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minha saúde precisei me defender” DANI CALABRESA, atriz

PAES QUER TESTES DE 
INTEGRIDADE PARA 

CARGOS COMISSIONADOS  
E GUARDA MUNICIPAL 

ARMADA. SERVIDOR, 11

REGINALDO PIMENTA

13º SOB 
RISCO: 
TCM NÃO 
AUTORIZA 
CRIVELLA A 
PAGAR COM 
ROYALTIES. P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 6

ECONOMIA, P. 10

DEFENSORIA DO 
CONSUMIDOR 
ENTRA COM AÇÃO 
CONTRA A CEDAE

CAIXA ABRE 
HOJE PARA 
PAGAR AUXÍLIO 
EMERGENCIAL

ESCÂNDALO

ARTISTAS 
DETONAM 
INDIGNADOS 
OS ASSÉDIOS 
MORAIS E 
SEXUAIS DE 
MARCIUS 
MELHEM. P. 8

Exclusivo!



2    SÁBADO, 5.12.2020  I  O DIA

HISTÓRIAS DO LUAR
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Sem tempo até para morrer, depois 
que entrei no tal do trabalho remoto - 
home office, para os mais novos - fico 

observando detalhes da casa, descobrindo 
defeitos que não tinha reparado ao lon-
go dos anos. Então, fiz relatório de danos 
que tenho que encarar, aqueles pequenos 
reparos nas portas, paredes, piso, telhado, 
canteiros. Fiz inventário e, agora, como con-
seguir tempo para a empreitada?

Nada de chamar reforço da família ou 
de amigos. Vivo em isolamento social, sem 
aglomeração e sem flexibilização. Quase 
que construí um muro, imaginário, tipo o que 
Trump, aquele simpático, educado e eficien-
te presidente norte-americano, não concluiu 
fisicamente, na fronteira com o México, para 
tentar barrar os vizinhos pobres que ele tem. A 
minha barreira é sanitária, de uso temporário 
em tempo de pandemia.

Os amigos e parentes sempre foram bem 
vindos, e sempre serão. Já abriguei, até, ami-
gos recém separados de casamentos e que 
não tinham onde morar. Um deles, o Joel, 
repórter-fotográfico das antigas, morreu de 
causa natural, aqui, na caverna. Céus, isso tem 
quase 40 anos. Eu trabalhava, na ocasião, em 
um jornal na Avenida Brasil 500.

hidraúlico... Bolas, não acertei uma !
Mandei uma chamada com vídeo para 

o Thiago: - “Ô netinho, arranja outra ideia 
aí. O seguro não cobre os reparos que estou 
precisando fazer”.- Aí, ele mandou na lata: 
-”Voinho, deixa pra lá. Fica quieto e vai 
trabalhar. Se os reparos estão aí, na sua 
frente, já tem uns dois anos, eles podem 
esperar a pandemia passar. Mas, anote uma 
sugestão, ô ancião: faz um curso, online, de 
línguas. Escolhe, por exemplo, mandarim. 
Você vai gostar”. Agradeci.

Botei a viola no saco, prometi mudar de 
seguradora e fiquei pensando o que fazer (ou, 
não fazer) nas horas de folga. Irritado, varri as 
folhas do quintal e quase esqueci de alimentar 
as rolinhas. E, caramba, da minha alimentação, 
também. Tô de dieta. Batatas e cenouras, às 
segundas, quartas e sexta-feiras. Ou cenouras 
e batatas, nas terças, quintas e sábados. Do-
mingos? Ovos cozidos com nhoque. Ah, sobre-
mesas geralmente são frutas daqui do pomar.

Mas, cismei que tenho que conseguir uma 
maneira de fazer os reparos aqui, na caverna. 
Isolamento social é bom para os criminosos 
(que têm até bolsa, visita íntima, banho de 
sol e outras regalias). Desespero pelo confi-
namento. Vou apelar para a rapaziada que 
frequenta praias, baladas, shoppings. Fiquem 
em casa. Ajudem a controlar a tal peste, a co-
vid. Eu preciso da minha liberdade (não quero 
liberdade vigiada). Não sei consertar nada em 
casa. Ainda para aumentar o sufoco, o abaste-
cimento de água anda prejudicado. Alô ONU. 
Socorro ! Ajuda aí, ô novo burgomestre.

Mas, voltando às tarefas do doce lar, nas 
folgas, bem que poderia tentar o “faça-você-
mesmo”, tão badalado hoje em dia. Bolas, não 
tenho jeito para a coisa. E, nem as ferramen-
tas adequadas para as tarefas. Então, entre 
um zap e outro, me comunicando com neto 
postiço II, ou neto adotivo, ou o quase neto, 

o Thiago, jornalista que adora uma música 
moderna, daquelas barulhentas, ele me deu a 
ideia salvadora: aciona o seguro!

Nada como ter um neto, mesmo sendo em-
prestado, para dar ideias. Peguei o telefone, o 
fixo (esquecido e abandonado), ajeitei o ócu-
los e uma lupa - tenho cataratas - e fui procu-
rar o seguro do carro. Demorou, mas fui atendi-
do. A recepcionista foi logo perguntando o tipo 
de plano que eu escolhi. Expliquei tudinho e 
ela foi riscando o que eu poderia fazer. No final, 
sobraram apenas o chaveiro, emergências no 
fogão ou no aquecedor, concertos em calhas 
do telhado, pequenos serviços de bombeiro 

As auguras do 
eremita na caverna 
da Água Santa

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

Apelo à rapaziada que frequenta 
praias, shoppings. Fiquem em 
casa. Ajudem a controlar a covid. 
Preciso da minha liberdade

O Rio de Janeiro precisa encontrar o consenso sobre que pla-
no de desenvolvimento se quer para o estado. Na segun-
da-feira, se dará mais um passo na tentativa de reposicio-

namento do sistema produtivo de petróleo e gás com o Fórum 
Rio de Desenvolvimento da Alerj. Sob comando do presidente 
da Casa, deputado André Ceciliano (PT), será discutida a Nota 
Técnica feita pela Assessoria Fiscal da Alerj sobre oportunidades 
que o setor oferece para o progresso do Rio.

O estudo revela as oportunidades que estão postas para 
um novo tempo pós-pandemia. O documento que será 
objeto de debate aponta que 85% das reservas de petró-
leo do Brasil estão no Rio, mas o estado concentra apenas 
19% dos fornecedores e prestadores de serviços da Petro-
bras, que tem 70% destes contratos no exterior. O pro-
fessor Mauro Osório, diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, 
que ajudou a elaborar a Nota Técnica, tem consciência da 
importância deste debate para o estado. “A situação das 
finanças do Rio é trágica. Já está assim desde o segundo 
semestre de 2016”, diz ele.

QUEM É QUEM
Além de Osório, os palestrantes são: o diretor-geral interino 
da ANP, Raphael Moura; a presidente da Naturgy, Kátia Rep-
sold; a consultora da FGV, Magda Chambriard; o presidente 
do Clube de Engenharia, Pedro Celestino; a superintendente 
geral da ONIP, Karine Fragoso; e o presidente da Comissão de 
Tributação da Alerj, deputado Luiz Paulo (sem partido).

DESENVOLVIMENTO

O futuro do 
setor de 
petróleo e gás

 n Após Eduardo Paes dizer 
que pretende treinar Guar-
da Municipal para porte de 
armas, o deputado Rodri-
go Amorim pediu urgência 
para votar projeto de lei para 
agentes civis do Segurança 
Presente utilizarem armas. 

 n Esta semana houve soleni-
dade na Academia de Polícia 
Militar Dom João VI, em Su-
lacap, onde se formam os ofi-
ciais da PM, com o governa-
dor Cláudio Castro e o secre-
tário de PM, coronel Rogério 
Figueredo, que descerraram 
placa informando que: “Fo-
ram formadas 93 turmas”. Lá 
está escrito sobre os “feitos 
dos HOMENS extraordiná-
rios”. Ocorre que a academia 
também forma mulheres há 
mais de 20 anos. 

POLÍCIA 
MILITAR: E AS 
MULHERES?

DANIEL CASTELO BRANCO

O estado do Rio de Janeiro precisa encontrar novos rumos para sua Economia

2021 PODE SER DE UM 
RIO MAIS ARMADO

A situação 
das finanças 
do Rio é 
trágica. E 
desde 2016”
MAURO OSÓRIO,
Professor

PICADINHO

Economista Roberto Kanter abrirá série de palestras da Feira Vir-
tual de Carreiras e Oportunidades da UFRJ, que começa na terça.

Covid: Defensoria Pública suspende temporariamente partici-
pação no Justiça Itinerante a partir da próxima segunda.

Período de pré-matrículas em escolas estaduais do Rio vai até o dia 
22 pela internet: www.matriculafacil.rj.gov.br 

Formação de oficiais da PM

DIVULGAÇÃO

MEDO DO DESEMPREGO
 n Novo levantamento do IFec RJ mostra aumento no per-

centual de fluminenses que estão, de alguma forma, com 
medo de perder o emprego nos próximos três meses. Para 
64,6% dos cidadãos, esse temor se tornou mais real. 

As mais lidas
Online

Castro e Crivella liberam 
shoppings 24h como 

medida para conter covid
RIO DE JANEIRO, P. 3

Revista detalha assédio 
de Melhem a Calabresa: 

‘O que mais você quer, 
filha, para calar a boca?’

CELEBRIDADES

Paes anuncia novos 
secretários, subprefeito 

da Barra e chefe do 
Centro de Operações

RIO DE JANEIRO, P. 5

SABRINA PIRRHO

Com participação de:
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RIO DE JANEIRO

SHOPPINGS E CENTROS COMERCIAIS 

ABERTOS 24H
Prefeito do Rio e governador em exercício anunciam medidas e abertura de 606 
leitos na rede pública. Apesar de recomendação, praias continuam lotadas 

O
s shoppings e centros 
comerciais estão au-
torizados a funcio-
nar 24 horas por dia. 

A medida foi anunciada pelo 
prefeito do Rio, Marcelo Cri-
vella, e o governador em exer-
cício, Cláudio Castro, como 
forma de conter o avanço dos 
casos de covid-19 no estado. A 
justificativa dos governantes 
é evitar, assim, aglomerações 
nas compras de fim de ano.

“Para evitar superlotação 
nos transportes públicos, 
vamos autorizar o funcio-
namento 24 horas de sho-
ppings centers e centros co-
merciais. O objetivo dessa 
medida é evitar que pessoas 
se aglomerem para com-
prar presentes de Natal. 
Todo mundo poderá com-
prar com calma”, afirmou 
Crivella. A medida vale 
para todo o estado.

A suspensão das ativida-
des presenciais nas escolas 
municipais a partir de se-
gunda-feira foi anunciada 
pelo prefeito Marcelo Crivel-
la para o município do Rio. 
“As escolas municipais, por 
decisão do Ministério Pú-
blico e do Comitê Científico, 
nós estamos interrompen-
do”, afirmou Crivella.

Perguntado sobre a reco-
mendação de órgãos e insti-
tuições de restringir a circu-
lação da população, o gover-
nador em exercício Cláudio 
Castro garantiu que a fiscali-
zação e a ampliação de leitos 
são suficientes para conter o 
avanço da Covid.

“Temos medidas de isola-
mento atualmente, e corri-
gimos nossa fiscalização. O 
que nós entendemos é que 
essas medidas, bem fiscali-
zadas, junto com a amplia-
ção de leitos, são suficientes”, 
afirmou Castro.

A entrevista coletiva foi 
realizada na manhã desta 
sexta-feira (4), no Palácio 
Guanabara. A secretária 
municipal de Saúde, Beatriz 
Bush, e o secretário estadual 
de Saúde, Carlos Alberto 
Chaves, estiveram presentes.

O governador em exercí-
cio Cláudio Castro anunciou 
restrição no horário de fun-
cionamento do metrô para 
a noite de Ano Novo. “Hoje 
(ontem) eu autorizei que o 
metrô só funcione até as 20h 
no dia do Réveillon para que 
a gente impeça as pessoas 
de irem à praia. As festas 
que me procuraram para 
autorização são sem públi-
co, para serem televisiona-
das”, anunciou o governador 
em exercício.

YURI EIRAS
yuri.eiras@odia.com.br

Na praia do 
Arpoador 

banhistas 
aproveitam o 

dia de sol como 
se não houvesse 

pandemia

ASSIM NÃO DÁ...

 N Apesar da forte recomen-
dação do Comitê Científico, 
a prefeitura não anunciou 
nenhuma medida de restri-
ção às praias. “Nós estamos 
recomendando às pessoas 
a não irem às praias para 
quem tem comorbidade. 
Espero que amanhã as pre-
visões se concretizem e cho-
va. Essas pessoas arriscam 
a vida de seus entes queri-
dos. Reiteramos para que as 
pessoas não compareçam 
às praias”, disse o prefeito 
Marcelo Crivella.

Mas, céu azul e calorão, 
óbvio que as praias lotaram 
ontem. Pessoas aglomera-
das na areia, passeando nos 
calçadões, em quiosques, 
era o que mais se via na orla. 
O que passou “batido” foi o 
uso de máscara, álcool gel e 
distanciamento, essenciais 
para conter a propagação 
da covid.

População 
lota as praias

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

 > A Prefeitura do Rio e 
governo do estado já vi-
nham recebendo pres-
são de instituições que 
identificaram o aumen-
to de casos de covid-19, 
como a UFRJ e a Fio-
cruz. A fundação chegou 
a falar em possível “co-
lapso” na rede pública de 
saúde. 

Na quarta-feira, em 
reunião com o Comitê 
Científico, a prefeitura 
recebeu relatos preocu-
pantes de donos de redes 
particulares. Alguns dis-
seram que a taxa de in-
ternação por covid-19 já 
é semelhante aos meses 
de abril e maio.

Cláudio Castro e Cri-
vella também anuncia-
ram a abertura de leitos 
na rede pública. No ge-
ral, serão 606.

“São quase 386, sen-
do 314 de UTI. Aumen-
tamos mais de 1.500 
testagens por dia. Nós 
estamos todos os dias 
conversando com os téc-
nicos da saúde”.

