pre-

fere ser um cara vivo com cicatriz, ou um morto sem? 

Quem vai dizer que não sou rasgado?”, escreveu Borat 

na legenda da foto.

Aline Riscado está fazendo vários trabalhos há algumas semanas em 

Caraíva, no Sul da Bahia, e tem também aproveitado os intervalos 

entre as sessões de fotos para curtir as praias e os locais badalados 

do lugar. Mas, a modelo passou por uma situação bem desagradável 

durante um jantar com amigos. Ela contou que o cantor do restaurante 

fez comentários depreciativos sobre ela.

 “Essa pessoa parou de cantar e começou: ‘Estou vendo que tem gen-

te nova, inclusive a Verão (fazendo referência à campanha publicitária 

protagonizada pela modelo). Depois desse comentário, começaram 

as ofensas. Ele começou a falar um monte de coisa para me ofender, 

para me atingir.  Sutilmente. Não quero entrar em detalhes do que foi 

dito, mas foi desrespeitoso, machista e vazio. Não foi sem querer, essa 

pessoa quis me desrespeitar”, desabafou Aline. 

 Ela ainda contou que várias pessoas que estavam no local perce-

beram a situação constrangedora e aí não teve mais clima para ficar 

com os amigos no restaurante. “A gente tinha acabado de chegar. 

Sou muito grata aos meus amigos. Todos eles na mesma hora dis-

seram ‘estamos juntos, vamos embora’. Me senti muito amada”, 

explicou Aline.

ALINE RISCADO DESABAFA 

CICATRIZ
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 n Hoje, acontece 
a live do Trem do 
Samba direta-
mente da Qua-
dra da Portela, 
com Marquinhos 
de Oswaldo 
Cruz e vários 
convidados.

 n  A cantora 
pernambucana 
Carla Rio, lan-
ça novo single 
‘Samba Arreta-
do’, com a parti-
cipação especial 
de Dudu Nobre, 
hoje, em todas 
as plataformas 
digitais.

Metade do elenco da TV Globo não vê a hora de seu contrato acabar. Todos 

estão de olho no streaming e em séries e se sentem desrespeitados pela 

empresa. Além da grande plataforma, muitos elogiam o grande tratamento 

da Record TV, que hoje valoriza o elenco... Pois é, a poderosa, quem diria, está 

perdendo seu trono... Outros ainda contratados da Globo estão contando os 

dias para finalizarem seus contratos. As demandas de trabalho por fora são 

enormes e muitos tentam terminar seus contratos em comum acordo.

SER DIFERENTE NA REPRISE?

FINAL DE TANCINHA VAI 

Tudo indica que o final de Tancinha, interpretada por Mariana Ximenez em ‘Haja 
Coração’, vai ter um desfecho diferente na reprise exibida atualmente no horário 
das 19h, na Globo. Ela e João Baldasserini (Beto) gravaram  cenas de um 
casamento na Praia de Grumari, na Zona Oeste do Rio, ontem. No final da trama, 
que foi ao ar em 2016, Tancinha se casou com Apolo (Malvino Salvador). Na 
época, foram gravadas opções de finais para os dois casais, mas o público torceu e 
escolheu o piloto interpretado por Malvino. 

 

E parece que a Covid-19 está atingindo os famosos em cheio de novo. Quem também testou posi-
tivo para a doença foi o DJ Alok. Ele, que está à espera da segunda filha, fruto do relacionamento 
com a médica Romana Novais, disse que tem feito testes constantemente. Alok teve que adiar 
uma live que iria acontecer neste sábado (5), em parceria com o Multishow, para o próximo dia 19.

LIVE ADIADA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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WALMOR PARENTE (INTERINO)

COLUNA

ESPLANADA

 N O Tribunal de Contas das União (TCU) emitiu aler-
tas ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral 
da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional sobre 
possível insuficiência de caixa de R$ 46 bi neste ano. 
A arrecadação de receitas no quarto bimestre sofreu 
queda de 4,48% em relação ao estimado, pontua o TCU. 
A previsão era de R$ 243,4 bilhões, mas a efetiva foi de 
R$ 232,5 bilhões. Segundo o ministro-relator, Walton 
Alencar Rodrigues, “essa insuficiência configura risco 
capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas e a ges-
tão fiscal responsável”.

