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Jonathan Santos Targino aparece em imagens da loja onde o 
cabo Douglas Barbosa foi assassinado, em Mesquita. P. 5

LINHAS E 

AGULHAS
AS COSTURAS 
POLÍTICAS NA ESCOLHA 
DO NOVO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DOS 
VEREADORES 
INFORME DO DIA, P. 2

SELO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 31
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Senado debate projeto de 14º 
para aposentados em 2021 
Colégio de líderes se reúne para tentar garantir abono emergencial de Natal. Aprovação enfrentará resistências.  ECONOMIA, P. 9
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Trocar produtos estrangeiros por nacionais é 
uma maneira de economizar na hora de preparar 
a festa. Veja outras sugestões. P. 10

Dicas para uma ceia 
de Natal mais barata 

DIVULGAÇÃO

RIO DE JANEIRO, P. 6

ACUSADO DE ASSÉDIO 
SEXUAL E MORAL, 
MARCIUS MELHEM DIZ 
SER ALVO DE UM 
LINCHAMENTO

O DRAMA DE UMA 
VÍTIMA DE COVID QUE 
MORA NO INTERIOR 
PARA CHEGAR À 
UTI NA CAPITAL

RIO DE JANEIRO, P. 7
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Preso suspeito de matar PM

DIVULGAÇÃO 

Poemas e mensagens bíblicas
na rádio de Cid Moreira. P. 15

Centenas de amigos e parentes protestaram ontem em Duque de Caxias contra as
mortes a tiros de Emily, 4 anos, e Rebeca, 7 anos, durante operação policial. P. 3
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 Depois de o Vasco ser atropelado pelo Grêmio, que 
ganhou por 4 a 0, o goleiro cruzmaltino Fernando 

Miguel desabafou, pensando na torcida. P. 8

‘DIFÍCIL MOTIVAR A 
ACREDITAREM EM NÓS’

‘CHEGA DE MATAR NOSSAS CRIANÇAS’
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INGRID FREITAS, 
EX-AMANTE DE 
TIEE, REGISTRA 

B.O. POR
AMEAÇA. P. 12
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Eu tento viver na bolha pra ganhar 
meu dinheiro, mas ela só me pro-
tege do vírus..”

Essa é uma cena até comum para quem 
trabalha com transporte nesse “novo nor-
mal”... A cápsula de plástico que diminui o 
risco de pegar coronavírus, no entra e sai dos 
passageiros.

O velho e bom bate-papo entre motorista 
e passageiros ficou comprometido com tan-
tas barreiras, claro, um tanto necessárias, 
mas foi possível entender o que este mo-
torista de aplicativo me contou assim que 
sentei no banco de trás.

O nível de apreensão daqueles que di-
rigem pela cidade não é só com o inimigo 
invisível, o vírus... Outros inimigos já são bem 
conhecidos de quem dirige pela cidade... Os 
famosos vermes.

O dia-a-dia é um estresse sem fim. 
“Se vejo que uma mulher pediu o aplica-

tivo, mas que tá me esperando com outras 
pessoas, passo reto. É o novo golpe e eu 
já cai. O bandido fala que tá sem internet, 
pede para alguém chamar e colocar no 
dinheiro e quando entra no carro é assalto... 
Mas não é qualquer assalto!”

A bandidagem leva o motorista para uma 
comunidade. Depois, ele é deixado num local 
e a quadrilha cobra, em média, 3 mil reais, já 
que as seguradoras, por meio dos localizado-
res, sabem para onde os carros são levados.

Foi o que aconteceu com esse motorista, 

que não vamos identificar por segurança, e 
me levou até o destino.

“Tenho mais de cinquenta anos, não sei 
nem se tem como eu voltar ao mercado de 
trabalho, ainda mais nessa pandemia. Por 
isso me arrisco todos os dias tentando dri-
blar o vírus e a violência.

O nível de estresse não para por aí... Com 
essa segunda onda, o medo de um novo 
esvaziamento das ruas, a mudança de go-
verno e falta de uma segurança trabalhista, 
são fatores um tanto desgastantes. 

Imagina tudo isso somados há mais de 14 
horas de trabalho sem parar....

E ainda tem gente que fala que é fácil... 
Quem fala isso, com certeza não sabe qual é 
a realidade do carioca.

PINGO NO I 
 n A menina que viralizou nas redes sociais e todo mun-

do riu, tem um coração enorme. Deise Gouveia, 21 anos, 
ficou famosa depois de levar um tombo daqueles. Ela 
“tomou todas” numa festa no Complexo do Alemão, 
onde mora com a avó e acabou rolando as escadas da 
casa de Ana Paula, uma senhora que está na luta contra 
um câncer no reto e precisa de muita ajuda.

Deise é muito jovem, poderia até se deslumbrar com 
a fama repentina, mas está curtindo o momento e o es-
paço para ajudar Ana Paula com doações de alimentos, 
medicamentos e fraldas geriátricas.

“Decidi fazer uma vaquinha online e ajudar da manei-
ra que eu posso. Vou fazer de tudo para ajudar o próximo 
e graças a Deus está tudo dando certo”.

Então, bora colocar o Pingo no I...
Quem quiser  ajudar  é  só entrar  em conta-

to  co m  a  D e i s e  p e lo  I n s t a g ra m  @ d e i s e go u -
veiaa ou doar: www.vakinha.com.br/vaquinha/
ajuda-nossa-amiga-paula-qualquer-continua-serve

TÁ FEIO!
 n Quase 1 mês que a coleta de lixo não passa 

no bairro Jardim das Acácias, em Belford Roxo. 
Quem mora na Rua Reverendo está desesperado 
com a quantidade de mosquitos e larvas, além 
do forte mau-cheiro que fica por causa do lixo 
acumulado.

“É insuportável. Fica uma montanha de lixo 
e nada do caminhão passar. A gente não pode 
ficar com o lixo dentro de casa... É muita malda-
de. Eleição já passou, né?” conta uma moradora 
que não quis se identificar.

É bem isso, agora que a eleição passou, pare-
ce que tudo vai voltar ao “normal”. Sacanagem!

A coluna procurou a Prefeitura de Belford 
Roxo, que em nota afirmou que hoje mesmo 
irá enviar uma equipe no bairro, para recolher 
o lixo. 

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou 
tá bonito... Tem que limpar, e tenho dito!

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras

DIVULGAÇÃO

Bolha protege da covid, mas não de ladrão

As mais lidas
Online

Polícia prende homem 
suspeito de matar PM em 

Mesquita
RIO DE JANEIRO

Mais que um meme! 
Tombo de moradora 
do Alemão viraliza e 
fama é revertida em 

doações
CELEBRIDADES

Manifestantes fazem ato 
após morte de primas na 

Baixada
RIO DE JANEIRO

Estou com 
70 anos de 
idade. É hora 
de descansar 
e dar vez aos 
mais jovens”
JORGE FELIPPE,

Atual presidente 
da Câmara de 
Vereadores do Rio.

A mudança de comando na presidência da Câmara 
Municipal é tão importante quanto a ascensão de 
um novo prefeito. Embora o carioca não perceba este 

movimento. O vereador Jorge Felippe está no sétimo man-
dato e é o atual presidente da Casa pela sexta vez conse-
cutiva. Sua carreira política surgiu na antiga Guanabara, no 
Governo Chagas Freitas, como responsável pela fiscaliza-
ção das posturas municipais, cargo muito cobiçado. Forma-
do em Direito, ele tem habilidade comprovada que o fez ter 
influência junto aos governos do Rio de Janeiro nos últimos 
30 anos. Felippe deixa a rotina da presidência e passa a 
atuar fortemente nos bastidores. Conta-se que ele sozinho 
lidera dez vereadores.

COSTURAS POLÍTICAS
Para o público externo, a mensagem no momento é que o 
atual presidente da Câmara Municipal tem sido o principal 
aliado do seu sucessor, o correligionário no DEM, Carlo Caia-
do. E que estaria fazendo costuras políticas para pavimentar 
o caminho do sucessor.

Sua assessoria garante que na campanha o chefe andou 
com Eduardo Paes pelos quatro cantos da Zona Oeste 
e que Jorge Felippe optou por cumprir o mandato pela 
primeira vez nos últimos 12 anos sem presidir a câmara. “É 
hora de descansar e dar a vez aos mais jovens”, disse ele, 
do alto dos seus 70 anos.

TRANSIÇÃO

Câmara do 
Rio sob nova 
direção

 n Manuel Jeremias, doutor 
em Economia e especialista 
em energia: “É preciso ações 
rápidas por parte do gover-
no, sob risco de um novo ra-
cionamento energético vir a 
anular todo o esforço de re-
cuperação econômica”. 

InformedoDia

 n “Votei contra a aprovação 
das contas do governador 
Witzel. Foram listadas pelo 
TCE 7 questões intransponí-
veis. Ele investiu menos do 
que foi arrecadado na Saúde, 
não repassou a verba míni-
ma para pesquisas em Edu-
cação, sem falar na corrup-
ção que levou ao seu proces-
so de impeachment. Não é 
uma contradição?”, pergunta 
Carlos Minc (PSB). 

REVOLTA 
CONTRA 
WITZEL

DIVULGAÇÃO

Wilson Witzel

REPRODUÇÃO INTERNET

RACIONAMENTO NO 
HORIZONTE

COVID-19, 
UM ASSUNTO 
POLÍTICO
O crescimento de 
casos de Covid 
eleva o nível de 
preocupação dos 
prefeitos eleitos e 
as pressões sobre 
o Governo Esta-
dual. Pesquisado-
res da UFRJ reco-
mendam medidas 
urgentes para 
conter o número 
de casos.

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

O plano de revitalização do Centro do Rio apresentado por Eduar-
do Paes acende um raio de esperança de todos que sofrem com o 
impacto do abandono do local. O projeto foca em reorganizar para, 
então, atrair novos investidores, além de valorizar os já existentes. 
Vamos torcer e acreditar.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Jorge Felippe deixa presidência da Câmara Municipal do Rio.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Na última semana, falei sobre a atenção que merece ser dada às 
pessoas em situação de rua. Na edição de ontem do O Dia, Laura 
Carneiro, futura secretária de Assistência Social e Direitos Huma-
nos, garantiu o trato a essa questão para levar mais dignidade a 
essas pessoas. Vamos acompanhar.

O DIA



RIO DE JANEIRO

DOR, REVOLTA E 

PROTESTO
Parentes e amigos das meninas Emily e Rebeca, mortas por bala perdida, realizam 
manifestação em Caxias, na Baixada, pedem justiça e criticam ação da polícia 

ALINE CAVALCANTE
aline.cavalcante@odia.com.br

ALINE CAVALCANTE / AGÊNCIA O DIA

A ONG Rio de Paz se 
pronunciou, ontem, atra-
vés das redes sociais, so-
bre a morte das primas 
Emily Victória Silva dos 
Santos, de 4 anos, e Rebe-
ca Beatriz Rodrigues dos 
Santos, 7 anos, que morre-
ram, vítimas de bala per-
dida, na sexta-feira, em 
em Jardim Gramacho, na 
Baixada. Na postagem, a 
organização classificou 
o episódio de violência 
como uma tragédia.

“Mais duas crianças 
foram mortas vítimas da 
violência. Sempre que es-

sas mortes ocorrem pen-
samos que tudo vai mu-
dar, uma vez que a face 
mais hedionda da crimi-
nalidade no Rio é a mor-
te por bala perdida des-
ses meninos e meninas. 
Contudo,  nada muda. 
Famílias permanecem 
desamparadas, a autoria 
dos homicídios não é elu-
cidada, os assassinos não 
são punidos e nenhuma 
transformação ocorre na 
política de segurança pú-
blica. Vale lembrar que 
quem morre são crian-
ças pobres. Nisso reside a 

razão da indiferença por 
parte das autoridades 
públicas”, criticou o pre-
sidente da ONG, Antonio 
Carlos Costa.

A  O N G  R i o  d e  Pa z 
acompanha os casos de 
crianças mortas vítimas 
de armas de fogo desde 
2007. A organização con-
tabiliza, desde então, 79 
vidas tiradas de crianças 
e adolescentes no Rio, 
a maioria delas por ba-
las perdidas. Só este ano 
de 2020, a Rio de Paz lis-
tou 12 casos, uma média 
de uma morte por mês. 

