
odia.com.br  I  QUINTA-FEIRA, 3/12/2020  I  Nº 24.995  I  R$ 1,50

ATAQUE

PRIORIDADE 
DESPESAS COM 
PESSOAL DEVEM 
SER O FOCO DO 
NOVO GOVERNO 
MUNICIPAL 
INFORME  
DO DIA, P. 2

BLACK
FRIDAY

Beleza 
Top!

Beleza 
Top!

BLACK
FRIDAY

PRODUTOS

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Mutirão de empregos da Catho acontece hoje, online e gratuito, com oportunidades para profissionais capacitados. ECONOMIA, P. 9

3 mil vagas para pessoas com deficiência 

Eduardo Paes iniciará 2021 
com pacote de austeridade
Pedro Paulo, novo secretário de Fazenda, disse que previsão de déficit é de R$ 10 bilhões.  RIO DE JANEIRO, P. 3 

FUNCIONALISMO 
DO RIO VAI À 
JUSTIÇA PARA 
QUE MUNICÍPIO 
PAGUE O 13º. P. 10

SERVIDOR

Prefeito eleito 
anuncia novos 
nomes para 
integrar o seu 
governo. P. 3

SEM ÁGUA, MAS COM BOLETO

Mais de 20 bairros da capital e três municípios da Baixada Fluminense 
estão com as torneiras secas há um mês. Mesmo assim, moradores 
recebem a conta para pagar. Cedae diz que vai ressarcir consumidores. P. 5 
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VASCO PEGA HOJE O DEFENSA Y 
JUSTICIA PELA SUL-AMERICANA. P. 8 

Eduardo Paes apresentou uma secretária, Marli Peçanha, e três subprefeitos — Diego Vaz, Edson Menezes e Leonardo Pavão — que atuarão em seu governo 

DANIEL CASTELO BRANCO

Leandro Hassum 
protagoniza filme 
natalino do Brasil 

produzido pela 
Netflix. P. 15

GOVERNO DO ESTADO ANUNCIA LOCAIS PARA TESTES 
DE COVID EM SÃO GONÇALO E VOLTA REDONDA.  P. 6 

NATAL COM 
TOQUE DE 

HUMOR  

RIO DE JANEIRO, P. 4

POLÍCIA 
FEDERAL 
APREENDE 
2,5 TONELADAS  
DE COCAÍNA  
EM CAXIAS

SINDICATO DOS 
PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO DIZ 
QUE RIO PERDEU 4 
ANOS NA GESTÃO 
DE CRIVELLA 

RIO DE JANEIRO, P. 7
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 N Um condomínio que fica na 
Travessa Teixeira 25, no Meier, 
já recebeu a conta de janeiro 
da Cedae, mas água que é 
bom não cai desde o final 
de novembro! Não vemos 
nenhum caminhão pipa do 
governo ou prefeitura para 
abastecer as casas como 
deveria ser feito. 

 > Enorê Rodrigues
Méier

As contas chegam, 
mas a água não

Os ônibus da linha 409 
estão uma vergonha

 N Os números de ordem 
internos de veículos da linha 
409 (Saens Peña—Botafogo) 
estão apagados. Em alguns 
casos, não existe identificação 
alguma. Isso dificulta as 
reclamações dos passageiros. 
Nos carros mais velhos, há 
ferros quebrados e soltos. Um 
verdadeiro perigo!

 > Luana Vaz
Tijuca

CONEXÃO LEITOR
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As mais lidas

Online

Pazuello critica lockdown 
e diz que opções de vacina 

para o Brasil são ‘pífias’
EDITORIA, P. 2

Federação de servidores 
do Rio vai à Justiça para 

a prefeitura pagar 13º 
até o dia 20

SERVIDOR

Falta d’água pode atingir 
mais de 20 bairros do Rio 

nesta quarta; Cedae avalia 
ressarcir moradores

RIO DE JANEIRO, P.5

Casamento de Ivy 
Moraes em Cancún está 

cancelado
FÁBIA OLIVEIRA

O alto grau de 
organização 
sindical do 
funciona-
lismo 
pressiona 
despesa para 
cima”
MARCOS MENDES,
Economista.

A coluna insiste que a nova administração do Rio terá 
um enorme desafio a ser enfrentado após tomar 
conhecimento completo do legado que será deixa-

do pelo governo Crivella. O primeiro deles é torcer para que 
o 13º dos servidores e o pagamento dos fornecedores seja 
feito integralmente até dia 31. Caso contrário, Eduardo Paes 
já assumirá em janeiro com uma pressão enorme. Indepen-
dentemente do risco de não existir caixa para tudo, reco-
menda-se que Paes e o secretário de Fazenda, Pedro Paulo, 
foquem nas despesas de pessoal da ativa e aposentados. 
Estudo do economista Marcos Mendes, do Insper, mostra 
que “os serviços prestados pelos municípios são intensivos 
em mão de obra (em especial na Educação e na Saúde). Em 
segundo lugar, porque essa é uma despesa rígida devido às 
restrições à demissão e às regras benevolentes de conces-
são de aposentadoria e pensão. Em terceiro lugar, porque a 
contratação de pessoal costuma ser um veículo de obten-
ção de apoio político, sempre pressionando a despesa”.

OUTROS RISCOS
Lembre-se ainda que “o alto grau de organização sindical do 
funcionalismo pressiona a despesa para cima, seja por rea-
justes reais, seja por ampliação de contratações”. A situação 
do Rio não é confortável em termos de receita, déficit, dívida 
e saldo de caixa. Por isso, é bom saber que a nova adminis-
tração do Rio, alerta o professor, “não terá muito espaço 
para contratar e conceder reajustes”. 

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Prioridade do 
Rio: despesa 
com pessoal

 N Levantamento do jorna-
lista Mario Marques mos-
tra que “Rogério Lisboa, 
Washington Reis, Jorge Mi-
randa, Dr. João, Waguinho, 
Lucimar e Abraãozinho não 
tiveram dificuldade em der-
rotar os adversários”. 

InformedoDia

 N O secretário de Desenvol-
vimento Econômico de Piraí, 
Charles Barizon, considera 
que as derrotas do presiden-
te Jair Bolsonaro em São 
Paulo e Rio não o enfraque-
cem na disputa presidencial. 
“Lula, Ciro, Dória, Marina, 
Flávio Dino, Boulos, entre 
outros, que mesmo juntos, e 
obviamente não estarão, ain-
da não reúnem forças para 
tirar a eleição de Bolsonaro”. 

O RISCO DO 
RACHA NA 
ESQUERDA

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

DIVULGAÇÃO

BAIXADA FLUMINENSE 
REJEITA RENOVAÇÃO

ESTÁ DANDO 
O QUE FALAR 
NA ALERJ
Projeto de lei do 

deputado Ale-

xandre Knoploch 

(PSL) prevê que 

agentes civis do 

Programa Segu-

rança Presente 

possam usar 

armas não-letais, 

como arma de 

choque e spray de 

pimenta. Antes só 

filmavam ações.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Eduardo Paes está de olho no legado que Crivella vai deixar.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Charles Barizon

Hoje, o estado começará a testagem em massa para covid-19. 
Anúncio positivo feito pelo governador em exercício, Cláudio 
Castro, e pelo futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes. Que a medida 
ajude a dimensionar a adoção de ações emergenciais para reduzir 
a propagação do vírus.

O Natal das famílias já não será como antes, mas sem água é, no mí-
nimo, desumano. Estou indignado por ver famílias há mais de 20 dias 
sem água. O ano se iniciou com água de fases e terminará sem. As 
autoridades precisam tomar uma atitude que reverta essa situação.

Um aumento da tarifa da luz virá no mês que vem. Com os reserva-
tórios das hidrelétricas baixos, terá que se usar a energia  térmica 
— mais cara e poluente. Justo no momento em que desemprego é 
recorde. Fontes alternativas de energia precisam ser avaliadas. Já.

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

Pazuello diz que opções 
de vacinas são ‘pífias’
Ministro critica lockdown e afirma que país pode ter mais de 300 milhões de doses

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

O 
ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, 
afirmou ontem, em 
audiência na Co-

missão Mista do Congresso, 
que as opções de vacina para 
o Brasil são “pífias”. “Ficou 
muito óbvio que são muito 
poucas as fabricantes que 
têm a quantidade e cronogra-
ma de entrega efetivo para o 
país. Quando a gente chega 
no fim das negociações e vai 
para cronograma de entrega, 
fabricação, os números são 
pífios. Números em grande 
quantidade, se reduz a uma, 
duas, três ideias”, disse.

Pazuello considerou o 
lockdown em várias cidades 
como um erro. Para o minis-
tro, a medida foi implemen-
tada sem planejamento, sem 
conhecimento real da pan-
demia, somente com base 
no medo. “Isso também não 
pode ser condenado. As pes-
soas não tinham o conheci-
mento de tudo, os gestores 
não tinham o conhecimento 
de tudo. Nós vemos que hoje 
se toma muito mais cuidado 
em se fazer um lockdown, 
em se fazer um afastamento 
social mais agressivo. É o co-
nhecimento”, disse.

Pazuello informou que o 
Brasil pode ter mais de 300 
milhões de doses de vacina 
em 2021, sendo 100 milhões 

TESTES ESTOCADOS

 NQuestionado sobre os testes 
para diagnóstico da doença es-
tocado no Aeroporto de Gua-
rulhos, com validade entre de-
zembro deste ano e janeiro de 
2021, o ministro esclareceu que a 
validade de itens que compõem 
esses kits vão além desse prazo 
e podem chegar ao final de 2023.

“Sobre a caixa do kit, quan-
do chegou, à época foi feito 
um registro inicial com a An-
visa e a empresa, dando vali-
dade pequena de oito meses, 

emergencial, para iniciar o uso. 
Essa validade inicial seria e será 
renovada, porque todos os com-
ponentes dos testes, como foi 
apresentado na Comissão Ex-
terna da Câmara, têm a validade 
muito mais estendida. Nós sem-
pre soubemos disso. Isso não é 
uma novidade”, explicou. 

O ministério nega que sejam 
6,68 milhões de testes estoca-
dos como divulgado. Segundo a 
pasta, 2,8 milhões de testes te-
rão prazo de validade estendido.

Prazo de validade será estendido

Pazuello considerou o lockdown em várias cidades como erro

Com informações da Agência Brasil

da produzida por Oxford, 
que serão entregues até o fi-
nal do primeiro semestre, e 
mais 160 milhões da mesma 
vacina, produzida no Brasil 
pela Fiocruz. As outras 42 
milhões de doses seriam ad-
quiridas através do consór-
cio Covax Facilty.

“O Brazil aderiu a esse 
consórcio desde o desenvol-
vimento das vacinas, já com 
opção de compra e recebi-
mento de 42 milhões de do-
ses, que poderá ser de uma 
das dez fabricantes (que par-
ticipam da Covax). Inclusive 
a própria AstraZeneca ou a 
Pfizer, por exemplo, estão no 
consórcio”, afirmou.

Segundo Pazuello, à medi-
da em que forem encontra-
das soluções melhores, mais 
eficazes comprovadamente 
para salvar mais vidas com 
mais eficiência no tratamen-
to, a pasta não tem medo de 
mudar. “Aprendemos com 
os erros do início da pande-
mia, quando foram fecha-
das as UBSs [Unidades Bá-
sicas de Saúde], deixando de 
atender a população desde 
o início dos sintomas. Havia 
o medo de contaminação. O 
que é preciso é triar pessoas 
com sintomas para um lado, 
pessoas com outras doenças 
para outro, com os médicos 
e as equipes paramentadas”.

 > Brasília



RIO DE JANEIRO

SINAL DE ALERTA 
PARA AS CONTAS DO RIO
Governo Paes aponta herança fiscal trágica e apresenta ações já em 1º de janeiro para salvar o caixa

U
m cenário trágico. 
Assim o futuro se-
cretário de Fazenda, 
Planejamento e Con-

troladoria do governo Paes, 
Pedro Paulo, classificou o raio
-x das contas do Rio em 2021. 
Segundo as projeções feitas 
com base nos dados do Tri-
bunal de Contas (TCM-RJ), o 
município terá um déficit de 
R$ 10 bilhões, o que obrigará 
a prefeitura a tirar do papel, 
já em 1º de janeiro, um Plano 
de Emergência e Recuperação 
Fiscal. Esse ‘pacote’ virá com 
uma série de ações e decretos 
publicados no primeiro dia do 
ano, que incluem cortes e con-
gelamento de despesas, além 
de auditorias em contratos e 
na folha de pagamentos.

