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ECONOMIA, P. 9

VEJA AQUI O 
CALENDÁRIO 
DO IPTU 2021 
DO RIO E AS 
VANTAGENS 
DA COTA ÚNICA

CAIXA ABRE NOVO 
PRAZO PARA 
TRABALHADORES 
SACAREM R$ 1.045 
DO FGTS 
EMERGENCIAL

RIO DE JANEIRO, P. 2

ATAQUE

Técnico vai para o Al Wasl, 
dos Emirados Árabes. 
Marcão comandará o 

Tricolor até o fim do 
Brasileiro. P. 8

ODAIR 
HELLMANN 

DEIXA O FLU

MAURO GALVÃO FALA SOBRE FOGÃO E VASCO. P. 8

VACINAÇÃO EM SP 
COMEÇARÁ  
EM  25 DE JANEIRO

QUASE 400 PESSOAS 
AGUARDAM TRANSFERÊNCIA 
PARA LEITOS NO RIO

BOMBEIROS ABREM 
HOSPITAL DE 
CAMPANHA

COVID: A VACINA 
ESTÁ PRÓXIMA

O Reino Unido inicia 
hoje o seu programa 
para vacinar a 
população contra  
o coronavírus.  
 P. 3 E 4

Mais de 1,4 mil vagas estão 
abertas no Estado do Rio
Confira onde encontrar esses empregos e veja dicas sobre como preparar um currículo.  ECONOMIA, P. 9
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CRIME

A mãe de Jonathan 
Santos Targino, suspeito 
de matar o PM Derinaldo 
dos Santos, em Mesquita, 
disse que pediu que o 
filho se entregasse. P. 5

‘Peço 
perdão à 
família’ 
do policial
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Fotos de Aline Riscado 
em hotel no México 

surtam a web. P. 12

O CERCO  

SE FECHA
A OPERAÇÃO  
FIM DO TÚNEL E 
JÚLIO LOPES 
INFORME  

DO DIA, P. 2
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As mais lidas

Online

Brasileiros de todos 
os estados poderão se 
vacinar em São Paulo

BRASIL

Sem abastecimento 
há dias, moradores do 
Rio resgatam água da 

chuva para uso
RIO DE JANEIRO

EXCLUSIVO! 
Assediadores estão 

em altos cargos 
dentro do grupo Globo

FÁBIA OLIVEIRA

DERROTA DE MAIA 
IMPACTA NO RIO

 N O STF barrou a possibilida-
de de reeleição dos presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), no 
ano que vem. Maia conti-
nuará sendo homem forte 
nos bastidores para tentar 
a continuidade apoiando 
outro nome. Para o Rio, não 
deixa de ser uma baixa, caso 
seu aliado venha a não ser es-
colhido na disputa. 

Um dos alvos da Operação Fim do Túnel, deflagrada on-
tem pela Polícia Federal e o Ministério Público Federal, 
foi o ex-deputado federal e ex-secretário de Transpor-

tes do estado, na gestão de Sérgio Cabral, Júlio Lopes. Em-
presário da área educacional, Lopes sempre transitou bem na 
chamada alta sociedade do Rio. Tornou-se popular por seu 
namoro com a modelo Adriane Galisteu. Na política, sempre 
foi respeitado dentro do PP. Seus problemas começaram 
quando passou a auxiliar o ex-governador Sérgio Cabral.

INVESTIGAÇÃO
Na pasta de Transportes, ele é acusado de ter usado o 
cargo para solicitar propinas da Odebrecht no valor de R$ 
6,4 milhões, entre 2010 e 2014, quando a empreiteira era 
responsável pela construção da Linha 4 do Metrô do Rio. 
Além disso, Júlio Lopes teria recebido R$ 7,6 milhões da Fe-
transpor em troca do ressarcimento dos valores do Bilhete 
Único para as empresas, entre 2010 e 2015. Segundo a PF, 
ele deixou um rastro nebuloso também na área da Saúde. 
A investigação da PF diz que como deputado, entre 2016 e 
2017, Lopes desenvolveu ações para que houvesse favoreci-
mento a uma empresa de Saúde para contratos no Into. Ele 
teria recebido três parcelas de R$ 250 mil.

Em nota, a defesa afirma que “Júlio Lopes não praticou ne-
nhum crime ao longo de sua gestão na Secretaria de Trans-
portes e, não por outra razão, as afirmações caluniosas de 
delatores nunca foram levadas a sério”. 

CORRUPÇÃO

PF aperta 
cerco contra 
ex-deputado

 N Mercado já bem difundi-
do na Europa, as operadoras 
virtuais de telefonia móvel 
viraram febre no mundo do 
futebol brasileiro. No Rio, já 
temos Fluminense, Vasco e 
Botafogo que entraram em 
campo e lançaram suas ope-
radoras próprias. São Paulo, 
Cruzeiro, Bahia, Sport, For-
taleza, Portuguesa, Paysandu 
e Ceará também estão indo 
na mesma linha. 

LUIS MACEDO / CÂMARA DOS DEPUTADOS

FUTEBOL DE OLHO NA 
TECNOLOGIA 5G

 Júlio Lopes 
não praticou 
nenhum 
crime ao 
longo de sua 
gestão”
DEFESA DE JÚLIO 
LOPES

AGÊNCIA BRASIL

“Organizo tudo para meus filhos não saírem de casa quando tra-
balho. Quem mora em comunidade tem medo de perder o filho 
para o tráfico ou em confrontos. Quando uma criança morre den-
tro de casa por bala perdida, a gente fica sem saber o que fazer”. 
Moradora do Complexo de São Carlos.

As mortes prematuras das primas Emilly e Rebeca trazem à tona 
mais uma triste realidade do Rio: as balas perdidas que encontram 
vítimas inocentes. Deveria ser inimaginável não ter segurança 
nem dentro da sua casa. A população já fica à mercê em diversos 
aspectos, esse não pode ser mais um.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Rodrigo Maia (DEM-RJ)Ex-deputado Júlio Lopes é um dos investigados na Operação Fim do Túnel.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Sai calendário do IPTU 2021
Para quem 
pagar à vista  
o desconto  
é de 7%

REPRODUÇÃO

O
s proprietários de 
imóveis do Rio já 
podem ver quando 
vão ter que pagar 

o IPTU. A prefeitura di-
vulgou o calendário com 
as datas de vencimento do 
IPTU 2021. O contribuinte 
pode pagar o imposto à vis-
ta, com desconto de 7%, ou 
em 10 cotas. 

Até o dia 5 de fevereiro 
de 2021, os contribuintes 
poderão pagar a cota úni-
ca ou a primeira parcela do 
imposto. Os que pagarem 
de uma só vez garantem 
o desconto de 7%, mesmo 
percentual concedido no 
ano passado.

O IPTU 2021 pode ser 
pago em qualquer agência 
bancária autorizada pelo 

município em território 
nacional (consultar), cai-
xas eletrônicos e pela in-
ternet. Quem quiser, pode 
optar pelo pelo débito au-
tomático. Para isso, basta 
cadastrar o pagamento do 
tributo onde tenha conta 
corrente.

Governo dá desconto de 3% no IPVA
 N O governo do estado do 

Rio vai oferecer desconto de 
3% no valor do IPVA 2021 
para os veículos do estado. 
A redução no imposto valerá 
apenas para contribuintes 
que optarem pela quitação 

integral e dentro do prazo pre-
visto na cota única. O Decreto 
47.387/20, que concede o des-
conto, foi publicado ontem no 
Diário Oficial.

O governo informou que as 
datas de pagamento do IPVA 

2021 e as tabelas com os 
valores venais dos veículos, 
utilizados como base de cál-
culo para o imposto, serão 
publicadas em breve pela 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz-RJ).

Contribuintes podem parcelar em 10 cotas mensais ou cadastrar o débito em conta no banco

CONFIRA  
  A DATA:

COTA VENCIMENTO

COTA ÚNICA  05.02.2021

1ª COTA 05.02.2021

2ª COTA 05.03.2021

3ª COTA 08.04.2021

4ª COTA  07.05.2021

5ª COTA 08.06.2021

6ª COTA 07.07.2021

7ª COTA 06.08.2021

8ª COTA 08.09.2021

9ª COTA 07.10.2021

10ª COTA 08.11.2021

DIA A DIA

Os motoristas não vão mais 
poder trafegar na faixa re-
versível da Linha Amarela 
a partir  de quinta-feira. A 
concessionária Lamsa divul-
gou que não realizará mais a 
montagem da faixa. A em-
presa esclareceu que a Pre-
feitura do Rio foi informada 
sobre a interrupção do servi-
ço no último dia 4, por meio 

de ofício enviado à CET-Rio.
De acordo com a Lamsa, a de-

cisão se deve em razão da falta de 
arrecadação desde a suspensão 
da cobrança do pedágio em 16 de 
setembro após ação da prefeitu-
ra para derrubada da cobrança. 
Ainda conforme a concessioná-
ria, as perdas contabilizadas pela 
companhia já passam de R$ 70 
milhões. Com o atual cenário de 

encampação, a empresa será im-
pactada na negociação de suas dí-
vidas e futuramente na prestação 
de outros serviços.

A Lamsa afirmou que reconhece 
“a importância do respeito aos con-
tratos em prol da segurança jurídica 
e do ambiente de negócios na cida-
de, principalmente neste momento, 
em que o Rio vive a expectativa pela 
retomada do crescimento”.

FAIXA REVERSÍVEL NA LINHA AMARELA VAI ACABAR

Linha Amarela não terá mais a faixa reversível 

REGINALDO PIMENTA



RIO DE JANEIRO

SINAL DE ALERTA

NA REDE SUS
Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que taxa de ocupação de leitos de UTI é de 92% 
e chega a 88% em enfermaria. Na fila de espera, 394 pessoas estão aguardando transferência 

A 
taxa de ocupação de 
leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva 
(UTI) na rede SUS 

da capital é de 92%, e a de 
enfermaria chega a 88%, de 
acordo com o balanço da Se-
cretaria Municipal de Saú-
de do Rio (SMS), divulgado 
ontem.  Na fila de espera, 
394 pessoas aguardam por 

Hospital de 
Campanha da 
Prefeitura, no 
Riocentro, abrirá 170 
leitos de enfermaria 
nos próximos 15 dias

PREFEITURA DO RIO 

ALINE CAVALCANTE
email@odia.com.br

uma realocação em leitos. 
Na rede estadual, a lotação 
está em 63% dos leitos de 
enfermaria e 82% nos de 
UTI. Com este aumento em 
todo o estado e poucos leitos 
disponíveis, muitas pessoas 
têm recorrido à Justiça para 
conseguir uma vaga em uma 
terapia intensiva.

Só em novembro, durante 
o plantão noturno da Defen-
soria Pública do Rio, foram 
36 ações judiciais com pe-

didos de transferência para 
unidades hospitalares dedi-
cadas à covid. Esse núme-
ro é o dobro do registrado 
em outubro. O último dado 
atualizado, de 1º ao dia 5 de 
dezembro, mostra que já fo-
ram registradas nove ações 
por leitos.

À ESPERA DE VAGA
Das 394 pessoas que aguar-
dam por uma vaga na rede 
municipal, 198 são para UTI. 

O município, de acordo com 
a SMS, tem cerca de 700 pa-
cientes internados, sendo 
276 em Unidade de Terapia 
Intensiva.

Com um panorama preo-
cupante na cidade do Rio de 
Janeiro, no estado o alerta 
também foi ligado. Segun-
do a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), já há uma fila 
de 472 pessoas aguardando 
por uma transferência para 
leitos de internação, sendo 

220 para enfermaria e 252 
para UTI. Estes pacien-
tes podem ser regulados 
para diferentes redes, seja 
ela municipal, estadual ou 
federal.

SEM MEDIDAS RESTRITIVAS
Apesar do número de casos 
em crescimento, tanto pre-
feitura quanto o governo do 
estado não sinalizam um en-
durecimento nas medidas 
de restrição.

Na semana passada, os 
governos estadual e muni-
cipal anunciaram que inicia-
rão uma campanha de cons-
cientização da população. 
O prefeito do Rio, Marcelo 
Crivella (Republicanos), au-
torizou que os shoppings 
fiquem abertos 24 horas, 
o que, segundo ele, vai evi-
tar aglomerações durante 
as compras de fim de ano 
e diminuir a sobrecarga do 
transporte público. 

Tedros Adhanom, 
da OMS, defendeu 

a continuação 
de medidas 

preventivas no 
combate à covid

AFP

REPRODUÇÃO

PACIENTES

700
Total de pessoas internadas 
no município atualmente 
de acordo com balanço da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, sendo 276 em UTIs

DIVULGAÇÃO

Leitos de UTIs no 
município do Rio 
estão chegando 
ao seu limite de 
ocupação

Show de Djonga no Complexo da Maré: uma multidão sem máscara

AGLOMERAÇÃO 

 NEm meio ao aumento dos nú-
meros de casos e das ocupações 
de leitos de UTI por causa da 
pandemia da covid, milhares 
de pessoas se aglomeraram e 
desrespeitaram medidas de se-
gurança, como distanciamento 
social e uso de máscaras, por 
diversos eventos no Rio e na Re-
gião Metropolitana. 

No Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio, uma mul-
tidão se reuniu para assistir ao 
show do rapper mineiro Djon-
ga, no sábado, em um baile na 

favela Vila do João. Já em São 
Gonçalo, na Região Metropolita-
na, também houve aglomeração 
no show do cantor Ferrugem 
no Espaço Cultural Porto da Pe-
dra, no bairro Porto da Pedra, no 
sábado.

Ontem, o diretor-geral da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom, defen-
deu que, conforme a disponibili-
zação de vacinas, é “vital” que as 
pessoas e governos continuem 
usando medidas preventivas no 
combate ao novo coronavírus.

Desrespeito às regras de segurança 
nos shows de Djonga e Ferrugem 

 > Questionada nova-
mente pelo DIA se pre-
tende endurecer as me-
didas, a Prefeitura do Rio 
disse apenas que, a par-
tir de uma parceria com 
o governo do estado, vai 
abrir na rede municipal 
mais 220 leitos dedica-
dos ao tratamento da 
doença para reduzir o 
tempo de transferência 
de pacientes de covid-19. 
Em nota disse ainda que 
“o Hospital de Campa-
nha da Prefeitura, no 
Riocentro, abrirá 170 
leitos de enfermaria nos 
próximos 15 dias”. 

Segundo boletim di-
vulgado pela Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES) ontem, nas últimas 
24 horas foram registra-
das 20 mortes e 301 casos 
de contaminação. Esses 
são os menores índices 
do mês de dezembro.

A média móvel de 
mortes do Rio está em 80 
óbitos por dia, o que dá 
um resultado negativo 
(-16%) em comparação 
aos 14 dias anteriores. 
Já a de casos também 
sofreu queda, chegando 
a 2.432 contaminações, 
com uma variação ainda 
positiva (57%) se compa-
rado às duas últimas se-
manas. São 371.376 casos 
confirmados e 23.151 óbi-
tos por coronavírus.

 > O Hospital de Cam-
panha do Corpo de 
Bombeiros Militar do 
Estado do Rio de Janei-
ro (CBMERJ) começou 
a funcionar ontem e po-
derá oferecer novas va-
gas exclusivas para pa-
cientes com casos sus-
peitos ou confirmados 
do novo coronavírus. A 
medida vai ampliar a 
capacidade de aten-
dimento a bombeiros 
ativos, inativos, seus 
dependentes e pensio-
nistas também.

Toda a estrutura do 
local está montada ao 
lado do Hospital Cen-
tral Aristarcho Pessoa 
(HCAP), localizado no 
Rio Comprido. O co-
mandante-geral do 
Corpo de Bombeiros, 
coronel Leandro Mon-
teiro, também deter-
minou, na última se-
mana, a criação de um 
Gabinete de Crise para 
acompanhar a evolu-
ção do número de ca-
sos e reforçar a preven-
ção e o enfrentamento 
à pandemia nas fileiras 
da corporação.

Mais 220 
leitos serão 
abertos na 
rede municipal

Bombeiros 
abrem 
hospital de 
campanha
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DIVULGAÇÃO 

Comitê fará relatórios quinzenais sobre acompanhamento de ações

Vacina de 
São Paulo 
será para 
todos
Não será necessário comprovar 
residência no estado. Imunização 
começa no dia 25 de janeiro

AFP

Segundo Doria, o prefeito eleito do Rio Eduardo Paes ligou para dizer que não esperar programa em março e quer vacinar logo os cariocasO 
governador do Es-
tado de São Paulo, 
João Doria, anun-
ciou ontem o plano 

estadual de imunização con-
tra a covid-19. Além de in-
formar que a vacinação está 
prevista para começar no dia 
25 de janeiro de 2021, Daria 
afirmou que a vacina será 
gratuita para todos, por meio 
do sistema público de Saúde 
estadual, inclusive para ci-
dadãos de outros estados. De 
acordo com informações do 
próprio João Doria, quatro 
milhões da CoronaVac serão 
disponibilizadas, inclusive 
para o Rio de Janeiro.

“O governo de São Paulo 
também vai disponibilizar 
para outro estados um total 
de quatro milhões de doses da 
CoronaVac, também a partir 
do dia 25 de janeiro, aos esta-
dos que solicitarem a vacina. 
o objetivo é que esses estados 
possam começar a imunizar 
seus profissionais de saúde, 
público prioritário no progra-
ma de combate à covid-19”, ex-
plicou o governador. 

Durante a coletiva, Do-
ria citou municípios que já 
manifestaram interesse em 
receber o imunizante, entre 
eles, o Rio de Janeiro: “Nós 
já temos oito estados do país 
que solicitaram a vacina Co-
ronaVac ao Instituto Butan-
tan, alguns governadores in-

clusive vieram pessoalmente 
aqui tratar desse assunto. O 
novo prefeito eleito do Rio 
de Janeiro, Eduardo Paes, 
me telefonou hoje (ontem) 
pela manhã dizendo que o 
Rio não vai aguardar um 
programa de vacinação para 
o mês de março, e desejará 
vacinar o mais breve possí-
vel, começando pelos profis-
sionais de Saúde da cidade 
do Rio”, afirmou. 

Além das doses dispo-
nibilizadas para outros lo-
cais, o governador afirmou 
que o governo paulista vai 
vacinar “todos aqueles que 
precisarem ser vacinados”. 
Doria afirmou que “todo e 
qualquer brasileiro que es-
tiver em solo do estado de 
São Paulo e pedir a vacina, 
receberá a vacina gratuita-
mente. Ele não precisará 
comprovar residência em 
São Paulo, nós fazemos par-
te do Brasil, respeitamos a 
todos os brasileiros e aqui 
vacinaremos todos que pre-
cisarem ser vacinados”. 

Por fim, o governador dei-
xou uma mensagem para o 
governo federal, e disse que 
“nesse momento a união 
de todos deve se sobrepor 
a guerra ideológica, na luta 
pela vida não há espaço para 
o negacionismo, somos um 
mesmo povo, somos um 
mesmo país”. 

São Paulo vai 
disponibilizar para 
outros estados total 
de quatro milhões de 
doses da CoronaVac, 
a partir do dia 25 de 
janeiro, a estados que 
solicitarem”

CRÍTICA NA DEMORA EM VACINAR BRASILEIROS

Doria: ‘Bolsonaro não tem compaixão dos brasileiros’

 N Em um dos mais duros ata-
ques ao presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido) des-
de que os dois passaram de 
aliados na eleição de 2018 
a desafetos políticos, o go-
vernador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), criticou o que 
considera uma demora do 
governo federal em iniciar 
a vacinação nacional. O tu-
cano sustentou, em tom de 
lamentação, que Bolsonaro 
não sentiria compaixão pelas 
mortes provocadas pela pan-
demia e teria abandonado os 
brasileiros.

“Se podemos começar a 
salvar vidas já, por que vamos 
esperar que, diariamente, 
quase 700 pessoas percam a 
vida para atender o capricho 
de alguém que está sentado 
no Palácio do Planalto e acha 
que tem de ser uma única va-
cina no país? Isso não é justo, 
não é humano”, discorreu o 
governador paulista.

Mais de uma vez, Doria dis-
se haver negacionismo e pro-
telação no governo federal 

em relação à urgência da cri-
se sanitária e, mesmo quando 
questionado sobre a hipótese 
de uma corrida de brasileiros de 
fora de São Paulo pela vacina, 
afirmou que a CoronaVac será 
oferecida a qualquer pessoa 
que a pedir dentro do Plano Es-
tadual de Imunização. Ele ale-
gou que, se preciso, seu governo 
comprará mais doses da vacina, 
produzida pela farmacêutica 

chinesa SinoVac em parceria 
com o Instituto Butantan.

“O que desejamos é que o 
Plano Nacional de Imunização 
seja antecipado, como pode ser, 
e inclua todas as vacinas, e não 
apenas a vacina de preferência 
do presidente da República ou 
do Palácio do Planalto”, relatou 

o governador. “Temos quatro 
vacinas em processo final de 
aprovação pela Anvisa. En-
tre elas, a mais avançada é a 
CoronaVac”.

Para João Doria, aquilo 
que chamou de “capricho” 
de Bolsonaro contra a vacina 
viabilizada pela sua gestão 
não representaria a compai-
xão mínima que uma pessoa 
deve ter pela vida e pela exis-
tência. O governador tucano 
disse que um amigo seu fale-
ceu com covid-19 “em menos 
de três dias”.

“Vamos esperar que mi-
lhares de outros percam a 
vida, porque alguém quer 
uma única vacina e que essa 
vacina tem que ser priorizada 
em detrimento de outras?”, 
questionou o chefe do Exe-
cutivo paulista.

E completou, em uma de 
suas mais pesadas críticas di-
rigidas a Bolsonaro: “Triste o 
Brasil que tem um presidente 
que não tem compaixão pe-
los brasileiros, que abando-
nou o Brasil e os brasileiros”.

Mais de uma vez, 
Doria disse haver 
negacionismo 
e protelação no 
governo Bolsonaro

Vamos esperar que 
milhares de outros 
percam a vida, 
porque alguém quer 
uma única vacina e 
que essa vacina tem 
que ser priorizada 
em detrimento de 
outras?”

JOÃO DORIA, governador 
de São Paulo

Saúde cria comitê para o imunizante de Oxford
 > O Ministério da Saúde 

criou um comitê técni-
co para acompanhar as 
ações de pesquisa, desen-
volvimento, produção, 
contratualização, trans-
ferência e incorporação 
tecnológica da vacina de-
senvolvida pela Universi-
dade de Oxford e pela far-
macêutica AstraZeneca 
contra a covid-19.

A portaria que prevê 
a criação desse comitê 
técnico foi publicada no 
Diário Oficial da União de 
ontem. Segundo a iniciati-
va, o comitê enviará rela-
tórios quinzenais sobre o 
acompanhamento dessas 
ações de pesquisa.

O comitê técnico será 
composto por represen-
tantes do gabinete do 
ministro da Saúde e das 
secretarias executiva; de 
Vigilância em Saúde; e 
de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Insumos Es-

tratégicos em Saúde - todas 
do Ministério da Saúde. A 
coordenação ficará a car-
go da secretaria-executiva. 
Cada representante terá um 
suplente, que o substitui-
rá em caso de ausências ou 

impedimentos.
O comitê técnico terá a 

duração de até 180 dias, con-
tados a partir de ontem, data 
em que a portaria foi publi-
cada, podendo ser prorro-
gado por igual período. Por 

meio de sua coordenação, 
o comitê poderá convidar 
agentes públicos, especia-
listas e pesquisadores de 
instituições públicas e 
privadas para participar 
de suas reuniões. Eles se 
reunirão, em caráter or-
dinário, quinzenalmente, 
e, em caráter extraordiná-
rio, sempre que convoca-
do por seu coordenador. 
“A participação no comitê 
técnico será considerada 
prestação de serviço pú-
blico relevante, não re-
munerada”, complementa 
a portaria.

Está previsto que os 
membros e convidados 
do comitê que estejam no 
Distrito Federal se reú-
nam presencialmente. 
Já os membros e convi-
dados que se encontrem 
em outras unidades fe-
derativas participarão 
da reunião por meio de 
videoconferência.

Média móvel chega a 586 mortes por covid-19 nos últimos 7 dias

 NA média móvel de mortes por 
covid-19 no país dos últimos 
sete dias passou de 521,43, em 
29 de novembro, para 586,86 
novos óbitos, no último domin-
go. Os números são do indicador 
Monitora Covid-19, da Fiocruz. 
Na comparação com os 30 dias 
anteriores, a diferença é maior: 

em 6 de novembro, foram 365,86.
A média móvel é avalia a ten-

dência da pandemia, com menor 
interferência das oscilações diárias. 
O cálculo é feito a partir das mortes 
nas últimas 24 horas, somadas às 
que ocorreram nos seis dias anterio-
res, e o resultado é dividido por sete.

A média móvel de novos casos 

dos últimos sete dias no Brasil 
aumentou. Eram 34.762,71 no dia 
29 de novembro e ontem alcançou 
41.257,14. O Brasil tem 6.603.540 
casos acumulados do novo coro-
navírus, sendo 26.363 confirma-
dos nas últimas 24 horas. Desde 
o início da pandemia, 176.941 pes-
soas morreram no país. 

No Rio, a média móvel de 
mortes dos últimos sete dias 
caiu de 83,86 em 29 de novem-
bro para 81,43 ontem. Na com-
paração mensal, dobrou. Em 
6 de novembro, eram 40,57. A 
média móvel nos últimos sete 
dias cresceu de 2.159 em 29 de 
novembro, para 2.537 ontem.

Vacinação vai começar 
hoje no Reino Unido

 > O Reino Unido começa 
hoje a vacinar contra co-
vid-19, anunciou o ministro 
da Saúde, Matt Hancock. 
“É um momento histórico”, 
destacou. No total, o gover-
no britânico pediu 40 mi-
lhões de doses, suficientes 
para 20 milhões de pessoas. 
Cada indivíduo deve rece-
ber duas doses com 21 dias 
de diferença. Durante o fim 
de semana, 50 hospitais co-
meçaram a receber a pri-
meira entrega de 800 mil 
doses da fábrica da Pfizer, 
na cidade belga de Puurs.