Rio de Paz: 12 crianças mortas em 2020

Carregando cartazes e gritando palavras de ordem, manifestantes pedem o fim das mortes de crianças inocentes e acusam a Polícia Militar

ALINE CAVALCANTE / AGÊNCIA O DIA

C
entenas de familiares 
e amigos protestaram 
na tarde de ontem con-
tra a morte das peque-

nas Emily Victória Silva dos 
Santos, de 4 anos, e de Rebeca 
Beatriz Rodrigues dos Santos, 
7 anos, vítimas de bala perdi-
da, na Praça do Pacificador em 
Duque de Caxias, na Baixada 
Fluminense. Com cartazes e 
palavras de ordem, os mani-
festantes pediam por justiça. 
As primas foram mortas na co-
munidade do Barro Vermelho, 
em Jardim Gramacho, na sex-
ta-feira, enquanto brincavam 
na porta de casa.

“Chega de matar nossas 
crianças, matar inocentes e 
trabalhadores. Não é porque 
moramos em comunidade 
que somos bandidos. Por 
que atirar em duas crianças? 
Mataram minhas princesas, 
dois anjos. Poderia ter sido 
eu a levar este tiro porque 
eu passo ali todos os dias. Eu 
preferia que tivesse sido eu 
levar este tiro do que passar 
por esta dor. Hoje eu acor-
dei e minha neta não estava 
lá pra me dar bom dia para 
me pedir a bênção, não te-
nho mais minha bailarina. 
Ela era meu tesouro, foi uma 
neta muito esperada. Tínha-
mos um futuro guardado pra 
essa menina. E agora, quem 
vai me devolver ela?”, desa-
bafou Lídia Moreira da Silva 
Santos, avó de Rebeca.

Ana Lucia da Silva Morei-
ra, mãe Emily reforçou que 
no momento em que as duas 
crianças foram atingidas não 
havia confronto. Ela acusa a 
Polícia Militar pela morte das 
meninas e de não terem pres-
tado socorro.

“Criança tem direito de 
brincar na rua, correr, subir 
em árvore sem que o fim seja 
a morte. Atiraram na cabeça 
de uma criança, um tiro de 
fuzil na cabeça da minha fi-
lha, Emily Victória. Não tinha 
confronto, não tinha opera-
ção, arrastão, nada. Atiraram, 
a polícia atirou e matou elas 
e não socorreram elas. Foi a 
comunidade, meus vizinhos, 
amigos que ajudaram a socor-
rer as duas”, desabafou.

Ana Lucia disse ainda que 
vai lutar por justiça. “Não so-
mos lixo, minha filha vai ter 
justiça. Vou lutar por elas, vou 
até o fim pelos meus filhos, 
pela minha sobrinha”.

Pessoas que estiveram no 
local gritavam por justiça en-
quanto carregavam cartazes 
com dizeres como: “parem de 
matar nossas crianças”, “vidas 

INVESTIGAÇÃO

Em nota, a Polícia Militar 
disse que policiais estavam 
em patrulhamento, quando 
disparos de arma de fogo 
foram ouvidos, mas negou 
disparos por parte dos poli-
ciais militares.

A Polícia Civil diz que a 
Delegacia de Homicídios 
da Baixada Fluminense 
(DHBF) instaurou inquéri-
to para apurar a morte de 
duas crianças, de 4 e 7 anos. 
Os cinco policiais militares 
que estavam na região fo-
ram ouvidos e  t iveram 
cinco fuzis e cinco pistolas 
apreendidas para realiza-
ção de confronto balístico. 
Os agentes estão em dili-
gências para apurar as cir-
cunstâncias do fato.

Armas dos 
PMs foram 
apreendidas

Manifestantes 
realizam ato 

após morte 
de primas 

na Baixada 
Fluminense

negras importam” e “a comu-
nidade hoje chora”. 

POLICIAIS NÃO PRESTARAM 
SOCORRO
A avó de Rebeca contou que 
ouviu os disparos e viu o mo-
mento em que policiais mili-
tares saíram do local em uma 
viatura. Ela diz que viu a sobri-
nha baleada na cabeça e sem 
vida e acusa policiais de atira-
rem e não prestarem socorro 
às meninas.

“Eu desci do ônibus e ouvi 
os disparos. Vi que tinha uma 
viatura da PM que saiu logo 
depois. A Polícia chega atiran-
do, não pensa nos moradores 
das comunidades. Eram crian-
ças que estavam brincando na 
porta de casa”, disse Lídia da 
Silva Moreira Santos.

OUTRAS VÍTIMAS

TODAS MENORES  

 N 1 - Anna Carolina de Souza 
Neves (8 anos).

 N 2 - João Vitor Moreira dos 
Santos (14 anos). 

 N 3 - Luiz Antônio de Souza 
Ferreira da Silva (14 anos). 

 N 4 - Douglas Enzo Maia dos 
Santos Marinho (4 anos)

 N 5 - João Pedro Matos Pin-
to (14 anos).

 N 6 -  Rayane Lopes (10 
anos)

 N 7 - Kauan Vítor (11 anos)
 N 8 - Ítalo Augusto (7 anos)
 N 9 - Maria Alice (4 anos) 
 N 10 - Leônidas de Oliveira 

(2 anos)
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Horário de atendimento no posto da  
Barra da Tijuca é ampliado pelo Detran
Com a ampliação, 
o departamento 
aumentará em 
até 40% a 
capacidade de 
atendimento 
da unidade

Horário de atendimento nos postos do Detran será ampliado na Barra da Tijuca, mas depois vai valer para todo o estado

O DetranRJ vai ampliar, a 
partir de hoje, o horário de 
funcionamento do posto de 
habilitação da Barra da Tiju-
ca, localizado no Shopping 
Aerotown, na Zona Oeste do 
Rio. O atendimento, que era 
das 8h às 17h, agora irá até 
as 21h, com agendamento 
prévio para evitar aglome-
rações. Com a ampliação, o 
departamento aumentará 
em até 40% a capacidade de 
atendimento da unidade. 
Esse é o primeiro passo para 
o plano de ampliar o horá-
rio de atendimento em mais 
postos no estado, visando 
reduzir o represamento de 
serviços durante a pandemia 
do coronavírus.

Desde que Adolfo Kon-
der assumiu a presidência 
do Detran no início de ou-
tubro, o departamento tam-
bém ampliou o horário de 
funcionamento dos postos 
de vistoria e vem realizando 
mutirões nos fins de semana 
para diminuir a demanda re-
presada. “Estamos tomando 
medidas para compensar o 
período em que as unida-
des tiveram que ser fecha-
das para preservar a vida 
de usuários e funcionários. 
Não mediremos esforços 
para disponibilizar, de for-
ma responsável, o maior nú-
mero de vagas à população 

fluminense”, explicou Adol-
fo Konder, destacando que o 
plano é ampliar os horários 
em mais postos.

“Temos a demanda nor-
mal, que já é grande, e a que 
ficou represada. Ampliar o 
horário de atendimento em 
unidades vai ajudar a escoar. 
Por isso, vamos fazer esse 
teste na Barra para medir os 
resultados, avaliar o efeito e 
ver a viabilidade de ampliar 
o atendimento em mais pos-
tos. Sempre com segurança 
para os clientes”, completou 
o presidente.

Os serviços disponibili-
zados pelo DetranRJ po-
dem ser agendados pelo site 
www.detran.rj.gov.br ou 
pelos telefones 3460-4040, 
3460-4041 e 3460-4042.

O departamento reforça 
que é preciso respeitar o ho-
rário agendado, sem anteci-
pação, para que não ocorram 
filas e consequente aglome-
ração, o que não é o desejável 
neste período de pandemia. 
O departamento também 
pede para que as pessoas 
não levem acompanhantes 
aos postos.

Morre  
2ª criança 
vítima de 
explosão
Chega a 3 o número de vítimas 
fatais. O pai dos menores segue 
internado em estado gravíssimo

A casa da família ficou completamente destruída após a explosão que matou mãe e dois filhos em São João de Meriti, na Baixada

M
orreu no sábado o 
menino Jorge Ale-
xandre Gomes da 
Silva, de 8 anos, 

vítima de uma explosão de 
botijão de gás dentro de 
casa em São João de Meri-
ti, na Baixada Fluminense, 
no dia 25 de novembro. É a 
segunda criança vitimada 
após a explosão, que tam-
bém matou a mãe delas, Jés-
sica Gomes da Silva, de 25 
anos. A Defesa Civil de São 
João de Meriti ainda apura o 
que causou o incidente.

Jorge Alexandre estava 
no CTI Pediátrico do Hos-
pital Adão Pereira Nunes, 
em Saracuruna, com quei-
maduras de 1º, 2º e 3º graus, 
e não resistiu aos ferimen-
tos. O pai dos menores, Jor-
ge Luiz Pereira da Silva, de 
45 anos, segue em estado 
gravíssimo. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Duque de Caxias 
informou que “apesar de o 

paciente apresentar quadro 
estável desde então, seguia 
monitorado pela terapia in-
tensiva. Jorge Alexandre teve 
parada cardiorrespiratória e, 
mesmo com todos os esfor-
ços da equipe médica para 
mantê-lo vivo, veio a óbito”.

No domingo passado 
morreu Maria Eduarda Go-
mes da Silva, de 4 anos, qua-
tro dias depois da explosão, 
ocorrida na quarta-feira, 
dia 25 de novembro. A tra-
gédia teria ocorrido após 
um escapamento de gás e 
a casa onde morava a famí-
lia, no bairro Coelho da Ro-
cha, ficou completamente 
destruída. 

 NAcidentes envolvendo gás 
podem ser evitados com uma 
manutenção adequada e al-
guns cuidados básicos. De acor-
do com o Corpo de Bombeiros, é 
imprescindível verificar o estado 
do botijão de gás ao recebê-lo e 
ficar atento às normas de insta-
lação e procedimento de troca.

 NO botijão não pode estar 

CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES

Tragédia teria 
ocorrido após um 
escapamento de 
gás onde morava a 
família na Baixada

 N O parcelamento de multas 
e débitos dos veículos já pode 
ser realizado junto a empresas 
credenciadas pelo Detran-RJ. 
A medida permite que o paga-
mento possa ser feito em até 
12 vezes no cartão de crédito. 
Além das multas e da taxa de 
licenciamento, outros débitos 
dos veículos também poderão 
ser parcelados nas mesmas 
condições, como o IPVA e o 

OLHA A DICA!

Multas e débitos dos veículos podem ser parcelados em até 12 vezes

amassado, enferrujado ou apre-
sentar qualquer outro tipo de 
danificação. Nunca coloque em 
compartimentos fechados e sem 
ventilação (como armários, gabi-
netes, vãos de escada, porões etc.), 
mantenha em local ventilado.

 NOutra recomendação é não ins-
talar o botijão próximo a ralos ou 
grelhas de escoamento de água, 

pois por ser mais pesado que o ar, o 
gás pode se infiltrar em seu interior 
e explodir. Os bombeiros também 
orientam que não se deve virar ou 
deitar o botijão, pois caso exista 
algum resíduo de gás, ele poderá 
provocar graves acidentes.

 N Em caso de vazamentos, o mo-
rador deve acionar o Corpo de 
Bombeiros o mais rápido possível. 

seguro Dpvat.
De acordo com o Detran-RJ, esta 

é mais uma alternativa para aju-
dar a população fluminense neste 
período de pandemia e também é 
um aperfeiçoamento nas formas 
de pagamento, já que os débitos 
podem ser pagos em cartões de 
débito e crédito. Para ter acesso ao 
serviço, basta entrar no site do de-
partamento, clicando aqui, e esco-
lher uma das empresas disponíveis. 

Há, também, totens para fazer o 
parcelamento em algumas unida-
des do Detran, como na sede, na 
Avenida Presidente Vargas, 817, 
Centro do Rio.

“Estamos atentos às necessida-
des da população e oferecer o par-
celamento de débitos é uma forma 
de amenizar a situação financeira 
dos usuários”, explicou o presidente 
do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A operação chegou a ser feita 

no passado, mas havia sido sus-
pensa há quase dois anos e vi-
nha sendo discutida entre o 
Governo do Estado e o Detran 
para ampliar o leque de possi-
bilidades de pagamento para 
os usuários. Já há empresas cre-
denciadas junto ao Detran. Mais 
empresas interessadas em se 
cadastrar no Detran-RJ deverão 
estar devidamente homologa-
das junto ao Denatran.

Como primeira medida, é ne-
cessário fechar o registro de 
gás, desligar a chave geral da 
eletricidade e retirar do local 
qualquer material combus-
tível. Também é importante 
remover o botijão para um lo-
cal aberto, na impossibilidade 
disso, evite provocar algum 
tipo de faísca, como acender 
interruptores de luz.

