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 32
 PÁGINAS 
NO TOTAL

RIO DE JANEIRO, P. 5

IPTU: OS DESCONTOS 
EM NITERÓI, SÃO 
GONÇALO, NOVA  
IGUAÇU E MUITO MAIS

Primeira brasileira a ser vacinada 
mora em Londres. No Rio, idosa 
morre após 12 dias à espera de UTI

COVID

COLAPSO: TODOS OS LEITOS DE UTI 
PARA CORONAVÍRUS DA PREFEITURA 
DO RIO ESTÃO OCUPADOS

DORIA AMEAÇA ENTRAR NO STF SE ANVISA 
DEMORAR A APROVAR A CORONAVAC 
PARA USO A PARTIR DE JANEIRO

DECISÃO SOBRE 14º SALÁRIO DOS APOSENTADOS DEPENDE DE BOLSONARO. P. 9

Confira aqui o calendário do 
pagamento do IPVA 2021 . P. 5

Atores lembram Eduardo 
Galvão,  morto pela covid. P. 15

O DIA D

Gusttavo Lima é processado por 
compositor por agir judicialmente 
com ‘imoralidade’. P. 12

DIVULGAÇÃO JOVENS 
LIBERTADOS 
DE CÁRCERE 
PRIVADO 
TREINARÃO 
NO FLU
Polícia descobriu golpe, onde 
meninos eram chamados 
por falsário para jogar no Rio, 
mas ficavam trancafiados. 
Fluminese vai ajudá-los. P. 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ADIA 
VOLTA ÀS AULAS PRESENCIAIS EM 
UNIVERSIDADES PARA MARÇO. P. 3 E 4
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

Como qualquer jornalista, eu sigo os mais 
variados perfis nas redes sociais, e não é 
de hoje que o prefeito eleito Eduardo Paes 

usa das ferramentas das mídias para se comu-
nicar. E assim, há menos de um mês da posse, 
ele vai anunciando aos poucos o seu time.

É assim mesmo que ele se refere aos secre-
tários: “Um time para fazer o Rio voltar a dar 
certo”.

E esse time é bem diversificado, diga-se de 
passagem... Tirando Pedro Paulo, que já partici-
pou da gestão passada, a gente vê que o “novo” 
Paes buscou a representatividade e diversidade.

Muitas mulheres em pastas importantes e jo-
vens ligados a projetos sociais em comunidades.

É claro que isso não quer dizer que veremos 
um prefeito diferente, ele mesmo diz que é um 
político mais maduro. Mas Paes é mesmo es-
perto e sabe que também vai encontrar um Rio 
bem diferente do que deixou.

O Rio que ele assumiu, aos 38 anos de idade, 
não tem mais a arrecadação de antigamente e 

mes que fogem ao perfil tradicional do secreta-
riado no Rio de Janeiro. Foram inseridos nomes 
‘fora da caixinha’, como Mari Peçanha na Ação 
Comunitária, Salvino Barbosa na Juventude e 
Joyce Trindade na Mulher. Espero que seja bem-
sucedido”, afirma o professor e cientista político 
Lier Pires Ferreira.

O também professor Guilherme Carvalhido 
destacou que Paes pode estar fazendo um 
jogo político, para não ter problemas durante 
uma possível crise. “Os acordos acontecem 
a partir de cargos disponibilizados por ele 
na Prefeitura. Há também a necessidade de 
diferenciar-se da gestão do prefeito Marcelo 
Crivella, que montou um governo concentra-
do, gerando críticas de governança, voltada 
para um determinado grupo”.

Por isso um time diverso, que tenha lugar de 
fala, será tão importante para uma população 
desacreditada em medidas públicas efetivas.

Nada mais forte do que começar com a voz 
do povo a seu favor. O povo espera Eduardo 
Paes em sua essência. 

O prefeito carioca, “apaixonado pelo Rio”, vai 
ter que mostrar mais do que nunca que não é só 
no amor, na alegria...

PINGO NO I 
 n Depois que a prefeitura autorizou sho-

ppings e centros comerciais a funcionarem 
24 horas durante o período das festas de fim 
de ano, eu fiquei me perguntando... “Quem 
vai pagar essa conta?”

A gente sabe que os estabelecimentos 
têm funcionários, despesas de aluguel, for-
necedores... Mas quem, em sã consciência, 
vai querer sair de casa, de madrugada, pra 
gastar durante uma pandemia e uma baita 
crise econômica?

Tudo bem que a decisão pode sim aju-
dar a conter aglomerações e também até 

impulsionar as vendas, mas na prática tudo 
é bem diferente.  Pro povo, o pensamento 
ainda foi além: ninguém tem coragem de sair 
com toda essa falta de segurança que o Rio 
vive. “Já tá complicado ir de dia, imagina de 
madrugada, com tudo perigoso. Eu não vou, 
não conte comigo”, afirma Osvaldo Araújo, 
morador de Anchieta.

Bora colocar o Pingo no I...
Na teoria pode até funcionar, só que a 

gente tá falando de realidade. Mais vale ficar 
sem a lembrancinha do que levar o vírus ou o 
medo pra casa!

TÁ POLÊMICO... E DIVERTIDO!
 n A brincadeira da rivalidade entre Rio e São Paulo já aumentou depois 

que o governo paulista anunciou o início da vacinação para o dia 25 de 
janeiro.

Muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte, mas que é en-
graçado demais ver os memes na internet, ah isso é!

Até a guerra mais disputada entre “biscoito” e “bolacha” entrou na 
pauta... Será mesmo que os cariocas vão ceder a pressão e aceitar umas 
bolachas por aqui? Pelo visto, vale tudo pela agulhada!

O bom de tudo isso é ver que a vacina está cada vez mais perto... E é 
sempre bom lembrar também que vacina é da ciência, e não de politico 
ou governo, hein!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Biscoito? 
Bolacha? Caraca, o que eu quero ver é todo imunizado, e tenho dito!

O novo time de Paes

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

Coluna publicada às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras
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Eduardo Paes e novos secretários de seu governo

De olho na disputa pelo Planalto em 2022, o presidente 
Jair Bolsonaro pretende solidificar a sua base de apoio 
no estado do Rio de Janeiro começando pela Baixada 

Fluminense. Um dos articuladores da expansão direitista 
está sob o comando do senador Flavio Bolsonaro, o filho do 
presidente com mais trânsito no interior e área metropolita-
na. A estratégia bolsonarista contempla ações que agra-
dem os 2,8 milhões de eleitores espalhados em 13 cidades 
da Baixada. Por este motivo é que o presidente tem tratado 
com deferência o prefeito eleito de São Gonçalo, Capitão 
Nelson (Avante), um dos poucos que Jair gravou vídeos 
de apoio no segundo turno da eleição municipal. Não por 
acaso, a principal bandeira do prefeito eleito é a segurança 
pública. Nelson garantiu que implementará o programa 
São Gonçalo Presente em todos os distritos para resgatar os 
espaços públicos.

CAXIAS E BELFORD ROXO
Outro tratado com tapete vermelho é o prefeito de Duque 
de Caxias, Washington Reis, que foi recebido em Brasília, 
nesta terça-feira, cumprindo extensa agenda de reuniões 
e compromissos. Na primeira reunião do dia, Washington 
Reis esteve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, 
com quem tratou de questões para o município de Duque de 
Caxias e toda a Região Metropolitana do Estado, em espe-
cial para as cidades da Baixada Fluminense. Reis é candida-
to a governador daqui a 2 anos. 

O prefeito eleito em primeiro turno Waguinho (MDB), 
de Belford Roxo, se aproximou do bolsonarismo e está 
aberto a formar uma aliança visando apoiar o presidente 
Jair Bolsonaro caso esteja de pé o projeto à reeleição. O 
seu grupo político conta com a mulher, deputada federal 
Daniela do Waguinho, e com ex-vice, deputado estadual 
Marcelo Canella (MDB).

ELEIÇÕES 2022

A aposta de Bolsonaro

 n Os agentes públicos que 
realizam suas atividades em 
áreas de prática do naturis-
mo deverão receber treina-
mentos para o exercício de 
suas atividades, sendo ou-
vida e incluída a Associação 
de Naturistas nesta qualifi-
cação. O Poder Público Esta-
dual pretende inibir abusos 
de qualquer natureza. 

 n O deputado Flávio Serafi-
ni convocou os deputados 
Alexandre Freitas, Waldeck 
Carneiro, Anderson Mo-
raes, Martha Rocha, Eliomar 
Coelho e Renata Souza para 
apresentação do relatório fi-
nal da CPI do Rioprevidên-
cia, que investiga a tentativa 
de reforma da previdência 
onerando os servidores pú-
blicos estaduais por perdas 
financeiras. 

RIOPREVI-
DÊNCIA VIRA 
ALVO FIXO

RAFAEL WALLACE/ALERJ

NATURISMO COM 
TREINAMENTO

As mais lidas
Online

Idosa morre após esperar 
12 dias por leito de UTI 

para covid-19 no Rio
RIO DE JANEIRO, P. 3

Eduardo Paes diz 
que não quer discutir 
vacinação com Doria 

pela imprensa
RIO DE JANEIRO, P. 4

Parlamentares negras 
do PSOL convivem com 

ameaças de morte:  
‘Vou comprar uma  
9mm e te matar’

RIO DE JANEIRO 

InformedoDia

AMBULANTE 
FERROVIÁRIO 

CLIMA 
TENSO NA 
SAÚDE

Está em trami-

tação projeto de 

lei de autoria do 

deputado André 

Ceciliano (PT), 

que declara patri-

mônio cultural de 

natureza imate-

rial do estado do 

Rio de Janeiro a 

atividade de ven-

dedor ambulante 

do sistema ferro-

viário do estado. 

Vereadores que 

sempre tiveram 

prioridade na in-

dicação de nomes 

para cargos na 

máquina munici-

pal estão deses-

perados com a in-

dicação de Daniel 

Soranz para Secre-

taria de Saúde. 

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

Em SP, o governador João Dória anunciou que em 25 de janeiro 
começa a imunização. E veio o anúncio do governo federal de com-
prar qualquer vacina aprovada pela Anvisa. O tema não deveria ser 
uma corrida política, mas como se tornou, que vença a população!

As chuvas do verão estão chegando, e é de extrema relevância que 
todas as sirenes das comunidades do Rio estejam funcionando. 
Como sempre falo aqui: agindo com prevenção, tragédias futuras 
podem ser evitadas.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Bolsonaro recebe Waguinho, prefeito eleito de Belford Roxo 

DIVULGAÇÃO

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

também não tem pela frente grandes eventos 
que possam render as manchetes, como foi o 
caso dos Jogos Olímpicos.

O Rio que Eduardo Paes assume no próximo 
dia primeiro é desafiador! E muito!

Além dos problemas básicos de uma cidade 
grande, o pós-pandemia ainda é uma planilha 
difícil de ser analisada.

“O prefeito eleito busca ao mesmo tempo 
dar credibilidade ao seu governo e evidenciar 
que irá governar para todos, incorporando no-
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MORTE À ESPERA

DE UTI NO RIO
Dilma Miranda chegou a ficar seis dias em uma cadeira no Hospital do 
Andaraí. Idosa aguardou por mais 6 dias o leito, mesmo com liminar da Justiça

A 
paciente Dilma Mi-
randa, 61 anos, mor-
reu na madrugada 
de ontem durante 

o processo de transferência 
do Hospital do Andaraí para 
o Ronaldo Gazolla após es-
perar por 12 dias um leito 
de Unidade de Tratamento 
Intensiva (UTI) para a co-
vid-19. A idosa chegou a fi-
car seis dias do seu período 
de internação em uma ca-
deira mesmo com os todos 
os sintomas compatíveis 
com a doença.

Walquíria Miranda, filha 
de dona Dilma, conta que 
a mãe deu entrada no Hos-
pital do Andaraí, na Zona 
Norte do Rio, no dia 25 de 
novembro e no dia 26 foi 
feito o teste para a covid-19. 
O resultado positivo para a 
doença saiu no dia 30, a ido-
sa saiu da poltrona em que 
estava e foi encaminhada 
para a enfermaria.

Neste dia, foi a última vez 
que mãe e filha se falaram. 
“Ela me falou: ‘Wal pede para 
Deus me levar pois eu não 
aguento mais sentir dor e ficar 
sentada na cadeira’”, recorda a 
analista de TI.

A ida para a enfermaria, 
no entanto, não era a solução 
para o caso de dona Dilma, se-
gundo Walquíria. A idosa, que 
tinha dado entrada no Anda-
raí com problema vascular, 
apresentava falta de ar e pre-
cisou até de oxigênio para rea-
lizar um exame.

Diante da gravidade do 
caso de Dilma, a filha recor-
reu à Defensoria Pública para 
entrar na Justiça e garantir o 
acesso da mãe à UTI. Depois 
de três liminares, a família 
teve um parecer favorável e 
passou aguardar um leito em 
uma unidade de tratamento 
intensiva.

A transferência de Acari 
para o Hospital Ronaldo Ga-
zolla, em Acari, também na 
Zona Norte, aconteceu na 
noite de ontem. No entanto, a 
filha afirma que não foi avisa-
da sobre o procedimento pela 
unidade de saúde. “O hospital 
em nenhum momento me li-
gou. Fiquei sabendo que ela 
iria ser transferida por co-
nhecidos que trabalham no 
hospital.”