O sinal de alerta nas finan-
ças também levará o prefeito 
eleito Eduardo Paes a Brasí-
lia nos próximos dias para 
negociar recursos federais 
para o Rio. Ele e Pedro Pau-
lo estarão com a equipe eco-
nômica da União e também 
devem se reunir com o pre-
sidente Jair Bolsonaro. O pe-
dido de liberação de verbas 
de emendas parlamentares 
também está nos planos. 

“Se nada for feito, a proje-
ção é que em 2021, o Rio te-
nha um déficit fiscal de R$ 10 
bilhões. Esse é o cenário trá-

PALOMA SAVEDRA
paloma.savedra@odia.com.br

DANIEL CASTELO BRANCO

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Paes abriu ontem a 
coletiva apresentando 
mais nomes que vão in-
tegrar o seu governo: a 
secretária de Ação Co-
munitária, Marli Peça-
nha (como O Dia ante-
cipou); o subprefeito da 
Zona Norte, Diego Vaz; 
o subprefeito da Zona 
Oeste, Edson Menezes; 
e Leonardo Pavão, sub-
prefeito da Região Cen-
tral da cidade. 

Ao anunciar Marli Pe-
çanha, Paes lembrou o 
período que trabalhou 
com ela quando foi 
subprefeito da Barra: 
“Além das qualidades 
excepcionais da Marli, 
eu disse claramente que 
teríamos um governo 
antirracista. Faço ques-
tão que sejamos um go-
verno muito proativo 
nessa questão”. 

Em seguida, ele afir-
mou que os nomes são 
de sua confiança: “São 
pessoas que têm co-
nexão direta comigo, 
e que podem, de fato, 
representar o prefeito 
na ponta, articulando, 
atendendo as funções 
do município. Serão 
agentes que pressiona-
rão a máquina para que 
se possa atender melhor 
a população”.

Depois, ele deixou o 
local, e a coletiva sobre 
as finanças foi coman-
dada por Pedro Paulo.

Anúncio 
de novos 
nomes

Pedro Paulo falou em priorizar gastos, resguardar Saúde e Educação e fazer Lei de Responsabilidade Fiscal

Eduardo Paes 
apresentou 
oficialmente o futuro 
secretário municipal 
de Fazenda do Rio, 
Pedro Paulo

gico que o Crivella está dei-
xando para a nova gestão. E 
cabe ressaltar que havíamos 
deixado em caixa R$ 50 mi-
lhões”, declarou o futuro se-
cretário, que foi oficialmente 
apresentado ontem por Paes.

Esse valor (R$ 10 bilhões), 
segundo Pedro Paulo, englo-
ba a folha de pagamento do 
13º salário e também a folha 
de dezembro do funcionalis-
mo carioca.

Diante desse quadro, Pe-
dro Paulo ressaltou que o 
governo terá que ser “rigo-
roso nas despesas” e priori-
zar gastos. Ficarão de fora 
do pacote de austeridade, 
no entanto, as áreas da 
Saúde e Educação, que são 
prioritárias e também por 
terem investimentos míni-
mos obrigatórios pela Cons-
tituição Federal. 

“Vamos iniciar o ano com 
contingenciamento de gas-
tos, mas ainda não sabemos 
qual o valor, e vamos fazer 
auditorias nos contratos. Va-
mos olhar com lupa no grau 
máximo todos os contratos. 
Também criaremos um teto 
de gastos. Faremos uma Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
local”, anunciou.

O futuro governo tam-
bém pretende mirar as re-
munerações que estão den-
tro do chamado ‘extrateto’, 
ou seja, acima do limite do 
funcionalismo. 

PEDIDO À CÂMARA
Paes também articula com 
a Câmara de Vereadores a 
aprovação urgente do Or-
çamento para 2021 com 
margem de remanejamen-
to acima de 25%. Com isso, 
é possível realocar verbas 
que teriam uma destinação 
específica.

Esse é o cenário 
trágico que o 
Crivella está 
deixando para 
a nova gestão e 
cabe ressaltar que 
havíamos deixado 
em caixa R$ 50 
milhões

PEDRO PAULO, futuro 
secretário de Fazenda

CONFIRA

R$ 28 BI
De acordo com o futuro 
do secretário, o déficit 
representa um terço do 
orçamento da cidade do 
Rio, que é de R$ 28 bilhões.

IPTU

 N Pedro Paulo disse ainda que 
conversaria com o chefe da 
equipe de transição de gover-
no, o secretário da Casa Civil, 
Paulo Albino, para que o muni-
cípio possa acelerar a emissão 
dos carnês de IPTU (o que deve 
ocorrer a partir do dia 20). 

Dessa forma, os contribuin-
tes pagariam os valores já no 
início de 2021 com o desconto 
de 7%, gerando receita para o 
caixa do Rio.

Já em relação às mudan-
ças na cobrança do IPTU, que 

foram implementadas no início 
da gestão do atual prefeito, 
Marcelo Crivella, o futuro chefe 
da Fazenda municipal admi-
tiu a possibilidade de os valo-
res serem revisados: “Vamos 
fazer justiça aos que tiveram 
aumentos abusivos, mas não 
vamos desequilibrar as receitas 
do município em um momento 
de grave situação fiscal”.

Porém, ainda não há pre-
visão de quando essa nova 
tabela será apresentada, em 
projeto de lei, ao Legislativo. 

Saída para gerar receita em janeiro
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Sepe diz que ‘o Rio perdeu quatro 
anos’ no governo de Marcelo Crivella
Gustavo Miranda diz que sindicato quer encontrar com Eduardo Paes ainda neste período de transição

Sindicato informa que 365 escolas estão fechadas no município. Escolas devem voltar em fevereiro. Dois anos em 1 recebe críticas

A 
educação estagnou 
na gestão de Marce-
lo Crivella. O alerta é 
de Gustavo Miranda, 

coordenador-geral do Sindica-
to Estadual dos Profissionais 
da Educação do Rio de Janei-
ro (Sepe-RJ). Miranda afirma 
que o sindicato quer se encon-
trar urgentemente com o pre-
feito eleito, Eduardo Paes.

“Ele foi marcado por um go-
verno sem projeto. Foram qua-
tro anos sem nenhum proje-
to. O Rio perdeu quatro anos. 
Criticamos os projetos apre-
sentados anteriormente por 
Eduardo Paes mas não veio 
mudança nenhuma”, afirma. 
“Aumentou a precarização, só 
tivemos aumento em um ano 
e o Crivella não deixa saudade 
por causa de sua incapacida-
de de melhorar os índices de 
aprendizado no Rio, e de re-
solver a estrutura das escolas. 
Nada disso foi resolvido”.

Gustavo espera por um en-
contro com o prefeito eleito 
antes da virada de ano, du-
rante a transição. “O Crivella 
fez isso, quando o secretário de 
educação Cesar Benjamin nos 
recebeu ainda em dezembro”, 
conta ele. “Queremos tratar 
com ele o que não consegui-
mos com Crivella.  E a gente 
esta numa situação muito 
complicada, com a questão da 
pandemia, da reposição das 
aulas para os estudantes. A 
eleição dele significa um novo 
recomeço, já que a prefeitura 
do Crivella foi muito ruim”.

PRIMEIROS DISCURSOS
Analisando as falas de Paes, 
Gustavo conclui que ainda 
é cedo para entender o que 
vem por aí. “As falas dele es-
tão carregadas do clima de 
eleição. Vamos vislumbrar a 
posição do governo quando 

daqui a duas semanas se ins-
talar um gabinete de transi-
ção e as primeiras decisões 
começarem a ser tomadas”, 
conta, já esclarecendo que 
acha que o “dois anos em 
um” anunciado pelo prefei-
to é insuficiente.

“A saída é aumentar a ci-
clagem para 2022. O ano de 
2020 foi perdido e nem sa-
bemos se 2021 vai começar. 
Não há certeza da vacina e 
está provado que as pessoas 
não cumprem o isolamento. 
Há um clima de manutenção 
da pandemia que pode fazer 
com que 2021 nem comece. 
Estamos inseguros com a 
abertura. As escolas voltam 

no primeiro dia de feverei-
ro. São dois meses, muito 
rápido”.

REIVINDICAÇÕES
Gustavo afirma que a princi-
pal reivindicação para o pre-
feito eleito é respeito. “Já rei-
vindicávamos isso ao Crivel-
la: respeite a nossa saúde, 
a vida dos profissionais de 
educação, os estudantes, 
seus pais. E não coloque ou-
tros interesses no lugar dos 
da comunidade escolar, que 
quer apenas se manter viva 
e com saúde para voltar às 
aulas”, conta.

O coordenador lamenta 
que o ex-prefeito tenha ado-

tado a postura de estressar 
os professores com diversas 
datas para retorno presen-
cial às aulas, sempre marca-
das bruscamente. “Isso não 
passou de uma medida elei-
toreira, com o objetivo deses-
perado de ganhar o setor ne-
gacionista para seu projeto 
eleitoral. Não havia sentido 
ou segurança sanitária para 
isso. Foi uma atitude desas-
trada e perigosa, que só aten-
dia aos interesses eleitorais 
dele”, conta.

“Havia outras formas de 
diminuir o prejuízo do estu-
dante sem colocá-los, e co-
locar também pais e profis-
sionais, em risco. Um quin-

RICARDO SCHOTT
ricardo.schott@odia.com.br

to das escolas do Município 
do Rio já estão fechadas por 
causa de Covid-19. É muito 
preocupante”, completa. Em 
1º de dezembro, o Sepe/RJ já 
havia divulgado nota conta-
bilizando 323 escolas fecha-
das por causa da ameaça do 
coronavírus na rede munici-
pal. Ontem esse número su-
biu para 365 estabelecimen-
tos fechados, segundo nota 
do Sepe.

GREVE
Em assembleia virtual reali-
zada ontem, os profissionais 
da rede municipal do Rio de 
Janeiro decidiram manter a 
greve em defesa da vida con-
tra o retorno das atividades 
presenciais, incluindo ma-
nutenção das atividades re-
motas e/ou impressas e de 
home office. Foram 313 vo-
tos a favor da manutenção 
da greve, além de 17 pela sus-
pensão e 39 abstenções. Uma 
live realizada à noite trouxe 
avaliações sobre a eleição e 
sobre a pandemia. No dia 
7, haverá ato simbólico na 
prefeitura às 11h, e no dia 9, 
haverá assembleia geral da 
rede municipal.

Ele (Crivella) 
foi marcado por 
um governo sem 
projeto. Foram 
quatro anos sem 
nenhum projeto. O 
Rio perdeu quatro 
anos” 

GUSTAVO MIRANDA, 
coordenador do Sepe

Havia outras 
formas de diminuir 
o prejuízo do 
estudante sem 
colocá-los, e colocar 
também pais e 
profissionais, em 
risco”

GUSTAVO MIRANDA, 
coordenador do Sepe

O DIA recebeu a informa-
ção de que circula na equi-
pe de Eduardo Paes (DEM) 
o nome da ex-vereadora 
Laura Carneiro, também 
do Democratas, para assu-
mir a Secretaria de Desen-
volvimento Social.  Caso a 
escolha da ex-vereadora 
seja confirmada, sobe para 
quatro o número de mulhe-
res escolhidas para a ges-
tão de Paes: Anna Laura 
Secco, Ana Ribeiro e Marli 
Peçanha.

DIA A DIA

MAIS UMA 
MULHER NA 
GESTÃO PAES?

MEC desiste de retorno às aulas presenciais
Associações do Ensino Superior e dos colégios federais, além de alunos, não acatariam decisão do ministério 

ISAC NÓBREGA/PR

Ministro Milton Ribeiro vai revogar a portaria publicada ontem

O Ministério da Educação 
(MEC) voltou atrás e vai 
revogar a portaria que de-
terminava a volta das aulas 
presenciais em universida-
des federais a partir de 4 de 
janeiro de 2021, disse o mi-
nistro à CNN. 

Após a publicação da 
portaria no Diário Oficial 
da União, o ministério foi 
criticado por universidades 
que se recusaram a voltar 
às aulas presenciais por jul-
garem não ser o momento 
mais adequado.

“Quero abrir uma consul-
ta pública para ouvir o mun-

do acadêmico. As escolas 
não estavam preparadas, fal-
tava planejamento”, afirmou 
o ministro Milton Ribeiro.

Ele também disse que 
consultou mantenedores 
de universidades antes de 
publicar a portaria de hoje 
e que não esperava tanta re-
sistência. “A sociedade está 
preocupada, quero ser sen-
sível ao sentimento da popu-

lação”, complementou.
Segundo o ministro, a 

pasta deverá liberar o retor-
no presencial quando as ins-
tituições estiverem confian-
tes de que as aulas podem 
ocorrer em segurança.