Temos a demanda 
normal, que já é 
grande, e a que 
ficou represada. 
Ampliar o horário 
de atendimento em 
unidades vai ajudar 
a escoar”

ADOLFO KONDER, 
presidente do DetranRJ
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Cole o Selo
Aqui

Cole o Selo
Aqui

Cole o Selo
Aqui

ESCOLHA O SEU PRODUTO, JUNTE 3 SELOS E PARTICIPE

troque por uma
GARRAFA EM 
INOX - 750 ml
(4 cores à sua escolha*)

29,90R$
3 selos +

troque por uma
BOMBONIERE
DE VIDRO - 820ml

29,90R$
3 selos +

*Consulte disponibilidade de estoque nos postos de troca 

Claudio Castro se 
pronuncia sobre mortes
Governador em 
exercício usou o 
Twitter e classificou 
as perdas como 
‘irreparável’

REGINALDO PIMENTA / AGÊNCIA O DIA

Castro: armas apreendidas

O governador em exercício 
do Rio de Janeiro, Cláudio 
Castro, usou suas redes so-
ciais para se manifestar, 
neste domingo, sobre o caso 
das crianças Emily e Rebe-
ca, mortas por bala perdida 
durante uma ação da PM em 
Duque de Caxias, na Baixa-
da Fluminense, e também 
do policial militar Derinaldo 
Cardoso, assassinado por um 
bandido em Mesquita.

“A dor das famílias que 
perderam seus entes que-
ridos é irreparável. Duas 
crianças na porta de casa e 
um policial exercendo sua 
missão. Desde as primeiras 
horas, a Polícia Civil realiza 
as investigações, e nós dare-
mos uma resposta à socie-
dade. Minha solidariedade 
e orações”, afirmou o gover-
nador em exercício.

Castro afirmou ainda 
que, no caso das meninas de 

Duque de Caxias, a DHBF 
já apreendeu as armas dos 
agentes que estavam na re-
gião para perícia e todos os 
policiais prestaram depoi-
mento e que o caso segue 
sendo rigorosamente apu-
rado pela corporação.

Em relação ao PM Cardo-
so, Castro destacou que se-
gue com as investigações do 
assassinato. “Um jovem que 
desde 2013 estava na polícia 
e muito orgulhava seus co-
legas de farda e familiares. 
Estamos de luto por essas 
perdas, mas determinados 
a elucidar ambos os casos”. 

Preso outro suspeito de matar PM
Derinaldo foi enterrado no Sulacap. Recompensa por informações sobre quem matou o policial Douglas

DIVULGAÇÃO 

Jonathan Santos Targino, suspeito de  matar PM em Mesquita

A 
polícia prendeu on-
tem Jonathan Santos 
Targino, suspeito de 
atirar e matar o PM 

Derinaldo Cardoso dos San-
tos durante uma tentativa de 
assalto a uma loja da Casa & 
Vídeo em Mesquita, na Bai-
xada Fluminense, na última 
sexta-feira. No dia do crime, 
agentes já haviam prendi-
do Jhonny Silva Quirino, que 
aparece junto com Targino 
em imagens da câmera de se-
gurança do estabelecimento 
no momento do assassinato. 
Ele foi localizado em um es-
conderijo na Vila Kennedy, 
Zona Oeste da cidade.

Ainda na sexta-feira, a Po-
lícia Militar apreendeu a 
arma que foi usada para ma-
tar o policial. O tenente-co-
ronel Marco Antônio Santos 

de Melo, do 20º BPM, tinha 
afirmado que iria seguir em 
busca do assassino e que a fa-
mília da vítima não iria sen-
tir o amargor da injustiça. 

Derinaldo foi enterrado 
sob forte comoção neste sá-
bado na capela 6 do cemité-

rio Jardim da Saudade, em 
Sulacap, na Zona Oeste. Ele 
deixou a esposa e dois filhos.

RECOMPENSA

O cabo da Polícia Militar 
Douglas Constantino Bar-

bosa, de 37 anos, foi morto 
a tiros na tarde de sábado, 
por volta das 16h50, na Rua 
Aiwa, bairro Santa Rita, 
Nova Iguaçu, na Baixada 
Fluminense.

Ele estava em uma loja 
quando dois criminosos en-
capuzados, em um veiculo 
do modelo Celta, na cor pra-
ta, desceram e fizeram diver-
sos disparos de fuzil contra o 
policial militar. Logo em se-
guida, os bandidos fugiram 
roubando a arma do PM.

O cabo, que era lotado no 
9º BPM (Rocha Miranda), 
chegou a ser levado ao Hos-
pital Geral de Nova Iguaçu 
(Hospital da Posse), mas já 
chegou sem vida à unidade.

Ontem, o Portal dos Pro-
curados divulgou um cartaz 
oferecendo recompensa de 

R$ 5 mil por informações 
que possam levar à identi-
ficação e prisão dos envolvi-
dos na morte do PM.

Douglas foi o segundo po-
licial militar assassinado em 
menos de 24 horas na Baixa-
da Fluminense. A Polícia Mi-
litar lamentou a morte dos 
agentes.

FOGO CRUZADO

Com a morte dos dois ca-
bos, chega a 53 o número de 
agentes de segurança públi-
ca assassinados no Rio de Ja-
neiro em 2020, sendo 39 da 
Policia Militar, dois da Poli-
cia Federal, três do Corpo de 
Bombeiros, quatro da Policia 
Civil, dois da Marinha, e dois 
policiais Penais da Secreta-
ria de Administração Peni-
tenciária e um do Exército.

Com a morte dos dois 
cabos, chega a 53 o 
número de agentes 
mortos no Rio de 
Janeiro em 2020
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Ubaense de 8 anos com 
covid-19 é transferido
Menino internado em UPA de Itaperuna é levado para UTI pediátrica em Vila Isabel

O 
menino de 8 anos, 
morador de São José 
de Ubá, no Noroeste 
Fluminense, que es-

tava em estado grave em de-
corrência de complicações da 
covid-19 em uma UPA de Ita-
peruna, foi finalmente trans-
ferido ontem à tarde para um 
hospital com UTI pediátrica 
do Rio de Janeiro. Ele foi le-
vado o em uma UTI Móvel do 
Corpo de Bombeiros de Itape-
runa até o aeroporto de Cam-
pos dos Goytacazes, onde uma 
aeronave da Marinha o aguar-
dava para trazê-lo à capital.  

Segundo o secretário de 
Saúde de São José de Ubá, 
Marcelo Poeys, o menino se-
ria levado em uma UTI móvel 
ao Hospital Municipal Jesus, 
em Vila Isabel, referência em 
UTI pediátrica para pacien-
tes infantis acometidos pelo 
novo coronavírus. O garo-
to está com 90% do pulmão 
comprometido e diagnóstico 
de pneumonia.

O drama da transferên-
cia do paciente começou no 
sábado à tarde, quando não 
houve condições de voo para 
a aeronave decolar em Cam-
pos. Segundo  Marcelo Poeys, 
o secretário estadual de Saú-
de, Carlos Alberto Chaves, se 
envolveu no caso para agilizar 
a transferência.

“Estamos na nova luta 

desde 5h (de ontem), o se-
cretário estadual pessoal-
mente está resolvendo as 
questões do voo (ele é piloto 
também), e parece que no-
vamente estão tendo proble-
mas de teto, mas paralelo a 
isso, tem uns parâmetros 
clínicos mínimos exigidos 
do paciente para a transfe-
rência, e um deles é a taxa 
de gasometria que tem que 
estar no mínimo 200 e às 6h 
estava 93”, contou Poeys.

O secretário de Saúde de 
São José de Ubá, que acom-
panhou o caso de perto, dis-
se ainda que fez tudo o que 
podia ser feito para realizar 
a transferência do paciente. 
“Agora é pedir a Deus, por-
que só Ele tem o poder de 

abrir os caminhos e estabi-
lizar o paciente”, disse.

VAGA NO RIO 

Uma vaga foi obtida para o 
paciente ser internado na UTI 
pediátrica do Hospital Muni-
cipal Jesus, em Vila Isabel. 
No sábado, o secretário esta-
dual de Saúde, Carlos Alber-
to Chaves, se prontificou em 
ajudar na liberação da vaga. 
O transporte seria feito às 15h, 
mas não ocorreu por causa da 
falta de condições de voo. On-
tem, ocorreria às 5h, mas foi 
novamente suspensa devido 
ao mesmo problema. Mas, por 
volta das 18h, o paciente foi 
transportado em UTI móvel 
para o aeroporto de Campos e 
depois para o Rio.

Os médicos da UPA 
estavam em contato 
constante com a 
equipe médica da 
aeronave

MARCELO POEYS, 
secretário de Saúde  
de São José de Ubá

Vinícius Cordeiro assumirá a pasta  de 
Proteção e Defesa da Causa Animal

Anunciado mais um 
secretário de Paes

DIVULGAÇÃO

Vinícius Cordeiro é advogado e atualmente presidente do Avante

O prefeito eleito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes 
(DEM), nomeou mais 
uma vez Vinícius Cordeiro 
(Avante) como secretário 
de Proteção e Defesa da 
Causa Animal. Cordeiro já 
ocupou o cargo na segunda 
gestão de Paes, em 2015, e 
foi bastante elogiado pelo 
seu trabalho. A nomeação 
ainda não foi formalmente 
oficializada, mas a assesso-
ria de Paes e o próprio Cor-
deiro confirmaram ontem 
a informação pelas redes 
sociais.

Vinícius Cordeiro é ad-
vogado, especialista em 
Direito Eleitoral, foi can-
didato a vereador nas últi-
mas eleições e, atualmen-
te, é presidente do partido 
Avante. Na segunda gestão 
de Paes (2015-2016), Cor-
deiro também ocupou o 
cargo de secretário da Se-
cretaria de Proteção e De-

fesa da Causa Animal. 
O novo secretário de Paes 

foi bastante elogiado no últi-
mo governo e era um nome 
defendido por algumas enti-
dades e protetores ligados à 
causa animal. 

Eduardo Paes também con-
vidou Chicão Bulhões (Novo) 
para comandar a pasta de De-
senvolvimento Econômico, 
Inovação e Desburocratização 
da Prefeitura do Rio. Líder do 
Novo na Alerj, Bulhões vai re-
nunciar ao seu mandato no 
próximo ano, já que seu parti-
do não liberou o parlamentar 
para essa missão, como ele es-
creveu em carta pública.

Quem substitui Bulhões na 
Alerj é a deputada suplente, 
Adriana Balthazar (Novo), 
advogada de formação pela 
na PUC-Rio, empreendedora 
na economia criativa e forma-
da em liderança política pela 
Rede de Ação Política pela 
Sustentabilidade.

LILI BUSTILHO

lili.bustilho@odia.com.br

Aeronave da Marinha transportou a criança de Campos ao Rio, onde será levada para UTI pediátrica  

MESSIAS LUCAS/DIVULGAÇÃO
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Marcius 
Melhem se 
defende de 
acusações
Ex-diretor da Globo envia 
carta à colunista desmentindo 
denúncias de assédio sexual

REPRODUÇÃO

M
arcius Melhem, 
de 48 anos, voltou 
ontem a se defen-
der das acusações 

de assédio sexual. Após admi-
tir que já foi tóxico e chamar o 
assédio narrado por Dani Ca-
labresa de “fantasioso”, o ex-
diretor admite “muitos erros”, 
diz que quer repará-los e pede 
o benefício da dúvida até tudo 
ser esclarecido.

Em uma nota, enviada co-
lunista do Uol Ricardo Fel-
trin, por meio da assessoria 
de sua defesa, Marcius diz ser 
vítima de um “linchamento” 
e critica as acusações em “off” 
que o jornalista fez a ele. 

As acusações de assédio 
envolvendo o humorista ga-
nharam força após um relato 
escrito pelo jornalista João 
Batista, da ‘revista piauí’. O 
jornalista divulgou que, em 
uma festa da Globo, Marcius 
teria imobilizado Dani Ca-
labresa para forçar um bei-
jo. Várias pessoas presencia-
ram o caso. 

Ao todo, a publicação in-
formou que conversou com 
12 vítimas de Melhem, sendo 
duas de assédio sexual, sete de 
assédio moral e três que sofre-
ram os dois tipos de violência.

Num trecho da carta envia-
da ao colunista, Melhem diz o 
seguinte: “(...) Muitos foram 
meus erros. Quero reconhe-
cê-los e me responsabilizar 
por eles. Mas permita-me fa-
zer um apelo à consciência 
daqueles que lincham sem 
considerar o direito à dúvida, 
baseados em uma narrativa 
sem provas e sem considerar a 
hipótese de haver motivações 
inconfessáveis por trás de acu-
sações anônimas”.