Crivella anunciou a 
abertura de 220 leitos 
nas próximas duas se-
manas: 170 em enferma-
rias e 50 em Unidades de 
Terapia Intensiva. 

Prefeitura 
e estado 
abrem 
mais leitos

NÚMERO

606
Governo do estado 

anunciou 386 leitos, sendo 

314 de UTI. Já a prefeitura 

abriu mais 220, sendo 170 

na terapia intensiva.

 > Thaísa Guerreiro, 
coordenadora de Saúde 
e Tutela Coletiva da De-
fensoria Pública do Rio, 
acompanha desde o iní-
cio da pandemia casos 
de pessoas que tentam 
vagas em leitos no sis-
tema público de saúde 
via ação judicial. A per-
cepção da defensora é 
que as demandas têm 
aumentado, e muitos 
cariocas morrem antes 
de conseguir o leito. 

“A gente tem muita 
dificuldade, demora-se 
muito até a vaga apare-
cer. Os entes públicos 
demoram para cumprir 
a decisão liminar exata-
mente pela insuficiên-
cia dos leitos de terapia 
intensiva. As pessoas 
falecem antes mesmo 
de serem transferidas”, 
explica Thaísa. 

Morte antes 
de conseguir 
internação

Prefeito Marcelo 
Crivella e o 
Governador 
em exercício 
Cláudio Castro 
em coletiva nesta 
sexta-feira

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

A gente 
tem muita 
dificuldade, 
demora-
se muito 
até a vaga 
aparecer. 
Os entes 
públicos 
demoram 
para 
cumprir 
a decisão 
liminar”

THAÍSA 
GUERREIRO, 
defensora 
pública
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Biden garante vacinar toda população gratuitamente
Moderna garante até 125 milhões de doses de vacina, grande maioria das vacinas irá para os Estados Unidos no 1º trimestre de 2021

REPRODUÇÃO TWITTER

‘Assim que a vacina estiver pronta e aprovada, Kamala Harris e eu vamos garantir que seja distribuída’

estarão disponíveis no país 
norte-americano até o final 
do ano.

A Moderna vem preparan-
do a cadeia de abastecimen-
to em conjunto com a admi-
nistração Donald Trump há 
meses para garantir que pos-
sa distribuir a vacina assim 
que a agência reguladora de 
medicamentos americana 
(FDA) a aprove.

Para todos os países fora 
dos Estados Unidos, a pro-
dução será realizada na Suí-
ça, nas fábricas do grupo 
Lonza.

Autoridades americanas 
disseram que planejam dis-
tribuir um total de 40 mi-
lhões de doses até o final do 
ano no país, incluindo aque-
las produzidas pela parceria 
entre as empresas Pfizer e 
BioNTech.

A Moderna solicitou au-
torização da FDA e do co-
mitê consultivo da agência, 
que está revisando todos os 
dados do ensaio clínico e se 
reunirá para debater os re-
sultados em 17 de dezembro. 

O presidente eleito nos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, escre-
veu no Twitter que a vacina 
contra a covid-19 será distri-
buída gratuitamente à toda 
a população do país. 

“Assim que a vacina es-
tiver pronta e aprovada, 
Kamala Harris e eu vamos 
garantir que seja distribuí-
da de forma equitativa, efi-
ciente e gratuita para todos 
os americanos”, escreveu Bi-
den na publicação.

Os Estados Unidos tive-
ram na quinta-feira o re-
corde de 3.157 mortes por 
covid-19 em um dia, supe-
rando o próprio recorde an-
terior de 2.603 mortes em 15 
de abril. Ontem, o país teve 
pela primeira vez mais de 
100 mil pessoas internadas 
com covid-19.

A primeira vacina a che-
gar no país deve ser a Pfizer, 
com primeiros lotes espe-
rados no dia 15 de dezem-
bro. Caso seja aprovada, 22 
milhões de doses devem ser 
distribuídas. Outro imuni-
zante, da Moderna, também 

deve chegar ao país no dia 
22 deste mês.

ATÉ 125 MILHÕES DE DOSES
A Moderna planeja dispo-
nibilizar entre 100 e 125 mi-
lhões de doses de sua vacina 
contra a covid-19 no primei-
ro trimestre de 2021, a gran-
de maioria das quais irá para 
os Estados Unidos, anunciou 
a empresa americana de bio-

tecnologia em comunicado 
na quinta-feira, informou a 
Agência France Presse.

Entre 85 milhões e 100 
milhões dessas doses serão 
reservadas para os Estados 
Unidos e entre 15 e 25 mi-
lhões para o resto do mundo, 
observou o laboratório.

A empresa também reafir-
mou que 20 milhões de doses 

Primeiro dia de testagem para 
covid-19 teve pouquíssima procura
Embora a capacidade diária seja de 1.500 exames, só uma pessoa foi ao Hospital Alberto Torres

MAURICIO BAZILIO

Volta Redonda E São Gonçalo foram escolhidas pelo governo do estado para testagem em massa para covid-19

A 
testagem em massa 
para a covid-19 no 
Rio de Janeiro co-
meçou ontem, mas 

não teve muita procura. Ini-
cialmente, são três pontos 
montados em duas cidades 
do estado: Hospital Alberto 
Torres e a UPA do Coluban-
dê, em São Gonçalo, e o Hos-
pital Zilda Arns, em Volta 
Redonda. A capacidade to-
tal será para 1.500 exames 
por dia. 

No Hospital Estadual Al-
berto Torres, em São Gonça-
lo, apenas uma pessoa havia 
realizado o teste até as 9h. 
Procurada pelo jornal O DIA 
a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) não informou o 
balanço final das testagens.

Para realizar o exame gra-
tuitamente é necessário fa-
zer o agendamento por meio 
do aplicativo Dados do Bem, 
que está funcionando des-
de quinta-feira. O paciente 
precisa fazer um cadastro e 
preencher um questionário 
de autoavaliação.

Inicialmente, a ideia é 
testar um número maior 
de pessoas com sintomas 
de covid. O aplicativo fará 
a seleção dos pacientes. A 
testagem é direcionada aos 
pacientes sintomáticos, 
entre o primeiro e o sétimo 
dia do início dos sintomas, 
que tenham tido contato 
próximo de casos confirma-
dos da doença.

Após receber o resulta-
do, caso seja positivo para 
covid-19, o paciente poderá 
indicar até cinco contatos 
familiares para realizarem 
testes também. Para realizar 
o exame, o usuário deverá 
baixar o aplicativo Dados do 
Bem, realizar um cadastro e 
responder 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 

 > A testagem para covid 
será levada a outras lo-
calidades, segundo in-
formou o secretário de 
Saúde, Carlos Chaves. 
Mas ainda não foram 
definidos os locais. Uma 
pesquisa da Universida-
de Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFRRJ), rea-
lizada no final de outu-
bro, já mostrava que seis 
cidades da Baixada Flu-
minense estão entre as 
dez com as maiores taxas 
de letalidade da covid-19 
no Estado do Rio de Ja-
neiro e pesquisadores já 
alertavam sobre a neces-
sidade de testagem em 
massa da população.

“É muito necessário 
que haja testagem. A 
pouca testagem leva a 
um grande percentual 
de letalidade”, disse o 
professor de cartogra-
fia Gustavo Mota de 
Sousa, do Laboratório 
Integrado de Geogra-
fia Física Aplicada da 
UFRRJ.

Pesquisadores da uni-
versidade produziram 
o Atlas da Evolução da 
Pandemia de covid-19 
na região metropolitana 
e no estado do Rio com 
base nos dados da Secre-
taria estadual de Saúde. 
Segundo o levantamen-
to, Nilópolis e São João 
de Meriti têm as maio-
res taxas de letalidade 
por covid-19 da Baixada 
com 13,5% e 12,8%, res-
pectivamente, segundo 
os dados do último dia 
13. Nilópolis teve 1.447 
casos e 195 óbitos e São 
João de Meriti registrou 
3.628 casos e 464 mortes. 
No estado, Rio das Flores 
tem o maior percentual, 
com 16% de letalidade.

Pesquisadores 
alertavam 
sobre testes

chamado para realizar o tes-
te. O agendamento será de 
segunda à segunda, de 7h às 
19 horas. O usuário receberá 
o dia e horário do agenda-
mento na unidade mais pró-
xima da sua moradia pelo 
próprio aplicativo, assim 

como o resultado.
O aplicativo Dados do 

Bem pode ser baixado gra-
tuitamente na loja de apli-
cativos do celular, o que 
pode ser feito também pelo 
site: https://dadosdobem.
com.br/.

Os EUA tiveram 
na quinta-feira o 
recorde de 3.157 
mortes por covid-19 
em um dia

Estamos tomando as medidas necessárias 
para o enfrentamento aos novos casos de 
covid-19 no estado”

CARLOS CHAVES, secretário de saúde

 N De acordo com a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES), o 
teste realizado será o RT-PCR, 
através da coleta de amostras 
no nariz com uma espécie de 
cotonete. Segundo a SES, as 
unidades para testagem serão 
ampliadas nos próximos dias 
de acordo com o comporta-
mento da curva de infecção da 
covid-19, inclusive na capital 
do Rio. Além da testagem, a 
secretaria anunciou também 
a abertura de novos leitos UTI, 
no total de 348.

O secretário de estado de 
Saúde, Carlos Alberto Chaves, 
explica que a ampliação da 
testagem e aumento de leitos 
são essenciais para o atendi-
mento adequado à população 
nesta etapa.

“Estamos tomando as me-
didas necessárias para o en-
frentamento aos novos casos 
de covid-19 no estado. Vamos 
ampliar ainda mais o número 
de leitos e testar o maior nú-
mero possível de pessoas”, dis-
se o secretário.

ATENDIMENTO

Teste RT-PCR e novos leitos

ASSINATURA REPÓRTER
email@odia.com.br
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Witizel: testemunhas 
serão ouvidas dia 17

Cláudio de Mello Tavares espera ouvir todos no mesmo dia

Por unanimidade, o Tribu-
nal Misto do processo de 
impeachment do governa-
dor afastado Wilson Witzel 
aceitou todas as testemu-
nhas de defesa e acusação 
do ex-juiz federal. As par-
tes pediam que 17 pessoas 
prestassem depoimento, 
além do próprio governa-
dor afastado. Outras oito 
foram incluídas por depu-
tados e desembargadores.

Presidente do Tribunal 
Especial Misto, Cláudio de 
Mello Tavares marcou para 
as 9h do dia 17 o início dos 
depoimentos. O tribunal es-
pera ouvir  todos no mesmo 
dia. Testemunhas de acu-
sação terão depoimentos 
colhidos de manhã, e as de 
defesa, à tarde.

O colegiado acompanhou, 
em sua maioria (6 a 4), o voto do 
relator, Waldeck Carneiro (PT), 
que negou o pedido de Witzel 
para produção de provas peri-
ciais contábeis e de engenharia 
para avaliar irregularidades nos 
contratos com organizações 
sociais. Witzel queria compro-
var que não houve superfatu-
ramento, especificamente na 
contratação emergencial do 
IABAS. A acusação se referiu, a 
essa entidade, especificamente 
ao fato de que hospitais de cam-
panha não tinham sido entre-
gues até 27 de maio.

O relator entendeu que o 
superfaturamento poderia 
ser feito com base de análise 
de documentos e ressaltou que 
os hospitais de campanha não 
existem mais. 

Eduardo Paes anuncia mais nomes 
para as secretarias de seu governo
Prefeito eleito indicará outros componentes na próxima semana e deve concluir quadro

O prefeito eleito Eduaro Paes apresentou Renan Ferreirinha, Kátia Souza, Raphael Lima e Bruno Ramos

O prefeito eleito do Rio, Eduar-
do Paes (DEM), anunciou mais 
quatro nomes, ontem, que vão 
comandar secretarias e outras 
áreas de futuro governo. O de-
putado estadual Renan Ferrei-
rinha (PSB) assumirá a pasta 
de Educação. Já a de Infraes-
trutura ficará a cargo de Kátia 
Souza. Raphael Lima será o 
subprefeito da Barra da Tiju-
ca e Bruno Ramos ficará com 
a chefia-executiva do Centro 
de Operações. 

“Vamos continuar avan-
çando e ao longo da próxima 
semana com outros nomes 
e esperamos concluir nosso 
quadro. Já começamos a tra-
balhar, a dialogar e a apresen-
tar propostas”, disse Paes.

Escolhido para a Educação, 
Ferreirinha está no primeiro 
mandato na Alerj. “É um enor-
me desafio, principalmente 
mediante à pandemia, mas 
com a capacidade do Renan 
teremos muitos resultados”, 
afirmou o prefeito eleito.

Kátia Souza é servidora pú-
blica e engenheira. Paes expli-

cou que ela vai ser responsável 
pela Secretaria de Infraestru-
tura em um formato diferen-
te do que é hoje, cuidando da 
infraestrutura das obras. Ra-
phael Lima também é servi-
dor, já trabalhou no governo 
de César Maia e foi da Juventu-
de do Democratas. Bruno Ra-
mos tem no currículo a sub-
prefeitura da Zona Sul.

Os futuros secretários já 

apresentam propostas. “Vou 
promover a valorização dos 
professores. Neste momento 
delicado, precisamos pensar 
na segurança, alimentação, na 
saúde mental e nos aspectos 
sanitários para possível reto-
mada das aulas presenciais”, 
afirmou Ferreirinha, que de-
fendeu reforço escolar. 

Kátia Souza contou que 
20 Clínicas da Família serão 

transformadas em clínicas 
especializas. “Uma das pri-
meiras missões é terminar 
a TransBrasil. Recuperar a 
malha do BRT, as Clínicas da 
Família e escolas degradadas 
estão na lista”. O desafio de Ra-
phael Lima será reorganizar 
a região da Barra. “Num pri-
meiro momento vamos tentar 
fazer com todos os serviços es-
senciais voltem a funcionar”. 