“Quando fiquei sabendo, 
imediatamente, fui para o 
hospital para acompanhar a 
transferência. Chegando lá... 
Minha mãe teve a primeira pa-
rada cardíaca dentro da am-
bulância, dentro do hospital. 
Eles viram que a gente estava 
lá e ficaram nervosos e a todo 
instante eles tentavam reani-
má-la e mesmo assim saíram 
com ela neste estado e foram 
para o Ronaldo Gazolla”, relata 
Walquíria.

A jovem e o irmão seguiram 
atrás da ambulância acompa-
nhando a transferência. “Lá 
em Acari, eles ficaram 50 mi-
nutos com a minha mãe em 
uma sala, depois eles vieram 
nos contar que ela havia so-
frido duas paradas cardíacas, 
uma no Andaraí e outra no Ro-
naldo Gazolla”, completa.

Walquíria diz que seu sen-
timento é de muita dor. “Sin-
to muita revolta e sofrimento. 
Ela teve o ciclo de vida dela, 
porém, sofreu muito nesses 
últimos dias”, lamenta. “Ela 
era super alegre, disposta e in-
dependente. Vou sentir muita 
falta da amizade dela, nós éra-
mos muito próximas”, conclui. 

LUANA BENEDITO
luana.benedito@odia.com.br 

Wal pede 
para Deus 
me levar 
pois eu não 
aguento 
mais sentir 
dor e ficar 
sentada na 
cadeira”

DILMA 
MIRANDA, 
segundo 
relato da filha 
Walquíria

DESESPERADOR

Caso de reinfecção registrado em Italva
 > A Prefeitura de Italva, 

no Noroeste Fluminen-
se, confirmou o primeiro 
caso de reinfecção pelo co-
ronavírus no município. A 
informação do Centro de 
Atendimento à Covid da 
cidade foi divulgada nas 
páginas oficiais de Italva 
nas redes sociais.

No comunicado, a Secreta-
ria de Saúde de Italva reforça 
“a necessidade de isolamento 
social e das medidas de prote-
ção contra o coronavírus devi-
do ao grande aumento do nú-
mero de infectados na cidade”. 

Italva tem pouco mais de 15 
mil habitantes e contabilizava, 
até segunda-feira, 593 casos de 

coronavírus, com 13 mor-
tes causadas pela doença, 
de acordo com boletim epi-
demiológico do município. 

A pasta destacou que 
cabe ao município fazer 
a notificação à Secretaria 
de Estado de Saúde, que 
a repassa ao Ministério 
da Saúde.

 N Com o aumento de casos da 
covid-19, todos os 288 leitos 
de UTI para casos graves da 
doença, que a Prefeitura do Rio 
tem, estão ocupados, segundo 
o último boletim da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de 
segunda-feira. 

As poucas vagas de UTI que 
existem na rede SUS da capital 
fluminense estão em unidades 
do estado ou federais. No entan-
to, a taxa de ocupação chega a 
92%. Já a taxa de ocupação nos 
leitos de enfermaria é de 87%.

Segundo a SMS, 388 pes-
soas aguardam transferência 
para leitos na capital e na Bai-
xada Fluminense, sendo 181 

para leitos de UTI covid-19. O 
cenário é dinâmico, de acordo 
com a prefeitura, a qualquer 
momento, um leito pode ser 
liberado. 

A prefeitura também in-
formou que as pessoas que 
aguardam leitos de UTI estão 
sendo assistidas em leitos de 
unidades, com monitores e 
respiradores.

A cidade do Rio tem 144.641 
casos confirmados e 13.594 
mortes pela doença, segundo 
o último boletim da Secretaria 
de Estado de Saúde (SES). Já 
o estado, tem 371.376 casos 
confirmados e 23.151 óbitos por 
coronavírus.

Sem leitos para covid na rede 
pública no Rio de Janeiro

Assim que chegou 
ao Hospital 

Ronaldo Gazolla 
(foto) Dilma 

Miranda teve 
outra parada 

cardíaca 

REPRODUÇÃO 

Ainda no Andaraí, 
idosa teve parada 
cardíaca na 
ambulância. Mas 
mesmo assim foi 
transferida

Com hospitais lotados, pacientes saem sem atendimento

REGINALDO PIMENTA

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA
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Guerra política das vacinas?
Prefeito eleito confirmou conversa com Doria e quer discutir vacinação, mas entre técnicos

O 
prefeito eleito Eduar-
do Paes disse na tar-
de de ontem que 
gostaria de discutir 

o tema da vacinação contra 
a covid-19 com o governador 
de São Paulo, João Doria, mas 
afirmou que não quer fazê-lo 
pela imprensa. 

Durante anúncio do plano 
estadual de imunização con-
tra a covid-19 na segunda-fei-
ra, João Doria, disse durante 
coletiva de imprensa que re-
cebeu um telefonema do pre-
feito eleito do Rio. Segundo o 
tucano, Paes disse que “o Rio 
não vai aguardar um progra-
ma de vacinação para o mês 
de março, e desejará vacinar 
o mais breve possível, come-
çando pelos profissionais de 
saúde da cidade do Rio”.

Questionado, Paes disse 
que João Doria não faltou 
com a verdade na declaração. 
Mas, evitou anunciar medidas 
e disse esperar por um progra-
ma nacional de imunização. 
“Nós tivemos uma conversa. 
O governador João Doria não 
faltou com a verdade. Eu dis-
se que gostaria de discutir sim 
o tema (da vacina), mas tem 
que discutir entre técnicos, 
não pela imprensa”, afirmou 
ao sair de evento com empre-
sários em um hotel em Copa-
cabana, na Zona Sul do Rio. 

O prefeito eleito disse 
que durante a conversa com 
Doria na manhã de segun-
da-feira falou sobre seu fu-
turo secretário de Turismo, 
que é um quadro do PSDB 
carioca, e manifestou com 
o governador de São Paulo 
uma angústia com a falta de 
vacinas. “Se eu pudesse eu 
tomava e aplicava em todo 
mundo hoje ( a vacina). Eu 
manifestei uma angústia que 
todos temos”, afirmou na tar-
de desta terça-feira.

Diante da saturação de lei-
tos na rede de saúde da capi-
tal por conta do aumento nos 
casos de covid-19, Eduardo 
Paes disse que não preten-
de adotar restrições de me-
didas e que se compromete 
com ampliação de leitos.

 > O governador do es-
tado de São Paulo, João 
Doria (PSDB), afirmou 
a interlocutores que 
deve ir ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
para iniciar a vacina-
ção contra o novo co-
ronavírus caso a Anvi-
sa demore a aprovar a 
CoronaVac. 

Doria deve aguardar 
até meados de janeiro 
e, se a liberação da An-
visa não ocorrer, o go-
verno pode optar pela 
judicialização do caso.

O tucano pretende 
se basear na lei 13.979 
que, de acordo com o 
STF, confere autono-
mia aos governadores 
e prefeitos para impor 
planos de contenção 
durante a pandemia.

O governador tem 
falado a interlocuto-
res que acredita que 
uma ação nesse senti-
do seria apoiada pela 
maioria dos ministros 
da Suprema Corte. Há 
incertezas em relação 
a Marco Aurélio de 
Mello e Kassio Nunes 
Marques.

A expectativa é de 
que o relatório da fase 
3 da CoronaVac seja en-
viado à Anvisa no dia 
15 de dezembro. Por 
isso, o governo consi-
dera que, a partir de 15 
de janeiro, a agência já 
teria condições de con-
cluir a análise.

Em julho, o gerente-
geral de medicamen-
tos da Anvisa, Gustavo 
Mendes, afirmou que 
a agência reguladora 
poderia liberar o re-
gistro de um medica-
mento em até 30 dias. 
Em agosto, o prazo foi 
alterado para “60 dias 
ou menos”.

Doria irá ao 
STF se Anvisa 
demorar

As primeiras 8,5 
milhões de doses da 
Pfizer, de uma compra 
de 70 milhões, devem 
chegar ao Brasil no 
primeiro semestre”

EDUARDO PAZUELLO, 
ministro da Saúde

FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Doria vai esperar até janeiro

REPRODUÇÃO FACEBOOK

 > Em reunião com go-
vernadores na manhã 
de ontem, o ministro 
da Saúde, Eduardo 
Pazuello, afirmou que 
a campanha nacional 
com a vacina desenvol-
vida pela universidade 
de Oxford e AstraZene-
ca deverá começar no 
fim fevereiro. Durante 
a reunião, que aconte-
ceu no Palácio do Pla-
nalto. “As primeiras 8,5 
milhões de doses da 
Pfizer, de uma compra 
de 70 milhões, devem 
chegar ao Brasil no pri-
meiro semestre”, disse. 

No encontro, o mi-
nistro detalhou os 
acordos fechados pelo 
governo para a vacina-
ção contra o coronaví-
rus. Pazuello afirmou 
que serão 260 milhões 
de doses de Oxford du-
rante o ano inteiro de 
2021, e o custo da dose 
de Oxford é orçado em 
US$ 3,75. A pasta infor-
mou o começo das ne-
gociações para a com-
pra de 370 milhões de 
seringas e agulhas que 
serão usadas para vaci-
nar os brasileiros. 

Pazuello: 
campanha 
em fevereiro

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma reunião com governadores na terça-feira

DANIEL CASTELO BRANCO

BEATRIZ PEREZ
beatriz.silva@odia.com.br

‘Nós tivemos uma conversa. O governador João Doria não faltou com a verdade’, garantiu Eduardo Paes, após sair de evento em Copacabana

 N As aulas presenciais em uni-
versidades federais devem ser 
retomadas em março do ano 
que vem, desde que sigam os 
protocolos de prevenção da co-
vid-19. Determinou o Ministério 
da Educação (MEC). A medida 
altera a decisão anterior, divul-
gada em 2 de dezembro, que 
previa a retomada a partir de 
4 de janeiro.

A nova portaria, assinada 

pelo ministro Milton Ribeiro, 
foi publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União.

Até o dia 28 de fevereiro, 
portanto, instituições públicas 
e privadas poderão continuar 
usando atividades virtuais 
para substituir o ensino presen-
cial. Depois disso, os recursos 
digitais só deverão ser utiliza-
dos em caráter excepcional e 
complementar.

EDUCAÇÃO

MEC adia volta às aulas 
presenciais para 1º e março

 > Maria Lúcia Possas, 55 
anos, foi a primeira brasi-
leira a ser vacinada contra 
a covid-19. Funcionária de 
um hospital em Londres, 
capital do Reino Unido, e 
parte do grupo de risco de-
vido a um transplante de 
rim, a mulher recebeu on-
tem, uma dose da vacina 
Pfizer/BioNTech, que ofe-
rece até 95% de proteção 
contra a covid-19, e é consi-
derada segura. 

“Tem luz no fim do túnel. 
Tá todo mundo cansado da 
doença, de ficar em casa, 
desse bando de restrição. 
Tem um bando de gente 
doente. A vacina É uma lu-
zinha no fim do túnel”, disse 
ela ao comemorar o fato de 
ter sido imunizada contra 
a doença que já matou, até 
hoje, 1.549.332 pessoas em 
todo mundo. 

De acordo com Lucia, 
ela recebeu um e-mail do 
hospital a chamando para 
tomar a vacina. Após a a 
marcação, ela recebeu uma 
dose do imunizante. Ago-
ra, aguarda a data para to-
mar a segunda dose, o que 
deve ocorrer daqui a duas 
semanas.

Ainda de acordo ela, 
após tomar as duas doses, 

virá ao Brasil para visitar 
os familiares e a mãe, que 
vai completar 100 anos.  

OUTRA BRASILEIRA
A brasileira Beth Kress, de 
70 anos, vive em Londres e 
será uma das primeiras pes-
soas no mundo, fora da fase 
de testes, a receber a vacina 
contra a covid-19, desen-
volvida pela farmacêutica 
Pfizer em parceria com a 
BioNTech. 

“Estou louca para furar a 
fila! É brincadeira, se nem a 
rainha tem o privilégio, por 
que eu, uma plebeia, teria?”, 
brinca ela, que é casada 
com um inglês. Ambos es-
tão incluídos nas primeiras 
filas de vacinados, e aguar-
dam orientações. 

Brasileira vacinada em 
Londres e outra está na fila
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Prefeituras dão descontos a quem pagar IPTU à vista
Abatimentos para quitar cota única do imposto de 2021 chegam a 15% em cidades como Maricá, Nova Iguaçu, Mesquita, SG e Nilópolis

No município de Niterói, os contribuintes vão ter um desconto de 5%, referente à lei do Bom Pagador

Prefeituras da Região Metro-
politana e Baixada divulga-
ram o cronograma de paga-
mento e descontos para qui-
tação à vista do IPTU 2021. 
Os abatimentos para pagar 
em cota única chegam a 15% 
em cidades como Maricá, 
Nova Iguaçu, Mesquita, São 
Gonçalo e Nilópolis. Maricá, 
que também oferece descon-
to de 10% a quem quiser par-
celar em dez vezes. 

A Prefeitura do Rio dará 
desconto de 7% para paga-
mento à vista. Os contribuin-
tes até 5 de fevereiro para qui-
tar a cota única ou a 1ª parcela. 