Calamidade
 N O TCU aponta que, a 

partir da reavaliação 
das receitas e despesas 
primárias, haveria a ne-
cessidade de contingen-
ciamento para todos os 
Poderes, Ministério Pú-
blico da União (MPU) e 
Defensoria Pública da 
União (DPU). “No entan-
to, devido ao estado de 
calamidade pública, tal 
medida está dispensada”, 
pondera o relator.

Estatais
 N O relatório da corte de 

contas também constata 
que o resultado de 2020 
das empresas estatais fe-
derais mostrou déficit ex-
pressivo. Cita a Empresa 
Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infrae-
ro), R$ 1 bilhão; Empresa 
Gerencial de Projetos Na-
vais (Emgepron), R$ 952 
milhões e Empresa Gesto-
ra de Ativos (Emgea), R$ 
247 milhões.

Centro
 N O bom desempenho do 

MDB, DEM e PSDB e a 
derrocada do presidente 
Jair Bolsonaro nas elei-
ções municipais vão re-
forçar o protagonismo do 
Congresso Nacional. O 
Planalto fica mais depen-
dente do Centrão, que di-
tará os rumos das pautas 
e da sucessão dos atuais 
presidentes,  Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), na Câ-
mara, e Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), no Senado.

Abstenção
 N Composta por repre-

sentantes de seis países, 
a Missão de Observação 
Eleitoral da Organiza-
ção dos Estados Ameri-
canos (OEA) classificou 
a eleição como “tranqui-
la” e “transparente”. Mas 
registrou no relatório “os 
desafios que se apresen-
taram no primeiro tur-
no” – referência ao ata-
que hacker ao TSE - e o 
expressivo aumento da 
abstenção: 29,47%.

Remoto
 N O Conselho Nacional de 

Educação (CNE) aguarda, 
há dois meses, a homolo-
gação pelo Ministério da 
Educação (MEC) da reso-
lução que permite o ensi-
no remoto até dezembro 
de 2021. O conselho auxi-
lia a pasta na formulação 
e avaliação das políticas 
nacionais de Educação.

Gradual
 N O CNE orienta, na reso-

lução, que as atividades 
presenciais sejam reto-
madas de forma gradual 
e estabelece que cabe à 
família, em acordo com 
a escola e a normatiza-
ção, definir se o aluno 
continua com as ativida-
des remotas ou não.

Retorno
 N Em meio ao aumento de 

casos de covid-19, a Fren-
te Parlamentar da Agro-
pecuária (FPA), compos-
ta por 245 deputados 
federais e 39 senadores, 
defende o retorno “ur-
gente e necessário” das 
atividades do Congresso 
Nacional.

Paralisia
 N Os parlamentares ale-

gam que o debate tem 
sido prejudicado por ses-
sões remotas que anali-
sam apenas o que é de 
consenso geral: “O Con-
gresso não pode perma-
necer em paralisia en-
quanto assuntos urgentes 
deixam de ser discutidos”.

Internet
 N A Associação Brasileira 

de Provedores de Inter-
net e Telecomunicações 
(Abrint) aponta que a 
demanda por Prestado-
ras de Telecomunicações 
de Pequeno Porte (PPPs) 
cresceu 47% durante a 
pandemia. Os provedo-
res regionais tiveram au-
mento de demanda em 
144%, o que representa 
mais de 3,5 milhões de 
novos acessos.

Carentes
 N Na Câmara, deputados 

tentam destinar recur-
sos do Fundo de Univer-
salização dos Serviços de 
Telecomunicações (Fust) 
para a compra de equi-
pamentos de informáti-
ca e de acesso à internet 
para os alunos carentes 
da rede pública de ensi-
no. Os projetos estão pa-
rados há meses. “Há um 
abismo no que se refere 
ao acesso à internet”, re-
sume o deputado Regi-
naldo Lopes (PT-MG), au-
tor de uma das propostas.

SEM CAIXA

PRESIDENCIÁVEIS

 N Líder do ranking de prefeitos eleitos – foram 784 -, o MDB já 
projeta nomes para a disputa à Presidência em 2022. Os presi-
denciáveis, por ora, são a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o 
governador de Alagoas, Renan Filho.