Pagamento do 13º está sob risco
Sem plano B, Crivella queria quitar o abono com recursos de operação vetada pelo Tribunal de Contas

ESTEFAN RADOVICZ

Marcelo Crivella condicionou depósito à operação com royalties

O 
Tribunal de Contas 
do Município do Rio 
(TCM-RJ) enfim ba-
teu ontem o martelo 

e decidiu, por unanimidade, 
negar a tentativa da Prefeitura 
do Rio de fazer uma operação 
de antecipação de R$ 1 bilhão 
em receita futura de royalties. 
O prefeito Marcelo Crivella 
queria, com essa transação, 
ter recursos para quitar o 13º 
salário do funcionalismo. Até 
o momento, o governo não 
apresentou um plano B para o 
pagamento. E a avaliação nos 
bastidores é de que o depósito 
esse ano está sob risco.

O TCM-RJ apontou que 
os recursos oriundos des-
sa operação não podem ser 
usados para pagamento de 
pessoal. O corpo técnico do 
órgão também considerou 
que a medida caracteriza-se 
como uma operação de cré-
dito, o que aumentaria o en-
dividamento do município 
no último ano de gestão da 
administração pública - prá-
tica proibida.

A quatro dias da eleição, 
no dia 26 de novembro, Cri-
vella declarou, em entrevista 
à Record TV, que o pagamen-
to do 13º salário dependia da 
operação.  

“Estamos fazendo uma 
luta para pagar em dezem-
bro, dependemos da anteci-
pação de receita de royalties. 
Mas o Tribunal de Contas 
achou que era operação de 
crédito. Não é. É adianta-
mento de receita”, afirmou o 
prefeito na ocasião.

Ele ainda fez um pedido: 
“Faço um apelo aqui aos con-
selheiros do TCM e a todos 
os funcionários da prefeitura 
que façam um apelo ao TCM 
para que nos autorizem a 
fazer essa operação, porque 
se fizer essa operação hoje, 
amanhã o 13º está na conta”.

No mesmo dia, o presiden-
te do Tribunal, Thiers Mon-
tebello, foi categórico ao di-
zer que as verbas oriundas 
dessa transação não podem 
ser destinadas ao pagamen-
to de pessoal. 

Montebello ressaltou que 
o parecer da Procuradoria 
Especial ( junto ao TCM) “é 

primoroso”: “Tanto é que a 
Procuradoria Geral do Mu-
nicípio chegou a pensar em 
judicializar e não fez isso”.

A prefeitura, porém, vem 
informando que “trabalha 
para pagar o 13º dos servido-
res até dezembro”.

DÉFICIT EM DISCUSSÃO
Enquanto o pagamento do 
abono é motivo de preocupa-
ção do funcionalismo, o défi-
cit que Eduardo Paes herda-
rá da atual gestão tem gerado 
discussão. O futuro secretário 
de Fazenda, Pedro Paulo, afir-
mou, na quarta-feira, que as 
projeções indicam um buraco 
de R$ 10 bilhões nas contas 
de 2021.

Ontem, a atual gestão afir-
mou “não reconhecer o dé-
ficit de R$ 10 bilhões para 
2021, apontado pela equipe 
do prefeito eleito”. Disse ain-
da que “as informações re-
passadas à equipe de transi-
ção, bem como os relatórios 
publicados pelos órgãos de 
controle, não apontam para 
esse montante” e que as de-
clarações geram insegurança 
para a sociedade e servidores.

EM BREVE

 N Pedro Paulo disse a O DIA 
“estar torcendo e rezando” 
para que de fato o déficit 
não seja esse. “Estou na tor-
cida para que eles tenham 
sido menos irresponsáveis 
com as contas públicas”, 
declarou. 

“Mas o que eu vi até ago-
ra mostra realmente um ce-
nário trágico das contas”, 
afirmou o futuro secretário.

Questionada sobre a es-
timativa de déficit para o 
próximo ano, a atual gestão 
respondeu, por meio da Se-
cretaria de Fazenda, que “o 
déficit fiscal é contabilizado 
pelo órgão de controle da 
Prefeitura do Rio, por meio 
de relatórios publicados no 
site de transparência”.

A pasta acrescentou 
que as informações oficiais 
serão disponibilizadas por 
aquele órgão em breve.

Montante será 
divulgado

PALOMA SAVEDRA

paloma.savedra@odia.com.br

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br
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Falta d’água 
atinge milhares 
de clientes em 
mais de 40 
bairros do Rio

Denúncias contra a 
Cedae aumentaram 
nos últimos dias 
por causa da crise 
de abastecimento

A 
crise no abasteci-
mento de água que 
já atinge milhares 
de consumidores 

em mais de 40 bairros fez 
com que as reclamações 
contra a Cedae dessem um 
salto no número de liga-
ções recebidas pelos canais 
de denúncias da Comissão 
de Defesa do Consumidor 
CMRJ, indicando claras vio-
lações de seus direitos, bem 
como lesão a própria saúde 
pública da população.

Diante disso, a vereadora 
Vera Lins (PP), presidente 
da comissão, encaminha 
hoje ao Procurador-Geral de 
Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, pedido de abertu-
ra de inquérito civil público 
responsabilizando na área 
administrativa, civil e penal, 
os responsáveis pelos trans-
tornos causados no que diz 
respeito ao fornecimento 
e abastecimento de água 
realizado pela Companhia 
Estadual de Águas e Esgoto 
(Cedae). Ela pede também 
para que seja apurado com 
o maior rigor possível as 
denúncias de fornecimento 
e baixa qualidade da água 
destinada ao consumo da 
população, além da cobran-
ça por estimativa.

“É inadmissível que uma 
empresa do porte da Cedae 
não tenha um plano de emer-
gência para essas situações. 
Temos relatos de consumi-
dores que afirmam que a 
pouca água que chega até as 
torneiras tinha a cor barren-
ta, um cheiro forte e o gosto 
ruim, e que em alguns casos 
causavam vômitos e diarreia; 
isso sem falar que as contas 
continuam chegando sem os 
consumidores receberem o 
produto. O consumidor não 
pode ficar refém da ineficá-
cia de uma empresa que co-

Justiça apreende filha de Flordelis
Jovem teria se automutilado após briga com a mãe e foi levada para casa de acolhimento

MICHEL JESUS / CÃ¢MARA DOS DEPUTADOS

Deputada Flordelis: “Absurdo tirar uma filha de uma mãe”, disse 

Uma das filhas adotivas da de-
putada federal Flordelis dos 
Santos foi levada para uma 
casa de acolhimento na últi-
ma quinta-feira. A medida foi 
autorizada pela Justiça depois 
que a garota, de 14 anos, teria 
se automutilado após uma 
briga com a mãe adotiva.

A informação foi confir-
mada pelo advogado da par-
lamentar, Anderson Rollem-
berg, durante a entrada da 
deputada no Fórum de Nite-
rói para uma nova audiência 
do processo no qual é ré pela 
morte do marido, o pastor An-
derson do Carmo.

“Foi uma apreensão injus-
ta”, alega o advogado.

Flordelis aproveitou a oca-
sião e também se pronunciou 
sobre o caso. “Absurdo tirar 
uma filha de uma mãe”, dis-
se antes de entrar na sala da 
audiência, afirmando ainda 
que a jovem teria sido vítima 
da agressão “de uma pessoa”, 
sem entrar em detalhes sobre 
a identidade de quem seria.

No último domingo, a de-
putada federal escreveu uma 
postagem nas redes sociais 

afirmando que a filha “foi in-
ternada para tratar de proble-
mas emocionais causados por 
mentiras” que a família tem 
recebido. A parlamentar afir-
ma ainda que “injustiças e as 
acusações sem provas que es-
tão sendo feitas” contra ela e 
que não vai “mais ficar de bra-
ços cruzados sendo acusada” 
e vendo os “filhos sofrerem”.

VÍDEOS PROIBIDOS
Depois de perder a guarda 
de uma das filhas adotivas, 
Flordelis foi proibida de fa-
zer vídeos ao vivo na internet 
mencionando testemunhas 
no processo no qual a parla-
mentar é ré por ser mandante 
da morte do marido, o pastor 
Anderson do Carmo. A de-
cisão foi da juíza Nearis dos 
Santos Carvalho Arce, da 3ª 
Vara Criminal de Niterói, na 
terceira audiência do proces-
so, realizada ontem no fórum 
de Niterói.

O requerimento foi feito 
na segunda-feira com base 
em alegações de que Florde-
lis havia ameaçado uma das 
testemunhas do caso, Regiane 

 N Qualquer tipo de irregula-
ridade ou ilegalidade pode 
ser comunicada por meio 
do Facebook, no endereço 
https://m.facebook.com/
ComissaoMunicipalDeDe-
fesaDoConsumidorRJ. 

O cliente também pode 
registrar sua reclamação 
pelo e-mail consumidor@
camara.rj.gov.br, e postá-la 
no site www.camara.rj.gov.
br clicando no “reclame 
aqui” do link da Defesa do 
Consumidor, ou no número 
0800-285-2121.

Rabello, em uma transmissão 
ao vivo.

A proibição originou-se de 
um pedido do advogado as-
sistente de acusação, Ângelo 
Máximo, para que fosse de-
cretada a prisão preventiva de 

Flordelis. No pedido, Máximo 
afirmou que o crime não pos-
sui conexão com seu mandato 
de deputada e por isso ela não 
teria imunidade parlamentar. 
O MP foi contra o pedido de 
prisão, indeferido pela juíza.

Pré-matrícula aberta 
na rede estadual
A Secretaria de Estado de 
Educação do Rio de Janeiro 
(Seeduc-RJ) abriu ontem 
o período de pré-matrícu-
las para escolas da rede 
pública. São mais de mil 
unidades de ensino esta-
duais com oportunidades 
disponíveis. As inscrições 
devem ser feitas pelo site 
Matrícula Fácil (www.ma-
triculafacil.rj.gov.br) até o 
dia 22 de dezembro.

A Secretaria reforça que 
a 1ª fase da pré-matrícula 
não acontece por ordem 
de inscrição. Os estudantes 
são alocados obedecendo 
aos seguintes critérios do 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente, nesta ordem:

1 - preferência à pessoa 
com deficiência; 2 - pre-
ferência para crianças e 
adolescentes até 18 anos 
incompletos; 3 - perma-
nência na Rede Pública de 
Ensino; 4 - proximidade da 
residência; 5 - em caso de 
empate, a prioridade será 
para o aluno mais novo.

No site Matrícula Fácil, 
o aluno encontrará infor-

mações sobre como se inscre-
ver; escolas com vagas dispo-
níveis; idade para cada série 
ofertada; como e quando con-
firmar a matrícula na escola.

No dia 30 de dezembro, o 
resultado da alocação será 
divulgado no site Matrícula 
Fácil. Na página, o respon-
sável, ou o aluno maior de 18 
anos, poderá verificar o dia 
e o horário agendados para 
que compareça à escola e rea-
lize a confirmação da matrí-
cula, no período de 4 a 14 de 
janeiro de 2021.

A matrícula informatiza-
da conta com a parceria do 
Centro de Tecnologia da In-
formação e Comunicação 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Proderj).

Para o ano letivo de 2021, 
a Seeduc prevê uma matrícu-
la especial para que os estu-
dantes de terminalidade do 
Ensino Médio possam apro-
fundar o conteúdo do último 
ano, caso desejem. O calen-
dário para essas matrículas 
especiais está sendo elabora-
do pela pasta e será divulga-
do em separado.

Defesa do Consumidor entra com 
ação na Procuradoria contra a Cedae 

bra por um produto que não 
entrega”, disse.

VIOLAÇÃO DE DIREITOS
Vera afirma ainda que o des-
leixo com que a Cedae vem 
tratando o caso caracteriza 
uma violação aos direitos 
dos consumidores, já que 
a água é um serviço essen-
cial. Esse comportamento 
da empresa dá ao consumi-
dor o direito de não pagar 
por um serviço que não é 
prestado de uma forma sa-
tisfatória, já que de acordo 
com o artigo 22 do Código 

de Defesa do Consumidor 
(CDC), “os órgãos públicos 
ou suas empresas, conces-
sionárias, permissionárias 
ou sob qualquer outra for-
ma de empreendimento, são 
obrigados a fornecer servi-
ços adequados, eficientes, 
seguros e, quanto aos essen-
ciais contínuos. No caso de 
descumprimento total ou 
parcial das obrigações refe-
ridas nesse artigo, serão as 
pessoas jurídicas compeli-
das a cumpri-las e a reparar 
os danos causados na forma 
prevista do artigo”.

Temos relatos 
que a pouca água 
que chega até as 
torneiras tinha a cor 
barrenta, um cheiro 
forte e o gosto ruim
VERA LINS, vereadora e 
presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor

RECLAMAÇÕES

“É inadmissível que 
uma empresa do 
porte da Cedae não 
tenha um plano de 
emergência para 
essas situações
VERA LINS, vereadora e 
presidente da Comissão de 
Defesa do Consumidor

O Mundo Pet está 
em outro patamar!

Curiosidades, cuidados, 
serviços e muito mais.

NÃO PERCA!

6   RIO DE JANEIRO SÁBADO, 5.12.2020  I  O DIA



Bandidos explodem agência da 
Caixa Econômica em Belford Roxo
Ação ocorreu por volta das 3h15, no bairro Lote XV, ao lado de uma cabine da PM

REPRODUÇÃO TV GLOBO

Um agente usou roupa especial especial para explodir o artefato

C
riminosos explodi-
ram os caixas eletrô-
nicos de uma agência 
da Caixa Econômica 

Federal no bairro Lote XV, 
em Belford Roxo, na madru-
gada de ontem. A unidade 
fica ao lado de uma cabine da 
PM. Agentes do Esquadrão 
Antibombas da Coordena-
doria de Recursos Especiais 
(Core) isolaram a região por 
conta do risco da explosão 
de uma bomba deixada para 
trás pelos bandidos. Um as-
saltante foi preso.