VILÃO OU VÍTIMA?
Em sua coluna, Ricardo Fel-
trin ainda fez uma crítica 
a Melhem dizendo que em 
apenas 48 horas, ele “está 
conseguindo trocar a pró-
pria posição: não é nenhum 
vilão, e sim também uma ví-
tima, um incompreendido, 
um injustiçado”. 

Devido a isso, ele questio-
na se o futuro de Dani Ca-
labresa está ameaçado com 
essa “inversão da culpa”, já 
que a humorista teria “cau-
sado o escândalo”. Feltrin, 
então, pede que ela seja pro-
tegida da própria Globo e 
de seus detratores covardes 
internos. 

Marcius Melhem, inclusi-
ve, já anunciou que vai en-
trar na Justiça contra Dani 
Calabresa e a advogada 
Mayra Cotta, que representa 
seis mulheres que o acusam 
de assédio moral e sexual. 
Ele quer que elas provem as 
acusações. 

APOIO DOS AMIGOS
Mesmo com o relato chocante 
de Dani, Feltrin diz que  Me-
lhem está recebendo apoio e 
solidariedade de muitos famo-
sos da Globo, sendo a maioria 
da área de humor. Ele, no en-
tanto, não deu nomes. 

Marcius Melhem 
diz ser vítima de 
um linchamento e 
critica acusações do 
colunista do Uol

Permita-me 
fazer um apelo 
à consciência 
daqueles que 
lincham sem 
considerar o direito 
a dúvida

MARCIUS MELHEM,  

ex-diretor da Globo
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DRAMA SEM FIM! FLAMENGO 

Com ‘lei do ex’ de Diego 
Souza, Vasco é goleado
Time cruzmaltino perde por 4 a 0 para o Grêmio e segue preso no Z-4 do Brasileiro

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Autor de dois gols de cabeça, Diego Souza festeja na Arena do Grêmio

O 
Vasco voltou a ser go-
leado no Brasileirão e 
terminou mais uma 
rodada na zona de re-

baixamento. O Cruzmaltino foi 
a Porto Alegre encarar o Grê-
mio e foi facilmente batido pela 
equipe gaúcha, que venceu por 
4 a 0. Diego Souza fez valer a “lei 
do ex” e marcou duas vezes de 
cabeça. Pinares e Lucas Silva, de 
pênalti, fecharam o placar.

O primeiro tempo foi de cor-
reria por parte das duas equi-
pes. O Grêmio  quase marcou 
logo no início. Pepê, aos 3 mi-
nutos, se antecipou à zaga do 
Vasco, mas a bola foi para fora. 
Aos 11, Ferreira quase fez.

Já o Vasco só conseguiu le-
var perigo com Léo Matos, aos 
13. O lateral chutou forte, cruza-
do, e Paulo Victor pegou. Mais 
organizado, o Grêmio teve gol 

de Ferreira anulado, após toque 
na mão de Victor Ferraz. Pouco 
depois, em mais um erro da de-
fesa da equipe carioca, Diego 
Souza, de cabeça, balançou a 

mentou a vitória. Em ‘replay’ do 
primeiro gol, Victor Ferraz cru-
zou para Diego Souza marcar. 
Dois minutos depois, Pinares 
acertou belo chute: 3 a 0.

O clube gaúcho ainda teve 
algumas chances, a melhor 
delas com Pepê, que acertou 
o travessão. Nos acréscimos, 
Lucas Silva foi derrubado por 
Miranda na área. Ele mesmo 
bateu o pênalti e fechou o pla-
car. A derrota deixa o Vasco no 
Z-4, em 17º lugar. Na saída de 
campo, Fernando Miguel desa-
bafou: “É difícil vir aqui e achar 
uma palavra que vá convencer, 
motivar alguém a acreditar em 
nossa equipe. É o campo que se 
expressa pela gente, que faz o 
torcedor acreditar na gente ou 
não. E não estamos conseguin-
do demonstrar isso”. O time vol-
ta a campo domingo, às 20h30, 
para enfrentar o Fluminense 
em São Januário.

Contrato atual de  
Diego Alves com  
o clube termina 
no fim deste mês

Nova proposta para 
renovar com goleiro

O Flamengo ainda está ten-
tando manter o goleiro Die-
go Alves. O clube fez uma 
nova proposta condizente 
com os valores dentro do 
estabelecido pelo departa-
mento financeiro. No en-
tanto, ainda não houve res-
posta. As informações são 
do site ‘Ge’. É possível que 
haja uma definição ainda 
nesta semana, visto que o 
contrato do goleiro termina 
no fim do mês. 

A extensão do vínculo de 
Diego Alves com o Flamen-
go é pauta há alguns meses 
no clube. O atleta, no início 
de novembro, aceitou uma 
proposta encaminhada 
pelo diretor de futebol Bru-
no Spindel. Porém, a nego-
ciação foi travada quando 
o departamento financeiro 
considerou os valores aci-
ma da capacidade do clube. 

De lá pra cá, houve um impas-
se. A tendência com essa nova 
proposta é que surja a possi-
bilidade de acerto. Enquanto 
não há um desfecho, Diego Al-
ves segue sendo o titular. 

Expulso na vitória de sá-
bado sobre o Botafogo por 
1 a 0, no Nilton Santos, o za-
gueiro Gustavo Henrique 
recebeu o apoio de Rogério 
Ceni. O treinador defendeu o 
defensor, que agarrou o ata-
cante Lucas Campos, evitan-
do um lance de muito perigo 
nos minutos finais: “Ele fez 
o correto, no momento cor-
reto. Tivemos um pequeno 
erro, e ele corrigiu mesmo 
tendo que se sacrificar”.

a palinha do apolinho

DIVULGAÇÃO

NÃO EXIJAM QUALIDADE

BOTAFOGO DE 
TANQUE VAZIO

PEDALADAS

 N O que resta para a torci-
da do Botafogo é esperar 
por um milagre que faça 
brilhar a estrela solitária, 
evitando o rebaixamento 
no Campeonato Brasileiro. 
Nos 15 jogos que restam na 
competição, sem o apoio da 
torcida no estádio, o time 
terá que encontrar forças 
para buscar os 25 pontos 
que precisa. Jogando como 
nos primeiros 30 minutos 
do jogo com o Flamengo, 
talvez conseguisse. O pro-
blema é que o gás acaba 
para uns, sobrecarregan-
do outros. O time alvinegro 
começa a partida com 11 e 
acaba com sete. 

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

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

 NSe o seu time vencer três 
partidas consecutivas, erga 
as mãos para o céu e agra-
deça. As circunstâncias fi-
zeram deste Campeonato 
Brasileiro uma verdadeira 
maratona no gelo, com es-
corregões, derrapadas e 
tombos espetaculares. O 
vencedor subirá ao pódio 
todo dolorido. Qualquer 
um entre os quatro primei-
ros tem chance de ficar com 
a taça. Para isso, precisará 
contar com a sorte na reta fi-
nal. As lesões musculares se-
rão mais comuns a partir da 

chegada do verão, quando os 
jogadores, desgastados por 
essa sequência alucinante de 
jogos e viagens em intervalos 
curtos, serão expostos a altas 
temperaturas. Médicos e fi-
siologistas terão plantão per-
manente na missão de apoio 
aos treinadores na escolha 
dos que reúnam melhores 
condições físicas e abençoa-
rão a Fifa pela possibilidade 
das cinco substituições. Isso 
sem falar na ameaça invisível 
da covid-19. Não me espanta-
rei se em fevereiro pintar um 
campeão improvável.

 N O São Paulo segue fa-
zendo o básico. Ganhou 
suando em casa do Sport 
por 1 a 0. Se vencer o Bo-
tafogo na quarta-feira, 
vai desgarrar na lide-
rança do Campeonato 
Brasileiro.

 N O técnico Rogério Ceni 

absolve Willian Arão e Viti-
nho pelos pênaltis perdidos 
recentemente, Rodrigo Caio 
e Gustavo Henrique, pelas 
expulsões, e defende a reno-
vação do goleiro Diego Alves. 
Se não fosse treinador de fu-
tebol, Ceni daria um belo ad-
vogado de defesa.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N O Fluminense venceu o 
Athletico-PR por 3 a 1 e se-
gue abrindo espaço entre 
os que brigam na parte de 
cima da tabela. A galera 
está se beliscando para ver 
se é mesmo verdade.

 N O Vasco decepciona e 
volta a ser goleado, des-
ta vez pelo Grêmio, que 
não teve muito trabalho 
para sapecar 4 a 0. O téc-
nico Sá Pinto na beira da 
panela fumegante.

Diego Alves é titular com Ceni
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Odair: vitória na 50ª partida
A noite de sábado não poderia 
ter sido melhor para o Flumi-
nense de Odair Hellmann. O 
clube venceu o Athletico-PR 
por 3 a 1, de virada, no Mara-
canã, no dia em que festejou 
os dez anos do tricampeonato 
brasileiro. Além disso, o téc-
nico Odair comemorou o 50º 
jogo à frente da equipe.

Na visão do treinador, o Tri-
color foi “soberano” após Thia-
go Heleno deixar o campo, 
ainda na primeira etapa, de-
pois de levar o segundo ama-
relo. “O Athletico não conse-
guiu jogar, não conseguiu criar 
situações”, disse. “Foi uma par-
tida soberana em todos os as-

Técnico faz um ótimo trabalho

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE

pectos”, acrescentou. 
Odair Hellmann elogiou 

o comportamento do time. 
“Feliz pela resposta do gru-

po, pela caminhada. Não se 
ganhou nada ainda, tem que 
continuar lutando, trabalhan-
do e seguindo em frente. Esse 
é o caminho. Passo a passo, de 
degrau em degrau”, destacou.

Apesar da vitória do Flu-
minense, a partida registrou 
um acontecimento incomum. 
Nenê, autor do primeiro gol no 
triunfo, desperdiçou um pê-
nalti, algo que não acontecia 
há mais de dois anos. Segundo 
o jornalista e analista de de-
sempenho Felipe Barros, o úl-
timo pênalti que o meia havia 
perdido fora no dia 26 de no-
vembro de 2018, quando ainda 
defendia o São Paulo.

Honda garante que vai ficar
O meia Keisuke Honda vol-
tou a se manifestar no Twit-
ter após a derrota do Botafo-
go para o Flamengo, sábado, 
no Nilton Santos. Depois de 
ameaçar deixar o clube no dia 
da saída do técnico argentino 
Ramón Díaz, o japonês garan-
tiu que fica e afirmou que vai 
se esforçar para reverter a si-
tuação em que o clube se en-
contra na tabela do Brasileiro.

“Não tenho palavras porque 
sei como vocês se sentem… 
Mas não vou sair e farei um 
esforço para mudar essa situa-
ção com meus companheiros”, 
escreveu o camisa 4. 

Responsável por comandar 

Japonês prometeu muita luta

VITOR SILVA/BOTAFOGO

o time à beira do campo no 
clássico diante do Flamengo 
— o técnico Eduardo Barroca 
está com covid — , o auxiliar 

Felipe Lucena admitiu que a 
situação do alvinegro é “mui-
to ruim” no Brasileiro. O Bota-
fogo acumula cinco derrotas 
seguidas e ocupa a penúltima 
colocação com 20 pontos.  

“A partir do momento em 
que nós aceitamos esse desa-
fio, sabíamos da situação do 
clube na tabela da competição, 
sabíamos que enfrentaríamos 
uma situação que não é nada... 
na verdade, neste momento, é 
muito ruim”, disse o auxiliar. 
“Mas chegamos para passar 
confiança para os jogadores, 
para eles pegarem o mais rápi-
do possível nossa metodologia 
de trabalho”, disse Lucena.

BRASILEIRO NA FÓRMULA 1
Neto de Emerson Fittipaldi, Pietro 

estreou na categoria. Ele ficou em  

17º lugar no GP de Sakhir, no Bahrein.

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

O Mundo Pet está 
em outro patamar!

Curiosidades, cuidados, 
serviços e muito mais.

NÃO PERCA!

rede, fazendo com que o Grê-
mio fosse para o vestiário com 
a vantagem no placar.

Na volta para o segundo tem-
po, o time gaúcho logo sacra-

 > Porto Alegre
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PAES VOLTARÁ 
COM PROGRAMA DE 
METAS JÁ EM 2021
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quadro fiscal do 
Munic íp io  do 
Rio é considera-
do preocupante. 

Ainda assim, o prefei-
to eleito, Eduardo Paes 
(DEM), e a sua equipe ga-
rantem a retomada de um 
programa que foi a marca 
de sua gestão: o acordo 
de resultados. Trata-se de 
uma bonificação (apelida-
da de 14º salário) que os 
servidores municipais re-
cebiam pelo cumprimen-
to de metas — o pagamen-
to saía sempre em julho 
do ano seguinte. Segundo 
o futuro secretário de Fa-
zenda e Planejamento, Pe-
dro Paulo, a medida estará 
de volta já em 2021.