SEM ACATAR DECISÃO
Mesmo com a portaria - que 
iria mas não foi - reitores de 
universidades federais não 

acatariam a decisão do MEC 
que determinava a volta às 
aulas presenciais nas insti-
tuições federais de ensino 
a partir de 4 de janeiro de 
2021.

Os reitores defendem que 
o retorno presencial só deve 
ocorrer se a situação local da 
pandemia permitir, e se hou-
ver segurança para garantir 
que não haja aumento nas 

SECUNDARISTAS

 NO Conif, conselho que re-
presenta dos dirigentes dos 
institutos federais de ensi-
no, afirmou em nota que a 
portaria foi publicada “sem 
nenhuma espécie de diálogo 
com as Instituições Federais 
de ensino, especialmente em 
meio a um novo crescimento 
dos casos da doença no Bra-
sil” e classificou como um ato 
“arbitrário”, que desrespeita 
a autonomia das universi-
dades e institutos de ensino.

A portaria diz respeito 
apenas às instituições fede-
rais de ensino. As redes pú-
blicas estaduais e municipais 
ainda seguem sem definição 
sobre o tema.

Além desse imbróglio, as 
redes de ensino públicas e 
privadas, da educação básica 
e do ensino superior, ainda 
não sabem se terão permis-
são para as aulas remotas 
em 2021.

O MEC ainda não homolo-
gou a permissão de estender 
o ensino online até dezembro 
de 2021.

Estudo online 
sem decisão

transmissões do coronaví-
rus, informou o G1.

“A Universidade de Brasí-
lia reitera que não colocará 
em risco a saúde de sua co-
munidade”, afirmou a insti-
tuição, em nota.

Em nota, a União Nacio-
nal dos Estudantes (UNE), 
a União Brasileira dos Estu-
dantes Secundaristas (Ubes) 
e a Associação Nacional dos 
Pós-Graduandos (ANPG) 
disseram que a portaria é 
uma “atitude irresponsá-
vel, equivocada e que aten-
ta contra a vida do povo 
brasileiro.”

“A retomada de atividades 
presenciais significaria uma 
verdadeira migração de mi-
lhões de estudantes, que em 
grande parte se encontram 
em regiões e/ou municípios 
distantes de seu local de es-
tudo. Somado à circulação 
cotidiana em ambientes fe-
chados nos campi e prédios 
das universidades, os riscos 
de contaminação e prolifera-
ção do vírus são altíssimos”, 
afirmou o texto.

É importante destacar 
que a volta às atividades pre-
senciais colocará em circula-
ção mais de 2,3 milhões de 
pessoas, entre alunos, pro-
fessores e técnicos, segundo 
dados do próprio MEC.

Ribeiro agora afirma 
que só reabrirá 
instituições de 
ensino estiverem 
confiantes.

O presidente estadual do 
PL, o deputado federal 
Altineu Côrtes foi um dos 
grandes destaques da elei-
ção, com três vitórias em 
majoritárias. 

No Rio de Janeiro, indi-
cou Nilton Caldeira para 
vice-prefeito de Eduar-
do Paes, do Democratas. 
Altineu Côrtes também 
fez prefeitos nessa eleição:  
Capitão Nelson (Avante), 
em São Gonçalo, segundo 
maior colégio eleitoral do 
estado, e Marcelo Delaroli 
(PL), em Itaboraí. 

DEMONSTRAÇÃO 
DE FORÇA 
POLÍTICA
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Rio e Baixada sem água há 
semanas, mas contas chegam
Bairros da Zona Oeste e municípios da Baixada vivem grande sufoco com problemas 
no fornecimento da Cedae. ‘Situação humilhante’, diz uma moradora de Realengo

LUCIANO BELFORD

Maria Melquíades troca o dia pela 

noite: a água chega de madrugada, 

puxada pela bomba. Durante o dia, 

a moradora de Mesquita fica com a 

torneira secaA 
imensa louça empi-
lhada na cozinha de 
Maria de Jesus, mo-
radora de Realen-

go, é o retrato do sufoco que 
a família passa há um mês: a 
casa está suja e a torneira seca, 
como nas residências de parte 
da população fluminense. O 
problema no fornecimento de 
água é por falha na bomba na 
Elevatória do Lameirão. A esti-
mativa da Cedae é que a distri-
buição tenha sido afetada em 
mais de 20 bairros da capital, 
Mesquita, Nilópolis e São João 
de Meriti, na Baixada.

A semana é de calorão e as 
notícias dão conta de que a 
pandemia ganha força. Sem 
água para beber, lavar as mãos 
ou limpar a casa, Maria de Je-
sus resume a situação como 
“humilhante”. “É caótico. Eu 
estou até nervosa, dá vonta-
de de chorar. Tinha pequeno 
restaurante com meu marido. 
A gente fechou, e agora traba-
lho em casa, com quentinhas. 
Mas sem água não dá para co-
zinhar e afeta o sustento”, de-
sabafou Maria, que já recebeu 
a conta de janeiro.

“Minha filha tem proble-
mas e precisa de ajuda. Tenho 
outras três crianças em casa 
que tomam banho na casa 
do meu cunhado. A casa está 
imunda. Nunca fui assim. Dá 
vergonha. Como sobreviver 
desse jeito?”, questiona.

A pergunta está na cabeça 
dos moradores da Rua Mag-
no Carvalho, em Mesquita, 
na Baixada. Maria Melquía-
des, 61, troca o dia pela noite: 
a água chega de madrugada, 
puxada pela bomba. Só quem 
‘pinga’ é a conta, quitada em 
dia pelos moradores. Mesqui-
ta, São João de Meriti e Niló-
polis são os três municípios da 
Baixada afetados pelo proble-
ma na Elevatória do Lameirão.

“Durante o dia a gente não 
tem água. Ficamos estressa-
dos porque passamos noites e 
noites puxando água. Pago em 
dia a conta, a de janeiro já até 
chegou. Pior é que eu gasto R$ 
1 mil com luz, porque a bomba 
puxa muito”, reclama Maria. 
A vizinha Luciana Matos, 51, 
passa pelo mesmo problema.  
“Moro aqui desde que nasci. 
Nunca tive isso de abrir a tor-
neira e não cair água. É verda-
deira escravidão”, resumiu.

Em coletiva na terça-fei-
ra, o governador em exercí-
cio, Cláudio Castro, admitiu 
que a distribuição de água é 
problema complexo e que o 
estado está com dificuldades 
para importar produto que 
resolveria o problema. Cas-
tro afirmou que a previsão 
de normalização é 20 de de-
zembro, às portas do Natal.

“Tinha que ser resolvido 
antes. A informação que eu 
tenho é que isso já tá licitado 
desde o ano passado. O mate-
rial chegaria durante a pande-
mia. Tem cobre que só no Chile 
faz, e que por causa da pande-
mia tá conseguindo importar”, 
disse. “Então, tudo isso gerou 
dificuldade, não é um proble-
ma simples, um erro simples, 
que a gente possa pegar uma 
chave e resolver”. 

 > O presidente da Cedae, 
Edes Fernandes de Oliveira, 
afirmou ontem que a com-
panhia está empenhada em 
fazer os reparos da bomba 
que está com problemas de 
funcionamento na Eleva-
tória do Lameirão até o Na-
tal deste ano.  O problema, 
que acontece desde o dia 14 
de novembro, está compro-
metendo o abastecimento 
de parte da população. Ele 
disse que a empresa pensa 
em ressarcir os moradores.

Para o ressarcimento, o 
cliente que se sentir lesado 
deve procurar a Cedae para 
avaliar possível retorno do 
pagamento. “Aqueles que 
não têm medidor de consu-
mo e que se sintam prejudi-
cados vão acionar a Cedae 
que vai fazer avaliação des-

sas contas nessas regiões 
onde está faltando água 
para fazer uma revisão de 
conta”, explicou.

“Esse processo é um 
processo simples, não é um 
processo demorado, não, as 
pessoas podem entrar, vai 
ser analisado pelo nosso 
pessoal da área comercial 
e respondido no prazo (...) 
Eu não tenho exatamente 
esse prazo porque é um pro-
cedimento administrativo 
comercial”, afirmou.

Sobre a falha na bom-
ba, afirmou: “O motor que 
apresentou problema dia 
14 de novembro já está em 
processo de reparo. A em-
presa alegou a dificuldade 
da pandemia para obter 
a matéria-prima. Saiu do 
controle da Cedae.

Cedae pensa em ressarcir 
quem se sentir lesado

A casa está imunda. 
Nunca fui assim. 
Dá vergonha. Como 
sobreviver desse 
jeito?” 

MARIA DE JESUS, 
moradora de Realengo

YURI EIRAS

yuri.eiras@odia.com.br

 > Em seu site, a Cedae pu-
blicou mapa que mostra 
bairros da Região Metro-
politana que devem ser 
afetados pelo rodízio de 
fornecimento de água. 
Um gráfico com a estrutu-
ra da Elevatória do Lamei-
rão também foi divulgado. 

Segundo a companhia, 
“os reparos que estão em 
andamento na Elevatória 
do Lameirão permitirão 
que a unidade volte a ope-
rar com 100% de sua ca-
pacidade até o dia 20/12. 
Conforme amplamente 
divulgado, a elevatória 
está operando com 75% de 
sua capacidade, o que re-
duz o abastecimento para 
os municípios do Rio de 
Janeiro e Nilópolis”. 

A companhia avalia 

ressarcir os moradores 
que se sentirem lesados 
pelo desabastecimento. 

As medidas adotadas 
pela empresa de trata-
mento de água são “rea-
lizações de ações opera-
cionais para equilibrar 
a distribuição de água, 
como rodízios; atendi-
mento prioritário para 
hospitais e outros servi-
ços essenciais por meio de 
carros-pipa; disponibili-
zação de carros-pipa para 
atendimento; e a criação 
de gabinete de crise para 
acompanhamento. 

Sobre o caso da mora-
dora de Realengo, a Cedae 
informou que uma equipe 
esteve no local e consta-
tou que o imóvel está sen-
do abastecido.

Elevatória só deve operar 
100% lá para o dia 20
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Covid: começa testagem em massa
Para fazer o exame, que começa amanhã, é preciso se inscrever pelo aplicativo Dados do Bem 

REPRODUÇÃO

O secretário 
Carlos Alberto 

Chaves anunciou 
a testagem na 

população do Rio

A 
população do Rio 
de Janeiro vai, en-
fim, começar reali-
zar a testagem em 

massa para a covid-19. Ama-
nhã a Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) vai iniciar 
o programa de ampliação 
de testagem em Centros 
de Diagnóstico Precoce 
(CDP). Para realizar o exa-
me, o usuário deverá baixar 
o aplicativo Dados do Bem, 
realizar um cadastro e res-
ponder um questionário de 
autoavaliação. 

Apenas pessoas a partir 
de 12 anos poderão realizar 
o exame. Após o cadastro, a 
plataforma selecionará os 
casos com probabilidade da 
doença e o paciente será cha-
mado para realizar o teste. 

O agendamento será de 
segunda à segunda, de 7h às 
19 horas. O usuário recebe-
rá o dia e horário do agen-
damento na unidade mais 
próxima da sua moradia 
pelo próprio aplicativo, as-
sim como o resultado.

Conforme informações da 
secretaria, o teste realizado 
será o RT-PCR, através da 
coleta de amostras no nariz 
com uma espécie de cotone-
te. A testagem é voltada à pa-
cientes sintomáticos, entre 
o primeiro e o sétimo dia de 

início dos sintomas e conta-
tos próximos de casos confir-
mados de covid-19. 

Após receber o resulta-
do, caso seja positivo para 
covid-19, o paciente poderá 
indicar até cinco contatos 
familiares para realizarem 
testes também.

O secretário de estado de 
Saúde, Carlos Alberto Cha-
ves, explica que a ampliação 
da testagem e aumento de 
leitos são essenciais para 
o atendimento adequado à 
população nesta etapa. “Es-
tamos tomando as medidas 
necessárias para o enfren-
tamento aos novos casos 
de covid-19 no estado. Va-
mos ampliar ainda mais o 
número de leitos e testar o 
maior número possível de 
pessoas”, disse o secretário. 
Inicialmente serão abertos 

três centros: no Hospital Es-
tadual Alberto Torres e na 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) Colubandê, 
em São Gonçalo; e no Hos-
pital Regional do Médio Pa-
raíba Dra. Zilda Arns, em 
Volta Redonda com capaci-
dade total de 1.500 exames 
por dia. 

