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ECONOMIA, P. 9

O FUTURO
CÂMARA PODE 
REJEITAR CONTAS 
DE CRIVELLA 
RELATIVAS A 2019 
E TORNÁ-LO 
INELEGÍVEL 
INFORME  

DO DIA, P. 2

SELO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

 33
 PÁGINAS 
NO TOTAL

Cidade adota novas medidas restritivas como 

o cancelamento das áreas de lazer na orla no 

fim de semana.  RIO DE JANEIRO, P. 3 E 4

COVID
RIO JÁ 
TEVE MAIS 
DE 5 MIL 
MORTES 
POR FALTA 
DE UTI NITERÓI 

COMPRA 1,1 
MILHÃO DE 
DOSES DE 
CORONAVAC

CONFIRMADO 
PRIMEIRO 
CASO DE 
REINFECÇÃO 
NO BRASIL

INSTITUTO 
BUTANTAN 
COMEÇA A 
PRODUÇÃO DE 
VACINAS

FESTAS DE FIM 
DE ANO PODEM 
AUMENTAR 
TRANSMISSÃO 
DA DOENÇA

Cedae terá que informar em seu site os locais onde o abastecimento está interrompido. RIO DE JANEIRO, P. 6

Fornecimento de água só melhora dia 23

DANIEL CASTELO BRANCO

RIO DE JANEIRO, P. 5

RIO DE JANEIRO, P. 6

BEBÊ DE UM 
ANO MORRE EM 
DESABAMENTO 
DE CASA EM 
SÃO GONÇALO

EMPRESAS DE 
SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DO 
RIO CRITICAM 
BOLSONARO POR 
VETO A AJUDA

QUEM TEVE 
REDUÇÃO DE 
SALÁRIO E 
JORNADA 
DEVE 
RECEBER O 
13º INTEGRAL

Mulher de 
Stênio Garcia: 
‘Silvio de Abreu 
será destruído 
por Deus’. P.12

FábiaOliveira

LIVE COM 
ERASMO 
CARLOS E 
SHOWS SEM 
AGLOMERAÇÃO. 
VEJA A 
PROGRAMAÇÃO 
DO FIM DE 
SEMANA. P. 15
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ROBINHO É 
CONDENADO 
EM 2ª INSTÂNCIA, 
NA ITÁLIA, POR 
VIOLÊNCIA SEXUAL 
DE GRUPO. P. 5 
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Quando eu abri os olhos, eu já esta-
va soterrado até à cintura. Con-
segui rapidamente salvar minha 

filha e minha netinha de 9 meses, mas não 
consegui salvar o meu neto”.

Esse foi o desabafo emocionado do Seu 
José Augusto, avô do menino Enzo Gabriel, 
de 1 ano e 7 meses, que morreu durante um 
deslizamento de terra, levando sua casa 
morro abaixo, em São Gonçalo.

Tudo por causa da forte chuva que caiu 
na madrugada de ontem.

Todo ano a mesma coisa... E olha que o 
verão ainda não chegou! Não quero nem ver 
quando chegar.

Nesse cenário que se repete de terror, en-
tre lama, telhas, tijolos e muito esgoto, além 

de lixo e vegetação irregular, o olhar triste de 
quem sobreviveu e que tinha como vizinho a 
família do menino. Olhar esse de quem não 
vê perspectiva alguma... Reflexo das cons-
truções feitas nas encostas cariocas.

A família não tinha nem mais lágrima 
para chorar, de tão desolada que estava! 
Esse é o espelho do abandono.

É muito fácil depois de uma morte tão bruta 
como essa, chegar e colocar a culpa num “de-
sastre natural”. Difícil mesmo é assumir que 
não existem políticas públicas de habitação em 
todo o Rio de Janeiro, e muito menos, cuidado 
com o pobre. Isso aí tá bem longe de existir.

Vai, infelizmente, ser mais uma morte 
sem responsáveis. E enquanto isso, famí-
lias continuam chorando por seus parentes 
e claro, tudo vai caindo na conta da Dona 
Natureza.

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Como sempre atrasados...