A quantidade total de 
doses representa menos 
de um terço da população 
(66,5 milhões), mas o Reino 
Unido conta com a autori-
zação em breve de outras 
vacinas, especialmente a 
britânica da AstraZenaca/
Oxford, para abranger toda 

a população. A vacinação 
será feita conforme ordem 
de prioridades que começa 
com residentes e trabalha-
dores dos lares de idosos, 
profissionais de Saúde e 
maiores de 80 anos em um 
segundo tempo. Depois, se-
guirá por faixas etárias até 
os maiores de 50 anos.

A campanha será imple-
mentada em hospitais, de-
vido à necessidade de man-
ter a vacina a temperatura 
muito baixa, entre -70°C e 
-80°C. Depois, serão estabe-
lecidos mil centros de vaci-
nação, desde ambulatórios 
a poliesportivos. 

“Saber que estamos en-
tre os primeiros a receber a 
vacina é incrível”, afirmou 
Louise Coughlan, farma-
cêutica-chefe do hospital 
universitário de Croydon, 
no sul de Londres.

 > A Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid-19 
vai questionar o governo 
Bolsonaro sobre testes que 
estavam com validade pres-
tes a acabar, quais os planos 
do país para a vacina da Pfi-
zer, que já começa a ser apli-
cada em outros países, e a 
compra de materiais como 

seringas e agulhas para o 
momento da vacinação. Os 
temas serão debatidos hoje 
e amanhã e entre os con-
vidados para a audiência 
sobre o tema, está o presi-
dente da Associação Brasi-
leira da Indústria de Equi-
pamentos Médicos, Paulo 
Henrique Fraccaro.

Comissão cobra governo
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‘Peço perdão à família’, diz mãe 
de homem suspeito de matar PM
Em depoimento a O DIA, ela expressou o sofrimento que sentiu quando filho disse que matou o policial

REPRODUÇÃO

A mãe de Jonathan disse que estava em contato com advogado para que ele pudesse se entregar, quando foi surpreendida pela polícia

A 
dor que se abateu so-
bre a família do PM 
Derinaldo Cardoso 
dos Santos, morto 

na última sexta-feira duran-
te tentativa de assalto a uma 
loja da Casa & Vídeo em Mes-
quita, na Baixada Fluminense, 
também teve reflexos diretos 
nos familiares do suspeito de 
ter atirado e matado o cabo. A 
mãe de Jonathan Santos Targi-
no, suspeito de ser o assassino, 
pediu perdão à família do po-
licial morto. Ela, que preferiu 
não ser identificada, disse, em 
depoimento ao repórter fo-
tográfico de O DIA Luciano 
Belford, que aconselhou o 
filho a se entregar. “Quando 
ele me ligava, eu pedia o tem-
po todo para ele se entregar 
e ele dizia: “Mãe, me ajuda”. 
Eu nem sei o que dizer para 
essa família. Eu peço perdão 
por ele [Jonathan], e ele vai 
pagar pelo erro que come-
teu”, disse a mãe. 

“Estou sofrendo a dor des-
sa família, sei que não perdi, 
a dor deles é pior do que a mi-
nha, mas estou sofrendo mui-
to. Não criei filho para isso. Eu 
e a esposa dele resolvemos en-
tregar ele, que a todo tempo 
queria se entregar, mas esta-
va com medo dos policiais ti-
rarem a vida dele. Meu filho 
dizia: ‘Mãe, quero me entre-
gar, quero pagar pelo que eu 
fiz, pelo erro que fiz na minha 
vida’, lembra ela.

A mulher contou, ainda 
muito emocionada, que so-
nha com o perdão da famí-
lia do cabo Cardoso. “Tenho 
muita fé em Deus e espero que 
essa família me perdoe (cho-
rando) pois eu sou mãe. Não 
fui conivente, não apoiei ele no 
que fez, nem eu e nem minha 
nora. Minha nora só faltava fi-
car maluca”, insiste ela, visivel-
mente abalada.

A mãe afirmou que quan-
do o filho entrou em contato 

com ela, ele logo disse: “Mãe, 
eu acabei com a minha vida, 
eu não queria fazer aqui-
lo, estava em dúvida”. Ela 
disse que desde o primeiro 
momento, Jonathan que-
ria se entregar. “Mas estava 
com medo de alguém fazer 
alguma coisa com ele, pelo 
erro que cometeu. Estava na 
cara”, afirma a mãe.

A mãe de Jonathan diz 
ainda que a família estava 
em contato com um advo-
gado para que o acusado pu-
desse se entregar, quando foi 

surpreendida pela polícia. 
“Só que os policiais chega-
ram na casa da minha nora 
no momento em que estáva-
mos conversando com o ad-
vogado. Aí eles começaram 
a falar que ele teria que se 
entregar, eu falei que ele ia 
fazer isso. Aí os policiais me 
disseram: “Ele tinha que se 
entregar naquela hora “por-
que não damos até 17h para 
encontrarmos ele e matar”, 
acusou a mulher. 

Ela diz que ficou desespe-
rada e que conversando com 

a nora, aceitou levar os poli-
ciais até onde estava o filho. 
“Eles prometeram para mim 
que só ia um carro, aí quan-
do vimos atrás, vinha um ca-
veirão. E eu fiquei assustada. 
Eu falei: ‘Ele não disse que 
ia se entregar, não estou le-
vando vocês lá? Não precisa 
disso”, lembra.

“Tiraram foto com ele 
(Jonathan), ele apanhou. A 
gente sabia disso, que eles 
iam fazer isso porque eles 
estavam revoltados”, afirma 
a mãe de Jonathan.

Não fui conivente, 
não apoiei ele no que 
fez, nem eu e nem 
minha nora. Minha 
nora só faltava ficar 
maluca”

MÃE DO SUSPEITO DE 
MATAR O PM

Homem de 74 
anos tinha em 
casa mais
de 600 vídeos

Avó contesta versão da PM: ‘Tenho certeza’
Lídia da Silva Moreira garante que tiros que mataram as duas primas foram disparados por policiais militares

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Lídia Moreira afirma que os policiais militares atiraram nas duas meninas e não prestarem socorro

A avó de Rebecca Beatriz Ro-
drigues, morta junto com a 
prima Emilly Victoria, de 4 
anos, por bala perdida sexta-
feira no Jardim Gramacho, 
em Duque de Caxias, rebateu 
ontem a declaração da porta-
voz da PM que negou que os 
disparos partiram de policiais. 
Lídia da Silva Moreira diz ter 
certeza que os tiros foram da-
dos por militares. “A gente não 
acha, a gente tem certeza. Não 
houve confronto, ou tiro (de 
bandido). Era um dia comum, 
uma sexta-feira. Se tivesse tiro 
não deixaríamos as crianças 
no portão. Elas estavam com 
supervisão, não estavam sozi-
nhas”, diz a avó.

Lídia ressalta que a polícia 
ainda não voltou ao local do 
crime fazer perícia. “A Rebecca 
viu meu ônibus chegar. Estava 
com o tio, os primos. Quando o 
ônibus parou, o tio falou para a 
menina que no veículo estaria 
eu ou o pai dela”, lembra.

A porta-voz da PM, Gabr-
yela Reis Dantas, disse ontem 
que seria leviano responsabi-
lizar PMs pela morte de Emily 
Victória Silva dos Santos, de 
4 anos, e de Rebecca Beatriz 
Rodrigues dos Santos, 7 anos.

“Neste momento seria le-

viano levantar qualquer sus-
peita de que a morte das meni-
nas tivesse alguma correlação 
com deslocamento dos poli-
ciais”, afirmou a militar.

Os cinco PMs, segundo a 
porta-voz, se foram à comuni-
dade para atender a chamado 
por furto de carro. A tenen-
te-coronel diz que os milita-
res aceleraram a viatura para 
deixar o local, após ouvirem 
disparos. A família das vítimas 
garante que os tiros partiram 
dos policiais e que eles não te-
riam prestado socorro. A por-
ta-voz disse que os agentes são 
orientados a não entrar atiran-
do em comunidades.

A avó de Rebeca contou 
que ouviu os disparos e viu o 
momento em que PMs saíram 
do local em uma viatura. Ela 
afirma que viu a sobrinha ba-
leada na cabeça e sem vida. E 
que os policiais atiraram e não 
prestarem socorro. “Eu ouvi 
os disparos. Vi que tinha uma 
viatura da PM que saiu logo 
depois. A Polícia chega atiran-
do, não pensa nos moradores. 
Eram crianças que brincavam 
na porta de casa”, disse.

A Delegacia de Homicídios 
da Baixada instaurou inqué-
rito. Os cinco PMs foram ouvi-
dos e tiveram cinco fuzis e cin-
co pistolas apreendidos para 
confronto balístico.

 > Os deputados esta-
duais Anderson Moraes 
(PSL) e Charlles Batista 
(Republicanos) protoco-
laram ontem projeto que 
propõe a entrega ‘post 
mortem’ da Medalha Ti-
radentes, a maior hon-
raria do estado, ao cabo 
da PM Derinalto Cardo-
so dos Santos. Também 
querem criar Diploma 
Policial Cabo Cardoso, 
destinado a agentes de 
segurança pública que 
atuem de forma signifi-
cativa na manutenção 
da vida da população.

Jonathan Santos Tar-
gino foi preso no domin-
go junto com um outro 
rapaz, identificado como 
Vagner da Silva, que te-
ria dado cobertura para 
que os criminosos efe-
tuassem o assalto. No dia 
do crime, a polícia já ha-
via prendido Jhonny Sil-
va Quirino, que aparece 
junto com Jonathan em 
imagens da câmera de 
segurança do estabele-
cimento no momento do 
assassinato. No mesmo 
dia, agentes apreende-
ram, em um esconderijo 
na Vila Kennedy, Zona 
Oeste, a arma usada para 
efetuar o disparo.

O corpo de Derinaldo 
foi enterrado sob forte 
comoção no último sába-
do na capela 6 do cemité-
rio Jardim da Saudade, 
em Sulacap. Ele deixa 
esposa e dois filhos. 

Cabo pode 
receber 
Medalha 
Tiradentes

Pai diz não acreditar na Justiça: ‘Vai ficar por isso mesmo’

 N Alexsandro dos Santos, pai 
de Emily Victória Silva dos San-
tos, de 4 anos, e tio de Rebeca 
Beatriz Rodrigues dos Santos, 
7, mortas na última sexta-fei-
ra após serem atingidas por 
bala perdida na comunidade 
do Barro Vermelho, em Jardim 
Gramacho, Duque de Caxias, 
disse não acreditar que a filha 
e sobrinhas terão justiça. “Eu 
acredito que vai ficar por isso 

mesmo. Pelas estatísticas, só esse 
ano 12 crianças foram mortas e 
até agora ninguém foi julgado e 
preso”, afirmou Alexsandro.

No último domingo, a família e 
amigos das duas crianças fizeram 
um protesto na Praça do Pacifica-
dor, também em Caxias. Centenas 
de pessoas que estiveram no local, 
gritavam por justiça e levantavam 
cartazes com dizeres como: “Pa-
rem de matar nossas crianças”, 

“vidas negras importam” e “a 
comunidade hoje chora”. 

A ONG Rio de Paz acompa-
nha os casos de crianças mortas 
vítimas de armas de fogo desde 
2007. A organização contabiliza, 
desde então, 79 vidas tiradas 
de crianças e adolescentes no 
Rio, a maioria delas por balas 
perdidas. Só este ano de 2020, 
a Rio de Paz listou 12 casos, uma 
média de uma morte por mês.

BEATRIZ PEREZ
email@odia.com.br

Idoso 
preso com 
vídeos de 
pedofilia

Policiais da Delegacia de 
Proteção À Criança e ao 
Adolescente (DPCA) em 
Niterói prenderam ontem 
um homem de 74 anos que 
tinha em casa vídeos de 
conteúdo infanto-juvenil. 
Durante a investigação foi 
constatado que ele baixou 
cerca de 600 vídeos com 
conteúdo de pedofilia.

A Operação Revelação 
teve objetivo de identifi-
car e prender responsá-
veis por baixarem e, pos-
sivelmente, transmitirem 
fotos e vídeos com cenas 
de pedofilia. 

As investigações dura-
ram cerca de três meses e 
foram cumpridos três man-
dados de busca e apreensão 
de computadores e outros 
dispositivos eletrônicos 
como celulares. O preso foi 
encaminhado para SEAP e 
está à disposição da Justiça.
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‘Deise do tombo’: vaquinha atinge R$ 60 mil
Jovem que caiu na casa da vizinha com câncer arrecada fundos para o tratamento dela 

A moradora do Complexo do 
Alemão, Deise Gouveia, que 
viralizou após ser filmada 
rolando escada abaixo, usou 
suas redes sociais para infor-
mar que entrará em contato 
com Ana Paula Siqueira, dona 
da casa invadida, para saber 
suas necessidades. A estudan-
te de contabilidade aprovei-
tou a fama repentina para fa-
zer uma boa ação: criou uma 
vaquinha online para a mora-

dora da Fazendinha, que sofre 
com câncer no reto e enfrenta 
dificuldades para arcar com o 
tratamento. Em pouco mais 
de 24 horas, a vaquinha da jo-
vem conseguiu levantar mais 
de R$ 60 mil. 