Em Niterói, o contribuinte 
terá  desconto de 5%, referen-
te à lei do Bom Pagador. Mas é 
preciso estar com a cota única 
quitada ou parcelas deste ano 
em dia até 30 de setembro. A 
lei pode beneficiar cerca de 
80 mil imóveis. Para isso, não 
pode haver dívidas relaciona-
das a nenhum imóvel, incluin-
do cobrança administrativa, 

parcelamento de dívida de ou-
tros anos em vigor ou inscri-
ção na dívida ativa municipal. 

Já para quem optou por 
parcelar o IPTU em 2020, o 
critério para estar apto é ter 
pago em dia até a parcela que 
venceu em setembro, mesmo 
que as de outubro e novembro 
não tenham sido quitadas, por 
não estarem vencidas. 

Em Nova Iguaçu, os contri-

Confira as datas 
para pagamento 
do IPVA de 2021 
Vencimento da cota única e da primeira parcela 
será no mesmo dia, a partir de 21 de janeiro

DIVULGAÇÃO

O
s proprietários de 
veículos no Rio já po-
dem se programar 
para pagar o IPVA do 

ano que vem. Ontem, o gover-
no estadual divulgou as datas 
de vencimento do imposto em 
2021. Quem quitar o valor in-
tegral terá desconto de 3%. O 
vencimento da cota única e da 
primeira parcela será no mes-
mo dia, a partir do dia 21 de ja-
neiro, conforme o número do 
final da placa do automóvel.

O decreto que concede o 
desconto foi publicado no 
Diário Oficial do Estado na 
última segunda-feira. Segun-
do a resolução publicada on-
tem, o IPVA deverá ser pago 
em cota única ou em três 
parcelas mensais, iguais e 
sucessivas.

O primeiro vencimento 
da tabela, para os veículos 
com final de placa número 
0, será no dia 21 de janeiro, 
tanto para o pagamento da 
primeira parcela, quanto 
para a quitação integral do 

imposto. Já para os veículos 
com final de placa 9, o venci-
mento inicial será no dia 3 de 
fevereiro de 2021.

Em relação às tabelas com 
os valores venais dos veículos, 
usados para calcular o valor 
do IPVA 2021, a Secretaria Es-
tadual de Fazenda (Sefaz-RJ) 

informou que serão publica-
das nos próximos dias.

COMO É FEITO O CÁLCULO
O IPVA é calculado aplican-
do-se as alíquotas (4% para 
carros flex, 2% para motos 
e 1,5% para carros movidos 

a GNV) aos valores venais 
dos veículos. O tributo po-
derá ser quitado por meio 
de boletos bancários serão 
emitidos nos sites do Banco 
Bradesco (www.bradesco.
com.br) ou da Secretaria de 
Estado de Fazenda (www.fa-
zenda.rj.gov.br). O pagamen-
to da Guia de Regularização 
de Débitos - GRD deverá ser 
efetuado em dinheiro e po-
derá ser feito em qualquer 
agência bancária.

COMO PAGAR
Além da GRD, os motoristas 
precisam pagar a Guia de Re-
colhimento de Taxas (GRT), 
também obtida no site do 
banco, que reúne as taxas do 
Detran-RJ — a de licencia-
mento anual e a de emissão 
do Certificado de Registro 
e Licenciamento de Veículo 
(CRLV).

Geralmente essas guias fi-
cam disponíveis na primeira 
quinzena de janeiro no site 
da instituição financeira.

TUDO PARADO 

Greve de terceirizados suspende serviços do Detran

 N Os serviços de identificação 
civil, emissão de identidade 
e carteira SEAP do Detran-RJ 
estão suspensos desde a ma-
nhã de ontem devido à greve 
dos funcionários da empresa 
terceirizada Angels. O moti-
vo da paralisação é a falta de 
pagamento referente aos me-
ses de outubro e novembro, 
incluindo salário, vale-refeição 
e passagem.

Todos os 182 funcionários 
que trabalham nos postos de 
identificação do estado estão 
em casa. Com a greve, ape-
nas o serviço de Poupa Tempo 
está funcionando no Rio. Uma 
funcionária da Angels, que 

não quis ser identificada, conta 
que outras terceirizadas do De-
tran também estão com salários 
atrasados. “A responsável pelas 
vistorias está na mesma situa-
ção”, disse.

“Ficamos sem emitir documen-
tos no estado todo. Pessoas que 
atendemos todos os dias com ur-
gências, para viajar, realizar se-
pultamentos, auxílios em ban-
cos”, afirma outra funcionária do 
Detran que também não quer ser 
identificada. “Está o caos”, com-
pleta a funcionária.

Questionada pelo O DIA sobre 
a previsão de retorno dos serviços, 
a assessoria do Detran informou, 
por meio de nota, que “suspendeu 

temporariamente a emissão 
de 1ª e 2ª vias do documento 
de identidade”. 

“O presidente Adolfo Kon-
der, que assumiu há dois me-
ses, está regularizando a si-
tuação de contratos com em-
presas terceirizadas. O órgão 
busca solução para retomar as 
atividades o mais rapidamente 
possível”, diz a nota.

Em abril, mais de 300 fun-
cionários foram demitidos por 
conta da pandemia do corona-
vírus, desfalcando postos de 
identificação civil.

Donos de veículos 
que pagarem o 
valor integral terá 
um desconto de 
3% do imposto 
em 2021

buintes que quitarem o impos-
to em cota única, até o 10 de 
fevereiro, terão desconto de 
10%. Para aqueles que não op-
tarem pelo pagamento único, 
pode ser parcelado em até 10 
meses, sem abatimento.

As datas de vencimento se-
rão as mesmas para todos os 
contribuintes. Na hipótese do 
não recebimento do carnê de 
2021, o contribuinte deve re-

querer 2ª via pela internet, no 
Portal do Contribuinte.

A retirada do carnê para 
cota única com desconto na 
Secretaria de Economia, na 
Rua Doutor Athaíde Pimenta 
de Moraes, 528, Centro, ocor-
rerá após 18 de janeiro. Para 
quem optar pelo parcelamen-
to ou pagamento em cota úni-
ca sem desconto, a entrega 
será a partir de 2 de março.

Paes anuncia mais secretários
Prefeito eleito confirma Chico Bulhões para a pasta do Desenvolvimento Econômico

DANIEL CASTELO BRANCO

Anunciado por Paes, Bulhões deu o tom de como vai encarar o projeto

O prefeito eleito Eduardo Paes 
(DEM) anunciou ontem no-
vos nomes que integrarão o 
governo. Para a pasta de De-
senvolvimento Econômico e 
Inovação e Simplificação: Chi-
co Bulhões. O anúncio foi feito 
em evento para empresários. 
Paes afirmou que o deputado 
estadual Jorge Felippe Neto 
assumirá a Secretaria Muni-
cipal de Trabalho. E disse que, 
hoje, deve terminar de anun-
ciar seu secretariado.

“Embaixo dessa secretaria 
(Desenvolvimento Econômico 

e Inovação e Simplificação), 
nós vamos ter todos os setores 
de fiscalização da prefeitura. 
Não queremos mais que aque-
les que querem investir na ci-
dade, tendo que fazer gincana 
dentro do centro administra-
tivo, se deslocando de um an-
dar para o outro, de um prédio 
para outro, uma sala para ou-
tra, com protocolo, essas lou-
curas que as pessoas do setor 
privado passam”, detalha Paes.

Bulhões deu o tom de como 
vai encarar o projeto. “Quero 
que o Rio seja número 1. Não 
tem razão, a segunda maior ci-
dade do país, o segundo maior 
PIB do país, não estar voando. 

Claro que o mundo hoje vive 
o desafio da pandemia, mas 
não tem nenhuma razão para 
a gente mostrar que o Rio é 
só a cidade da festa, e não é. 
Nós somos a cidade da festa, 
também. Mas somos um lu-
gar incrível para morar, e tem 
que ser um lugar incrível para 
fazer negócio. É a nossa mis-
são, e a gente vai estar sem-
pre aberto, sempre ouvindo, 
com muita ética, com 100% 
de transparência, que vai ser 
a palavra de ordem”, defendeu.

O democrata confirmou o 
advogado Eduardo Cavaliere 
para a Secretaria de Meio Am-
biente. “Mais uma pessoa jo-

vem e inovadora”, disse sobre 
o novo secretário, que tem 26 
anos. Na mesma pasta, o eco-
nomista Sérgio Besserman 
atuará como subsecretário de 
Mudanças Climáticas.

“Tenho muito orgulho dos 
meus dois mandatos como 
prefeito, mas quero afirmar 
que nosso melhor governo es-
tar por vir. Nós não seremos 
administradores de crise, não 
andaremos olhando para o 
lado ou trás, sim para frente. 
Estamos montando equipe 
que sabe e conhece e acredi-
ta enormemente no potencial 
dessa cidade. O Rio é um lugar 
muito especial”, frisou.

SAIBA MAIS

 NA Prefeitura de São Gonçalo di-
vulgou o calendário para entrega 
dos carnês e pagamento do tri-
buto de 2021. O IPTU poderá ser 
pago em cota única, com 5% de 
desconto. É possível pagar em 
até 12 cotas mensais, sem des-
conto. Todos os tributos poderão 
ser pagos a partir de 4 de janeiro.

Em Maricá, além de anteci-
par a distribuição dos carnês, 
e permitir que boletos da cota 
única e parcelada sejam retira-
dos pela internet, a Secretaria 
de Planejamento vai entregar os 
documentos na casa dos idosos 
do município. São 16.472 residên-
cias cadastradas.

A partir do dia 1º de janeiro 
2021, todos os carnês estarão 
disponíveis para a retirada pela 
internet, no site da prefeitura. O 
pagamento em cota única com 

vencimento em 26 de feverei-
ro terá 15% de desconto. Nesta 
mesma data, deve ser feito pa-
gamento da 1ª parcela, caso o 
contribuinte opte pelo parcela-
mento em 10 vezes. O desconto 
neste caso será de 10%.

Segundo a Prefeitura de Mes-
quita, o pagamento em cota úni-
ca dá desconto de 12% até 29 
de janeiro ou de 8%, para quem 
pagar até 26 de fevereiro. Quem 
optar por parcelar pode dividir 
em 11 vezes. A primeira terá ven-
cimento em 29 de janeiro. As 
demais no 15º dia útil de cada 
mês, até novembro.

Em Nilópolis, quem paga em 
cota única até 29 de janeiro terá 
10% de desconto. As inscrições 
que estiverem com falta de in-
formações no cadastro terá o 
lançamento em cota única. 

Como será em outros municípios

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Reportagem da estagiária Carina 

Petrenko, sob supervisão de Cadu Bruno

CALENDÁRIO DO ANO QUE VEM
 VENCIMENTOS

 Final Cota Única 2ª parcela 3ª parcela
de Placa ou 1ª parcela

0 21/jan 22/fev 24/mar
1 22/jan 23/fev 25/mar
2 25/jan 24/fev 26/mar
3 26/jan 25/fev 29/mar
4 27/jan 26/fev 30/mar
5 28/jan 01/mar 05/abr
6 29/jan 02/mar 06/abr
7 01/fev 03/mar 07/abr
8 02/fev 04/mar 08/abr
9 03/fev 05/mar 09/abr
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Assassinato de Marielle e 
Anderson completa mil dias
Ato em frente à Câmara de Vereadores, no Centro, lembra o crime e cobra respostas

ESTEFAN RADOVICZ

Anistia Internacional e o Instituto Marielle Franco marcaram no chão a frase ‘1.000 dias sem respostas’

O 
assassinato mais 
marcante da histó-
ria recente do Rio de 
Janeiro segue sem 

respostas, mas a luta pela me-
mória de Marielle Franco e 
Anderson Gomes continua. O 
crime, cometido na noite de 14 
de março de 2018, completou 
1.000 dias ontem, e para lem-
brar a data e pedir justiça, a 
Anistia Internacional e o Ins-
tituto Marielle Franco organi-
zaram um ato na Cinelândia, 
em frente à Câmara de Verea-
dores, onde Marielle legislava. 

Organizadores do ato esti-
caram no chão da Cinelândia 
uma faixa com a frase ‘1000 
dias sem respostas’. A hashtag 
#1000DiasSemResposta é 
usada por artistas, ativistas e 
influenciadores digitais nas 
redes sociais. Ontem, quando 
o Dia da Justiça foi celebrado, 
550 relógios tiveram seus alar-
mes disparados simultanea-
mente às 8h, bem em frente 
à Câmara dos Vereadores. O 
protesto foi batizado de ‘Des-
pertador da Justiça’.

Devido aos protocolos de 
saúde, não houve convocação 
para atos presenciais. Mas, 
nas redes, o Instituto Mariel-
le Franco formulou uma pe-
tição, no endereço bit.ly/ma-
riellejustiça, para pressionar 
por justiça o governador em 

exercício, Cláudio Castro, e o 
procurador-geral do Ministé-
rio Público, Eduardo Gussem.

“São 1000 dias que acorda-
mos todas as manhãs com a 
esperança de uma resposta. 
1000 dias de dor e saudade. E 
não somos só nós da família 
que estamos interessados. O 
Brasil precisa dessa resposta 
para que casos como esse não 
se repitam”, diz Anielle Fran-
co, irmã de Marielle e diretora 
executiva do Instituto Mariel-
le Franco.

Agatha Arnaus Reis, viú-
va de Anderson, também fez 
uma homenagem ao marido 
com um post nas redes so-
ciais: “1000 dias! Anderson, 
sei que onde você estiver, está 
sorrindo e cuidando de nós”.