Ele teria sido mais um a comemo-
rar aniversário em setembro 
(mês em que nasceram tam-

bém, entre outros bambas da MPB, 
Aldir Blanc, Zezé Gonzaga, Ederaldo 
Gentil, Vicente Celestino, Leci Bran-
dão, Nelson Rufino, César Camargo 
Mariano, Zequinha de Abreu, Gonza-
guinha, Gal Costas e Tim Maia).

Nasceu no dia 14, em 1905, do outro 
lado da Baía de Guanabara, em Niterói. 
Mas é filho legítimo do Estácio de Sá, 
bairro do Rio de Janeiro que hospedou 
grandes sambistas e onde nasceu, em 
1928, a primeira escola de samba, a Dei-
xa Falar. O Estácio, aonde Ismael Silva 
chegou aos três anos de idade, já era re-
duto da malandragem, da cultura negra 
e do samba. Estava pertinho da Praça 
Onze; portanto, perto de Tia Ciata, de 
Donga, de João da Baiana, de Sinhô e de 
tantos bambas e bambambãs.

Ainda na adolescência Ismael come-

Na Educação, o início de de-
zembro costumava ser visto 
por muitos professores, pais e 

alunos, como um mês de “desacelera-
ção”. A proximidade com o fim do ano 
letivo ao mesmo tempo em que inten-
sificava a ansiedade pela aprovação/
reprovação, aumentava proporcio-
nalmente a expectativa pela chegada 
do período de férias. No fundo, essa 
combinação podia ser resumida num 
único sentimento: alívio!

Neste ano, marcado pela pandemia, 
suspensão das aulas presenciais, ensino 
remoto e ameaça de segunda onda de 
contaminação, os improvisos educacio-
nais e as incertezas quanto à alteração 
desse quadro no curto ou médio prazo 
acabam por converterem o alívio em an-
gústia. Angústia que pode ser facilmente 
medida pelas inúmeras discussões sobre 
como compensar os “déficits de conteú-
do”, corrigir a “defasagem de aprendi-
zagem” e decidir “critérios justos” para 
aprovação ou reprovação no ano em o 
ensino ficou “fraturado”.

Um observador mais atento diria 
que essas não são exatamente ques-
tões novas. No entanto, hoje elas ga-
nham distinto realce porque preten-
dem reestabelecer aquela estrutura 
ordenada com o qual acostumamos 
organizar os tempos de vida e que tam-
bém usamos como referência para di-
vidimos os tempos da escola e o que 
deve ser produzido em cada um de-
les (operações aritméticas devem ser 
aprendidas no Ensino Fundamental, 
álgebra no Ensino Médio, e assim por 
diante). É o que os especialistas cha-
mam de currículo prescrito.

Mas não basta percorrer esse cami-
nho, é preciso demonstrar “mérito” e 
vencer as etapas (e os tempos) através 
das periódicas (e temidas) avaliações. 
Na escola, esse percurso não é feito de 
modo solitário, mas na companhia do 
“mestre” e de outros “aprendizes”. O 

Educação-pós pandemia: recuperar 

tempo perdido ou resgatar sentido?

115 anos de Ismael Silva

Luís Pimentel
jornalista e escritor 
 
 

Jonas Magalhães
pedagogo da Escola 
de Serviço Social da 
UFF e professor da 
rede estadual

çou a participar das famosas rodas e fez 
amizade com nomes importantes no 
bairro e mais tarde na MPB, como Bide 
(Alcebíades Barcelos), Marçal, Nilton 
Bastos (mais tarde seu parceiro), Gra-
dim (Lauro dos Santos), Oswaldo Vas-
ques, Baiaco e Rubem Barcelos (irmão 
de Bide). Esses eram os príncipes do 
samba que reinavam no Estácio, assim 
como Noel Rosa (parceiro de Ismael em 
sete músicas, incluindo aí pelo menos 
três momentos marcantes: “Para me li-
vrar do mal”, “A razão dá-se a quem tem” 
e “Adeus”) era o grande nome de Vila 
Isabel; a dupla Cartola e Carlos Cachaça 
começava a elevar o nome da Manguei-
ra; Paulo da Portela comandava a folia 
em Oswaldo Cruz e Madureira; e Mano 
Décio da Viola pilotava a inspiração na 
Serrinha, de onde despontou a escola de 
samba Império Serrano.