A secretaria informou ain-
da que nos próximos dias o 
atendimento será ampliado 
para mais três unidade em 
outras regiões, a depender 
do aumento de casos. Na ca-
pital, postos serão montados 
também, mas ainda não têm 
localidade definida.

Para baixar o aplicativo é 
preciso acessar a loja de apli-
cativos do seu celular e faça o 
download do app. Esta etapa 
pode ser realizada também 
pelo site Dados do Bem pelo 
link https://dadosdobem.
com.br/.

A testagem é voltada à pa-
cientes sintomáticos, entre 
o primeiro e o sétimo dia de 
início dos sintomas e conta-
tos próximos de casos confir-
mados de covid-19.

VACINAÇÃO COMEÇA SEMANA QUE VEM

No Brasil testes na população. No Reino Unido vacina

 N Enquanto no Brasil os go-
vernos ainda estão testando, 
o Reino Unido se tornou o pri-
meiro país do mundo a autori-
zar a vacina contra a covid-19, 
dos laboratórios americano 
Pfizer e alemão BioNTech, a 
qual estará disponível a partir 
da “próxima semana” - anun-
ciaram autoridades britânicas.

“O governo aceitou hoje 
(quarta) a recomendação 
da Agência Independente de 

Regulamentação de Medicamen-
tos e Produtos Sanitários (MHRA) 
de aprovar o uso da vacina contra a 
covid-19 da Pfizer/BioNTech”, decla-
rou um porta-voz do Ministério da 
Saúde, acrescentando que “a vacina 
estará disponível em todo Reino 
Unido a partir da próxima semana”.

“O Reino Unido é o primeiro 
país do mundo a dispor de uma va-
cina aprovada clinicamente”, ce-
lebrou o ministro da Saúde, Matt 
Hancock, no Twitter.

O sinal verde das autoridades 
britânicas “é resultado de meses 
de ensaios clínicos rigorosos e 
de uma análise profunda dos 
dados por parte de especialistas 
da MHRA, que concluíram que 
a vacina respondia às normas 
estritas de segurança, qualida-
de e eficácia”, disse o porta-voz 
da pasta.

Os resultados dos testes em 
massa desta vacina mostra-
ram uma eficácia de 95%.

 > “Desde setembro, o 
estado vem implantan-
do política de testagem 
para detecção de casos. 
Quanto mais casos po-
sitivos entram, mais a 
taxa de letalidade cai, 
porque é uma relação de 
número de mortes sobre 
número de casos”, disse o 
secretário Carlos Alberto 
Chaves.

A taxa de letalidade 
atual ainda é um refle-
xo do pico da pandemia, 
em que só os casos gra-
ves eram testados e não 
havia confirmação de ca-
sos clínicos, sendo neces-
sária a confirmação pelo 
teste. A partir de julho, 
os casos leves (só com 
sintomas respiratórios) 
também entraram na 
contabilização. O objeti-
vo é que o programa seja 
ampliado para outras 
três unidades em regiões 
onde houve aumento de 
casos de covid-19. 

A testagem é voltada 
à pacientes sintomáti-
cos, entre o primeiro e 
o sétimo dia de início 
dos sintomas e contatos 
próximos de casos con-
firmados de covid-19. 

Estratégia 
desde 
setembro

Mais três postos 
serão abertos na 
cidade, em local 
ainda a definir 
pela secretaria

Casos de contaminação por covid-19 voltam a aumentar em todo o Estado do Rio de Janeiro

FOTO: BANCO DE IMAGENS
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PF apreende 2,5 toneladas de cocaína
Pasta base chegava ao Brasil por terra, mar e ar, e foi encontrada em Duque de Caxias, na Baixada

DIVULGAÇÃO

Agentes da Polícia Federal apreendem cerca de 2,5 toneladas de pasta base de cocaína em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense

E
m coletiva realizada 
na tarde de ontem, 
após a apreensão de 
cerca de 2,5 tonela-

das de cocaína em Duque 
de Caxias, na Baixada Flu-
minense, a maior já feita da 
droga pura no estado do Rio 
de Janeiro e a quinta maior 
do Brasil, o superintenden-
te da Polícia Federal, Tácio 
Muzzi, disse que a PF tem 
trabalhado para descapita-
lizar grupos criminosos em 
três pilares de ação, além da 
apreensão de drogas: iden-
tificação e captura de crimi-
nosos, apreensão de bens e 
interação com polícias de 
outros países: 

“Ao mesmo tempo que a 
polícia faz a apreensão da 
droga, que causa o maior 
impacto, temos focado em 
ações de descapitalização. 
Em nível nacional, ao longo 
desse ano, apesar da pan-
demia, tivemos também a 
apreensão de bens relaciona-
dos ao tráfico como dinheiro 
em espécie, aeronaves, veí-
culos e imóveis, totalizando 
R$ 1,1 bilhão. Outro pilar 
da Polícia Federal do Rio é 
a prisão dos criminosos. E o 
terceiro pilar é a cooperação 
policial internacional”. 

O objetivo das operações 
de descapitalização é evitar 
o fortalecimento de facções 
criminosas.

“Estas apreensões, não só 
de drogas, de bens, veículos e 
dinheiro é para evitar que es-
tas facções reinvistam e cres-
çam “, reforça Tácio Muzzi.

Sobre a apreensão das 
drogas em Duque de Caxias, 
o superintendente disse que 
o local onde a ação foi efe-
tuada funcionava como de-
pósito e que a polícia chegou 
logo após o carregamento ter 
sido feito.

“Podemos dizer que a 
droga chegou por maneiras 
diferentes: por terra, meios 
marítimos e aéreos. Não sa-
bemos qual destino ela teria, 
nem podemos dizer a qual 
facção criminosa a droga 
pertencia, ainda estamos 
investigando. Todo este ma-
terial será incinerado. Este 
foi o início e meio de uma in-
vestigação importante que 
ainda continua”.

 > O valor calculado da 
apreensão é R$ 65 mi-
lhões. Dois homens, um 
deles PM da ativa, que 
estavam no local foram 
presos em flagrante e 
irão responder por trá-
fico de drogas. A opera-
ção foi a Delegacia de 
Repressão às Drogas 
(DRE).

O policial militar de-
tido era quem respondia 
pela segurança do local. 
Ele aproveitava o dia de 
folga para trabalhar para 
o tráfico. Com o militar 
foram apreendidas duas 
armas sem registro, sen-
do uma pistola e um re-
vólver calibre 38, além de 
um rádio comunicador.

As substâncias en-
contradas foram sub-
metidas ao laudo peri-
cial criminal preliminar 
e o resultado foi positivo 
para cocaína.

Os presos foram in-
dicados e responderão 
por tráfico de drogas, 
cuja pena pode chegar a 
15 anos de reclusão.

PM fazia 
segurança 
da carga

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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NEYMAR BRILHA E PSG VENCE
Com gols de Neymar (2) e Marquinhos, o 

PSG fez 3 a 1 no  Manchester United e está 

a um ponto das oitavas da Champions

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

FLUMINENSE

BOTAFOGO

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Em meio à crise dentro do 
futebol, o clube terá um novo 
patrocínio até o fim de 2021. 
Em anuncio realizado pela 
Botafogo TV, a Centrum re-
presentará sua marca na ca-
misa de futebol masculino, 
feminino e também na base. 
Bem que o time está preci-
sando de uma vitamina para 
sair dessa situação compli-
cada. O Alvinegro necessita 
mudar de postura porque 
ninguém aguenta mais essa 
fase. O Botafogo é gigante. E 
isso precisa ser respeitado.

PATROCINIO  
NO BOTAFOGO

AFP

ERROS IMPERDOÁVEIS

O 
Flamengo conseguiu mais uma elimina-
ção. Depois da saída da Copa do Brasil, 
de forma lamentável, para o São Paulo, 

fez partida bem abaixo do esperado e foi eli-
minado pelo Racing, no Maracanã, na Liber-
tadores. Já falei da pressão sobre Rogério Ceni. 
Mesmo tendo sido um grande jogador, ele pre-
cisa aprender muito como técnico. Como tirar 
os craques e principais jogadores do time - 
Éverton Ribeiro e Arrascaeta? Não faz sentido. 
Assim como colocar Rodrigo Caio, sem jogar 
há quase dois meses, e deixar Pedro no banco. 
Qual é o critério? Para piorar, o Flamengo per-
deu R$ 18 milhões nas competições em que 
foi eliminado. O time de 2019 não existe mais. 
O ano de 2020 chegou para dar um choque e 
começar a avaliar as decisões da gestão de fute-
bol. A torcida percebeu e isso ficou claro contra 
os argentinos. Menos política. Mais Flamengo.

Rogério Ceni ainda precisa aprender muito como técnico

 nO atacante, joia do Flumi-
nense até junho de 2021, é 
cobiçado por vários clubes 
internacionais. Mas o Trico-
lor quer garantir pelo me-
nos a venda de Marcos Pau-
lo, mesmo se não ficar, e por 
isso já prepara a proposta 
de renovação de contrato. 
Mário Bittencourt, com Co-
vid-19, trabalha de casa e já 
afirmou que vai fazer uma 
nova proposta pela pro-
messa de Xerém. Faz certo 
e já garante a venda futura, 
praticamente garantida.

MARCOS PAULO 
FICA NO FLU?

COBRANÇA COMO VASCO

 n Torcidas organizadas foram ao CT do Almirante 
cobrar os jogadores do Vasco para a partida de hoje, 
pela Copa Sul-Americana, em São Januário, contra o 
Defensa y Justicia. Bastos, Henrique e Castan para-
ram para conversar com os presentes para acalmar a 
situação. O Vasco sofre fora e dentro de campo. Mas 
pelo menos a torcida está mostrando sua força.
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Livre de lesão, Fred volta aos treinos
Uma boa notícia para a torci-
da do Fluminense. O atacante 
Fred participou do treino de 
ontem, ao lado dos seus com-
panheiros, e mostrou estar 
recuperado de uma torção no 
tornozelo esquerdo. A expec-
tativa é que ele possa voltar ao 
time titular contra o Athleti-
co-PR, sábado, no Maracanã. 

O ídolo tricolor sofreu tal le-
são ainda no aquecimento da 
partida contra o Palmeiras, no 
dia 14 de novembro, no Allianz 
Parque. Ele não entrou em 
campo contra o time paulista 
e também desfalcou o Tricolor 
nas partidas diante de Inter-
nacional e RB Bragantino.

Em oitavo lugar no Cam-

peonato Brasileiro, o Flu-
minense precisa vencer o 
Athletico-PR para subir na 
tabela e manter vivo o sonho 
de uma naga na próxima Li-
bertadores. Além de Fred, 
Odair Hellmann poderá ter 
o retorno de Nino, Egídio, 
Michel Araújo e Hudson, re-
cuperados da Covid-19.

Gatito fora de clássico no Nilton Santos
O Botafogo alimentava a es-
perança de ter Gatito Fer-
nández contra o Flamengo, 
no próximo sábado, pela 24ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. No entanto, de acor-
do com o jornalista Thiago 
Franklin, o goleiro para-
guaio ainda sofre com um 
edema no joelho e não po-

FLAMENGO

Prejuízo no caixa após quedas
Com menos R$ 25 milhões de receita, clube pode perder Pedro

Além do critério esportivo, 
as eliminações do Flamen-
go na Copa do Brasil e na Li-
bertadores têm um impacto 
financeiro bastante signifi-
cativo no clube. Com proje-
ções otimistas em relação às 
competições, o Rubro-Negro 
irá enfrentar, após as quedas 
para São Paulo e Racing, res-
pectivamente, um obstáculo 
econômico para concretizar 
algumas operações, como a 
manutenção do atacante Pe-
dro, artilheiro da equipe na 
temporada, que pertence à 
Fiorentina, da Itália.

O Flamengo planejava 
chegar ao menos até a se-
mifinal da Libertadores e 
da Copa do Brasil. A elimi-
nação para o Racing, terça-

Pedro pode ir embora

feira, no Maracanã, fez com 
que a equipe deixasse de lu-
crar 3,5 milhões de dólares 
(cerca de R$ 18 milhões na 
cotação atual). A derrota 
para o São Paulo, na Copa 

do Brasil, impediu que o 
Rubro-Negro conseguisse 
mais R$ 7 milhões em seus 
cofres. Ou seja, R$ 25 mi-
lhões a menos no caixa do 
atual campeão brasileiro e 
continental em relação ao 
que foi previsto no início da 
temporada.