Em conversa com O DIA, 
a carioca de 42 anos não es-
conde a felicidade. “Quando 
eu vi o que ela tinha feito, eu 
só pensei: ‘Que menina hu-
milde, ela está pensando em 

mim, Senhor’. Só Deus sabe o 
que eu estava passando e pas-
so... Eu achei a atitude dela a 
mais linda do mundo”, disse 
Ana Paula.

Por conta do câncer, desco-
berto há pouco mais de cinco 
anos, Ana Paula teve de deixar 
de trabalhar e, atualmente, a 
renda da casa, onde mora com 
dois dos três filhos, vem do 
primogênito que recebe um 
salário mínimo. “Primeiro, 

agradeço a Deus e em segun-
do agradeço muito a Deise”.

Deise Gouveia foi filmada 
por uma amiga enquanto vol-
tava de uma festa. Visivelmen-
te bêbada, a jovem dança e 
anda cambaleando pelas ruas 
da favela e, sem ver que estava 
se escorando em portão aber-
to, ela rolou escada abaixo. Ao 
fundo das imagens é possível 
ouvir Ana Paula perguntando: 
“Que isso?”. 

Irmã gêmea de Rodrigo 
Maia assumirá a Riotur
Eduardo Paes afirma que Carnaval em julho de 2021 será ‘a maior festa da história’

ESTEFAN RADOVICZ 

Prefeito eleito, Paes anunciou ontem novos nomes para seu governo

A 
nova leva de secre-
tários anunciada 
pelo futuro prefei-
to Eduardo Paes 

(DEM) mistura nomes téc-
nicos, como o de Marcus 
Faustini para a Cultura, e 
alianças estratégicas para a 
gestão. Filha do ex-prefeito 
César Maia e irmã gêmea do 
presidente da Câmara Fede-
ral, Rodrigo Maia, Daniela 
Maia, de 50 anos, foi a esco-
lhida para assumir a presi-
dência da Riotur, responsá-
vel pela organização do Car-
naval. Em coletiva ontem, 
Paes projetou que a folia de 
julho de 2021 será “a maior 
festa da história do planeta”.

“Entra uma pessoa com 
experiência e que tem o desa-
fio de cuidar do meu coração, 
que é o Carnaval. A gente vai, 
se Deus quiser, em julho, rea-
lizar a maior festa da história 

do planeta, celebrando o Rio 
e a alegria”, disse Paes. 

A futura presidente da 
Riotur terá a difícil tarefa 
de organizar o atípico Car-
naval em pleno inverno por 
conta da pandemia. Ela afir-

mou que ainda irá debater 
as melhores saídas para evi-
tar uma folia irregular em 
fevereiro, sem os cuidados 
necessários.

“Eu acho que temos que 
esperar. Vai haver Carnaval, 

mas com todas as preocu-
pações relacionadas com 
o que a gente está vivendo. 
Fevereiro, não teremos. Foi 
transferido para julho e vai 
ser uma festa belíssima. Va-
mos tomar os cuidados ne-
cessários, e julho é o prazo 
perfeito para organizarmos 
tudo”, afirmou Daniela, que 
ainda deve discutir a verba 
destinada às escolas de sam-
ba, polêmicas durante a ges-
tão do atual prefeito Marcelo 
Crivella.

Paes também anunciou 
Cristiano Beraldo, do PSDB 
carioca, para a secretaria de 
Turismo; o produtor cultu-
ral Marcus Faustini para a 
Cultura, além de Wagner 
Coe para a subprefeitura 
da Grande Tijuca e Rodrigo 
Toledo para a subprefeitura 
das Ilhas (do Governador, do 
Fundão e Paquetá).

MP acusa ex-secretário de Transporte de 
ter recebido propina em obras do metrô

Júlio Lopes é principal 
alvo de operação 
da Polícia Federal 

REPRODUÇÃO

Júlio Lopes: PF cumpriu mandados de busca e apreensão 

Agentes da Polícia Fede-
ral cumpriram, ontem, 
sete mandados de busca e 
apreensão contra suspeitos 
de participar de um esque-
ma de pagamento de propi-
nas na construção da Linha 
4 do metrô do Rio. O prin-
cipal alvo da ação foi Júlio 
Lopes, ex-deputado federal 
e ex-secretário de Transpor-
tes do estado. 

A operação Fim do Túnel 
tinha como objetivo cum-
prir sete mandados de bus-
ca e apreensão na Zona Sul 
e Centro do Rio. As investi-
gações consistiram em des-
dobramentos das Operações 
Tollypeutes, Fatura Exposta e 
Ponto Final, e tinham como 
finalidade apurar o esque-
ma de pagamento de propi-
na ao governo do Estado do 
Rio pela empresa responsá-
vel pela execução das obras 
da linha 4 do metrô do Rio, 
bem como por empresários 

do ramo rodoviário e setor 
da saúde.

De acordo com o Ministé-
rio Público Federal (MPF), 
entre 29 de junho de 2010 e 
4 de novembro de 2014, por 
ao menos 18 vezes, o ex-se-
cretário de Transportes, em 
razão de seu cargo, solicitou, 
aceitou promessa e recebeu 
vantagem indevida no valor 
de, ao menos, R$ 6.499.700, 
paga pela empreiteira Ode-
brecht, tendo praticado e 
se omitido em praticar atos 
de ofício, com infração de 
deveres funcionais, notada-
mente em relação à licitação, 
contratação e execução das 
obras de construção da Li-
nha 4 do Metrô do Rio.

Em nota, a defesa de Jú-
lio Lopes informou “expres-
sar a sua perplexidade com 
a busca e apreensão, desne-
cessária e abusiva” e afirmou 
que ele não praticou crime 
nenhum durante sua gestão.
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BRASIL

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 

Supremo barra reeleição 
de Maia e Alcolumbre 
Ministros votam contra presidentes da Câmara e do Senado serem reeleitos

MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, do Senado: reeleição barrada em votação do STF

O
s ministros Luiz Ro-
berto Barroso, Ed-
son Fachin e Luiz 
Fux, do Supremo 

Tribunal Federal, votaram 
na noite do domingo, contra 
a possibilidade de reeleição 
dos presidentes da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 
do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP). Com os três 
últimos votos divulgados, o 
Supremo barrou a tese de 
reeleição de Alcolumbre por 
6 votos a 5. Já para Maia, a 
derrota foi de 7 votos a 4.

Marco Aurélio Mello e 
Cármen Lúcia já haviam se 
manifestado contra a reelei-
ção em ambos os casos. No 
sábado, foi a vez de Rosa We-
ber se manifestar contrária 
à tese. Barroso, Fachin e Fux 
publicaram seus votos na 
noite de domingo.

Gilmar Mendes, relator 
do caso, Dias Toffoli, Ricardo 
Lewandowski e Alexandre 
de Moraes haviam votado 
pela liberação da recondu-
ção de Maia e Alcolumbre.

Apenas o ministro Kassio 

Nunes Marques, recém-in-
dicado ao cargo pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, apre-
sentou a ressalva de que a 
reeleição não seria cabível 
caso o candidato já tenha 
sido reeleito uma vez, o que 
na prática barrava os planos 
de reeleição de Maia, mas 
permitia o de Alcolumbre.

Em entrevista ao progra-
ma ‘Em Foco’, da ‘Globone-
ws’, Rodrigo Maia voltou a 

afirmar que não tinha a in-
tenção de se reeleger e que 
indicará um candidato para 
representar a independência 
do Legislativo. 

O presidente da Câmara 
reforçou a necessidade de 
retomar votações importan-
tes que estavam sofrendo os 
impactos do período eleito-
ral e da indefinição sobre a 
possibilidade de reeleição no 
Legislativo. “Ninguém votou 

a PEC emergencial”, afirmou.
Sobre a decisão do Supre-

mo, a avaliação no meio polí-
tico é a de que a mudança no 
posicionamento dos minis-
tros do STF ocorreu devido 
à pressão nas redes sociais 
diante da possibilidade de 
reeleição. No fim de semana, 
as hashtags #STFOrganiza-
çãoCriminosa e #STFVergo-
nhaNacional foram usadas 
para criticar os ministros.

 > Brasília   

Plenário da Corte vai definir se presidente 
irá depor presencialmente ou por escrito

STF: Bolsonaro terá 
que dar depoimento

FELLIPE SAMPAIO/STF

Ministro Alexandre de Moraes decidiu que presidente deve depor

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), deci-
diu que o presidente Jair 
Bolsonaro não pode desis-
tir de prestar depoimento 
no inquérito que investi-
ga a suposta interferência 
política na Polícia Federal. 

No último dia 26, o pre-
sidente Bolsonaro, atra-
vés da Advocacia-Geral 
da União (AGU), disse ao 
STF que não iria depor e 
pediu que o processo fosse 
encaminhado à PF para a 
elaboração de um relató-
rio final.

Moraes, o relator do caso, 
negou o pedido para encer-
rar as investigações e de-
terminou que o plenário da 
Corte deve decidir qual será 
a forma do interrogatório, 
em despacho assinado no 
último sábado.

Ele pediu que o presiden-
te do STF, Luiz Fux, marque 
uma data para a retomada 
do julgamento que discute se 
o depoimento do presidente 
no inquérito será presencial 
ou por escrito.

O  m in i s t r o  a f i r m ou 
que Bolsonaro tem o direito 
de ficar em silêncio durante 
a oitiva, mas não pode comu-
nicar desistência.

 > Brasília   

O DIA I TERÇA-FEIRA, 8.12.2020    7



HULK DEIXA O SHANGHAI 
O atacante Hulk anunciou a sua saída do 
Shanghai SIPG, da China. Aos 34 anos, o 
jogador está no radar do Palmeiras. 

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

VASCO E BOTAFOGO

Mauro Galvão aposta na recuperação 
Ex-zagueiro vê chance de volta por cima do Cruzmaltino e do Alvinegro, que estão no Z-4 do Brasileirão

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Para Mauro Galvão, Vasco e Botafogo têm condições de ficar na Série A

V
asco e Botafogo vivem 
situações bem delica-
das no Brasileirão. 
Ambos ocupam a in-

cômoda zona de rebaixamen-
to e vêm em sequências negati-
vas. Ex-jogador e vitorioso nas 
duas equipes, Mauro Galvão 
acredita em uma possibilida-
de de volta por cima dos dois 
clubes. Na opinião do ex-za-
gueiro, as equipes que rondam 
a zona de rebaixamento não 
têm elencos superiores aos de 
Vasco e Botafogo.

“Acho que, apesar do mo-
mento delicado na tabela, tan-
to o Vasco quanto o Botafogo 
têm condições totais de sair 
dessa posição e ficar na Série 
A. Observando as equipes que 
estão em uma situação seme-
lhante a dos dois clubes, a gen-
te não vê que são equipes com 
elencos superiores”, afirmou, 
em entrevista ao O DIA.

Na penúltima colocação, o 
Botafogo vive a situação mais 

delicada. Apesar de estar con-
fiante em uma recuperação do 
clube em que foi bicampeão 
carioca em 1989 e 1990, Mau-
ro Galvão crê que o Alvinegro 
tomou decisões equivocadas, 
que deixam a sua missão um 

pouco mais complicada que a 
do Cruzmaltino. 

“Talvez a situação do Bota-
fogo seja mais complicada, por 
conta das mudanças de técni-
co, algo que foi rotina ao lon-
go da temporada. Além disso, 

chegaram alguns reforços que 
tinham a mesma caracterís-
tica de outros jogadores que 
já estavam no elenco. Fica em 
uma situação mais difícil, mas 
com condições de se recupe-
rar”, disse.

Em relação ao Vasco, Mau-
ro acredita que a equipe pre-
cisa retomar o que vinha fa-
zendo nas últimas rodadas, 
antes da eliminação para o 
Defensa y Justicia. O Cruz-
maltino conseguiu pontos 
importantes, como o empa-
te com o São Paulo e a vitória 
sobre o Sport, no Recife.

“O Vasco está vivendo um 
período bastante delicado, 
após a eliminação da Sul-A-
mericana, e tem que retomar 
o rumo certo. Encaixar nova-
mente a equipe, voltar a jogar 
de forma mais simples e obje-
tiva, que é o mais importante 
nesse momento. Tem totais 
condições de se recuperar com 
um sistema mais simples e co-
locar os melhores jogadores 
que têm na sua equipe para 
jogar”, concluiu.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 n Até quinta-feira, por ques-
tão contratual, o Flamengo 
terá que acionar a Fiorentina 
e fazer valer a opção de com-
pra para garantir Pedro em 
definitivo. 14 milhões de eu-
ros (R$ 87,5 milhões), pagos 
de forma parcelada, separam 
o casamento definitivo do ar-
tilheiro com o Rubro-Negro. 
Mas deve mesmo acontecer, 
tanto é que já está até no or-
çamento para 2021. E vale a 
pena. Nem preciso dizer os 
motivos. Pedro sempre mos-
trou em campo.