É de 1925 a primeira música composta 
por Ismael Silva, “Faz carinho”, gravada 
por Orlando Tomás Coelho, um pianista 
que era conhecido como Cebola. A me-
lodia era simples e a letra despretensio-
sa, mas serviu para aproximar Ismael 
daquele que veio a ser mais tarde um 
grande “parceiro” (as aspas são por con-

que a suspensão das aulas presenciais 
e a implementação do ensino remo-
to demonstraram de modo evidente, 
além das desigualdades de tempos, 
oportunidades e condições de ensino, 
é que essas companhias são indispen-
sáveis e insubstituíveis. Diante dessa 
constatação, a questão que tanto an-
gustia professores, pais e alunos nesse 
final de ano é: o que fazer diante de 
tantas incompletudes e desigualdades 
produzidas em 2020?

Alguns diriam: como recuperar o 
tempo (e os conteúdos) perdidos? É 
preciso assumir: há algo de irrecu-
perável (o tempo), mas muito a ser 
resgatado e aprimorado. Num hori-
zonte em que a vacina da covid-19 já 
esteja ao nosso alcance, os tempos e 
espaços de convívio e interação na 
escola, fundamentais na promoção 
da formação social e humana devem 
ser ampliados, mas com qualidade, 
recursos e parcimônia, para que não 
tenham o efeito contrário. Isso sig-
nifica que o ensino integral precisa 
estar na pauta, mas junto com a am-
pliação do financiamento público 
da Educação.

A chamada Base Nacional Comum 
Curricular, que orienta o currículo es-

colar, precisa ser redimensionada, reor-
denada e rediscutida com a substantiva 
participação dos professores, o que im-
plica a suspensão provisória da sua im-
plementação. O mesmo deve ser feito em 
relação à reforma do Ensino Médio. Com 
as lacunas deixadas pelo ano de 2020, 
não faz sentido reduzir de 800 para 600 
horas anuais os componentes da base 
comum que respondem pela formação 
básica dos estudantes.

Por fim, é preciso lembrar que a Edu-
cação brasileira se constitui enquanto 
um sistema que, pelo menos em tese, de-
veria articular níveis e etapas de ensino. 
Cabe ao MEC e ao Conselho Nacional de 
Educação coordenarem os esforços para 
elaboração de diretrizes para a Educação 
pós-pandemia; um movimento que obri-
gatoriamente deve contar com a efetiva 
cooperação dos outros entes federativos 
e o necessário protagonismo dos profes-
sores, entidades sindicais e associações 
científicas ligadas à Educação.

Se é verdade que o mundo não será 
o mesmo depois da pandemia, é valido 
juntar às “lições” deixadas pelo corona-
vírus um velho ensinamento do mestre 
Paulo Freire: se a Educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda.

ta da má fama de compositor), Francisco 
Alves. Chico Viola não só regravou a mú-
sica como garantiu a Ismael que grava-
ria toda a sua produção dali para frente, 
desde que, claro, entrasse como parceiro. 
Como gravar não era fácil e Francisco 
Alves era tremendo vendedor de discos, 
Ismael Silva aceitou na hora a proposta, 
exigindo apenas que entrasse nos crédi-
tos o nome de seu parceiro de verdade, 
Nilton Bastos (bom letrista, de carreira 
curta, morreu em 1931, com 32 anos).

Compositor de estilo genuinamente 
carioca, desde que morreu, em 1978, o 
nome de Ismael Silva tem tido períodos 
de ressurgimento (com regravações de 
suas músicas) e de esquecimento. Em 
seus últimos anos, viveu que nem “o Nes-
tor” do seu samba, “em grandes dificul-
dades”. Ao completar 70 anos, em 1975, 
participou de um belo show comemo-
rativo, no Teatro João Caetano, que teve 
casa cheia e deixou o compositor muito 
emocionado, ao ver o teatro lotado can-
tando seus grandes sucessos.

Sempre bom lembrar Ismael. Pa-
rodiando um verso seu, no belíssimo 
samba “Antonico”, fazer por ele como 
se fosse por nós.