Além da situação de Pe-
dro, o Flamengo planeja 
outras operações financei-
ras que poderão ficar com-
prometidas como a renova-
ção do contrato do goleiro 
Diego Alves, a tentativa de 
manter o volante Thiago 
Maia e o atacante Pedro Ro-
cha, além de uma pendên-
cia financeira que o clube 
carioca tem com o ex-trei-
nador Domènec Torrent. 

Livre da Covid-19, Sá Pinto reassume o Vasco no jogo de hoje à noite

VASCO

Meta é se classificar na Sula 
No retorno de Sá Pinto, time tenta ir às quartas de final contra o Defensa y Justicia 

E
m situação delicada 
no Brasileirão, o Vas-
co “vira a chave” em 
busca do único título 

que pode conquistar nesta 
temporada: a Sul-America-
na. Com o retorno do treina-
dor Ricardo Sá Pinto, o Cruz-
maltino encara o Defensa y 
Justicia, da Argentina, em 
São Januário, hoje, às 21h30, 
em busca de uma vaga nas 
quartas de final.

Além do treinador, que 
cumpriu a quarentena em 

função da Covid-19, o Vas-
co poderá ter a volta de Fer-
nando Miguel, Talles Magno 
e Werley. Os jogadores já re-
tornaram aos treinos, após 
também testarem positivo 
para o novo coronavírus. O 
centroavante Germán Cano 
será novamente desfalque 
por conta da doença.

Invicto até o momento na 
Sula, o Vasco precisa apenas 
não tomar gols para conse-
guir a classificação. Em caso 
de empate por 1 a 1, a vaga 

será decidida nos pênaltis. 
Caso o empate seja por dois 
ou mais gols, a equipe ar-
gentina avança. Quem ven-
cer segue para a próxima 
fase, onde terá o Bahia pela 
frente.

Se o clima, na Colina, já 
não é de tranquilidade por 
causa dos resultados recen-
tes na Série A, principal-
mente após a goleada (4 a 
1) sofrida para o Ceará, tudo 
ficou ainda mais tenso de-
pois que um grupo de tor-

cedores resolveu protestar, 
ontem, na porta do recém-i-
naugurado CT do clube, em 
Jacarepaguá.

O grupo já estava no lo-
cal desde a manhã, mas só 
teve contato com os atletas 
à tarde. Houve cobrança em 
frente ao ônibus da delega-
ção e o volante Fellipe Bastos 
e o zagueiro Leandro Castan, 
o pior em campo diante do 
Ceará, conversaram com al-
guns torcedores para tentar 
acalmar os ânimos.

derá atuar no Nilton Santos. 
Diego Cavalieri vai seguir 
como titular na meta do Al-
vinegro contra o arquirrival.

Gatito Fernández se lesio-
nou atuando pelo Botafogo 
em setembro, mas, mesmo 
assim, foi convocado pela 
seleção paraguaia. O golei-
ro defendeu a equipe em um 

dos jogos das Eliminatórias 
da Copa do Mundo de 2022 
e agravou a lesão. Ele tam-
bém estava suspenso por 
conta de um chute dado no 
aparelho do VAR na parti-
da contra o Internacional, 
mas o gancho havia termi-
nado no duelo diante do 
Atlético-MG.
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Mutirão de empregos tem três mil 
vagas para pessoas com deficiência 
Evento hoje é online e gratuito. Haverá sorteio de consultas de telemedicina para candidato obter laudo 

Hoje é celebrado 
o Dia Internacional 
das Pessoas com 
Deficiência

U
m mutirão de em-
pregos, promovido 
pela Catho, oferece 
três mil vagas no 

mercado de trabalho para 
pessoas com deficiência. O 
evento, que é online e gratui-
to, acontece nesta quinta-fei-
ra, data em que é celebrada 
o Dia Internacional das Pes-
soas com Deficiência. Além 
das oportunidades, a progra-
mação contará também com 
workshop sobre como ter o 
currículo de sucesso, pales-
tras com recrutadores e es-
pecialistas, além de painel 
com influenciadores e revi-
são de currículos.

O evento terá, ainda, sor-
teio de consulta on-line (te-
lemedicina). Segundo os 
organizadores, a ação onli-
ne visa aumentar o número 
de profissionais com laudo, 
visto que conforme pesqui-
sa da própria Catho, 72% 
dos entrevistados já tiveram 
problemas na hora de ser 
contratado devido à falta do 
documento.

“O mutirão tem o objeti-
vo de tornar em ação efetiva 
nossos esforços com relação a 
inclusão de pessoas com defi-
ciência no mercado de traba-
lho. Para nós, o evento acon-
tece como um impulsionador 
de empregabilidade para esse 
público que está em busca de 
oportunidades, é capacitado 
mas, esbarra, muitas vezes, 

na invisibilidade e discrimi-
nação. Sendo assim nosso 
propósito é contribuir para 
que esses profissionais sejam 
cada vez mais vistos, ainda 
mais agora com a pandemia 
e imposição de mais dificul-
dades”, afirma Morais.

VAGAS ESCASSAS E PANDEMIA

De acordo com o levanta-
mento da Catho, para 71% 

dos profissionais, a oferta de 
vagas para o mercado de tra-
balho está retraída ou pra-
ticamente inexistente neste 
momento de pandemia. Para 
além do momento de incer-
teza, os respondentes acredi-
tam que o foco das empresas 
em apenas cumprir da Lei de 
Cotas é o maior impeditivo 
para a inclusão das pessoas 
com deficiência no mercado 

de trabalho.
Mesmo sendo parte ex-

pressiva da população bra-
sileira, os mais de 45 milhões 
de brasileiros com deficiên-
cia ainda lidam com o pre-
conceito e a exclusão no am-
biente corporativo. Para os 
profissionais, a falta de pers-
pectiva de carreira (56%) e a 
sensação de ser apenas um 
funcionário de cota (46%) 

Confira calendário de pagamento de 
aposentadorias do INSS para 2021
Créditos serão entre últimos cinco dias úteis de um mês e quinto dia útil do mês seguinte

Os aposentados, pensionis-
tas e segurados do INSS já 
podem se programar e mar-
car no calendário o dia em 
que vão receber seus bene-
fícios no ano que vem. A au-
tarquia divulgou ontem as 
datas de pagamentos dos be-
nefícios que serão feitos ao 
longo de 2021. Cerca de 35,8 
milhões de aposentados e 
pensionistas têm como con-

ferir as datas de recebimento 
dos benefícios ao longo de 
todo ano. 

Como de costume, os depó-
sitos vão seguir a mesma se-
quência dos anos anteriores, 
entre os últimos cinco dias 

úteis de um mês e o quinto dia 
útil do mês seguinte. O DIA 
publica a tabela acima. 

Para beneficiários que 
recebem um salário míni-
mo (R$ 1.045), os depósitos 
referentes a janeiro serão 

feitos entre os dias 25 de 
janeiro e 5 de fevereiro de 
2021. Já os segurados que 
ganham mais do que o piso 
nacional, receberão os pa-
gamentos a partir do dia 1º 
de fevereiro de 2021. 

Por fim, o instituto lem-
bra que os pagamentos são 
feitos de acordo com o nú-
mero final do cartão de be-
nefício, sem contar o dígito 
verificador, que aparece após 
o traço. 

A Petrobras informou que vai 
reduzir em 2% o preço da gaso-
lina nas suas refinarias a partir 
de hoje mas que manteve inal-
terados os valores do diesel 
e do diesel marítimo. Este é o 
primeiro ajuste de preços da 
estatal em dezembro, depois 
de aumentos em novembro. A 
redução interrompe processo 
de alta no mês passado, quan-
do dia 11 subiu 6% e no dia 25, 
avançou 4%.

DIA A DIA

PREÇO DA 
GASOLINA CAI 2%

CONFIRA

 N L I N K :  w w w . m i n h a -
vagapordireito.com.br/
mutirao

 N HORÁRIO: 15h às 17h30

 N INSCRIÇÃO:  https://
www.minhavagapordirei-
to.com.br/mutirao

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 2021
FINAL 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

1 22/DEZ 25/JAN 22/FEV 25/MAR 26/ABR 25/MAI 24/JUN 26/JUL 25/AGO 24/SET 25/OUT 24/NOV 23/DEZ

2 23/DEZ 26/JAN 23/FEV 26/MAR 27/ABR 26/MAI 25/JUN 27/JUL 26/AGO 27/SET 26/OUT 25/NOV 27/DEZ

3 28/DEZ 27/JAN 24/FEV 29/MAR 28/ABR 27/MAI 28/JUN 28/JUL 27/AGO 28/SET 27/OUT 26/NOV 28/DEZ

4 29/DEZ 28/JAN 25/FEV 30/MAR 29/ABR 28/MAI 29/JUN 29/JUL 30/AGO 29/SET 28/OUT 29/NOV 29/DEZ

5 30/DEZ 29/JAN 26/FEV 31/MAR 30/ABR 31/MAI 30/JUN 30/JUL 31/AGO 30/SET 29/OUT 30/NOV 30/DEZ

6 04/JAN 01/FEV 01/MAR 01/ABR 03/MAI 01/JUN 01/JUL 02/AGO 01/SET 01/OUT 01/NOV 01/DEZ 03/JAN

7 05/JAN 02/FEV 02/MAR 05/ABR 04/MAI 02/JUN 02/JUL 03/AGO 02/SET 04/OUT 03/NOV 02/DEZ 04/JAN

8 06/JAN 03/FEV 03/MAR 06/ABR 05/MAI 04/JUN 05/JUL 04/AGO 03/SET 05/OUT 04/NOV 03/DEZ 05/JAN

9 07/JAN 04/FEV 04/MAR 07/ABR 06/MAI 07/JUN 06/JUL 05/AGO 06/SET 06/OUT 05/NOV 06/DEZ 06/JAN

0 08/JAN 05/FEV 05/MAR 08/ABR 07/MAI 08/JUN 07/JUL 06/AGO 08/SET 07/OUT 08/NOV 07/DEZ 07/JAN

FINAL 12/2020 01/2021 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021

1 E 6 04/JAN 01/FEV 01/MAR 01/ABR 03/MAI 01/JUN 01/JUL 02/AGO 01/SET 01/OUT 01/NOV 01/DEZ 03/JAN

2 E 7 05/JAN 02/FEV 02/MAR 05/ABR 04/MAI 02/JUN 02/JUL 03/AGO 02/SET 04/OUT 03/NOV 02/DEZ 04/JAN

3 E 8 06/JAN 03/FEV 03/MAR 06/ABR 05/MAI 04/JUN 05/JUL 04/AGO 03/SET 05/OUT 04/NOV 03/DEZ 05/JAN

4 E 9 07/JAN 04/FEV 04/MAR 07/ABR 06/MAI 07/JUN 06/JUL 05/AGO 06/SET 06/OUT 05/NOV 06/DEZ 06/JAN

5 E 0 08/JAN 05/FEV 05/MAR 08/ABR 07/MAI 08/JUN 07/JUL 06/AGO 08/SET 07/OUT 08/NOV 07/DEZ 07/JAN
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são os fatores que mais os fa-
zem desistir de um trabalho.

Ainda segundo a pesquisa, 
para que esse cenário mude, 
as pessoas com deficiência 
acreditam ser necessário que 
empresas olhem mais para 
fatores como salário compa-
tível com a qualificação do 
profissional (65%), plano de 
carreira (50%) e bom am-
biente de trabalho (43%).

Cerca de 35,8 
milhões de 
aposentados e 
pensionistas podem 
conferir as datas

O Índice de Preços ao Consumi-
dor Semanal (IPC-S) ganhou 
força em todas as sete capitais 
pesquisadas no fechamento de 
novembro, segundo a Fundação 
Getulio Vargas. O índice cheio su-
biu 0,94%, de 0,65% no fecha-
mento de outubro e 0,77% na 
terceira quadrissemana do mês. 
Na comparação com a última 
leitura, a inflação ganhou força 
em SP (de 0,80% para 0,88%) 
e Rio (0,53% para 0,75%).

IPC-S ACELERA EM 
NOVEMBRO
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Funcionalismo do Rio 
recorre à Justiça pelo 13º
Se crédito não sair até dia 20, Fasp pedirá arresto. Outras ações estão previstas

DIVULGAÇÃO

No ato organizado pelo Sepe em novembro, em defesa da vida, professores também cobraram o 13º

D
iante da espera sem 
fim do funcionalis-
mo carioca pelo 13º 
salário, a Federação 

das Associações e Sindicatos 
dos Servidores do Rio (Fasp) 
recorreu ontem à Justiça. A 
Fasp apresentou ao TJ uma 
interpelação judicial contra 
o prefeito Marcelo Crivella, 
para que o governo cumpra 
a lei orgânica municipal e pa-
gue a gratificação até 20 de de-
zembro. Se isso não ocorrer, a 
entidade pedirá ao Judiciário 
o arresto das contas públicas.