Na fuga, os criminosos 
jogaram pregos no chão e 
incendiaram três carros. O 
motorista de uma kombi, Ar-
tur Xavier, levava a esposa 
para um hospital na capital 
fluminense e teve o veículo 
interceptado e incendiado 
pelos bandidos. “Era minha 
ferramenta de trabalho. Es-
tava saindo cedo para levar 
minha esposa para revisão 
médica no Into. Me deparei 
com um caminhão em cha-
mas e tentei retornar. Fui 
abordado por cinco bandi-
dos que gritaram para atra-
vessar o carro e que iriam 
matar minha família”, disse o 

motorista que que ficou com 
as mãos feridas por causa do 
fogo. “Um já desceu com a 
garrafa gritando: ‘Atraves-
sa o carro! Vou atirar, vou te 
matar, vou matar sua famí-
lia, desce, desce do carro’.

A Estrada Manoel de Sá 
ficou bloqueada e dificul-
tou a chegada dos policiais. 
Um assaltante foi preso após 

troca de tiros com a PM. Os 
criminosos fugiram para Jar-
dim Gramacho, em Duque 
de Caxias.

Ainda segundo a PM, a 
cabine ao lado da agência é 
usado por policiais do pro-
grama de segurança Belford 
Roxo Presente e funciona 
das 6h até as 22h. O Corpo 
de Bombeiros também foi 

acionado. O quartel da re-
gião recebeu a informação 
de ocorrência de incêndio 
por volta das 4h.

ROUPA ESPECIAL

Agentes do Esquadrão Anti-
bombas, da Core, da Polícia 
Civil, explodiram um artefato 
deixado pelos criminosos que 
explodiram a agência da Cai-
xa. A região precisou ser iso-
lada para que o material fosse 
retirado dos escombros. Um 
agente que usava uma roupa 
especial, entrou na agência 
por pelo menos três vezes. 

De acordo com a PM, os 
bandidos fugiram para o 
bairro Jardim Gramacho, em 
Duque de Caxias. Na fuga, 
eles jogaram pregos no chão 
e atearam fogo em pelo me-
nos três veículos. 

A Caixa informou que a 
agência estava fechada para 
manutenção e sem previsão de 
funcionar. O banco divulgou 
que colabora com os órgãos de 
segurança e que informações 
sobre eventos criminosos são 
repassadas exclusivamente 
às autoridades policiais Res-
ponsáveis pelas investigações. 
Conforme a PM, o suspeito 
preso foi levado à Superinten-
dência da Polícia Federal, que 
vai investigar o caso.

Traficantes foram 
invadir Favela 
Cinco Bocas, em 
Brás de Pina

PM liberta família 
mantida refém

DIVULGAÇÃO

Cinco fuzis foram apreendidos

Duas pessoas da mesma 
família foram mantidas 
reféns ontem após uma 
tentativa de invasão de 
traficantes do Comple-
xo do Alemão na Favela 
Cinco Bocas, em Brás de 
Pina, na Zona Norte do 
Rio. Segundo a PM, no 
momento que tentavam 
fugir do local os bandidos 
foram surpreendidos e in-
vadiram uma residência. 
Cincos suspeitos foram 
presos e cinco fuzis foram 
apreendidos. 

Moradores dos bairros 
vizinhos relataram que 
intensos confrontos fo-
ram registrados durante 
a madrugada. A região é 
controlada por uma fac-
ção rival à que comanda 
o Alemão. 

Em nota, a PM infor-
mou que o 16º (Olaria) 
foi acionado para de-
núncia de disparos com 
arma de fogo na locali-
dade. Foram alertados 
que bandidos teriam in-
vadido um imóvel e feito 

uma família refém. 
A área foi cercada e quatro 

homens se entregaram após 
negociação. Com o quarteto 
a PM apreendeu quatro fuzis 
e 16 carregadores. 

“Ainda no momento ini-
cial de verbalização, os cri-
minosos se entregaram e as 
duas vítimas foram resgata-
das ilesas”, disse a PM 

Momentos depois,  os 
agentes foram alertados so-
bre outro criminoso armado 
com um fuzil que estaria nas 
proximidades. Após patru-
lhamento, os agentes locali-
zaram mais um fuzil e pren-
deram um suspeito. 

A ocorrência foi encami-
nhada para a 21ª DP (Bonsu-
cesso). A polícia vai apurar 
uma possível guerra de fac-
ções rivais na região.

Sete presos 

por furto de 

combustível 

da Petrobras

REGINALDO PIMENTA / ARQUIVO

Duto da Petrobras era perfurado

Operação da Polícia Civil e do 
MP do Rio, ontem em pelo 
menos cinco estados, prendeu 
sete pessoas que fazem parte 
de quadrilha que gerou pre-
juízo de R$ 25 milhões à Petro-
bras, com furto de combustí-
vel de dutos da Transpetro e da 
petrolífera. Foram expedidos 
14 mandados de prisão pre-
ventiva. Os agentes atuaram 
simultaneamente no Rio; São 
Paulo; Minas, Espírito Santo 
e Paraná. Além do prejuízo fi-
nanceiro, criminosos causa-
vam danos ambientais. 

Segundo o delegado Felipe 
Curi, subsecretário Operacio-
nal da Polícia Civil, entre os 
presos estão Ubiraci Menezes 
de Jesus, apontado como uma 
das lideranças do bando, preso 
no Rio, e o empresário Walmir 
Aparecido Marin, sócio-admi-
nistrador da empresa de resí-
duos WA Márin, sediada em 
Rolândia, preso no Paraná. 

No interior do Rio, em Quis-
samã e Carapebus, a investi-
gações apontam que o grupo 
foi responsável por 12 perfura-
ções somente este ano. O ban-
do usava notas fiscais falsas.

“Identificamos toda a ca-
deia criminosa. Desde as li-
deranças, responsáveis pelas 
perfurações e quem trans-
portava combustível ao Pa-
raná. Lá, ficava num galpão 
cerca de 80% desse combus-
tível”, disse o delegado. 

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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Dani Calabresa: ‘Nunca quis ser 
vista como uma mulher assediada’
Humorista desabafa sobre denúncias de assédio contra Marcius Melhem, que aciona Dani na Justiça

REPRODUÇÃO

A
pós a grande reper-
cussão da reporta-
gem da ‘revista Piauí’ 
sobre denúncias de 

assédio contra Marcius Me-
lhem, na época diretor da Glo-
bo, Dani Calabresa usou as re-
des sociais para se pronunciar 
pela primeira vez sobre o as-
sunto. Já Melhem anunciou 
ontem que entrou com uma 
ação contra a advogada Mayra 
Cotta, que representa seis mu-
lheres que o acusam de assé-
dio moral e sexual, dentre 
elas, Calabresa. O ex-diretor 
quer que as vítimas provem 
as acusações.

No Instagram, Calabresa 
publicou um longo texto, em 
uma mistura de desabafo e 
agradecimento. “Nunca quis 
ser vista como uma mulher 
assediada, mas pra recupe-
rar minha saúde precisei me 
defender. Nunca procurei a 
imprensa. Tomei as medidas 
cabíveis pra conseguir ajuda. 
Tudo é muito difícil, dá medo, 
vergonha, mas temos que lu-

tar por respeito e justiça. Não 
passarão. Assédio é crime!”, 
escreveu em uma publicação 
no Instagram.

“Obrigada pelas mensa-
gens de apoio. Agradeço de-
mais a Mano Miklos e a dra 
Mayra Cotta pelo apoio. E pre-
ciso declarar aqui todo meu 
amor e gratidão a Maria Cla-

ra Gueiros, minha amiga do 
meio artístico, que me apoiou 
desde o início! Que mulher 
maravilhosa! Amorosa! Jus-
ta! (E hilária!)”, finalizou.

INTERPELAÇÃO JUDICIAL
Em entrevista ao blog de Mau-
rício Stycer, do Uol, Marcius 
Melhem disse que pretende 
fazer uma interpelação judi-
cial a Dani Calabresa, pedindo 
que ela confirme ou desminta 
os relatos que fez para a repor-
tagem da ‘revista piauí’ publi-
cada ontem. A matéria em 
questão narra, em detalhes, 
os assédios morais e sexuais 
que Dani e outras mulheres 
sofreram nos bastidores da 
emissora. Além disso, explica 
a dificuldade que a humorista 
enfrentou para conseguir de-
nunciar o ex-diretor e ressal-
ta que, ainda assim, Melhem 
saiu da Globo pela “porta da 
frente”. Na última vez que fa-
lou sobre o assunto, Melhem 
negou as acusações.

RELEMBRE O CASO
Em outubro, em uma reporta-
gem da ‘Folha de São Paulo’, a 
advogada Mayra Cotta, que 
cuida da defesa dessas atrizes 
que denunciam o assédio de 
Marcius, disse que Melhem 
teria comportamento agres-
sivo com as mulheres, além 
de trancá-las em salas e tentar 
agarrá-las contra a vontade. 
Em seguida, o ex-diretor en-
viou uma carta ao jornal ne-
gando as acusações. 

“Estou disposto a reconhe-
cer meus erros, pedir des-
culpas e, se possível, reparar 
pessoas que eu tenha de qual-
quer forma magoado. Quero 

enfrentar isso com verdade e 
humanidade e me expor se for 
preciso. Mas mesmo abraçan-
do profissionalmente a cau-
sa feminista, ainda combato 
o machismo dentro de mim, 
erro, posso ter relações que 
magoem. Tento melhorar e 
aprender. E queria muito fa-
lar sobre isso”, escreveu.

A reportagem da ‘revista 
Piauí’ detalhou casos de assé-
dio sexual do humorista, evi-
denciando perseguição contra 
Dani Calabresa, o que levou 
à queda de Melhem da Glo-
bo, mas sem divulgação dos 
detalhes. A reportagem tam-
bém relembra as mudanças 
sofridas pelo programa ‘Zorra 
Total’, que virou apenas ‘Zorra’ 
em 2015.

Por trás dessa reformula-
ção estava Marcius Melhem, 
que em uma noite de 2017, 
para comemorar o 100º episó-
dio decidiu dar uma festa para 
os participantes do elenco, no 
bar Vizinha 123, em Botafogo. 
Na ocasião, ele teria tentado 
beijar e agarrar a humorista.

A reportagem ainda conta 
que Melhem teria debochado 
dos casos de assédio reporta-
dos. Quando o caso vazou para 
a imprensa, Melhem deixou 
a emissora, porém, os envol-
vidos nas denúncias ficaram 
indignados por a Globo não 
ter citado os casos de assédio.

DANI CALABRESA NO ALTAS HORAS

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

CANCELADO

Programas criados por Melhem são retirados do ar

 NApós a repercussão de on-
tem, segundo o colunista Fefi-
to, do Uol, a Globo cancelou os 
programas criados pelo come-
diante. O ‘Fora de Hora’, criação 
de Melhem, já estava com a se-
gunda temporada confirmada, 
mas foi cancelado. Marcius já 
não gravou como Seu Boneco 
a temporada atual da ‘Esco-
linha do Professor Raimun-
do’, que deve ser encerrado 
este ano também. O quadro 

do ‘Fantástico’ ‘Isso a Globo Não 
Mostra’, que era supervisionado 
pelo comediante, também não 
terá novas edições.

O Canal Viva, que faz parte do 
Grupo Globo, também estaria se 
afastando da imagem de Marcius 
Melhem. A emissora tirou da grade 
de programação ‘Os Caras de Pau’, 
que o acusado de assédio pro-
tagoniza ao lado do ex-parceiro 
Leandro Hassum.

Nas redes sociais, dezenas de 

celebridades demonstraram 
apoio a Dani Calabresa. Foi 
o caso de Mauricio Meirelles, 
Marcelo Adnet, Fabiula Nasci-
mento, Hugo Gloss, Fernanda 
Gentil, Monica Iozzi, dentre 
outros. O ex-marido da hu-
morista, Adnet, por exemplo, 
disse que “fez o mínimo” ao 
ficar ao lado das vítimas. Já 
Fernanda Gentil parabenizou 
Dani pela força e coragem ao 
denunciar o caso. 

Reportagem da 
‘revista Piauí’ 
relata dificuldade 
de Calabresa para 
denunciar ex-diretor

Durante uma festa 
para o elenco do 
‘Zorra’, Melhem teria 
tentado beijar e 
agarrar Calabresa

Tudo é muito difícil, 
dá medo, vergonha, 
mas temos que lutar 
por respeito e justiça. 
Assédio é crime! 

DANI CALABRESA, 
humorista

Estou disposto a 
reconhecer meus erros, 
pedir desculpas e 
reparar pessoas que eu 
tenha magoado

MARCIUS MELHEM,  
ex-diretor da Globo



ABEL FERREIRA COM COVID
O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, 

testou positivo para a covid-19 em 

exame realizado na quinta-feira. 

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

BOTAFOGO X FLAMENGO

Rivais duelam em clima de 

tensão no Nilton Santos
Alvinegro e Rubro-Negro vivem momentos de crise

Botafogo e Flamengo se en-
frentam hoje, às 17h, no Nil-
ton Santos, pela 24ª rodada 
do Brasileiro. Embora o Alvi-
negro esteja na parte de bai-
xo da tabela e o Rubro-Negro 
na parte de cima, o clima nos 
dois times é de tensão após 
os últimos resultados.

O Botafogo, que não vence 
há sete jogos, é o penúltimo 
colocado no Brasileiro e vê no 
clássico uma chance de come-
çar a arrancada para sair da 
zona de rebaixamento. Recen-
temente, a diretoria alvinegra 
promoveu mudanças no co-
mando da equipe. Demitiu 
Ramón Díaz, que estava com 
problema de saúde e não po-
deria ficar à beira do campo 
antes do dia 7 de dezembro. 
Chegou Eduardo Barroca e, na 
primeira semana do treinador, 
ele contraiu a covid-19.

Diante do atual momento, 
torcedores protestaram, co-
braram jogadores e picharam 
muros, com dizeres de amea-
ças. Inclusive, na quinta-feira, 
membros de torcidas organi-
zadas foram ao Nilton Santos e 
se reuniram com o diretor Tu-

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nHá 10 anos, exatamente no 
dia 5 de dezembro de 2010, o 
Fluminense conquistou seu 
terceiro título de Brasileiro. 
Comandado por Muricy Ra-
malho, a grande estrela da-
quele time foi o meia argenti-
no Darío Conca, que jogou as 
38 partidas e foi eleito o cra-
que daquela edição. Um time 
memorável, que ainda conta-
va com Emerson Sheik, Fred, 
Washington, Diguinho e com-
panhia. O ainda Engenhão viu 
o Tricolor bater o Guarani por 
1 a 0. Grande fase!