ANTONIO CRUZ/AGÃªNCIA BRASIL
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Nacional 
do Samba, 
sambistas e 
pagodeiros 
contam o 
que a data 
representa 
para eles

VOZ DO MORRO

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

MALHAÇÃO

 n Tato se desespera com a falsa 
revelação de K2. Todos se diver-
tem na festa de Tonico e Keyla. 
Deco afirma a Roney que será um 
pai presente para Tonico. Tato 
questiona K2 sobre a gravidez.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto humilha Ester. Cassia-
no avisa a Taís que irá viajar, mas 
não revela seu destino. Ester diz 
ao pai que fará de tudo para des-
truir Alberto. Taís e Mantovani se 
beijam. Carol grava um vídeo.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Bruna diz a Enéas que tem uma 
ideia para afastar Giovanni de 
Camila. Agilson recebe Rebeca 
fingindo ser Aparício. Leozinho 
avisa a Dinamite que deseja ma-
tar Aparício para herdar dinheiro.

 n Carmem e os comparsas come-
çam a planejar o roubo à casa de 
Ramiro. O alarme da casa dispa-
ra. Poderosa teme ser Bernardo. 
O segurança avisa que o alarme 
disparou sozinho.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Érica convida Beto para uma 
festa e o entregador aceita o 
convite. Maria Cecília chega ao 
local e Tobias fica feliz ao vê-la. 
Junior chega para ver Carol.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n A polícia descobre a fuga de 
Rubinho e outros traficantes. 
Jeiza comanda uma operação de 
resgate no morro. Bibi e Rubinho 
se apavoram com o tiroteio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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“O samba sempre esteve 
na minha vida. Faz parte 

de quem eu sou. Desde 
pequeno, ainda em Ponta 
Porã, eu já sonhava em 

cantar e viver de samba. E 
eu acho que o samba está na 

vida de todo brasileiro também. 
É uma parte importantíssima da 

cultura nacional. Nós nos reconhe-
cemos no samba e vemos a nossa vida 
e nossa realidade retratadas nele”

Thiaguinho

Tiee

“A primeira memória relacionada 
ao samba é de minha mãe e meus 
tios ouvindo os antigos LPs com os 
grandes nomes daquela época, como 

Jamelão, Neguinho da Beija-Flor, Almir 
Guineto, Alcione, Zeca Pagodinho, Mar-

tinho da Vila e outros tantos. O samba é o 
divisor de águas na nossa vida, além de ser 

o nosso meio de sustentar nossa família e o 
que nos tornou cidadãos. É o ritmo que toca nossos 
corações!!”

Júlio (Vou Pro 
Sereno)

“Nossas primeiras me-
mórias são as nossas pri-
meiras apresentações, 

ainda na época de escola. 
Quando se monta um grupo 

de pagode, com todo mundo 
aprendendo a tocar ainda, tudo 

que se quer é um espaço para po-
der fazer um som. Então, nossas pri-
meiras memórias são esses shows que 
fazíamos sem compromisso nenhum, 
uma verdadeira reunião de amigos. 
Nunca imaginaríamos que daria no que 
deu. O samba é o estilo que mostra a 
cara do Brasil pro mundo inteiro. Temos 
muito orgulho de fazer parte desse seg-
mento que, felizmente, está retomando 
o espaço de destaque que merece! E a 
importância dele para nós do grupo é 
surreal. É o que nos move!”

Matheuzinho 
(Di Propósito)

Guga Nandes

“Minha primeira memória relacionada 
ao samba foi quando minha mãe me deu 
meu primeiro cavaquinho quando eu tinha 
7 anos. Era aquele cavaquinho de brinque-

do, de plástico, e ela me levou na ARUC, uma 
escola de samba tradicional em Brasília. E esse 

foi meu primeiro contato direto com a música. 
E, para a história, o samba virou um elemento. 