Há um mês, especialistas alertam para o aumento de 
casos de COVID e a gente termina a semana com mais de 
quatrocentas pessoas à espera de leitos de CTI.

A história do começo da pandemia não pode se repetir... 
Tendas brancas, caras e inúteis ainda pairam sobre nossas 
cabeças.

Qual a razão de até agora não investir em leitos inativos 
no Rio? Quase 2 mil precisam de investimentos ou pessoas! 

E eu tô falando das três esferas. Quando a gente fala 
em salvar vidas, não importa se o respirador tem placa do 
governo estadual, municipal ou federal.

Bora colocar o Pingo no I...
Na cidade onde o salário para a linha de frente de com-

bate atrasa, o que esperar? Pelo visto, é só isso... Esperar 
mesmo.

TÁ BONITO!
 n Hoje é o aniversário 

de 3 anos do meu pro-
grama na Super Rádio 
Tupi. E um dos grandes 
presentes que tenho 
nesse meu desafio de 
falar todos os dias na 
la t i n h a ,  é  o  q u a d ro 
“Apela Aí”. A gente já 
ajudou tanta gente... 
Nesses 3 anos, o que 
não faltou foi pedido!

E o dessa semana emocionou muito. O Seu Aldair 
de Souza, morador de Nova Iguaçu, tem 62 anos e 
apelou por um terno. Ele não tinha condições de 
comprar, mas queria de qualquer maneira realizar 

o sonho de levar a filha ao 
altar no próximo dia 23.

A gente apelou e olha 
ele aí, já experimentando o 
terno na loja Lene Noivas, 
ali mesmo da região. Na 
hora que “apelamos” pelo 
Seu Aldair, o telefone não 
parou de tocar... Eita cor-
rente do bem maravilhosa!

Obrigada a todos que 
fazem parte do nosso Programa Isabele Benito! Ah, 
e não esqueça... Apela aí, que a gente te ajuda aqui!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... 
Vamos que o ano ainda não acabou, 2021 a gente 
quer ajudar mais, e tenho dito!

Não é de hoje...

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

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

ARQUIVO PESSOAL

O menino Enzo Gabriel, de 1 ano e 7 meses

Mesmo que as atenções do carioca se voltem para o 
prefeito eleito Eduardo Paes, a composição do seu 
governo e as primeiras ações administrativas a serem 

anunciadas antes mesmo da posse, o atual prefeito, Marce-
lo Crivella, terá um abacaxi para descascar antes de sair de 
cena. As contas de 2018 da prefeitura foram aprovadas, mas 
o clima na Câmara de Vereadores é para reprovar as de 2019, 
o que deixaria Crivella inelegível, lembrando que ele é pré-
candidato ao Governo do Estado ou ao Senado em 2022.

É bem verdade que dependerá do Tribunal de Contas do 
Município dar a palavra final. Se o parecer lá for pela rejeição 
- como é o esperado - precisaria de 34 dos 51 vereadores para 
reverter em plenário para aprová-las, o que é praticamente 
impossível. Essa lógica serve para essa legislatura, mas tam-
bém para a próxima.

TCM
Para a administração Crivella, o ideal seria a autorização da 
Câmara para adiar em 90 dias o prazo para esclarecer os 
questionamentos levantados pelos conselheiros. O parecer 
do TCM só será concluído por agora. Houve um certo alívio 
por isto acontecer depois do pleito, já que o medo era ter a 
recomendação pela reprovação das contas durante a cam-
panha eleitoral, o que poderia servir de arsenal a ser usado 
por adversários do bispo. 

Entre os destaques que o TCM alerta, está: “Conforme 
exposto pelos principais agentes responsáveis pela progra-
mação orçamentária e financeira, a situação fiscal do MRJ é 
tão grave que a simples divulgação do fluxo de caixa poderá 
gerar colapso da gestão pública”.

O novo secretário Pedro Paulo (DEM-RJ), que assumirá a 
função na gestão de Eduardo Paes a partir de janeiro, disse 
que a situação das finanças da cidade é “muito delicada” e 
“há deterioração completa da situação fiscal”. 