INVESTIGAÇÕES
A ex-vereadora e o motorista 
foram assassinados na noite 
de 14 de março de 2018, no 
Estácio, quando voltavam de 
evento na Lapa. Mais de dois 
anos depois, o quebra-cabeças 
das investigações parece lon-
ge de ser concluído pela Polí-
cia Civil. O caso teve reviravol-
tas e pedidos de federalização. 
O sargento reformado da PM 
Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio 
Queiroz, acusados de estarem 
no carro que atirou contra a 
vereadora, cumprem pena no 
presídio federal de Rondônia. 
Os mandantes ainda não fo-
ram descobertos.

Freixo: ‘Mil dias sem resposta é absurdo’
 > Marcelo Freixo foi pro-

fessor de Marielle Franco e 
colega de trabalho por dez 
anos até a socióloga, mestre 
em Administração e cria da 
Maré lançar-se vereadora 
em 2016. Em entrevista ao 
DIA, o deputado federal do 
PSOL diz não ter dúvidas 
de que a milícia encomen-

dou o crime e reforça que “mil 
dias sem resposta é absurdo”.

“Tenho esperança na reso-
lução do caso porque Marielle 
nos ensinou a viver com espe-
rança. Foi minha grande par-
ceria e aprendia com ela a ter 
esperança, porque ela não de-
sistia. Mas a dúvida continua 
sobre quem está por trás disso 

tudo. Mil dias sem resposta 
é absurdo, um crime”, diz.

Freixo afirma que acom-
panha o caso de perto. “A 
gente sabe que eles têm 
uma linha, e não temos dú-
vidas do envolvimento da 
milícia. Cabe a nós, amigos, 
familiares e ao partido, fa-
zermos pressão”. 

O presidente Jair Bolsonaro 
recebeu ontem para um café 
da manhã seis prefeitos elei-
tos recentemente no Estado 
do Rio. A conversa aconte-
ceu no Palácio da Alvorada, 
em Brasília, com os candi-
datos apoiados pela família 
Bolsonaro que venceram na 
Baixada, em São Gonçalo e 
em Angra dos Reis. Na re-
união, os políticos levaram 
demandas e necessidades 
de suas cidades.

As universidades públicas e 
privadas do Brasil vão voltar 
às aulas presenciais no dia 1º 
de março do ano que vem. 
A informação foi dada pelo 
ministro da Educação, Mil-
ton Ribeiro, em entrevista à 
CNN Brasil. Uma portaria foi 
publicada na segunda-feira 
em edição extra do Diário 
Oficial da União. Anterior-
mente, o próprio ministério 
já havia determinado o re-
torno às aulas em janeiro. 

A Procuradoria-Geral da Re-
pública assinou a repactua-
ção do acordo de delação 
premiada dos irmãos Joesley 
e Wesley Batista, executivos 
da J&F. A dupla vai arcar com 
multa de R$ 1 bilhão, sendo 
que o novo acordo também 
prevê penas privativas de li-
berdade. As delações premia-
das dos irmãos foram homo-
logadas em 2017, prevendo 
multa de R$ 110 milhões. 

DIA A DIA

DELAÇÃO 
REPACTUADA 

MEC: AULAS SÓ 
EM MARÇO

REUNIÃO COM 
BOLSONARO

YURI EIRAS 
yuri.eiras@odia.com.br

6   RIO DE JANEIRO QUARTA-FEIRA, 9.12.2020  I  O DIA



Do cárcere privado ao CT do Flu
Jovens atletas libertados pela polícia em Caxias recebem convite do Tricolor para fazer testes em Xerém

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE

Base do 
Fluminense em 

Xerém: portas 
abertas para 

jovens libertados

U
ma operação da 
Polícia Civil do es-
tado do Rio de Ja-
neiro, em Duque 

de Caxias, na Baixada Flu-
minense, libertou ontem 
13 jogadores de futebol que 
eram mantidos em cárcere 
privado por um estelionatá-
rio. Após se verem livres, os 
jovens também receberam 
o acolhimento do Flumi-
nense, que ofereceu o CT de 
Xerém para que os atletas 
façam testes.

Os atletas vão se subme-
ter a um exame para saber 
se estão com a covid-19 e de-
pois realizarão testes para 
o clube carioca. Jorge Val-
nei dos Santos foi preso em 
flagrante. De acordo com as 
investigações, ele foi consi-
derado o responsável por 
trazer os jogadores para o 
Rio de Janeiro.

O delegado titular da 61ª 
DP (Xerém), Roberto Go-
mes, afirmou que os poli-
ciais notaram que algo esta-
va errado ao verem a porta 
trancada. O local ainda não 

A Polícia Civil e o Ministério Pú-
blico do Rio prenderam, on-
tem, sete pessoas ligadas à mi-
lícia que atua na Muzema, Rio 
das Pedras e bairros vizinhos da 
Zona Oeste do Rio. Segundo o 
MP, a quadrilha é responsável 

Um suspeito foi preso em flagrante 
durante uma ação da Polícia Fede-
ral contra a pornografia infantil, on-
tem, em Campos dos Goytacazes, 
no Norte Fluminense. A operação A 
Caçada foi deflagrada para o com-
bate ao abuso sexual infantil e con-
tra a divulgação de material por-
nográfico de crianças. Os agentes 

O delegado Bruno Cleuder de 
Melo, titular da Delegacia de Ho-
micídios de Niterói e São Gonçalo, 
ouviu ontem os depoimentos da 
cozinheira da deputada federal 
Flordelis dos Santos, Gilcinéa Tei-
xeira do Nascimento, a Néia, e do 
motorista da parlamentar Márcio 
da Costa Paulo, o Márcio Buba. Os 

dois são investigados no tercei-
ro inquérito da morte do pastor 
evangélico Anderson do Carmo, 
em junho do ano passado em Ni-
terói. Néia  é suspeita de ajudar a 
envenenar o líder religioso. Já Már-
cio Buba foi a última pessoa vista 
com o celular do pastor e pode ter 
dado fim a provas importantes.

DIA A DIA

por explorar inúmeras atividades 
ilícitas, como a exploração imobi-
liária clandestina. Entre os presos 
na operação está Tailon de Alcân-
tara Pereira, suspeito de chefiar a 
milícia. Ele foi localizado em um 
condomínio de luxo no Recreio. 

cumpriram seis mandados de 
busca e apreensão, em cinco 
municípios do estado. De acordo 
com a delegada Paula Mary, res-
ponsável pela operação, no en-
dereço de Campos, um homem 
estava em posse de arquivos de 
cenas de abusos e exploração de 
crianças e adolescentes. 

CASO FLORDELIS: MAIS DOIS DEPOIMENTOS AÇÃO CONTRA PORNOGRAFIA INFANTIL MILICIANOS PRESOS EM OPERAÇÃO DA 
POLÍCIA NA MUZEMA E RIO DAS PEDRAS

possuía nenhuma estrutura 
profissional e sequer autori-
zação de órgão público para 
funcionar.

“A gente inclusive enten-
de que está havendo este-
lionato. São treinados para 
algum órgão. Aqui não tem 
ao menos estrutura, é uma 
forma totalmente irregular 
com crianças que deveriam 

estar estudando”, afirmou o 
delegado em entrevista ao 
portal ‘G1’.

Os país dos jovens paga-
vam uma mensalidade de 
R$ 500 acreditando que os 
filhos receberiam uma pre-
paração para jogarem em 
clubes de futebol no Rio de 
Janeiro. O delegado apontou 

como estava a situação dos 
jovens na cidade da Baixada 
Fluminense.

“Se acontecesse alguma 
coisa aqui dentro, eles não 

teriam para onde correr, 
porque só tinham ajuda de 
alguém vindo por fora. En-
tão, eles eram mantidos, sim, 
em cárcere. A porta não era 

aberta para eles terem aces-
so a todo parqueamento. 
Isso é muito grave”, disse. 

O CT do Fluminense, em 
Xerém, é bem próximo ao sí-

tio. Desta forma, o clube se 
disponibilizou em receber os 
garotos e manter vivo neles o 
sonho de se tornarem atletas 
profissionais de futebol. 

Pais dos garotos 
pagavam uma 
mensalidade de 
R$ 500 a um 
estelionatário
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FLAMENGO

Gabigol volta a 
treinar com o grupo

Gabigol: em recuperação

Uma boa notícia no Fla-
mengo. Gabigol treinou 
com o grupo, ontem, após 
o departamento médico 
constatar um desequilí-
brio muscular no camisa 
9. Ele desfalcou o time 
contra Racing e Botafo-
go, mas deve enfrentar o 
Santos, domingo, no Ma-
racanã, pelo Brasileiro. 

O lado negativo do trei-
no foram as ausências de 
Diego e Bruno Henrique. 
O camisa 10, com dores 
musculares na panturri-
lha, fará trabalho especial 
esta semana para aprimo-
rar a parte física.

Já Bruno Henrique, 

com dores no tendão do 
joelho direito, não teve con-
tusão constatada pelos mé-
dicos, mas fará os mesmos 
trabalhos específicos a que 
Diego será submetido antes 
da partida contra o Santos.

BOTAFOGO

CBF ‘barra’ Barroca em 
jogo contra o São Paulo
Entidade impede a estreia do técnico, em fim de quarentena após contrair Covid-19

Eduardo Barroca apresentou sintomas da Covid-19 no dia 29 e só estará livre da quarentena amanhã

E
duardo Barroca não 
comandará o Botafo-
go na partida contra 
o São Paulo, hoje, às 

21h30, no Morumbi, pelo 
Campeonato Brasileiro. 
Apesar de estar assintomá-
tico em relação à Covid-19, 
o treinador não foi liberado 
pela CBF, que exige dez dias 
de isolamento a partir do 
teste positivo, e não poderá 
fazer sua estreia à frente do 
Alvinegro. A informação foi 
publicada inicialmente pelo 
jornalista Thiago Franklin.

O Botafogo recebeu a res-
posta da entidade na manhã 
de ontem. Com isso, Felipe 
Lucena, auxiliar de |Eduar-
do Barroca, estará à frente 
da equipe no duelo de hoje, 
na capital paulista. Barroca 
começou a ter sintomas da 
Covid-19 no último dia 29. 
Desde então, está afastado 
do clube e trabalhando re-
motamente. Substituto de 
Ramón Díaz, ele ainda não 
chegou a estrear no coman-
do do Botafogo.

IMPROVISO NA LATERAL

Em situação desesperadora 
no Campeonato Brasileiro, 
o Botafogo tenta encontrar 
forças para a partida contra 
o líder São Paulo, em par-
tida adiada ainda do pri-

meiro turno. Há oito jogos 
sem vencer, o Alvinegro terá 
que improvisar um lateral 
esquerdo em sua luta para 
tentar se afastar do temido 
Z-4 da competição. 

Expulso no clássico con-
tra o Flamengo, domingo, 
no Nilton Santos, Victor 
Luis cumprirá suspensão 
automática. Seu substituto 
imediato, Guilherme San-
tos, está lesionado e não 
tem previsão de retorno aos 

gramados - tem uma lesão 
grau 3 e é possível que só 
esteja à disposição na reta 
final da competição.

Sem os dois jogadores à 
disposição, a solução será 
improvisar o zagueiro Ra-
fael Forster, que joga pelo 
lado esquerdo, ou lateral-
direito Gustavo Cascardo, 
que ainda nem sequer es-
treou pelo Botafogo desde 
quando foi contratado, no 
final de setembro.

a palinha do apolinho
LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

BYE, BYE, BRASIL

TODOS COM  
O BOTAFOGO

PEDALADAS

 N O Botafogo terá ao seu 
lado, hoje à noite, no Mo-
rumbi, a maior torcida 
do Brasil no decisivo due-
lo contra o São Paulo. As 
galeras de Atlético MG, 
Flamengo, Grêmio, Flu-
minense, Internacional e 
Palmeiras vão estar atentas 
e com secadores ligados do 
primeiro ao último apito, 
torcendo pela vitória do Al-
vinegro. Não é para menos. 
Afinal, se o São Paulo ven-
cer, abrirá dez pontos de 
vantagem sobre o segundo 
colocado e será difícil al-
cançá-lo. Há coisas que só 
acontecem mesmo ao Bota-
fogo, virou o time de todos.

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

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

 N Odair Hellmann sur-
preendeu apresentando 
suas despedidas, com os de-
vidos agradecimentos pe-
las atenções dispensadas, 
pegando o boné e deixando 
o Fluminense atraído por 
excelente proposta para tra-
balhar em Dubai. Seu con-
trato terminaria no fim do 
mês, o Fluminense não teria 
como apresentar proposta 
próxima ao que lhe foi ofe-
recido e não é sempre que 
surge uma chance pareci-
da. Aos 43 anos, Odair terá 
a oportunidade de mostrar 

sua capacidade e, dependen-
do dos resultados, garantir 
o futuro. Vale lembrar aos 
que questionam a atitude 
do treinador, que outro dia 
parte da torcida tricolor pe-
dia a sua cabeça. Odair Hell-
mann deixa o Fluminense 
em quinto lugar no Cam-
peonato Brasileiro, apenas 
quatro pontos atrás do vice
-líder, Atlético-MG e a três 
do Flamengo. Assim como o 
clube tem todo direito de de-
mitir um técnico, a ele cabe a 
opção de sair, observadas as 
cláusulas contratuais.