10 ANOS DO TRI. 
O FLU BRILHOU

AFP

TALVEZ TENHA SIDO MELHOR... 

O 
Vasco foi eliminado pelo Defensa y Justi-
cia, após perder por 1 a 0, em São Januá-
rio, pela Sul-Americana. Em uma atua-

ção patética de Ribamar e companhia, além de 
Sá Pinto, que parece ser proibido de substituir 
antes dos 30 minutos do segundo tempo, o fim 
da trajetória no torneio continental foi trági-
co. Mas, levando em consideração o que vi na 
quinta-feira e tenho acompanhado do Gigante 
da Colina, talvez tenha sido melhor mesmo 
sair de outra competição. Estamos falando de 
um elenco limitadíssimo tecnicamente e que, 
sem Cano, é um deserto de gols. Além disso, 
está na zona do rebaixamento e uma queda 
no Brasileirão seria a quarta e mais trágica de 
todas elas. É hora de realmente focar no Bra-
sileiro, evitar mais uma tristeza para a torcida 
vascaína, sempre presente nos momentos de 
dificuldade, e torcer para que a questão políti-
ca seja resolvida. 

O Defensa y Justicia eliminou o Vasco em São Januário

 n Após a pressão da torci-
da, o Flamengo rebaixou o 
atacante Lincoln para jo-
gar no sub-20. Antes tido 
como promessa do clube 
e também atleta da Sele-
ção na base, suas atuações 
nunca corresponderam 
desde que chegou aos pro-
fissionais. Ele e seus em-
presários tinham negado 
voltar ao sub-20, mas a di-
retoria ordenou e o atleta 
busca oportunidade em 
outro clube. A corda arre-
benta do lado mais fraco.

CONFUSÃO  
COM LINCOLN 

HOJE, MOMENTOS SÃO PARECIDOS 

 nO Flamengo e o Botafogo são arquirrivais. Mas há um 
tempo vivem realidades distintas, principalmente na parte 
financeira. Hoje, eles se enfrentam em momentos pareci-
dos no que diz respeito ao clima. O Rubro-Negro precisa 
vencer para começar a apagar as duas eliminações do úl-
timo mês. O Alvinegro está atolado no Z-4. A promessa do 
“Clássico dos Desesperados” deve se concretizar.
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Irritação após a eliminação
O clima na coletiva do técnico 
Ricardo Sá Pinto era de tensão 
após a eliminação do Vasco 
nas oitavas da Sul-Americana 
diante do Defensa y Justicia, 
na quinta-feira, em São Januá-
rio. Ao ser questionado pelo 
motivo da demora em mexer 
no time, já que sua primeira 
alteração foi aos 31 minutos do 
segundo tempo, quando tro-
cou o zagueiro Marcelo Alves 
por Tiago Reis, o português se 

irritou com a pergunta.
“Por que eu demorei? Não 

entendi a pergunta. Substituí 
quando tinha que substituir. 
Depois me dê o telefone dele 
que eu pergunto a ele quan-
do devo substituir. Fica como 
opção”, afirmou. O treinador 
lamentou as chances perdi-
das pelo Vasco e reclamou da 
arbitragem, que ignorou uma 
lance polêmico aos 16 minu-
tos do segundo tempo, quando 

o jogador do clube argentino 
Frías colocou o braço na bola.

“Se tivéssemos marcado 
uma das seis ou sete oportu-
nidades, ninguém falaria so-
bre isso. Você está chateado, 
não? Me parece. Continuo a 
dizer: o Vasco fez um grande 
jogo e merecia ter passado à 
fase seguinte. É uma grande 
injustiça esse resultado. E ti-
vemos um pênalti que nos foi 
roubado”, disse o treinador.

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

FLUMINENSE

Dez anos do Tri! Conca relembra título
Argentino foi protagonista da conquista do Brasileiro de 2010, atuando nos 38 jogos do campeonato

Darío Conca diz que 2010 foi um ano “especial e lindo” e que aquele elenco tricolor era muito forte 

O 
Brasileiro de 2010 
teve um protagonista 
absoluto: Darío Leo-
nardo Conca. O meia 

argentino do Fluminense, elei-
to o craque do campeonato, es-
teve presente nos 38 jogos da 
campanha vitoriosa do clube 
das Laranjeiras. Em conversa 
com o O DIA, o ídolo da tor-
cida tricolor revelou que teve 
uma conversa com o departa-
mento médico do Fluminense 
durante a sequência de jogos 
e, mesmo com bastante des-
gaste, permaneceu em campo 
para levar o Tricolor ao título 
do Brasileiro, que completa 
dez anos no dia de hoje.

“Aquele ano eu consegui 
algo que nem eu mesmo ima-
ginei, que era jogar 38 parti-
das e ser campeão pelo Flu-
minense. Foi um ano especial, 
um ano lindo. Acho que nosso 
elenco era muito forte. A de-

cisão de continuar jogando 
não foi por outro machucou 
não, foi porque eu queria jogar 
me sentia bem. O doutor Dou-
glas me deu apoio, o doutor 
Vitor também, a fisioterapia, 
a preparação física também, 
todos me deram confiança. E 
eu cheguei a perguntar o que 
podia acontecer comigo se eu 
continuasse jogando, aí o dou-
tor me disse: “Pode estourar 
o menisco”. Aí eu preferi jo-
gar e me dedicar 100% para 
ver o que acontecia e graças a 
Deus deu tudo certo”, revelou 
o jogador, em entrevista feita 
com a intermediação da ASJ 
Consultoria.

Conca defendeu o Flumi-
nense em duas passagens, a 
primeira de 2008 a 2011 e a se-
gunda, em 2014. Pelo Tricolor 
ele viveu momentos marcan-
tes, fez gol em semifinal e final 
de Libertadores, porém, nada 
para o argentino supera a con-
quista do Brasileiro sacramen-
tada com a vitória sobre o Gua-
rani, no Engenhão.

“Se passaram dez anos, 

aquela história foi mais bo-
nita que todas que eu já havia 
vivido antes. Libertadores foi 
linda, mas em 2009 a gente 
ter conseguido sair daquela 
situação e buscar esse título 
foi incrível. Sabíamos da res-
ponsabilidade, eram 26 anos 
sem um título do Brasileiro. 
Foi muito nervosismo, por-
que assim como aconteceu 
o final feliz, poderia ter sido 
triste, porque jogamos em 
casa contra o Guarani, que já 
estava rebaixado. Se a vitória 
não viesse seria difícil. Foi um 
momento especial na minha 
vida, na minha carreira. Foi 
uma semana de tensão, mas 
gratificante conseguir aquele 
título tão importante para o 
clube e para minha carreira 
também”, disse.

JOGO CONTRA O ATHLETICO-PR
No dia em que completa dez 
anos do terceiro título do Bra-
sileiro, o Fluminense busca 
uma vitória para voltar ao G-6, 
contra o Athletico-PR, às 19h, 
no Maracanã. 

JOÃO CAMPOS
joao.campos@odia.com.br 

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br 

lio Lustoza e o lateral Victor 
Luis, um dos mais experientes 
do elenco alvinegro. Na con-
versa, ficou combinado que 
vontade e raça não faltarão 
dentro de campo, e os torce-
dores não vão parar de apoiar.

No Flamengo, o clima não é 
diferente. Eliminado nas oita-
vas da Libertadores, na terça-
feira, o time de Rogério Ceni 
só tem o Brasileiro para ten-
tar salvar a temporada 2020, 
após um ano passado de hege-

monia. Ao longo da semana, o 
treinador focou na parte física 
dos atletas, o que, na opinião 
do comandante, precisa me-
lhorar, pois é um dos fatores 
que impede um futebol de me-
lhor qualidade. Por falar nisso, 
o departamento médico e a co-
missão técnica também estão 
no olho do furacão, após uma 
sequência de lesão muscular 
no elenco e a demora para jo-
gadores lesionados retorna-
rem ao time. 

Exclusivo!

Diego Alves: Fla sob pressãoCavalieri: missão no Botafogo
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ECONOMIA

A Caixa informou que todos que forem às agências serão atendidos

uma etapa do auxílio emer-
gencial e do auxílio emergen-
cial extensão para 3,4 milhões 
de brasileiros do ciclo 5 nasci-
dos em agosto. Os beneficiá-
rios receberam R$ 1,2 bilhão 
em suas contas poupança so-
cial digital. Desse total, 173,2 
mil receberam R$ 114,8 mi-
lhões referentes às parcelas 
do auxílio emergencial. Os de-
mais, 3,2 milhões, tiveram par-
celas do auxílio emergencial 
extensão, em um montante de 
R$ 1,1 bilhão.

Os valores já podem ser 
movimentados pelo aplicativo 

Caixa Tem para pagamento de 
boletos, compras na internet 
e pelas maquininhas em mais 
de um milhão de estabeleci-
mentos comerciais. Saques e 
transferências para quem re-
cebe ontem serão liberados a 
partir de 18 de janeiro de 2021. 

Não há necessidade de 
novo requerimento para re-
ceber a extensão do auxílio. 
Somente aqueles que já fo-
ram beneficiados e, a partir 
de agora, se enquadram nos 
novos requisitos estabeleci-
dos na MP, terão direito a con-
tinuar recebendo o benefício.

Caixa abre hoje 74 agências
Unidades funcionam das 8h às 12h para crédito do auxílio emergencial dos  Ciclos 3 e 4

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

A 
Caixa Econômica 
Federal abrirá hoje 
74 agências no Es-
tado do Rio, das 8h 

às 12h, para atendimento 
aos beneficiários do auxí-
lio emergencial e do auxílio 
emergencial extensão nasci-
dos em novembro e dezem-
bro dos Ciclos 3 e 4. Valores 
dos benefícios somam R$5,6 
bilhões para 7 milhões de 
pessoas em tod o país.

A relação de agências que 
estarão abertas pode ser 
conferida no site do banco 
(www.caixa.gov.br/agencia-
sabado). Segundo a Caixa, 
todas as pessoas que procu-
rarem atendimento durante 
o funcionamento das unida-
des serão atendidas. A insti-
tuição financeira reforça que 
não é preciso chegar antes 
do horário de abertura.

USO DIGITAL
Os beneficiários do auxílio 
e trabalhadores com direito 
ao Saque Emergencial FGTS 
têm opções de usar os recur-
sos creditados na poupança 
social digital para fazer com-
pras, por meio do cartão de 
débito virtual e QR Code, pa-
gamento de boletos, contas 
de água, luz, telefone, entre 
outros serviços. Com o apli-
cativo Caixa Tem, também 
está disponível a funcionali-
dade para pagamentos sem 
cartão nas cerca de 13 mil 
unidades lotéricas do banco.

Ontem, a Caixa pagou mais 

CONFIRA AS AGÊNCIA QUE VÃO ABRIR

RIO DE JANEIRO
 N  A n c h i e t a :  A g ê n c i a 

Anchieta
 N  Bangu: Agência Bangu e 

Agência Ministro Ari Franco
 N  Barra da Tijuca: Agência 

Armando Lombardi
 N  B o n s u c e s s o :  A g ê n c i a 

Bonsucesso
 N  Botafogo:  Agência Rua 

Nelson Mandela
 N  Campo Grande: Agência 

Freire Alemão e Agência Rio 
Oeste

 N  Centro: Agência Presiden-
te Vargas

 N  Cocotá: Agência Cocotá
 N  Copacabana: Agência Ba-

rata Ribeiro
 N  Galeão: Agência Galeão
 N  I n h a ú m a :  A g ê n c i a 

Inhaúma
 N  J a c a r e p a g u á :  A g ê n c i a 

Freguesia
 N  L a r a n j e i r a s :  A g ê n c i a 

Laranjeiras
 N  M a d u r e i r a :  A g ê n c i a 

Madureira
 N  Méier: Agência Jardim do 

Méier e Agência Méier
 N  Pavuna: Agência Pavuna
 N  Penha: Agência Penha
 N  Pilares: Agência Pilares
 N  Praça Seca: Agência Praça 

Seca
 N  Ramos: Agência Ramos
 N  Recreio dos Bandeiran-

te s :  A gê n c i a  Re c re i o  d o s 
Bandeirantes

 N  Rocha Miranda: Agência 
Rocha Miranda

 N  Santa Cruz: Agência Santa 
Cruz

 N  T a q u a r a :  A g ê n c i a 
Jacarepaguá

 N  T i j u c a :  A g ê n c i a  S a e n s 
Pena

 N  Vila da Penha:  Agência 
Largo do Bicão

SÃO GONÇALO
 N  Alcântara: Agência Alcân-

tara e Agência Raul Veiga
 N  C e n t r o :  A g ê n c i a  S ã o 

Gonçalo

NITERÓI
 N  Centro: Agência Niterói
 N  Fonseca: Agência Fonseca
 N  P i r a t i n i n g a :  A g ê n c i a 

Piratininga

BAIXADA
 N  Belford Roxo: Agência Bel-

ford Roxo e Agência Estrada 
Manoel de Sá

 N  Duque de Caxias: Agência 
25 de Agosto, Agência Duque 
de Caxias, Agência Grande Rio 
e Agência Nilo Peçanha

 N  Itaguaí: Agência Itaguaí
 N  Magé: Agência Magé
 N  Nilópolis: Agência Nilópolis
 N  Nova Iguaçu: Agência Es-

tação Nova Iguaçu, Agência 
Mário Guimarães e Agência 
Nova Iguaçu

 N  Q u e i m a d o s :  A g ê n c i a 
Queimados

 N  São João de Meriti: Agência 
Praça da Matriz e Agência Vi-
lar dos Teles

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, de-
fendeu ontem aprovação do 
novo marco regulatório do 
gás ainda este ano. O projeto 
acaba com a exclusividade 
dos estados na atividade de 
distribuição de gás natural, 
permitindo a exploração por 
empresas privadas de ener-
gia elétrica.  Hoje, o trans-
porte de gás é concedido por 
meio de concessão.

