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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

22 de dezembro. Essa é a data 
oficial que a CEDAE promete 
normalizar o abastecimento de 

água no Rio de Janeiro.
Mas isso só será possível acontecer se, 

segundo ela, a empresa contratada para a 
manutenção cumprir com os prazos... Como 
a gente já conhece bem a prestação de 
serviços de água aqui na cidade, imagina-
se que vai ser um Natal bem seco para os 
moradores.

Na nossa última coluna, mostramos 
casos de falta d’água em São Cristóvão e 
Anchieta. Os dois na Zona Norte. Daí resolvi 
fazer uma enquete na internet... Não tem 
um lugar no Rio que não esteja com o mes-
mo problema!

A Beth Moura, de Belford Roxo, escreveu: 
“Já são 15 dias. No meio de uma pandemia, 
estamos vivendo essa vergonha. E a CEDAE 
se faz de surda!”

A Adriana Gomes, de Sepetiba, também 
desabafou.

“Não sei mais o que fazer. Tenho cinco 
crianças dentro de casa para dar conta de 
roupa, banho e fazer comida... Mas como?”

Acha que acabou? Nada disso!
Ainda teve a Renata Peçanha, de Campo 

Grande...
“Onde moro, na Estrada do Moinho, água 

não sobe nem com bomba!”
É isso... A gente começou o ano com pro-

blema na água, a tal Dona Geosmina, e vai 
acabar com mais problema! Centenas de 
famílias correndo risco de passar a reta final 
do ano sem ter água nas torneiras.

É muita esculhambação! Pelo visto, a 
Dona CEDAE não se faz só de surda. É negli-
gente também. Mas isso aí a gente já sabe e 
não é de hoje.

3,2,1... É DEDO A CARA!

PINGO NO I 
 n Já não é a primeira vez que o Rio sofre com esses 

problemas de desabastecimento de água... Vira e 
mexe acontece, e o que adoram fazer em períodos 
como esse é aproveitar o momento para aumentar 
o valor dos caminhões-pipa e galões de água.

Ainda ninguém denunciou, mas a coluna vai ficar 
de olho... Ano passado teve picareta que colocou o 
valor para 2.500 reais, na Tijuca. A média de valor 
chega a 300. Então é hora de ficar esperto e vigilan-
te, porque é criminoso, ainda mais quando o povo tá 
num perrengue danado, diante de uma pandemia e 
dependendo de auxílio pra poder segurar sua onda.

Se aproveitar do desespero do outro pra levar 
vantagem não te faz esperto. Só um malandro 
sem caráter.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Tem que fiscalizar pra ninguém cair no conto 

do vigário! 

TÁ FEIO!
 n Que UPAs e Clínicas da Família estão abando-

nadas há um tempão, isso não é novidade... Mas 
faltar medicamento básico como dipirona, já é 
passar dos limites.

Quem chega na UPA do Engenho de Dentro, ad-
ministrada pelo município, não consegue um medi-
camento fácil como esse... Se estiver com febre, nem 
consegue baixar! Tem que ir na farmácia comprar.

“Cheguei lá às 4 da manhã, passando mal e tive 
que voltar pra casa. É muito descaso”, conta Lean-
dro Rosa, morador da Camarista Méier.

Será que eles não sabem que quem procura um 
posto de saúde pra pedir um remédio é porque, tal-
vez, não tenha condições de comprar? Ah, pera lá, né!

A coluna procurou a Secretaria Municipal de 
Saúde, que em nota afirmou que alguns medica-
mentos, por conta do aumento da demanda dos 
últimos dias, estão com o estoque baixo, mas já 
está sendo providenciada a reposição.

Dizer o dia exato que vai repor ninguém quer...
Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 

bonito... Tá cada vez mais largado, e tenho dito.

Natal na seca

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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A água da Cedae não aparece, mas a conta chega!

O período pós-eleitoral até o dia da posse são os 
melhores dias que o recém eleito tem antes de 
enfrentar o batente do novo governo. Apesar da 

larga experiência do prefeito eleito Eduardo Paes, tudo 
pode acontecer, ainda mais em meio a uma pandemia que 
insiste em se agravar, pelo menos até a existência de uma 
vacina comprovadamente eficaz.

Vamos a algumas especulações. Nos bastidores da Câ-
mara de Vereadores, já começou um “tiroteio” entre adver-
sários e até “fogo amigo”. A troca do comando na presidên-
cia do velho Pedro Ernesto teve origem lá atrás, no pedido 
de impeachment de Marcelo Crivella. A casa não perdoou 
Jorge Felippe, que teria incendiado os ânimos contra o 
atual prefeito e depois teria se acertado com o bispo. Os 
vereadores se sentiram abandonados pelo comandante 
do Pedro Ernesto. O que se fala nos corredores da Câmara 
era que Felippe tomava café com Crivella, almoçava com 
Martha Rocha e jantava com Eduardo Paes.

ARTICULAÇÕES A MIL 
O nome mais comentado para se transformar em presidente 
da Câmara é o do vereador Carlo Caiado. Há alguma preocu-
pação com a chegada do vereador ao poder máximo. Embora 
Caiadinho seja querido pelos colegas, Felippe tem consegui-
do apaziguar os ânimos até mesmo do PSOL.

Além disso, o ex-secretário de Justiça de Leonel Brizola, 
Vivaldo Barbosa, lembra que “Paes foi eleito por uma mino-
ria: dos mais de 4 milhões e 800 mil eleitores, pouco mais de 
1 milhão e 600 mil apostaram nele - 33%. Sua legitimidade 
é frágil: que contenha o seu liberalismo voraz, e de seu parti-
do, e não tome medidas drásticas como entregar a saúde a 
grupos privados, nem BRTs para empresas de ônibus e ‘otras 
cositas más’, como o fez anteriormente. A oposição e a resis-
tência serão mais fortes”. 

BASTIDORES

Os alertas para Eduardo Paes

 n O Maracanã vai receber a 
cor laranja nesta sexta, das 
19h às 22h, em homenagem à 
campanha Dezembro Laran-
ja, que alerta para o câncer 
de pele. No Rio, a Sociedade 
Brasileira de Dermatologia 
(SBD) foca nos cuidados com 
a pele (uso de protetor solar), 
na importância do diagnós-
tico precoce e na visita regu-
lar ao dermatologista para 
evitar o câncer de pele, o 
mais frequente no Brasil. 

 n A orelha do vereador cario-
ca Thiago K. Ribeiro deve es-
tar quente. Jovem, com ape-
nas 34 anos, advogado, fun-
dador do Movimento Rio+-
Verde, é um dos cotados para 
assumir a liderança do Go-
verno Eduardo Paes na Câ-
mara. Sua biografia agrada 
o novo prefeito. Ocorre que 
ele é tido pelos colegas como 
“antipático e marrento”. 
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NA CÂMARA
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ALERTA PARA O 
DEZEMBRO LARANJA

Eduardo Paes tem divulgado nomes que vão compor seu governo a partir de janeiro.
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Rio ultrapassa São Paulo 
em média de mortes 

diárias por covid-19 nas 
últimas semanas

RIO DE JANEIRO

Moradores se queixam 
de falha no envio de 
caminhão-pipa pela 

Cedae
RIO DE JANEIRO

Ivy se separa do marido e 
ele sai de casa: ‘optamos 

pelo distanciamento’
FÁBIA OLIVEIRA

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

O Reino Unido ganha fôlego e reconhecimento mundial ao 
largar na frente e ser o primeiro a iniciar a vacinação contra a 
Covid-19. Se os governantes brasileiros deixassem as questões 
políticas de lado e unissem esforços pela imunização, fariam de 
2021 o ano da superação.

Sexta-feira chegou, e sinto-me no dever de lembrar aos ca-
riocas que existem muitas opções gratuitas para a família ao 
ar livre, sem aglomeração: parque da Tijuca, Horto, Aterro do 
Flamengo. Vamos aproveitar a folga merecida, mas de forma 
segura e consciente.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Paes foi eleito 
por uma 
minoria. A 
oposição e a 
resistência 
serão mais 
fortes”
VIVALDO BARBOSA,
Ex-secretário de 
Justiça de Brizola

DANIEL CASTELO BRANCO

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

MORTES POR COVID
Fiocruz alerta para aumento de casos e óbitos. Em reunião com a prefeitura, representantes de 
redes particulares apontam que número de internações é semelhante ao período de abril e maio

O 
Rio ultrapassou a 
cidade de São Pau-
lo em número de 
mortes diárias por 

coronavírus, se considerada 
as duas últimas semanas. O 
alerta foi publicado pela Fio-
cruz na terça-feira, em nota 
técnica do grupo de pesquisa 
‘Monitora Covid-19’. Segun-
do o estudo, a capital carioca 
tem média de 60 mortes diá-
rias contra 35 em São Paulo, 
nos últimos 14 dias.

O Estado de São Paulo re-
cuou esta semana da bandeira 
verde para a amarela, endu-
recendo as medidas de flexi-
bilização, como redução no 
horário de funcionamento do 
comércio. No Rio, a pressão é 
grande por parte das institui-
ções que estudam a pandemia. 
O Comitê Científico, que dialo-
ga com a prefeitura, já sugeriu 
ações mais enérgicas, assim 
como Fiocruz, UFRJ e e Minis-
tério Público do Rio (MP-RJ). 
Mas estado e município ain-
da não anunciaram qualquer 
medida. A Secretaria Munici-
pal de Saúde informou que “a 
prefeitura espera alinhar com 
o governo do estado e então 
informará” se vai adotar as 
recomendações.

Em números absolutos, a 
capital paulistana tem 14.008 
óbitos, e o Rio 13.405. A Fio-
cruz ressalta, no entanto, que 
“São Paulo, que sempre apre-
sentou os piores índices da 
doença, aparece agora em se-
gundo lugar”.

“O número de óbitos do Rio 
de Janeiro nas duas últimas 
semanas (contando retroati-
vamente da data de publica-
ção da nota técnica) foi maior 
que o da cidade de São Pau-
lo. No período mencionado o 
Rio teve 60 óbitos e a cidade 
de São Paulo teve 35. Neste 
período, esses números apre-
sentaram um comportamen-
to um pouco diferentes do res-
tante da pandemia, quando 
São Paulo teve quase sempre 
um número maior de óbitos”, 
explicou a pesquisadora Mô-
nica Magalhães, do grupo Mo-
nitora Covid-19.