 N Se o Grêmio ganhar 
tudo que está dispu-
tando, o técnico Renato 
Gaúcho deixará de ser 
apenas estátua e passará 
a nome de estádio, Arena 
Renato Portalupi.

 N Muricy Ramalho se 
desliga da TV Globo para 

voltar ao São Paulo como 
coordenador da nova comis-
são técnica.

 N Torcida do Fluminense 
trocando, às pressas, o ORA 
pelo ICA nas paredes do clu-
be. Sai o FORA e entra FICA 
Odair Hellmann. Mas não 
adiantou.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N São Paulo e Red Bull 
Bragantino são os grupos 
menos afetados pela Co-
vid 19, muito em função 
da consciência comum na 
atenção a todos os proto-
colos sanitários.

 N Situação do técnico Sá 
Pinto no Vasco é assunto 
diário entre as grandes 
forças políticas do clube. 
Ambiente interno tenso 
aumenta a pressão pela 
troca imediata.

Sem Victor Luis e 
Guilherme Santos, 
o Botafogo não terá 
lateral-esquerdo 
hoje. Rafael Forster 
será improvisado

FLUMINENSE

Hellmann se despede do elenco
A reapresentação do elenco 
do Fluminense após a vitória 
sobre o Athletico-PR, sába-
do, foi marcada pelo clima de 
despedida. Odair Hellmann 
foi ao CT Carlos Castilho, on-
tem, para assinar a rescisão 
do contrato e teve o último 
contato com os jogadores, an-
tes de embarcar para os Emi-
rados Árabes Unidos, onde 
assumirá o Al Wasl.

O treinador agradeceu aos 
atletas pelo empenho ao lon-
go dos 11 meses de trabalho 
- contratado em dezembro de 
2019, Odair Hellmann deixa 
o Tricolor após 50 partidas e 
com um aproveitamento de 
56%: 24 vitórias, 12 empates 
e 14 derrotas. 

Apesar das eliminações 

Marcão substituirá Hellmann

precoces na Sul-Americana 
e na Copa do Brasil, o treina-
dor foi vice-campeão carioca e 
deixa o Fluminense na quinta 
posição do Brasileiro, dentro 
da zona de classificação para 

a Libertadores. Para o lugar 
de Hellmann, a diretoria op-
tou por uma solução caseira 
e Marcão, que comandava 
a equipe sub-23, assumirá a 
equipe até o fim da tempora-
da, em fevereiro de 2021. Seu 
primeiro desafio será o clás-
sico contra o Vasco, domingo, 
em São Januário.

As primeiras informações 
sobre os valores que Odair 
Hellmann receberia no Al 
Wasl-SAU eram de R$ 600 
mil. Mas a ‘Rádio Globo’ in-
formou que os vencimentos 
do treinador são, na verdade, 
de R$ 1 milhão. Com contrato 
de um ano e meio, Hellmann 
e Dulac receberão, somados, 
mais de R$ 25 milhões na pas-
sagem pelo clube saudita.

RACISMO NA CHAMPIONS

PSG e Istanbul abandonaram o campo 

após o quarto árbitro ser acusado de 

ofensa racista a membro do time turco. 

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

Ricardo Sá Pinto ganha 
sobrevida até o clássico
Apesar da pressão, o Vasco 
decidiu manter o técnico 
Ricardo Sá Pinto até o clás-
sico contra o Fluminense, 
domingo, em São Januá-
rio, pelo Brasileiro. Segun-
do o portal ‘Esporte News 
Mundo’, o posicionamen-
to do vice de futebol, José 
Luís Moreira, foi decisivo.

O dirigente entende 
que Ricardo Sá Pinto ain-
da não teve tempo para 
implementar a sua filoso-

fia de jogo. Além disso, existe 
a consideração pelo fato do 
treinador ter aceitado o de-
safio de deixar Portugal para 
iniciar um trabalho com a 
temporada na metade e em 
meio à pandemia.

Com 24 pontos e na zona de 
rebaixamento do Brasileiro, 
a pressão sobre o treinador 
aumentou muito após a eli-
minação na Sul-Americana e 
a goleada para o Grêmio, do-
mingo, em Porto Alegre.

VASCO
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ECONOMIA

14º do INSS depende de Bolsonaro
MP e projetos de lei que tratam do abono estão engavetados no Congresso. Apoio ao pagamento cresce

ARMANDO PAIVA

A
o contrário do espe-
rado pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS), a 
reunião do colégio de 

líderes do Senado não tratou 
sobre o abono dos aposenta-
dos e pensionistas do INSS, 
ou 14º salário. “A verdade dos 
fatos é que é muito difícil que 
essa matéria seja pautada nes-
te ano. Uma das poucas chan-
ces seria uma Medida Provisó-
ria sobre o tema”, afirma Paulo 
Paim, que explicou que para 
isso ocorrer seria preciso que o 
presidente Jair Bolsonaro edi-
tasse uma MP. “Uma caneta-
da de Bolsonaro autorizaria o 
pagamento do abono dos apo-
sentados”, diz Paim.  Inclusive 
sugestões foram enviadas ao 
Planalto pelo Sindicato Nacio-
nal dos Aposentados, Pensio-
nistas e Idosos, mas não houve 
retorno do presidente. Entre 
elas a de pagamento de um 
abono único de R$ 1.045 para 
todos os aposentados, os que 
ganham o piso ou mais que o 
mínimo. Mas... 

Conforme O DIA tem mos-
trado, projetos de lei e medida 
provisória tratam do paga-
mento do 14º salário do INSS, 
mas todos estão engavetados, 
seja no Senado, seja na Câ-
mara. Para que eles saiam do 
âmbito do “preto e branco” é 
preciso que os presidentes das 
duas Casas coloquem em dis-
cussão nos plenários. 

Procurada, a assessoria 
do deputado Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), informou que não 
está prevista a colocação do 
14º dos aposentados em pau-
ta na Câmara. E acrescentou 
que “em nenhum momento 
isso foi colocado com pro-
messa de pauta”.

O presidente do Sindicato 
dos Aposentados, João Batis-
ta Inocentini, contou ao jor-
nal O DIA que tem tentado 
se reunir com Bolsonaro mas 
que não tem tido sucesso. “Ele 
não quer nem ouvir falar de 
14º de aposentados”, reclama 
Inocentini. “Chegamos a en-
viar um documento sugerindo 
ao presidente Bolsonaro que 
fosse pago um salário mínimo 
para todos os aposentados e 
pensionistas para, pelo menos, 
ajudar neste final de ano. Mas 
não tivemos resposta”, diz.

Enquanto nem Bolsonaro, 
nem Maia tratam do assun-
to. O abono ganha apoio em 
Brasília: o deputado federal 
Luiz Lima (PSL-RJ), que era 
contrário ao pagamento, ago-
ra já é favorável, e o relator 
da Medida Provisória 1006, 
Capitão Alberto Neto (Repu-
blicanos-AM), também deu 
parecer favorável. 

“Estamos na expectativa de 
conseguir uma reunião com o 
presidente da Câmara Rodri-
go Maia e com o presidente do 
INSS, Leonardo Rolim, para 
mostrar a importância do pa-
gamento do abono”, contou Fe-
lipe Brito, que está em Brasília 
para angariar apoio.

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

Aposentados esperam por um alívio no bolso com a entrada do 14º salário se Bolsonaro autorizar

 > “O aposentado lutou pelo 
nosso país por 30, 35 anos 
e ganha um salário muito 
baixo. Cerca de 80% rece-
bem um salário mínimo. E 
agora na pandemia ele está 
sustentando sua família. 
Então está na hora de dar-
mos nossa contrapartida”, 
afirmou Capitão Neto. 

“Nós vamos lutar por 
esse 14º salário e percorrer 
todos os gabinetes para al-
cançar essa vitória”, disse 
o relator. E acrescentou: 

“A vitória não é só para o 
aposentado, é para o Bra-
sil, porque os aposentados 
nesse período de pande-
mia estão sustentando a 
família, ajudado netos, 
abrindo negócios, têm mo-
vimentado o comércio do 
bairro e de cidades peque-
nas. O aposentado ajudou 
o país nesse momento gra-
ve, e teve seu 13º antecipa-
do para ajudar a economia 
do país, então o 14º salário 
é justo”, finalizou.

‘Pagamento é justo’, diz relator
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SERVIDOR
Paloma Savedra n e-mail: paloma.savedra@odia.com.brn site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

 > O decreto do atual 
governo impede ainda 
que os agentes públicos 
opinem publicamente 
sobre “matérias não 
atinentes a sua área de 
competência”, além de 
proibir campanha polí-
tica no ambiente de tra-
balho. Pelo texto, aos 
que violarem as novas 
regras impostas have-
rá sanções administra-
tivas previstas em lei, 
respeitando o direito à 
ampla defesa. 

Cesar Maia e Tarcí-
sio Motta declararam, 
na justificativa do PDL, 
que “o referido decreto 
configura ato normati-
vo do Poder Executivo 
que exorbita seu poder 
regulamentar”. E que 
isso é “incompatível 
com a legislação mu-
nicipal e com a Consti-
tuição Federal, e assim 
deve ser sustado por 
esta Casa de Leis, nos 
termos do art. 45, X, da 
LOMRJ”.

Campanha 
política 
também

Vereadores tentam 
anular decreto proibitivo

ESTEFAN RADOVICZ 

A
s mudanças no Có-
digo de Ética do 
funcionalismo mu-
nicipal do Rio, que 

vieram em decreto publica-
do ontem no Diário Oficial, 
já geraram reação. Os verea-
dores Cesar Maia (DEM) e 
Tarcísio Motta (Psol) apre-
sentaram um PDL para anu-
lar a medida assinada pelo 
prefeito Marcelo Crivella. O 
texto de Crivella proíbe ser-
vidores de fazerem críticas 
à administração pública, ou 
seja, ao governo. 

O impedimento vale não 
só para opiniões dadas à 
imprensa, mas também 
em redes sociais. O Decre-
to 48.252/20 altera o có-
digo criado em 1994, pelo 
então prefeito Cesar Maia. 
À coluna, Maia declarou 
que o texto “é absurdo e 
inconstitucional”. 

E que, por isso, já apre-
sentou, junto com Tarcísio, 
o projeto de decreto legislati-
vo sustando os efeitos do ato. 
Na justificativa da proposta, 
ambos afirmam que o texto 
do prefeito “possui diversos 
vícios de constitucionalida-
de e legalidade”.

“Diversos dispositivos 
afrontam o direito constitu-
cional de liberdade de expres-
são e o princípio da moralida-
de administrativa”, alegam.

 n A incerteza sobre o paga-
mento do 13º salário dos ser-
vidores municipais do Rio só 
aumenta e tem levado as 
categorias a fazerem alguns 
comparativos entre o atual 
prefeito, Marcelo Crivella, e o 
ex-governante Saturnino Bra-
ga. Braga governou a cidade no 
final da década de 80 e decre-
tou a falência do Rio. Na época, 
o funcionalismo amargava su-
cessivos atrasos salariais.

Esse paralelo, porém, é rejei-
tado por Cesar Maia, ex-prefei-
to por três mandatos (de 1993 
a 1996 e de 2001 a 2008) e hoje 
vereador. Maia tem como uma 
de suas principais pautas a de-
fesa do funcionalismo, e é uma 
das referências quando se dis-
cute assuntos do Rio.

À coluna, o parlamentar res-
saltou que os cenários enfren-
tados por Saturnino Braga e 
Crivella não são semelhantes. 
Por isso, não há como fazer a 
comparação.

“São situações diferentes 
(entre a gestão Crivella e a de 
Saturnino)”, declarou o ex-pre-
feito, acrescentando: “E por 
isso mesmo espero que o 13º 
salário seja pago até o final 
deste mês (dezembro)”.

O ex-prefeito lembrou ainda 
as dificuldades enfrentadas 
pela prefeitura na década de 
80. “A prefeitura faliu nos úl-
timos meses do último ano de 
governo (Braga). E o prefeito 
Saturnino reconheceu publi-
camente. A reforma tributá-
ria dentro da Constituição de 

INCERTEZA

‘Espero que o 13º salário seja pago’

Maia acredita que será quitado

RENAN OLAZ

1988 ajustou as contas espe-
cialmente das capitais. Acres-
cido ao aumento de impostos 
no final do governo Saturnino 
deixou a prefeitura equilibra-
da”, afirmou.

Cesar Maia foi questionado 
sobre as perspectivas relacio-
nadas ao depósito do abono 
para os servidores. E respondeu: 
“Sabia que ia atrasar, mas que 
seria pago até o final de 2020. 
Indagado como ele vê esse 
momento que o funcionalismo 
atravessa, ele disse: “Precisaria 
conhecer os números efetivos. 
Prefiro continuar acreditando 
que será pago em dezembro”.

Para Maia, o governo se pre-
cipitou com despesas e se atra-
palhou na tentativa de uma ree-
leição: “O açodamento no ano 
eleitoral agravou a situação mas 
não a ponto de não pagar o 13º”.