Alimentos são vilões da infla-
ção de famílias de renda bai-
xa, mas gasolina e passagens 
aéreas também pressiona-
ram o IPC-C1, da FGV, que su-
biu 0,95% em novembro. En-
tre os cinco maiores impactos, 
três alimentos: batata inglesa 
(32,43% em novembro, ante 
15,26% em outubro), tomate 
(18,81% ante 12,60%) e arroz 
(5,79% ante 12,74%).

O número de pedidos de fa-
lência por empresas cresceu 
10,1% em novembro ante ou-
tubro, informou ontem a Boa 
Vista. É o segundo aumento 
seguido, depois de três meses 
de quedas, de julho a setem-
bro. Na comparação com no-
vembro de 2019, cresceram 
61,4% e, no acumulado de 
2020, avançam 10,5% em re-
lação a igual período de 2019.

DIA A DIA

FALÊNCIAS 
AUMENTAM

ALIMENTOS 

MAIS CAROS

GÁS: MARCO 
REGULATÓRIO
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“A dívida do 13º é 
da incompetência 
do Crivella, mas 
é da prefeitura. 
Então, é justo que 
a gente pague”

“Nomeados vão 
ter que passar 
pelo teste. Senão, 
não precisa 
aceitar vir, pode 
ficar em casa”

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

 n O DIA: O senhor falou em 
teste de integridade como 
um dos mecanismos de 
controle da corrupção. O 
Estado do Rio tentou fazer 
isso, mas o projeto ainda 
não foi adiante. Alguns ser-
vidores temem persegui-
ções na administração pú-
blica a partir daí. O senhor 
pretende implementar um 
teste de integridade? Qual, 
afinal, será o modelo?

 L EDUARDO PAES: Isso aí 
você vai ter que pergun-
tar para o Calero (Marce-
lo Calero, que comandará 
a Secretaria de Governo e 
Integridade) e o Brenno 
(Brenno Carnavale, que 
será subsecretário de Inte-
gridade). Mas eu posso te 
garantir que pelo menos os 
cargos comissionados, que 
são de livre nomeação do 
prefeito, esses vão ter que 
passar por teste de integri-
dade. Senão, não precisa 
aceitar vir para o governo, 
pode ficar em casa. 

 n O senhor tem falado que 
há muita representativi-
dade do Rio em Brasília, 
como o presidente da Re-
pública (Jair Bolsonaro) 
e o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM). 
Pretende pedir recursos 
para o Município do Rio, 
e a influência de Rodrigo 
Maia para intervir de al-
guma forma? 

 L Claro, eu vou usar todos os 
mecanismos e instrumen-
tos políticos que eu tiver à 
disposição para a gente ga-
rantir que a cidade seja bem 
tratada. Eu acho que a boa 
vontade vai existir porque 
simplesmente essas pessoas 
são todas do Rio.

 n O raio-x das contas muni-
cipais é bem preocupante. 
O senhor já disse (às vés-
peras do segundo turno) 
que vai pagar o 13º salário 
dos servidores, que, até o 
momento, o atual prefeito, 
Marcelo Crivella, ainda 
não garantiu. Como o se-
nhor já garante isso agora 
sem saber como está real-
mente a situação fiscal? 

 L Primeiro, algumas coisas 
você vai conversar com o se-
cretário Pedro Paulo  (que 
comandará a Fazenda), 
mas o que eu posso dizer é 
o seguinte: o trabalho es-
cravo acabou no Brasil tem 

mandar, na época, um pro-
jeto de lei para a Câmara 
de Vereadores tratando 
um pouco disso, mas aca-
bou não avançando. Eu não 
gosto de mexer com regra 
de quem já está jogando o 
jogo. E quem está jogando 
o jogo, entrou com uma re-
gra, e ela tem que ser man-
tida. Mas eu sou aberto a 
novas regras para aqueles 
que entrarem e forem fazer 
concurso, sabendo dessas 
novas regras.

 n E o acordo de resulta-
dos, ou 14º salário, como 
os servidores chamavam, 
vai voltar?

 L Vai voltar.

 n E a atual gestão ficou de-
vendo o de 2016, que tinha 
que ter sido pago em 2017, 
e não pagou até hoje.

 L Eu não sei esses valores, 
essas contas. Eu vou fazer 
o acordo de resultados uma 
vez mais e, a partir daí, olhar 
para frente. Eu não posso 
ficar me comprometendo 
a pagar 13º, 14º do prefeito 
que saiu. 

 n Guarda Municipal ar-
mada é outro assunto que 
entrou em discussão na 
Câmara de Vereadores. 
Como o sr. pretende se 

 > EDUARDO PAES (DEM)estará de vol-
ta ao Palácio da Cidade, em 1º de janeiro de 
2021, para cumprir seu terceiro mandato à 
frente da Prefeitura do Rio de Janeiro — e 
com grandes desafios. Além de uma pande-
mia que não cede e dá sinais de piora, há a 
situação fiscal do município. Paes fala que 
vai trabalhar para quitar o décimo terceiro 
salário dos servidores — caso a atual gestão 
não pague — e que uma reforma previdenciá-
ria não está nos seus planos. Para conseguir 
mais recursos ao Rio, também vai buscar uma 
saída política em Brasília. O futuro prefeito 
reafirma ainda a intenção de armar a Guarda 
Municipal, mas com “critérios rígidos”. “Ha-
verá muito treinamento, para evitar que isso 
se torne um problema”, garante.

ENTREVISTA EDUARDO PAES, PREFEITO ELEITO DO RIO DE JANEIRO

“Cargos comissionados vão ter que 
passar por teste de integridade”

FOTOS REGINALDO PIMENTA

tempo. Então, se as pessoas 
trabalharam, elas têm di-
reito ao 13º. A dívida é da 
incompetência do Crivella, 
mas a dívida é da prefeitu-
ra com os seus servidores. 
Então, não tem nada mais 
óbvio e justo do que a gen-
te pagar os servidores. De 
novo, governar é estabele-
cer prioridades. Eu espero 
que o Crivella pague, mas se 
não pagar, nós vamos pagar.

 n Já sabe quando será fei-
to isso?

 L Ainda não. Vou deixar essa 
para o Pedro Paulo.

 n Desde as antigas gestões 
até o final de 2017, os sa-
lários eram pagos até o 
segundo dia útil. Em 2018, 
o atual governo mudou o 
prazo para o quinto dia 
útil. O sr. já disse, durante 
a campanha, que vai vol-
tar a pagar até o segundo 
dia útil. Quando que vai 
começar a fazer isso?

 L Por mim, a gente faz ama-
nhã. Mas o secretário de Fa-
zenda (Pedro Paulo) que vai 
responder.

 n Reforma da Previdência 
é um assunto que deverá 
ser enfrentado...

 L Não quero aumentar a alí-
quota para 14%.

 n Então como vão tratar 
esse assunto já que existe 
uma determinação federal 
pela Emenda Constitucio-
nal 103/19 (da Reforma da 
Previdência nacional)?

 L Vamos olhar como a gente 
faz isso. Eu deleguei para o 
meu secretário de Fazenda 
cuidar dessas coisas, ele en-
tende muito do assunto. Ób-
vio que ele vai me consultar, 
mas ele que vai ver isso.

 n A reforma administra-
tiva (PEC 32/20) é outro 
tema que está sendo dis-
cutido em Brasília, e que 
abrange não só a União, 
mas também estados e 
municípios. O projeto 
modifica várias regras 
do funcionalismo público, 
e tem como uma das prin-
cipais mudanças o fim da 
estabilidade para futuros 
servidores públicos. Como 
o senhor vê essa reforma?

 L Olha só,  eu cheguei a 

posicionar em relação a 
esse assunto?

 L Eu já disse que vou defen-
der, mas claro que vamos 
estabelecer critérios muito 
rígidos para que grupo vai 
ser armado. Haverá mui-
to treinamento, para evi-
tar que isso se torne um 
problema.

 n O atual presidente da 
Câmara, Jorge Felippe 
(DEM), anunciou na se-
gunda-feira que, depois de 
12 anos, não vai concorrer 
à Presidência do Legis-
lativo. Será o vereador 
Carlo Caiado, também 
do DEM. Houve apoio 
do senhor nessa decisão?

 L Eu não me meto em assun-
tos do Legislativo, acho que 
isso é papel do Legislativo. 
Ainda não conversei com o 
presidente Jorge Felippe. Eu 
tive ele por oito anos como 
presidente, fez um ótimo 
trabalho, acho que o verea-
dor Carlo Caiado também 
tem todas as condições, 
mas essa é uma função dos 
51 vereadores eleitos, não 
do prefeito. O prefeito tem 
que ter um relacionamento 
institucional com a Câma-
ra e trabalhar em conjunto 
com o Legislativo, e assim 
vai ser com quem for eleito 
presidente.

 n O Psol e seus sete ve-
readores, além de outros 
partidos, disseram que 
farão oposição ao senhor. 
Vai haver diálogo?

 L Sim. Eu sempre tive um 
diálogo bastante proveito-
so com a Câmara, mas eu 
quero ouvir mais a oposi-
ção, sim. Até porque, por 
mais que o Psol esteja na 
oposição, eles foram muito 
corretos comigo nesse se-
gundo turno e, portanto, 
acho que o diálogo é fun-
damental. Esse é o meu 
compromisso com eles, 
dialogar, falar... Vou estar 
sempre ouvindo.

 n O senhor enfrentou uma 
grande greve dos profes-
sores na sua gestão. A ca-
tegoria alegava falta de 
diálogo com o governo, e 
dizia que a Secretaria de 
Educação e a prefeitura 
não ouviam o lado dos 
educadores.

 L Eles votaram maciçamen-
te em mim, está aí o resul-
tado das urnas. Eu só ouvia 
professor dizendo que iria 
votar em mim. Há grupos 
mais radicais, que têm um 
diálogo mais difícil... Mas 
eu firmei três acordos la-
vrados em atas e deu tudo 
certo. Vamos dialogar com 
todo mundo, sempre. 

Exclusivo!



FábiaOliveira

INTEGRANTE DA PRIMEIRA FORMAÇÃO

G
rupo infantil 
que surgiu na 
metade da 

década de 80 pegan-
do carona nos suces-
sos da ‘Turma do 
Balão Mágico’ e do 
‘Trem da Alegria’, o 
trio ‘Os Abelhudos’ 
está de volta à estra-
da depois de 35 anos. 
Mas  com uma baixa 
na formação original. 
Tatiana Pinheiro (Fer-
reira, quando era sol-
teira) foi deixada de 
fora do projeto pelos 
irmãos Rodrigo e Diego Saldanha. Jornalista e 
atual jurada do programa ‘Canta Comigo’, da 
Record, ela não esconde que se sentiu traída, já 
que há dois anos cogitou primeiro a possibilida-
de de um retorno.

“Eu criei um grupo no telefone, adicionei todo 
mundo e falei que nós poderíamos fazer um 
projeto acústico. Todo mundo gostou da ideia, 
mas aí o Diego teve um problema pessoal e 
paramos de conversar. Este ano, no meio da 
pandemia, eles regravaram ‘O Dia do Paraíso’ e 
agora, recentemente, lançaram ‘As Crianças e 
os Animais’. As duas músicas acústicas e eu não 
fui chamada para participar. Me sinto passada 

para trás”, explica Tati.
Renata Benévolo é quem 

canta nesse projeto e ela 
substituiu Tatiana no ano 
seguinte ao início do trio. 
“Na época da minha saída, 
a explicação dada aos fãs 
foi que eu iria gravar um 
disco solo. Isso até acon-
teceu, mas o motivo real  
da minha saída foi o 
clima insustentável entre 
os nossos pais. Eles briga-
vam o tempo todo e nós, 
crianças, também. Como 
o pai deles, o Renato 
Corrêa, dos Golden Boys, 

era o dono da marca, eu tive que  sair”, 
confessou.

Tatiana acredita que, mesmo depois de tanto 
tempo, ficou uma mágoa nos irmãos Saldanha 
por tanta confusão no passado. “Sinceramen-
te, eu penso nisso porque a Renatinha fez parte 
do grupo, mas eu também fiz. Se vão gravar as 
músicas da minha época, eu merecia ser cha-
mada e não ignorada até de uma explicação. 
Estou bem triste”, assumiu Tati, que pretende 
retomar a carreira de cantora. “Fui trabalhar em 
outras áreas, mas quero voltar a cantar. Em 
2021, com o fim da pandemia, eu pretendo 
seguir uma nova trajetória musical”.
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A pandemia deu um novo olhar para o ator Thiago 

Thomé. Em breve, ele vai lançar seu livro de ficção, 

com 230 páginas, escrito neste período. Atualmente, 

ele - que também canta - se divide entre os shows 

com a banda Pago Funk e a edição do primeiro DVD, 

que será lançado em janeiro de 2021.

Muita gente se perguntou o que aconteceu com Felipe 
Titto após ele não se apresentar no ‘Dança dos Famosos’ 
no último domingo (29). O ator explica que, após ter tido 
Covid-19, está fora da competição: “Eu realmente não vou 
conseguir voltar. Estou fora do ‘Dança dos Famosos’ pelo 
fato de eu ter tido Covid e não ter conseguido negativar 
a tempo”.
Felipe fez um PCR com resultado negativo no dia 12 de 
novembro. Apesar disso, a equipe do programa segue 
um protocolo: “Eu fiquei negativo, mas o protocolo que 
eles exigem lá era um número x e o hospital que tinha 
que fazer esse protocolo conseguiu fazer a tempo. Eu 
não consegui atingir este número, então eles acharam 
que não era cabível minha volta. Por isso não voltei”.

