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CORONAVÍRUS
QUANDO A 
SOCIEDADE CIVIL  
SE UNE, TODOS 
AVANÇAM  
INFORME  
DO DIA, P. 2

SELO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 35
 PÁGINAS 
NO TOTAL

FLAVIO CORVELLO/ESTADÃO CONTEÚDO

ATAQUE

EM QUEDA, 
BOTAFOGO 
LEVA DE 4 DO 
SÃO PAULO.

COVID

RIO TEM 1.844 LEITOS FECHADOS 

APESAR DA PANDEMIA
NA REGIÃO METROPOLITANA DO 
RIO, FAVELAS CONTABILIZAM MAIS 
MORTES POR COVID QUE 121 PAÍSES.

NOS EUA, HOSPITAL LOTADO TRATA 
PACIENTES NO ESTACIONAMENTO 
DIANTE DO AUMENTO DE CASOS.

ESTADO DO RIO AINDA NÃO POSSUI UM  
PLANEJAMENTO PARA VACINAÇÃO EM 
MASSA. ESPECIALISTAS CRITICAM

Estudo revela que um milhão de pessoas vão 
deixar de comprar lembranças de fim de ano em 
2020. Crise, queda na renda e desemprego levarão 
a uma festa mais modesta. P. 11

UM NATAL SEM 
PRESENTES? 

RIO DE JANEIRO, P. 2

POLÍCIA, P. 7

CEDAE:  
QUEM FOI 
PREJUDICADO 
VAI RECEBER 
DESCONTOS

PRESOS 23 
FORAGIDOS  
POR VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA

FÁBIAOLIVEIRA

Letícia Spiller 
cria polêmica 
ao dizer que 
nunca pareceu 
que Marcius 
Melhem 
“fizesse esse 
tipo de coisa 
agressiva. 
Uma pessoa 
muito querida, 
inclusive”. P. 14

Prefeitura do Rio ainda 
tenta pagar parte do  
13º de servidores. P. 12

DIOGO NOGUEIRA 
FAZ SHOW EM 

HOTEL COM 
TRANSMISSÃO 

PELA  
INTERNET. P.17
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OAB VAI AO SUPREMO POR COMPRA DE VACINAS DO EXTERIOR. P. 3, 4 E 6

DIVULGAÇÃO

P. 10

MORRE PAOLO ROSSI, O CARRASCO DO 
BRASIL NA COPA DE 1982 
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 N A Rua dos Abieiros, em 
Santíssimo, só possui asfalto 
no início e está com esgoto 
a céu aberto. A via precisa 
ser asfaltada com urgência, 
quando chove vira tudo um 
lamaçal e o esgoto invade as 
casas, podendo levar muitas 
doenças para os moradores. 
Alguém precisa fazer algo.

 > Luan Aires

Santíssimo

Rua tem asfalto só 
em uma parte dela

Chuva causa três dias 
de alagamento

 N Em todos os temporais, a 
Rua Guatemala, em Serra 
Grande, Itaipu, Niterói, fica 
alagada por pelo menos 
três dias. O pior é que a boca 
de lobo está borbulhando 
esgoto. É muito nojento! Nós, 
moradores, solicitamos que os 
bueiros sejam desentupidos. 
Algo precisa ser feito.

 > Juliano Mendes

Niterói

CONEXÃO LEITOR
O DIA Rua dos Inválidos 198 / 2º andar, Lapa CEP - 20.231-048 RJ.  
E-mail: cartas@odia.com.br ou conexao@odia.com.br. O leitor deve enviar  
nome completo, endereço e telefone. WhatsApp do DIA: 98762-8248
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EXCLUSIVO 
Rio tem 1.844 leitos 

bloqueados na Rede SUS
RIO DE JANEIRO

É bolacha! Cariocas 
brincam que farão excursão 
até São Paulo para receber 

vacina em janeiro
RIO DE JANEIRO

Porta-voz da PM é 
exonerada após ataques 

a repórter em vídeo
RIO DE JANEIRO

Após crítica de seguidor, 
Paulo Vieira revela que 
depôs por duas horas a 
favor de Dani Calabresa 

CELEBRIDADES

Está sendo 
finalizada 
uma grande 
campanha 
publicitária 
da sociedade 
civil carioca 
para 
mobilizar a 
população a 
se precaver 
da Covid-19”.Apesar do otimismo do ministro da Saúde, Eduardo 

Pazuello, ao dizer que, no melhor dos cenários, o Brasil 
poderá começar a vacinação em dezembro  a situa-

ção da cidade do Rio de Janeiro é mais delicada do que a dos 
demais 90 outros municípios do estado.

Na capital, esta semana todos os 288 leitos da prefeitu-
ra para casos graves foram ocupados. São 144.641 casos e 
13.594 mortes pelo novo coronavírus. Em vista do risco que 
se corre com a segunda onda de contaminação, que poderá 
trazer restrições, a Federação do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), em 
parceria com entidades da sociedade civil, vai iniciar uma 
campanha de conscientização e combate à propagação da 
Covid-19 nas rádios, mídia impressa, faixa e redes sociais.

APOIO AMPLO
A iniciativa tem o apoio do Governo do Estado, a Associa-
ção Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ) e os Sindicatos 
afiliados no interior em todas as 24 regiões de atuação 
da Federação. A intenção da instituição é reforçar, junto à 
população fluminense, a importância dos cuidados reco-
mendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como, por exemplo, uso de máscaras; limpeza das mãos 
com álcool; higienização dos ambientes fechados e de cir-
culação; evitar aglomerações e manter o distanciamento 
social; e, dessa forma, contribuir para que não tenhamos 
que retroceder nas vitórias já alcançadas.

COVID-19

 N O Centro de Estudos e Pes-
quisas no Ensino do Direito 
da UERJ está promovendo 
seminário gratuito e online 
sobre direitos humanos esta 
semana. As aulas e debates 
estão disponíveis no Youtube 
do Ceped Uerj. 

InformedoDia

 N Candidato à prefeitura do 
Rio, Eduardo Bandeira de 
Mello contou o que fará ago-
ra: “Apesar das dificuldades, 
a experiência valeu a pena. 
Já voltei para o INEE e vou 
continuar ajudando os ami-
gos e apoiando as boas cau-
sas, não necessariamente 
como candidato. Acho que 
o prefeito escolheu alguns 
nomes muito bons. Vamos 
torcer para dar certo”, diz. 

BANDEIRA DE 

MELLO ELOGIA 

EDUARDO PAES

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

DANIEL CASTELO BRANCO

SEMINÁRIO DE 
POLÍTICA E DIREITO

ACIONISTA 
MINORITÁRIO

O deputado es-

tadual Gustavo 

Schmidt é o mais 

novo acionista da 

Cedae. Ele lidera 

um movimento 

contra à privati-

zação da compa-

nhia. Para ter voz, 

poder discursar e 

ter direito a voto 

ele comprou “uma 

única ação”.

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

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

Ministro da Saúde Eduardo Pazuello está otimista.

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Eduardo Bandeira de Mello

O governador em exercício, Cláudio Castro, anunciou que destinará 
ao menos R$ 600 milhões para vacinar a população contra a Co-
vid-19 no ano que vem. Ele também criou um grupo para organizar 
a vacinação no estado.

A abertura de diálogo entre Paes e Doria sobre a campanha de 
imunização da Covid-19 acalenta o coração dos cariocas. Paes 
também se comprometeu com a abertura de novos leitos. Que 
janeiro venha com renovação e notícias positivas para o Rio.

Triste a realidade dos profissionais da Rede Municipal de saúde. 
Estima-se que 22 mil estejam com salários atrasados. Precisamos 
ser a voz dessas pessoas que colocam sua saúde em risco diaria-
mente para cuidar de outras vidas. Será mais uma dívida que o 
atual prefeito deixará para a próxima administração?

Twitter e Instagram: @nuno_vccls

Site: www.nunovasconcellos.com.br

A união da 
sociedade 
civil do Rio

Cedae: contas com redução
Consumidores afetados pelo desabastecimento de água terão desconto 

LUCIANO BELFORD

O
s consumidores que 
moram em áreas afe-
tadas pelo desabas-
tecimento de água 

causada pela falha em uma 
das bombas na Elevatória do 
Lameirão da Cedae e que pos-
suem hidrômetros terão redu-
ção automática na cobrança 
das próximas contas. De acor-
do com a companhia, os mo-
radores que não possuem o 
equipamento deverão enviar 
um e-mail para a Cedae para 
que o desconto seja aplicado.

O procedimento para quem 
ainda não possui o hidrôme-
tro é enviar e-mail para revi-
saodecontalameirao@cedae.
com.br, com os seguintes da-
dos: CPF, número de sua ma-
trícula e motivo de solicitação. 
Procurada pela reportagem 
de O DIA, a Cedae ainda não 
explicou como será calculado 
o desconto nas contas nem o 

número de pessoas que foram 
prejudicadas.

Uma ação civil pública ajui-
zada na segunda-feira contra 
a Cedae pede que a Justiça de-

Maria Melquiades, de Mesquita: conta, ao contrário da água, chega

termine o bloqueio nas contas 
da empresa pública no valor 
de R$ 100 milhões. Esse di-
nheiro deverá ser usado para 
indenizar em danos materiais 

e morais todos os consumi-
dores afetados com a falta 
de água.

A ação pede que sejam 
ressarcidas todas as des-
pesas dos consumidores 
da Região Metropolitana, 
atingidos pelo desabaste-
cimento, para compra de 
carro pipa ou outro meio 
de água potável até o resta-
belecimento do serviço da 
Cedae. O documento pede 
que a indenização seja feita 
em contas futuras, devendo 
a companhia disponibilizar 
um canal para receber os 
documentos e comprovan-
tes de despesas mediante 
protocolo e crédito na fatu-
ra seguinte. Ontem, a Ce-
dae, o MPRJ e a Defensoria 
Pública se reuniram numa 
audiência online, que não 
havia terminado até o fe-
chamento desta edição.

Detran: clientes veem postos vazios
Os serviços de identificação 
civil, emplacamento e vistoria 
do Detran-RJ seguiram para-
lisados ontem. As atividades 
estão suspensas desde segun-
da-feira devido a uma greve de 
funcionários terceirizados que 
prestam serviços ao órgão. A 
paralisação ocorre pela falta 
de pagamento de salários, vale
-refeição e passagem referen-
tes a outubro e novembro.

No posto de Vila Isabel, 
clientes agendados se depa-

raram com a unidade vazia. 
Adelmo Bruno, de 87 anos, 
esteve na unidade para rea-
lizar a baixa de alienação no 
veículo: “O site do Detran está 
agendando para Vila Isabel, 
porém, aqui, estão sem aten-
dimento por causa da falta de 
funcionários”. 

A assessoria de imprensa 
do Detran-RJ disse que as 
unidades de vistoria estão 
temporariamente paralisa-
das desde segunda. A previ-

são é que os serviços sejam 
retomados nesta semana. As 
emissões de 1ª e 2ª via do do-
cumento de identidade estão 
suspensas temporariamen-
te, sem previsão de retorno.

O Detran-RJ suspendeu 
temporariamente os serviços 
de emplacamento de veícu-
los nos postos de vistoria do 
estado. O presidente do ór-
gão, Adolfo Konder, afirmou 
que o processo está em fase fi-
nal de contratação de empresa 

para prestação dos serviços 
de emplacamento. A previ-
são de retomada das ativi-
dades é de até 30 dias.

Segundo o Detran-RJ, 
quem estava agendado e 
não conseguiu atendimen-
to poderá voltar ao mesmo 
posto nos cinco dias úteis 
subsequentes à reabertura, 
sem precisar reagendar.