“Vamos voltar com o 
acordo de resultados já 
no primeiro ano. A gente 
tem que ir aos poucos, tem 
que ir olhando para o cai-
xa e fazendo direito. Mas 
é muito mais o conceito 
da meritocracia que re-
torna”, declarou o futuro 
chefe da Fazenda à colu-
na. “E a gente vai escalo-

nando aos poucos como 
vamos premiar e bonifi-
car quem cumpre meta”, 
acrescentou.

Em entrevista à co-
luna no último sábado, 
Paes também defendeu o 
retorno do programa na 
administração pública 
municipal. E Pedro Paulo 
disse que a ideia é voltar 
com “a cultura de estabe-
lecer metas”. 

“No nosso primeiro ano 
de governo, em 2009, a 
gente começou com dois 
órgãos, a Secretaria de 
Educação e a RioFilme. 
No final do sexto ano, a 
gente já tinha 100% dos 

MUNICÍPIO DO RIO

Ideia é retomar 
o conceito da 
meritocracia na 
administração 
pública municipal

CONFIRA

R$ 10 BI
Déficit estimado para 

2021 pela equipe do 

prefeito eleito. Número 

será cravado nos 

próximos dias.

servidores dentro do acor-
do, acho que a última que 
entrou foi a Comlurb, três 
anos antes. A gente vai 
voltar com a cultura de 
estabelecer metas e voltar 
com indicadores”, afirmou 
Pedro Paulo.

No entanto, para tirar 
do papel essa e outras 
medidas do papel dian-
te de uma estimativa de 
déficit de R$ 10 bilhões 
para o próximo ano, ele 
diz que fará um Plano de 
Emergência e Recupera-
ção Fiscal no município 
— seguindo o modelo do 
regime de recuperação, ao 
qual o Estado do Rio ade-
riu. Ou seja, segundo o 
futuro secretário de Paes, 
haverá ajustes nas despe-
sas e ações para ‘atacar’ a 
parte da receita (e, assim, 
incrementar a arrecada-
ção do caixa do Rio).

SAÍDA POLÍTICA
Enquanto, de um lado, 
adota um plano emergen-
cial em solo carioca, de 
outro, o governo Paes in-
tensificará as articulações 
políticas para reverter a 
crise fiscal. O prefeito elei-
to e Pedro Paulo irão essa 
semana a Brasília para 
agendas com o presidente 
Jair Bolsonaro e a equipe 
econômica da União. 

Paes também falou so-
bre isso: “Vou usar todos 
os mecanismos e instru-
mentos políticos que eu 
tiver à disposição para a 
gente garantir que a cida-
de seja bem tratada. Eu 
acho que a boa vontade 
vai existir porque simples-
mente essas pessoas (Bol-
sonaro e o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, do 
DEM) são todas do Rio”.

INSS: 14º de aposentados 
está na pauta de amanhã
Líderes no Senado vão se reunir para debater projetos que garantem o abono

AGÊNCIA BRASIL

O 
abono emergencial 
de Natal, ou 14º sa-
lário, para aposen-
tados e pensionistas 

do INSS será discutido ama-
nhã pelo colégio de líderes 
do Senado. A expectativa, se-
gundo o senador Paulo Paim 
(PT-RS), é que as discussões 
avancem. De acordo com 
o parlamentar, o caminho 
para a aprovação é longo e, 
se confirmada, a gratificação 
só viria em 2021. “Vamos in-
sistir, mesmo que fique para 
o ano que vem, porque a cri-
se vai continuar” , afirmou. 
“Por mim já estaria tudo 
aprovado”, diz Paim.

Pelo menos três propos-
tas estão em andamento 
no Congresso: uma medida 
provisória apresentada pelo 
próprio Paim e um projeto 
de iniciativa popular, apoia-
do também pelo senador pe-
tista, que tem mais de 20 mil 
assinaturas enviada por San-
dro Gonçalves, Felipe Brito e 
Milton Dantunes, que virou 
o Projeto de Lei 3657. Inclu-
sive, o trio está, literalmente, 
batendo de porta em porta 
em Brasília para sensibili-
zar sobre a necessidade do 
bônus para aposentados e 
pensionistas do INSS. E o 
Projeto de Lei 4367/2020, de 
autoria do deputado Pompeo 
de Mattos (PDT), quer es-
tender o 14° salário por mais 
dois anos.

“Apresentamos a Emenda 
48, que está dentro da Medi-
da Provisória 1.006, que tra-
ta do aumento da margem 
do empréstimo consignado 
do INSS. Nessa MP tem pelo 
menos 40 outras emendas 
que pedem a suspensão da 
cobrança das parcelas dos 
empréstimos dos aposen-

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

tados durante a pandemia”, 
explica Felipe Brito.

EFEITOS DURADOUROS
“A gravidade da crise que en-
frentamos nos permite per-
ceber que seus efeitos per-
durarão por um bom perío-
do ainda, fato que foi levado 
em consideração para que se 
apresentasse a ideia da con-
cessão deste direito social 
para os anos de 2020 e 2021”, 
diz Pompeo de Mattos.

O novo texto junta ao PL 
3657/2020, elaborado pelo 
senador Paulo Paim, que su-
gere criar o benefício, mas 
excepcionalmente para esse 
ano por causa da pandemia 
do coronavírus. 

A ampliação do benefício, 
segundo Mattos, é para que 
mais de 30 milhões de bra-
sileiros recebem benefícios 
previdenciários, e esses re-

cursos são o amparo de mui-
tas pessoas, principalmente 
com a perda de postos de tra-
balhos e renda de milhões de 
familiares dos segurados.

O deputado também disse 
que durante a pandemia de 
covid-19 muitos aposentados 
e pensionistas do INSS não ti-
veram mais acompanhamen-
to médico regular, devido ao 
risco de contágio. O que pode 
ter acarretado no agravamen-
to de doenças crônicas que 
impactam nas finanças dessas 
famílias com medicamentos, 
exames e consultas médicas. 
O novo Projeto de Lei prevê o 
pagamento das parcelas do 14° 
salário para o mês de dezem-
bro de 2020 e 2021.

O valor do benefício fica-
ria limitado a até dois salá-
rios mínimos (R$ 2.090), de-
pendendo do valor da apo-
sentadoria ou pensão. 

Com a palavra, defensores dos segurados
 > Enquanto permanece 

o impasse sobre o bônus 
extra, outras ações têm 
chamado atenção sobre 
a condição precária de 
aposentados e pensionis-
tas do INSS, como um ca-
nal no Youtube chamado 
Felipe Brito Oficial, com 
quase 200 mil inscritos. 
Ele se une aos defensores 
dos aposentados como Ye-
dda Gaspar, presidente da 

Federação das Associações 
de Aposentados do Estado 
do Rio de Janeiro (Faaperj) e 
João Batista Inocentini, pre-
sidente do Sindicato Nacio-
nal de Aposentados, Pensio-
nistas e Idosos (Sindnapi).

Em entrevista ao canal, 
Yedda Gaspar informou 
sobre o avanço da discus-
são sobre o 14º na Câmara 
e no Senado. “A expectati-
va para aprovação é gran-

de, mas o aposentado está 
sem esperança de que saia 
o bônus em dezembro”, dis-
se. “Fico triste, mas o que se 
vai fazer?”, lamenta.

Inocentini, ressalta que a 
crise econômica provocada 
pela pandemia que, de acor-
do com o IBGE, desencadeou 
milhões de desempregos, tam-
bém impacta nas vidas dos 
aposentados e pensionistas 
do INSS em todo o país. 

“Além de amparar os 
mais vulneráveis, o 14º 
salário injetaria milhões 
na Economia em todos os 
municípios do país, que 
sofrem forte crise devido 
à pandemia”, avalia.

Procurada, a Secretaria 
de Previdência informou 
que não há estudo sobre 
o tema. Já o Ministério da 
Economia não se manifes-
tou sobre o assunto.

Pelo menos três projetos estão no Congresso reivindicando um abono emergencial para aposentados e pensionistas da Previdência Social

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL

Vamos insistir, 
mesmo que fique 
para o ano que vem, 
porque a crise vai 
continuar”

PAULO PAIM,  
senador do PT-RS



Confira como economizar no Natal
Optar por produtos 

nacionais pode ser 

um ótimo caminho 

para gastar menos 

com os preparativos 

da ceia

Substituir itens pode 
baratear a comilança da 
ceia de Natal. Mesmo 
com alta de preços é 
possível economizar

D
ezembro chegou e 
com ele as expectati-
vas para as festas de 
fim de ano. Segundo 

a Associação de Supermerca-
dos do Estado do Rio (Asserj), 
a previsão é que as vendas do 
setor supermercadista au-
mentem 5% durante as fes-
tividades. Apesar do cenário 
diferente ocasionado pela 
pandemia do coronavírus, 
muitas famílias estão plane-
jando passar o natal reunidas 
em suas casas para celebrar. 
Mesmo com o aumento dos 
preços é possível economizar 
e garantir a ceia de natal por 
um preço acessível, confira as 
dicas e ofertas: 

Para o consultor de varejo 
Marco Quintarelli, o aumen-
to já aconteceu. “Basicamente 

todos os produtos natalinos 
tiveram alta, principalmen-
te os mais visados como ba-
calhau, frutas secas, vinhos, 
azeites e tudo que está ligado 
à importação. Outros produ-
tos não importados também 
sofreram um aumento, como 
o panetone, as aves e a carne 

de porco. Então, basicamente 
todos os produtos dessa épo-
ca estão no mínimo 5% mais 
caros do que no ano passado”, 
explicou. 

SUBSTITUIR PARA ECONOMIZAR

Apesar da alta nos preços, eco-
nomizar é possível. A substi-

 > No supermercado 
Guanabara as ofertas 
para o natal já começa-
ram, com o Peru Perdi-
gão a R$ 20,98 kg; Ave 
Briscker Rezende tem-
perada por R$ 13,98 kg 
e Chester Perdigão cus-
tando R$ 20,98 kg. No 
setor de bebidas tam-
bém tem promoção, 
com Vinho Luvison 
Bordo Tinto Suave por 
R$ 13,29; Vinho Tinto 
Suave Alma Do Sul a 
R$ 13,55; Vinho Galiot-
to por R$ 18,99 e Espu-
mante St Germain Brut 
custando R$ 17,39. As 
ofertas acabam hoje.

As ofertas também já 
estão rolando no Super 
Prix até o dia 20 de de-
zembro toda a seleção 
da marca sadia e perdi-
gão está com frete grátis 
no site. Entre os produ-
tos estão o Chester Per-
digão Azeite e Ervas 4 kg 
por R$ 83,92 e Peru Per-
digão 4kg por R$ 83,92, 
além dos vinhos Chile-
no Puerto Real Sauvig-
non Blanc Reservado de 
R$ 26,90 por R$ 20,90 
e Português Esporão 
Alandra Rosé 750ml de 
R$ 44,90 por R$ 35,90. 
A rede oferece caixas 
natalinas com paneto-
ne, vinho, grão de bico e 
outros por R$49,90. 

No Mundial, a Ave 
Temperada Rezende 
Briscker sai por R$ 13,98 
kg, o Pernil Suíno Pam-
plona sem Osso Festa 
por R$ 28,50kg e o Peru 
Temperado Seara cus-
ta R$ 19,98 kg. Já o Pa-
nettone Tommy Frutas 
400g custa R$ 8,99 e o 
Panettone Visconti Go-
tas de Chocolate 400g, 
R$ 12,99. 

Redes 
estão com 
promoções

Reportagem do estagiário  

Maria Clara Matturo, sob supervisão  

de Thiago Antunes

tuição de produtos que enca-
receram, por exemplo, é uma 
boa escolha na hora de pla-
nejar o jantar. “Eu sugiro que 
o consumidor faça uma ceia 
mais brasileira esse ano, foque 
nas frutas de época e fuja dos 
tradicionais. Existem outras 
opções de comidas boas, que 

podem servir a mesa para a 
celebração. Optar pelo frango, 
pela carne bovina, pêssegos e 
ameixas nacionais é um bom 
caminho. Vale lembrar que o 
importante é o simbolismo 
do natal e a comemoração, 
vamos comemorar com pro-
dutos nacionais, muitas coisas 
podem ser feitas em casa, te-
mos uma variedade de produ-
tos mais baratos, que podem 
proporcionar uma ceia ma-
ravilhosa e até mais saudá-
vel”, orientou Quintarelli. 
Na hora de pagar as contas, o 
cartão de crédito pode ser um 
aliado, mas sempre com cau-
tela. “O parcelamento no car-
tão de crédito pode ser uma 
opção para quem consegue se 
organizar, mas é importante 
lembrar que as parcelas virão 
nos meses seguintes, é preciso 
estruturar isso e ter um con-
trole financeiro, para não se 
endividar.  