FORA DO ‘DANÇA’

THIAGO THOMÉ  
LANÇA LIVRO

REPRODUÇÃO

Ana Paula Almeida abre seu coração e 
conta a trajetória de sua carreira de 
paquita no livro ‘Pituxita Bonequinha, 
Minha vida de Paquita’, escrito pela 
jornalista Luciana Castro. Mais do que 
uma biografia, a publicação traz de volta 
a nostalgia de uma época de ouro da TV 
brasileira. O livro, que já foi finalizado e 
está em processo de escolha da editora 
para chegar nas mãos dos fãs, mostra a 
realização do sonho de dividir o palco do 
Teatro Fênix com Xuxa Meneghel, 
passando pelo dia a dia das gravações, 
viagens, shows, o contato com os fãs, as 
relações familiares e de trabalho e a fama.

PITUXITA ABRE 
O CORAÇÃO 
EM LIVRO

‘Me sinto passada para 

trás’, diz ex-abelhuda 

sobre retorno do grupo
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APÓS TRETA NA BALADA

MC KEVIN SOFRE ACIDENTE 
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Quem viu as polêmicas envolvendo Mc Kevin 

e a ex-namorada dele, em uma balada de São 

Paulo, não imagina que o cantor está neste 

momento internado no Hospital Vitória, na 

capital paulista. O funkeiro deu entrada na 

unidade após sofrer um acidente de carro 

na madrugada desta sexta-feira (4). As pri-

meiras informações que esta coluna recebeu 

davam conta de que Kevin teria sido interna-

do na UTI e que o estado dele era grave. No 

entanto, a coluna procurou a assessoria do 

artista, que confirmou a internação e o aci-

dente, mas garante que ele está bem, com 

quadro estável e apenas em observação 

enquanto passa por exames necessários. 

Nesta madrugada, Kevin estava curtindo 

a noite com amigos, quando foi até uma 

casa noturna onde estava sua ex-namo-

rada, Deolane Bezerra. No local, foram 

registradas imagens em que o cantor apa-

rece envolvido em uma confusão. Segundo 

imagens publicadas pelo Instagram Gossip 

do Dia, Kevin, que segundo relatos estaria 

transtornado, teve que ser contido por 

seguranças da casa noturna, após tentar 

acessar o camarote da ex.

‘NUNCA QUIS SER VISTA COMO 
UMA MULHER ASSEDIADA’, DIZ 
DANI CALABRESA
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De férias com a família nas paradisíacas Ilhas Mal-

divas, Ludmilla arrancou risadas da mãe, Silvana 

Oliveira, nesta quinta-feira (3). A matriarca filmava 

o momento em que Lud escorregava em um tobogã 

quando acabou registrando o exato momento em 

que a cantora acaba quase perdendo sua lace (peru-

ca) quando cai na piscina. Enquanto tentava recolo-

car a lace de volta na cabeça, Lud, a mãe e a mulher 

da funkeira, Brunna Gonçalves, caíram na gargalhada. 

Depois que a influenciadora Laryssa 
Bottino confirmou à esta coluna que 
irá processar a ex-BBB Ariadna Aran-
tes, eis que a maquiadora resolveu se 
pronunciar sobre a ação movida por 
difamação e uso indevido da imagem 
da ex-participante do ‘De férias com o 
ex’. Ariadna rebateu alguns pontos do 
discurso de Laryssa.
“Ela está alegando que entregou minha 
pulseira novinha, sem defeitos e que a 
mãe dela está passada (indignada). 
Eu nem atendi ela na porta. Eu tenho 
testemunhas e eu não sou louca de 
quebrar uma pulseira que é minha pra 
tirar proveito disso. Não quero tirar pro-
veito disso, só quero o que é meu. [...] 
Na mesma hora que a pulseira chegou, 
eu fiz o vídeo e publiquei nos stories. 
Voce não vai conseguir apagar todas 
as nossas conversas do whats, porque 
eu já tirei print de tudo”, diz Ariadna em 
tom de revolta.
A maquiadora ainda diz que não acusou 

a ex-amiga de roubo e afirmou que re-
gistraria um boletim de ocorrência por 
outro motivo. “Pode me acusar do que 
você quiser, mas eu nunca falei que 
você me roubou. Quando falei que iria 
fazer o boletim de ocorrência, era por 
apropriação indébita. Mas você veio e 
me devolveu a joia. Na hora que me de-
volveu eu fiz o vídeo pra te mostrar que 
a joia estava opaca. A gente conversou 
e você falou que iria comprar uma nova. 
Falou que ia me depositar o dinheiro. 
Como você está agora dizendo que a joia 
estava íntegra? Deixa de ser mentirosa, 
tenha mais caráter. O mundo não gira 
em torno de você, patricinha.”
Laryssa Bottino prometeu pedir R$ 30 
mil de indenização na ação judicial, mas 
Ariadna garante que o máximo que ela 
irá conseguir é o pagamento de cesta 
básica. “Como você disse que eu sou 
pobre e não tenho dinheiro pra nada, vai 
me processar em 30 mil e vai conseguir 
de mim uma cesta básica.”

A CONFUSÃO CONTINUA

TRAÍDA PELA PERUCA
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 n Amanhã, es-

treia a roda de 
samba da Porta 
Pequena, na 
sede histórica 
da Portela, com 
o Grupo Samba 
D’Passista que 
recebe  como 
convidado Dudu 
Nobre. O even-
to terá feijoada 
liberada até às 
14h.

 n Gabi Martins 
grava DVD com 
participação 
de Matheus & 
Kauan, Jorge, 
Ferrugem e Tier-
ry na quarta-fei-
ra (9), em São 
Paulo.

Dani Calabresa se pronunciou pela primeira vez sobre o caso de assédio sexual 

e moral que sofreu na Globo. Após a repercussão de sua trajetória e também 

de outras pessoas do Departamento de Humor até tomarem a decisão de 

denunciar o diretor Marcius Melhem: “Nunca quis ser vista como uma mulher 

assediada, mas para recuperar minha saúde precisei me defender. Nunca 

procurei a Imprensa. Tomei as medidas cabíveis pra conseguir ajuda. Tudo é 

muito difícil. Dá medo, vergonha, mas temos que lutar por respeito e justiça. 

Não passarão. Assédio é crime!”.

FÔLEGO COM SEU CORPAÇO

DENISE DIAS TIRA O 

Denise Dias fez um ensaio recentemente na Cidade das Flores, Holambra, em 
São Paulo, e em fotos de tirar o fôlego dos seus seguidores, a modelo provou que 
está com um corpaço para dar, vender e emprestar. Ela revelou que não tem se 
descuidado da forma física nem os cuidados com a alimentação e concordou 
com esta humilde colunista, que está no auge de sua forma física. Denise contou 
sobre seus planos para 2021.”Quero focar na minha carreira de empresária e 
modelo e sei que preciso estar disposta a manter minha forma física impecável 
porque a maioria das campanhas são lingerie e moda praia”, explicou Denise.

DIVULGAÇÃO

Naiara Azevedo pediu a volta dos shows, que foram cancelados no início da 
pandemia do coronavírus no Brasil, em março. A cantora sertaneja assumiu 
que está com dívidas: “Preciso trabalhar. Estou com saudade do palco? Es-
tou! Mas eu estou com saudade de pagar as minhas contas em dia também”. 

CANTORA COM DÍVIDAS

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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Sergio Moro, uma 
pessoa amoral?

Ao avaliarmos as três últimas 
eleições municipais no Brasil, 
de 2012, 2016 e 2020, vemos um 

aumento sistemático, contínuo, dos ín-
dices de ausências nas eleições. As abs-
tenções são de difícil explicação, as mo-
tivações e causalidades são múltiplas.

O voto nulo e o voto em branco são 
uma indicação de rejeição do eleitor a 
todas as candidaturas ou ao processo 
eleitoral, o eleitor comparece ao local 
de votação, digita sua repugnância e 
confirma. Em 2020, temos um gené-
rico guarda-chuvas explicativo de que 
o medo de contágio pela covid-19 é o 
móvel das ausências. Com certeza o 
medo da pandemia e da infecção pelo 
coronavírus foi motivo para várias au-

Viver eticamente implica fazer 
escolhas e conviver com o resul-
tado. Isto exige uma postura ló-

gica diante da vida com a compreensão 
de que tudo tem consequência. Muito 
do que suportamos pode decorrer, ex-
clusivamente, da conduta de terceiros 
ou mesmo da natureza. Mas há o que 
depende de nossas escolhas. A debili-
dade intelectual é um fator que impede 
a compreensão da relação de causali-
dade entre uma conduta e seu efeito 
danoso. Mas, também é responsável 
pela irresponsabilidade a concepção 
mágica da vida, que atribui às divin-
dades o que nos acontece.

Há quem conceba sermos fanto-
ches nas mãos de divindades e que 
tudo decorre da ira ou da generosi-
dade de seres divinos. O pensamento 
mágico tem como contraposição a 
racionalidade inaugurada no século 
XV e da qual decorreu o Renascimen-
to das artes e a Revolução Industrial. 
Mas, tal modo de pensar não chegou 
ao nosso cotidiano.

Vivemos um momento de crise. O 
Brasil tem cerca de 15 milhões de de-
sempregados. Os direitos dos traba-
lhadores estão sendo sucateados. A 
própria Justiça do Trabalho está sen-
do vilipendiada. O mundo do traba-
lho está sendo precarizado. A pretexto 
da luta contra a corrupção, grandes 
empresas brasileiras, que traziam divi-
sas para o país, foram levadas à falên-
cia. As riquezas nacionais estão sendo 
entregues às corporações internacio-
nais, em prejuízo do povo brasileiro 
cuja miserabilidade aumenta e já está 
explicitada nos indicadores sociais.

Neste cenário macabro, um dos pro-
tagonistas da destruição surge como 
beneficiário do caos que ajudou a pro-
vocar, sem que se estabeleçam rela-
ção entre suas condutas e consequên-
cias. O ex-juiz Sergio Moro foi contra-

As abstenções como desobediência civil

Paulo Baía 

sociólogo e 
cientista político

João Batista  

Damasceno 

professor da Uerj e 
doutor em Ciência 
Política

sências, não para explicar sua enormi-
dade e seu crescimento nas cidades do 
Rio, São Paulo, Recife, Porto Alegre.

As cidades citadas estão em ritmo 
de “normalidade” em termos de mo-
bilidade urbana e presença de pessoas 
nas ruas. As atividades socioeconômi-
cas estão ativas, com comércio aberto 
e o sistema de transporte funcionando, 
embora o comitê gestor da crise sani-
tária de minha universidade, UFRJ, 
recomende o distanciamento e afasta-
mento social, a Fiocruz também.

Assim, falar que a covid-19 foi a res-
ponsável pelo recorde histórico de abs-
tenções eleitorais não é razoável. Te-
nho uma hipótese, que me veio à ideia 
ao lembrar que o falecido jornalista 
Ricardo Boechat não votava há anos 
por considerar o voto obrigatório um 
acinte, como me chamou atenção a jor-
nalista Renata Suter.

O Cel PM e ex-deputado Emir Cam-
pos Larangeira me perguntou se a 

tado pela empresa de consultoria es-
tadunidense Alvarez & Marsal, como 
sócio-diretor para área de Disputas 
e Investigações. Entre os principais 
clientes da empresa, está a Odebrecht, 
uma das construtoras mais afetadas 
pela Operação Lava Jato.

Moro era o juiz responsável por jul-
gar as denuncias contra a companhia e 
prender seus diretores como condição 
para que uns depusessem contra ou-
tros. Sua contratação evidencia confli-
to de interesses. Mas, aparentemente, 
tal como no reino da amoralidade, o 
ex-juiz não vê problema em se levar 
uma empresa à falência e posterior-
mente se tornar sócio da administra-
ção da massa falida.

Lawfare é expressão que designa o 
uso do Direito como arma de guerra. 
No caso, não é exagero dizer que o ex-
juiz Sergio Moro age como um soldado 
que tira proveito dos despojos de guer-
ra. Numa guerra o vencedor se sente 
no direito de se apropriar dos bens do 
vencido. É o butim. Mas, a lógica da 

guerra é diversa da lógica da Justiça e 
um juiz não pode ter proveito da causa 
que julga. E por isso, a imparcialida-
de é um requisito para o exercício da 
magistratura. Juízes não podem ser 
amorais, a ponto de não conceberem 
limites para suas atuações. Mas, não 
sendo deuses, nem demônios, são ca-
pazes das mesmas condutas dos que 
condenam se inexistirem regras claras 
e eficazes órgãos de controle.

Se a Constituição, desde 2004, veda 
aos magistrados exercer a advocacia 
no juízo ou tribunal do qual se afastou, 
antes de decorridos três anos do afas-
tamento do cargo por aposentadoria 
ou exoneração, não é preciso norma 
legal para vedar que um juiz seja con-
tratado por empresa cujas dificulda-
des decorram de seus julgamentos. A 
incompatibilidade, evidenciada pelo 
conflito de interesses, decorre da etici-
dade do próprio sistema jurídico. Mas, 
agora, quem tem o poder disciplinar é 
a OAB, onde o ex-juiz tem sua inscri-
ção profissional como advogado.

abstenção não seria um ato de “Deso-
bediência Civil”. Constatei nos mapas 
eleitorais que, nas eleições para presi-
dente da República, governadores e 
renovação da Câmara dos Deputados 
e Senado Federal, existe um processo 
semelhante de aumento das absten-
ções nas eleições de 2010, 2014 e 2018.

Passei a considerar que a abstenção 
eleitoral é um “movimento” não pla-
nejado e voluntarista de “Desobediên-
cia Civil” contra o voto obrigatório no 
Brasil do século 21. A ideia não é bem 
recebida no Congresso e nos meios po-
líticos e militantes de maneira ampla.

O voto facultativo foi descartado su-
mariamente do processo constituinte 
de 1987 e 1988. Em várias democracias 
modernas e contemporâneas, o voto 
é escolha, votar ou não votar é legíti-
mo e legal, é ato de cidadania. O que os 
amigos e amigas percebem sobre abs-
tenções crescentes na última década 
nas eleições? É “Desobediência Civil”?

Um ano de 
desafios e 
avanços

Bruno Kazuhiro 

sec. estadual 
Infraestrutura e 
Obras

O ano de 2020 foi atípico, mas 
a Secretaria Estadual de In-
fraestrutura e Obras não ficou 

parada. Desde que nossa equipe assu-
miu, um ano atrás, sabíamos dos desa-
fios para implantar políticas públicas, 
principalmente por conta da recupe-
ração fiscal. Enfrentamos limitações 
impostas pela pandemia. Mas, ao con-
trário, os obstáculos nos motivaram.