Reportagem da estagiária Carina 

Petrenko, sob supervisão de Cadu Bruno



RIO DE JANEIRO

RIO TEM 1.844 LEITOS

BLOQUEADOS 
Segundo Defensoria Pública, falta de profissionais na Rede SUS é o maior entrave. 
Se liberados, supririam atual demanda de 420 pacientes na fila de internação

A
o mesmo tempo em 
que chega ao limite 
a capacidade de in-
ternação hospitalar 

para pacientes de covid-19 no 
Rio, as unidades da Rede SUS 
destacadas como referência 
para o tratamento da doença 
no estado contam com 1.844 
leitos impedidos. O número é 
o somatório de leitos inativos 
em unidades administradas 
pela Prefeitura do Rio, gover-
no estadual e Ministério da 
Saúde. Todas ficam na cidade 
do Rio, à exceção do Hospital 
São José, em Duque de Caxias, 
na Baixada Fluminense. Além 
dele, estão no levantamento 
leitos nas seguintes unidades: 
Hospital de Campanha do 
Riocentro, Hospital Ronaldo 
Gazolla, Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas 
(INI Fiocruz), Hospital Uni-
versitário Pedro Ernesto, Hos-
pital Universitário Clementi-
no Fraga Filho e Hospital Uni-
versitário Gaffrée e Guinle. 

Os 1.844 leitos impedidos, 
número que aparece nas pla-
taformas de regulação de va-
gas da prefeitura e do governo 
estadual, obtido por O DIA, 
estão divididos da seguinte 
forma: 435 deles são exclusi-
vos para o tratamento da Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG) e outros 1.409 
se referem a leitos de outras 
especialidades.

Enquanto os leitos perma-
necem impedidos de receber 
pacientes, o boletim de ontem 
da Prefeitura do Rio aponta 
que há 420 pessoas na fila de 
espera por leitos de covid-19 
na cidade do Rio e na Baixa-
da Fluminense, um aumento 
de 445% em relação a duas 
semanas atrás, quando havia 
70 pacientes na fila. Ainda de 
acordo com o boletim, a taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
na cidade do Rio na Rede SUS 
— que inclui hospitais muni-
cipais, estaduais e federais — é 
de 91%. Já a de leitos de enfer-
maria é de 87%. Na rede muni-
cipal, há 288 leitos de UTI, 280 
deles ocupados. 

NÃO HAVERIA FILA DE ESPERA
Subcoordenadora de Saúde 
e Tutela Coletiva da Defenso-
ria Pública do Estado do Rio, 
Alessandra Nascimento afir-
ma que, caso não houvesse 
o bloqueio de 1.844 leitos na 
Rede SUS, não haveria fila 
de espera. Ela conta que tem 
visitado unidades de saúde 
programadas pela prefeitura 
e pelo governo do estado para 
a abertura de novos leitos nas 
próximas semanas, e afirma 
que o ritmo de ativação de es-
paços para internação ainda 
está longe do ideal. 

“Provavelmente, voltare-
mos a ter um grande núme-
ro de pessoas morrendo de 
covid-19 em casa, pois o pra-
zo que a prefeitura e o estado 
dão para a abertura de leitos 
é insuficiente. Por isso, é im-
portante que as pessoas man-
tenham o isolamento social e 
usem máscaras e demais mé-
todos de prevenção, para dar 
tempo de a rede se preparar, o 
que não está acontecendo na 
velocidade desejada”, diz Ales-
sandra, que aponta a falta de 
profissionais como o maior 
gargalo para a abertura dos 
leitos hoje bloqueados:

“Em nossas visitas recen-
tes às unidades com leitos 
bloqueados, ouvimos dos 
gestores que o principal fa-
tor que impede a abertura de 
leitos é a contratação de pes-
soal, pois há medicamentos, 
espaços físicos e equipamen-
tos. Para se ativar leitos de 
UTI, por exemplo, é preciso 
ter equipes completas mul-
tidisciplinares para atua-
ção de segunda a segunda: 
médicos intensivistas, fi-
sioterapeutas, anestesistas, 
enfermeiros...”

Área interna do Hospital de Campanha de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Unidade ficou pronta mas foi desativada sem recebe um paciente sequer

Enquanto leitos 
estão bloqueados 

na Rede SUS, 
pacientes lotam 

hospitais

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

FOTO DO LEITOR

GASTOS COM HOSPITAIS DE CAMPANHA PODERIAM SUPRIR A REDE

Para o Cremerj, houve erro de cálculo estratégico do poder público

 NPara o presidente do Conse-
lho Regional de Medicina do Es-
tado do Rio (Cremerj), Walter 
Palis, o alto número de leitos 
bloqueados evidencia um erro 
estratégico dos poderes públi-
cos no combate à pandemia, 
que optaram pela construção 
de hospitais de campanha em 
detrimento da preparação dos 

leitos bloqueados na rede. 
“Acredito que a opção pelos hos-

pitais de campanha tenha sido feita 
pela velocidade na abertura desse 
tipo de unidade, mas sabíamos que 
ela não deixaria legado, ao contrário 
da preparação dos leitos bloquea-
dos, que já são um problema antigo 
na rede. Ainda assim, dos sete hos-
pitais de campanha preparados 

pelo estado, só tivemos um e meio 
em funcionamento: o do Maracanã 
e o de São Gonçalo, que funcionou 
de forma parcial. Hoje, vemos que 
foi uma estratégia desastrosa, pois 
continuamos com grande quanti-
dade de leitos bloqueados, que es-
tão fazendo falta neste momento”, 
diz Palis. 

Segundo ele, os leitos que não 

são de covid-19, e constituem a 
maior parte dos leitos impedi-
dos, poderiam ser adaptados 
para o enfrentamento da pan-
demia: “Nesses nove, 10 meses 
de pandemia, haveria tempo 
suficiente para a adaptação de 
um número de leitos que pode-
riam estar ativos hoje, zerando 
a fila de espera”.

 > Em relação aos leitos 
de Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG), 
há 181 leitos impedidos 
de UTI adulto, três de 
UTI pediátrica e 251 de 
clínica médica. Já em 
relação aos outros lei-
tos, há 277 impedidos 
de UTI adulto, 21 de UTI 
pediátrica e 25 de UTI 
Neonatal. 

A Prefeitura do Rio 
informou que vai abrir 
220 leitos para covid-19 
na rede municipal, que 
vão começar a ser aber-
tos progressivamente 
na próxima semana. Em 
nota, a Secretaria muni-
cipal de Saúde disse que 
o Hospital de Campanha 
do Riocentro abrirá 170 
leitos de enfermaria nos 
próximos 15 dias, e que 
outros 50 leitos de UTI 
serão abertos: 20 no Rio-
centro e 30 no Hospital 
Ronaldo Gazolla. “Esses 
leitos intensivos estarão 
disponíveis em até três 
semanas, com a abertura 
de 20 por semana”, diz a 
nota. 

Já a Secretaria esta-
dual de Saúde disse que 
130 leitos serão abertos 
até o dia 18, e que a taxa 
de ocupação na rede es-
tadual está em 67% em 
leitos de enfermaria e 
76% em leitos de UTI. A 
nota informa, ainda, que 
o tempo médio de regu-
lação de pacientes da fila 
de espera para leitos é de 
1,57 dia para enfermaria 
e 0,98 para UTI.

Balanço de 
internações 
bloqueadas

ACERVO PESSOAL
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OAB vai ao Supremo por compra de vacinas do exterior
Conselho apontou omissão do governo Bolsonaro pela demora em fornecer um plano definitivo nacional de imunização

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Ordem pediu a utilização de 
verbas recuperadas pela Lava 

Jato e outras operações para 
compra de imunizantes

O Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) entrou com ação 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) ontem apontando 
omissão do governo Jair 
Bolsonaro em razão da de-
mora em fornecer um plano 
definitivo nacional de imu-
nização e garantir o efetivo 
acesso da população à vaci-
na contra a covid-19.

Nessa linha, a OAB fez di-
ferentes pedidos à Corte, en-
tre eles o de permissão para 
aquisição e fornecimento 
de vacinas que já possuam 
registro em “renomadas 
agências de regulação no 
exterior, independente de 
registro na Anvisa” e tam-
bém de utilização de ver-
bas recuperadas pela Lava 
Jato e outras operações para 
compra de imunizantes.

“Cada dia importa, cada 
dia que nossa campanha de 
vacinação e imunização não 
está nas ruas significa cente-
nas, se não milhares, de vidas 
brasileiras perdidas. Nós não 
temos o direito de omissão ou 
mesmo incompetência nesse 
momento histórico”, frisou o 
presidente da entidade, Feli-
pe Santa Cruz, em vídeo.

Na ação apresentada ao 
Supremo, a OAB pede ainda 
que seja declarada “plena vi-
gência e aplicabilidade” da 
13.979/2020, para que vaci-
nas aprovadas por autorida-
des sanitárias dos Estados 
Unidos, Europa, China e Ja-

pão sejam utilizadas no Brasil 
em caso de omissão da Anvi-
sa em apreciar o pedido em 
até 72h.

Ao fazer tal solicitação, a 
OAB chegou a destacar uma 
declaração dada pelo órgão 
em novembro de que “uma 

eventual aprovação de uma 
vacina pela autoridade regu-
latória da China não implica 
aprovação automática para 
o Brasil”.

“Ora, a declaração da agên-
cia confronta diretamente o 
quanto previsto na lei de en-

frentamento ao coronavírus 
(Lei 13 979/2020), que prevê 
categoricamente a possibili-
dade de utilização no Brasil 
de vacinas já aprovadas pelas 
agências reguladoras dos Es-
tados Unidos, da União Eu-
ropeia, do Japão e da China”.

Mais mortes 
em favelas 
do que em 
121 países
Painel reportou 2.873 óbitos por 
covid nas comunidades, sendo 
1.967 no Município do Rio

DANIEL CASTELO BRANCO

Levantamento das organizações mostra 25.552 casos e 2.873 óbitos nas favelas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

C
inco meses após lan-
çar o Painel Unifi-
cador Covid-19 nas 
Favelas, coletivos da 

sociedade civil fluminense 
voltam a denunciar a falta 
de políticas públicas de com-
bate ao novo coronavírus, 
principalmente nas favelas 
do Rio. Hoje, Dia Internacio-
nal dos Direitos Humanos, 
as 22 organizações que rea-
lizam o Painel farão um de-
bate. Nele, será apresentada 
à imprensa e aos parlamen-
tares a situação da covid-19 
nos territórios periféricos e 
ações que possam reduzir 
os danos da população da 
Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro que utiliza os 
transportes públicos.

Com a passagem do tem-
po, o Painel Unificador vem 
acessando novas fontes de 
dados sobre o alcance do co-
ronavírus nas comunidades. 
Hoje, ele reporta 25.552 ca-
sos e 2.873 óbitos nas favelas 
da Região Metropolitana, 
sendo 20.716 casos e 1.967 
óbitos em favelas dentro do 
Município do Rio de Janeiro. 
Atualmente, o Painel Unifi-
cador representa 64,6% dos 
domicílios das comunidades 
na cidade carioca.

A partir de levantamen-
to feito pela Universidade 
Johns Hopkins sobre as mor-
tes por covid-19 no mundo, 
o Painel identificou que já 
ocorreram mais mortes nas 
favelas do Rio de Janeiro do 
que em 121 países inteiros. O 

número de mortes nas fave-
las ultrapassa o de mortes no 
Congo (344), Irlanda (2099), 
Austrália (908), Venezuela 
(924), Dinamarca (894), Mo-
çambique (136), Tailândia 
(60), Camarões (443), Malá-
sia (388), e muitos outros.

Para quem não conhece, 
o Painel Unificador Covid-19 
nas Favelas é realizado atra-
vés de uma metodologia al-
tamente participativa. De-
vido à falta de testagem em 
massa na maioria dos terri-
tórios, ele compreende que 
as informações oriundas de 
uma base local qualificada 
são as mais precisas. A partir 
dessas fontes locais, o Painel 
começou a montar sua base 
de dados em julho de 2020 
e a cada semana acrescenta 
novas fontes. 

Recentemente, os orga-
nizadores optaram por uma 
metodologia de Zona de In-
fluência de Códigos de Ende-
reços Postais (CEPs), identi-
ficando os CEPs que melhor 
representam áreas de favela, 
começando pelas mais popu-
losas. Dessa forma, a orga-
nização do Painel conseguiu 
abranger, até o momento, 
228 favelas.

 N Desde que o governo de São 
Paulo anunciou o plano de va-
cinação no estado a partir do 
dia 25 de janeiro, tem carioca 
comendo bolacha e gritando 
‘vai, Corinthians!’ pela janela. 
A informação de que as doses 
serão oferecidas aos habitan-
tes de outros estados animou 
quem mora do lado de cá da 
Via Dutra. Tem até quem or-
ganize excursão, com direito a 
paradinha em Aparecida para 
agradecer a graça da imuniza-
ção alcançada.