TESTAGEM EM MASSA
A Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) vai iniciar o pro-
grama de ampliação de tes-
tagem para Covid-19, nesta 
sexta-feira. O agendamento 
começa nesta quinta-feira 
por meio do aplicativo Da-
dos do Bem. Inicialmente, 
os testes serão realizados 
em três unidades de saúde: 
no Hospital Estadual Alber-
to Torres e na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
Colubandê, em São Gonça-
lo; e no Hospital Regional 
do Médio Paraíba Dra. Zilda 
Arns, em Volta Redonda. A 
capacidade total será para 
1.500 exames por dia.

UPA da Penha 
tem sala de 
espera lotada 
e pouco 
distanciamento

Taxa de ocupação 
de leitos no Rio 

está em 92% na 
rede do SUS

EM STA CRUZ

 NO governador Claudio 
Castro, durante anúncio de 
construção de laboratório em 
Santa Cruz, na Zona Oeste, 
disse que não haverá lockdo-
wn no estado. “Não daremos 
passo atrás nenhum. O que 
estamos fazendo é traba-
lhando mais ainda na aber-
tura de leitos. Não adianta 
tomar medidas, a população 
não vai respeitar. Nosso dever 
é melhorar a fiscalização”.

“Vivemos um triste ce-
nário no nosso país com 
perdas de vidas que ti-
nham sonhos e projetos. 
Amigos, familiares, co-
nhecidos e desconhecidos, 
tudo por causa de um vírus 
que atacou o mundo. Nós 
vamos nos unir para com-
bater isso. Iremos sair vi-
toriosos e mais fortes no fi-
nal. Precisamos compreen-
der o tamanho do desafio”, 
disse Eduardo Pazuello, 
ministro da Saúde.

Castro não 
fará lockdown

São Paulo recuou 
da bandeira verde 
para a amarela 
e endureceu a 
flexibilização

 > Com a taxa de ocu-
pação na rede do SUS 
(leitos de unidades mu-
nicipais, estaduais e fe-
deral) em 92% —enfer-
maria, 85% — o governo 
do estado abrirá leitos 
cofinanciados, ou seja, 
custeados pelo estado. 
Serão 1.053 leitos de UTI 
e 126 leitos com suporte 
ventilatório espalhados 
nas nove regiões de saú-
de. O impacto financei-
ro dessa norma é de R$ 
157 milhões, informou a 
Secretaria de Estado de 
Saúde, durante audiên-
cia virtual da Comissão 
da Saúde da Alerj.

Procurada, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
informou que “a prefei-
tura e o governo do es-
tado vêm negociando a 
ampliação de leitos nas 
unidades municipais”, 
sem detalhar como e 
quando eles serão am-
pliados. Já o Ministério 
da Saúde não retornou 
os questionamentos.

O secretario estadual 
de saúde, Carlos Alber-
to Chaves, afirmou que 
esses leitos terão que ser 
regulados integralmente 
pelo estado.

“Há uns 15 dias, com 
os aumentos progres-
sivos, fomos às unida-
des públicas e outras 
não-públicas, mas que 
estavam habilitadas, e 
encontramos algumas 
não-conformidades em 
relação à regulação”.

Rio ganha 
1.053 leitos 
de UTI

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Comitê Científico cobra medidas mais enérgicas
 > O Comitê Científico fez 

uma reunião com a prefei-
tura na última quarta-feira 
para sugerir medidas mais 
enérgicas no combate à co-
vid-19. A ata, publicada no 
Diário Oficial, descreve que 
um representante da Uni-
med disse, durante o en-
contro, “que o cenário em 
sua rede de unidades é de 

grande pressão, com número 
de atendimentos maior que 
os registrados em abril e maio 
deste ano”, além de “grande 
demanda por internações de 
clínica médica e UTI SRAG 
(Síndrome Respiratória Agu-
da Grave)”. O representante 
da Rede D’Or afirmou no en-
contro que “em sua rede, hou-
ve um aumento nas últimas 

quatro semanas, inicialmente 
em pacientes menos graves 
e atualmente pacientes mais 
graves”.

O Comitê Científico suge-
riu à prefeitura que adote al-
gumas medidas de restrição, 
como: vedar a permanência 
na areia da praia e o banho de 
mar, além de proibir a prática 
de atividades esportivas indi-

viduais e coletivas; escolas e 
creches municipais e conve-
niadas fechadas; restringir 
o horário de funcionamen-
to de bares e restaurantes 
até às 22h; vedar pistas de 
dança; fiscalizar e diminuir 
a lotação de ônibus, BRT e 
VLT para até 50% da capa-
cidade, mantendo em uso 
toda a frota de ônibus.

DIVULGAÇÃO

GABRIEL SOBREIRA
gabriel.sobreira@odia.com.br
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Moradores se queixam de falha no 
envio de caminhão-pipa da Cedae
Mais de 40 bairros devem ser afetados por problemas no abastecimento de água nesta sexta-feira

O
s moradores de um 
c o n d o m í n i o  n o 
Méier, Zona Norte do 
Rio, estão mobiliza-

dos para driblar a falta d’água 
que atinge o prédio na Tra-
vessa Teixeira, no bairro, des-
de o último dia 25. As contas 
da concessionária, no entan-
to, não param de chegar. Até 
mesmo a fatura que vence em 
fevereiro já foi entregue. E esse 
desabastecimento já rendeu 
multa de R$ 1,35 milhão da 
Agência Reguladora de Ener-
gia e Saneamento (Agenersa) 
na Cedae.

O leitor Enorê Rodrigues 
denunciou a situação ao O 

Dia, que esteve no prédio 
ontem. O problema no forne-
cimento de água, consequên-
cia de uma falha na bomba 
na Elevatória do Lameirão, 
atingiu cerca de 26 localida-
des na quinta-feira, segundo 
a Cedae. A estimativa é que 
hoje este número salte para 
mais de 40.

Os condôminos do Méier 
precisaram contratar dois 
caminhões-pipa na última 
semana e pedirão mais um. 
Síndico do prédio, Domingos 
José da Silva diz que tentou 
chamar o caminhão de abas-
tecimento da Cedae, mas não 
houve entrega. O gasto na 
compra de água foi de R$ 1 
mil.

“Desde o dia 25 estamos 
sem água. Na quinta-feira vol-
tou a cair um filete e parou. 
Vou precisar contratar um 
terceiro caminhão-pipa. Te-
mos duas pessoas acamadas 
que necessitam de tratamen-
to delicado no prédio, muitos 
idosos”, conta Domingos.

Para fugir da falta d’água, 
Enorê Rodrigues, 71, levou a 
família para a casa de praia em 
Itaipuaçu, em Maricá, Região 
Metropolitana do Rio. “É óti-
mo ter uma casa de veraneio 
para ir quando quiser, mas não 
por necessidade”, comenta. O 
aposentado, que é operado no 
coração, retornou ao Méier na 
quarta-feira ao ser informado 
de que a água voltara, mas o 
abastecimento durou pouco.

“Sou cardiopata operado, 
diabético e hipertenso. Imagi-
na eu ficar em um prédio sem 
água? Preciso de uma alterna-
tiva que não me prive do direi-
to à água”, cobra.

Irritados, os moradores 
estudam processar a conces-
sionária por danos morais. 
“Eles nunca repassam descon-
to para a gente. No início do 
ano gastamos muito dinheiro 
com água mineral, por conta 

A Defensoria Pública do 
Rio oficiou novamente a 
Cedae com prazo de 24 ho-
ras para que sejam presta-
das informações mais cla-
ras quanto ao rodízio efe-
tuado, além do motivo de 
algumas localidades que 
não se encontram na área 
afetada continuarem sem 

o fornecimento do servi-
ço por prazo superior ao 
razoável.

O órgão acompanha 
os resultados do plano de 
manobra informado pela 
Cedae para avaliar se os re-
sultados realmente trou-
xeram efetividade ou se as 
interrupções persistem.

A Companhia também 
foi questionada sobre as 
medidas compensatórias 
e de ressarcimento pelos 
impactos ao consumidor. A 
Cedae informa que presta-
rá as informações solicita-
das no prazo e ressalta que 
já vem mantendo contato 
com a Defensoria Pública.

Defensoria cobra transparência em 24h

da geosmina. Agora, com ca-
minhão-pipa e comprando 
água na rua. Não tem a menor 
condição” critica a aposentada 
Marlene Resende.

A Cedae informou que en-
viará hoje um carro-pipa ao 
local.

Em Realengo, Zona Oeste 
do Rio, a cozinheira Maria 
de Jesus, 50, vive a aflição de 
depender da água para tirar 
o sustento da família, além 
das necessidades básicas da 
casa. A maranhense precisou 
fechar o restaurante durante 
a pandemia e vinha obtendo 
renda com a venda de quen-

 N A Cedae diz que organiza pro-
cedimento para que, a partir da 
próxima semana, os clientes 
que moram nas áreas afetadas 
pelo serviço na Elevatória do 
Lameirão, que não possuem 
medidor de consumo e que se 
sentiram prejudicados, possam 
dar entrada no processo admi-
nistrativo e solicitar a revisão 
de suas contas. Já no caso dos 
clientes que têm medidor de 
consumo, a cobrança é feita por 
meio da leitura do hidrômetro, 

isto é, daquilo que foi efetiva-
mente consumido e medido 
pelo equipamento.

Por meio do Gabinete de Cri-
se que foi criado com a presença 
de empregados da Companhia e 
membros do MPERJ, Agenersa, 
Defensoria Pública e Fiocruz, a 
Cedae diz que vem trabalhan-
do para dar transparência e ce-
leridade a várias decisões que 
estão sendo tomadas.

“A Companhia visa medidas 
não apenas na área operacional, 

mas também visando a verifica-
ção das contas daqueles clien-
tes que não possuem medidor 
de consumo”, diz a nota.

A Cedae diz que está empe-
nhada – juntamente com a em-
presa contratada – a ter o mo-
tor da Elevatória do Lameirão 
recuperado entre os dias 17 e 18 
de dezembro e, após um período 
de até cinco dias de instalação, 
colocar a elevatória para operar 
com 100% de sua capacidade 
até o Natal.

RESSARCIMENTO

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Sou cardiopata 
operado, diabético e 
hipertenso. Preciso 
de uma alternativa 
que não me prive do 
direito à água”

ENORÊ RODRIGUES, 
aposentado

Clientes poderão abrir processo na próxima semana

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

Enorê Rodrigues, 71, foi para a 
casa de praia em busca de água

tinhas de comidas nordes-
tinas. Maria de Jesus conta 
que após seu caso repercutir 
na imprensa, um carro da 
Cedae foi à sua casa na quar-
ta-feira e prometeu o abas-
tecimento de água. Mas, ela 
não obteve mais notícias da 
promessa.