Temos obras em andamento sob 
nossa responsabilidade. São 1.141 uni-
dades habitacionais em construção, 
algumas em fase final para entrega 
como em Laje do Muriaé, Barra do Pi-
raí e Engenheiro Paulo de Frontin. Há 
obras em andamento ou em licitação 
em cidades como Resende, Quissamã, 
Itatiaia, Macuco e Rio das Flores. Man-
temos negociações com a Caixa Econô-
mica para liberar habitações prontas, 
mas com entraves burocráticos.

Outras conquistas são a entrega de 
mais de 550 títulos de propriedade a 
moradores que já receberam suas ca-
sas, mas não têm a escritura, e a refor-
ma de conjuntos habitacionais. Neste 
último caso, serão investidos cerca de 
R$ 21 milhões, do Fundo Estadual de 
Habitação de Interesse Social, em 187 
prédios, o que beneficiará 5.660 famí-
lias de baixa renda. Mantemos a busca 
de recursos junto ao governo Federal 
para construir unidades em Mangui-
nhos, Jacarezinho e Alemão, além da 
Região Serrana.

Nossos esforços não se limitam so-
mente à habitação. A SEINFRA ob-
teve recursos federais para quatro 
obras de contenções de encostas em 
Teresópolis e Nova Friburgo. Houve 
liberação do edital, no TCE, para a 
retomada das intervenções do novo 
Museu da Imagem e do Som (MIS), 
em Copacabana. Atendemos todas as 
exigências e conseguimos aprovar a 
licitação para as obras, embora o pro-
cesso tenha sido interrompido pela 
pandemia.

Além de obras próprias, a SEINFRA 
faz projetos para outras secretarias. 
Estamos encarregados de reformar 
restaurantes cidadãos, construir no-
vos equipamentos da PM e atuar na 
criação de novas escolas. Intensifica-
mos o trabalho em parceria com os 
órgãos vinculados à SEINFRA como 
a EMOP e a CEHAB, responsáveis 
por diversas de nossas intervenções. 
O Instituto Estadual de Engenharia e 
Arquitetura desenvolve, por sua vez, 
projetos de sinalização turística e pro-
postas para manutenção permanente 
de obras públicas existentes.

Todos esses avanços só são possí-
veis graças ao bom desempenho dos 
servidores. Optamos por montar 
equipes mesclando jovens talentos 
com quadros experientes. Desenvol-
vemos iniciativas com foco na me-
lhoria das condições de trabalho e 
na capacitação dos colaboradores. 
Temos consciência de que há mui-
to a fazer. Já planejamos 2021 para 
atender nosso povo da melhor forma 
possível e auxiliar os que mais preci-
sam, cumprindo a missão dada pelo 
governador em exercício Cláudio Cas-
tro. Vamos em frente.

“O ex-juiz não vê 

problema em se 

levar a empresa 

à falência e 

posteriormente 

se tornar 

sócio da 

administração 

da massa falida”

“Em várias 

democracias 

modernas e 

contemporâneas, 

o voto é escolha, 

votar ou não votar 

é legítimo e legal, é 

ato de cidadania”
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Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Cassiano e os tenentes come-
moram a volta para casa. Duque 
chama Guiomar para cantar no 
Flor do Caribe. Taís tenta con-
vencer Ester da inocência de 
Cassiano. Mantovani pede para 
investigar a coleção de arte de 
Dionísio. Alberto provoca Ester

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Camila se desespera com as 
acusações de Enéas contra Gio-
vanni. Giovanni e Enéas brigam. 
Rodrigo desabafa com Frances-
ca sobre sua ex-esposa. Aparício 
tenta convencer Rebeca a não se 
casar com Pedro. Camila conta a 
Ariovaldo que foi enganada.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Zeca ajuda Ritinha e Jeiza se 
incomoda. Ruy volta para casa e 
não percebe que Ritinha foi em-
bora com o filho. Zeca cuida de 
Ruyzinho e lembra da previsão 
feita pelo índio em sua infância. 
Edinalva exige que Ritinha volte 
para a casa do marido.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

GLOBO/DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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O
s nomes mais conhecidos do trans-
porte alternativo do país estão de 
volta às telinhas e trazem uma no-
vidade: falar exclusivamente do ci-

nema nacional. Todas as sextas, às 21h45, 
no Canal Brasil, os personagens Rogerinho 
do Ingá (Caito Mainier), Renan de Almeida 
(Daniel Furlan), Maurilio dos Anjos (Raul 
Chequer) e Julinho da Van (Leandro Ra-
mos) prometem muita diversão enquanto 
analisam filmes brasileiros e vivenciam seus 
próprios dilemas.

“Não só estamos falando de cinema bra-
sileiro, que a gente sempre quis tratar com 
profundidade e tempo para se debruçar em 
todas as questões que tocam o audiovisual 
nacional em um momento que ele está sen-
do atacado, mas também tem a questão de 
gravar no formato que a gente gosta, mais 
simples, no qual as ideias são o carro-chefe”, 
diz Caito Mainier em comparação ao forma-
to de talk show usado na temporada passada 
enquanto estavam na Rede Globo.

Nesta temporada, eles destacam o resgate 
do formato clássico do programa, que fez o 
projeto se tornar um grande sucesso na in-
ternet lá em 2016, possibilitando convites 
para a exibição na TV nos anos seguintes. 
Além disso, eles ressaltam a constante evo-
lução dos personagens, que possuem per-
sonalidades peculiares e anseios por filmes 
com explosões e cenas pirotécnicas.

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

ESTEVAM AVELLAR/ GLOBO

Caito Mainier é Rogerinho do Ingá
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SABEM TUDO DE CINEMA

ESCOLHA DOS FILMES
Se tem um personagem que está feliz com 
a proposta da nova temporada, é o Mauri-
lio. O ator Raul Chequer o define como “um 
motorista com aspirações artísticas de ser 
um grande crítico de cinema e intelectual. 
É um grande nacionalista da sétima arte”. 
Desde a primeira temporada, ele enaltece 
o audiovisual brasileiro e briga com Renan, 
personagem que afirma que ‘Hulk 2’ é um 
filme ruim somente pelo fato de ter sido gra-
vado no Brasil.

Tanto para o personagem quanto para 
o ator, selecionar um número pequeno de 
filmes foi difícil, levando em consideração 
toda a produção diversa que há em nossa 
história. No total, são 12 episódios inteira-
mente dedicados ao cinema brasileiro. O 
10º episódio conta com a exibição do prêmio 
Gurgel de Bronze, que vai para uma eclética 
seleção de filmes, desde ‘Xuxa e os Duendes’ 
até ‘Heleno’. Já os dois últimos episódios 
mostram cenas não utilizadas ao longo da 
temporada.

Na estreia, o público pode esperar uma 
análise dos dois filmes de ‘Tropa de Elite’, 
do diretor José Padilha. A sequência vai ser-
vir como o pontapé para eles falarem de fil-
mes populares, alguns mais antigos e outros 
mais recentes. O emblemático ‘Bacurau’, o 
clássico ‘Cidade de Deus’, ‘Central do Bra-
sil’ e a derrota de Fernanda Montenegro no 
Oscar, além dos filmes de Glauber Rocha 
e o Cinema Novo estão no caldeirão que é 
esse script. Tudo isso junto a citações que 
envolvem filmes musicais, Supla, Rodrigo 
Santoro, Adam Sandler e outras conexões 
que só esses pilotos podem imaginar.

PROCESSO CRIATIVO
Em uma temporada com “muitos aconte-
cimentos marcantes e inquietantes das re-
lações entre os personagens”, como afirma 
Daniel Furlan, o elenco reforça que o pro-
cesso criativo é totalmente coletivo, além 
de ter sido feito por meio de videochamadas 
devido à pandemia do novo coronavírus.

“Nós escrevemos juntos e depois de todo 
mundo ter gravado, a gente ficou com a sen-
sação de que a gente conseguiu voltar à es-
sência dos textos mais rústicos do ‘Choque’, 
sem que isso fosse uma preocupação. Algo 
novo e com alma de primeira vez”, afirma 
Leandro Ramos.

Eles não descartam que o debate em tor-
no dos filmes possa levantar o interesse da 
audiência sobre o cinema nacional, princi-
palmente por ter um público tão jovem que 
assiste ao programa e conhece pouco de fil-
mes como ‘Central do Brasil’.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de 

Tábata Uchoa 

Em nova temporada no 
Canal Brasil, motoristas de 
van do ‘Choque de Cultura’ 
resgatam o formato rústico 
da atração e analisam 
apenas filmes brasileiros

Raul Chequer é Maurílio dos Anjos 

Daniel Furlan é Renan de Almeida 

Leandro Ramos é Julinho da Van 
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Horóscopo

Uma viagem pode ser prazerosa, mas não baixa a 
guarda nos cuidados com a saúde. Deve ter sucesso na 
conquista, aproveite o momento. Carinho garantido 
na relação amorosa.

A Lua destaca seu lado caseiro e o apego à família 
neste dia. Porém, desentendimentos não estão 
descartados. Vai valorizar a estabilidade no amor, 
procure estar com o par.

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: acirrar, alegrar, alergia, arco, árido, asco, cair, calar, caro, circo, 
clero, coco, corra, coral, criar, gelar, geral, iodo, lacre, macio, ócio, ódio, orar, 
orgia, orla, palácio, palco, pêra, período, ralar.

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

Bom dia para reunir as pessoas queridas, mas todo 
cuidado é pouco! O diálogo será o ponto alto da 
relação. Conquista pode virar algo duradouro, invista 
mais na paquera. 

GÊMEOS
21/5 a 20/6

O seu foco estará nas finanças. Pode receber o 
reconhecimento profissional que tanto esperava. A 
dois, muito cuidado com brigas por ciúme. Controle as 
cobranças na paquera.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Aproveite o dia para relaxar e deixar o trabalho de 
lado. A convivência com a família estará protegida, 
mas conflitos podem pintar. Momentos de ternura 
marcam a paixão.

LEÃO
23/7 a 22/8

Deve sentir vontade de ficar no seu canto. Se for 
trabalhar, prefira não chamar atenção, mas também 
não se omita. Pode se envolver com ex. Escolha as 
palavras ao lado do par.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O desejo de matar a saudade de todos vai dar as 
cartas, a internet pode ajudar! A sintonia marca o 
romance. Amigos dão uma força a uma paquera 
inesperada que pode surgir.

LIBRA
23/9 a 22/10

Sua atenção pode estar focada no trabalho. Pode 
conseguir uma grana, mas não gaste de uma vez. 
Controle as críticas no romance e maneire as 
exigências com o par.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Seu lado aventureiro vai mostrar as caras, mas 
lembre-se que não é hora de se arriscar, tome os 
cuidados necessários! Romance estará leve. Aposte 
nas redes sociais na conquista.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

O desejo de se livrar de tudo o que incomoda tende a 
crescer, seja forte mentalmente. Seu sexto sentido 
estará em alta. Prepare-se para momentos 
apimentados no sexo!

Não coloque a saúde em risco para reunir amigos e 
familiares. A vida a dois está no centro das atenções. 
Não vai querer lances passageiros na paquera. 
Romance antigo pode voltar.

Talvez precise fazer sacrifícios para focar no trabalho. 
Tenha cuidado com imprevistos. A conquista pode 
deixar a desejar, mas não esquente a cabeça. 
Dedique-se mais ao par.

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

Carla Diaz 
revela que 
teve câncer 
na tireoide 
Carla Diaz revelou que enfren-
tou um câncer. Em julho, a atriz 
chorou ao contar que havia des-
coberto um nódulo na tireoide. Na 
época, ela falou que iria fazer uma 
biópsia para saber mais detalhes, 
mas ficou sem tocar no assunto 
até a noite da última quinta-feira.

“Tem coisas na vida que a gente 
precisa vivenciar um pouco. En-
tender o que está acontecendo, 
assimilar tudo, para depois po-
der dividir com as outras pessoas”, 
Carla explicou no Stories. “Eu des-
cobri um nódulo na tireoide. Aca-
bamos descobrindo que ele era 
maligno, ou seja, eu estava com 
câncer na tireoide. Descobrir que 
está com câncer é assustador, é 
horrível, é muito delicado. Eu pre-
cisei desse tempo fechada no meu 
casulo, para resolver isso logo e 
para assimilar”, completou.

A atriz também disse que gra-
vou um documentário informa-
tivo do momento que descobriu 
a doença até a cirurgia, para po-
der ajudar de alguma forma as 
pessoas que passam pela mesma 
situação. Carla também tranqui-
lizou os fãs. “Eu estou curada, 
graças a Deus. Não foi fácil, eu sei 
quantas noites eu fiquei sem dor-
mir, mas passou”, concluiu.

Simone diz 
que não se 
preocupa com 
envelhecimento
Com o Natal já batendo à porta, a 
dona do hino natalino mais toca-
do da época volta aos holofotes, 
e desta vez mais radiante do que 
nunca. Simone completa 71 anos 
no dia 25 — como deveria ser —, 
e afirma que está completamente 
feliz com o envelhecimento.

“Eu aceito a idade e tudo que 
vem com ela”, disse a cantora em 
entrevista à ‘Vogue’, exibindo os 
cabelos brancos sem inseguran-
ças. “Encaro de modo natural”, 
completa.

Simone falou também sobre o 
futuro e garantiu que está feliz. 
“Com 70 anos, eu tenho muito 
mais passado do que futuro, por 
isso vivo o agora, ainda mais por 
conta do que estamos passando. 
As reflexões são diárias, mas tem 
que brotar algo bom disso tudo, as 
coisas boas também têm o poder 
de se espalhar”, refletiu a cantora.

Durante a pandemia, Simone 
realizou lives semanais, sempre 
aos domingos, para se conectar 
com os fãs. “Todo artista tem 
que ir aonde o povo está”, disse a 
cantora.

(NANA MORAES / DIVULGAÇÃO)
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