C a r i o c a  d a q u e l e s  q u e 

desfilam em várias escolas no 
mesmo Carnaval, o fisiotera-
peuta Paulo Henrique Pereira, 
41, criou, na base da gozação, o 
evento ‘Excursão para tomar a 
vacina em SP’. A caravana virtual 
já soma mais de 50 amigos. 

“A excursão é uma brincadei-
ra, um protesto, uma forma de 
dizer que queremos vacina e que 
o nosso estado está largado. Mas 
a vontade de tomar, a necessida-
de de voltar a ter vida normal, de 
poder visitar a mãe, que não vejo 
há quase um ano, isso é muito 
grande. Apesar de não concordar 

politicamente com o Dória, iria 
até São Paulo duas vezes, sim, 
para tomar as doses”, afirmou o 
carioca, que é hipertenso.

“É claro que eu jamais iria 
organizar uma excursão, até 
porque estou tomando todos 
os cuidados. Não entraria num 
ônibus me expondo seis horas 
de viagem, mesmo que fosse 
para tomar vacina. Mas eu iria 
a São Paulo, sim, tomar vacina. 
Se houver possibilidade, iremos. 
Claro que a gente não vai pra lá 
de qualquer jeito. Existe proto-
colo. Mas não estou preocupado 

se a vacina é chinesa, se é russa. 
Acredito nos cientistas”, pon-
tuou Paulo Henrique.

Mas brasileiros com menos de 
60 anos vão precisar esperar. Se-
gundo o calendário planejado 
pelo governo paulista, a primeira 
dose, no dia 25 de janeiro, ani-
versário da cidade de São Paulo, 
será oferecida a profissionais da 
saúde, indígenas e quilombo-
las; em 8/2, idosos com 75 anos 
ou mais; 15/2, idosos entre 70 a 
74; 22/2, pessoas entre 65 e 69 
anos; 1/3, pessoas entre 60 e 
64 anos.

BISCOITO OU BOLACHA?

De zoeira, cariocas dizem que já planejam excursão para tomar vacina

A organização do 
Painel Unificador 
conseguiu abranger, 
até o momento, 228 
comunidades.

 N A entidade de advogados 
também quer que o Supre-
mo determine ao governo 
federal que paute os me-
morandos de entendimen-
to relativos à compra de 
vacinas na “comprovação 
estritamente técnica e cien-
tífica, independentemen-
te da origem nacional do 
imunizante, possibilitando 
a oferta aos brasileiros de 
todas as vacinas que já te-
nham atingido fases avan-
çadas de testes e demons-
trado a segurança e eficácia 
necessárias”.

“A imensurável gravida-
de da situação de emergên-
cia causada pela pandemia 
do coronavírus demanda de 
todas as autoridades bra-
sileiras, em seus variados 
níveis de governo, a concre-
ta efetivação da proteção à 
saúde pública e garantia da 
vida e da dignidade huma-
na”, registra a ação.

PROTEÇÃO

Cobrança de 
memorandos de 
entendimento
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Sem planejamento para vacinação
No Rio de Janeiro não há previsão para imunização. Governador criou grupo para elaborar estratégia

RAFAEL CAMPOS

Castro criou grupo de trabalho para planejar aquisição e vacinação

S
e em outros países a 
vacinação contra o co-
ronavírus já começou, 
aqui no Brasil o pro-

cesso caminha mais devagar. 
Enquanto São Paulo tem data 
marcada para 25 de janeiro 
para começar a imunização 
da população, o Rio de Janei-
ro segue ainda sem previsão. 
Somente ontem o governador 
em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), criou um grupo de tra-
balho para planejar a aquisi-
ção e a vacinação em massa. 
Especialistas ouvidos pelo O 

DIA apontam que o planeja-
mento já deveria estar pron-
to e que será um período de 
muitos desafios. 

“Primeiro é necessário sa-
ber qual vacina que vai ser 
aplicada. Se estivermos falan-
do da vacina da Pfizer, ela re-
quer uma temperatura de -70 
ou -80 graus, isso é uma tem-
peratura que nenhum freezer 
alcança, precisa ser um equi-
pamento específico. Logo, se 
for esta vacina, a logística des-
sa rede de frio, da armazena-
gem nos galpões, do transpor-
te refrigerado adequado e até 
chegar um freezer no posto de 
vacinação serão os primeiros 
desafios”, explica Chrystina 
Barros, pesquisadora e Mem-
bro do Comitê de Combate ao 
Coronavírus da UFRJ.

A especialista disse ainda 
que outras vacinas também 
trarão desafio. “Existem ou-
tras vacinas que não reque-

rem esta conservação e que se 
aproximam em muito da con-
servação das vacinas que nós 
já temos. Para estas vacinas, o 
desafio é saber se elas virão em 
dose única, dentro de serin-
gas prontas para serem apli-
cadas ou se são vacinas que 
precisam ser reconstituídas. 
Então, a depender da vacina, 
vai ser necessário identificar 
se precisa de seringas, o tipo 
de agulha, o tipo de material e 
refrigeração”.

A médica Roberta França, 
da Sociedade Brasileira de 
Geriatria e Gerontologia, cri-
tica a demora das autoridade 
para se mobilizarem em tor-
no da vacinação.

“A grande questão do pla-
no de imunização é justa-
mente a nossa falta de plano. 

Nós não temos um planeja-
mento, até agora, vindo pelo 
governo federal, estadual e 
municipal. Nós já devería-
mos ter pensado em um pla-
no de contingência para a 
vacinação. Por onde vamos 
começar? Vai ser um grande 
desafio. Há alguns meses que 
a gente já devia estar traba-
lhando neste planejamento”

Outro ponto apontado 
pela médica, é o fato da va-
cina não ser obrigatória. “A 
vacina devia ser obrigatória 
diante do caos que estamos 
vivendo e da falta de con-
trole, principalmente nas 
últimas três semanas. Falta 
seriedade em tratar desse 
assunto no Brasil. Enquan-
to isso, a população é que 
perde”.

Canadá autoriza uso 
da vacina da Pfizer
O Canadá autorizou o uso 
emergencial da vacina para 
covid-19 desenvolvida pela 
farmacêutica americana Pfi-
zer em parceria com a alemã 
BioNTech. De acordo com as 
companhias, será fornecido 
ao país um mínimo de 20 mi-
lhões de doses do imunizante 
durante o primeiro semestre 
de 2021. A vacinação deve co-
meçar na próxima semana.

“A decisão da Health Cana-
da (agência reguladora) é um 
momento histórico em nossa 

luta coletiva contra a pan-
demia de covid-19 e é um 
grande passo para retornar 
à normalidade no Canadá”, 
escreveu em comunicado o 
presidente da Pfizer no país, 
Cole Pinnow.

“É encorajador ver que 
nossa vacina agora está 
autorizada no Canadá. De-
pois do Reino Unido e do 
Bahrein, é o terceiro país a 
aprovar o uso de nossa vaci-
na em uma semana”, disse 
Sean Marett, da BioNTech.

Hospital lotado nos EUA atende 
pacientes no estacionamento
Situação reflete o 
crescente aumento 
de casos de 
covid-19 no país

Diante do crescente número 
de casos da covid-19 e conse-
quente pressão nos centros 
de saúde, um hospital nos 
Estados Unidos precisou ex-
pandir suas instalações para 
o estacionamento do prédio. 
Desde o mês passado, o pátio 
do Centro Négico Renown, em 
Nevada, já tratou mais de 200 
pacientes.

Em entrevista à CNN, o 
médico Jaco Keeperman, que 
atende no local, se disse cho-
cado com a situação. “É um 
local que eu nunca pensei que 
usaria para cuidar de um ser 
humano”, disse. 

Keeperman divulgou uma 
foto do local em suas redes so-
ciais em novembro. Na ocasião 
o presidente norte-americano 
Donald Trump afirmou que o 
post seria “falso”.

Atualmente, os EUA são o 
país mais atingido do mun-

do pela pandemia, com 15,2 
milhões de casos confirma-
dos da doença e mais de 286 
mil mortes causadas pela 
Covid-19.

FDA VACINA

O FDA (Food and Drug Ad-

ministration), órgão ameri-
cano equivalente à Anvisa, 
anunciou nesta terça-feira, 
8, que os dados apresenta-
dos pela Pfizer/BioNTech so-
bre a potencial vacina con-
tra a Covid-19 é eficaz e esta-
vam de acordo com as suas 
orientações para uso emer-
gencial nos Estados Unidos. 
Com isso, é possível que nos 
próximos dias o imunizante 
esteja disponível para ame-
ricanos de 16 anos ou mais. 
As informações foram divul-
gadas em documentos preli-
minares, antes da reunião de 
quinta-feira, 10. Esse encon-
tro deve ser decisivo para de-
finir, junto a especialistas ex-
ternos, se o uso emergencial 
da vacina vai ser autorizado 
nos EUA. As expectativas são 
de que isso seja decidido ain-
da em 2020.

ALINE CAVALCANTE

aline.cavalcante@odia.com.br
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Operação ‘Em nome da mãe’ 
prende acusado de estupro
Ação da polícia resulta na detenção de 23 foragidos por violência doméstica

A ação da Polícia Civil teve objetivo cumprir mandados de prisão contra autores de crimes contra a mulher

U
m dos presos na ope-
ração de ontem con-
tra suspeitos de vio-
lência doméstica, é 

apontado como autor de dois 
estupros na pacata Ilha de Pa-
quetá. A informação é da de-
legada Sandra Ornellas, dire-
tora do Departamento Geral 
de Polícia de Atendimento à 
Mulher (DGPAM). Ela afirma  
que o homem foi localizado 
em Maricá, na Região Metro-
politana do Rio. A operação 
“Em nome da mãe”, resultou 
na prisão de 23 foragidos.

Cristiano Santos, de 49 
anos, ainda é acusado de ma-
tar um policial militar em 
2005. Ele era procurado há 
mais de um ano. Segundo a 
própria delegada, outro preso 
é investigado em oito inquéri-
tos dentro da polícia. Também 
é acusado de agredir três mu-
lheres. O homem foi encontra-
do em um bar na cidade de São 
Gonçalo. Conforme a polícia, 
ele morava em uma comuni-
dade controlada pelo tráfico e 
estava sendo monitorado.

“A mulher (agredida) preci-
sa entender que ela é a vítima. 
Ela não pode se sentir culpada 
de nada. É importante que a 
mulher saiba que existe a lei”, 
explica a delegada. 

A ação de ontem da Polícia 
Civil teve o objetivo cumprir 
mandados de prisão contra 
autores de crimes praticando 

violência estrutural contra a 
mulher”, frisa a delegada.

A operação contou com 
a participação de 14 delega-
cias de Atendimento à Mu-
lher (Deam) e coordenada 
pelo Departamento Geral 
de Polícia de Atendimento 
à Mulher. “A gente conse-
guiu encontrar um número 
muito alto de mandado de 
prisões por não pagamento 
de pensão alimentícia. Esse 
tipo de crime não deixa de 

ser violência contra a mulher 
que, além da responsabili-
dade como mulher, ela as-
sume outros compromissos 
não deveriam ser dela. Ela 
pode não estar prevista na 
lei, mas ela representa uma 
outra forma de violência, 
que é essa violência estrutu-
ral, que sobrecarrega a mu-
lher que precisa trabalhar e 
dar conta, se a provedora e a 
cuidadora ao mesmo tempo”, 
explica a delegada.

Brutalidade policial fez 
1.423 vítimas negras
O alvo da violência policial 
no Brasil e no Rio tem cor. 
É o que aponta o relatório 
‘A Cor da Violência Poli-
cial: a bala não erra o alvo’, 
lançado ontem pela Rede 
de Observatórios de Segu-
rança. Com dados de 2019, 
o documento indica que, 
no Rio, dos mortos pela 
polícia com cor identifica-
da, 86% são negros.