CONTAS DE 2019

O temor de Marcelo Crivella

 n O deputado Carlos Minc 
fez uma homenagem ao seu 
pai Luiz Baumfeld que com-
pletaria 100 anos esta sema-
na. “Seus ensinamentos, sua 
vida de superação, sua incrí-
vel bondade e solidariedade 
me permitiram sobreviver à 
prisão e ao exílio, ter apoio 
nas primeiras eleições, e fa-
zer as leis de banimento do 
mercúrio, do amianto: era 
químico e sabia do veneno 
destas substâncias”. 

 n Fred Luz anunciou que 
trabalhará como voluntário 
para o partido Novo. “Acre-
dito que o Novo continua 
sendo o único caminho para 
mudar a política para me-
lhor. Estamos discutindo 
como fazer melhor da pró-
xima vez. Aprendi na cam-
panha que existem pessoas 
muito boas e que é possível, 
sim, melhorar muito”. 

FRED LUZ E  
O FUTURO  
PÓS-ELEIÇÕES

FOTO DE DANIEL CASTELO BRANCO

INSPIRAÇÃO PATERNA 
DE CARLOS MINC

Contas de 2019 precisam ser aprovadas sob o risco do prefeito Crivella ficar inelegível em 2022.

As mais lidas
Online

Corpo de Bombeiros do 
Rio abre inscrições para 

colégios militares
RIO DE JANEIRO

Jornalista de SG 
morre durante 

abdominoplastia em 
clínica na Tijuca

SÃO GONÇALO

Porta-voz da PM 
exonerada após ataque 
a repórter vai comandar 

batalhão da Zona Sul
RIO DE JANEIRO

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

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

Rio de Janeiro e suas 
belezas. Registro feito 
na Floresta da Tijuca. 
Um programa ao ar 
livre que pode ser uma 
opção para quem deseja 
passear fim de semana. 
Evitar locais fechados 
agora é uma orientação 
importante de seguir.

Esta semana falei da importância das sirenes e da prevenção para 
que as chuvas não provoquem tragédias. Ontem, infelizmente, 
uma criança morreu soterrada em São Gonçalo após o temporal 
da madrugada. É fundamental agir nos locais de risco antes de 
eles acontecerem.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

A situação das 
finanças do 
Rio  é muito 
delicada. Há 
deterioração 
completa”
PEDRO PAULO,
Futuro Secretário de 
Fazenda do Rio

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

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

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PESSOAL

Seu Aldair vai realizar o sonho de casar a filha



RIO DE JANEIRO

MAIS DE 5 MIL MORTOS 

SEM UTI NO RIO
Nota técnica da Fundação Oswaldo Cruz aponta 4.774 óbitos somente na Região 
Metropolitana e alerta para aumento da busca por leitos e risco de colapso na Saúde

A 
Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) indi-
cou preocupação por 
conta da ‘sincroniza-

ção’ do vírus nas regiões me-
tropolitanas e no interior do 
país. Na nota técnica ‘O fim do 
ciclo de interiorização, a sin-
cronização da epidemia e as 
difiuldades de atendimento 
nos hospitais’, divulgada na 
última quarta-feira, a Fiocruz 
indica que “nos próximos me-
ses, a busca por assistência 
especializada pode aumentar 
simultaneamente, nas regiões 
metropolitanas e no interior, 
provocando novo colapso no 
sistema de saúde”.

O estudo também apontou 
que até novembro, 5.636 pes-
soas morreram no estado do 
Rio de Janeiro sem acesso aos 
leitos de UTIs (30% ao todo). 
Dessas, 4.774 na Região Me-
tropolitana e outras 862 nos 
municípios do interior.

Outras 49% morreram em 
leitos de UTI (9.270 em todo o 
estado, 7.588 na Região Metro-
politana) e 21% não tiveram 
informação.