“Caiu um pouco de água 
aqui na minha casa na ma-
drugada (de ontem). Deu 
para lavar metade da louça. 
Mas preciso de água para 
trabalhar. Estamos cheios 
de contas para pagar. A es-
perança veio quando caiu 
água na torneira, mas durou 
pouco. Não dormimos direi-
to. Ficamos olhando se está 
caindo água”, conta a cozi-
nheira que vive com o mari-
do, dois filhos de 9 e 11 anos, 
uma filha de 30 anos que é 
deficiente auditiva e visual, 
e a neta de quatro anos. 

A Cedae informou que on-
tem a área de Realengo este-
ve com redução no abaste-
cimento e será reabastecida 
hoje. A empresa ressalta que 
o imóvel de Maria não possui 
cisterna e a caixa d’água fica 
acima do segundo andar, o 
que impossibilita o abasteci-
mento por carro-pipa.
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Paes anuncia 
novos nomes 
para sua equipe 
de governo
Prefeito eleito do Rio destaca desafio na área de 
transporte e reafirma o foco nas questões raciais

DANIEL CASTELO BRANCO

O 
prefeito eleito do 
Rio, Eduardo Paes 
(DEM), anunciou, 
ontem, seis novos 

nomes, sendo quatro deles 
mulheres, que vão ocupar 
secretarias de seu futuro 
governo. 

A economista Maína Celi-
donio, que tem especialização 
em mobilidade urbana, será 
secretária de Transporte. “En-
tendo que aqui está o maior 
desafio da prefeitura. No caso 
do transporte temos muitos 
problemas, mas tenho certe-
za de que a Maína tem tudo 
que é necessário para resolver 
esta situação”, disse Paes.

Joyce Trindade, que traba-
lha com políticas públicas, 
foi designada para a Secreta-
ria da Mulher. Ao anunciá-la, 
Paes reafirmou a prioridade 
para as questões raciais e de 
direitos da mulher.

“Deixei claro para ela a 
importância de ter mais uma 
mulher negra no primeiro 
escalão do governo. Nós va-
mos trabalhar para um go-
verno antirracista”, pontuou 
o prefeito eleito.

A ex-deputada Laura Car-
neiro, eleita vereadora, as-
sumirá a Secretaria de As-
sistência Social. Ela presi-
diu comissão de Seguridade 
Social e Família e ajudou na 
elaboração da Lei Orgânica 
da Assistência Social.

Washington Fajardo, que 
já trabalhou no governo de 
Paes e é arquiteto e urbanis-
ta, vai assumir a Secretaria 
de Planejamento Urbano.

O nome escolhido para a 
Secretaria de Esporte é Gui-
lherme Schleder, antigo chefe 
de gabinete de Paes e sucessor 
de Pedro Paulo na Casa Civil.

“A prefeitura desmontou 
toda a estrutura da Secreta-
ria de Esporte, vimos as Vilas 
Olímpicas ficarem abando-

nadas. Com a experiência do 
Guilherme tenho certeza de 
que teremos muitos resulta-
dos”, afirmou o prefeito eleito.

Outro nome anunciado 
por Paes foi o de Thalita Ga-
lhardo, que será a subprefei-
ta de Jacarepaguá.

CARGOS CONFIRMADOS

Além dos secretários defini-
dos ontem, outros já foram 
anunciados, além de cinco 
subprefeitos. Daniel Soranz 
vai comandar a Secretaria 
Municipal de Saúde. O de-
putado federal Pedro Paulo 
(MDB) assumirá a Secretaria 
de Fazenda. 

À frente da Secretaria da 
Juventude, estará Salvino 
Oliveira Barbosa. Ana Lau-
ra valente Secco ficou com a 
Secretaria de Conservação e 
Marli Peçanha, com a Ação 
Comunitária. 

O deputado federal Mar-
celo Calero assumirá a Secre-
taria de Integridade Pública.

 N Os novos escolhidos para co-
mandar as secretarias munici-
pais do Rio já listaram alguns 
desafios.

“Temos que trabalhar inte-
grados e criar metas. A fome 
no Rio aumentou e, em função 
da pandemia, as pessoas estão 
mais pobres”, afirmou Laura 
Carneiro, da Assistência Social.

Já Marina Celidonio, titular 
da Secretaria de Transporte, en-
frentará: linhas que sumiram das 

ruas, problemas no BRT, que tem 
mais de 50 estações fechadas e 
poucos veículos, além da crise 
nas empresas de ônibus e greves.

“A prefeitura tem que ter 
mais capacidade de gestão, 
monitoramento e fiscalização 
para garantir a qualidade do 
serviço para o usuário”, disse.

Guilherme Schleder, da Se-
cretaria de Esporte, contou que 
vai retomar projetos esportivos 
que estão parados.

DESAFIOS E INTEGRAÇÃO 

Planos para a cidade em 2021

Deixei claro a 
importância de ter 
uma mulher negra 
no primeiro escalão 
do governo. Vamos 
trabalhar para um 
governo antirracista

EDUARDO PAES, prefeito 
eleito

Eduardo Paes apresentando sua equipe durante coletiva: quatro mulheres entre os seis novos nomes

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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 N ODIA: Quais são os pro-
jetos para a pasta?

 LMARCELO CALERO: É pre-
ciso primeiro entender o que 
significa a Secretaria de In-
tegridade. Ela significa não 
entrar em formalidades, já 
que para isso a gente já tem 
outras ferramentas dentro 
da prefeitura, como as audi-
torias. Ela vai ter um olhar 
macro para a necessidade 
que a gente tem de criar obs-
táculos para que não haja 
corrupção. Para sintetizar 
isso: é nosso trabalho criar 
obstáculos para impedir que 
haja desvios. Eu identifiquei 
dois desvios.

RICARDO SCHOTT

ricardo.schott@odia.com.br

 >  O DEPUTADO FEDERAL MARCELO CALERO, 
38 anos, coordenador de campanha do prefeito 
eleito Eduardo Paes, descobriu que faria parte da 
prefeitura do Rio durante uma entrevista em que 
Paes anunciou sua entrada na Secretaria Muni-
cipal de Governo e Integridade Pública. Calero 
já havia sido secretário de Paes em 2015, mas na 
pasta da Cultura. Assumiu depois como ministro 
da Cultura no governo Michel Temer, mas largou 
o cargo após denunciar pressões para rever um 
parecer técnico desfavorável a interesses pessoais 
do então ministro-chefe da Secretaria de Gover-
no do Brasil, Geddel Vieira Lima. “Vi de perto o 
que muita gente só ouve falar, que é a corrupção”, 
afirma em entrevista exclusiva ao DIA.

ENTREVISTA MARCELO CALERO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E INTEGRIDADE PÚBLICA

‘Criaremos um ambiente 
desfavorável para a corrupção’ 

DIVULGAÇÃO/CÂMARA

 N Quais são?

 L São os de finalidade e o de 
recursos. Quando você tem 
um secretário que queira se 
valer de seu cargo para con-
seguir alguma vantagem em 
sua secretaria, é de finalida-
de, já que você usa a secre-
taria para uma finalidade 
privada e não pública. Não 
temos a pretensão de acabar 
com a corrupção, mas quere-
mos que exista um ambien-
te desfavorável para que ela 
aconteça, aumentar os custos 
dela. A pilantragem é igual a 
água: ela sempre acha onde 
escoar, de burlar os obstácu-
los que são impostos. E nossa 

missão é colocar o maior nú-
mero de obstáculos possíveis. 

 N Que ferramentas serão 
usadas?

 L Temos dois motes: vigilân-
cia permanente e tolerância 
zero. Entendemos que as au-
toridades e os agentes políti-
cos que ocupam os mais altos 
cargos da gestão precisam ser 
monitorados. Estamos lan-
çando na transição um ques-
tionário que inclui perguntas 
aos secretários sobre sua vida 
pessoal, seu patrimônio, sua 

renda, hábitos de consumo e 
de vida de seu cônjuge, sua 
família. Queremos ter um pa-
norama amplo para verificar 
sinais exteriores de riqueza. 
 Se o sujeito tem vida de 
servidor público e está todo 
fim de semana num iate 
em Angra dos Reis, a gente 
quer saber a quem pertence 
aquele iate. Caso pedíssemos 
apenas a declaração de im-
posto de renda, talvez aque-
le iate nem estivesse lá. Que-
remos ir além do normal. 
 Não queremos fazer uma 
caça às bruxas e sim proteger 

os bons servidores, que são 
a imensa maioria do nosso 
corpo. Vamos também criar 
o reportante do bem e hotli-
ne disque-denúncia. Todas as 
vezes em que o servidor for 
chamado a fazer algo com o 
qual ele não concorde, por 
razões éticas e morais, eles 
usam o serviço. Ou vão nos 
buscar para que possamos 
protegê-los do ponto de vista 
funcional e garantir que não 
haverá retaliação por parte 
de seu superior hierárquico. 
 Além disso, nos primeiros 
cem dias, vamos mandar para 
a Câmara um projeto de lei 
que inclui o Estatuto Cario-
ca da Integridade Pública e 
o Estatuto de Transparência 
e Gestão de Dados. Quando 
se fala de integridade públi-
ca, fala-se de transparência, 
de tudo que se gasta e se gera 
em termos de dados. Isso tem 
que estar num banco de da-
dos fácil de ser manuseado e 
de ser acessado. Para que se 
tenha uma maior integridade 
pública, você precisa de ferra-
mentas eletrônicas mais uti-
lizáveis, para diminuir o con-
tato entre o cidadão e o ser-
vidor. Isso faz com que haja 
garantia de tratamento iso-
nômico. Ninguém vai ter me-
lhor ou pior tratamento por 
conta de questões pessoais.

 N Você cuidou da pasta de 
cultura no governo Temer 
e saiu após fazer denún-
cias contra o Geddel. Qual 

aprendizado você tirou 
disso para a nova pasta?