O estado somou 1.814 
vítimas de intervenção po-
licial no ano passado. Des-
ses, 1.423 são negros, 231 
brancos e outros 159 não 
tiveram cor informada. 
No grupo de identificação 
negra, os dados de pretos 
(518) e pardos (905) foram 
somados. A Rede de Ob-
servatórios afirma no do-
cumento que a proporção 
entre a população negra no 
estado (51% dos habitantes) 
e as vítimas de violência po-
licial (86% dos alvos eram 
negros) “choca”. 

“Com essas informa-
ções podemos mostrar 

que não é um viés racial, não 
é excesso de uso da força, 
não é violência policial le-
tal acima do tolerado, é ra-
cismo. Quando analisamos 
a violência policial nós não 
conseguimos contabilizar 
abordagens violentas, es-
pancamentos, humilhações 
do dia a dia, mas consegui-
mos contar os corpos empi-
lhados nessas ações”, explica 
Silvia Ramos, coordenadora 
da Rede.

A Rede de Observatórios 
também se debruçou sobre 
os dados das secretarias es-
taduais de São Paulo, Ceará, 
Pernambuco e Bahia. Os nú-
meros do território baiano 
são os mais assustadores: 
96,9% dos mortos pela po-
lícia em 2019 eram negros e 
3,1% eram brancos - das 650 
vítimas, 474 eram negras. A 
população de pretos e par-
dos no estado soma 76%. No 
Ceará, os negros foram 87,1% 
entre os mortos pela polícia; 
em Pernambuco, 93,2%; em 
São Paulo, 62,8%.

contra a mulher. O nome dado 
a operação tem como finali-
dade alertar para as diversas 
formas de violência sofrida 
por mulheres. A maioria dos 
presos estava em débito com 
a pensão alimentícia. 

“É uma prisão não penal, 
mais que precisa ser cumpri-
da. Há um número enorme de 
débitos de pensão alimentícia. 
Isso revela a irresponsabilida-
de dos pais com relação aos 
filhos. Isso representa uma 

Os PMs Gabriel Izaú e Diego da 
Silva, foram denunciados por 
racismo pelo Ministério Público 
do Rio. Os dois são acusados de 
ameaçar e agredir, no início de 
agosto, o entregador Matheus 
Fernandes dentro do Shopping 
Ilha Plaza. Na ocasião, o jovem 
negro Matheus foi ao centro co-
mercial trocar um relógio que 
havia comprado para dar de pre-
sente de Dia dos Pais.

O governador em exercício, 
Claudio Castro, determinou a 
exoneração da porta-voz da 
PM, tenente-coronel Gabryela 
Dantas, que apareceu em vídeo 
atacando um jornalista do gru-
po Globo/Extra. A PM informou 
que ao personalizar desconten-
tamento sobre uma matéria 
em um repórter, a porta-voz “ul-
trapassou um limite que feriu o 
equilíbrio de sua atuação”. 

DIA A DIA

MPRJ DENUNCIA 
PM POR RACISMO

PORTA-VOZ DA PM 
É EXONERADA

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br
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Em vez de vacinas contra 
covid-19, mais armas
Governo Bolsonaro zera alíquota de 20% sobre importação de revólveres e pistolas

Medida recebeu duras críticas de especialistas em segurança

E
m meio às discussões 
sobre a compra de va-
cinas contra covid-19 e 
com o país batendo re-

corde de contaminação pela 
doença, o governo Bolsonoro 
demostra outras preocupa-
ções. E em vez de imunizan-
tes, mais armas. O Comitê Exe-
cutivo de Gestão da Câmara 
de Comércio Exterior (Gecex) 
decidiu zerar o Imposto de Im-
portação de revólveres e pisto-
las a partir de 1º de janeiro. A 
resolução que inclui artigos na 
lista de exceções à tarifa, redu-
zindo a alíquota de 20% a zero, 
foi publicada no DO de ontem.

Pelas redes sociais, o presi-
dente Bolsonaro comentou. 
“A Camex editou resolução ze-
rando a Alíquota do Imposto 
de Importação de Armas (re-
vólveres e pistolas). A medida 
entra em vigor no dia 1º de ja-
neiro de 2021”, escreveu.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), se 
disse perplexo com a decisão 
do governo Bolsonaro de isen-
tar os impostos de importação 

sobre a compra de armas e pis-
tolas. Para ele, a sociedade está 
em “pânico” com o aumento 
de casos e mortes decorrentes 
do novo coronavírus e que, até 
agora, ninguém sabe se haverá 
vacina e nem qual a posição 
do governo sobre esse assunto.

“No momento em que fa-
lamos em vacinas, o governo 

isenta a compra de armas”, 
afirmou em entrevista na Câ-
mara. “Fico perplexo com a 
falta de sensibilidade do go-
verno”, acrescentou, lembran-
do que a ocupação de leitos de 
hospitais cresce e já se esgotou 
em vários locais do país.

Especialistas em Seguran-
ça Pública afirmam que essa 

é mais uma medida que in-
centiva o acesso às armas pela 
sociedade, em meio a uma 
flexibilização e esvaziamento 
dos mecanismo de controle e 
fiscalização. De acordo com a 
pesquisadora do Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública 
Isabel Figueiredo, essa é mais 
uma atitude tomada sem a 
apresentação de estudos de 
impacto social e econômico. 
Para ela, zerar os impostos de 
importação faz com que au-
mente a circulação de armas 
de fogo no país e, consequente-
mente, o acesso de criminosos.

Sem a taxa de importação 
vigente, o número de armas 
em circulação no país tende a 
crescer. A medida, além de re-
tirar uma fonte de arrecada-
ção do Estado, poderá onerar 
outros setores da Economia, 
como Saúde, Segurança e o 
sistema penitenciário, uma 
vez que com mais armas, a in-
cidência de casos de violência 
aumenta, como explica Feli-
ppe Angeli, gerente de advo-
cacy do Instituto Sou da Paz.

Com acerto entre os órgãos, período para 
análise terá limites de 30 a 90 dias

STF homologa acordo 
entre INSS e MPF para 
zerar fila por benefícios

O ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), decidiu 
homologar acordo firmado 
entre o INSS e o Ministério 
Público Federal para fixar 
prazos e dar “blindagem ju-
rídica” ao esforço do órgão 
para zerar a fila de espera 
por benefícios em plena 
pandemia do coronavírus. 
O período para análise terá 
limites de 30 a 90 dias, con-
forme o tipo de benefício ou 
auxílio solicitado. 

“Ressalte-se que a homo-
logação visa não só a pacifi-
car a controvérsia instau-
rada nos presentes autos, 
mas sobretudo viabilizar a 
concessão dos benefícios 
previdenciários em tempo 
razoável para segmento da 
população na sua maioria 
em situação de vulnerabi-
lidade social e econômica, 
porém sem causar prejuízo 
para administração públi-
ca”, observou Moraes.

Na semana passada, o 

procurador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, enviou 
parecer ao Supremo pedindo 
a homologação. Para Aras, a 
solução conciliatória pretende 
“garantir acesso igualitário a 
pessoas que se encontram na 
mesma situação, consideran-
do-se o atual cenário de acú-
mulo de pedidos”.

Os prazos estabelecidos 
para análise e conclusão dos 
processos administrativos do 
INSS começam a valer seis 
meses após o acordo judicial 
ser homologado pelo STF. Esse 
período servirá de adaptação 
para que o órgão e a Subsecre-
taria de Perícia Médica Fede-
ral elaborem plano para cum-
prir novas exigências.

O prazo para fazer perícia 
médica e avaliação social de 
benefícios como o BPC, pago a 
idosos e pessoas com deficiên-
cia de baixa renda, permanece-
rá suspenso enquanto perdu-
rarem efeitos da pandemia da 
covid-19 que impeçam o pleno 
retorno dessas atividades.

Diminui 
número de 
pessoas 
registradas
A pesquisa Estatísticas de 
Registro Civil divulgada on-
tem pelo IBGE mostra que 
2.888.218 pessoas foram re-
gistradas no país em 2019. 
O levantamento  tem como 
base dados relatados por 
mais de 20 mil entidades, en-
tre cartórios, varas de famí-
lia, varas cíveis, foros e tabe-
lionatos. Do total, 2.812.030 
foram registrados no ano do 
nascimento e 76.188 nasce-
ram em anos anteriores.

No ano passado, foram 
383.286 divórcios (-0,5% 
do que em 2018), dos quais 
302.883 judiciais e 80.403 
extrajudiciais. No período de 
2007 a 2019, foram quase qua-
tro divórcios judiciais para 
um extrajudicial. Entre 1984 
e 2019, a média foi de três ca-
samentos para um divórcio. A 
taxa geral de divórcio que, em 
1984, atingia 0,44%, em 2019 
subiu para 2,48%.

Em 2019, foram 1.024.676 
casamentos civis, dos quais 
1.015.620 de cônjuges de sexos 
diferentes e 9.056 do mesmo 
sexo. A única região que apre-
sentou aumento do número 
de casamentos de pessoas do 
mesmo sexo, (+6,5%), entre 
2018 e 2019, foi a Região Norte. 

BRASIL
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LIGA DOS CAMPEÕES
Em um dia simbólico na luta contra o 

racismo, o PSG venceu o Istanbul Basaksehir 

por 5 a 1 (3 gols de Neymar e 2 de Mbappé)

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

BOTAFOGO

VASCO

FLUMINENSE

Alvinegro é goleado pelo 
São Paulo, no Morumbi 
Time carioca chega a seis derrotas seguidas no Brasileiro e se complica ainda mais  

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Lucas Campos em lance de jogo no Morumbi: o Botafogo foi dominado

O 
Botafogo vive mo-
mentos tensos no 
Brasileirão e sofreu a 
sexta derrota seguida 

na competição. O Alvinegro 
visitou o São Paulo, em partida 
adiada pela 18ª rodada, e per-
deu por 4 a 0. O revés fez com 
que a equipe carioca igualasse 
a maior sequência de derrotas 
na era de pontos corridos, que 
aconteceu em 2014, quando foi 
rebaixada para a Série B.

O começo do primeiro tem-
po mostrou o quanto o Botafo-
go iria sofrer com o São Paulo. 
Na quarta chance que teve, o 
time de Fernando Diniz abriu 
o placar. Após rápida troca de 
passes, Gabriel Sara cruzou, e 
Brenner cabeceou bonito, sem 
chances para Diego Cavalieri.

Aos 26 minutos, o São Pau-
lo ampliou. Luciano puxou o 
contra-ataque e acionou Bren-
ner. Ele invadiu a área, ajeitou 
e fuzilou de pé esquerdo.

Aos 33, o cenário para o Bo-
tafogo piorou: Marcelo Bene-
venuto fez falta dura em Luan 
e, após revisão do árbitro de 
vídeo,  levou cartão vermelho. 
Quando o Alvinegro aguar-
dava o apito final da primeira 
etapa para respirar, o São Pau-
lo fez mais um gol. Após chute 
de Tchê Tchê, a bola bateu no 
braço de Rafael Forster, e o ár-
bitro deu pênalti, após análise 
no VAR. Reinaldo  converteu.

No segundo tempo, o São 
Paulo manteve a postura ofen-
siva. Aos 12 minutos, Fernan-
do Diniz sentiu a superiorida-
de e promoveu três mudanças 
para descansar alguns joga-
dores. O São Paulo diminuiu 
o ritmo. E, aos 44, Hernanes 
fechou o placar, num belo chu-
te de fora da área.

Com 20 pontos, o Alvine-
gro é o penúltimo no Bra-
sileiro, a cinco do primeiro 
time fora do Z-4, o Sport. 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nA semana tem sido de muita 
tensão para os comandados 
de Ricardo Sá Pinto e para o 
próprio treinador. Com re-
sultados vergonhosos na úl-
tima semana, a diretoria do 
Vasco foi ao CT do Almirante 
para conversar com os atletas 
e, de forma bem direta, com 
cobranças das duas partes, a 
reunião foi avaliada como po-
sitiva e o clima melhorou. Está 
na hora de o Vasco se fechar 
e conseguir dar o mínimo de 
tranquilidade ao torcedor. 
Ninguém aguenta mais sofrer.

REUNIÃO POSITIVA 
NO VASCO 

AFP

O XARÁ TERIA VERGONHA... 