Reportagem da estagiária 
Maria Clara Matturo, sob su-
pervisão de Thiago Antunes
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Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. Torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
Tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CeNTrO T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

FreGueSIa V/TeXTO
alugo ótimo apartamento 
1quarto, estrada do Gabinal 
1.350 apartamento 410, 
em frente empresa de ôni-
bus redentor. Ver no local. 
Tel.:98349-0403 ronaldo
 

DeTeTIVe V/TeXTO
Detetive Thales, Investiga-
ções, conjugais, criminais, 
empresariais, busca de pa-
radeiros. Serviço de caráter 
confidencial,  Atendimento 
com hora marcada. Contato: 
4111-2157/ 4111-8179
 

TeCNICO INSTaLaDOr 
Empresa segmento Segu-
rança Eletrônica. Necessita 
conhecimento: CFTV, Controle 
acesso, Automação. Compa-
recer Av. Geremário Dantas 
197 LojaD Tanque  enviar 
curriculo: 
atendimento@ctstecnologia.
com.br
 

COSTureIra V/TeXTO
Overloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra Comparecer rua Car-
los Vasconcelos, 155 Sala: 
303 Tijuca. Tel: 98162-6184
 

OPeraDOr mICrO 
arte Finalista. Gráfica peque-
no porte madureira precisa 
Operador micro arte Fina-
lista. enviar curriculo email: 
walwalgarcez@gmail.com
 

PINTOr V/TeXTO
e usinador de  fibra de vidro.  
Para trabalhar em rio Boni-
to.  Ligar: (21) 2734-2002/ 
(21) 99851-9752 whatsapp
e-mail: bugre@bugre.ind.br
 
PINTOr V/TeXTO
Oficina contrata pintor de 
autos, para trabalhar em 
Irajá, com experiência, com-
parecer av. monsenhor Felix, 
909. Trazer documentos. Iní-
cio imediato.
 

TIJOLO T.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. Tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
Tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

maGIa NeGra 
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 



FábiaOliveira

MAIS UM CAPÍTULO

Ex-amante de Tiee 

registra B.O. contra  

o cantor por ameaça

E
sta coluna de seis leitores desco-
briu que a saga das ex-amantes 
do cantor Tiee ganhou um novo 

capítulo recentemente. Segundo 
fontes da coluna, Ingrid Freitas, que 
namorou o sambista enquanto ele já 
era casado com Barbara Murta, regis-
trou um boletim de ocorrência contra 
o artista por ameaça. Ela ainda entrou 
com um pedido de medida protetiva 
de urgência para que ele não possa se 
aproximar ou tentar qualquer tipo de 
contato com ela, seus familiares e 
suas testemunhas, e ainda mantenha 
distância mínima de 200 metros.

Amigos de Ingrid estão apreensivos 
com a atual situação da moça, que 
além de estar sendo duramente criti-
cada após ser exposta como ex
-amante do Tiee, também teme ter 
algumas de suas fotos íntimas expos-

tas. “A Ingrid está com medo, porque 
quando a história das amantes ficou 
pública, o Tiee ameaçou jogar na 
internet as fotos íntimas que ele tem 
dela”, conta uma fonte ligada ao 
agora ex-casal.

Ingrid já falou publicamente que se 
sentiu enganada por Tiee. A estudan-
te de odontologia afirma que o cantor 
sempre disse que apesar de dividir o 
mesmo teto que sua mulher, Barbara, 
era separado da mesma de corpos. Ela 
diz também que o namoro com o 
sambista não era segredo entre os 
amigos e pessoas próximas a ele. 
Ingrid chegou a fazer, inclusive, uma 
tatuagem em homenagem ao ex. Ela 
desenhou um diamente com o nome 
de batismo do Tiee (Diógines) dentro, 
acompanhado da data do início do 
relacionamento. Puxado!

CARGOS DENTRO DO GRUPO GLOBO

ASSEDIADORES ESTÃO EM ALTOS 

Dani Calabresa é mais uma vitima dos constantes 

assédios que acontecem dentro das depen-

dências do grupo Globo. O caso da atriz, 

mais uma vez, vem mostrar que o maior 

conglomerado de mídia do país não tem 

estrutura para proteger suas funcionárias 

e, ainda pior, quando assediadas e denun-

ciam o ocorrido, seus relatos são colocados 

em dúvida por superiores.

Os relatos de casos como o de Dani são anti-

gos e os ‘agressores’ são sempre pessoas de altos 

cargos, como Marcius Melhem, que era diretor do 

departamento de humor da Globo. A emissora, 

mesmo sabendo deles, prefere acobertar 

e só lidam quando se torna impossível de 

jogá-los para debaixo do tapete. 

Até hoje é sabido de um diretor de nove-

las - ainda contratado da casa - que sem-

pre assediou atrizes. O jogo desse diretor 

sempre foi tão baixo, que chegou ao ponto 

de em uma novela uma atriz não querer acei-

tar suas investidas e, como retaliação, ele pedir 

para a autora da trama matar a personagem dessa 

atriz, alegando que a mesma estava dando muito traba-

lho. Essa autora só soube desse caso anos depois de romper 

relações com o tal diretor.

Outra atriz, que já protagonista na casa, chegou ao ponto - 

depois de muito ser assediada e ameaçada - de falar que iria 

denunciar o caso à direção da emissora. E sabe o que ela ouviu 

do diretor? “Você acha que eles vão acreditar em mim ou em 

você?”. Ambas as atrizes pegaram aversão ao tal diretor e pre-

feriram aceitar propostas para ir para a Record TV.

Não achem que a emissora não sabe dos ocorridos com es-

sas atrizes - vale lembrar que a coluna soube do caso de outras 

muitas atrizes que relataram sobre as investidas do diretor 

citado mas, por medo, não quiseram falar abertamente, ainda.

E não pensem que só homens fazem parte desse circulo 

vicioso nessa história. Dani Calabresa chegou a pedir ajuda a 

outras mulheres de cargos maiores para contar 

sobre o ocorrido, entre elas, Mônica Albuquer-

que, chefe do desenvolvimento e acompa-

nhamento artístico, que em teoria deveria 

dar apoio a atores com problemas, mas 

seu departamento pouco fez para ajudar 

Calabresa. Daniela Ocampo, braço direito 

de Marcius Melhem, que ao ouvir o relato 

da atriz, apenas aconselhou que Dani fizesse 

terapia e viajasse para o exterior, também foi 

outra mulher que escutou o relato de uma vítima 

e não teve a menor empatia. Vale lembrar que após 

a bomba vir a público, Daniela ainda organizou 

via Whatsapp um abaixo assinado de apoio 

a Marcius.

Também é necessário lembrar o caso 

recente que aconteceu na editora Globo, 

onde Daniela Falcão - a toda poderosa 

da revista Vogue e até então diretora de 

núcleo de revistas, foi acusada por diversos 

funcionários por constantes assédios morais 

que aconteceram por anos. E, mais uma vez, os 

superiores tentaram abafar a história para proteger 

um funcionário de alto escalão. Daniela só foi demitida - a 

comunicação do grupo disse que ela estava saindo para realizar 

projetos pessoais - após a situação se tornar insustentável.

A emissora dos Marinho tem, por habito, demitir assediado-

res passando pano e enviando à imprensa comunicados elo-

giosos sobre os mesmos e contanto que os citados optaram por 

seguir outros projetos pessoais ou aposentar-se. Assinar um 

comunicado elogioso onde o envolvido é acusado de assedio 

não torna a empresa conveniente ao acontecido?

Realmente o grupo Globo acha que a imprensa é idiota e 

não sabe os bastidores do que acontece em suas empresas? 

A pergunta que não quer calar é a seguinte: Como a Globo 

irá lidar com outros casos de assédios que ainda acontecem 

dentro da emissora, se assediadores estão sendo promovidos 

a altos cargos?

Saulo é pai de gêmeas

Após temporada nos Estados Unidos, o 
cantor Saulo (ex-Fernandes) se prepara 
para voltar ao Brasil. O cantor virou pai de 
gêmeas durante sua estadia na Califórnia. 
As meninas se chamam Estela e Beatriz. 
Saulo já é pai do modelo e ex-jogador João 
Lucas, fruto do relacionamento com Luiza 
Hermeto, e também é pai de Pedro e 
Saulinho, do atual casamento com Vanessa 
Gomes. A chegada das meninas explica o 
‘sumiço’ voluntário de Saulo, especialmente 
nas redes sociais, onde não posta desde o 
começo da pandemia. O retorno de Saulo à 
Bahia ainda não tem data definida, mas 
deve acontecer em breve. Já a volta do 
artista aos palcos segue sem previsão. 

DIVULGAÇÃO
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JOÃO KLEBER SE CASA EM SÃO PAULO
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Paulo Gustavo encheu as redes sociais de fofura ao 

compartilhar uma foto ao lado da família. O ator apro-

veitou para se declarar ao marido, Thales Bretas e aos 

filhos, Romeu e Gael. “Meus amores da vida! Chega 

doer de tanto amor! Não vivo sem vocês”, escreveu o 

humorista. 

Se tem uma coisa positiva em meio a toda essa polê-

mica envolvendo o assédio sofrido por Dani Calabresa 

na Globo é o fato de a atriz ter mostrado publicamente 

que ela e a apresentadora Tatá Werneck já estão de 

volta às boas. Nos bastidores da TV é sabido que Tatá 

e Dani não se ‘bicavam’. As duas, inclusive, já chegaram 

a recusar fazer juntas uma campanha de uma famosa 

marca de esponja de aço. 

Mas, agora, Dani compartilhou em seu perfil uma 

mensagem de apoio de Tatá, que se solidarizou com 

os recentes acontecimentos que envolvem o assédio 

de Marcius Melhem, ex-diretor do ‘Zorra Total’. “Obri-

gada pela sua coragem”, escreveu Tatá para Dani. Esta 

colunista deve ressaltar a importância da união das 

mulheres em momentos tão delicados como o que 

Dani está passando atualmente.

DIFERENÇAS DE LADO

MUTO AMOR!

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n O Bar do Zeca Pagodinho, na Barra da Tijuca, apresenta 

dois shows especiais em dezembro: ‘Arlindindo Canta 

Arlindo’, uma homenagem do sambista ao pai, no dia 

9/12, às 20h30, e ‘Xande de Pilares- Falando de Samba’, 

com repertório  idealizado especialmente para o público 

da casa, no dia 10/10, às 20h.

Na contramão da maioria, que 
vem sendo dispensada dos 
contratos fixos para trabalhar 
por obra, Camila Queiroz teve 
seu contrato renovado na Globo. 
A atriz se prepara para a parte 
dois do sucesso ‘Verdades 
Secretas’, trama das 21h da 
emissora em que ela interpreta a 
personagem Angel. A estreia 
está prevista para 2021.

Já o marido dela, Klebber 
Toledo, no entanto, não teve a 
mesma sorte na renovação do 
contrato e foi dispensado pela 
maior emissora do país. Agora, 
ele segue no elenco da primeira 
temporada da série ‘Maldivas’, 
da Netflix, que tem como 
protagonistas Bruna 
Marquezine, Carol Castro, 
Sheron Menezes e Manu Gavassi.

O apresentador João Kleber e a jornalista Mara Ferraz trocaram alianças e disseram o ‘sim’ na noite 
do último sábado, em cerimônia intimista, em São Paulo. Por conta da Covid-19, o evento reuniu 
apenas familiares e amigos mais próximos do casal, entre eles, o também apresentador Amaury Jr., 
que compartilhou alguns registros do enlace.

Depois de ser muito cobrada pelos fãs por ter afastado muito das redes 
sociais, Anitta resolveu esclarecer o motivo de estar mais offline que nunca. 
“Ai, estou tentando cada vez menos ficar na internet. Está muito tóxica. Só 
Deus. Está fazendo bem pra saúde não, sério mesmo”, confessou a cantora.