 L Eu encarei aquilo que mui-
tas vezes a gente só ouve di-
zer, que é a corrupção. A gen-
te lê nos jornais, mas a situa-
ção com a qual eu me deparei 
foi essa: eu, um servidor de 
carreira, recebendo a ligação 
de um Ministro de Estado pe-
dindo que eu fizesse interven-
ção num órgão federal para 
que uma obra de interesse 
pessoal dele fosse autoriza-
da. E depois descobrimos que 
o edifício que ele queria libe-
rar era parte de um esque-
ma de lavagem de dinheiro.  
 Tive muitas certezas e a 
principal delas é que sempre 
vale a pena fazer a coisa certa. 
Dou aula de ética e falo mui-
to com meus alunos: jamais 
cruze a linha entre o certo e o 
errado, porque é um caminho 
sem volta. Você vai deparar 
com situações que você talvez 
nem imaginasse. O esquema 
no qual você acaba adentran-
do é muito maior do que pode-
ria enxergar à primeira vista. 
 Comecei a estudar as ferra-
mentas que existem para que 
situações como essa sejam 
mitigadas. Eu fui persegui-
do pela gestão Michel Temer. 
Tive que me licenciar do meu 
cargo de carreira, fiquei fora 
do Itamaraty (Marcelo é di-
plomata) por quase dois anos. 
Sei o que sofri por ter feito o 
certo, mas valeu muito a pena 
ter pago aquele preço.
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DE OLHO NA PRÓXIMA META
Após chegar aos 750 gols como 

profissional, o astro Cristiano Ronaldo, 

da Juventus, mira os 800 gols.

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

VASCO

O adeus à Sul-Americana
Cruzmaltino é derrotado pelo Defensa y Justicia  por 1 a 0 e é eliminado em casa

O 
Vasco voltou a jogar 
mal e sofreu mais 
uma derrota na tem-
porada, dessa vez 

contra o Defensa Y Justicia, 
sendo eliminado nas oitavas 
da Sul-Americana. Mesmo 
com a maior posse de bola, o 
time de Ricardo Sá Pinto per-
deu por 1 a 0, em São Januário, 
com gol Hachen. 

O Cruzmaltino começou 
o jogo melhor, com posse de 
bola e marcando sob pressão. 
Aos dez minutos, o time cario-

ca quase abriu o placar com 
Ribamar, que finalizou mal de 
perna esquerda pela linha de 
fundo. Em seguida, Gustavo 
Torres puxou contra-ataque 
pela direita, passou pela mar-
cação e cruzou para Ribamar, 
que voltou a chutar mal.

No início do segundo tem-
po, o roteiro foi o mesmo. O 
Vasco comandando a posse de 
bola, mas sem saber o que fa-
zer para assustar o adversário. 
E os argentinos abriram o pla-
car. Após cruzamento da direi-

ta, a bola bateu no travessão e 
enganou Lucão. Após a falha 
do goleiro, ela sobrou para Ha-
chen, que finalizou desmarca-
do para estufar a rede.

Na saída de bola, Ribamar 
perdeu uma chance inacredi-
tável. Marcos Júnior descolou 
bom passe para o atacante, 
que mandou pela linha de 
fundo. Não satisfeito, o cami-
sa 9 desperdiçou mais uma 
oportunidade incrível. Bení-
tez deu mais um bom passe 
para o centroavante, que não 

conseguiu o domínio e pediu 
um toque de mão do zagueiro.

Ribamar ainda teve ou-
tra chance. Após escanteio 
cobrado por Léo Gil, Lean-
dro Castan cabeceou para 
o meio da área. O camisa 9 
tentou a finalização de perna 
esquerda e furou a bola. Sá 
Pinto perdeu a paciência e 
sacou Ribamar para colocar 
Carlinhos. Mas o Defensa Y 
Justicia, pressionado, se fe-
chou na defesa para garantir 
a vaga nas quartas.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nAconteceu algo inusitado en-
volvendo o Botafogo, na Fran-
ça. O Olympique de Marselha, 
um dos maiores times de lá, 
contratou Luis Henrique, de 
18 anos, ex-atleta do Alvine-
gro. Mas o técnico André Vil-
las-Boas admitiu que esperava 
que o atacante fosse um cami-
sa 9 e que ele não vai resolver 
os problemas da equipe. Em 
2020, como ninguém analisou 
o atleta? Erro amador. Qual-
quer um que acompanhou 
o Botafogo por alguns jogos 
sabe que ele é um ponta veloz. 

NA FRANÇA, UM 
ERRO AMADOR 

AFP

RIVAIS COMEMORAM 

A
s últimas semanas têm sido de terror para o 
Flamengo. Duas eliminações, crise no clu-
be e a torcida cobrando o time que venceu 

tudo em 2019. Tamanho feito reacendeu a rivali-
dade com outros times fora do estado. O Atlético
-MG se considera rival do Flamengo desde a dé-
cada de 1980. O presidente do Galo, Sérgio Sette 
Câmara, publicou zoações em seu perfil para atin-
gir o Flamengo. Ele confirmou que torce contra 
e adorou ver as eliminações. Está no direito dele, 
futebol é isso. O Flamengo, disputando o título 
brasileiro com o Atlético-MG, tem que responder. 
No campo. Na bola. Para depois zoar. O Flamengo 
é gigante e vai ter muita gente para torcer a favor 
e contra. Situações assim servem de motivação. 
Fica o recado para os atletas. Apesar das zoeiras 
serem do jogo, o Flamengo não é brincadeira. Já 
falam em Brasileiro como “obrigação”. E talvez 
seja. É muito investimento para pouco retorno 
até agora. Resta o Brasileirão...

Racing eliminou o Flamengo nas oitavas da Libertadores

 n O meia Nenê já cole-
ciona 19 gols com a ca-
misa do Fluminense em 
2020, além de ser o arti-
lheiro da equipe tricolor 
na temporada. Mas um 
deles recebeu placa pela 
beleza. A Copa do Brasil 
premiou o camisa 77 pelo 
gol de falta sobre o Moto 
Clube, pela primeira fase 
da competição, na vitória 
por 4 a 2 do Tricolor. E foi 
um golaço, como ele cos-
tuma fazer. Grande fase 
do Vovô.

PRÊMIO PARA O 
GOLAÇO DE NENÊ 

SERÁ QUE AGORA VAI, VASCO? 

 nApós o desembargador Camillo Rullière decidir que em 
17 de dezembro um julgamento garantiria ou não a valida-
de do pleito de 7 de novembro, com Leven Siano vencedor, 
Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, se opôs ju-
dicialmente e o julgamento seria adiado para janeiro de 
2021. Mas ele voltou atrás e talvez tenhamos uma decisão 
de quem será o novo presidente. Agora vai? 
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FLAMENGO

Goleiro tem vínculo até o fim do ano e proposta salarial não é aceita

Diego Alves deve ir embora

O goleiro Diego Alves não 
deverá permanecer no Fla-
mengo em 2021. Após meses 
de negociação, a diretoria do 
clube carioca decidiu por não 
aceitar a proposta salarial pe-
dida pelo jogador. Com isso, 
ao não ser que volte atrás e 
reduza o valor pedido, atleta 
vai deixar o Rubro-Negro no 
fim do mês deste mês.

A negociação começou an-
tes mesmo da paralisação do 
futebol devido à pandemia 
da covid-19. Após a suspen-
são das atividades esportivas, 
o clube carioca sofreu com a 
queda de receita e os números 
da negociação precisaram ser 

alterados.
Houve até um acordo sela-

do entre o diretor executivo de 
futebol do Flamengo, Bruno 
Spindel e o empresário do go-
leiro, Eduardo Maluff. Porém, 

BOTAFOGO

FLUMINENSE

Reunião com membros de organizadas
O clima de tensão continua 
no Botafogo. Após alguns 
membros de torcidas orga-
nizadas conversarem com 
os jogadores na quarta-feira, 
um grupo de líderes de or-
ganizadas se reuniu ontem 
com o gerente de futebol Tú-
lio Lustosa, no Nilton San-
tos. As informações são do 

portal “globoesporte.com”.
O encontrou contou com 

cerca de 20 membros de tor-
cidas organizadas e o assun-
to foi o atual momento do 
Botafogo na temporada. A 
equipe carioca está na zona 
de rebaixamento do Brasi-
leiro e enfrenta o Flamengo 
amanhã, no Nilton Santos.

O encontro durou pouco 
mais de uma hora. Os mem-
bros das torcidas pediram 
detalhes da situação do Bo-
tafogo para os torcedores 
tomarem conhecimento e 
exigiram comprometimento 
dos jogadores. Alguns atle-
tas receberam cobranças 
específicas. 

Tricolor é o clube que mais usa a base
Atrapalhada pelo surto do 
novo coronavírus no grupo de 
jogadores e lesões, a comissão 
técnica do Fluminense se viu 
obrigada a recorrer às divi-
sões de base para enfrentar o 
Bragantino, no Maracanã, na 
rodada passada do Brasileiro 
(empate em 0 a 0). Pelo menos 
seis garotos revelados em Xe-

rém tiveram uma oportunida-
de no time principal, o que fez 
o clube se transformar no que 
mais usa a sua base na Série A.

Até o momento, o Tricolor 
das Laranjeiras já deu chances 
a 16 moleques de Xerém: Igor 
Julião, Luiz Henrique, An-
dré, Martinelli, Marcos Paulo, 
Wellington Silva, Marcos Fe-

lipe, Digão, Calegari, Daniel, 
Wisney, Nascimento, Miguel, 
Caio Paulista, Christian e Eva-
nilson, esse último negocia-
do com o futebol português. 
“Acho muito importante essa 
transição, Da base ao profis-
sional. É um degrau alto, en-
tão é bom ter etapas”, disse o 
volante Martinelli.

o departamento financeiro do 
clube carioca vetou, conside-
rando os valores muito altos. 
Diego Alves e seu representan-
te não gostaram da ‘intromis-
são’ do setor financeiro.

LINCOLN É ADVERTIDO
O clima entre Flamengo e re-
presentantes de Lincoln es-
quentou. Após Bruno Spin-
del ligar para o jogador na 
noite de quarta para pedir 
que ele se apresentasse ao 
sub-20 e os empresários do 
atacante não aceitarem, o 
jovem se apresentou ontem 
no Ninho do Urubu. Mas foi 
advertido e liberado da ati-
vidade da tarde. O Flamengo 
recebeu proposta do Pafos, 
do Chipre, por Lincoln.