J
orge Jesus vem colecionando polêmicas desde 
que saiu do Flamengo. A questão de JJ está fu-
gindo da bola. Além de ter sido eliminado na 

fase pré-eliminatória da Champions League com 
o Benfica e não estar convencendo no Campeona-
to Português, o Mister tem entrado em polêmicas. 
Primeiro, com o ato considerado machista para 
cima de uma jornalista portuguesa, dizendo que 
“é normal que ela não entenda sobre qualida-
de”. Depois, cutucou Messi e Cristiano Ronaldo 
questionando suas paixões pelo futebol. E, agora, 
questionado sobre o caso de racismo que aconte-
ceu na Champions League, no jogo entre PSG e 
Istanbul, JJ disse que “está muito na moda isso 
de racismo”. Lamentavelmente. Não é moda, JJ. 
O racismo é algo inaceitável, seja no futebol ou 
em qualquer outra esfera. E existe! Muito. Infe-
lizmente, existe. Acho que o xará do ex-técnico do 
Flamengo está envergonhado, lá de cima, com as 
palavras de um de seus filhos... Que fase!

Jogo entre PSG e Istanbul: remarcado após acusação de racismo

 nDepois da classificação 
para as oitavas de final da 
Champions League ficar 
ameaçada, o Paris Saint 
Germain conseguiu pas-
sar de fase com as vitórias 
sobre Manchester United, 
que ficou fora, e Istanbul. 
Aliás, em duas partidas, 
o astro brasileiro marcou 
incríveis cinco gols, sendo 
dois deles golaços para fi-
car mesmo na memória. 
Podem até falar dele, me-
nos que ele não joga bola. 
É muito craque.

NEYMAR BRILHA 
MAIS UMA VEZ 

E FICOU QUEM DEVIA 

 nHavíamos dito: todo o investimento possível em Pedro 
não será em vão. É um jogador de 23 anos, com enorme 
potencial, que já é realidade no futebol brasileiro. Atleta de 
Seleção e artilheiro do time em 2020: 20 gols em 39 jogos. 
Cerca de R$ 87 milhões e a garantia de um artilheiro na 
Gávea até, pelo menos, 2025. Se sair antes, o Flamengo vai 
recuperar até mais do que esse valor. Grande fase!

A
F

P

Marcão agradece a nova chance
Em sua primeira coleti-
va como treinador do Flu-
minense em 2020, Marcão 
agradeceu a oportunidade 
de mais uma vez comandar o 
clube carioca. Garantido no 
cargo até o fim do Brasilei-
ro, o ex-jogador afirmou que, 
primeiramente, deseja cum-
prir o objetivo de classificar 
o Tricolor para a Libertado-
res do ano que vem, para de-
pois pensar em permanecer 
na próxima temporada.

“Fico feliz pela nova oportu-
nidade. Temos que pensar jogo 
a jogo, manter o Fluminense 
nas primeiras colocações, é a 
grande motivação que nós te-
mos e o nosso grande objeti-
vo para a temporada. Depois 
pensaremos no próximo ano, 
se irei permanecer na função 
ou não”, afirmou.

Sobre o estilo de jogo de 
Odair Hellmann, Marcão afir-
mou que, com ex-treinador, o 
Fluminense adquiriu uma ma-

Benítez: prazo do Vasco se encerra
A permanência de Martín Be-
nítez no Vasco em 2021 está 
cada vez mais complicada. Se-
gundo informações do canal 
no YouTube “Detetives Vascaí-
nos”, o diretor esportivo do In-
dependiente, Jorge Damiani, 
o clube argentino já está em 
conversa com outros clubes 
para negociar a transferência 
do meia. A equipe de Avella-
neda havia dado um prazo até 
semana passada para o Vasco 
definir a negociação, mas não 

LUTO NO FUTEBOL

Morre o italiano Paolo Rossi
Após a morte de Diego Ma-
radona , o mundo do futebol 
fica mais uma vez fica abala-
do. O ex-jogador da seleção 
italiana Paolo Rossi morreu 
na noite de ontem, aos 64 
anos. Ainda não há informa-
ções sobre a causa da morte.

O atacante ficou conheci-
do como o carrasco do Brasil 
na Copa do Mundo de 1982, 
sendo o artilheiro da compe-
tição, com seis gols. Três de-
les foram marcados contra a 
seleção dirigida por Telê San-
tana, que marcou época com 
craques como Zico, Falcão, Paolo Rossi: o carrasco do Brasil

Júnior e Sócrates. Depois, 
Rossi marcou os dois gols da 
vitória por 2 a 0 sobre a Polô-
nia, na semifinal, e fez o pri-
meiro da Itália no 3 a 1 sobre 
a Alemanha na decisão. Ele 
também atuou pela Juventus.

O jornal ‘La Gazzeta del-
lo Sport’ escreveu que Paolo 
Rossi foi um centroavante 
da área que viveu para o gol. 
Na seleção italiana, levou a 
Bola de Ouro após o tricam-
peonato mundial. Depois de 
atuar pela Juventus, foi para 
o Milão antes de encerrar a 
carreira em Verona. 

houve novidade.
O empresário do joga-

dor, Adrián Castellano, teve 
um discurso mais cauteloso e 
afirmou que o futuro de Mar-
tín Benítez ainda levará um 
tempo para ser definido. O jo-
gador, que é um dos destaques 
do Vasco na temporada, tem 
contrato com o clube carioca 
até o fim de 2020.

Benítez pertence ao Inde-
pendiente e foi emprestado ao 
Vasco até o fim do ano. O atual 

Pedro é o 
artilheiro do 

Flamengo na 
temporada, 
com 20 gols

DANIEL CASTELO BRANCO

FLAMENGO

Rubro-Negro sinaliza 
compra de Pedro 

O Flamengo enviou um 
e-mail para a Fiorenti-
na comunicando que vai 
exercer o direito de com-
pra do atacante Pedro. O 
jogador, de 23 anos, cus-
tará ao clube carioca 14 
milhões de euros (cerca 
de R$ 86 milhões), que 
vão ser pagos em seis par-
celas, sendo duas por ano.

A primeira parcela será 
depositada pelo Flamengo 
em janeiro de 2021. Pedro 
chegou ao clube carioca 

emprestado pela Fiorentina 
no começo do ano. O jogador 
é o artilheiro do Flamengo na 
temporada, com 20 gols.

Revelado pelo Fluminen-
se, Pedro foi contratado pela 
Fiorentina no ano passado. 
Sem chances no futebol ita-
liano, o jogador foi empres-
tado ao Flamengo no começo 
do ano. O atacante vive gran-
de momento no clube rubro-
negro, tendo feito a sua es-
treia pela seleção brasileira 
contra a Venezuela, no dia 
13 de novembro, pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo 
de 2022.

neira competitiva de enfrentar 
os adversários. O ídolo tricolor 
afirmou que as críticas que o 
ex-técnico recebia pela forma 
como o time atuava, apesar 
dos resultados positivos, é algo 
natural em grandes clubes.

“O Fluminense fez um tra-
balho muito forte com o Odair. 
A equipe achou uma forma de 
jogar. Sobre os questionamen-
tos, creio que seja natural. A 
pressão é muito grande para 
estar nessa cadeira aqui”, disse.

presidente do clube carioca, 
Alexandre Campello, acer-
tou com o clube argentino a 
compra do jogador por qua-
tro milhões de dólares (cerca 
de R$ 20 milhões). Porém, a 
instabilidade política do clu-
be carioca, que ainda não tem 
um novo presidente, vem atra-
palhando a negociação. O In-
dependiente aguardava que o 
Cruzmaltino apresentasse as 
garantias financeiras para a 
conclusão do negócio.

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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ECONOMIA

Esse ano vai 
ser o Natal da 
‘lembrancinha’
Estudo aponta que pelo menos um milhão de 
pessoas vão deixar de comprar presente em 2020

ARQUIVO O DIA

A
s compras para as fes-
tas de fim de ano dos 
consumidores - tanto 
de presentes quanto 

da ceia - serão mais modestas 
em 2020. O período mais im-
portante no comércio, sobre-
tudo o Natal, deve sentir os 
reflexos da pandemia. Sonda-
gem do Instituto Fecomércio 
de Pesquisas e Análises (IFec 
RJ), com 526 consumidores 
do estado, aponta que cerca 
6,7 milhões de pessoas têm a 
intenção de comprar presen-

tes, redução de um milhão 
em comparação a 2019 (7,7 
milhões). Segundo o estudo, 
feito entre 1º e 2 de dezembro, 
53% da população pretendem 
presentear no Natal - oito pon-
tos percentuais a menos que 
em 2019. O levantamento re-
vela que boa parte presenteará 
familiares e amigos com lem-
brancinhas em 2020. 

Apesar da redução, o gas-
to médio terá aumento, de 
R$ 367,16 em 2019, para R$ 
464,50 em 2020. Dessa forma, 
o IFec RJ estima que a movi-
mentação financeira na eco-
nomia fluminense deva ser de 

R$ 3,1 bilhões nesse Natal. Em 
2019, foi de R$ 2,8 bi.

De acordo com a sondagem, 
a alta pode estar relacionada à 
poupança feita pela população 
mais rica, em função da pan-
demia. Dados do IBGE apon-
tam que a poupança brasileira 
cresceu R$ 80 bilhões entre o 
1º e o 3º trimestres de 2020. 
Aos poucos, esses consumido-
res podem estar canalizando 
recursos para o consumo. 

A pesquisa procurou enten-
der como serão os gastos em 
relação ao ano passado entre 
quem pretende presentear 
esse ano (53%). Para 53,6%, 

Gasto médio subiu de R$ 367,16 em 2019, para R$ 464,50 em 2020

LETÍCIA MOURA
leticia.moura@odia.com.br

serão menores. Já 26,8% dis-
seram que vão ser iguais e 
apenas 19,6% afirmaram que 
serão maiores.

Para o diretor do IFec RJ, 
João Gomes, apesar do total 
de volume financeiro de 2020 
ser maior que no ano passado 
por conta da pandemia, o Na-
tal será dos pequenos presen-
tes. “Observamos um grande 
percentual de consumidores 
que vão optar por presentes 
mais baratos, as famosas lem-
brancinhas. Vimos um cres-
cimento de pessoas que dis-
seram ter intenção de gastar 
menos esse ano”, destaca.

Entre as opções preferidas 
estão: roupas (44,1%), lem-
brancinhas (42,6%), brinque-
dos (38,6%), calçados, bolsas 
e acessórios (30,2%), livros ou 
e-books (15,8%), perfumes e 
cosméticos (15,3%), eletrôni-
cos (13,9%), eletrodomésti-
cos (8,9%) e joias e bijuterias 
(6,4%). Ao serem pergunta-
dos onde farão compras, a 
maior parte respondeu lojas 
físicas e online (53,5%), só fí-
sica (26,7%) e somente online 
(19,8%). Houve queda impor-
tante do percentual de pessoal 
que farão compras em lojas 
física, igual a 43,6% em 2019. 

PANDEMIA

 NO carioca terá uma ceia de 
Natal menor e menos sortida, 
também devido à pandemia, 
que vai afastar os familiares 
das comemorações domésti-
cas. É o que mostra pesquisa 
do Clube de Diretores Lojistas 
do Rio (CDLRio) e do Serviço 
Central de Proteção ao Crédi-
to (SCPC) que ouviu 350 con-
sumidores entre 20 de outu-
bro e 30 de novembro.

Dos entrevistados 52% 
disseram que a ceia será me-
nos farta; 44% que será igual 
e 4% que será mais farta. Eles 
apontaram a pandemia, o 
desemprego e a queda de 
renda familiar como as princi-
pais causas dos problemas fi-
nanceiros que enfrentam.

Mesmo diante do cená-
rio difícil, 75%  pretendem 
gastar até R$ 300 com a 
ceia de Natal; 20% entre R$ 
350 e R$ 450 e 5% acima 
de R$ 500. Os produtos que 
da ceia são peru/chester/
frango (35%), lombo/pernil 
(26%), bacalhau (17%), fru-
tas (15%) e 7% outros.