Advogado que assina a 
ação, Carlos Henrique Jund 
ressaltou que a interpelação 
é para apontar a data-limite 
fixada pela Lei Orgânica Mu-
nicipal para esse pagamento.  

“Saldar o 13º de forma par-
celada ou fora da data apra-
zada por lei, além de ferir o 
princípio da legalidade ad-
ministrativa, fere os princí-
pios da dignidade da pessoa 
humana e do mínimo exis-
tencial”, declarou.

Presidente da Fasp, Álvaro 
Barbosa lembrou ainda que, 
além dos servidores ativos, 
os aposentados e pensio-
nistas dependem - e muito 
- desses valores para quitar 
dívidas nesta época do ano.

NA ALERJ

 n Como era esperado, o plená-
rio da Alerj aprovou ontem, em 
discussão única, as contas do 
Poder Executivo referente ao 
ano de 2019, período da ges-
tão do governador afastado 
Wilson Witzel. Foram 41 vo-
tos favoráveis, 20 contrários e 
uma abstenção. Com isso, os 

deputados que agora estão em 
intensa articulação com o go-
vernador em exercício, Cláudio 
Castro, favorecem o governo 
dele. Isso porque evita abrir 
precedentes de rejeição das 
contas em período de calami-
dade - que Castro atravessa 
em decorrência da pandemia.

Contas de Witzel são aprovadas

 n Ficou para amanhã a decisão 
do Tribunal de Contas do Muni-
cípio do Rio sobre a operação 
de antecipação de receita de 
royalties que a prefeitura pre-
tende fazer. O prefeito Marce-
lo Crivella quer adiantar R$ 1 
bilhão em arrecadação futura 
de royalties de petróleo, para, 
dessa forma, ter recursos em 
caixa para pagamento do 13° 
salário do funcionalismo. 

No entanto, essa transação 

foi caracterizada por técnicos 
do TCM como operação de 
crédito, o que aumentaria o 
endividamento no último ano 
de governo - prática proibida. 
Além disso, essas verbas não 
podem ser destinadas ao pa-
gamento de pessoal.

A coluna procurou a pre-
feitura ontem, que respon-
deu que “trabalha para quitar 
o 13º até dezembro”, como 
prevê a legislação.

TCM DECIDE AMANHÃ

Município quer antecipar royalties

TJ deve receber ‘enxurrada’ de pedidos
 > Outras ações além dessa 

proposta pela Fasp ainda 
estão previstas. O Sindi-
cato dos Profissionais de 
Educação do Rio (Sepe), 
por exemplo, já afirmou 
aos professores que, se o 
depósito da gratificação 
não for feito até o dia 20, 
entrará na Justiça e pe-

dirá o arresto das contas 
municipais.

Os servidores da Educa-
ção, aliás, fizeram um ato 
“em defesa da vida” no mês 
passado, em frente à sede da 
prefeitura, cobrando o paga-
mento do 13º salário. 

Sobre a ação proposta on-
tem, Jund argumentou ainda 

que “os servidores não po-
dem ser submetidos à dis-
cricionariedade do admi-
nistrador, justificando a in-
tervenção do Judiciário na 
esfera administrativa ante 
a ampla lesão aos direitos 
fundamentais que decorre 
da omissão na gestão dos 
recursos públicos”.

Tribunal de Contas do Município dará palavra final amanhã

REPRODUÇÃO
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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
 

ANtiGUiDADES v/tEXto
Vendo em leilões, dias 3 e 4 
de Dezembro, 19h
Rua das Laranjeiras 540 Fun-
dos, Laranjeiras.
www.meloleiloeiro.com.br
 

ADvoCACiA v/tEXto
Anistia politica, porta-
ria 1104/64 revogada 
pelo decreto 57.654 de 
20/01/1966, portarias 
anistiadoras anuladas, 495, 
procure seus direitos, t.21 
98191-8844 Whasapp,
 vENDEDorA v/tEXto

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

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
 

MotoriStA v/tEXto
Motorista auxiliar táxi, direto 
diária semanal R$400,00, 
que tenha garagem. Tel 
98639-6273 zap
 



NASCE A NETINHA DE BEBETO

FábiaOliveira

CASAMENTO CANCELADO

Marido de Ivy reatou casamento pela 

família: ‘não sou apaixonado por ela’

THAIS
 G

ALARDI 

D
epois de esta coluna mensageira 
do caos tornar pública a traição 
sofrida pela ex-BBB Ivy Moraes, a 

assessoria da modelo comunicou que o 
casamento dela com o empresário 
Rogério Fernandes em Cancún, no Méxi-
co, no próximo dia 10, está cancelado. 
Disse também que os dois estão ‘reclu-
sos’ para colocar a ‘mente e o coração 
nos eixos’. O comunicado dá a entender 
que quem cancelou o casamento foram 
os noivos. No entanto, fontes ligadas ao 
casal garantem que quem desistiu, na 
verdade, foram os patrocinadores do 
evento, que acharam por bem não asso-
ciar a imagem de suas empresas com o 
escândalo da traição. Pois bem. Esta 
coluna deve dizer o quanto o cancelamen-
to deste casamento foi um livramento 
para Ivy. Em conversa no dia 2 de maio 
deste ano, Rogério Fernandes, que na ocasião já havia reatado o relacio-
namento com Ivy, garante não ser apaixonado pela ex-BBB e que reto-
mou o casamento em nome da família. 

“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do 
Luis Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais compli-
cado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado 
por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da 
nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que 
aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. 
[…] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho 
que construir”, conta Rogério, que apesar de se mostrar disposto a ‘re-
construir’ seus sentimentos por Ivy, cinco meses depois traiu a mãe de 

seu filho com outra mulher - que não é esta da 
conversa - em um motel de Belo Horizonte. 

Repararam na data do diálogo? Segundo 
dia de maio. Agora lembram do áudio do 
Rogério sugerindo à mesma moça da conver-
sa acima pagar a dívida que tem com ela com 
sexo? Pois bem. Esse áudio - que deixou a 
internet chocada com tanta baixaria citada 
pelo empresário, é de 30 de abril. Na ocasião, 
Rogério, de fato, ainda estava solteiro - e a 
própria assessoria da Ivy confirma essa infor-
mação. Mas o que a assessoria esqueceu de 
falar é que, neste mesmo período, Rogério, 
apesar de ainda solteiro, já tinha embarcado 
com Ivy para Goiânia na primeira vez que ela 
esteve na cidade a trabalho. Nesta viagem, 
os dois já estavam, sim, em processo de 
reconciliação. E o diálogo acima não deixa a 
menor dúvida disso. A relação ainda não era 

oficial porque Ivy tinha pendências a resolver pessoalmente com 
seu então namorado, Fernando Borges, quando chegasse em Belo 
Horizonte. E Rogério já sabia disso.

“Eu não falei nada sobre o relacionamento dela, a mãe dela não falou 
nada pra ela e ela tomou a decisão dela no Rio de Janeiro, quando saiu 
da casa. Ela ligou pra ele e disse: ‘olha, é muita informação pra mim. 
Deixa eu me organizar primeiro’. E aí parece que ele postou uma foto 
dela, ela não comentou nessa foto postada, no outro dia ela teve grava-
ção o dia inteiro no Rio e não teve tempo e na terça-feira chegou aqui e 
ficou com a família dela. Aí ele foi lá e deletou as fotos dela. Quando ele 
deletou as fotos dela, ela falou assim: ‘bom, acho que agora ele enten-
deu o recado, que eu não tô nessa fase mais’”, revela Rogério sobre o 
término de Ivy com Fernando.

RODRIGUES ESTABILIZADA

DOENÇA DE CLAUDIA 

Quem não lembra da famosa comemoração do atacante Bebeto, pela seleção 

brasileira contra a Holanda, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1994, 

quando o jogador fez o embala neném, em homenagem ao seu filho, Matheus, 

que havia acabado de nascer? Vinte e seis anos depois, o homenageado da-

quele dia marca um golaço. No último dia 27 de novembro, a fotógrafa Thais 

Galardi registrou o momento em que o meio-campo do Coritiba foi pai. A 

pequena Aya nasceu de parto normal, na maternidade Perinatal, na Barra, , 

fruto do relacionamento de Matheus com Giovanna Merola. 

Ainda internada no Hospital Albert Einstein, em 

São Paulo, Claudia Rodrigues conseguiu tomar, 

de forma adiantada, as doses do medicamento 

importado que estavam previstas para janeiro 

do ano que vem. Nesta terça-feira (1), a atriz 

tomou a terceira dose do remédio, que vem dos 

EUA, e terminou a bateria de exames aos quais 

foi submetida. Segundo a assessoria de Claudia, 

os resultados foram ótimos e a atriz finalmente 

apresentou melhora em seu quadro de esclero-

se múltipla, uma doença crônica, degenerativa, 

progressiva e autoimune, que compromete gra-

dativamente o sistema nervoso central.

“Os resultados foram ótimos. Graças a Deus o 

remédio conseguiu estabilizar a doença dege-

nerativa que estava em progressão, podemos 

dizer que está freada a doença. As novas lesões 

que surgiram no cerebelo, apontadas nas res-

sonâncias realizadas em julho, desapareceram 

por completo, um dos efeitos da medicação.  

Tivemos um progresso significativo em relação 

à progressão da esclerose. A disautonomia, 

queda brusca de pressão, motivos que leva-

ram sua internação, e que fazem com que a 

atriz tenha quedas, estão estabilizadas com a 

medicação”, informa a assessoria de imprensa 

da atriz.
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ASSINA COLEÇÃO DE BIQUÍNIS

RAFAELLA SANTOS 

REPRODUÇÃO

NEYMAR DESFAZ AMIZADE 
COM CANTORA GABILY
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A atriz Bianca Rinaldi, estrela do Musical ‘Silvio 

Santos Vem Aí’, começa  a próxima série de entre-

vistas no Instagram do ‘Você pode Escutar’?, hoje.  

A convidada especial para um debate sobre gênero, 

feminismo e comunidade LGBTQIA+ é a influencia-

dora Mary Chagas. As duas vão conversar e discutir 

essas questões  durante todo o mês de dezembro.

O babado da pulseira da discórdia ainda rende. Ariadna Arantes contou que 

Laryssa Bottino devolveu a pulseira emprestada há meses, na época em 

que as duas viajaram juntas com a cantora Anitta pela Europa. Mas, ape-

sar de ter recuperado a joia, a ex-BBB disse que peça voltou com defeito e 

quer uma nova. “A pulseira veio faltando strass, com pedras caídas e toda 

arranhada. Falei para ela que eu quero uma pulseira nova”, disse Ariadna, 

que resolveu tornar público a confusão há quase um ano e até ameaçou 

dar parte na polícia.

JOIA DA DISCÓRDIA

COM IMPERFEIÇÕES

DUAS MULHERES

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n O domingo será 

de muito samba 
e emoção para 
Patrícia Barros. 
A beldade será 
coroada rainha 
de bateria da 
Independente da 
Praça da Ban-
deira. O evento 
acontece na qua-
dra da agremia-
ção, em São João 
de Meriti, a partir 
das 17h, com en-
trada franca.

Esta coluna de seis leitores descobriu que o caldo entornou entre Neymar Jr 

e a cantora Gabily. O craque, que até então era muito amigo da moça, não 

quer vê-la nem pintada de ouro. A gente explica o motivo: Neymar não gos-

tou nadinha dos boatos de que Gabily estaria vivendo um affair com ele. Nos 

bastidores há quem diga que a própria estaria ventilando a informação por 

baixo dos panos. Conclusão: Neymar tratou de dar unfollow na cantora e a 

amizade deu ruim. Já Gabily ainda segue o jogador.   

‘By Rafa’ é o nome da nova coleção de uma marca beach fashion bem badalada 
no Brasil e quem assina os modelos é a irmã de Neymar, Rafaella Santos. “Eu 
sou apaixonada pelos biquínis da Hypnotize! Estou super animada e orgulhosa 
com a parceria. Quando elas me disseram que eu ganharia minha própria 
coleção, com cores lindíssimas inspiradas em modelos que já adoro, não 
consegui ficar de fora dessa. Amei”, contou Rafa que até posou para o catálogo 
de fotos para a divulgação.