CONFIRA

48.252/20 1994

Decreto assinado pelo prefeito 
e publicado ontem. Texto 
altera o Código de Ética de 
servidores municipais

Código foi criado em 1994 
pelo Decreto 13.319, que 
dispõe sobre Normas de Ética 
Profissional do Servidor
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
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
 

CeNtr5 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/teXt5
alugo ótimo apartamento 
1quarto, estrada do Gabinal 
1.350 apartamento 403, 
em frente empresa de ôni-
bus redentor. Ver no local. 
tel.:98349-0403 ronaldo
 

BaNCárI5S V/teXt5
alugo apartamento de fren-
te 2quartos, sala,cozinha, 
banheiro, dependência. 
r$1.300,00 +taxas, sem 
condominio. tel:2541-8170
 

L5Ja V/teXt5
alugo 3 lojas 36m2 r$ 
700,00 + taxas cada loja. 
Direto com Proprietário. Ilha 
do Governador - Bancários 
tel:2541-8170
 

aDV5CaCIa 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/teXt5
Detetive Thales, Investiga-
ções, conjugais, criminais, 
empresariais, busca de pa-
radeiros. Serviço de caráter 
confidencial,  Atendimento 
com hora marcada. Contato: 
4111-2157/ 4111-8179
 

CHurraSqueIr5 
Para Self Service com co-
nhecimento. Comparecer 
com documentação à av 
ministro edgard romero, 
244 Loja 107 madureira das 
7:00hs as 9:00hs
 

teCNIC5 INStaLaD5r 
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
 

C5StureIra V/teXt5
5verloquista e Colaretista.  
Com experiência malha e 
Lycra Comparecer rua Car-
los Vasconcelos, 155 Sala: 
303 tijuca. tel: 98162-6184
 

PeDreIr5 V/teXt5
Instalador Hidráulico, expe-
riência em execução de obras 
prediais, larga experiência 
em montagem de barriletes, 
instalações, revestimentos, 
alvenaria. Tel: 99805-0716/ 
99823-7423
 
PINt5reS V/teXt5
Tarefeiros para massa/ aca-
bamento, experiência obras 
construção civil. comparecer 
ferramentas. Início imediato. 
Estrada do Pau Ferro 1322 
Freguesia, T 98483-3158.
 

CamareIra V/teXt5
Recepcionista e Copeiro. Ho-
tel contrata com experiência.  
Enviar currículo para:  roge-
rio45u@gmail.com
 
5PeraD5r mICr5 
arte Finalista. Gráfica peque-
no porte madureira precisa 
5perador micro arte Fina-
lista. enviar curriculo email: 
walwalgarcez@gmail.com
 

PINt5r aut5m5tIV5 
Precisa de Pintor Automotivo. 
Comparecer a Rua Barão de 
Cotegipe, 549 - Vila Isabel.
 
PINt5r V/teXt5
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
 
PINt5r V/teXt5
5ficina contrata pintor de 
autos, para trabalhar em 
Irajá, com experiência, com-
parecer av. monsenhor Felix, 
909. trazer documentos. Iní-
cio imediato.
 

tIJ5L5 t.99503-3686
19x19, 19x29 e argila. tu-
do com excelente qualida-
de, direto  fábrica. entrega-
mos todo rio e Grande rio. 
tratar maria.  Whatsapp: 
99503-3686

 

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



FábiaOliveira

EMBAIXADOR NA JUSTIÇA

G
usttavo Lima sofreu 
mais uma derrota no 
processo milionário 

que o compositor André Luiz 
Gonçalves da Silva, o De 
Lucca, move contra o serta-
nejo. Depois de conseguir 
em primeira instância a 
extinção do processo, ale-
gando prescrição do prazo 
legal para ajuizar a ação, o 
cantor foi derrotado em 
segunda instância, após o 
desembargador entender 
que o prazo prescricional 
neste caso é de 10 anos por se 
tratar de cobrança de direitos 
autorais de um suposto descumprimento de 
contrato da música ‘Fora do Comum’.

Mas, recentemente, Gusttavo recorreu para 
que o caso fosse julgado pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), na tentativa de manter a 
decisão de extinção do processo. O recurso não 
foi admitido já que exigiria o reexame dos fatos 
e provas do processo, o que não é admitido em 
Superior Instância.  

D
e Lucca ainda move outro processo 
(5623654-96.2020.8.09.0051) contra o 
sertanejo, alegando tentativa do cantor 

de protelar a ação. O advogado do compositor, 
Adolfo Kennedy Marques Júnior, entende que a 
postura do cantor é ‘imoral’. “Desde 2016 esta-
mos tentando resolver o assunto. Nós pedimos 

uma indenização porque 
Gusttavo não cumpriu nada 
do que foi combinado e con-
tratado referente à parceria 
musical. Pelo contrário, age 
como dono da razão, sendo 
que não é”, disse o advogado 
à coluna. 

D
e Lucca alega que o 
cantor utilizou indevi-
damente os direitos 

autorais de sua composição 
‘Fora do Comum’, um dos 
sucessos do sertanejo, em 
2011. Ele cobra uma indeni-
zação de R$ 20 milhões por 

danos morais ao alegar ser o 
único autor da faixa. A assessoria de Gusttavo 
Lima chegou a afirmar, na época da primeira 
decisão, que De Lucca e o sertanejo escreveram 
a música juntos e que o compositor recebeu os 
50% de todo rendimento proveniente da can-
ção. De Lucca, no entanto, garante que a com-
posição é exclusivamente de autoria sua e 
requer o pagamento dos outros 50%

Em audiência de conciliação do primeiro 
processo, Gusttavo chegou a oferecer R$ 50 mil 
divididos em dez vezes para encerrar a ação, 
uma vez que o compositor alegou estar pas-
sando por dificuldades financeiras. Mas De 
Lucca recusou a proposta e o processo seguiu.

Procurada a assessoria de Gusttavo Lima não 
respondeu até o fechamento da nota.

RE
PR

O
D

U
ÇÃ

O
 D

E 
V

ÍD
EO

Raissa Barbosa ficou chateada ao descobrir que Rafa 
Kalimann tinha deixado de segui-la nas redes sociais. 
Os fãs das duas influenciadoras causaram um ver-
dadeiro rebuliço e levantaram várias especulações. 
Até que Rafa resolveu responder à pergunta direta 
de uma internauta: “Oi, tudo bem? Deixei de seguir 
muitas pessoas, acho que umas 400 até agora. Isso 
não muda minha admiração por ela no jogo, acho ela 
uma mulher muito forte”, explicou a ex-BBB que ainda 
acrescentou: “Não é nada pessoal”.
A confusão aumentou e Raissa ficou nervosa com a 
repercussão do caso. “Gente foi só curiosidade, não 
era pra perguntar pra ela, não! Sinceramente não sei 
mais o que fazer, tudo que eu faço ou falo vira polê-
mica. Meu Deus!”.

Nos bastidores da Globo é muito esperada a estreia do 
‘BBB 21’. Isto porque a emissora tem cortado um dobrado 
com alguns patrocinadores que não vislumbram muita 
vantagem em anunciar nos intervalos das novelas re-
prisadas. Os anunciantes gostam mesmo é de investir 
em novos produtos da casa. E, assim como no ‘BBB 20’, 
a edição do reality do ano que vem promete estourar 
na audiência por conta da participação de famosos. 
Neste ano, o programa dirigido por Boninho foi o que 
mais faturou. Para se ter uma ideia, antes mesmo da 
estreia a atração já havia arrecadado mais de R$ 200 
milhões em patrocínio.

ANSIOSOS PELO BBB

‘UNFOLLOW’ DÁ
 CONFUSÃO NA WEB

AG. NEWS

Luísa Sonza passou por uma cirurgia de 
septo. A cantora contou a novidade 
ontem, ao mostrar o curativo no nariz. 
“Parece que alguém fez cirurgia de septo e 
da carne esponjosa. Agora vou respirar 
melhor e cantar melhor, sem fazer tanta 
força. A recuperação é bem de boa, porque 
eu só fiz septologia. Não fiz rinoplastia, 
nem mudei nada por fora. Não dói nada, 
só sai um sangue”, explicou a cantora, que 
ainda acrescentou: “Nunca quis muito 
fazer, mas era necessário por causa da 
minha profissão”.

LUÍSA SONZA 
PASSA POR 
CIRURGIA

Compositor processa 

Gusttavo Lima por 

agir judicialmente 

com ‘imoralidade’
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DIZ ATUAL DE CÁSSIO CASTILHOL

‘PERLLA É CRUEL DEMAIS’, 

ARQUIVO PESSOAL

A polêmica que envolve a 
cantora Perlla e seu ex, Cássio 
Castilhol, acaba de ganhar 
um novo capítulo. Desta vez, 
envolve a atual namorada 
do músico, a servidora pú-
blica e corretora de imóveis, 
Riane Bezerra. Desde que 
terminou seu namoro com 
Diogo Bottino, Perlla tem 
constantemente publicado 
algumas indiretas para Ria-
ne. Na mais recente delas, 
a funkeira dá a entender 
que Riane estaria atrapa-
lhando a relação de Cássio 
com as duas filhas, Pérola 
e Pietra. 
 “Para que tá feio. Os dias 
dele, são dele. Ponto. Não quis macho com fi-
lho? Ah, esqueci que você não sabe o que é esse 
sentimento. E não adianta fazer fake e mandar 
as amigas virem aqui fazer rebelião, não, amor”, 
escreveu Perlla.
 A coluna então procurou Riane para esclarecer 
a história toda. Segundo ela, Perlla tem se empe-
nhado nos ataques. “Ela não sabe mais como me 
atacar e atrapalhar meu relacionamento. Agora 
ela inventou tudo isso (sobre ela supostamente 
não gostar das crianças). Quando eu conheci o 
Cássio, ele estava passando pela pior fase da vida 

dele, que é estar longe 
das filhas por proibição 
da Perlla. Vocês não fa-
zem ideia de como ele 
sofreu porque a Perlla 
não deixava ele ter ne-
nhum contato com as fi-
lhas e eu passei por tudo 
isso do lado dele. Hoje, a 
nossa maior alegria é sa-
ber que graças à Justiça 
ela não pode fazer mais 
isso. Perlla não tem limite 
e é cruel demais”, contou 
Riane à coluna.
 Questionada se Perlla 
tentou reatar com o ex, ela 
garante que não explicita-
mente. “Diretamente, não. 

Mas é muito fake diariamente tentando queimar 
ele comigo. Falando que ela está na casa com 
ele, sendo que todas as vezes que isso acontece, 
ele está do meu lado. Ficou pior depois que ela 
se separou. Inclusive, domingo passado ele fez 
uma postagem no Instagram do meu lado com 
uma música de fundo. Horas depois recebemos 
de um fake uma foto dela com a mesma música 
com a mão dentro de um carro, querendo dar a 
entender que eles estavam juntos, sendo que eu 
estava com ele naquele momento” desabafou a 
atual namorada de Cássio.

CAMILLA CAMARGO DENUNCIA 
GOLPE DO CHÁ DE FRALDAS
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Como toda boa ariana, Anitta mostrou mais uma vez 
um dos defeitos característicos de quem é do signo 
de Áries: a falta de paciência. Na madrugada desta 
terça-feira (8), ela ficou brava com os presentes re-
cebidos em sua casa, mas sem o nome do remetente. 
A Poderosa chutou o balde. “Acabou a palhaçada e 
não quero mais saber. Hoje me mandaram um colar 
e, para eu não errar [quem mandou] porque também 
não assinou, eu postei e fiquei esperando para ver se a 
pessoa ia aparecer. Ao invés disso, outra pessoa fez o 
mesmo. Chega! Eu não tenho obrigação de adivinhar 
quem está mandando coisas para mim. Vocês pen-
sam que é assim, né? É um jogo comigo?”, questionou, 
visivelmente irritada.
 No dia 15 de novembro, a cantora recebeu um bu-
quê de flores de um admirador secreto e ficou muito 
empolgada com o presente. Mas, agora ela avisa não 
vai mais aceitar se não tiver o nome do remetente.

Depois de ser acusada de ser o pivô do fim do casamento de 15 anos do 

sertanejo Marlon com Letícia Oliveira, a influencer Maria Clara, que agora 

namora o cantor, anunciou na manhã de ontem, que está grávida de seu 

primeiro filho com o artista. 

 “Eu prefiro sempre olhar para minha vida e contar minha história de 

maneira positiva, tirando lições e olhando sempre para o amor, afinal tudo 

o que a gente dá atenção, cresce! E foi assim que aconteceu com a gente. 

Lutamos pelo que sentimos e esse amor cresceu. 1+1=3. Meu mundo ficou 

azul”, disse Maria Clara ao contar que será mãe de um menino. 

CANTOR MARLON SERÁ PAI 

PODEROSA IRRITADA
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POR AÍ
 n Que tal um 

panettone de 
cerveja? A no-
vidade é mais 
uma parceria do 
Abbraccio com a 
Stella Artois. O 
Panettone Sal-
gado de Cerveja 
custa R$ 29 e 
pode ser encon-
trado nas unida-
des Abbraccio ou 
via delivery por 
meio do iFood.

Grávida do segundo filho, Camilla Camargo contou que alguns amigos sofre-
ram uma tentativa de golpe em seu nome. Segundo ela, criminosos pediam 
dinheiro para o suposto chá de fraldas dela. Camilla disse que está enlouque-
cida com as inúmeras ligações que teve que fazer desmentindo do evento. 
“É dose, viu? Passei o dia inteiro mandando mensagens para as pessoas 
para falar que estão usando o meu nome naquele golpe de pedir dinheiro. 
Colocaram um número de celular usando Camilla Godoi e pedindo dinheiro. 
Estão ligando para as pessoas para dizer que vai ter chá de fraldas surpresa 
para mim”, contou. 