JÁ ESTÁ NO 
ORÇAMENTO 

MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

AGORA É APROVEITAR 

Odair Hellmann deixou o Fluminense. Após 
receber uma proposta “irrecusável”, nas 
próprias palavras do treinador em nota 

de despedida, ele sai do Tricolor após um gran-
de trabalho. Estamos falando de um time com 
folha salarial que não ultrapassa os 5 milhões 
de reais e está em quinto no Brasileirão, com 
39 pontos. Odair sai do Flu garantindo a per-
manência na Série A, faltando 14 jogos para o 
fim. Ele sai recebendo cerca de 250 mil reais e 
irá ganhar, no Al-Wasl, R$ 600 mil. Difícil segu-
rar. Mas ele deixa um elenco com pensamento 
positivo, bem treinado e capaz de continuar 
acreditando no próprio potencial. A diretoria 
manterá Marcão, auxiliar permanente, até o fim 
da temporada. Marcão, experiente e querido, vai 
manter a linha de trabalho de Odair. O Flumi-
nense pode até não se manter no topo, mas esta-
rá entre os oito colocados e rumo à Libertadores 
se continuar nessa linha de raciocínio e filosofia. 
Vai doer, é claro que vai. Agora é aproveitar o 
legado que Odair deixou no Tricolor. 

Marcão comanda o Fluminense até o fim da temporada

 nÉ, pelo visto, Sá Pinto, 
mesmo depois de duas go-
leadas e uma eliminação 
em uma semana, 12 jogos e 
apenas 2 vitórias à frente do 
Vasco e com parte do grupo 
rachado com o treinador, 
vai continuar no comando 
do Gigante da Colina para 
o clássico diante do Flumi-
nense. A “semana cheia” de 
treinos parece ser a última 
chance da diretoria para o 
português mostrar traba-
lho à frente do Vasco. Será 
que sai alguma coisa? 

SOBREVIDA AO 
PORTUGUÊS 

O CENÁRIO ATERRORIZA, MAS AINDA DÁ 

 nO Botafogo tem 20 pontos e está em 19º no Brasileiro. O 
que assusta mais que o time jogando é comparar alguns 
números. Em 2014, quando foi rebaixado, o Alvinegro 
venceu seis partidas após 23 jogos. Já em 2020 o número 
cai pela metade: apenas três vitórias, todas no 1° turno. 
Quando Barroca realmente começar a treinar, creio que 
isso mude. Que dá medo, dá. Dá também para escapar. 
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FLUMINENSE

FLAMENGO

Tricolor oficializa saída de Odair
Técnico aceita oferta para comandar clube dos Emirados Árabes

O Fluminense oficializou on-
tem à tarde a saída de Odair 
Hellmann. O técnico aceitou 
a oferta do Al Wasl, dos Emi-
rados Árabes, e deixará o clu-
be imediatamente. Em nota 
oficial, o Tricolor anunciou 
que Marcão vai comandar a 
equipe até o fim do Brasilei-
rão, em fevereiro de 2021.

Segundo informações do 
portal “globoesporte.com”, a 
oferta do Al Wasl gira em tor-
no de US$ 2,1 milhões por 
18 meses (R$ 10,7 milhões), 
mais premiações. O que cor-
responderia a R$ 600 mil por 
mês apenas em vencimentos. 
Atualmente, o treinador rece-
be cerca de R$ 250 mil. O au-
xiliar Maurício Dulac também 
irá para o clube árabe.

Em 50 jogos no comando 

Odair agradeceu aos torcedores

LUCAS MERCON

do Fluminense, Odair teve 
24 vitórias, 12 empates e 14 
derrotas, com 56% de apro-
veitamento. O time marcou 
75 gols e sofreu 47. Sob seu 
comando, o Tricolor con-
quistou a Taça Rio.

“O Fluminense agradece o 
trabalho realizado por Odair 
Hellmann e Maurício Dulac 
à frente da equipe e lhes de-
seja sucesso em suas carrei-
ras”, afirmou o clube tricolor, 
na nota oficial.

“PROPOSTA IRRECUSÁVEL”
Após o Fluminense confir-
mar ontem a saída do técni-
co Odair Hellmann, o treina-
dor também se manifestou e 
agradeceu o carinho da tor-
cida tricolor. O comandan-
te, que está de malas prontas 
para assumir o Al Wasl-SAU, 
citou a ‘proposta irrecusável’ 
do clube saudita e agradeceu 
Mário Bittencourt e Paulo 
Angioni, que segundo Odair, 
tentaram a permanência do 
treinador.

Chances de título aumentam
Além de vencer, Rubro-Negro vê rivais tropeçarem na rodada

A vitória sobre o Botafogo no 
Campeonato Brasileiro, so-
mado ao tropeço de Palmei-
ras, Internacional, Santos e 
Atlético-MG, aumentou as 
chances matemáticas do Fla-
mengo na competição. Em 
terceiro lugar, a equipe co-
mandada pelo técnico Rogé-
rio Ceni se tornou a segunda 
com mais possibilidades, de 
acordo com o site “Infobola”.

Segundo os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
o Rubro-Negro pulou de 
10% para 14% de chances 
de ser campeão. O líder São 
Paulo é o clube com mais 
possibilidades. Na ponta, 
o Tricolor alimenta 63% de 
chances de título.

Em segundo lugar, com 
um jogo a mais que o Fla-

Ao lado de Pedro, Everton Ribeiro festeja seu gol diante do Botafogo

DANIEL CASTELO BRANCO

mengo, o Galo tem 9%. Em 
seguida, vem o Grêmio, 
com 7%. O Palmeiras tem 

3% e o Fluminense tem 2%. 
Inter e Santos aparecem 
com 1% de possibilidades. 

 nEm situação delicada, o Vas-
co vê o risco de rebaixamento 
no Brasileiro aumentar a cada 
rodada. De acordo com informa-
ções do site “Infobola”, que tem 
cálculos do matemático Tristão 
Garcia, o risco de rebaixamento 
do clube da Colina já é de 39%.

Apenas três clubes têm 
mais riscos de jogar a Série B 
do Brasileiro na próxima tem-
porada que o Vasco. Em primei-
ro lugar, o lanterna Goiás, com 
94%. Depois, vem o Botafogo, 
com 83%, e, em seguida, o Co-
ritiba, com 76%. 

EM 17º LUGAR

Perigo aumenta para o Vasco

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br

Exclusivo!

 n Com a derrota para o Fla-
mengo no sábado, o Botafogo 
tem 83% de risco de queda 
para a Série B, de acordo com o 
site “Infobola”. Segundo os cál-
culos do matemático Tristão 
Garcia, o Glorioso precisa so-
mar 27 pontos para evitar qual-
quer risco de rebaixamento. 

Isso significaria que a equipe 

carioca teria que vencer nove 
das 13 partidas que restam até 
o fim do Brasileiro. No entanto, 
a equipe carioca pode se salvar 
com uma pontuação menor. 
No momento, o clube carioca 
tem 20 pontos, cinco a menos 
que o Sport, primeira equipe 
fora do Z-4. O Glorioso tem um 
jogo a menos.

PENÚLTIMO COLOCADO

Agonia do Glorioso no campeonato
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Neste novo ciclo do 
saque emergencial, 
pedido pode ser feito 
até 31 de dezembro

Prazo para 
sacar até 
R$ 1.045 
do FGTS

A Caixa Econômica Federal 
abriu ontem um novo prazo 
de saque dos R$ 1.045 do FGTS 
emergencial, para os trabalha-
dores que se arrependeram de 
não terem retirado a quantia 
ou que, por algum motivo, não 
conseguiram sacar.

Para receber o valor, é pre-
ciso estar com os dados cadas-
trais atualizados. Os traba-
lhadores que ainda não rece-
beram devem acessar o apli-
cativo FGTS, complementar 
dados cadastrais e solicitar o 
saque. Os valores serão credi-
tados na Conta Poupança So-
cial Digital. A data do crédito 
será informada em seguida. 

Mas atenção: os novos pe-
didos só poderão ser feitos 
até o dia 31 de dezembro. 

Podem ser sacados até 
R$1.045, considerando a 
soma dos saldos de todas 
as contas ativas ou inativas 
no FGTS. Durante todo o 
calendário, foram disponi-
bilizados R$ 37,8 bilhões a 
mais de 60 milhões de traba-
lhadores. Deste valor, R$ 7,9 
bilhões aguardam cerca de 
15 milhões de trabalhadores 
que, até o momento, não so-
licitaram. O Saque Emergen-
cial FGTS foi criado por meio 
da MP 946/20 para auxiliar 
os brasileiros no enfrenta-
mento da pandemia.

AUXÍLIO INDEVIDO

De mais de 7 milhões de be-
neficiários que receberam o 
auxílio emergencial indevi-
damente, somente 5% (200 
mil pessoas) devolveram os 
valores aos cofres públicos. 
As estimativas são do TCU. 

Mais de 1,4 mil vagas de trabalho 
Há oportunidades para auxiliar de atendimento, caixa de loja, enfermeiro, peixeiro, entre outras funções

REPRODUÇÃO INTERNET

A ONG Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, oferece vagas efetivas e extras no Natal

M
ais de 1,4 mil vagas 
de emprego estão 
abertas no Estado 
do Rio. A Prefeitura 

do Rio, por exemplo, oferece 
400 oportunidade, sendo 142 
para pessoas com deficiência e 
reabilitados do INSS e 258 para 
candidatos sem deficiência. A 
Luandre tem outras 450 chan-
ces para cargos como auxiliar 
de atendimento, caixa de loja, 
promotor de vendas, técnico 
de enfermagem, entre outros. 

Já a Comunidade Católica 
Gerando Vidas oferta, até o dia 
12 deste mês, 595 vagas - 266 
para extra Natal e 329 efeti-
vas. As inscrições podem ser 
feitas pelo Facebook (https://
www.facebook.com/sougeran-
dovidas), onde também são 
publicadas as funções ofere-
cidas. A Americanas seleciona 
profissionais para o Programa 
de Supervisor do Varejo para 
atuação na capital e em cida-
des como Duque de Caxias, Ni-
terói, Nilópolis e Teresópolis, 
entre outras. 

De acordo com a Page In-
terim, unidade de negócio do 
PageGroup especializada em 

recrutamento, seleção e admi-
nistração de profissionais ter-
ceirizados e temporários, uma 
em cada três vagas de trabalho 
temporário de fim de ano são 
de companhias que atuam no 
ambiente on-line.

CURRÍCULO

Como montar um bom cur-
rículo? O presidente da Asso-
ciação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH Brasil), Pau-
lo Sardinha, explica que o pri-
meiro ponto é a objetividade. 
“O ideal é compilar as prin-
cipais informações em uma 
página e, caso necessário, não 
ir além de duas folhas. O cur-
rículo deve ser uma ‘isca’, re-
sumindo experiências de des-
taque para atrair a atenção do 
recrutador, e assegurar uma 
melhor chance de ser convo-

cado para o processo seletivo”.
“Um especialista de RH ana-

lisará o currículo e está treina-
do para identificar e checar in-
formações imprecisas. Por fim, 
os candidatos devem ter em 
mente que o currículo neces-
sita estar aderente às atribui-
ções da vaga, podendo ser rea-
lizadas pequenas adaptações, 
de acordo com a posição em 
questão”, esclarece Sardinha.

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

CONFIRA ONDE ESTÃO AS CHANCES

PREFEITURA DO RIO
 NHá oportunidades para repo-

sitor, motorista de caminhão, 
vendedor de calçados, técnico 
de refrigeração (PCD), ascenso-
rista (PCD), torneiro mecânico 
(PCD). Veja outras vagas no 
site da prefeitura (prefeitura.
rio). Os interessados podem 
enviar e-mail para captacaode-
vagas.smdei@gmail.com. Para 
as vagas destinadas a pessoas 
com deficiência, os candidatos 
devem encaminhar mensagem 
para trabalhopcdsmdt@gmail.
com. A prefeitura informou 
que quem não tem experiência 
também pode se inscrever em 
busca de uma colocação. 

LUANDRE 
 N Os candidatos interessados 

devem se cadastrar no site can-
didato.luandre.com.br ou no 
app da Luandre disponível nas 
plataformas iOS e Android. É 
possível encontrar vagas para 
peixeiro, assistente de relacio-
namento, técnico de laborató-
rio, enfermeiro, entre outras.

AMERICANAS
 N P a r a  c o n c o r r e r ,  o s 

candidatos devem ter Ensi-
no Superior completo com 
até dois anos de formação. O 
processo seletivo acontece 
de forma online e é composto 
por triagem curricular, provas 
de Matemática e Português, 
além de entrevistas com ges-
tores e o time de “Gente”. As 
inscrições devem ser feitas 
pelos seguintes sites, de acor-
do com a cidade:

 N Rio de Janeiro (https://lasa.
gupy.io/jobs/510070);

 N Duque de Caxias (https://
lasa.gupy.io/jobs/510325);

 N Paraty (https://lasa.gupy.io/
jobs/511390);

 N Rio das Ostras (https://lasa.
gupy.io/jobs/511369);

 N Niterói (https://lasa.gupy.io/
jobs/511696);

 N Teresópolis (https://lasa.
gupy.io/jobs/531072);

 N Mesquita (https://super-
visordovarejolasa.gupy.io/
jobs/577895);

 N Nilópolis (https://super-
visordovarejolasa.gupy.io/
jobs/577795);

 N Belford Roxo (https://su-
pervisordovarejolasa.gupy.io/
jobs/578217).
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

aguardam o depósito da gratificação natalina, os servidores munici-
pais relatam, em grupos nas redes sociais, que funcionários da Comlurb e celetis-
tas de outras empresas públicas já receberam uma parcela do 13º salário.