Diego Alves não deve ficar

 ALEXANDRE VIDAL/ FLAMENGO 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 

Gustavo Torres e Héctor Martínez em disputa de bola: derrota vascaína

AFP
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ECONOMIA

O 
Indicador Serasa Ex-
perian de Atividade do 
Comércio – Black Fri-
day revelou que as ven-

das em lojas de rua e shoppings 
de todo o país, no fim de sema-
na da Black Friday (27 a 29 de 
novembro), tiveram aumento 
de 6,1%, com relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

O estudo também mostrou 
que é a primeira vez no ano que 
uma data comemorativa do 
varejo registra crescimento na 
comparação anual. Também 
houve ligeiro crescimento de 
0,6% na semana, de 23 a 27 de 
novembro, na análise com 25 
a 29 do mesmo mês em 2019.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, os 
números positivos mostram 
uma melhora no varejo no 
segundo semestre, tendência 
que havia sido indicada pelos 
resultados do Dia das Crianças. 

“A reabertura do comércio e 
o aumento da massa de renda 

da população, com a liberação 
da primeira parcela do 13º sa-
lário, ajudaram a registrar ín-
dices positivos pela primeira 
vez em 2020. A retomada das 
atividades econômicas se re-
fletiu numa melhora gradual, 
até termos o dado da Black 
Friday”, diz Rabi.

O economista também fez 
um alerta. “Apesar do bom 
crescimento, o resultado é o 
pior dos últimos três anos, re-
flexo do atual cenário de de-
semprego alto e redução pela 
metade do auxílio emergen-
cial. A situação está melhor 
do que no início da pande-
mia, mas é preciso ter cautela 
e aguardar outros resultados 
para sinalizarmos uma reto-
mada mais acelerada da eco-
nomia”, finaliza Rabi.

Vendas sobem 
6,1% com a 
Black Friday
Esta é a primeira vez no ano que uma data 
comemorativa do varejo aponta crescimento

RAFAEL BARRETO/DIVULGAÇÃO

Vendas em lojas de rua e shoppings no fim de semana da Black Friday tiveram aumento de 6,1%

Apesar do bom 
crescimento, o 
resultado é o pior 
dos últimos três 
anos, reflexo do 
atual cenário de 
desemprego alto”

LUIZ RABI, da Serasa
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

Salários no quinto dia 
útil ao longo de 2021
Estado ainda não sabe quando mudará calendário, mas vê a medida possível

ESTEFAN RADOVICZ/AGENCIA O DIA

Cláudio Castro anunciou a intenção de alterar calendário de depósitos

O 
plano do governo 
Cláudio Castro de 
mudar o calendário 
de pagamento dos 

servidores para o 5º dia útil 
já em 2021 segue de pé. Nos 
bastidores do Palácio Guana-
bara, os trabalhos são nesse 
sentido, mas integrantes do 
Executivo ainda não vislum-
bram quando que esse novo 
cronograma sairá. Desde 
2016, o funcionalismo pas-
sou a receber os vencimentos 
no 10º dia útil do mês seguin-
te ao trabalhado.

“Vamos trabalhar para 
pagar os salários até o 5° dia 
útil a partir de 2021. Estamos 
trabalhando com muita res-
ponsabilidade para vencer 
barreiras”, declarou o gover-
nador em exercício, Cláudio 
Castro, após a apresentação 
do balanço das finanças esta-
duais, no dia 11 de novembro.

A situação fiscal do Rio 
ainda é delicada. E o gover-
no fluminense está à espera 
da aprovação do PLP 101/20 
no Congresso Nacional. O 
projeto prevê uma nova for-
ma de pagamento das dívi-
das dos estados com a União 
e também outro modelo do 
Regime de Recuperação Fis-
cal, com duração de 10 anos.

 n Uma pesquisa realizada nos 
meses de maio e junho pela 
Escola Nacional de Administra-
ção Pública (Enap) em parceria 
com a Universidade de Duke 
(nos Estados Unidos) e o Minis-
tério da Economia identificou 
alguns aspectos do trabalho 
remoto no serviço público bra-
sileiro. O levantamento contou 
com mais de 36 mil respostas 
de funcionários públicos fe-
derais e mostrou quais são os 
maiores desafios que enfren-
tam no home office. 

De acordo com a pesquisa, 
os profissionais mais afetados 
com queda de produtividade 
são os que têm filhos peque-
nos (menores de cinco anos). 
Essa redução do rendimento 
não é tão expressiva quando os 
servidores têm crianças maio-
res ou adolescentes.

Em relação ao tempo que 

está sendo gasto pelos entre-
vistados em determinadas ati-
vidades, a apuração revelou 
que o período de trabalho con-
siderado produtivo está abai-
xo do ideal: em uma escala de 
zero a 12 horas, o ideal seria 6,2 
e está em 5,4.

O desempenho também é 
inferior ao declarado antes da 
pandemia (5,7). Já o tempo 
gasto em trabalho improduti-
vo aumentou, passando de 3 
horas antes da pandemia para 
3,3 no pós-pandemia.

Quando se compara ser-
vidores homens com as pro-
fissionais mulheres, elas ex-
pressam maior dificuldade, 
com uma queda maior na 
produtividade (a cada hora 
trabalhada, sentem que 24 
minutos são improdutivos 
ante 12 minutos improdutivos 
registrados por homens).

DESAFIOS DO TELETRABALHO

Rendimento caiu em alguns casos

Pesquisa é da Escola Nacional de Administração Pública 

DIVULGAÇÃO

 > O novo Regime de 
Recuperação Fiscal 
(RRF) é considerado 
determinante para 
o estado fluminense 
reequilibrar suas con-
tas. Até porque grande 
parte do déficit de R$ 
20 bilhões previsto no 
orçamento para 2021 
é composta pela par-
cela da dívida que o 
Rio tem com o Tesouro 
Nacional. 

Para  se  t e r  uma 
ideia, desse montan-
te, R$ 10,9 bilhões são 
referentes aos débitos 
que o governo estadual 
tem com a União. E se 
o Congresso aprovar as 
novas regras da recupe-
ração fiscal, o Rio não 
pagará, já no próximo 
ano, a parcela da dívida 
com a União. E retoma-
rá essa obrigação em 
2022, porém, em cotas 
mais suaves. 

Suavização 
da dívida no 
novo RRF

CONFIRA

10º PLP 101

Desde 2016 que o calendário 

de pagamento dos salários do 

funcionalismo prevê o décimo 

dia útil do mês seguinte ao 

trabalhado como prazo

Projeto, de autoria do deputado 

Pedro Paulo (DEM) - e futuro 

secretário de Fazenda do 

Município do Rio - prevê total 

de 10 anos de regime fiscal
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S.CriStóvão r$200.000
Casa 2quartos, sala,  área 
serviço, terraço, 70m2. rua 
General Almerio de Moura. 
Somente a vista. tenho ou-
tras. t.3895-8132/ 97179-
4637 c.47594
 

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

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

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

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

ADvoCACiA 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,
 

DEtEtivE v/tEXto
Detetive thales, investiga-
ções, conjugais, criminais, 
empresariais, busca de pa-
radeiros. Serviço de caráter 
confidencial,  atendimento 
com hora marcada. Contato: 
4111-2157/ 4111-8179

 

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
 

CoStUrEirA v/tEXto
overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra Comparecer rua Car-
los vasconcelos, 155 Sala: 
303 tijuca. tel: 98162-6184
 

CoBrADorES (AS) 
Aposentados, instituição Fi-
lantrópica seleciona para re-
colhimento de contribuições 
de associados para  bairros 
Jacarepaguá, Niterói, Centro 
e Zona Sul. Horário Livre, 
área fechada. Comparecer 
com documentação comple-
ta, 2ª feira às 14h, rua Ana 
Neri, 1422 rocha (Próximo 
Metrô triagem).
 

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
 



Silvia Regina, viúva de Mr Catra, que morreu há dois anos vítima de um câncer no estômago, 
disse sim ao convite para participar de um reality show. A empresária vai estar na sétima 
edição da atração ‘De Férias na Ilha’ com previsão de estreia no dia 3 de janeiro. O direção do 
programa, que acontece no aplicativo Telegram e por meios de lives no Instagram, escolheu 
um elenco de subcelebridades e Silvia foi o primeiro nome a ser revelado do grupo.

FábiaOliveira

VAI PARTICIPAR DE REALITY SHOW

VIÚVA DO MR CATRA 

‘OPTAMOS PELO DISTANCIAMENTO’

Ex-BBB Ivy se separa do 

marido, e ele sai de casa

Na noite da última quarta-feira, aconte-
ceu em Goiânia, a missa em homenagem 
a Francisco José de Camargo, pai da dupla 
Zezé Di Camargo e Luciano, que morreu aos 
83 anos após uma parada cardiorrespirató-
ria. Zezé, o primogênito da família, cantou 
junto com parentes e se emocionou durante 
a celebração. Já Luciano, que teve covid-19, 
não foi liberado pelo médico para ir à missa.
 O primeiro sertanejo a cantar foi Felipe 
Araújo. Ele entoou a música ‘Ninguém Ex-
plica Deus’. Em seguida, Zezé, a mãe dele e 
viúva de Seu Francisco, Helena Camargo, e 
os irmãos Emanuel Camargo e Camarguinho 
subiram ao altar.

ZEZÉ CHORA
CANTANDO NA 
MISSA 

REPRODUÇÃO D
E IN

TERNET

Ontem, além de publicar um novo 
áudio do ex-jogador de vôlei Rogé-
rio Fernandes, dizendo com todas 

as letras que não é apaixonado pela 
ex-BBB Ivy e que retomou o casamento 
com ela em nome da família, nós também 
enviamos à modelo todos os áudios do 
Rogério — publicáveis e impublicáveis 
— que recebemos até agora. No mesmo 
dia, o casal teve uma conversa definitiva, 
em Belo Horizonte, e decidiu colocar um 
ponto final na relação. Em comunicado 
enviado a esta colunista, Ivy afirma que o 
ex já deixou a casa da família.

“É um momento muito delicado da 
minha vida. E realmente a vida pode 
mudar seu traçado de uma hora pra outra. 
Eu estava com casamento marcado, feliz, 
e com planos e sonhos futuros. Com os 
acontecimentos que todos sabem e não 
preciso nem voltar a falar, o casamento foi 
cancelado e eu pedi um tempo para re-

pensar sobre minha vida... sobre minha 
família. Procurei abrigo em meus familia-
res, procurei me apegar a Deus e pedi 
acima de tudo serenidade para que quais-
quer fossem minhas escolhas, que eu as 
fizesse com paz no coração. Sim gente, 
estou magoada... Sim estou triste... Mas 
estou me apegando também a cada 
mensagem de carinho que tenho recebido 
a cada apoio, muito obrigada. Neste 
momento, optamos pela separação do 
casal. O Rogério deixou a nossa casa e 
também buscará essa paz interior. Peço 
que compreendam que independente de 
qualquer coisa temos um filho e vamos 
fazer de tudo pelo bem-estar dele. Neste 
momento, optamos pelo nosso distancia-
mento”, diz o comunicado.