DETOX DE INTERNET 

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

CINCO ANOS COM  
TEMA DA BARBIE

Na tarde do último sábado, Maria Flor, filha de Debo-

rah Secco e Hugo Moura, comemorou seu aniversário 

de 5 anos com festa temática. O evento aconteceu na 

casa de festas da tia da pequena (irmã da Deborah), 

a Zipariduda, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 

O tema escolhido foi Barbie Pet Shop e ainda teve 

direito a uma atração especial: um mágico que ani-

mou a criançada. A comemoração recebeu apenas a 

família e amigos mais próximo da atriz, por conta da 

pandemia do coronavírus, e seguiu as recomendações 

de segurança do protocolo contra a Covid-19.
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COLUNA

ESPLANADA

 N A Secretaria Especial do Programa de Parcerias de In-
vestimentos (PPI) envia nos próximos dias ao Congresso 
Nacional o projeto de lei de privatização dos Correios. 
O governo espera que a proposta que permitirá a explo-
ração dos serviços postais pela iniciativa privada seja 
aprovada no segundo semestre de 2021. Representantes 
dos funcionários da estatal refutam as justificativas da 
equipe econômica para privatizá-la e anunciam que vão 
resistir. À Coluna, o vice-presidente da Associação dos 
Profissionais dos Correios (ADCAP), Marcos Silva, con-
testa a “alegação” de que a estatal está quebrada: “Está 
dando R$ 1 bilhão de lucro em meio a uma pandemia”.

Do Planalto 
 N Do lado do Governo, a 

expectativa é economia 
nos cofres.  São mais de 
100 mil funcionários 
na folha de pagamen-
to, e gastos milionários 
com aviões cargueiros 
fretados.

Amarelinho 
 N No mercado, bastidores 

indicam que a companhia 
argentina Mercado Livre 
- que já comprou até fro-
ta de avião - vai comprar a 
estatal brasileira. De olho 
na alta do e-commerce da 
companhia, e na excelente 
logística dos Correios.

Oi e Tchau 
 N Não foi à toa o primei-

ro telefonema, há dias, do 
presidente Jair Bolsona-
ro para o colega argenti-
no Alberto Fernández. O 
Ministério da Economia e 
o Itamaraty atuaram para 
aparar arestas políticas-i-
deológicas na iminência 
do que pode ser a maior 
transação empresarial en-
tre os países. 

Tendência
 N O início do julgamento 

do Supremo Tribunal Fe-
deral indica a tendência 
de maioria para liberar a 
reeleição dos presidentes 
da Câmara e do Senado, 
apesar de o artigo 57, da 
Constituição, vedar a re-
condução dos comandos 
das duas casas dentro de 
uma mesma legislatura.

Votos 
 N O placar já aponta cinco 

votos favoráveis à reelei-
ção de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) e quatro votos 
em favor de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Restam três 
votos, dos ministros Ed-
son Fachin, Luís Roberto 
Barroso e do presidente 
Luiz Fux. 

Toma lá, dá cá 
 N Com 130 deputados na 

Câmara, a oposição não 
tem, por ora, candidato 
para a disputa ao coman-
do da Casa. Líderes de es-
querda vinculam o apoio 

à candidatura que lhes 
garanta  cadeiras na Mesa 
Diretora, como secretaria-
geral ou vice-presidência.

PT 
 N O Diretório Nacional do 

PT se reúne hoje para de-
finir a posição do partido 
nas eleições da Câmara e 
do Senado, em fevereiro. 
A bancada do partido na 
Câmara já se posicionou 
contra a possibilidade de 
reeleição.

Falhas 
 N Relatório do TCU sobre 

o enfrentamento da Co-
vid-19, entregue ao Con-
gresso, aponta várias fa-
lhas do Governo Federal, 
como ausência de dire-
trizes estratégicas, erros 
na distribuição do auxí-
lio emergencial, falta de 
transparência e piora do 
perfil da dívida pública.

Vacina 
 N Técnicos da Anvisa en-

cerraram a inspeção pre-
sencial na China, na em-
presa Sinovac, fabricante 
dos insumos utilizados 
pelo Instituto Butantan 
na produção da vacina 
CoronaVac.

Certificação 
 N A equipe deve emitir 

certificação de boas prá-
ticas de fabricação entre 
a última semana de de-
zembro e a primeira se-
mana de janeiro. A partir 
de hoje, a Anvisa inicia 
inspeção na Wuxi Biolo-
gics Co. (produtora dos 
insumos utilizados pela 
Fiocruz Bio-Manguinhos 
na produção da vacina da 
AstraZeneca).

Mega-assaltos
 N Projeto (PL 5365/20) do 

deputado Ubiratan San-
derson (PL-RS) preten-
de tipificar como crime 
hediondo mega-assaltos 
a bancos, como os ocor-
ridos em Criciúma (SC), 
Araraquara (SP) e Came-
tá (PA). A proposta par-
tiu da Federação Nacio-
nal dos Policiais Federais 
(Fenapef ).

CORREIOS

A ida de Boulos e Manuela D’Ávi-
la para o segundo turno, em São 
Paulo e Rio Grande do Sul, respec-

tivamente, pode nos levar à conclusão de 
uma derrocada das forças conservado-
ras, sinalizando para uma possível vitó-
ria da esquerda em 2022. Errado.

A eleição de Bolsonaro tirou o pên-
dulo que se sustentava num governo de 
esquerda e o lançou para o extremo opos-
to, lá no ápice da direita. Um ano depois, 
passada a tempestade bolsonarista, o 
pêndulo saiu da direita, mas não voltou 
para a esquerda e, muito menos, esta-
cionou no centro. O pêndulo se aquietou 
entre o centro e a direita. 

O eleitor brasileiro é um conservador. 
Muito mais conservador do que os polí-
ticos imaginam. E esse conservadoris-
mo é confundido frequentemente com 
uma posição ideológica à direita. É, mal 
comparando, o mesmo equívoco que se 
comete ao achar que os que votaram em 
Boulos e Manuela D’Ávila são esquerdis-
tas. Ou que todos que votaram no Bolso-
naro, são de direita.

Vota-se no Brasil por exclusão. Se o 
sujeito que está no poder, seja ele de es-

O resultado das eleições muni-
cipais continua a ser alvo das 
mais diferentes interpreta-

ções. Entretanto só uma coisa ficou 
patente e justifica o imenso esforço 
de alguns setores em desviar a aten-
ção de fatos, números e dados, que fo-
gem a toda e qualquer interpretação 
que brigue com a verdade.

As esquerdas são rejeitadas em 
quase todo o país. O PT não elegeu ne-
nhum prefeito de capital, o PSOL man-
teve a de Belém. A verdadeira união 
de todos em São Paulo e Porto Alegre 
não vingou e deixou mal as pesquisas 
publicadas que davam a impressão de 
disputa acirrada. As duas cidades fo-
ram nítidas em rejeitarem propostas 
radicais, destoando do racional. Recife 
sempre foi de esquerda, assim como 
sua vizinha Jaboatão. Mas, entre os 
dois herdeiros de Miguel Arraes, ven-
ceu o mais moderado, moderno e prag-
mático. E venceu com diferença maior 
do que a estimada nas pesquisas feitas.

No caso de São Paulo, a vitória não 
foi da esquerda tucana, pois o elei-
tor votou contra Boulos e não em 
Bruno Covas. Assim como o PDT do 
Ceará não é ideológico. Ciro Gomes 
e família embarcaram na onda de 
esquerda, mas tem origem no PDS, 
legenda em que Ciro foi deputado 
estadual, eleito em 1982.

Já o Cidadania, sucessor do PCB e 
PPS, não fez nenhum prefeito e ainda 
condenou sua candidata no Recife, 
onde os comunistas sempre foram for-
tes, pela manifestação de apoio rece-
bida do presidente Bolsonaro. Inacre-
ditável um partido condenar sua can-
didata a uma eleição majoritária na 
semana da eleição. Apoio que ela nem 
pediu. No melhor estilo do Politburo.

Pode-se dizer que o DEM, em ter-

O perfil do brasileiro

Não importa se o pato é macho

Átila Nunes 
jornalista e 
deputado estadual 
pelo MDB

Aristóteles  
Drummond 
jornalista

querda ou de direita, não está correspon-
dendo às expectativas, vai ser apeado do 
governo inapelavelmente, não importa 
sua posição ideológica. Majoritariamen-
te, os eleitores brasileiros não priorizam 
as tendências ideológicas dos candida-
tos. Para essa maioria, não importa a po-
sição ideológica de Eduardo Paes, Crivel-
la, Boulos ou Covas.

O brasileiro é imediatista. Quer ver re-
sultados. É um impaciente. Odeia blá-blá
-blá. É capaz de idolatrar um governador 
hoje, e amanhã amaldiçoá-lo pela falta 
d’água. Faz juras de amor ao prefeito que 
elegeu e o demoniza no dia seguinte por-
que aumentou o IPTU. E o que tem esse 
comportamento com ideologia política? 
Nada, absolutamente coisa alguma. Ele 
está se lixando se o sujeito foi eleito com 
o apoio da esquerda ou da direita.

Posições ideológicas são percebidas 
pelos que gostam de política, os que di-
ferenciam a forma de governar segundo 
seus princípios ideológicos. A maioria 
esmagadora do cidadão brasileiro não 
está nem aí para isso. Exemplo desse erro 
cometido pelos partidos de esquerda foi 
confundirem a popularidade do Lula 
com a ideia de que a maioria do eleitora-
do tinha se tornado esquerdista. Da mes-
ma forma, Bolsonaro, cujos apoiadores 
achavam – ou ainda acham – que a maio-
ria é de direita e que jamais permitirá a 
volta de um esquerdista à Presidência.

mos de capitais, se saiu muito bem, 
pela qualidade de seus quadros vi-
toriosos, como os eleitos no Rio de 
Janeiro, Curitiba, Salvador e Floria-
nópolis. O MDB elegeu o maior nú-
mero de prefeitos, pois é o partido 
mais estruturado e não é de esquerda 
nem de direita.

A conclusão evidente é que o bra-
sileiro não quer saber de radicalis-
mos, rejeita campanhas de baixo ní-
vel, como foram as últimas semanas 
no Rio do prefeito Crivella, não quer 
dar saltos no escuro. O povo percebe 
a dimensão da crise muito melhor 
do que os comandos partidários e os 
analistas de esquerda, desesperados 
com os resultados, com interpreta-
ções fora da lógica.

Pelo menos não vamos ter prefei-

turas voltadas para 2022, já que essa 
eleição também não revelou nenhum 
fenômeno capaz de alçar voos nacio-
nais, congregando o centro demo-
crático, que ficou órfão. O presiden-
te Bolsonaro não abre mão de buscar 
popularidade imediata, iludido que a 
calmaria dos mercados e a facilidade 
de endividar a União não têm limites.

Hoje, na América Latina, cabeça 
boa, pragmática e no rumo certo pa-
rece ser apenas do presidente Lacaille 
Pou, do Uruguai. O Brasil espera sur-
gir, no próximo ano, um nome sério, 
fora das especulações da mídia em 
torno dos que sonham com candida-
turas artificiais, de homens conheci-
dos do povão, mas zero de experiên-
cia. O país da pós-pandemia pede um 
comandante e não um figurante!!!

O eleitor é pragmático. Valoriza mais 
o que lhe acenam para o futuro do que 
foi realizado no passado. Até porque ele 
acha que tudo que foi feito foi obrigação 
(e é mesmo) do prefeito ou do governa-
dor. Os números do segundo turno ja-
mais revelam a verdadeira aceitação de 
um candidato. O segundo turno é uma 
escolha de pura exclusão. O primeiro tur-
no, sim, é revelador da preferência dessa 
maioria silenciosa.

Os resultados do Rio Grande do Sul e 
de São Paulo não deveriam ser superesti-
mados pela esquerda. Como a direita não 
deve se fiar na popularidade de Bolsona-
ro. Vide os nomes, até há pouco tempo ti-
dos como presidenciáveis. Se Lula já não 
consegue empolgar multidões, Moro, 
ídolo até há pouco tempo, já não é mais 
solicitado para selfies em aeroportos.

Uma coisa é certa. O pêndulo está pa-
rado entre o centro e a direita. E aí vai 
permanecer até 2022. Essa maioria con-
servadora será até capaz de eleger um 
político mais a esquerda com a mesma 
tranquilidade com que escolheria um 
mais à direita. Dependerá de qual candi-
dato terá a capacidade de convencer de 
que no seu governo, o brasileiro terá um 
“futuro melhor”. 