ENQUANTO

No Município do Rio, a 
espera pelo 13º continua
Após TCM barrar operação com royalties, prefeitura diz trabalhar para pagar abono

DIVULGAÇÃO

Em ato realizado em novembro, servidores da Educação cobraram o calendário de pagamento do 13º

O 
funcionalismo mu-
nicipal do Rio se-
gue à espera do 13º 
salário, ainda sem 

data de pagamento divulga-
da. A prefeitura apontava a 
antecipação de R$ 1 bilhão 
em receita de royalties como 
saída para o depósito da gra-
tificação. A operação, porém, 
foi barrada pelo Tribunal de 
Contas, devido a impedi-
mentos legais. A gestão Cri-
vella decidiu então não insis-
tir nessa alternativa. E, até o 
momento, não divulgou qual 
ação adotará para quitar o 
abono. “A prefeitura segue 
trabalhando para pagar o 
13º”, informou.

O TCM-RJ ressaltou que 
as verbas dessa transação 
não podem pagar pessoal. E 
também que a medida carac-
teriza-se como operação de 
crédito, o que aumentaria o 
endividamento do município 
no último ano de governo.

A Fazenda, por sua vez, 
afirmou que “não se trata 
de operação de crédito”, mas 
que, “em razão da inseguran-
ça jurídica decorrente dessa 
divergência” e ao período de 
transição, “entendeu não ser 
mais oportuna a operação 
neste momento”.

 n Os deputados da Assembleia 
Legislativa do Rio se reúnem 
hoje, às 13h, no colégio de líde-
res, para alinhar as emendas ao 
projeto de lei que prevê a aber-
tura de mais um Refis (pro-
grama de refinanciamento de 
dívidas de ICMS que empresas 
têm com o estado). Haven-
do consenso, o presidente da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ), Márcio Pacheco 
(PSC), apresentará o substitu-
tivo ao texto, que, em seguida, 
será votado no plenário.

A avaliação é de que não 
haverá obstáculos para a pro-
posta ser aprovada. Com isso, 
o Estado do Rio terá aval para 
lançar o programa, que reduz 
multas e juros sobre os valores 
de dívidas. Os últimos que fo-
ram oferecidos geraram receita 
em torno de R$ 1 bilhão.

Presidente da Comissão de 

Tributação da Alerj, Luiz Pau-
lo (sem partido) avalia que o 
programa poderá atrair muitos 
devedores. “Verificando outros 
Refis, em outros momentos em 
que a dificuldade talvez fosse 
até maior do que hoje, acho 
que o programa, que reduz 
multas e juros em até 90%, 
vai atrair adesões”, observou.

Pelo texto enviado pelo go-
verno, a adesão será em até 60 
dias após eventual aprovação 
do texto. Secretário de Fazen-
da, Guilherme Mercês já havia 
ressaltado que, com a medida, 
o Rio vai recuperar receitas. 

“É uma oportunidade de o 
estado recuperar as receitas 
pelo não pagamento de im-
postos por conta da pandemia, 
e também para as empresas 
se regularizarem e voltarem a 
pagar impostos”, declarou o 
titular da Fazenda.

REFORÇO DE CAIXA NO ESTADO

Colégio de líderes define Refis

Terceirizados são alertados sobre risco
 > Nos bastidores, indicam 

que poderá ocorrer nes-
sas últimas semanas de 
dezembro o mesmo cená-
rio que aconteceu no fim 
do ano passado: terceiri-
zados sem receber seus 
pagamentos e servidores 
públicos sem saber quan-
do terão o 13º na conta.

Fontes afirmam ainda 
que, para honrar a obrigação 
com o funcionalismo, outras 
despesas poderão ser afeta-
das. Em alguns hospitais 
geridos por Organizações 
Sociais, por exemplo, gesto-
res chegaram a informar aos 
funcionários (como os técni-
cos de enfermagem e enfer-

meiros) que não há data 
para o depósito dos ven-
cimentos de novembro. O 
mesmo alerta foi feito em 
relação ao 13º salário.

Ou seja, um quadro 
igual ao que atingiu o Rio 
no fim de 2019, com as 
OSs entrando na Justiça 
para o arresto das contas.

Reunião dos parlamentares para discutir emendas será às 13h

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

EDITAL DE CENSURA
PÚBLICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº 3268/57, e
regulamentada pelo Decreto nº 44.045/58, tendo em vista a decisão prolatada
nos autos do Processo Ético-Profissional CREMEB n º 140/2014, julgado na
3 ª Câmara do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, torna
pública a aplicação da penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO
OFICIAL, prevista na alínea "c" do art.22 da mencionada Lei, por infração aos
artigos 1º e 32 do Código de Ética Médica ( Resolução CFM n° 1931/2009) ao
DR. ALLYSON TENÓRIO CAVALCANTI DE OLIVEIRA, CRM/BA n° 21.371 e
CRM/RJ nº 52 70573-0.

Rio de Janeiro, 08 de dezembro de 2020.

CONSELHEIRO WALTER PALIS VENTURA
Presidente do CREMERJ
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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
 

aDVOCaCIa T.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídi-
ca comprovada! Atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton Tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

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
 

CamareIra V/TeXTO
Recepcionista e Copeiro. Ho-
tel contrata com experiência.  
Enviar currículo para:  roge-
rio45u@gmail.com
 
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
 



Aline Riscado tem 
deixado os 
internautas de 
queixos caídos com as 
últimas fotos que tem 
postado no seu 
Instagram. A atriz e 
apresentadora deu 
uma surra de beleza 
ao exibir o corpão em 
um clique bem cedo 
dentro do quarto de 
um hotel chiquérrimo, 
em Tulum, no México. 
“Despertando em um 
dos quartos mais 
lindos que já estive!”, 
escreveu a estrela na 
legenda usando um 
biquíni mínimo 
vermelho. O registro 
deu ainda mais 
destaque para suas 
curvas avantajadas, 
além de sua 
cinturinha micro.

FábiaOliveira

SHOW DE BELEZA

ALINE RISCADO DÁ 

NOS BASTIDORES

Ex-cinegrafista de ‘A Fazenda’ 

conta aos colegas de sua demissão

REPRODUÇÃO IN
STA

GRAM

E
sta coluna de apenas seis leitores descobriu 
detalhes dos bastidores da demissão do 
cinegrafista de ‘A Fazenda’. Sim, caro leitor, 

ele não só foi afastado, como também desliga-
do em definitivo da atração. A punição ao ope-
rador de câmeras em questão aconteceu após 
uma conversa entre a equipe de imagem ter 
vazado e o participante Biel ter entendido que 
era uma bronca direcionada a ele. Os colegas de 
trabalho do profissional, é claro, ficaram indig-
nados com a situação. Em áudios aos quais 
esta colunista teve acesso com exclusividade, o 
câmera, que tem mais de 60 anos e, segundo 
os colegas da emissora, tem um filho portador 
de necessidades especiais (Síndrome de 
Down) em casa, conta detalhes de como foi 
sua demissão. 

“O Bonfim acabou de entrar em contato 
comigo e me dispensou realmente da Fazenda. 
Não faço mais parte do projeto que está chegando ao final e nem vou 
mais retornar à Fazenda. Eles vão marcar um dia para eu ir aí buscar 
minhas coisas que estão no armário. Vão entrar em contato pra fazer o 
distrato e modificar a nota fiscal que eu fiz com aqueles valores finais 
que eu fiz, porque a Fazenda com esticada. Vou ter que desmembrar a 
nota e fazer o valor correto só dos dias que vou trabalhar. Me dispensou 
e não faço mais parte do projeto.”

Aos colegas de trabalho, ele chegou a demonstrar esperança de que 
Record o chamasse de volta para trabalhar no reality, já que os próprios 
participantes ficaram indignados com seu desligamento. “Quando 
estava passando o vídeo informativo, quando apareceu minha voz 

falando ‘para de acelerar a câmera, caralh*’ , a co-
municação foi feita direto ao DTV e o cinegrafista 
reclamando que estava sendo acelerado. E foi bem 
na hora que o Biel escutou. Que não tem nada a ver 
com o participante. A Lidi estava lendo para todos 
eles. Aí a Lidi pegou e disse: ‘tá vendo, fez o profissio-
nal perder o emprego. Isso está errado’. O Lipe tam-
bém fala: ‘Sacanagem fazer isso, um pai de família 
perder o emprego em pleno Natal. A Jojo fala: ‘Produ-
ção, traz o rapaz de volta. Poxa, que isso? Sacana-
gem’. E aí o Biel também falou: ‘Estou me sentindo 
responsável, muito triste pelo que eu fiz’. Então, va-
mos ver no que vai dar’, diz o ex-funcionário.

Segundo os funcionários que trabalham nos basti-
dores de ‘A Fazenda’, o diretor do horário teria ouvido o 
áudio vazado na mesma hora e viu que não tinha sido 
para Biel. Ainda segundo relatos, o tal diretor do horá-
rio teria conversado com o câmera demitido e teria dito 
a ele para ficar tranquilo que nada aconteceria com ele.

A Record contou aos confinados, através de um aviso lido pela fazen-
deira Lidi Lisboa, que enquanto Biel trocava de microfone no closet, um 
cinegrafista ficou irritado com o diretor de imagem e o xingou em voz 
alta. “Atenção! Ontem, enquanto Tays e Biel estavam no closet, por 
ordem do diretor de imagens, o operador de câmera se deslocou para o 
espelho de câmera do closet. Em uma conversa com o diretor de ima-
gem, o cinegrafista respondeu: ‘Para de acelerar a câmera, caralho’. Essa 
foi uma conversa interna, sem relação nenhuma com Biel ou qualquer 
outro participante de A Fazenda”, explicou a produção do reality rural, 
que mesmo assim optou pela demissão do profissional.

Procurada, a Record disse que não irá se manifestar sobre o assunto.

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

REPRODUÇÃO PLAYPLUS 

Após ficar solteira de novo depois de toda polêmi-

ca de traição que envolve seu ex-marido, Rogério 

Fernandes, a ex-BBB Ivy Moraes está de volta à 

Goiânia. Como a própria morena já havia dito, ‘o 

trabalho e a vida continuam. E como Ivy (vestido 

preto) não tem tempo para baixo-astral, ela mar-

cou presença em um evento neste fim de semana, 

na cidade do pequi, que teve show de Mumuzinho 

e participação de Eri Johnson.

SEM TEMPO PARA 

BAIXO-ASTRAL
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GARDÊNIA CAVALCANTI 
MADRINHA DO SANTUÁRIO 
DO CRISTO
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NÃO TEM VOLTA

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

R
EP

R
O

D
U

ÇÃ
O

POR AÍ
 n A multimarca 

de roupas e aces-
sórios MJordan 
fechou parceria 
com o vocalista 
do grupo Reve-
lação, Jhonatan 
Alexandre, que 
também é so-
brinho do sam-
bista Xande de 
Pilares.

 n O restaurante 
oriental Hachiko 
Contemporâneo 
inaugura hoje 
uma filial na 
Barra da Tijuca, 
na Avenida Erico 
Verissimo.

Recentemente a influencer Suzy Cortez trocou as próteses de silicone dos  seios 
depois que elas romperam. Mas, o que ninguém soube foi o drama da modelo e ex-
Miss Bumbum com a cirurgia de emergência.  
 “Não quis divulgar, na época, porque fiquei muito assustada. As próteses 
romperam e eu tive que operar de emergência porque era um tipo de material que 
liberava uma substância cancerígena na corrente sanguínea e eu poderia até ter 
morrido. Fiquei muito apavorada! Graças a Deus a cirurgia deu certo, os médicos 
agiram rápido e, hoje, estou totalmente restabelecida, fora de perigo e feliz com o 
resultado”, conta.  
 Campeã da primeira edição do Miss Bumbum World, ano passado, na Cidade do 
México, Suzy vem faturando alto compartilhando fotos sensuais e outros 
conteúdos só para maiores de 18 anos no canal que ela criou na plataforma 
OnlyFans. A influenciadora cobra em Euro.

EX-MISS BUMBUM QUASE 
MORRE COM SILICONE

A apresentadora Gardênia Cavalcanti é a nova madrinha do Santuário Cristo 

Redentor. A convite do reitor do Santuário, Padre Omar, agora ela faz parte do 

time de mulheres que ajudam os mais necessitados e está a frente do bazar 

beneficente online ‘O Sol’, que será realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, na 

obra social ‘O Sol’, com renda revertida para o projeto social. Gardênia afirma 

que, como madrinha, vai contribuir mais ativamente. “Muitos veem o Cristo 

Redentor apenas como um monumento turístico. Eu me apaixonei pelo Cristo e 

todos os projetos sociais que abraçam os menos favorecidos, em uma corrente 

de amor e paz, unidos para doar alimentos nesse momento tão delicado, além 

de tantos outros projetos para qualificar, atender, dar luz aos que precisam. As-

sim como nos ensinou Jesus, o Padre Omar Raposo tem uma responsabilidade 

social muito grande, e fico muito feliz de fazer parte para que mais vidas sejam 

abençoadas diariamente.” 