O compromisso desta coluna é sempre 
com a verdade. Esperamos que Ivy seja 
feliz em sua escolha e siga em paz sua 
nova caminhada!

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO
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EX-VOCALISTA DO JEITO 
MOLEQUE LANÇA MÚSICA

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
 IN

ST
AG

RA
M

A fila anda para a ex-BBB Hariany Almeida. Ela está 

conhecendo melhor o influenciador Gui Araújo, ex-

namorado de Anitta e ex-participante do ‘De Férias 

com o Ex’. Na noite da última quarta-feira, os dois 

estiveram juntinhos em um hotel, em São Paulo. O 

romance entre Hari e Gui, no entanto, não é namoro. 

Pelo menos não por enquanto.

Beth Goulart voltou a pedir orações para a mãe, Nicette 

Bruno, ontem. “Faz uma semana que eu não vejo a minha 

mãe. Todos sabem que ela está doentinha, o estado é 

delicado e pede muitos cuidados, mas eu tenho muita fé. 

Acredito que a fé é um presente de Deus e é uma forma 

de enfrentarmos as dificuldades positivando as coi-

sas, acreditando que vamos vencer e superar qualquer 

obstáculo. Esse coronavírus é surpreendente”, disse a 

também atriz.

 Nicette segue internada na Unidade de Terapia Inten-

siva (UTI) da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na 

Zona Sul do Rio.

EM ORAÇÃO

A FILA ANDA

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

POR AÍ
 n Joyce Moreno 

usou as redes so-
ciais para divul-
gar o trabalho da 
filha Ana Mar-
tins e das amigas 
Laura Finocchia-
ro e Patricia Mel-
lodi no projeto 
“Minas sonoras”. 
Este também é o 
nome da músi-
ca, parceria de 
Laura e Ana, já  
disponível nas 
plataformas de 
streaming. Hoje, 
às 20h30, o trio 
faz uma live no 
Facebook das @
minassonoras. 

LARY BOTTINO VAI 

PROCESSAR EX-BBB ARIADNA

Ex-vocalista do Jeito Moleque, Bruno Diegues traz a canção ‘Não 

Tem Pra Ninguém’ numa versão exclusiva em todas as plataformas 

digitais. O lançamento, que aconteceu ontem, marca a volta do 

cantor em carreira solo no projeto ‘Dez Das Antigas’, onde o artista 

interpreta os dez maiores sucessos de sua carreira. A cada lança-

mento, um momento de nostalgia dos anos 2000 marcado por 

tantos sucessos do Jeito Moleque.

 O clipe da faixa foi gravado no Rio de Janeiro. “O Rio é uma cidade 

que sempre me acolheu, este clipe traz um tom de agradecimento 

aos cariocas e exalta as belezas naturais desse lugar ensolarado”, 

adianta Bruno.

PREMATURA DEVIDO À COVID

FILHA DE ALOK NASCE 

Romana Novais, mulher do DJ Alok, 

deu à luz a segunda filha do casal na 

noite da última quarta-feira. A pe-

quena Raika chegou ao mundo atra-

vés de um parto normal prematuro. 

Segundo a mamãe Romana, o parto 

aconteceu antes da hora por conta 

de algumas complicações.

“Devido a uma complicação da co-

vid, entrei em trabalho de parto 

prematuro. A Raika nasceu ontem à 

noite, de parto natural. Tudo acon-

teceu muito rápido e graças a Deus 

ela nasceu muito bem. Nós duas es-

tamos bem assistidas e em oração 

para uma boa recuperação. Nem 

tudo acontece como planejamos 

e os planos de Deus são sempre 

maiores e melhores que os nossos. 

Obrigada por todas orações e cari-

nho de cada um de vocês”, escre-

veu Romana Novais no Instagram.

Alok e Romana já são pais do pe-

queno Ravi, de 10 meses. Recentemente, o DJ anunciou publica-

mente que foi infectado pela covid-19 e, por conta disso, precisou cancelar a live que estava 

prevista para o próximo sábado. A transmissão foi remarcada para o dia 19 deste mês.

Em entrevista para o podcast do escritor Eron Falbo, Fernanda Venturini 
contou que a reposição hormonal a livrou dos antidepressivos e das dores 
que sentia no corpo, por causa de anos praticando o vôlei de alto rendimen-
to. Agora, ela é adepta do ciclismo e já pensa em se aventurar no kitesurfe.

FERNANDA VENTURINI ABRE O JOGO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Quem pensou que a treta 
virtual entre a ex-BBB 
Ariadna Arantes e a 
influenciadora Laryssa 
Bottino terminou depois da 
tão falada pulseira verde ser 
devolvida, achou errado. A 
confusão em breve deve 
seguir para a esfera judicial. 
Lary Bottino acionou seus 
advogados para iniciar uma 
ação contra a maquiadora o 
quanto antes, na qual a 
defesa de Lary deve pedir R$ 
30 mil de indenização. 
 “Estou entrando com medidas jurídicas 
contra Ariadna Arantes, por difamação e 
uso indevido de imagem. Em nenhum 
momento pensei que precisaria chegar a 
este ponto, ainda mais por um motivo 
tão baixo e que poderia ter sido resolvido 
de maneira muito mais simples. 
Entendo que ela possa ter se sentido 
desrespeitada pela demora no retorno 
das minhas mensagens, embora eu jamais tenha 
feito isso de propósito, e sim pelo excesso de 
trabalho e preparação para minha cirurgia. Mas 
isso jamais justificaria ter minha vida e minha 
imagem expostas da maneira que foram”, diz 
Laryssa em comunicado enviado a esta coluna 
com exclusividade. 
 A influencer diz ainda estar sendo vítima do 
ódio da internet e sendo taxada de ‘ladra da 
pulseira’. “Eu e minha família temos recebido 
xingamentos, ofensas e humilhações o tempo 
todo, por um ato de alguém que considerava 
minha amiga. A internet não é terra de ninguém. 
Precisamos ter cuidado e responsabilidade com 
nossas ações e pensar nas consequências que 
elas podem ter na vida das pessoas. Quando eu 
acordei da cirurgia, o mundo estava em cima de 
mim me chamando de ladra da pulseira. Isso é 

algo muito sério e que pode 
prejudicar muito a minha 
carreira. Eu não sou essa 
pessoa que a Ariadna 
pintou. Eu sempre ajudo 
todo mundo. Quando deu 
problema com um publi que eu fiz e a empresa 
onde os meus fãs compraram relógios sumiu do 
mapa, eu paguei do meu bolso o prejuízo de 
cada um. Ganhei R$ 1 mil pelo publi e paguei R$ 

6 mil de prejuízos. Nenhum outro 
influencer que anunciou essa 
mesma marca fez isso. Eu não 
preciso roubar uma pulseira verde 
de R$ 600”. 
 Lary acredita que Ariadna 
tenha iniciado a confusão de 
forma premeditada para conseguir 
voltar a ter mídia quando chegasse 
ao Brasil. “Ela não precisava disso, 
foi uma oportunista, pois sabia que 
eu entraria em cirurgia e não teria 
como me defender naquele 
momento. Depois ela ainda disse 

que foi culpa da lua, que estava em gêmeos e ela 
ficou impaciente, insensível e não pôde esperar eu 
sair da cirurgia. É tudo muito ridículo e 
premeditado”. 
 Laryssa ainda nega que tenha devolvido o 
acessório danificado à ex-amiga. “Minha mãe 
deixou na casa da Irmã dela e a pulseira estava 
inteira. E aí do nada essa pulseira me aparece com 
defeito? Minha mãe ficou indignada com isso e eu 
também. Eu estava usando a pulseira direto pra 
não perder, porque eu sou relaxada. E ela sabia 
disso. Mas se estava incomodando a ela eu 
manter a pulseira no braço, ela poderia ter falado 
comigo, porque ela tinha abertura para isso. 
Quando cheguei da viagem a primeira coisa que 
fiz foi avisa-la que a pulseira estava comigo e que 
eu iria devolver”, diz a ex-participante do reality 
‘De férias com o ex’. 
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COLUNA

ESPLANADA

 N A indefinição sobre a liberação de recursos pode com-
prometer o cronograma de produção da vacina contra 
a Covid-19. A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vai 
precisar de R$ 2 bilhões em recursos adicionais para 
assegurar mais 110 milhões de doses do imunizador 
que está sendo desenvolvido em conjunto com a far-
macêutica AstraZeneca e a Universidade de Oxford. A 
Fiocruz já recebeu R$ 3,6 bilhões que foram investidos 
nas primeiras 100 milhões de doses. Os recursos tam-
bém financiaram a produção de 11,7 milhões de testes 
moleculares para a detecção do vírus. 

Alerta
 N O alerta da Fiocruz 

chegou à Comissão Ex-
terna da Câmara que 
avalia as ações contra 
a Covid-19. Dois proje-
tos (PL 4078/20 e PLP 
226/20), que estendem 
até o final de 2021 a pos-
sibilidade de transferên-
cia de recursos da União 
para ações de combate ao 
coronavírus, seguem pa-
rados na Câmara.

Doses
 N As primeiras 30 milhões 

de doses devem ser entre-

gues em fevereiro de 2021 
e mais 70 milhões de mar-
ço a julho, prevê a Fiocruz.  
Outras 110 milhões de 
doses da vacina, que de-
pendem da liberação de 
recursos, serão produzi-
das ao longo do segundo 
semestre de 2021.

Mais uma 
 N Perdeu a validade a 

Medida Provisória (MP) 
995/2020, que previa a 
abertura de brechas para 
a privatização de subsi-
diárias da Caixa Econô-
mica Federal.

Eletrobras  
 N Tida como prioritária 

para este ano, a privatiza-
ção da Eletrobras patina. 
Foi enviada pelo governo 
ao Congresso em novem-
bro de 2019. Mais de um 
ano depois, ainda não há 
comissão para dar início à 
tramitação da proposta e 
nem relator.  