SEU TOPLESS EM ENSAIO

ANDRESSA SUITA E 

Desde que se separou de Gusttavo Lima há dois meses, Andressa Suita tem 
trabalhado muito como modelo e a mãe de Gabriel e Samuel resolveu 
compartilhar uma foto de tirar o fôlego durante um ensaio feito recentemente. A 
agora morena posa sem roupa, de topless, usando apenas um colar com uma 
pedra e deixou à mostra suas tatuagens no braço e no colo. Como diria Hebe 
Camargo: “Andressa está linda de viver”.

REPRODUÇÃO

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) nomeou mais dois novos embaixadores 
brasileiros: o ator Bruno Gagliasso e a apresentadora Thaynara OG. Ao lado de Daniela Mer-
cury, Lázaro Ramos, Renato Aragão e da personagem Mônica, eles agora se unem ao UNICEF 
para usar seu talento e reconhecimento em prol dos direitos de crianças e adolescentes. 

NOVOS EMBAIXADORES DA UNICEF

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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COLUNA

ESPLANADA

 N Um ano e quatro meses depois do vazamento de óleo 
nas praias do Nordeste e do Sudeste, a Marinha e a 
Polícia Federal ainda não apresentaram conclusões 
sobre possíveis responsáveis pela tragédia ambiental 
que atingiu mais de 130 municípios. À coluna, o Centro 
de Comunicação da Marinha limita-se a posicionar que 
remeteu um relatório sobre as investigações do caso à 
PF. Diz ainda que, no total, foram recolhidas mais de 
cinco mil toneladas de óleo e resíduos oleosos, entre os 
estados do Maranhão e Rio de Janeiro, “devidamente 
destinados, observando protocolos ambientais”. 

Vestígios  
 N Ainda segundo a Mari-

nha, dos cerca de 100kg 
recolhidos em junho des-
te ano -  quando vestígios 
foram identificados em 
praias do litoral brasileiro 
-, estima-se que somente 
30% sejam efetivamente 
óleo relacionado ao derra-
mamento do ano passado.

Sigilo 
 N A investigação condu-

zida pela Polícia Federal 
segue em sigilo, sem pre-
visão de conclusão. A PF 
foi procurada pela coluna 
para se posicionar sobre 
o andamento das apura-
ções, mas não se pronun-
ciou até o fechamento 
desta edição.

Ibama 
 N O orçamento de 2021, 

que pode ser votado na 
próxima semana no Con-
gresso, prevê redução de 
29% nos recursos do Iba-
ma. Representantes de 24 
associações ambientais 
pressionam deputados e 

senadores para evitar o 
corte que também atin-
girá o ICMBio (40,4%) e a 
administração direta do 
Ministério do Meio Am-
biente (39,4%).

Independente
 N Um dos cotados para a 

disputa ao comando do 
Senado, após o STF barrar 
reeleição de Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), o senador 
Antônio Anastasia (PSD
-MG) desponta como op-
ção “independente” do Pa-
lácio do Planalto que conta 
com a simpatia de setores 
da oposição na Casa.

Mineiro
 N Atual vice-presidente 

do Senado, o parlamen-
tar mineiro conversa dia-
riamente com colegas do 
bloco de esquerda, mas 
tem evitado antecipar 
a possível candidatura. 
O partido de Anastasia, 
PSD, reúne 12 senadores 
– a segunda maior banca-
da depois do MDB, com 13 
parlamentares.

Almoço 
 N Lira foi recebido esta 

semana para um almoço 
com o governador de Per-
nambuco, Paulo Câmara 
(PSB), e deputados fede-
rais da bancada do esta-
do. O apoio do PSB,  no en-
tanto, esbarra na proximi-
dade do deputado com o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Lira também teve encon-
tro em Brasília com lide-
ranças do PCdoB. 

Fundeb
 NSem a regulamentação 

do Fundeb, mais de 1.500 
cidades poderão perder R$ 
3 bilhões para a Educação 
em 2021. Aprovado de for-
ma permanente pelo Se-
nado em agosto, o Fundo 
aguarda votação na Câma-
ra. Restam pouco mais de 
duas semanas para o reces-
so parlamentar. 

Prazo 
 N Para que as novas re-

gras passem a vigorar em 
2021, o Projeto de Lei que 
regulamenta o Fundo (PL 
4.372/20) precisa ser apro-

vado esta semana. Depois 
terá que retornar ao Sena-
do e seguir para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

Lock americano
 NEnquanto o presidente 

norte-americano Donald 
Trump limpa as gavetas e 
dá de ombros para a pan-
demia do covid-19, Miami, 
reduto de muitos brasilei-
ros de dezembro a feverei-
ro, prepara um lockdown 
de 15 dias ainda este mês.

Correria 
 NA decisão, ainda não 

anunciada, circula na rodi-
nha da turma que já se hos-
peda na cidade da Flórida e 
deixa tensos os brasileiros 
com passagens compradas 
de férias para o destino.

Corrupção 
 NHoje é o Dia Internacional 

Contra a Corrupção e o Bra-
sil segue em “progressiva 
deterioração do arcabouço 
institucional anticorrup-
ção”, como resume recente 
relatório da Transparência 
Internacional. 

VAZAMENTO 

CAMPANHA 

 N Candidato do Palácio 
do Planalto para o co-
mando da Câmara dos 
Deputados nos próximos 
dois anos, o deputado Ar-
thur Lira (PP-AL) segue 
em busca de apoio dos 
partidos de esquerda que 
somam 132 votos na Casa.

O coronavírus é uma família de 
vírus que é conhecida desde 
1960 e que sofreu uma mu-

tação genética e se transformou em 
algo que ainda não se tinha identifi-
cado em seres humanos. Transmitido 
pelo ar e pelo contato próximo com 
pessoas contaminadas, a covid-19 
pode causar sintomas semelhantes 
ao resfriado.

Segundo boletim do American Col-
lege of Cardiology, dentre os pacien-
tes hospitalizados devido a covid-19, 
50% possuíam doenças crônicas, sen-
do que 40% possuíam doença cardio-
vascular ou cerebrovascular; síndro-
me da angústia respiratória em quase 
20%, arritmias cardíacas em mais de 
16%, lesão miocárdica em mais de 7%, 
e mais de 8% dos pacientes evoluíram 
com choque. Entres os casos fatais, 
86% tinham acometimento respira-
tório, desses 33% acometimento car-
díaco associado e 7% acometimento 

Segundo pesquisa levada a cabo 
pelo neurocientista francês, 
Michel Desmurget, no livro, A 

Fábrica de Cretinos Digitais, pela 
primeira, vez uma geração é intelec-
tualmente inferior à passada. Fato 
inédito desde que o teste de QI co-
meçou a ser aplicado, a melhora no 
padrão intelectual da geração mais 
antiga para a mais jovem é chamada 
de efeito Flyiin (nome do psicólogo 
que pela primeira vez atestou o fato) 
e se deve a processos sócio-culturais.

Desmurget assinala que, pelo fato 
de termos uma geração que, em que 
pese a quantidade de informações 
a que é submetida pela web e TV de 
todo tipo, se submete maciçamente 
à influência digital, sem a pesquisa 
e a leitura refletida anteriores, esta-
mos criando uma geração de idiotas 
patológicos, que efetivamente não 
passa nem pelo processo da leitura 
reflexiva, nem pelos processos de so-
cialização coletiva.

Não, a Netflix não substitui o ro-
mance e a poesia. Sou professor e le-
ciono desde o Ensino Fundamental 2 
ao Ensino Médio, por azar, minha dis-
ciplina é a Literatura, posso atestar o 
desprestígio que esta tem em qualquer 
colégio (uma hora diária semanal, ou 
no máximo duas, simplesmente por-
que cai no vestibular), e a pouca ou 
nenhuma leitura de livros literários 
pelos alunos, que substituíram a leitu-
ra dos romances e poesias por resumos 
digitais. Se lê pouco e se lê mal. Todo 
tipo de subliteratura, de autoajuda e 
50 tons de cinza a Pondé e Karnal.

A certeza cretina e patológica subs-
tituiu a reflexão, e mesmo quando 
ensino em universidade ou cursos 
destinados alunos de Nível Superior, 
a primeira pergunta que me fazem é 
“tem na Netflix”? Na internet influen-
cers completamente desprovidos de 
qualquer rasgo de inteligência, na TV 
a cabo, tipos rasos que substituem os 

A que herança renunciamos?

Impacto da covid-19 nas doenças cardiovasculares

Margarete  
Henriques 
médica cardiologista 

Roberto Ponciano 
prof, escr, mestre em 
Letras Neolatinas e 
em Filosofia

cardíaco isolado. Enquanto a taxa 
de letalidade geral por covid-19 é de 
2,3%, nos portadores de doenças car-
diovasculares ela chega a 10,5%.

Essa infecção viral pode ocasionar 
uma série de reações responsáveis 
por desequilibrar doenças cardiovas-
culares (conjunto de disfunções que 
atingem o coração e os vasos sanguí-
neos) que antes estavam compensa-
das. Segundo dados do Ministério da 
Saúde, o perfil mais comum entre as 
100 mil vítimas que foram a óbito pela 
doença no país, é classificado como 
homem, idoso e cardiopata. Em pa-
cientes que já possuem doenças pré-
vias no coração, as alterações do sis-
tema imunológico podem acontecer 
de uma forma mais rápida e intensa, 
evoluindo para uma piora do quadro 
de covid. Esses pacientes devem ter 
cuidados redobrados, visitando regu-
larmente seu cardiologista.

O coração é afetado pela covid-19, 
quando os tecidos inflamam e são 
liberadas citocinas que chegam ao 
órgão através da corrente sanguí-
nea, podendo afetar também o mio-
cárdio e as artérias coronárias. Há 
o risco de instabilização das placas 

personagens paradigmáticos e arqué-
tipos, que antes conduziam as pessoas 
a serem menos frívolas e as tornavam 
mais sensíveis a complexidade do que 
é ser humano.

Nesta pandemia de ignorância as-
sassinamos Quixote, Casmurro, Capi-
tu, Ema Bovary, Ana Karenina, Dimitri 
Karamazov. É uma geração que tem 
certeza, porque afirmar é provar, e não 
é necessário a pesquisa profunda para 
nada, por isto o binômio, cancelar/la-
crar, é a estética das personagens que 
já nascem perfeitas, boas ou más de 
berço, nas séries televisivas e nunca 
cometem crimes, erros ou pecados. 

Não à toa, o justiceirismo da Lava Jato 
cativou corações e mentes de uma ge-
ração que acredita em Gothan City e 
não sabe nada de Pasárgada.

A burrice virou ostentação e é co-
mum as pessoas discutirem temas sem 
nunca terem lido sequer um livro so-
bre o assunto. Como já previram Ador-
no e Guy Debord, a indústria cultural 
emburreceu as pessoas e massificou 
a ditadura da imagem única. Não, a 
Netflix e a web não substituem o ro-
mance e a poesia na construção da in-
teligência, assim, junto à pandemia da 
covid-19, convivemos com uma pande-
mia de ignorância.

de ateroma no interior dos vasos 
provocando isquemia ou infarto do 
miocárdio. Além dos quadros infla-
matórios pulmonares que podem 
levar à piora da oxigenação fazendo 
com que o coração trabalhe de forma 
forçada para bombear o sangue mais 
rapidamente, sendo esse estresse 
um dos fatores que contribuem para 
danificar esse órgão.

De acordo com a Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia: 25% dos brasilei-
ros que moram em capitais afirmam 
ter pressão alta (que pode piorar a 
evolução da infecção por coronaví-
rus). A taxa sobe para 60% entre pes-
soas acima de 65 anos. Cerca de 37% 
das vítimas fatais de covid-19 no país 
tinham doenças cardíacas prévias; é o 
fator de risco mais comum, na frente 
de diabetes com 29% e doenças pul-
monares com 7%.

Por isso a população com doenças 
cardiovasculares merece uma aten-
ção especial e manter dieta adequada, 
sono regular e atividade física, evi-
tando o consumo de álcool e cigarro 
e mantendo suas vacinas atualiza-
das para diminuir o risco de infecção 
secundária.

FABIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# B2W Digital (Lojas Americanas) passa a integrar o ISE (Índice de Sus-
tentabilidade Empresarial) da B3 de 2021. # Roche arrecada fundos para 
campanha Children’s Walk. # Conferência virtual sobre oportunidades do 
Acordo de Associação UE-Mercosul termina hoje, 9. # “Sarau - arte que faz 
bem”, do escritório da Todde Advogados, acontece dia 17 e conta com apre-
sentação de Maria Fernanda. # A Lendico, fintech de empréstimo pessoal 
on-line, criou o produto Boleto Parcelado - crediário digital.