O bazar beneficente será transmitido ao vivo pelo Instagram da obra social (@

osolartesanato) e pelas mídias sociais do Padre Omar (@padreomaroficial). 

Tietando a sandália
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Luísa Sonza foi supreendida com o pedido de um fã. Ao encontrar sua ídola, 
um rapaz, segundo o fã clube da cantora, teria pedido uma foto. Até aí, nada 
demais, a não ser pelo fato de o pedido de foto ter sido para a sandália da 
Luísa Sonza. E a coluna explica o motivo: Luísa tem uma sandália avaliada em 
cerca de R$ 13 mil. A artista costuma usar o acessório em muitas ocasiões 
especiais e sem se importar de repeti-la. Foi assim que a sandália ganhou 
fama na internet. Gente como a gente, Luísa já disse uma vez que não se 
importa em repetir a peça quantas vezes achar necessário: “Gente, muito cara 
a sandália. Vou usar até arrebentar”, disse a cantora. E errada ela não está!

TEM MÁGOA DE JUNNO

MARA MARAVILHA 
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REPRODUÇÃO

Em entrevista ao canal TV Caco Rodrigues, no Youtube, Mara Maravilha revelou ter mágoa do Junno 

Andrade, marido da Xuxa. “Ele é uma mala. Eu estava muito mal, meu filho e meu marido com Covid e o 

povo veio falar que o Junno fez gracinha”, disse Mara, ao relembrar o registro do encontro de Xuxa, Angé-

lica e Eliana, do qual a apresentadora do SBT ficou de fora. Junno comentou que o vídeo (do encontro) 

estava ‘Maraaaa’ e os internautas entenderam que o comentário do cantor, que também estava presente 

no encontro, seria uma indireta para Mara, que mais uma vez foi excluída pelo trio de apresentadoras.

Mayra Cardi fez uma revelação ao assumir que o ex-marido, Arthur Aguiar, é bom de cama. Segundo a 
coach, o ator é PHD em sexo e ela acredita que será difícil encontrar outro parceiro que acompanhe o 
ritmo sexual do ex. “Eu acho que vou ter dificuldade de achar alguém assim, porque o rapaz era PHD no 
negócio. Ninguém vai conseguir alcançar, porque o ritmo ali não tem como alcançar, não”, diz Mayra. 

PHD EM SEXO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

Mãe de Rodrigo e Diego Saldanha e ainda dona da 

empresa ‘Os Abelhudos Produções Artísticas’, Sônia 

Saldanha rebate as acusações da ex-integrante do 

trio infantil famoso na década de 80. Tatiana Pi-

nheiro acusou o grupo de traição por ter deixado ela 

de fora de um projeto de retorno de ‘Os Abelhudos’. 

“Não existe nada disso. Eles regravaram duas canções 

como uma diversão, uma brincadeira que, por sinal, 

ficou bem bacana com um arranjo moderno e os fãs 

adoraram. Mas, não tem projeto nenhum de volta do 

trio e por isso ela não foi passada para atrás’, esclare-

ce Sônia que também rechaça a questão da saída de 

Tatiana do grupo. 

 “Ela saiu porque quis. Outra coisa, os pais não briga-

vam e eles só discutiam assuntos profissionais como 

por exemplo a questão da divisão dos ganhos. O pai 

dela queria dividir 50% para Tatiana e 50% para os 

meninos porque eram irmãos. Eu não achei justo e 

ficou 33% para cada”, finaliza Sônia Saldanha.

O DIA I TERÇA-FEIRA, 8.12.2020    13



14    TERÇA-FEIRA, 8.12.2020  I  O DIA

OPINIÃO
CRÔNICAS E ARTIGOS

DEPARTAMENTOS: 
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COLUNA

ESPLANADA

 N Deveu-se à pressão - principalmente das redes so-
ciais, de acadêmicos e juristas – a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) que barrou a possibilida-
de de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP). Após o início do julgamento, na última 
sexta-feira, com quatro votos favoráveis à recondu-
ção dos democratas, pesou a repercussão no fim de 
semana de que a Corte se inclinava para atropelar 
(“driblar”) a Constituição que veda, expressamente, 
a reeleição nas duas casas. O placar favorável a Maia 
e Alcolumbre foi revertido 48 horas depois do início 
do julgamento, com votos dos ministros Marco Auré-
lio Mello, Cármen Lúcia, Rosa Weber, Luís Barroso, 
Edson Fachin e Luiz Fux (presidente).

Atalho  
 N“Não compete ao Poder 

Judiciário funcionar como 
atalho para a obtenção fa-
cilitada de providências 
perfeitamente alcançáveis 
no bojo do processo políti-
co-democrático”, sublinha o 
voto do presidente do STF.

Bloco
 NLogo após o resultado do 

julgamento do STF, deputa-
dos alinhados ao presiden-
te Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
retomaram a articulação 
para tentar formalizar o 
quanto antes o bloco que, 
além do DEM, pode contar 
com MDB, PSDB, PV e Ci-
dadania para a disputa ao 
comando da Câmara, em 
fevereiro.

Votos
 NCaso o bloco se confirme, 

o próximo passo do gru-
po de Maia é tentar atrair 
a oposição – resistente 
a qualquer candidatura 
apoiada pelo Palácio do Pla-
nalto. Juntos, PT, PSB, PDT, 
PCdoB e PSOL reúnem 132 
deputados. São necessários 
257 votos dos 513 deputados 
para garantir a eleição, em 
primeiro turno, na Câmara. 

Apoio  
 NO MDB, que apoiou Davi 

Alcolumbre na tentativa 
de buscar a reeleição, ago-
ra espera reciprocidade do 
democrata para emplacar 
um parlamentar do partido 
na sucessão do comando do 
Senado.

Disputa
 NDos nomes que despon-

tam para a disputa, Re-
nan Calheiros (MDB-AL) 
não tem unanimidade em 
toda a bancada. O senador 
Eduardo Gomes (MDB-
TO), líder do governo no 
Congresso, é potencial can-
didato com apoio do Palá-
cio do Planalto.

Auxílio 
 NA duas semanas do reces-

so do Congresso, o governo 
ainda não tem definida a 
alternativa para substi-
tuir o auxílio emergencial 
que acaba neste mês. As 
reformas (tributária e ad-
ministrativa) e projetos 
econômicos – com a PEC 
do Pacto Federativo - tam-
bém travaram em meio às 
disputas antecipadas pelas 
presidências da Câmara e 
do Senado. 

Devolução 
 N Dos 7 milhões de bene-

ficiários que receberam 
o auxílio emergencial in-
devidamente, apenas 200 
mil devolveram os recur-
sos que somam, até agora, 
cerca de R$ 1 bilhão – se-
gundo relatório atualiza-
do do TCU. O Ministério 
da Cidadania envia co-
branças por mensagem de 
celular para 2,6 milhões 
de pessoas. 

Vazamentos
 N Ex-ministro da Saúde, 

Alexandre Padilha (PT-SP) 
vai cobrar explicações da 
pasta sobre os recentes 
vazamentos de dados pes-
soais de milhões de brasi-
leiros. “É de uma gravida-
de sem tamanho”, resume.

Racismo
 N A Justiça determinou 

que o Atacadão S.A., do 
Grupo Carrefour, ado-
te medidas contra atos 
discriminatórios. A ação 
partiu do MP do Trabalho 
após uma funcionária de 
uma unidade, no Rio, de-
nunciar que encontrou 
o avental que costumava 
utilizar escrito com a frase: 
“só pra branco usar”. 

Em alta
 N O empreendedorismo 

feminino ganha força em 
2020. Pesquisa da startup 
Me Poupe!, de educação fi-
nanceira, aponta que 58% 
dos negócios iniciados du-
rante a pandemia são co-
mandados por mulheres.

PRESSÃO

RECADO  

 N No voto que selou 
o resultado contrário 
à reeleição, Fux reafir-
mou a crítica que fizera 
na abertura da Sema-
na Virtual Jurídica e de 
Gestão Empresarial, em 
novembro, contra a ju-
dicialização da política. 

“O Brasil ainda 
finge normalidade 
mesmo depois de 
ter presenciado um 
dos crimes políticos 
mais bárbaros do 
mundo”

A obesidade chama atenção e já 
é tratada como um problema 
de saúde pública. Conforme 

dados do Ministério da Saúde, 55,7% 
dos brasileiros estão acima do peso 
e 19,8% estão obesos. O excesso de 
peso e a obesidade também estão 
relacionados ao câncer de mama, 
em diferentes aspectos. Alguns estu-
dos demonstraram que, após o tra-
tamento, muitas mulheres ganham 
peso, sendo ruim para a saúde como 
um todo e, também, para o acompa-
nhamento do câncer.

 O aumento de peso ao longo do 
tratamento oncológico é decorrente 
de diversos motivos, como menopau-
sa precoce decorrente do tratamen-
to medicamentoso, por mudanças 
no metabolismo, por redução de 
atividades físicas e, até mesmo, por 
necessidade de uso de corticoides, 
elevando o apetite e provocando a 
retenção de líquidos. Há alterações 
na estrutura corporal e a perda de 
massa magra que cede espaço ao acú-
mulo de gordura.

M il dias. Para além de exigir-
mos respostas a esta exe-
cução, sabermos os man-

dantes, é preciso aprofundar alguns 
debates em diversos campos, a par-
tir dessa morte. A primeira eleição 
municipal após a execução de Ma-
rielle Franco se deu sem repercus-
são institucional integrada entre 
poderes, em quaisquer esferas, mes-
mo após a grande reverberação in-
ternacional do caso. 

Nem o campo político e tampouco 
o campo jurídico orquestraram res-
postas dentro de suas competências, 
para além de ações individuais que 
partiram de parlamentares negras, 
destacando aqui a consulta ao TSE 
sobre a proporcionalidade de negros 
e negras ao fundo eleitoral de autoria 
da deputada federal Benedita da Sil-
va (PT-RJ) e o PL 5.295/2020, que tra-
ta do enfrentamento à violência po-
lítica contra mulheres, de autoria da 
deputada Talíria Petrone (PSOL-RJ). 

Para além disso, pouquíssimo de-
bate sobre o enfrentamento às milí-
cias organizadas, diretamente envol-
vidas na execução da parlamentar, 
destacando por exemplo o uso de 
inteligência policial e o controle de 
armamento nacional. 

Não há debate público sobre a 
proteção das futuras parlamenta-
res mulheres no Rio de Janeiro e no 
Brasil. Das quase nove mil vereado-
ras eleitas nacionalmente, apenas 
6,3% são mulheres negras e essas 
mulheres não tem nenhum recurso 
de acompanhamento de suas tra-
jetórias, suporte institucional para 
garantir sua integridade física e 
mental. Ou seja: o Brasil ainda fin-
ge normalidade mesmo depois de ter 
presenciado um dos crimes políticos 
mais bárbaros do mundo.

É tempo de não sermos interrompidas

Aumento de peso tratando câncer de mama
Annamaria 

Massahud 

pres Soc. Bras. 
Mastologia - MG

 Tainá de Paula 

vereadora eleita 
pelo PT do Rio

 A elevação do peso significativo 
após o diagnóstico de câncer de mama 
é um problema maior do que se pen-
sa. Um artigo publicado pelo BMC 
Cancer, em fevereiro de 2020, apon-
ta que no período de dois anos após 
o diagnóstico de câncer de mama, a 
taxa de sobrepeso/obesidade cresceu 
de 48,5% para 67,4%. A taxa de obesi-
dade, sozinha, quase dobrou, de 17% 
para 32%. A maioria das mulheres 
(63,7%) relatou ganhar peso após o 
diagnóstico, com um aumento médio 
de 9kg, ocorrendo, principalmente, 
em um ano do diagnóstico. Os acha-
dos são preocupantes, porque o ganho 
de peso antes e depois do diagnóstico 
de câncer de mama tem sido associa-
do a aumento da morbimortalidade. 

A icônica frase de Marielle “Não 
serei interrompida”, ecoa ainda em 
meio ao cenário de incerteza e preo-
cupação, pois interromper corpos 

negros e cerca-los de múltiplas vio-
lências é um modo operante da so-
ciedade brasileira, tendo em vista 
os casos bárbaros de João Alberto 
e mais recentemente das meninas 
Emily e Rebeca.

O papel de uma parlamentar de 
origem popular, negra, mãe, bisse-
xual que se torna a quarta vereadora 
negra da história carioca com a mes-
ma idade que Marielle vai resultar, 
sem dúvida, em reverberar e multi-
plicar legado, propor uma legislatura 
perto das grandes maiorias subrepre-
sentadas, permanecer viva e gritar…

Quem mandou matar Marielle 
Franco?

As mulheres com maior peso no diag-
nóstico parecem apresentar um risco 
aumentado, porém aquelas que estão 
dentro da faixa de peso saudável no 
diagnóstico, mas que ganham peso, 
enfrentam um risco maior de recidiva 
do câncer de mama.