Assédio
 N O presidente Jair Bolso-

naro tem avisado a líderes 
partidários que só deve 
decidir sobre sua filiação 
à nova legenda após as 
eleições na Câmara e no 
Senado, em fevereiro.

Em baixa
 N Dos 69 congressistas 

candidatos, somente qua-
tro deputados foram elei-
tos em 1º turno. Outros 
15 parlamentares foram 
para o 2º turno, sendo 8 
deles eleitos. Queda his-
tórica tanto na quantida-
de de parlamentares que 
disputaram prefeituras 
quanto no desempenho 
dos que foram eleitos, 
conforme o Departa-
mento de Assessoria Par-
lamentar (DIAP).

 Reeleição 
 N Doze senadores de-

fendem a alternância de 
poder e pedem que o Su-
premo Tribunal Federal 
rejeite a possibilidade de 
reeleição dos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, 

Davi Alcolumbre (DEM
-AP). É a segunda carta de 
apelo ao STF. A primeira 
foi assinada por dez par-
tidos da Câmara.

Manobra
 N Um dos signatários, o 

senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) afirma que 
a Constituição Federal, 
em seu texto, “proíbe ex-
pressamente essa mano-
bra política”. O STF inicia 
hoje o julgamento virtual 
da ação que questiona a 
possibilidade de reeleição 
de Maia e Alcolumbre.

Resíduos
 N Dez anos após a aprova-

ção da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, a re-
gulação da lei é um dos 
principais entraves para 
a reciclagem no país. Por 
ano, o Brasil perde R$ 5,7 
bilhões ao não reciclar re-
síduos plásticos, aponta o 
Atlas do Plástico, da Fun-
dação Heinrich Böll.

Bomba
 N Chegou ao Senado uma 

ideia legislativa com su-
gestão para o Brasil ter 
bomba atômica. Foi apre-
sentada pelo cidadão pa-
ranaense Vito Pascaretta 
e recebeu, até agora, 27,9 
mil apoios – número su-
ficiente para virar proje-
to. Vito alega que o Brasil 
precisa da bomba “para 
dissuadir interferência 
estrangeira em nosso ter-
ritório nacional”. 

VACINA

PLANO  

 N O ambicioso plano de pri-
vatizações anunciado pela 
equipe econômica do governo 
terá pela frente dificuldades 
no Congresso Nacional, além 
de muita resistência dos tra-
balhadores. A intenção do mi-
nistro Paulo Guedes é realizar 
nove privatizações em 2021, 
entre as quais as de estatais 
como Eletrobras e Correios. 

No último dia 2, o Ministério 
da Educação (MEC) divul-
gou a Portaria 1.030 que es-

tabelecia, entre outras questões, o 
retorno às atividades presenciais 
em todas as instituições federais de 
Ensino Superior a partir de 4 de ja-
neiro de 2021. Na contramão das no-
vas medidas de restrição, devido ao 
aumento de casos e mortes pela co-
vid-19 em diversos estados e no Dis-
trito Federal, a portaria reafirmou 
a posição negacionista do governo 
federal, que segue com a sua guerra 
cultural contra as universidades, 
desta vez optando por uma medida 
extrema que colocaria em risco a 
comunidade acadêmica.

Além de representar uma posição 
incoerente com o contexto sanitário 
que o país enfrenta atualmente, o 
documento ainda exprime um des-
respeito à autonomia didático-cien-
tífica, administrativa, de gestão fi-

O estado e o município do Rio 
de Janeiro vivem uma nova e 
promissora oportunidade de 

adentrarem novos tempos. As atitu-
des que o governador interino vem 
adotando têm sido um alento de que 
estamos no limiar de convivermos 
com uma gestão mais ética e trans-
parente.  Da mesma forma, a gestão 
de Eduardo Paes, que no passado em 
dois mandatos anteriores já demons-
trou sua capacidade de administrar, 
terá todas as oportunidades de reto-
mar uma rota de progresso.

No entanto, consideramos impor-
tante destacar que os tempos são di-
ferentes. Tanto o estado quanto o mu-
nicípio enfrentam péssimas situações 
financeiras e nunca a população foi 
tão sacrificada como neste momento. 
Saídas existem, temos que, de alguma 
forma, suprir a incapacidade estatal 
de investir para melhorar os serviços 
que ela deveria prestar.

Uma das saídas, talvez a mais ime-
diata e viável, é contar com investi-
mentos privados para realização e ma-
nutenção de obras de infraestrutura. 
No entanto, investimentos privados 
estão vinculados à segurança jurídi-
ca e o Rio de Janeiro não tem sido um 
exemplo de respeito a esse preceito.

Em evento promovido pela OAB-RJ 
foi analisado o “Caso da Linha Ama-
rela no Rio de Janeiro” que se tornou 
um símbolo gritante de inseguran-
ça jurídica. Já abordamos, em arti-
gos anteriores nesta coluna, todos os 
acontecimentos que antecederam a 
decisão de novembro de 2019 em que 
a Câmara dos Vereadores autorizou 
a encampação da via, através de lei 
complementar, e o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em decisão monocrá-
tica, foi favorável, o que claramente se 
configurou em insegurança jurídica.

Logo a seguir, na Assembleia Le-
gislativa, foi aventada a possibilidade 
de encampação da Via Lagos pelo es-
tado. As duas vias foram construídas 

Rio e a insegurança jurídica

Retorno presencial das universidades federais?

Amanda Moreira 

da Silva 

doutora Educação- 
UFRJ e prof Uerj 

Luiz Fernando  

Santos Reis 
pres-exec. Associação 
das Empresas de Enge-
nharia do Rio (Aeerj)

nanceira e patrimonial das universi-
dades, conforme determina o Artigo 
207 da Constituição Federal; o que 
levou a uma intensa repercussão ne-
gativa e fez com que horas depois o 
ministro da Educação, Milton Ribei-
ro, desistisse e revogasse a portaria.

Apesar do retorno presencial das 
universidades ainda não ter aconte-
cido, é importante não esquecermos 
que diversos municípios e estados 
brasileiros têm promovido a reaber-
tura das escolas públicas, mesmo 
que suas cidades enfrentem um sig-
nificativo aumento de contamina-
ções e mortes pelo novo coronavírus. 
Este foi o caso do Município do Rio 
de Janeiro, que reabriu as institui-
ções escolares em 16 de novembro 
e hoje já possui 365 unidades que 
precisaram ser fechadas, devido à 
suspeita ou confirmação de casos de 
covid-19 entre os seus profissionais.

Assim como não é hora de reabrir 
as universidades, também não cabe 
manter as escolas abertas de modo a 
colocar em risco a vida dos estudantes 
e dos profissionais da Educação. Sabe-
mos que a experiência com formas de 
ensino remoto tem demonstrado que 

e exploradas pela iniciativa privada e 
regidas por contratos perfeitos. Cabe 
analisar, com bastante cuidado, todas 
as ações que envolvem esses casos e 
como evitar que um instituto tão im-
portante como é a “Segurança Jurídi-
ca” seja desrespeitado dessa forma.

Devemos levar em conta que o Es-
tado do Rio de Janeiro deverá, bre-
vemente, ser palco do maior progra-
ma de Concessão do Brasil, talvez do 
mundo, que é a de “Distribuição de 
Água e Coleta de Esgoto da CEDAE”. 
Para o sucesso desse leilão não poderá 
existir a mais leve sombra de dúvida 
de que a segurança jurídica estará pre-
sente em todos os atos do processo.

É importante lembrar que a re-
cuperação da credibilidade do Rio 
de Janeiro está condicionada a um 

conjunto de ações que tenha como 
base a ética, transparência e respei-
to aos contratos. Pagamentos em 
dia e respeitando a ordem cronoló-
gica, lembrar que restos a pagar de 
exercícios anteriores são devidos e 
devem ser quitados. Saber que as 
dívidas não morrem com a mudança 
de governo e os compromissos são 
do Estado, independentemente de 
quem ocupa o cargo.

As contratações devem ser fruto 
de licitações claras e transparentes. 
Contratos emergenciais não podem 
ser rotina. Nosso setor se coloca à dis-
posição para colaborar para que se-
jam atingidas as metas mencionadas 
acima. Temos a certeza que o Rio em 
2021, com os novos governos, inicia a 
retomada do desenvolvimento.

ele é terrível para os estudantes e pro-
fessores, pois oferece uma formação 
minimalista, aprofunda as desigual-
dades e precariza o trabalho docente 
de uma forma nunca antes vista na 
nossa história. No entanto, os proble-
mas enfrentados cotidianamente nas 
universidades e nas escolas impedem 
um retorno presencial com seguran-
ça, enquanto não houver o controle ou 
a cura atestada para a covid-19.

Com o total descontrole da pan-
demia no nosso país, não é possível 
defender medidas de flexibilização 
sem que exista ao menos um plano 
de imunização da população em cur-
so. Por enquanto nos resta proteger 
a vida dos estudantes e profissionais 
da Educação e seguir exigindo me-
lhores condições para o retorno pre-
sencial, com as adequações físicas 
necessárias e a devida contratação 
de pessoal. Volta às aulas presenciais 
nas escolas e universidades somente 
com segurança e com a pandemia 
controlada. Caso isso não ocorra e 
o governo federal, os governos es-
taduais e municipais insistam em 
reabri-las, a greve pela vida deve ser 
uma luta unificada e nacional.
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MALHAÇÃO

 n Anderson afirma a Tina que 
enfrentará Mitsuko. Bóris se 
preocupa com possíveis retalia-
ções de Lica e Clara em relação 
aos planos de Malu. K2 simula 
seu nome no exame de sangue. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano pede que Dom Ra-
fael se una a ele contra Alberto. 
Gonçalo procura por Dom Rafael. 
Dom Rafael afirma a Cassiano 
que não tem mais envolvimento 
algum com Alberto.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tamara fica indignada com a 
festa que Adriana fez para Apolo. 
Henrique procura Dinalda para 
ajudá-lo com Penélope. Camila 
aceita ler seu diário com Giovan-
ni. Tancinha e Apolo brigam.

 n Carmem e sua equipe retornam 
para a casa de Ramiro. Ela tenta 
achar o segredo do cofre. Os 
funcionários começam a sentir 
o efeito do gás da felicidade. Ra-
miro percebe que foi enganado.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior tenta acalmar Carol e 
se preocupa ao ver como a noiva 
está reagindo. Com medo das 
ameaças de José Ricardo, Carol 
termina com Junior.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Silvana alerta Eugênio que Ire-
ne tem intenção de acabar com 
seu casamento. Ruy procura Riti-
nha na casa de Edinalva e afirma 
que romperá seu casamento.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS DIVULGAÇÃO

SERTANEJO, 
SAMBA & 
FEIJOADA

Programação do fim de 

semana tem  lives de 

Gusttavo Lima e Bruno & 

Marrone, show de Baby 

do Brasil e batucada com 

Dudu Nobre na Portelinha

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

A
ssim como nos meses anteriores, dezembro chega com uma 
grande programação em seu primeiro fim de semana. O grande 
destaque são para as peças de teatro que, em nova configuração, 
voltam a ser exibidas nos palcos, mas também com transmissão 

online. Prova disso é a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis, 
a FITA, que exibe hoje, às 19h e de graça, o espetáculo ‘A Lista’, estrelado 
por Lilia Cabral e a filha, Giulia Bertolli.