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, 
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
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MALHAÇÃO

 n Tina percebe o nervosismo de 
Mitsuko com o questionamento 
do policial. Nena afirma que o 
dinheiro não era de Anderson. 
Keyla explica para K2 como cui-
dar de sua gravidez.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano deixa a casa de Sa-
muel decepcionado, ao saber 
que Ester voltou para a casa de 
Alberto. Lipe sofre bullying. Ester 
tenta explicar para Cassiano que 
voltou para a mansão.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Beto confessa sua paixão por 
Tancinha, e Apolo afirma que o 
rival conseguiu o que queria. A 
bomba é detonada na mansão, 
mas Camila e Lucrécia conse-
guem se proteger.

 n Poderosa pede para Miguel 
não deixar a cidade, mas ele se 
mostra decidido. Irritado, Ernani 
se descontrola e ameaça Yara. 
Poderosa se lamenta com Fura-
cão. Fernanda fica chocada.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n As Chiquititas começam a 
achar que Ernestina foi abduzi-
da. As crianças decidem investi-
gar para ver se encontram sinais. 
Carol estranha Ernestina.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Jeiza questiona Bibi sobre sua 
gravidez. Nonato obriga Biga a 
ligar para a casa de Eurico para 
saber de Silvana. Aurora e Bibi 
estranham por Jeiza e Heleninha.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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O 
ator Eduardo Galvão morreu vítima 
da covid-19 ontem à noite. Aos 58 
anos, ele estava internado há mais 
de uma semana, na UTI dos Hospi-

tal Unimed, no Rio. Ainda não há informa-
ções sobre local e hora do sepultamento.

Desde a última terça-feira, Eduardo pre-
cisou ser entubado por conta de complica-
ções do novo coronavírus. O ator deu en-
trada no hospital com 50% dos pulmões 
comprometidos.

Com as primeiras informações sobre a 
morte de Eduardo Galvão, vários fãs e ami-
gos homenagearam o artista no Instagram. 
“RIP meu amigo Eduardo Galvão. Mais uma 

1962 2020OBITUÁRIO EDUARDO GALVÃO

RIP meu amigo 
Eduardo Galvão. 
Mais uma vítima do 
descaso… RIP Eduardo 
Galvão! O mais 
novo da turminha. O 
mais alegre, o mais 
engraçado, o mais 
saudável! Dor imensa!

JOSÉ DE ABREU,
ator

Acabo de receber a noticia 
que um querido amigo 
perdeu a luta para a 
covid. Eduardo Galvão 
era uma doce e divertida 
pessoa. Meu parceiro no 
#cacatalentos programa 
da @angelicaksy ator 
talentoso, divertido. Pra 
muitos e só uma gripe, 
para quem perde parceiros 
é uma peste grave. Eu sigo 
com medo e com todos os 
cuidados. Covid mata sim.

BONINHO,
diretor

Artistas se despedem de um 
grande amigo, vítima da covid-19

vítima do descaso”, postou no Twitter o ator 
José de Abreu.

A atriz Dadá Coelho escreveu: “Meu Deus! 
Partiu nosso grande amigo Eduardo Galvão. 
Sem chão”. Emocionado, diretor José Boni-
fácio de Oliveira, o Boninho também se des-
pediu do amigo: “Acabo de receber a noticia 
que um querido amigo perdeu a luta para a 
covid-19. Eduardo Galvão era uma doce e di-
vertida pessoa. Para muitos e só uma gripe, 
para quem perde parceiros e uma peste grave”, 
escreveu o diretor.

O último trabalho de Galvão na Globo foi na 
novela “Bom Sucesso” (2019), interpretando o 
Dr. Machado. Na emissora, o ator era conhe-

cido por trabalhos como o infantil “Caça 
Talentos” (1996), no qual contracenava com 
Angélica, e tramas como “Despedida de Sol-
teiro” (1992), “Porto dos Milagres” (2001), 
“O Beijo do Vampiro” (2002), “Paraíso Tro-
pical” (2007), “Insensato Coração” (2011), 
“Malhação: Intensa como a vida” (2012).

Na TVE, interpretou o pai do Menino Ma-
luquinho, personagem criado por Ziraldo, 
em 2006. Eduardo Galvão ainda teve passa-
gens pela Record TV, onde fez parte do elen-
co de “Apocalipse” (2017), e pela Band, onde 
fez “Dance Dance Dance” (2007). No GNT 
e na HBO, participou das séries “Questão 
de Família” (2014) e “Magnífica 70” (2015).

 n Após receber o diagnóstico de que havia contraído coronavírus, 

o ator Eduardo Galvão mandou uma mensagem de áudio para o 

amigo Stepan Nercessian, em que demostrou toda preocupação 

com a doença. O recado foi encaminhado dia 23 de novembro.

“Muito ruim isso, cara. Se liga aí, Stepan. Sai de casa não, cara. 

Fica ligado aí. E o medo que dá, cara. Tu não sabe se vem coisa pior. 

Se vai melhorar, se não vai”, disse Eduardo Galvão.

Assim como muitos outros famosos, Stepan Nercessian prestou 

uma homenagem ao amigo nas redes sociais: “Hoje, 8 de dezem-

bro, mais um anjo, Eduardo Galvão, foi ficar ao lado de Deus e de 

Nossa Senhora da Conceição. Homem bom. Pai honrado, avô feliz”.

Após ser infectado pela covid-19, 

ele fez alerta para amigo Stepan 

Nercessian: ‘Sai de casa não, cara’

 n Vários famosos usaram ontem as redes sociais para 
lamentar a morte e se despedirem de Eduardo Galvão. 
A apresentadora Angélica, com quem Galvão atuou na 
novelinha “Caça Talentos”, disse que não conseguia 
acreditar na notícia. “Está muito difícil”, escreveu. 

O Clube de Regatas do Flamengo, seu time de cora-
ção, também lamentou a morte. “Grande rubro-negro 
e sempre participativo nos eventos do clube”, informou 
o perfil do clube. Galvão era Rubro-Negro apaixonado; 

O youtuber Felipe Neto também demostrou toda sua 
tristeza. “Meu Deus do céu... Perdemos o grande ator 
Eduardo Galvão para a covid-19. Que tristeza, que lásti-
ma! Jovem, saudável... E nos deixou. Meus sentimentos 
à família. Que tragédia esse vírus é...”, disse.

A atriz Regiane Alves foi outra colega de profissão 
a externar sua dor: “Que triste a partida do Eduardo 
Galvão, um grande ator!! Meus sentimentos a família 
e amigos, ele nos deixa um trabalho muito bonito. Que 
triste a partida do Eduardo Galvão, um grande ator!! 
Meus sentimentos a família e amigos, ele nos deixa um 
trabalho muito bonito.

O cantor, compositor e ator Leo Jaime lamen-
tou: “Perdemos o querido Eduardo Galvão. Mais uma 
vítima da covid. Pessoa muito querida e grande artista”.

O diretor de TV José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, 
comentou revoltado: “Eduardo Galvão era uma doce e 
divertida pessoa. Meu parceiro no #cacatalentos pro-
grama da @angelicaksy ator talentoso, divertido. Pra 
muitos e só uma gripe, para quem perde parceiros é uma 
peste grave. Eu sigo com medo e com todos os cuidados. 
Covid mata sim”.

Famosos lamentam a morte 
do ator talentoso: ‘Foi mais 
uma vítima do descaso’

 n Diagnosticado com coronavírus, o ator Marco Ricca precisou ser entubado  na UTI de um hospital do Rio. Ele está com a doença há mais de 15 dias e a família pediu sigilo a respeito do hospital em que ele se encontra. 
O filho do ator com Adriana Esteves, Felipe Esteves Ricca, que já teve covid-19, teria sido o único que conseguiu ver o pai no hospital quando ainda estava na Unidade de Terapia Semi-Intensiva. 

A atual esposa de Marco Ricca, Luli Miller, não quis dar de-talhes sobre a internação do ator.
“Não vou dar informação. A gente conversa mais para fren-te”, disse ela, que está grávida do primeiro filho do casal. Eles já são pais de duas meninas. 

Diagnosticado com covid-19, Marco Ricca está entubado na UTI 

Eu não consigo acreditar que essa doença te 

levou da gente. Está muito difícil. Precisamos 

tanto da sua leveza, alegria, liberdade e carinho 

nesse mundo! Era sempre tão bom te encontrar. 

Você foi um presente lindo que a fada Bela me 

deu. Uma parceria linda, mágica, Artur e fada 

Bela, Eu e você. Obrigada por sua amizade, por 

ser esse cara tão especial no meu coração e 

no coração de tanta gente! Sim... porque você 

é uma unanimidade! Amado por todos que 

tiveram a oportunidade de estar mais pertinho! 

Descanse em paz, meu querido ‘Duardo’. Meu 

carinho e sentimento a família.”

ANGÉLICA,
apresentadora

Entubado desde a última 
terça-feira, ator morreu 
ontem. Ele chegou ao 

hospital com 50% dos 
pulmões comprometidos

REPRODUÇÃO INSTAGRAM



Horóscopo

Alguns planos pessoais podem não correr como 
desejou, mas tenha calma. Terá paciência no trabalho 
em equipe. A internet será aliada da paquera. O 
romance estará criativo.

Não se aventure em serviços que não conhece. Tenha 
jogo de cintura com desafios. A sensualidade marca a 
conquista. Momentos intensos com o par, 
principalmente no sexo.

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: aberto, âmbar, anca, âncora, átomo, boro, bota, carambola, 
cartola, corola, embalo, embora, fina, foca, forma, inca, lombo, maca, 
macio, mero, mola, obra, rebolar, remota, robô, sabor, salmo, soma, tarol.

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

As parcerias e o trabalho em equipe talvez tragam 
dores de cabeça. Já com a família e amigos, o astral 
será mais descontraído, aproveite o momento. O 
romantismo está no ar!

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Terá bom-senso para cuidar das tarefas diárias, mas é 
bom não abusar da sorte. Cuide melhor da saúde. Os 
assuntos do coração ficam meio sem graça, tente 
conhecer gente nova.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai contar com boa lábia para resolver pepinos. Terá 
sorte em jogos ou sorteios. No relacionamento, terá 
altas doses de carinho com o par. Charme irresistível 
na conquista.

LEÃO
23/7 a 22/8

Assuntos financeiros serão administrados numa boa. 
Em família, deixe o passado para trás e não permite 
que um parente dê palpite na sua vida amorosa, evite 
conflitos entre as partes.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Vai esbanjar pique e pode resolver assuntos pessoais 
que estavam pendentes. Astral tenso no trabalho, 
evite problemas. Paquera favorecida e romance 
fortalecido, aproveite o momento.

LIBRA
23/9 a 22/10

Bom dia para ficar no seu canto e refletir sobre os 
planos de vida. As finanças estarão em foco, não 
compre tudo o que vê pela frente, controle-se! Tente 
controlar os ciúmes a dois.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

A interação será o segredo para o sucesso profissional. 
Mas desentendimentos em casa podem rolar. O 
romance ganha entrosamento. Amigos podem ajudar 
na paquera.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Vai focar no trabalho e causar boa impressão, uma 
promoção pode rolar. Sua intuição ajudará a ver quem 
é de confiança. Aja com cuidado na conquista. Reforce 
a sintonia a dois.

Misturar dinheiro e amizade também não é uma boa 
ideia. Já na paquera, a turma pode ser boa aliada. 
Você e o seu amor podem se aproximar mais agora, 
surpreenda o par.

A Lua promete reviravoltas ao longo do dia. Há sinal 
de problemas no trabalho. Os astros ajudam na 
paquera. A dois, bom-dia para fazer as pazes após 
desentendimento.

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

Aos 62 anos, 
Madonna faz 
primeira 
tatuagem
Nunca é tarde para começar! Ma-
donna surpreendeu os fãs com 
uma novidade: a primeira tatua-
gem que fez, aos 62 anos de ida-
de. A cantora brincou com a letra 
da própria música, ‘Like a Virgin’, 
ao postar os bastidores da sessão. 
“Inked for the very first time...” 
(“Tatuada pela primeira vez”, em 
tradução livre).

A Rainha do Pop compartilhou 
as fotos no Instagram, ontem. A 
escolha da diva foram as iniciais 
dos filhos dela, tatuadas no pulso 
esquerdo: “L.R.D.M.S.E”, repre-
sentando, respectivamente, Lour-
des Maria, Rocco Ritchie, David 
Banda, Mercy James e as gêmeas 
Stelle e Esterre.

Em novembro, a cantora Pop 
compartilhou um raro registro 
dela com seus seis filhos. 

Anitta mais 
sensual com 
body vermelho
A cantora Anitta deixou sua tatua-
gem de coração no bumbum bem 
à mostra ao posar deslumbrante 
para uma campanha de lingerie, 
da Hope. Com um maravilhoso 
body vermelho, a Poderosa esban-
jou sensualidade em foto publica-
da no Instagram da marca. 

A cantora ainda posou com 
outros modelos de roupa íntima. 
Entre elas, uma lingerie rosa que 
deixava sua derrière e a barriga 
chapada muito em evidência.

Em outro momento, Anitta 
também usou uma camisetinha 
branca e calcinha da mesma cor, 
para enlouquecer os fãs ao fazer 
charminho para os cliques da má-
quina do fotógrafo.  

Fábio Jr. será 
indenizado em 
R$ 100 mil
O cantor Fábio Jr. vai receber in-
denização de R$ 100 mil do labo-
ratório Gileade e da empresa de 
comércio Onlinemax. A informa-
ção é do colunista Rogério Genti-
le, do “Uol”. O cantor foi vítima de 
propaganda mentirosa sobre dis-
função erétil. Ele descobriu, em 
agosto de 2017, que as empresas 
estavam usando seu nome para 
vender o medicamento “Testo-
master”, contra a impotência se-
xual. O falso anúncio dizia que 
Fábio Jr. havia usado o medica-
mento para se curar do problema 
e ainda colocava uma foto do can-
tor com suas filhas.
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