Quando você fala de brasileiro você já associa logo 
ao samba e ao futebol. Mas o samba é importante para 
a disseminação e resistência da cultura negra do Brasil. 
Por mais que o samba agregue todas as raças, é ele que 
que traz essa bagagem de resistência negra no país”

Paulinho Felix, do 
Grupo Menos é Mais

 n “Minha primeira lembran-
ça relacionada ao samba 
é meu primeiro repique de 
mão, que minha mãe me 

deu! O samba me deu tudo 
que tenho hoje, e eu não estou 

falando só bens materiais. O 
samba me deu amigos, compa-

dres e irmãos pra vida inteira”

Pretinho da 
Serrinha
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epresentação nacional de alegria, resiliência e, claro, aglome-
ração, o samba é objeto de desejo da maioria dos “quarente-
nados” nessa pandemia. E hoje, no Dia Nacional do Samba, 
a comemoração precisa ser bem diferente. Mas, para a data 

não passar em branco, reunimos nomes do samba e do pagode para 
dizer suas principais lembranças do ritmo e homenagear essa parte 
tão importante para a cultura do país.

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

“Sou filho de um compositor 
de sambas-enredo. Desde 

que me entendo por gente 
minha casa era recheada 
de compositores criativos, 

bem humorados e talento-
sos batucando na mesa e can-

tando seus lindíssimos sambas; 
comendo a comida saborosa e 

‘pesada’ (mocotó, dobradinha, 
feijoada) preparada pela minha mãe... 
foi assim que eu cresci: dentro do samba. 
O samba bem escrito nos ensina sobre 
a vida, faz sorrir e é, indiscutivelmente, 
parte cultural do nosso povo. Muitos tor-
cem o nariz, mas mesmo os que dizem 
não gostar dessa maravilha rítmica não 
negam sua importância na história”

“Na sexta ou sétima 
série, uma colega de sala 

me pediu uma fita cassete 
do Negritude Junior de amigo 

secreto. Eu não tinha nenhum 
contato com o ritmo e a partir 

daí me interessei pelo gênero e 
comecei a pesquisar. Até que cheguei 
numa dupla chamada Arlindo Cruz e 
Sombrinha. E esses caras fizeram eu 
me apaixonar pelo samba. É um ritmo 
nacional, é um patrimônio do brasileiro. 
Até para quem não gosta de samba, a 
gente tem isso como referência do país”

Caramelo 
(Turma do 
Pagode)

“O samba está presente na 
minha vida desde que eu 

sou super novinha. As pri-
meiras memórias que eu 
tenho é ainda bem pe-

quena, com 4 ou 5 anos, e 
meu pai reunindo os amigos 

para confraternizar e fazer roda 
de samba. Eu já adorava, vivia 

batucando e queria participar. 
Eu acho que o samba é um ritmo ex-
tremamente brasileiro e diz muito da 
nossa cultura. Eu acho até que deveria 
tocar muito mais e estar mais presente 
na vida das pessoas, porque fala muito 
da nossa terra. E para mim, o samba é a 
minha vida. É o ar que eu respiro”

Ana Clara
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“Minha primeira memória do samba é na 
minha infância, no intervalo ou na sala de 

aula. Eu e meus colegas sempre ficáva-
mos batucando na mesa e cantando al-
gum samba que gostávamos. O samba 

é muito rico e importante culturalmente, 
trazendo as influências africanas 

através do batuque, ritmo e etc”



Horóscopo

A relação familiar ganha destaque e parente pode 
ajudar com dinheiro. Maneire sua vontade de mandar. 
Tente controlar o ciúme a dois. Um ex-amor pode 
reaparecer e mudar tudo.

Hoje você vai se comunicar com mais facilidade, use 
isso a seu favor no trabalho e com sua cara-metade. 
Há sinal de novidades na conquista. Um novo amor 
poderá surgir e te fisgar.

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: água, anual, atol, aura, canguru, caos, crina, fator, fatura, fino, 
furo, futuro, galo, garota, gráfico, gruta, guru, ingá, lagunar, lona, lótus, 
rasura, rico, rifa, sônica, surto, tanga, tarol, trufa, único.

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

O dinheiro está em destaque e tudo correrá bem, 
organize as finanças. Se sentir vontade de ficar no seu 
canto, siga seus instintos e relaxe. No amor, controle a 
possessividade.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Não faltará disposição para correr atrás dos seus 
sonhos. Vai poder contar com o apoio dos amigos e de 
alguns familiares, inclusive na conquista. Afaste a 
rotina do romance.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Redobre o cuidado na hora de tomar decisões. Um 
romance escondido pode se tornar irresistível, mas 
tenha cuidado. A confiança será a chave do 
relacionamento a dois.