Mas também não faltam opções para a criançada. Amanhã, o Sesc Rio 
exibe gratuitamente, às 11h, no Youtube, o espetáculo ‘Ristorante Paste-
lão Delivery’.

E ainda tem programa para os fãs de música. Baby do Brasil 
faz show hoje, às 22h, no Vivo Rio. E, no domingo, Alceu Va-

lença se apresenta com a Orquestra Ouro Preto no Youtube. 
A programação do samba também está de pé. No domin-

gão, tem feijoada na Quadra da Portelinha, com participa-
ção de Dudu Nobre, e no Renascença. E, mesmo com a 

diversão garantida, é bom lembrar da importância do 
uso de máscara, da limpeza das mãos e da necessi-

dade de evitar aglomerações.

HOJE

Peça ‘Onde Moram Os Livros - Bibliotecas do 
Brasil’, às 14h, na Casa de Cultura Laura Alvim. 
Gratuito
Peça ‘A Lista’, com Lilia Cabral e Giulia Bertolli, às 
19h, no canal da Festa Internacional de Teatro de 
Angra dos Reis (FITA) no Youtube
Live Gusttavo Lima e Bruno & Marrone, às 20h, 
no Youtube
Show Baby do Brasil, às 22h, no Vivo Rio. Ingres-
sos: Camarote A R$ 260; Camarote B R$ 200; 
Camarote C R$ 120; Frisa R$ 150; Setor 1 R$ 250; 
Setor 2 R$ 150 e Setor 3 R$ 120

AMANHÃ 

Peça ‘Ristorante Pastelão Delivery’, às 11h, no 
Youtube do Sesc Rio
Live ‘Virada SP’ (com Ana Cañas e Karol Conka), 
a partir das 16h, na Plataforma Cultura em Casa
Live ‘Resenha do Funk: Clássicos dos Bailes’, às 
14h, no Youtube do Impacto Eventos JF
Live ‘Literária com a Vila’, com Antonio Fagundes, 
às 16h, no Instagram @livrariadavila
Peça ‘O Pescador e a Estrela’, às 16h, no CCBB. 
Ingressos: R$ 30
Peça ‘Nesta Data Querida’, às 17h, no Via Zoom 
Teatro Petra Gold. Ingressos: R$ 20
Live Matheus e Kauan (VillaMix – O Próximo Nº 
1), às 20h, no Youtube

DOMINGO

Samba da Porta Pequena com Dudu Nobre, a 
partir das 12h, na Quadra da Portelinha, antiga 
sede da Portela. Ingressos: R$ 20 com feijoada 
liberada até as 14h
Última Feijoada do Ano do Renascença, a partir 
das 13h, no Renascença Clube. Ingressos: R$ 25
Peça ‘O Pescador e a Estrela’, às 16h, no CCBB. 
Ingressos: R$ 30
Peça ‘Hora da Diversão’, às 16h, no Youtube da 
Fundação ArcelorMittal
Peça ‘Nesta Data Querida’, às 17h, no Via Zoom 
Teatro Petra Gold.  Ingressos: R$ 20
Peça ‘O Natal de Sol e Lua’, às 18h, no Teatro Mi-
guel Falabella.  Ingressos: R$ 60
Live Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto, às 19h, 
no Youtube da Orquestra Ouro Preto
Peça ‘O Pior de Mim’, com Maitê Proença, às 19h, 
no canal da Festa Internacional de Teatro de An-
gra dos Reis (FITA) no Youtube 

Confira todas as opções

GUSTTAVO LIMA

ALCEU VALENÇA

BRUNO E MARRONE

GIULIA BERTOLLI E LILIA CABRAL

BABY DO BRASIL



Horóscopo

Cuide de suas obrigações e depois se jogue na 
diversão! Mas tenha jogo de cintura em casa. Pode se 
surpreender positivamente com a paquera. Controle o 
ciúme com o par.

Seu lado comunicativo dará as caras no trabalho. Fuja 
de brigas em família e com amigos próximos. Há 
chance de se reaproximar de um ex-amor. O desejo 
anima o romance.

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: após, azia, cinza, cozido, dizer, doze, jazida, jota, ócio, onze, 
ópera, optar, pajé, pânico, parto, prazer, rapto, raro, reza, ródio, roída, soja, 
soprano, tapar, topázio, traje, trapo, trazer, zero, zona.

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

A ordem do dia é cortar os gastos! Mate a saudade dos 
amigos por chamada de vídeo. Vai encantar seu par 
usando o charme. Se está só, pode se apaixonar à 
primeira vista.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Faça um esforço para se colocar no lugar no outro e 
não causar atritos. Boas novas com dinheiro, mas 
evite extravagâncias. A possessividade dá as caras nos 
assuntos do coração.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Terá vontade de ficar no seu canto. Não confie em 
qualquer um no serviço. Pode ter sucesso na conquista 
se chegar junto! A dois, controle as críticas e apoie 
mais o parceiro.

LEÃO
23/7 a 22/8

Seu sexto sentido pode ajudar a tomar decisões 
importantes no trabalho. Na conquista, fuja de caso 
proibido. Passeio ou viagem podem provocar uma 
briga com o par.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O trabalho reserva desafios. Já com os amigos, o clima 
será descontraído. A turma pode, inclusive, ajudar na 
paquera. Reforce os laços com seu bem, procure se 
declarar para o par.

LIBRA
23/9 a 22/10

Logo cedo, você encara desafios, pense duas vezes 
antes de falar qualquer coisa. As finanças recebem 
boas energias. O romance e a paquera podem 
enfrentar tensões sérias.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Aproveite a manhã para resolver pendências com 
dinheiro. Pode se encantar por alguém que conheceu 
nas redes sociais. A dois, aposte no bom humor e 
programas caseiros.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

A Lua favorece mudanças mais drásticas no trabalho 
e em casa. Seu sexto sentido estará a mil e perceberá 
novidades. Seu lado sensual promete agitar a paquera 
ou relacionamento amoroso.

Alguém pode precisar da sua ajuda, seja no trabalho 
ou fora dele. A saúde pode passar por alguns altos e 
baixos. A vida amorosa pede jogo de cintura para sair 
de algumas tensões.

Talvez precise adaptar seus planos em nome das 
obrigações, mas seu empenho será reconhecido. 
Apoie mais o seu o par, evite discussões. A paquera 
anda devagar.

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

Conselheiro da Beija-
Flor, Gabriel David 
critica gestão de 
Crivella no Carnaval

‘É como se 
o prefeito 
de Orlando 
falasse mal 
da Disney’

REPRODUÇÃO INTERNET 

Com apenas 35% dos votos nas 
eleições municipais, Marcello Cri-
vella (Republicanos) deixa a Pre-
feitura do Rio no fim de dezem-
bro com um histórico conturbado 
com o mundo do samba. Marcada 
por corte de investimentos para as 
agremiações, cancelamento de en-
saios técnicos (2018 e 2020) e ata-
ques aos desfiles, a gestão do pre-
feito desagradou profissionais da 
área e quem depende da festa para 
sobreviver. Em entrevista ao DIA, 
o conselheiro da Beija-Flor Gabriel 
David, que comenta diariamente 
sobre Carnaval nas redes sociais, 
analisou o governo Crivella e sua 
relação com as escolas de samba, 
patrimônio cultural da cidade.

“A gestão do Marcello Crivella 
para o Carnaval foi muito ruim. 
Primeiro que houve uma promes-
sa de campanha, que ele mudou 
logo depois que assumiu. Deixou 
as escolas preparadas para uma 
situação e fez elas enfrentarem 
outras situações. O Carnaval não 
depende só financeiramente da 
prefeitura. Tem toda a questão de 
funcionamento dos desfiles, de lo-
gística, de liberações, de utilização 
do espaço. E o Crivella começou a 
fazer uma campanha contrária a 
isso tudo”, disse Gabriel.

“É como se o prefeito de Orlan-
do estivesse falando mal da Dis-
ney. É muito ruim para o espetá-
culo e para a cidade. Ele tratou o 
Carnaval num ponto de vista 100% 
religioso. Ele não respeitou a di-
versidade religiosa e cultural que 
se tem no Brasil e no Rio de Janei-
ro. Ele fez um governo pessoal e 
não para todos, afetando direta-
mente o Carnaval”, completou.

Crivella, inclusive, se tornou o 
primeiro prefeito a não ir à Mar-
quês de Sapucaí em nenhum dos 
dias de desfiles nos quatro anos 
de mandato. Diante da vitória de 
Eduardo Paes (DEM), Gabriel pro-
jetou os próximos anos da gestão 
do futuro prefeito para a festa.

“Com certeza, campanhas con-
tra o Carnaval não vão acontecer. 
A gente espera uma aproximação 
maior da prefeitura com a Liesa, 
uma dinâmica proveitosa não só 
para quem consome os desfiles, 
mas para outros moradores ao re-
dor que acabam afetados na sema-
na do Carnaval. Não só vamos ter 
mais verba direta da prefeitura, 
mas indireta também”, comentou.

Por conta da pandemia, os desfi-
les das escolas de samba, tradicio-
nalmente realizados em fevereiro 
ou março, foram adiados. Na últi-
ma plenária da Liesa, realizada em 
novembro, a festa foi remarcada 
para os dias 8, 9, 10 e 11 de julho. 
A mudança ainda gera receio até 
mesmo entre sambistas, por conta 
da baixa temporada do turismo 
estrangeiro em julho, economia 
em recuperação e junção com as 
festas junina/julina. “A partir do 
momento que a gente escolheu 
essa data para os desfiles, tenho 
convicção que o turismo vai au-
mentar”, disse Gabriel. 
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