Ceia menor e 
mais modesta
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Prefeitura do Rio tenta 
pagar parte do 13º salário
Fazenda e PGM buscam verbas extraordinárias a partir da cobrança de dívidas

DIVULGAÇÃO

Prefeitura do Rio corre contra o tempo para quitar parte do abono

S
em dinheiro para 
quitar o 13º salário 
do funcionalismo, 
a Prefeitura do Rio 

tenta correr contra o tempo 
para reforçar o caixa e conse-
guir, ao menos, pagar ainda 
este ano a primeira parcela 
do abono. A informação já 
corria nos bastidores e foi 
confirmada pela Secretaria 
de Fazenda e a Procuradoria 
Geral do Município (PGM): 
o governo está buscando ver-
bas extraordinárias através 
da cobrança de débitos que 
empresas e pessoas físicas 
têm com o município. 

A ideia é acelerar a análise 
dos pedidos que contribuin-
tes inscritos na dívida ativa 
do município fizerem para 
adesão ao Concilia Rio (pro-
grama de descontos no paga-
mento de dívidas), e que até 
hoje não foram respondidos. 

Apesar disso, fontes ava-
liam que, mesmo com a en-
trada de algum recurso no 
caixa, não haverá fluxo sufi-
ciente capaz de cobrir a folha 
do 13º (com custo acima de 
R$ 1 bilhão). Também não se 
sabe se a saída pensada pelo 
governo - pagar uma parte 
- será bem sucedida, já que 
o quadro fiscal é alarmante.

CASTRO CANCELA

 n O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, cance-
lou a cessão de policiais civis 
cedidos a outros órgãos. A de-
terminação saiu em decreto 
publicado ontem em edição 
extraordinária do Diário Ofi-
cial. E teve como justificativa 
o déficit no quadro de pessoal 

da Secretaria de Estado de Po-
lícia Civil (Sepol). Cerca de 160 
agentes que foram requisita-
dos por outros Poderes, insti-
tuições, autarquias, prefeituras 
e ministérios terão que se apre-
sentar até amanhã no Gabine-
te do Departamento Geral de 
Gestão de Pessoas da Sepol.

Cessão de 160 policiais civis

 n Amanhã, o presidente da CPI 
do Rioprevidência (instalada 
na Alerj), Flávio Serafini (Psol), 
se reunirá com os integrantes 
do colegiado para apresen-
tar seu relatório final. Entre as 
medidas, o parlamentar vai 
propor ações que resguardam 
o funcionalismo.

Vice-presidente da comis-
são, o deputado Alexandre 
Freitas (Novo-RJ) apresenta-
rá um documento alternativo 

propondo uma reforma previ-
denciária para acabar com o 
déficit estrutural do fundo. 

Segundo o documento, o 
Rioprevidência é insustentá-
vel financeiramente por causa 
do crescimento descontrolado 
das despesas com inativos e 
pensionistas. Ele afirma que, 
hoje, os gastos consomem um 
terço das receitas do estado, 
comprometendo despesas 
com serviços à população.

CPI DO RIOPREVIDÊNCIA

Propostas serão apresentadas

Integrantes da comissão, instalada na Alerj, se reunirão amanhã

THIAGO LONTRA

 > Futuro secretário de 
Fazenda do governo 
Paes, Pedro Paulo já ha-
via anunciado um pla-
no de emergência fiscal, 
com corte de despesas, 
para cobrir um possível 
déficit de R$ 10 bilhões 
para 2021. Mas, além 
disso, ele focará em me-
didas na área da receita. 
E começou ontem esse 
trabalho. 

Pedro Paulo se reu-
niu com o secretário do 
Tesouro Nacional, Bru-
no Funchal, e sua equi-
pe. “Vamos começar a 
ter uma interlocução 
permanente da cidade 
e vamos fazer um tra-
balho ao longo de 2021 
para recuperar o rating 
do Rio de C para B”, dis-
se. Há intenção tam-
bém de retomar a pos-
sibilidade de o municí-
pio ter financiamentos 
com aval da União.

Interlocução 
de Paes com 
o Tesouro

CONFIRA

R$ 314 MI R$ 53 BI
Município conseguiu arrecadar 
R$ 314 milhões, entre junho 
e agosto, com o programa 
Concilia Rio

Montante dos débitos inscritos 
na dívida ativa do Município do 
Rio de Janeiro, de acordo com a 
Procuradoria
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Sta.Cruz r$11.000,00
terrenos 8x16 proximo a ve-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 r$15.000,00 estu-
do proposta fala direto vom 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
sm Geral. sxperiênvia Jurídi-
va vomprovada! atendemos 
qualquer vausa vom efiviên-
via e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

DetetIVe V/teXt5
Detetive thales, investiga-
ções, vonjugais, vriminais, 
empresariais, busva de pa-
radeiros. Serviço de varáter 
vonfidenvial,  atendimento 
vom hora marvada. Contato: 
4111-2157/ 4111-8179

 

teCNIC5 INStaLaD5r 
smpresa segmento Segu-
rança sletrôniva. nevessita 
vonhevimento: CftV, Controle 
avesso, automação. Compa-
rever av. Geremário Dantas 
197 LojaD tanque  enviar 
vurrivulo: 
atendimento@vtstevnologia.
vom.br
 

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

CamareIra V/teXt5
revepvionista e Copeiro. Ho-
tel vontrata vom experiênvia.  
snviar vurrívulo para:  roge-
rio45u@gmail.vom
 
5PeraD5r mICr5 
arte Finalista. Gráfica peque-
no porte madureira precisa 
5perador micro arte Fina-
lista. enviar curriculo email: 
walwalgarcez@gmail.com

 

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, Pavtos, Cresvi-
mento finanveiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas vom 
sntidade. tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 



TRETA ENTRE MC MIRELLA E INFLUENCER 

FábiaOliveira

LIMÃO VIRANDO LIMONADA

Lary Bottino surfa na onda da 

polêmica e lança coleção de pulseiras 
REPRODUÇÃO

Sabe aquela máxima de 
‘pegar um limão e fazer uma 
limonada’? Pois bem. Agora 

vamos falar da influenciadora 
Laryssa Bottino, que viu seu nome 
granhar ainda mais projeção nos 
últimos dias, por causa da polêmi-
ca pulseira que pegou emprestada 
da ex-BBB Ariadna Arantes e de-
morou pra devolver. Após receber 
uma enxurrada de críticas na inter-
net por causa das acusações da 
ex-amiga de apropriação indébita 
do acessório, Lary resolveu usar a 
polêmica para empreender. 

Esta coluna de seis leitores desco-
briu que ela criou, nada mais, nada 
menos, que uma coleção de pulseiras 
inspirada na tal pulseira verde da 
discórdia que acabou com a amizade 
dela com a Ariadna. A linha, que leva a assinatura de Laryssa, é uma 
parceria com uma marca de joias em prata e promete dar o que falar. 
Será que ela vai enviar uma de presente à ex-amiga para se desculpar 

pelo atraso da 
devolução?

Recentemente, 
a maquiadora 
Ariadna Arantes 
usou as redes 
sociais para 
reclamar que 
emprestou uma 
pulseira verde de 
cristais swaro-

visk à Laryssa Bottino, quando as duas 
estavam juntas em viagem pela Croácia. 
A ex-BBB contou que estava expondo o 
caso publicamente porque estaria sendo 
ignorada por Lary em suas tentativas de 
contato para reaver seu acessório. Larys-
sa, no entanto, garante que não deixou a 
amiga no vácuo como ela afirma, e ainda 
disse que Ariadna se aproveitou do fato 

de ela estar em uma sala de cirurgia fazendo lipo para dar início à polê-
mica, pois sabia que no momento em que veio a público Lary não pode-
ria se defender por estar off das redes sociais.

MELHEM: ‘TEM BOM CORAÇÃO

LETÍCIA SPILLER SOBRE 

A influenciadora Lorena Vieira desabafou ontem sobre uma polêmica com MC Mirella. A ex-peoa lançou recentemente 
uma marca de roupas e acessórios chamada ‘Bad Gal Mi’. Só que Lorena já tinha  a ‘Use Bad Gal’ de produtos de beleza e 

agora acusa a funkeira de plágio. A confusão virou assunto nas redes sociais e, após troca de acusações, Mirella mandou 
um recado com nome e endereço certo: “Me inspirei no user da Rihanna (no Instagram - @badgalriri), minha diva 

desde que nasci, e não gostei de uma marca ter o mesmo nome que o meu”.
Lorena respondeu na hora que ‘o certo é certo e o errado é o errado’ e ainda rebateu as críticas dos fãs da MC Mirella. 

“Eu não me importo com o que estão mandando, vocês não mudam nada na minha vida e não preciso de vocês 
para nada. Vocês não vão conseguir me fazer sofrer 1%. Quero que vocês se f**am!”.

REPRODUÇÃO
Uma resposta ao vivo da atriz 
Letícia Spiller no programa de 
rádio ‘Reclame’, na PlayFm, na 
noite da última terça-feira, deu 
o que falar. Perguntada pela 
jornalista Mônica Salgado, 
uma das apresentadoras, so-
bre como recebeu as denún-
cias de assédio sexual con-
tra Marcius Melhem, Letícia 
afirmou achar estranho que 
as pessoas (Dani Calabresa 
e demais vítimas) tenham 
demorado tanto para denunciar.
“Eu tive a sorte de nunca ter sofrido esse tipo de 
coisa. Porque se eu tivesse sofrido, eu ia colocar 
a boca no mundana hora, não iria esperar qua-
tro anos. Por um lado acho muito bacana que 
as mulheres tem mais voz, mas por outro acho 
que demorou muito pra fazer essa denúncia. [...] 
Não concordo com essa demora em fazer essa 
denúncia tanto tempo depois. Quem tá vendo 
fica questionando por que demorou tanto a 
fazer essa denúncia”, disse a atriz.
Spiller acabou sendo interrompida pela jorna-
lista Mônica Salgado, que a avisou sobre a de-
núncia ter sido feita internamente, na ocasião 

do fato, mas somente agora 
se tornou pública. Ela então 
respondeu que não sabia deste 
detalhe do caso. 
A atriz também demonstrou 
apreço por Marcius Melhem e se 
mostrou desapontada com as 
recentes notícias que envolvem 
as acusações de assédio con-
tra o ator, dentre elas, uma feita 
pela também humorista Dani 
Calabresa.  
“Eu já ouvi outros casos de as-

sédio, de diretores que abusam do poder para 
assediar uma jovem atriz, ou não, porque a 
gente soube de vários casos, de várias pessoas 
diferentes. Não só o Marcius. O Marcius está 
virando agora o (exemplo) da situação, mas 
tiveram muitos outros casos na empresa, que a 
gente sabe. Por outro lado eu conheci o Marcius 
e nunca me pareceu uma pessoa que fizesse 
esse tipo de coisa tão agressiva. Uma pessoa 
muito, querida, inclusive. É duro receber uma 
notícia sobre uma pessoa querida, de bom 
coração. Por outro lado acho que as mulheres 
têm que ter coragem de falar, porque esse tipo 
de coisa não pode existir”, ressalta.

Solange Couto se emociona

Em depoimento 
emocionado no Instagram, 
Solange Couto foi às 
lágrimas ao falar sobre a 
partida de seu amigo e 
colega de trabalho, 
Eduardo Galvão. “Eu estou 
muito triste. Nós oramos 
todos esses dias pela 
recuperação do meu colega 
Eduardo Galvão. Gente, 
pelo amor de Deus, parem 
de ir pra rua”, pediu.

REPRODUÇÃO INTERNET 
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BENTO MIRANDA

 O NOVO GALÃ: 

REPRODUÇÃO

DENISE DIAS INVESTE 
ALTÍSSIMO NA BELEZA
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Túlio Gadêlha segue acompanhando a namorada 

Fátima Bernardes na recuperação da apresentadora, 

após ela ter se submetido a uma cirurgia de retirada 

de um câncer no útero, no último dia 2. O deputado fe-

deral, no entanto, contou que, além de estar cuidando 

da amada, também está sendo cuidado. Ele revelou 

ter descoberto uma pneumonia após exames para 

investigar uma tosse.

“Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa 

a namorada ficar doente sozinha. rsrs. Pois é.. Antes 

de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver 

uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia. O 

que importa é que ela está bem. Está em casa, andan-

do, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e 

eu, cuidando dela”, disse o deputado federal.