 A preocupação não deve estar ligada 
à aparência física e, sim, à saúde em ge-
ral, uma vez que o controle alimentar 
não se refere somente à estética, mas às 
doenças desenvolvidas decorrentes do 
excesso de peso, como o surgimento de 
pressão alta e doenças cardíacas.

 Não existe segredo em manter o 
peso durante o tratamento do cân-
cer de mama. É preciso se alimentar 
de forma equilibrada, por vezes após 
orientações fornecidas por nutrólogos 
ou nutricionistas e praticar atividade 
física regularmente, possibilitando 
ao organismo reconstruir os tecidos 
saudáveis e massa muscular. Os cui-
dados de vida saudável melhoram a 
disposição ao tratamento, aumentam 
a tolerância aos efeitos colaterais da 
quimioterapia e elevam a qualidade 
de vida consideravelmente. O contro-
le do peso ao longo do tratamento é 
fundamental para uma boa recupe-
ração com maior qualidade de vida e 
sobrevivência ao câncer de mama. O 
melhor é se cuidar.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Empresas  do setor de energia do Brasil podem participar do Programa 
de Certificação do Great Place to Work Brasil até dia 10. #Quod, empresa 
de inteligência de dados, será responsável pelo fornecimento de soluções 
antifraude para o Pix. # Dani Coimbra canta com Banda Limitz em bene-
fício do Pró-Criança Cardíaca, no Belmont Copacabana Palace, no Mirror 
Fashion Day 2020, dia 21. # Tatiana Alessio de Britto, doutora em Econo-
mia pela Universidade de Brasília, lança, no dia 10,  o livro “Neutralidade de 
Redes - Mercado de Dois Lados, Antitruste e Regulação”. # Estudo sobre 
intolerância à lactose, dos alunos da Escola Regina Coeli, em Sorriso (MT), 
partiu domingo do Cabo Canaveral para a  Estação Espacial Internacional. 

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou 
financeira. Envio de sugestões para reportagem@colunaesplanada.com.br

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

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

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

“A elevação do peso 
significativo após 
o diagnóstico de 
câncer de mama é 
um problema maior 
do que podemos 
pensar”

ARTE O DIA
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Protagonista de filme natalino em cartaz, Luis Lobianco 

destaca valores como solidariedade e respeito, tratados 

no longa, que tem elenco infantil e muita aventura

CONTAGEM 

F
ilme com direito a Papai Noel, neve, aventura e bas-
tante diversão é o desejo de toda criança – e dos adul-
tos também – nas festas de fim de ano. Se o longa 
for brasileiro, melhor ainda. ‘10 Horas Para o Natal’, 

primeira produção nacional a chegar às salas de cinema 
em 2020, reúne tudo isso e muito mais. Em exibição desde 
a última quinta-feira, o longa traz o lúdico e a emoção para 
toda a família em um ano tão complicado.

“A gente filmou no ano passado e não imaginava o que po-
deria acontecer, mas o filme fala de valores universais, como 
solidariedade e respeito, que são importantes neste ano difí-
cil em que a gente esteve longe dos amigos e dos familiares. 
Muitas fichas caíram sobre o quanto são importantes as 
relações e o contato presencial. O filme chega na hora certa 
para coroar esses sentimentos que ficaram mais evidentes”, 
destaca o ator Luís Lobianco, protagonista do filme.

Na história, as crianças Julia (Giulia Benite), Miguel (Pe-
dro Miranda) e Bia (Lorena Queiroz) estão cansados de pas-
sar o Natal na casa entediante da tia-avó e fariam tudo para 
ter de volta a alegria da festa que era organizada pelos pais, 
Marcos Henrique (Lobianco) e Sonia (Karina Ramil), antes 
de se separarem. Para realizar esse sonho, as crianças de 11, 
9 e 7 anos decidem ir à luta sozinhos para produzir a ceia 
perfeita e unir os pais, mas eles só possuem dez horas para 
o banquete. É nesse momento que as aventuras acontecem!

“Além da fantasia, o filme discute o papel do homem na 
sociedade e mostra o que, em especial, as mulheres estão 
exigindo hoje: que os homens assumam as suas responsabi-
lidades de pais. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil, as 
mulheres têm de dar conta da casa toda. O meu personagem 
passa por essa transformação, é um cara super acomodado 
que, na hora, entende o apelo dos filhos e cai essa ficha, que 
ele precisa ter responsabilidade também”, destaca Lobianco.

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

MALHAÇÃO

 n Todos rezam por Anderson no 
hospital. Noboru conforta Tina. 
Mitsuko avisa que Anderson está 
fora de perigo, e Nena agradece 
a médica. Tato desabafa com Fio 
sobre a suposta gravidez de K2. 

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Ester diz a Alberto que não 
desistirá do divórcio e avisa que 
pensará se volta para sua casa 
por causa de Laurinha. Hélio 
pede a Quirino para ensiná-lo a 
jogar xadrez. Carol alerta Mila.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha confessa que beijou 
Beto, e Apolo afirma que não 
consegue perdoá-la. Carmela re-
gistra a briga dos dois. Penélope 
não resiste à sedução de Henri-
que, e os dois ficam juntos.

 n Tobias se irrita ao saber que 
Olympia foi amante de seu pai. 
Miguel fala com Oxente sobre 
seu plano de se afastar. Droga-
do, Antônio Júnior é furtado nas 
ruas. Miguel se despede de Hugo.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Ernestina corta a luz do orfa-
nato ao anoitecer e diz que não 
quer ouvir a voz das crianças. 
Clarita segue Beto com a ajuda 
de Tobias. Érica beija Beto.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ritinha aceita reatar com Ruy. 
Zeca e Jeiza namoram. Ruy exige 
que Ritinha não deixe o filho 
perto de Zeca. Dantas desconfia 
de que Bibi pelo incêndio.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O atores mirins Giulia Benite, Lorena Queiroz e Pedro 

Miranda em cena de ‘10 Horas Para o Natal’
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TRABALHO DIVERTIDO
O tempo é o grande antagonista dessa fantasia que se passa 
em um Natal atípico e com temperaturas amenas em São 
Paulo. Com muita ação e aventura, Lobianco diz ter reali-
zado um desejo antigo de gravar uma produção natalina 
no Brasil.

“Filmar essa correria com as crianças em plena 25 de 
Março, em São Paulo, foi muito divertido e virei criança 
também. Nunca imaginei que eu ia fazer um filme assim 
porque eles são sempre americanos ou ingleses. Teve até 
neve, sabe?”, revela o ator, que diz ter se sentido em casa 
nas gravações: “Tive a sorte de ter companheiros muito 
profissionais. As crianças queriam brincar o tempo todo. 
Morro de saudade delas e da Karina, uma amiga talentosa 
que já vem desde o Porta dos Fundos”.

ENTRETENIMENTO COM SEGURANÇA
Apesar de ter trabalhado remotamente na quarentena, 
Lobianco foi diagnosticado com covid-19, mas ficou assin-
tomático. O ator acredita que as pessoas devem se divertir 
com consciência e não perder os cuidados com a proteção 
em relação ao vírus, como usar máscara, álcool em gel e 
evitar aglomeração.

“As pessoas devem sair se elas se sentirem confortáveis 
e precisam exigir entretenimento com segurança, além de 
usar máscara. Eu, por exemplo, fiquei assintomático e os 
médicos falaram que foi por sempre me cuidar e, prova-
velmente, ter contato com uma carga pequena do vírus”, 
ressalta Lobianco, que também divulga o filme ‘Carlinhos 
e Carlão’, do Amazon Prime Video, e a oitava temporada da 
série ‘Vai Que Cola’, do Multishow.

Reportagem do estagiário Filipe Pavão, sob supervisão de Tábata Uchoa 

Luís Lobianco: “Filme chega na hora certa”

Lobianco com as crianças na produção natalina

REGRESSIVA 
PARA O NATAL



Horóscopo

Aproveite para focar no trabalho ou buscar um novo 
emprego. Ouça mais a sua intuição. Você e o par 
estarão em sintonia, aproveite. Paquera pode não 
correr como espera.

A Lua garante grandes novidades na vida pessoal. Por 
outro lado, as amizades apresentam tensões. 
Demonstre seu romantismo. Pode se apaixonar por 
alguém de longe.

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: abricó, acento, africano, anel, antera, arco, bário, beira, brio, 
canteiro, ceia, cofre, coreano, ético, fábrica, focal, foice, freio, frito, iate, 
lábio, lacre, lateral, leite, lenta, ótica, rosto, social, sofá, teia.

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

Podem surgir surpresas em assuntos envolvendo a 
família ou a carreira profissional. Você tem tudo para 
seduzir quem deseja na paquera. O romance está 
protegido, aproveite.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Terá pique para cuidar de assuntos pendentes. Os 
astros enviam as melhores energias para os 
relacionamentos, sejam pessoais ou amorosos. Tenha 
atenção com a saúde.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Assuntos ligados a dinheiro ganham destaque nesta 
terça, coloque as contas em dia. Cuide da saúde. 
Paquera pode dar certo. Talvez precise fazer sacrifícios 
na vida a dois.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai contar com uma ajuda da sorte para cuidar dos 
seus interesses pessoais. As finanças estão em 
destaque, controle o dinheiro. No amor, é hora de 
acertar as diferenças.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai se concentrar na família e em casa. Uma grana que 
não esperava pode cair no seu colo, evite gastar de 
uma vez. A conquista promete ser animada. Seu 
charme marca o romance.

LIBRA
23/9 a 22/10

Bom momento para esclarecer mal-entendidos, 
especialmente com os amigos. Um flerte sem 
compromisso pode surpreender e acabar virando algo 
sério. Abra seu coração.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Você vai manter o foco no trabalho com facilidade 
hoje. Terá boas oportunidades de encher o bolso, fique 
atento. A Lua promete mais leveza e calmaria nos 
assuntos do coração.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Terá dose extra de disposição para encarar os desafios 
do dia! Se está a fim de alguém, será fácil de se 
aproximar. Animação e companheirismo favorecem o 
relacionamento amoroso.

Sua intuição está fortalecida, se andava com a pulga 
atrás da orelha, é a hora de investigar. Clima de 
mistério agita a paquera. Astral leve a dois, 
surpreenda o par.

Você estará mais sociável e pode ampliar seus 
contatos com pessoas de fora. Trabalhe em equipe. A 
companhia dos amigos levanta o astral. O sexo 
promete pegar fogo.

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

Faustão 
reclama das 
baixas na 
‘Dança dos 
Famosos’
O ‘Domingão do Faustão’ não vem 
conseguindo executar o planeja-
mento previsto para o quadro 
‘Dança dos Famosos’. No último 
domingo, o apresentador Fausto 
Silva abriu o programa com um 
desabafo e um pedido de descul-
pas sobre as baixas do elenco. 
Faustão revelou que, por motivos 
diversos relacionados à pande-
mia da covid-19, Marcelo Serra-
do, Lucy Ramos e Bruno Belutti 
não participariam das semifinais.

“Nós já tivemos as saídas de 
Marcelo Serrado, agora Lucy Ra-
mos e Bruno Belutti, cada um 
com um problema, seja com pro-
fessor ou algum parente contami-
nado. Domingo que vem, talvez, 
esses três estejam aqui”, disse o 
apresentador.

Faustão também lamentou ou-
tros desfalques como o de Felipe 
Titto e relembrou que o quadro 
começou com 12 participantes, 
mas eles tiveram de fazer diver-
sas alterações. O apresentador 
pediu desculpas ao público: “A 
gente pede desculpas ao públi-
co telespectador, mas realmente 
essa pandemia está atrapalhan-
do a vida de muita gente. Atrapa-
lhando até a sua alegria aqui na 
‘Dança’”.

Segundo Faustão, a final do 
‘Dança dos Famosos’ será em 20 
de dezembro, com apresentações 
de valsa e tango. Ainda não há cer-
teza sobre o retorno dos famosos 
afastados.

Remake de 
‘Pantanal’ 
deve estrear 
no segundo 
semestre 
de 2021
O aguardado remake da novela 
‘Pantanal’, anunciado pela Globo 
há alguns meses, vai sair apenas 
no segundo semestre de 2021.

Segundo informações do colu-
nista Flávio Ricco, do R7, a emis-
sora deve começar as gravações 
em abril do próximo ano, apesar 
das datas ainda estarem incertas 
devido aos atrasos por conta da 
pandemia do novo coronavírus.

‘Pantanal’ foi exibida original-
mente na Rede Manchete, em 
1990, escrita por Benedito Ruy 
Barbosa. O remake será roteiri-
zado pelo neto do autor, Bruno 
Luperi, e dirigido por Rogério 
Gomes. 

Nomes como Rafael Cardoso 
e Antônio Fagundes já estão re-
servados para o elenco, que ain-
da não tem a intérprete da nova 
Juma Marruá. O papel que lan-
çou Cristiana Oliveira à fama se-
gue em disputa nos bastidores da 
emissora. Cristiana sugeriu que 
o papel fosse para uma atriz do 
Mato Grosso. Outras atrizes já fo-
ram cotadas, como Giullia Busca-
cio e Rafa Kalimann.

DIVULGAÇÃO
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