Por mais dura que seja a realidade, 
para um bom naco do eleitorado brasi-
leiro, não importa se o pato é macho. Ele 
quer comer ovo.
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# LafargeHolcim transforma resíduos em combustível para reduzir 
emissões de CO2 até 2030. # DFL, em parceria com Colgate Professional 
Brasil, doa kits de cuidados odontológicos para crianças e adolescentes 
da Fundação Amélia Dias. # Seminário Online para Empresas Familiares, 
do escritório Andrade Silva Advogados, acontece nos dias 9 e 10, às 19h. 
# Educadora Sueli Conte lança livro “Educando para a Vida no Pós-Pan-
demia”, pela editora Novo Século.
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MALHAÇÃO

 n Anderson é socorrido por uma 
ambulância. K2 manipula Tato 
e tenta se reaproximar do rapaz. 
Moqueca avisa a Ellen e Das Do-
res sobre Anderson. Ellen conta 
para Tina sobre o acidente.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano tenta convencer Ester 
de que não existe nada entre ele 
e Cristal, mas discutem. Carol 
confessa a Natália que gosta 
de Lino. Juliano diz que irá pedir 
Natália em casamento.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Giovanni implora para falar 
com Camila, e Enéas intervém. 
Carol despista Apolo e Tanci-
nha e revela aos irmãos sobre a 
morte do pai, mas pede segredo. 
Henrique arma para Penélope.

 n O chefe de Rosa Flor fica furio-
so ao saber que Peppe e Bibiana 
descobriram o disfarce. Tobias 
diz que Ramiro não pode deixar 
Poderosa ir embora. Fernanda 
alerta Poderosa sobre a casa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Junior pede ao pai que consiga 
a transferência da Dani para o 
Orfanato Raio de Luz. José Ricar-
do diz que fará o possível. Vivi se 
arruma para um encontro.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Bibi e Aurora prestam depoi-
mento. Zu tenta aconselhar 
Joyce a se entender com o mari-
do. Irene manipula Eugênio. Zu 
pede ajuda a Silvana.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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FOTOS CÉSAR ABREU / DIVULGAÇÃO

Cid Moreira 

com os 

parceiros da 

rádio, Sérgio 

Azevedo e 

Cyro César

U
ma das vozes mais marcantes do Brasil, o jornalista Cid Moreira está de volta às origens e lança sua própria 
rádio. Aos 93 anos, o veterano se junta ao especialista em Marketing Sérgio Azevedo e ao radialista Cyro César 
na concepção da rádio Conhecer, que entrou no ar no dia 1º de dezembro. 

Trata-se de uma rádio online que leva aos ouvintes conteúdos sobre saúde, curiosidades, bem-estar, arte, música, 
literatura, ciência, entre outros temas. Cid Moreira, além de diretor geral, está à frente de dois programas: ‘Crônicas e Poemas 
Imortais’ e ‘Mensagens da Bíblia em Áudio’.

“Nesse momento é como se eu estivesse renascendo. Me sinto emocionado como se fosse a primeira vez que eu entrei no rádio, aos 
17 anos. Fui pensando em fazer um estágio em contabilidade, mas o diretor tinha escutado a minha voz (e o convidou para a locução) 
e o meu coração disparou. A emoção foi grande”, relembra Cid Moreira, que aceitou o convite para fazer parte do projeto de imediato. 

“O Sérgio é um parceiro de longa data. Quando surgiu essa ideia da rádio Conhecer, nós não pensamos duas vezes. Eu aceitei de 
cara. O Sérgio é especializado em Marketing, e o Cyro é técnico, professor em rádio. Pretendo ser aluno dele ainda”, brinca o jornalista.

Juntos, Cid Moreira e Sérgio Azevedo já realizaram trabalhos de sucesso, como a gravação da Bíblia. “É um privilégio poder 
participar de muitos trabalhos com o Cid ao longo desses 20 e poucos anos. A rádio web, na verdade, é a rádio do futuro. E a rádio 
do futuro é interativa. Ela tem o som do rádio, mas você pode complementar com vídeos, áudios, etc... É uma rádio que mescla co-
nhecimento de vários assuntos no geral e ao mesmo tempo é leve, porque ela é permeada de música. Principalmente uma música 
flash back, que é uma música gostosa de ouvir. Com isso a gente espera ter receptividade da audiência”.

Cyro César ressalta a importância do rádio em tempos de pandemia. “O rádio veio se mantendo pelas suas reconstruções, 
pelas suas reinvenções. Sempre foi uma mídia que atendeu a demanda da necessidade com a sua velocidade de informação. O 
rádio teve que se reinventar para sobreviver a chegada de seu grande concorrente, que foi a televisão. Na pandemia, o rádio esteve 
sempre lá, presente, perdendo anunciantes mas ao mesmo tempo proporcionalmente ganhando ouvintes. As pessoas precisavam saber 
o que estava acontecendo, o que era a covid-19, quais os procedimentos médicos e cuidados que deveríamos ter. O rádio foi respondendo 
essas perguntas”, afirma o radialista. 

“E em meio a tudo isso, numa conversa com o Sérgio, fiquei sabendo que o Cid ainda tinha esse grande sonho, que era retornar ao rádio. E 
eu fiquei pensando nisso e construímos a rádio Conhecer. Ele abraçou essa ideia, juntou a força da marca, do nome que é Cid Moreira, a força 
da voz conhecida por todos os brasileiros... E hoje ele é a voz padrão dessa rádio que procura ancorar o conhecimento, a boa informação. O Cid 
sempre teve uma vida como jornalista muito ligado aos fatos e acontecimentos, e ele dá uma lição de vida para nós. O importante não é a idade 
medida pelo tempo e sim pelo espírito que a gente tem. Trabalhar com o Cid é uma lição de vida todo dia”, comemora.

Fátima Moreira, mulher de Cid, também exalta a vitalidade do jornalista. “Eu não posso deixar de ficar encantada com o meu marido. Não só 
como marido, mas como profissional. Imagina alguém de 93 anos mexendo nos sistemas, gravando. Ele faz todas as gravações sozinho. Ele envia, 
pesquisa coisas no Google. É uma beleza. Quem dera nós pudéssemos chegar na idade dele também com esse interesse, com essa curiosidade, com 
essa alegria, essa energia de viver”.

PANDEMIA
Apesar dos tempos difíceis com a pandemia de covid-19, Cid Moreira procura encontrar pontos positivos em tudo e aproveitou o isolamento para 
estudar e descansar. “Comecei no rádio e jamais pensei que voltaria para o rádio. Há males que vem para o bem. Tive tempo de estudar, de me 
dedicar mais, ficar mais em casa. Eu viajava muito, não tenho mais viajado. Não tenho saído. Deixei o Rio”, diz o jornalista, que está passando 
o período de isolamento social com a mulher em Petrópolis. “Sempre saio com máscara. Tenho essa preocupação da máscara e do álcool, que 
estão sempre me acompanhando”.

“O Cid estava mesmo querendo diminuir o ritmo de viagens de avião. Na pandemia ele fez palestras, eventos, poesias... Tudo online. Gravou 
vários comerciais. Para a gente o ritmo de trabalho não mudou. A pandemia trouxe um outro jeito de trabalhar, que é muito interessante. 
A gente está num sítio, numa área lindíssima. Usufruir disso e poder trabalhar em casa foi bom. Não estamos alegres com a pandemia, 

mas existe um outro lado. As pessoas vão se ajustando, se adaptando, vão tentando tirar o melhor da situação”, explica Fátima. 
“Principalmente na fase em que estou. Embora eu me considere bem, a realidade é dura. São 93 anos”, 

completa Cid, aos risos. 

REALIZADO
Com tanta experiência de vida, Cid Moreira se sente realizado pessoal e 

profissionalmente. “Eu me sinto realizado 
como ser humano, como profissional. 

Não estou mais na área de jorna-
lismo, estou me dedicando a uma 
promessa que fiz quando gravei 
‘O Sermão da Montanha’. Naque-

la época, escrevi na capa: ‘quero levar Evan-
gelhos, as notícias de Deus, até o último dia da minha 

vida’. É isso que está me motivando. Estou investindo não 
só em mim, mas em todos nós. A realidade é essa. Ninguém 

fica aqui para semente”.

TÁBATA UCHOA tabata.uchoa@odia.com.br

EXPERIÊNCIA

Aos 93 anos, Cid 

Moreira lança a 

rádio Conhecer, em 

que narra poemas 

e mensagens 

bíblicas, e se 

diz realizado 

profissionalmente 



Horóscopo

A semana começa com ótimas energias para assuntos 
de trabalho. Tenha cuidado com o excesso de 
otimismo, mantenha os pés no chão. A rotina pode 
deixar o amor em segundo plano.

Vai sobrar boa vontade para dar conta das tarefas. 
Pode se dar bem em jogo ou aposta. Pode pintar briga 
na relação, o diálogo é a saída. Paquera enfrenta altos 
e baixos, mas tenha calma.

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: amontoar, arco, auto, aventura, caro, caule, chute, coroa, crua, 
ente, entulho, horta, lento, luta, luto, manta, mente, monte, neto, nome, 
nota, tacho, touro, trote, truta, turco, urca, velho, vento, vetor.

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

Assuntos envolvendo a família vão ocupar sua 
atenção. Sua intuição estará. Há risco de atritos no 
romance. Se reatar com ex, mantenha em segredo 
para evitar fofocas.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Boas vibrações no contato com os amigos. Tenha 
cuidado com problemas de comunicação no trabalho. 
A paquera pode desandar, evite brigar. Demonstre 
carinho ao par.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Seu lado ambicioso está em alta, controle as contas e 
faça planos na carreira. Controle a possessividade a 
dois. Pode ser difícil conquistar o alvo, tente usar seu 
poder de sedução.

LEÃO
23/7 a 22/8

Será mais fácil se concentrar no serviço se cuidar das 
tarefas que dependem só de você. Tome a iniciativa 
na conquista, use todo o seu charme. Com o par, 
esqueça o passado.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Redobre a cautela com boatos e mal-entendidos na 
vida pessoal e na carreira. Caso escondido pode ser 
descoberto, esclareça tudo. Fortaleça a confiança no 
romance, converse mais com o par.

LIBRA
23/9 a 22/10

Trabalho em equipe favorecido. Não misture dinheiro 
com amizade. Se está só, pode se envolver com 
alguém conhecido do circulo de amigos. Com o par, a 
sintonia deve crescer.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai sobrar disposição para correr atrás do que quer. Os 
astros enviam boas energias para avançar no serviço, 
pode rolar uma promoção. Controle as exigências na 
paixão, converse mais.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Terá disposição no trabalho. Seja realista nas suas 
metas. Paquera à distância deve apresentar 
dificuldades. A rotina pode tirar o brilho do romance, 
tente coisas novas.

Podem surgir mudanças em casa, mas serão positivas. 
Uma amizade pode chegar ao fim, escolha as palavras 
com cuidado, para ninguém se magoar. O desejo está 
em alta no amor.

Lidar com os colegas não será fácil, não confie demais 
em quem não conhece direito! A dois, controle as 
críticas e afaste brigas. Na paquera, não crie tantas 
expectativas, aproveite o momento.

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

Anitta explica 
afastamento 
da internet: 
‘Muito tóxica’
Os fãs de Anitta já repararam que 
a cantora passa cada vez menos 
tempo nas redes sociais. Menos 
stories, menos fotos e, claro, me-
nos interação no Twitter. No en-
tanto, a poderosa explicou que 
o motivo está relacionado à sua 
saúde. 

“Ai, estou tentando cada vez 
menos ficar na internet. Está 
muito tóxica. Só Deus. Está fa-
zendo bem pra saúde não, sério 
mesmo”, disse.

Urach revela 
a identidade 
do noivo
Andressa Urach finalmente reve-
lou ontem a identidade do noivo 
no Instagram. Trata-se de Thiago 
Lopes. Segundo o colunista Leo 
Dias, do site Metrópoles, o rapaz 
tem 36 anos, é oficial de Justiça e 
se mudou há pouco tempo para 
Lageado, no Rio Grande do Sul. 

A modelo publicou uma foto co-
ladinha com o amado. “Para sem-
pre meu Thiago!”, escreveu ela. 

Em sua rede social, Thiago tam-
bém se declarou para Urach. “Mu-
lher preciosa, quem a achará? O 
seu valor excede o de finas joias”. 

Em entrevista à ‘GQ’, ela falou 
sobre o que pensa do sexo antes 
do casamento. “Acredito que cada 
um sabe o que deve ou não fazer, 
e não cabe a mim julgar o que é 
certo ou errado”, disse.

Marido de  
Ana Hickmann 
perde 12kg 
Lutando contra um câncer no pes-
coço, Alexandre Correa, marido 
de Ana Hickmann, contou que 
já perdeu 12 kg, mas que segue 
confiante em seu tratamento. O 
empresário de 54 anos tem ido ao 
Hospital Albert Einstein, em São 
Paulo, para se submeter a sessões 
de quimioterapia e radioterapia. 

“Bom dia a todos! Eu estou 12 
quilos mais magro, enjoado, com 
soluço da terra do nunca, mas 
otimista e confiante que tudo vai 
dar certo!”, escreveu ele, ontem, 
no Instagram.

REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM
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