Dois depois de ter sido demitido da RedeTV!, Netinho de Paula 

foi contratado pela Rede Brasil de Televisão. O cantor, que co-

mandava um programa aos domingos, em um horário alugado 

na grade de programação da emissora, teve o acordo rompido 

de forma unilateral, após confirmar que estava intermediando a 

venda da empresa de e Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho. 

Ontem, a Rede Brasil confirmou a volta de Netinho, que estreia 

também um programa semanal, no próximo dia 13. 

CARA DE SORTE

CASAL DE MOLHO

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n  A cantora 
Fernanda Abreu 
lança hoje seu 
novo DVD ‘Amor 
Geral I(A) Live’

 n gravado no Im-
perator, na Zona 
Norte do Rio.

 n Xande de Pi-
lares é atração 
do Bar do Zeca 
Pagodinho, na 
Barra da Tiju-
ca. O cantor vai 
apresentar um 
repertórios com 
os autores que 
influenciaram 
sua carreira 
como, Zeca Pa-
godinho, Arlindo 
Cruz e Fundo de 
Quintal, entre 
outros. Hoje, às 
20h.

O ator Fábio Keldani resolveu jogar mais lenha na confusão envolvendo as 
cantoras Joanna e Karen Keldani, sua irmã. Apesar das duas terem negado o 
relacionamento há duas semanas, ele garante o namoro. “Elas estão juntas há 

dois anos. As famílias sabem e os amigos também. Existem 
vídeos e áudios que a Karen fala ‘minha namorada Joanna’. 
A gente não entendia nem entende o motivo da negação. 
Achamos que poderiam ser os shows católicos porque as 
duas, ultimamente, só estavam cantando nas igrejas e, por 
medo do preconceito e de perderem a agenda, elas não 
assumem publicamente”, explica.

Denise Dias não mede esforços para se sentir bem com seu corpo. Para se ter 

uma ideia, a atriz influenciadora digital já investiu mais de meio milhão de 

reais em tratamentos e procedimentos estéticos. 

“No meu corpo é quase tudo natural. Tenho apenas silicone nos seios, mas eu 

invisto pesado em tratamentos, treinos e dietas. Estou sempre em busca dos 

lançamentos de produtos e novas tecnologia da beleza e não poupo esforços 

nem investimento. Mensalmente posso dizer que a manutenção da minha 

boa forma física está na casa dos dois dígitos”, confessa a beldade.

Esta colunista não resistiu ao charme de Bento Miranda, filho do vereador eleito 
recentemente em São Paulo, Thammy Miranda, e a influencer Andressa Ferreira. 
O garotão, que vai completar 1 ano no mês que vem, encanta os seguidores do 
casal pelo sorriso fácil e os belos olhos azuis. “Essa cara de galã de novela das 9? 
Que emoji você daria?”, questionou o pai orgulhoso na legenda do clique.

‘ELA E JOANNA ESTÃO 
JUNTAS E NÃO ASSUMEM 
POR CAUSA DA IGREJA’, DIZ 
IRMÃO DE KAREN KELDANI 

REPRODUÇÃO

O aumento de casos de Covid-19 entre atores e equipe de produção na Globo acabou criando um mal
-estar entre os funcionários, na última semana. Vários deles faltaram às gravações e assumiram o 
medo do contágio para os diretores. Com as internações de Marieta Severo e Marco Ricca - os dois iriam 
começar a gravar cenas de ‘Um Lugar ao Sol”, escrita por Licia Manzo, o sinal de alerta foi ligado.

MEDO DA COVID-19 NA GLOBO

 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 Prefeitos de todo o país temem o que chamam de 
“conflito federativo” diante da indefinição do go-
verno federal sobre o planejamento da imunização 
dos brasileiros contra a covid-19. Eles lembram que, 
como em todas as campanhas de vacinação, cabe aos 
prefeitos a logística, armazenagem, distribuição e 
aplicação. As entidades que representam os gestores 
municipais dizem esperar do governo e do ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, mais clareza na estraté-
gia nacional de imunização.

Regras 
 N O presidente da Fren-

te Nacional de Prefeitos 
(FNP), Jonas Donizet-
te, cobra regras claras 
do que vai ser fornecido, 
como vai ser fornecido e 
quando vai ser fornecido. 
“Porque se não for, a gente 
compra”, afirma.

Vizinhos 
 N Para o presidente Confe-

deração Nacional de Mu-
nicípios (CNM), Glademir 
Aroldi, não faz o menor 
sentido um município ou 
um estado ter a imuniza-
ção e a população vizinha 
ficar exposta ao vírus: 
“Não pode acontecer uma 
diferença de tratamento 
entre a população”.

Estoque 
 N Líder do Cidadania na 

Câmara, o deputado Ar-
naldo Jardim (SP) ques-
tiona o ministro Pazuello 
(Saúde), em requerimen-
to, sobre o nível do esto-
que de seringas, luvas e 
equipamentos como free-

zer e caixas térmicas. “Es-
tes itens são essenciais 
para dar início às campa-
nhas”, justifica. 

Vazamento 
 N A Polícia Federal diz à 

coluna que não pode dar 
detalhes sobre as investi-
gações do vazamento de 
óleo no litoral brasileiro. 
Nem informa quando a 
apuração será concluí-
da. Registramos aqui, 
ontem, que há mais de 
um ano e quatro meses, 
as investigações – da PF 
e da Marinha - se arras-
tam sem conclusão sobre 
responsáveis.

Compromissos
 N Em troca do apoio aos 

candidatos aliados que 
vão disputar os coman-
dos da Câmara e do Se-
nado, o Planalto vai co-
brar dois compromissos: 
pautar Medidas Provi-
sórias para que não ven-
çam e retomar o deba-
te de projetos da pauta 
conservadora.

Ficha Limpa  
 N A poss ib i l idade  de 

mudanças da Lei da Fi-
cha Limpa, suscitada 
pelo candidato Artur 
Lira (PP-AL) em troca 
de apoio da oposição na 
Câmara, provocou rea-
ção do movimento que 
encabeçou o projeto de 
iniciativa popular contra 
a corrução.

Barganha
 N Além de classificar a 

proposta como “barga-
nha”, o Movimento de 
Combate à Corrupção 
Eleitoral (MCCE) afirma 
que a lei conquistada com 
a mobilização da socieda-
de não será “manietada 
por iniciativa de alguns 
parlamentares”.

Mais um 
 N Com a queda do minis-

tro do Turismo, Marcelo 
Álvaro Antônio, o presi-
dente Jair Bolsonaro já 
soma 15 mudanças no 
seu ministério. A demis-
são de Álvaro ocorre em 
meio à possível reforma 
ministerial para acomo-

dar aliados do Centrão e 
garantir apoio aos candi-
datos alinhados ao Pla-
nalto nas disputas dos 
comandos da Câmara e 
do Senado.

Dunas  
 N O Ministério Públi-

co Federal denunciou a 
ex-governadora do Rio 
Grande do Norte, Rosal-
ba Ciarlini Rosado, o ex
-presidente da Constru-
tora OAS, Léo Pinheiro, 
e outros oito acusados 
pelo esquema de corrup-
ção que desviou cerca de 
R$ 16 milhões da constru-
ção da Arena das Dunas 
para a Copa do Mundo de 
2014, em Natal.

Em alta 
 N Em novembro, a produ-

ção nacional de veículos 
cresceu 4,7% na compara-
ção com 2019. Conforme a 
Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
foram 238,2 mil automó-
veis fabricados - aumento 
de 0,7% em relação a outu-
bro deste ano.

CONFLITO FEDERATIVO

MPs

 N Em comparação com os 
quatro últimos presidentes, 
Bolsonaro é o que mais edita 
Medidas Provisórias (MPs). 
Contudo, apenas 56 das 119 
medidas encaminhadas ao 
Congresso, até agora, foram 
convertidas em lei. As de-
mais caducaram, por falta 
de articulação. 

Parece que 

o presidente 

Bolsonaro tem 

verdadeira ojeriza 

de organizações 

que lutam pelos 

seus direitos

É incrível, e, mesmo no período 
da ditadura militar, o governo 
nunca foi tão perseguidor aos 

movimentos sociais como o atual. 
Parece, mesmo, que o presidente Jair 
Bolsonaro e seus auxiliares têm ver-
dadeira ojeriza (ou seria medo) de 
organizações que lutam pelos seus 
direitos. Essa seria a única explica-
ção para o fato de tanto tempo per-
dido em persegui-las.

Depois de rasgar a CLT, com a fami-
gerada Reforma Trabalhista, e prati-
camente aniquilar os sindicatos, aca-
bando com a sua principal remune-
ração, que era o Imposto Sindical, o 
governo Bolsonaro parte, agora, pra 
cima das associações dos aposenta-

No dia 10 de dezembro de 1948, 
há exatos 72 anos, a Assem-
bleia Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU), proclama-
va, por unanimidade, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Um 
marco na vida do planeta. O docu-
mento reuniu os princípios que de-
finem o nosso sistema de proteção 
à dignidade humana, e que seriam 
desdobrados, nos anos seguintes, em 
inúmeras convenções internacionais 
de que o Brasil é signatário.

Tornou-se senso comum afirmar que 
“todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direito”. 
Mas será, efetivamente, verdade? No 
Brasil, o racismo estrutural é uma rea-
lidade que dura quase quatro séculos.

O grito de socorro e de dor do ne-
gro João Alberto Silveira Freitas ainda 
ressoa. Há uma tristeza interior que 
avança como um rio sem rumo em sa-
ber que balas perdidas ceifaram a vida 
das meninas negras Rebecca e Emilly. 
Quantos mais terão que morrer para 
compreendermos que somos todos 
iguais, que o caminho que temos que 
percorrer é o do amor, da paz, dos di-
reitos sociais e do respeito às diferen-
ças e às diversidades?

O Brasil tem uma dívida histórica 
com o seu povo negro. Deram a liber-
dade a nossa gente tão somente com 
a “pena” e as palavras. Mas a mantive-
ram à margem, no descaso do Estado 
e do Poder Público, em cativeiros de 
indignidade e exclusão.

Estamos lançando, hoje, a cam-
panha “Dez medidas de combate ao 
racismo e aos preconceitos”. Que as 
nossas inquietudes de resistência en-
sejem a consciência nacional em de-
ver contínuo de Justiça e de resgate 
da dignidade humana. Conclamamos 
a sociedade, os movimentos sociais, o 
setor produtivo, trabalhadores, apo-
sentados e classe política, indepen-
dentemente de partido ou ideologia. 
Queremos todos nessa comunhão em 
favor da vida.

Que o Congresso aprove: 
1) PLS 787/15, que cria agravantes 

para crimes praticados por motivo de 
preconceitos e racismo; 

Dez medidas de combate ao racismo

Governo contra associações de aposentados

Yedda Gaspar
pres Fed Assoc 
Aposentados e 
Pensionistas do Rio

Paulo Paim 
senador do PT/RS e 
pres Com. Direitos 
Humanos

dos, federações e confederação.
E, no afã de enfraquecer o mo-

vimento dos aposentados, o INSS 
baixa portaria determinando que 
aposentados e pensionistas que des-
contam a mensalidade das entidades 
na folha sejam obrigados a renovar 
a autorização a cada três anos, au-
mentando muito a burocratização do 

2) PL 4.373/20, que tipifica como 
crime de racismo a injúria racial;

3) PL 5.231/20, que trata da abor-
dagem policial dos agentes públicos 
e privados;

4) PL 4.656/20, que assegura a con-
tinuidade das cotas nos ensinos Supe-
rior e técnico e PL 3.434/20, que reser-
va vagas para estudantes nos progra-
mas de pós-graduação;

5) PEC 33/16, que cria o Fundo de 
Promoção da Igualdade Racial; 

6) PLS 239/16, que trata dos autos 
de resistência; 

7) PL 5404/20, que classifica como 
crime qualificado e crime hediondo o 
homicídio ou feminicídio praticados 
em razão de raça, cor ou etnia;

8) PLS 214/10, que cria o auxílio es-
tudantil para alunos carentes.

9) PRS 55/20, que cria o Selo Zumbi 
dos Palmares aos municípios que ado-
tarem políticas públicas destinadas ao 
combate ao racismo e aos preconcei-
tos, inclusive no mundo do trabalho. 