REPRODUÇÃO

Brasileira e massagista em Los Angeles, nos Estados Unidos, Camila Perez é quem cui-
da do corpo e, especialmente, do bumbum da celebridade mais comentado do mundo: 
Kim Kardashian. A influencer bate ponto duas vezes por semana no estúdio  para fazer 
a massagem chamada Massagem High Definition e poder ficar com o popozão na nuca.

BUMBUM NA NUCA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

VIZINHA PROCESSA 

LUANE DIAS 

Luane Dias e Deborah Loren, 
vizinha de porta de um 
condomínio em Jacarepaguá, 
vão estar frente a frente, hoje à 
tarde, no 16º Juizado Especial 
Criminal do TJRJ, na Taquara, 
para uma audiência de acordo 
de um processo de injúria e 
difamação movido pela dona 
de casa contra a ex-
participante de ‘A Fazenda’. No 
início de setembro, as duas 
protagonizaram uma confusão 
no corredor do 5º andar por 
conta da utilização da área 
comum do prédio para a 
pintura de ferros. Deborah teria 
sido chamada de ‘cracuda’ e 
‘piranha’ por Luane, após 
reclamar do cheiro forte de 
tintas e ter sugerido que o 
serviço fosse feito dentro do 
apartamento da ex-peoa. 
Além de ter feito um Boletim 
Policial , Deborah também 
registrou as ofensas e 
xingamentos no livro de 
ocorrência do condomínio e 
pediu providências ao 
proprietário do 
apartamento, que segundo 
ela, não é Luane Dias.

Bárbara Evans resolveu colocar um ponto final na 

polêmica levantada por uma seguidora, após várias 

fotos de biquíni feitas, recentemente, durante uma 

viagem para Angra dos Reis. A internauta ‘aconse-

lhou’ a ex-campeã de ‘A Fazenda 6’ melhorar a edição 

de suas fotos para esconder as imperfeições.

“Antigamente eu usava muito Photoshop. Para ce-

lulite, estria, essas coisas. Eu usava muito, confesso. 

Hoje em dia, a única coisa que uso é o realce. Já diminuí 

muito o meu braço? Já. Já tirei muito essa gordurinha 

daqui. Mas acho que a gente tem que se aceitar. Ok, 

te incomoda? Mas você não tem que tirar isso da sua 

vida real, das suas fotos. Se vocês derem zoom nas 

minhas fotos, dá para ver a celulite, as manchas que 

tenho, as estrias. Não tirei nada disso, e não me arre-

pendo”, revelou Bárbara.
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COLUNA

ESPLANADA

 N O número de ataques cibernéticos – incidentes 
e vulnerabilidades - às redes do governo cresceu 
nos últimos meses. Conforme dados do Centro de 
Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos 
de Governo (CTIR-Gov), vinculado ao Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI) da Presidência da 
República, este ano já foram 2.269 registros de vul-
nerabilidades que, após processo de triagem, são 
classificadas como fragilidade das redes de com-
putadores que permitem a “exploração maliciosa e 
acessos indesejáveis ou não autorizados”

Notificações 
 N Além das vulnerabilida-

des, o GSI registra mais de 
22 mil notificações, sendo 
5,2 mil incidentes (even-
tos que, após processo de 
triagem, são caracteriza-
dos como adverso, confir-
mado ou sob suspeita).

Vazamento 
 NEntre os incidentes con-

firmados, 324 estão classifi-
cados como “vazamento de 
informação” e mais de mil 
como “fraude”. Em novem-
bro, o órgão do GSI emitiu 
dois alertas contra “ações 
maliciosas para criptogra-
far arquivos ou bancos de 
dados de instituições”.

Coronelismo
 N Na carta enviada ao Su-

premo Tribunal Federal 
contra a reeleição dos 
presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), dez 
partidos afirmam que 
o sistema representati-
vo brasileiro não “com-
porta  o  coronel ismo 
parlamentar”.

Sucessão 
 N As legendas que assinam 

o documento somam, na 
Câmara, 190 deputados – 
bancada alinhada ao líder 
do PP, Arthur Lira, que 
pretende se lançar à su-
cessão de Rodrigo Maia. O 
Supremo Tribunal Federal 
decide na sexta se Maia e 
Alcolumbre poderão ten-
tar a reeleição.

 Vídeo
 N A reunião da diretoria 

da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
na terça, 1º, contou com 
participação atípica. O 
presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre, entrou 
no encontro por videocon-
ferência para defender a 
redução da tarifa de ener-
gia cobrada no Amapá.

Unanimidade 
 N  Foi prontamente aten-

dido: a diretoria da agên-
cia aprovou, por unanimi-
dade, a redução de 4,12% 
no valor da tarifa da ener-
gia elétrica no estado para 
os próximos 12 meses.

Aglomeração 
 N Alheios ao aumento de 

casos de covid-19, verea-
dores e prefeitos eleitos 
fazem peregrinação pelo 
Congresso Nacional. Além 
da aglomeração nas filas e 
entradas dos anexos, ocu-
pam recepções de gabine-
tes que mantêm alguns 
servidores em trabalho 
presencial.  

Santuário 
 N O Santuário Nacional 

de Aparecida posiciona à 
coluna que, no momento, 

não há nenhum religio-
so com testagem positiva 
para o novo coronavirus. 
Afirma ainda que segue as 
orientações das autorida-
des sanitárias, no que se 
refere aos cuidados com 
a saúde dos Missionários 
Redentoristas que atuam 
na Basílica.

Contrato
 N O PT pediu à Procura-

doria-Geral da República 
que investigue a possibi-
lidade de crime de cor-
rupção na contratação de 
Sergio Moro pela empresa 
norte-americana de con-
sultoria Alvarez & Marsal. 
Secretário-geral do parti-
do, o deputado Paulo Tei-
xeira (SP) quer que sejam 
apurados “valores e condi-
ções” do contrato.

Importação 
 N A associação que repre-

senta importadores de 
veículos, Abeifa, enviou 
à Secretaria Especial de 
Comércio Exterior do Mi-
nistério da Economia ofí-
cio solicitando a redução 
do imposto de importação 
dos atuais 35% para 20%. 
“O setor está no limite da 
exaustão financeira”, diz a 
entidade.

VULNERABILIDADES

ARRAES  

 N Derrotada pelo primo João Campos (PSB) na disputa pela 
Prefeitura do Recife, Marília Arraes nega, por ora, a intenção de 
se candidatar ao governo do estado em 2022. À coluna, a petista 
diz que vai continuar a se dedicar a seu mandato de deputada 
federal “inclusive com perspectiva de candidatura à reeleição”. 

“Quando mulheres 

são incisivas, 

são vistas como 

arrogantes. Homens 

com mesmo 

comportamento são 

admirados”

O 
ano de 2021 começará com mu-
lheres ocupando cargos impor-
tantes. Kamala Harris será a pri-

meira vice-presidente mulher dos Es-
tados Unidos que ainda terá a primeira 
procuradora-geral negra da Califórnia 
e a primeira mulher de origem asiática 
no Senado, entrando para a história ao 
proporcionar mais representatividade 
às mulheres negras.

Um outro exemplo de mulher na li-
derança será Michele Flournoy. O pre-
sidente eleito dos Estados Unidos, Joe 
Biden, deve nomeá-la como chefe do 
Pentágono, também como a primeira 
mulher a ocupar o cargo. Mesmo ven-
cida essa etapa, ao alcançar posições 
de liderança, elas ainda encontram 
novas dificuldades.

Em sua pesquisa, a Harvard Busi-
ness Review afirma que, uma vez na 
posição de gestoras, elas devem lidar 
com questões culturais e comporta-
mentais em relação ao que se espera 
do comportamento feminino. Geral-
mente, a expectativa é que sejam afe-

H
oje, dia 3 de dezembro, é ce-
lebrado o Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência. 

Já início dizendo que deveria ser da 
pessoa com (d)eficiência pois, é ne-
cessário sermos muito eficientes para 
vivermos em uma sociedade deficien-
te, repleta de obstáculo em que a cada 
dia, direitos já conquistados são des-
respeitados ou deslegitimados. São 
negados a nós, o direito de sermos 
diferentes e termos possibilidades e 
singularidades respeitadas.

Para construirmos uma sociedade, 
uma Educação para todos, é necessá-
rio perguntarmos para que TODOS? 
Estamos abertos, para aqueles e aque-
las que fazemos Educação inclusiva na 
escola e no conviver da sociedade? Se 
na escola e na sociedade não couber a 
diversidade de sujeitos, com suas es-
pecificidades, se não garantirmos uma 
Educação de qualidade com equidade 
e respeito, trazendo, ofertando recur-
sos diferentes e provendo formações 
continuadas de todos que compõem o 
espaço educacional para apreenderem 
a reeducar o olhar e o agir com a diver-
sidade, estaremos criando leis para o 
vazio, para um TODOS que não existe.

Os sujeitos são tão únicos quantos 
são as modalidades de aprendizagem. 
Respeitando tempo, necessidades e 
recursos de cada criança, jovem ou 
adulto e, acima de tudo, promovendo 
a construção de ambientes formativos 
com laços de afeto e compromisso com 
o ato de educar. Equidade é respeito a 
diversidade.

Ofertar a diferença de recursos 
para atender as necessidades singula-
res, olhando para cada um como único, 
teceremos uma Educação para todos. 
Pessoas são diferentes e têm direitos 
iguais. Na diversidade, para a igualdade 
existir é necessário equidade, estimular, 
fazer emergir potencialidades, não com 

Inclusão para além da caridade

Mulheres e liderança: além da questão social

Ângela Mathylde 
psicanalista e 
psicopedagoga

 

Maria Dolores 
aut.”Favorecendo 
inclusão pelos 
caminhos do 
coração”

tuosas e delicadas, enquanto as mes-
mas qualidades não são esperadas de 
um chefe homem, por exemplo. Dele, 
tradicionalmente, se espera força e 
competência.

Quando as mulheres são muito in-
cisivas, são vistas como arrogantes, 
já os homens com mesmo comporta-
mento são admirados. Mesmo sécu-
los depois do fim da escravidão, elas 
seguem sofrendo as consequências da 
marginalização. A indicação de Kama-
la mostra que a representatividade fe-
minina negra social ainda é baixíssima 
e o preconceito enraizado no mundo 
prejudica a vida da mulher negra, afe-
tada em várias áreas.

caridade, e sim com dignidade. 
Promovendo políticas públicas, for-

mação de educadores, estrutura ade-
quada para pessoas com deficiência, 
cuidando e acolhendo educadores e 
educandos.

Incluir é construir lugares de per-
tencimento, é fazer com que todos os 
lugares sejam espaços de luz e sol para 
cada ser existir em sua máxima potên-
cia, legitimidade, criatividade e hu-

manidade. Incluir é desfazes “nós” en-
quanto substantivo, e reconstruir um 
“Nós” pronome plural refazendo laços 
de ligação do humano do humano, de 
belezura, fraternura e companheiris-
mo que brilham naquilo que o huma-
no tem de mais valioso em si: a sensi-
bilidade, a poética, a poesia de viver a 
vida com leveza e alegria. Deste modo, 
vamos investir e acreditar no Educa-
dor, no Educando e no ato de educar!

O cenário brasileiro, por sua vez, 
também caminha para uma mudança 
com a ampliação desse debate e a ini-
ciativa das brasileiras afrodescenden-
tes. O problema atinge, desde padrões 
culturais, até a questão da empregabi-
lidade e oportunidades profissionais. 
Muitas mulheres negras são menos-
prezadas ou têm sua capacidade tes-
tada constantemente. Além do pre-
conceito de gênero, a questão racial é 
outro problema que complica o suces-
so na carreira.

Os preconceituosos não aceitam 
que uma mulher negra possa ser in-
teligente, independente financeira-
mente e bem sucedida. As mulheres 
lutam veemente contra esse tipo de 
discriminação, que pode ser comba-
tida, até mesmo por atitudes simples, 
como a representatividade pelo cabe-
lo. Aos poucos, o cenário está sendo 
modificado e descontruído pela força 
e resistência desse público, marcando 
cada vez mais presença em todas as 
áreas sociais.

Embora a sociedade tenha avança-
do ao longo dos últimos anos, ainda há 
um longo caminho a percorrer, afinal, 
a quebra de preconceitos estruturais 
parte de uma questão social para algo 
muito mais além.

REPRODUÇÃO

ESPLANADEIRA

 N# Em comemoração  ao sexto mês do Auddas onDemand, Julian Tonio-
li, sócio da Auddas, oferece dez mentorias gratuitas para empresários. # 1ª 
Bienal Virtual de São Paulo, “Conectando Pessoas e Livros”, começa dia 7. 
# Empreendedora Revelação 2020 dentro do Prêmio Tarsila do Amaral 
vai homenagear mulheres empreendedoras do País. # Bait lança em-
preendimento Igara, com apenas 17 unidades no Leblon, no Rio de Janeiro. 