LEÃO
23/7 a 22/8

Pode querer ver os amigos, mas preze pela saúde! Os 
estudos estão favorecidos. Boa hora para se 
aproximar do alvo na paquera. A sintonia com o par 
estará muito boa.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Bom dia para cuidar da sua imagem, inclusive na vida 
profissional. Os astros prometem momentos quentes 
na cama, com o par! Seja menos exigente na hora da 
conquista, curta o momento.

LIBRA
23/9 a 22/10

Terá vontade de sair da rotina. Se não for possível, 
aposte na determinação para encarar as tarefas do 
cotidiano. Romance descontraído e paquera bem-
humorada, aproveite!

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Bom dia para buscar novos desafios na carreira, pode 
rolar mudança de ares. Dê atenção à saúde. Poder de 
atração em alta na conquista. Aposte nas fantasias 
sexuais a dois.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Reserve um tempo para entrar em contato com 
pessoas que não encontra há algum tempo, tome os 
cuidados necessários. Deverá se entender o par, não 
pressione demais.

Seu foco estará no trabalho e vai sobrar disposição 
para colocar as tarefas em dia. A saúde pede cuidado. 
Pode faltar pique para os assuntos do coração, mas 
não desista.

A sorte vai sorrir para você e pode se dar bem em 
sorteio. Expresse suas ideias no trabalho e busque se 
reinventar. A paquera conta com boas energias. 
Romantismo a dois.

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

Nicette 
Bruno pegou 
covid de um 
parente
Filha de Nicette Bruno, a atriz 
Beth Goulart contou que a mãe, 
que está internada com covid-19 
na Casa de Saúde São José, na 
Zona Sul do Rio, foi infectada por 
um parente. 

“Nós moramos no mesmo con-
domínio. Mamãe tem a casa dela 
e eu a minha. Estou sempre com 
ela, somos muito ligadas, fazemos 
aulas juntas. E ela ficou nesses 
10 meses totalmente protegida, 
numa redoma. Mas às vezes acon-
tecem coisas que saem do contro-
le. Semana passada, ela recebeu 
a visita de um parente e ele não 
sabia que estava infectado e, infe-
lizmente, transmitiu o vírus para 
ela”, explicou ela, em entrevista à 
Quem, dizendo que Nicette ini-
cialmente apresentou sintomas 
leves do novo coronavírus. 

Hacker ataca 
Miss Bumbum 
Suzy Cortez
A vencedora dos títulos de Miss 
Bumbum Brasil 2015 e Miss Bum-
bum World 2019, Suzy Cortez foi 
assaltada recentemente e teve seu 
perfil no Instagram hackeado pe-
los bandidos.

“Fui assaltada ao sair de uma 
aula de dança. Pedi um carro por 
aplicativo. Tinha acabado de com-
prar o celular, era o segundo apa-
relho que tive na semana, porque 
o primeiro caiu e quebrou”, contou 
Suzy Cortez, ao site ‘NaTelinha’.

“Os bandidos me ligaram, acre-
dita? Pediram R$ 10 mil para rea-
tivar a senha, mas desbloqueei o 
iCloud (armazenamento na nu-
vem ) e eles não conseguiram ter 
acesso”, acrescentou ela.

Ellen Page 
muda de nome 
e de gênero
A atriz Ellen Page, de 33 anos, 
anunciou que é um homem trans-
gênero e que mudou o nome para 
Elliot Page, através de um longo 
comunicado publicado no Twitter, 
nesta terça-feira. 

“Gostaria de compartilhar que 
eu sou trans. Meus pronomes são 
ele/eles e que meu nome é Elliot. 
Eu me sinto sortudo por estar es-
crevendo isto. Por estar aqui. Por 
ter chegado neste lugar na minha 
vida”, começou ele, revelando que 
não foi fácil se assumir como um 
homem trans. “Tenho medo da 
invasão, do ódio, das piadas e da 
violência”, diz. 

DIVULGAÇÃO

EDU RODRIGUES/DIVULGAÇÃO

16    QUARTA-FEIRA, 2.12.2020  I  O DIA



O DIA I QUARTA-FEIRA, 2.12.2020    17



18    QUARTA-FEIRA, 2.12.2020  I  O DIA



O DIA I QUARTA-FEIRA, 2.12.2020    19