10)  Implementação das Leis 
10.639/03 e 11.645/08, que tratam do 
ensino e valorização da história dos 
negros e dos indígenas no Brasil; cria-
ção da Frente Parlamentar Mista An-
tirracismo no Congresso; aprovação 
da Subcomissão de Combate ao Racis-
mo e aos Preconceitos na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado.

Que possamos ter a coragem de 
avançar coletivamente na construção 
de políticas humanitárias, eliminando 
as injustiças, o racismo e os precon-
ceitos, buscando a eternidade de um 
Brasil fraterno, uno e solidário.

desconto e desestimulando milhares 
a não permanecerem como associa-
dos. Além disso, os novos benefícios 
saem bloqueados para este tipo de 
contribuição, até que o próprio be-
neficiário o desbloqueie.

O Movimento dos Aposentados e 
Pensionistas tem um papel histórico 
em nosso país, não somente na luta 
pelos nossos direitos, mas, também, 
na prestação de serviços. Muitas as-
sociações fazem, mesmo, o papel que 
seria do Estado, como prestação de 
assistência jurídica e previdenciária 
gratuita, atendimento médico, de la-
zer e de Cultura.

A quem interessa que tudo isso, que 
demorou anos para se organizar e for-
talecer, corra o risco de acabar de um 
ano pra outro? Só mesmo a um gover-
no que se mostra insensível às causas 
populares, a ponto de retirar direitos 
conquistados em anos de luta e de sa-
crifício de milhões de brasileiros.

MARCOS CORRÊA/PR

ESPLANADEIRA

 N# Startup E2 Mentoria vai viabilizar mentoria online para micro e peque-
nos empreendedores. # Estão abertas inscrições para a segunda edição 
do programa “Minera Startup”, da Hydro e Açaí Valley. # Rede de escolas 
Maple Bear expande presença no México, Argentina, Peru e Paraguai. # TIM 
pretende reduzir em 70% emissões indiretas de poluição até 2025.

 NA seção Esplanadeira divulga informações de cultura, esporte, mercado, 
ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou finan-
ceira. 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

ARTE: PAULO ESPER
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A 
caipirinha, a água de coco e a cerve-
jinha até podem rolar, mas o pé na 
areia vai ter que esperar mais um 
pouco. Em regime de isolamento 

social, Diogo Nogueira faz hoje show direto 
do hotel Fairmont Rio, em Copacabana. A 
atração, que começa às 19h30, poderá ser 
vista pelos hóspedes do hotel, mas também 
via online, em uma live pela plataforma 
ShowIn (R$ 30).

“Será um show presencial, mas também 
online e isso será uma ótima oportunidade 
para estar conectado com meu público. As 
lives têm sido muito importantes para vol-
tarmos a trabalhar e também para matar 
a saudade das pessoas que acompanham 
o meu trabalho. E fazer um show tendo a 
Praia de Copacabana como cenário faz tudo 
ser ainda mais especial”, comemora o sam-
bista, que vê nas apresentações online uma 
oportunidade de confortar seu público. 

JULIANA PIMENTA
juliana.pimenta@odia.com.br

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

MALHAÇÃO

 n Tina confronta Mitsuko, que 
exige que Tina se afaste para a 
recuperação de Anderson. Ellen 
se preocupa com as finanças de 
sua família. K2 afirma a K1 que 
será uma ótima mãe.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto alerta o avô de que ele 
está sendo acusado de roubo 
de obras de arte. Isabel avisa a 
Dionísio que confiscará seus qua-
dros. Duque obriga Amaralina a ir 
para a escola.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Beto tenta convencer Adriana 
dos benefícios de seu plano para 
Apolo. Cris e Felipe afirmam que 
gostam de ter Shirlei em sua 
casa, e Jéssica fica contrariada. 
Apolo se recusa a ouvir Tancinha.

 n Luiggi exige que Miguel des-
minta Poderosa. Rosa Flor é ins-
truída a se aproximar de Podero-
sa para saber o motivo dela estar 
defendendo Ramiro. Fernanda 
se decepciona com Poderosa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

20h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Beto diz que o endereço das 
entregas passado pela Clarita 
está errado. Maria Cecília per-
gunta o que está acontecendo e 
chama a atenção de Clarita.

20h30 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Caio discute com Bibi. Joyce 
decide expulsar Eugênio de 
casa. Bibi afirma a Aurora que 
o dinheiro que conseguiu é do 
trabalho de Rubinho.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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“Espero que sim e torço para isso. O pú-
blico tem aderido às minhas lives, com pla-
teia VIP, participando em tempo real, e isso 
é muito legal. Faço lives direto da minha 
casa, com alguns músicos da minha banda 
e todos os cuidados necessários”, conta Dio-
go, que já criou uma intimidade tão gran-
de com os fãs, que até cozinha durante as 
apresentações.

À ESPERA DA VACINA
Assim como boa parte da população, Diogo, 
que foi contaminado pela covid-19 em julho, 
também espera ansioso pela vacina. Para o 
sambista, a imunização será uma forma de 
retomar suas atividades preferidas. “Quero 
ser um dos primeiros da fila assim que libe-
rarem a vacinação. Sinto falta de uma apro-
ximação mais direta com meu público, de 
poder olhar olho no olho e cantar, abraçar, 

conversar. Tudo indica 
que está próximo o momen-

to de tudo isso voltar ao normal”, 
conta o sambista, que reitera: “Sinto 

falta de poder sair na rua sem preocupa-
ção, sem máscara, para curtir tudo que 
gosto de fazer”.

SAMBA NA VEIA
No mês em que é comemorado o Dia Nacio-
nal do Samba, Diogo faz questão de exaltar 
o ritmo que representa muito não só para o 
seu trabalho, mas para sua família. “O sam-
ba é a minha vida, minha inspiração, meu 
trabalho. Minha família sempre foi ligada 
ao samba, tanto pelo meu pai como meu avô. 
Está no sangue e me sinto muito honrado em 
continuar levando esta bandeira adiante”, 
destaca o músico que aproveita o tema para 
adiantar um pouco do próximo trabalho, que 
será lançado no mês que vem. 

“Gravamos um projeto audiovisual cha-
mado ‘Samba de Verão’. Já tenho inserido 
algumas músicas nos shows, como o single 
que acabamos de lançar ‘Bota pra Tocar Tim 
Maia’ e outras desse projeto. Essa música é 
uma homenagem ao grande Tim e é um ba-
lanço contagiante e que tem sido super bem 
aceito pelo público em todas as oportunida-
des que tenho”, comemora Diogo Nogueira.

‘QUERO SER UM DOS 
PRIMEIROS DA FILA’
De olho na vacina contra 

covid-19, sambista Diogo 

Nogueira faz show hoje em 

um hotel de Copacabana com 

transmissão pela internet



Horóscopo

Bom dia para procurar novas oportunidades na 
carreira. A implicância pode gerar conflitos e desgastar 
o romance. A sedução será sua arma secreta para 
fisgar o pretendente.

Será fácil concentrar sua atenção no trabalho. A 
saúde pede atenção também. A conquista enfrentará 
novos desafios. Você e seu bem poderão aquecer o 
relacionamento.

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: abalo, anta, apelo, átono, balé, bardo, capela, coisa, copo, dona, 
época, lábaro, latina, nabo, nódoa, nora, odor, pacto, pátio, plano, pois, 
ponta, robalo, sabor, santa, sino, soda, taba, tina, topo.

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

Ótima fase para se livrar de algumas coisas, inclusive 
no trabalho. Procure ser desapegado. Ouça sua 
intuição. Fortaleça os laços com os colegas. Aja com 
calma no romance.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Boa parte da sua atenção estará em casa. No 
trabalho, aposte no seu bom senso, evite brigas com 
colegas. Seu poder de sedução ajuda na conquista! 
Controle o ciúme.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Será mais fácil cuidar das tarefas de rotina. Fofocas 
podem atrapalhar o andamento do serviço. Conquista 
reserva novidades. Abra o coração no romance, 
surpreenda o par.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai ser preciso bom senso na hora de lidar com a sua 
grana, evite gastos desnecessários. Vai se expressar 
melhor no trabalho. O ciúme pode azedar a paquera e 
o romance, converse com o par.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Pode conseguir um dinheiro extra, mas evite gastar 
tudo de uma vez. Tenha paciência em família. Use seu 
charme para fisgar o alvo. Evite sufocar o par com 
tantas cobranças.

LIBRA
23/9 a 22/10

Tenha cautela no trabalho, evite bater de frente com 
chefes. O Sol alivia suas preocupações com dinheiro. 
Paquera pode surgir de onde menos espera. Controle 
seu ciúme.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Vai poder contar com os amigos para o que der e vier! 
Só não misture grana e amizade. A turma ajuda na 
conquista e pode se envolver com alguém. Sintonia 
deixa o romance leve.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Não é hora de chamar atenção no trabalho. Bom dia 
para firmar as amizades e conhecer gente nova. Vai 
buscar segurança na paquera. Os laços com o par se 
fortalecem, aproveite o momento.

Terá sucesso ao lidar com tarefas que exigem segredo. 
Os amigos podem ter um papel inesperado na 
paquera. O relacionamento fica em segundo plano, 
dialogue com o par.

Bom dia para se envolver em assuntos novos e sair da 
sua zona de conforto, sobretudo no trabalho. Se tem 
compromisso, reforce a confiança a dois. A sedução 
anima a paquera.

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

Paulo Vieira 
depôs a 
favor de Dani 
Calabresa
O humorista Paulo Vieira foi cobra-
do nas redes sociais por não se po-
sicionar sobre os casos de assédio 
de Marcius Melhem contra atrizes 
da Globo, em especial, Dani Cala-
bresa. Mas ele revelou que pres-
tou depoimento por duas horas no 
processo interno que investiga Me-
lhem e defendeu a amiga.

“Até a Globo saiu de cima do 
muro para falar sobre o assédio 
e o Paulo Vieira militante não. O 
muro de Berlim jamais cairia por-
que o Paulo Vieira estaria em cima 
dele”, escreveu um seguidor em 
uma rede social.

Paulo rebateu e disse que apoiou 
Dani calabresa: “Que muro, mer-
mão? Minha posição é clara. Falei 
por duas horas no compliance da 
Globo. Apoiei minha amiga Dani 
esse tempo todo. Você acha que 
posicionamento se faz com tuite? 
Posicionamento se faz com ações, 
velho””, declarou o humorista, que 
apagou a mensagem depois.

A Globo informou ontem que o 
fim da temporada do ‘Zorra’, humo-
rístico dirigido por Melhem, já esta-
va previsto, conforme comunicado 
em outubro. Segundo a emissora, 
em 28 de novembro, foi exibida cha-
mada anunciando o ‘Altas Horas’ 
mais cedo em dezembro. O espaço 
será ocupado por um novo progra-
ma em 2021.

‘Foi surpresa’, 
afirma filho de 
Renato Russo 
Foi uma grande surpresa para o filho 
de Renato Russo, Giuliano Manfre-
dini, 31 anos, a apreensão por parte 
da Polícia Civil de novos materiais do 
cantor e compositor em um depósito 
no bairro de Cordovil. Ele afirmou 
que não esperava encontrar outras 
composições inéditas do pai. São 91 
fitas com músicas inéditas que es-
tavam em um depósito de uma gra-
vadora. Os CDs serão entregues ao 
filho e herdeiro do cantor do ex-líder 
da Legião Urbana. 

“Estou bastante emocionado. Eu 
não esperava. Foi uma surpresa. Eu 
fico feliz que esses materiais agora 
vão ser reunidos em um só lugar. 
Eles serão tratados, catalogados e 
divulgados”, garantiu.

Denominada como “Operação 
Tempo Perdido”, a ação de ontem 
foi um desdobramento da “Opera-
ção Como Será”, que aconteceu em 
outubro deste ano. O trabalho foi 
coordenado por agentes da Delega-
cia de Repressão aos Crimes Contra 
a Propriedade Imaterial.

Em 26 de outubro, agentes da es-
pecializada apreenderam, em um 
estúdio de gravação em Botafogo, o 
mesmo em que Renato usa quando 
era vivo, relatório sobre pelo menos 
30 músicas inéditas gravadas pelo 
cantor da Legião.

LUCIANO BELFORD/AGENCIA O DIA

REPRODUÇÃO
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