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

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

@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

ARTE PAULO MÁRCIO
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Leandro Hassum protagoniza primeiro filme de 
Natal brasileiro produzido pela Netflix. “Muita 
gente vai se identificar com os personagens”, diz

COMÉDIA NATALINA 

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

MALHAÇÃO

 n K2 consegue despistar Tato. 
Tato não conta para Keyla sobre 
a gravidez de K2. Lica e Saman-
tha estranham o comportamen-
to de Ernesto e desconfiam de 
Malu. Ernesto pressiona Bóris.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano diz a Cristal que não 
confia nela. Taís e Ester inaugu-
ram a empresa de bugues. Al-
berto pede a Gonzalo que afaste 
Dom Rafael de seu caminho. 
Cassiano encontra Dom Rafael.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha é humilhada na festa 
da Mercúrio e deixa o local para 
não atrapalhar Apolo. Aparício 
se recusa a sair da mansão. Beto 
instiga Tancinha a acreditar que 
Apolo mentiu para ela.

 n Bernardo atira no celular de 
Poderosa e exige que ela fale 
com ele. Bernardo estende o ce-
lular para que Poderosa comece 
a gravá-lo. Ela pede que ele fale 
sobre o roubo do rim de Peppe.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As crianças sentem falta das 
broncas de Ernestina e estra-
nham o sumiço da zeladora. Na 
sala, com uma mala na mão, 
Ernestina se despede do local.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eugênio diz a Ritinha que não 
revelará que a viu, mas teme que 
ela conte sobre Irene. Eurico co-
menta com Dantas a tendência 
de Silvana a jogar.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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sse é “pa ver” — e se divertir. O novo filme de Natal da 
Netflix, ‘Tudo Bem no Natal que Vem’, estrelado por Lean-
dro Hassum, estreia hoje no serviço de streaming e traz para 
o público o melhor do Natal brasileiro: muitas piadas que só 

os encontros de família podem proporcionar, muita uva passa e, claro, os prin-
cipais personagens da noite, o peru e o pavê. 
“Acho que o que é bacana do filme é exatamente trazer esse Natal brasileiro. Muita 

gente vai se identificar, porque toda família tem algum dos personagens que estão no 
filme. Para nós, quanto atores, as cenas ficam ainda mais empolgantes porque a gente passa 

por isso nas nossas famílias. Nos identificamos também”, explica o humorista.
Além de Hassum, o filme conta com Elisa Pinheiro, Miguel Rômulo e Arianne Botelho 

no elenco. A produção narra a história de Jorge, vivido pelo humorista, um pai de família 
que odeia o Natal por fazer aniversário na mesma data e nunca conseguir comemorar. Após 
levar um tombo no dia 24 de dezembro, Jorge passa os próximos anos acordando na véspera 
de Natal, sem lembrar de nada do que aconteceu nos outros 365 dias e tendo que lidar com as 
consequências de tudo o que seu “outro eu” fez. Gravado em dezembro do ano passado, o filme 
estreia em um contexto mundial completamente diferente. Para os atores, esse momento só 
aumentou a importância do filme.

“A mensagem do filme se intensifica ainda mais com esse momento que a gente está vi-
vendo. É muito simbólico. Todos nós somos engolidos por uma rotina louca, de não prestar 
atenção, de não conversar, não estar juntos”, conta Arianne. “Todos nós já estivemos no 

lugar de não ver o ano passar. Veio este ano de 2020 e a gente foi forçado a conviver 
mais em família. Com isso, ficou mais evidente a importância que a gente tem que 

dar para as coisas mais próximas”, completa Hassum.
Essa é a primeira produção de Natal brasileira realizada pela Netflix. 
Para os atores, é uma oportunidade de mostrar para mais de 190 países 

como é o jeitinho brasileiro de comemorar a data. 
“É uma carência que eu não tinha me dado conta que exis-
tia. Eu só percebi realmente que as nossas referên-

cias eram muito distantes quando a minha 
filha de 4 anos perguntou se 

NATHÁLIA DUARTE
nathalia.duarte@odia.com.br

ia começar a nevar porque o Natal estava 
chegando. Nosso filme vai ter uma função de re-

presentar o nosso Natal para a gente e, também, de levar 
nossas referências para os países onde ele será exibido. É uma 

novidade que tem uma função bem importante”, aponta Elisa Pinheiro, 
que vive Laura, esposa de Hassum no longa. “É muito importante a gente 

levar para outros lugares como é a cara do nosso Natal, com brigas, amor, com 
uva passa, especial de fim de ano do Rei. A gente quer mandar essa mensagem e 

sair do estereótipo que existe de representação de Natal”, completa Miguel.

MUDANÇA DE VISUAL
Além das aventuras passadas por Jorge, o filme traz uma história paralela de extrema 

importância e que merece atenção. Trata-se de Aninha, filha de Hassum no filme, inter-
pretada pela atriz Arianne Botelho. No longa, a personagem passa por uma luta contra um 
câncer e, para o papel, a atriz se entregou e raspou a cabeça. “Foi um personagem desafiador 
em vários sentidos. A Aninha me fez olhar a vida com mais sensibilidade. Raspar a cabeça foi 
um processo muito forte, muito importante. Eu achei que a questão estética ia ser grande, 
mas em momento nenhum isso pesou para mim. Todos os outros processos internos que 
eu vivi para contar a história dela foram maiores”, explica a atriz.

PAPEL DO HUMOR
E se os tempos são difíceis, uma boa dose de humor pode ser o respiro que as pessoas 
estão precisando para aliviar todas as tensões de um ano atípico. “Se não fosse a 

cultura, e eu incluo o humor nela, a gente teria enlouquecido dentro de casa. Isso 
só comprovou a importância que a cultura tem no país. O papel do humor 

é fundamental. O humor sempre será filtro da dor. Nós somos parte da 
cura. A comédia é parte da cura e sempre será”, explica Hassum. E qual 

seria o melhor presente de Natal este ano? “Com certeza, seria a 
vacina”, responde o humorista.

Leandro 
Hassum e 
o elenco de 
‘Tudo Bem 
no Natal que 
Vem’: estreia 



Horóscopo

Se trabalha em casa ou com parentes pode encarar 
altos e baixos. Um antigo amor pode reaparecer. A 
dois, seu lado protetor se destaca e pode ganhar 
pontos com o par.

Bom dia para conhecer gente nova, ser criativo e 
resolver assuntos em viagens, mas não descuide da 
saúde. Discussões não estão descartadas no trabalho 
e no relacionamento.

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: berço, binário, canto, cantor, choro, conta, contra, cortina, hora, 
inato, meta, ontem, orate, otário, pior, ponte, ponto, porta, prior, priora, 
rancho, rancor, rebite, retina, riacho, teor, teoria, tina, traco, troca.

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

Terá habilidade com dinheiro, mas precisará trabalhar 
duro. Maneire na possessividade com o par. A paquera 
pode andar mais devagar do que você gostaria, tenha 
paciência com o outro.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Terá pique para definir objetivos. Não exagere nas 
críticas com as pessoas. Brigas podem acontecer no 
romance, mantenha a calma. Quem está só vai arrasar 
na conquista.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Tenha cuidado com viagens e saúde. A família pode 
precisar de ajuda. Seu lado sensual dará as caras na 
conquista, use-o a seu favor. A paixão vai pegar fogo 
no relacionamento.

LEÃO
23/7 a 22/8

A companhia dos amigos será bem-vinda. Uma 
parceria pode ajudar com seus sonhos. Se está só, 
caso passageiro deve pintar. Cumplicidade deverá ser 
o forte a dois.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode pintar promoção no trabalho e melhoras com 
dinheiro. Cuidado com brigas em família. Paquera 
pode não correr como queria. A dois, maneire nas 
críticas ao companheiro.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai abusar da criatividade para sair da rotina. Antes, 
dê conta das tarefas de casa e do trabalho. Programa 
de última hora agita o romance. Alguém de fora 
anima a paquera.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Nem tudo vai correr de acordo com os planos, saiba 
improvisar. Cuide do seu dinheiro. A paixão deve 
esquentar, mas fuja de brigas. Na paquera pode 
enfrentar imprevistos.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Pode querer rever as pessoas queridas, mas tenha 
cautela! Una forças com os colegas no trabalho. 
Supere o ciúme e a possessividade a dois. Abra o jogo 
com a paquera na conquista.

O serviço tem tudo para decolar de vez. Olho aberto 
com informações falsas e fofocas vindas de amigos. A 
paquera pode ficar em segundo plano. Não meça 
esforços para ajudar o par.

A diversão está em alta, inclusive no trabalho. 
Redobre ainda mais a cautela com dinheiro. Será o 
centro das atenções na conquista. O romance estará 
às mil maravilhas.

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

Vinheta de 
fim de ano 
da Globo 
emociona 
A tradicional vinheta de fim de 
ano da Globo foi exibida pela pri-
meira vez na terça-feira e acon-
teceu de um jeito diferente este 
ano. Recursos como animação, 
stop-motion e colagens foram 
usados para que o elenco não pre-
cisasse se encontrar por conta da 
pandemia de coronavírus.

O vídeo também deixou uma 
mensagem valorizando o abra-
ço, que atualmente está proibido 
por conta da covid-19. “Quando o 
novo tempo chegar, abrace”, diz a 
mensagem. O elenco da emissora 
participou de gravações, remotas 
e presenciais, mas sempre indivi-
duais. Todos gravaram ao som da 
música ‘Um Novo Tempo’.

Os internautas se mostraram 
emocionados com o vídeo de fi-
nal de ano da emissora. “To sensí-
vel... Me emocionei com a vinheta 
de fim de ano da rede Globo Cara 
de decepcionado”, disse uma pes-
soa. “Meu sonho de criança era 
ser famoso e participar dessa 
vinheta de fim de ano da globo 
com os famosos”, comentou outra 
telespectadora. 

Marília 
Mendonça 
revela crise de 
ansiedade 
Marília Mendonça fez um gran-
de desabafo através de seu Twit-
ter, ontem. Ela contou que teve 
uma crise de ansiedade, na última 
segunda-feira, e que o motivo foi a 
pandemia de coronavírus e o iso-
lamento social. 

“Anteontem, me deu uma crise 
de ansiedade danada. Fiquei an-
dando de um lado pro outro da 
casa. Não consegui me concentrar 
em nada que me propus a fazer. 
Tentei o curso de inglês, o de espa-
nhol, o de culinária (que inclusive, 
virou fuga nesses tempos), o de 
italiano.. tentei de tudo. Tentei ou-
vir música, tentei ouvir lançamen-
to, tentei ouvir coisa antiga, tentei 
pegar o violão. Liguei a TV. Tentei 
assistir minha série favorita, ten-
tei assistir meu canal de culinária. 
Nada me tirava da cabeça que eu 
estava estagnada, estática no mes-
mo lugar e não tenho pra onde ir”, 
começou ela. 

A sertaneja falou que a músi-
ca ajudou durante um período do 
isolamento. “Assim, como meus 
colegas da música tem se sentido, 
por várias vezes e cada vez mais, 
nesse período sinistro. No come-
ço, parecia um descanso, uma 
fuga, um jeito de dar uma respi-
rada, passageiro... Poxa. Até que 
precisávamos desse tempo pro 
nosso processo criativo. Depois, 
o tempo foi ficando longo, vi mui-
ta gente crescer, vi colegas muda-
rem o mercado, como o Gusttavo 
Lima, com a primeira live naquele 
formato, que movimentou o mer-
cado da música mundial. Isso me 
deu muito orgulho! Respirei fun-
do e encontrei forças para seguir 
o caminho”, disse. 

No entanto, a audiência das li-
ves caíram. “Depois, como tudo 
que deixa de ser novidade, as lives 
caíram a audiência, não serviam 
mais para o entretenimento, as 
pessoas já não tinham mais tanto 
receio”, contou.

REPRODUÇÃO
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RELAÇÃO DE POSTOS DE TROCA:

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

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

BLACK
FRIDAY
Beleza TopBeleza Top 

Junte 3 selos +

29,90R$

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

Batom 
Você decide: rosa 
ou vermelho

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

Você decide: 
Olhos de Boneca 
ou Volume Instantâneo

Rímel 

RIO DE JANEIRO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

próximo a Lojas Americanas) Vila Sta Cecília 
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