A nota técnica diz que o Rio 
“apresentou elevado volume 
de dados sem preenchimen-
to e óbitos fora das UTIs na 
área metropolitana”. “O inte-
rior apresenta maior número 
de óbitos dentro de uma UTI, 
muito provavelmente por 
conta do deslocamento tem-
poral da curva de casos. Em 
outras palavras, se a doença 
tivesse ocorrido de forma sin-
cronizada em todo o estado, o 
volume de óbitos sem atendi-
mento em uma UTI seria con-
sideravelmente maior”.

A paciente Dilma Miran-
da, 61 anos, foi uma das víti-
mas da covid-19 sem acesso a 
um leito de UTI especializa-
do. Ela morreu na madruga-
da da última terça-feira du-
rante o processo de transfe-
rência do Hospital do Anda-
raí para o Hospital Ronaldo 
Gazolla, após esperar por 12 
dias um leito de Unidade de 
Tratamento Intensiva (UTI) 
para a covid-19. A idosa che-
gou a ficar seis dias do seu 
período de internação em 
uma cadeira mesmo com os 
todos os sintomas compatí-
veis com a doença.

Epidemiologista da Icict/
Fiocruz e um dos autores da 
nota técnica, o especialista 
Diego Xavier afirma que o 
Brasil pode viver uma pressão 
total na capacidade de atendi-
mento nos próximos meses.

YURI EIRAS 

yuri.eiras@odia.com.br

DANIEL CASTELO BRANCO

DANIEL CASTELO BRANCO

“No início da epidemia 
no Brasil, tivemos uma de-
manda grande nas regiões 
metropolitanas, e só depois 
veio a interiorização, num 
momento em que a incidên-
cia da Covid-19 já apresen-
tava sinais de estabilidade 
nas cidades maiores. Agora, 

a Covid-19 está fortemente 
presente tanto nas regiões 
metropolitanas quanto nas 
cidades do interior. E a epi-
demia está sincronizada, 
não começa mais nas me-
trópoles para depois ir para 
o Interior. Um novo aumento 
dos casos pressionará a ca-

pacidade do atendimento à 
saúde das regiões metropo-
litanas, reduzindo também 
seus recursos para atender 
a pacientes vindos do Inte-
rior. Na maioria dos lugares 
a assistência à saúde deverá 
ser incapaz de atender à de-
manda”, alerta.

Movimentação no Méier: alerta para aumento dos casos na Região Metropolitana e no interior do estado

 > O prefeito Marcelo Cri-
vella e o governador em 
exercício Cláudio Castro 
anunciaram novas medi-
das para conter o contágio 
do novo coronavírus no 
Rio. Após reunião entre o 
prefeito, o governador e 
secretários de Saúde mu-
nicipal e estadual, ficou 
acertada a adoção das se-
guintes providências:

- Escalonamento dos ho-
rários de funcionamento 
da indústria (a partir das 
7h); dos serviços (a partir 
das 9h); e do comércio (a 
partir das 11h), para evitar 
aglomeração nos transpor-
tes públicos.

- Proibição de estaciona-
mento na orla nos fins de 
semana e feriados;

- Cancelamento das 
áreas de lazer nas orlas de 
Copacabana, Ipanema e 
Leblon e no Aterro do Fla-
mengo aos domingos e fe-
riados (as pistas, portanto, 
não serão fechadas ao trân-
sito de veículos);

- Proibição do uso de 
áreas comuns de lazer em 
condomínios, onde não 
são usadas máscaras, como 
saunas e piscinas.

- Permissão para sho-
ppings e Centros Comer-
ciais ficarem abertos 24 
horas, para evitar aglome-
rações nos transportes.

Os ambulantes legais 
que atuam na orla rece-
berão cestas básicas en-
quanto durarem as novas 
medidas.

Novas medidas restritivas 

VACINA CORONAVAC 

 NO prefeito de Niterói, Rodrigo 
Neves, assinou ontem, na sede 
do Instituto Butantan, em São 
Paulo, o memorando para o for-
necimento de 1,1 milhão de doses 
da vacina CoronaVac, produ-
zida pelo Instituto, para Nite-
rói. A quantidade é suficiente 
para imunizar toda a população 
da cidade de mais de 500 mil 
habitantes. Pelo cronograma 
proposto ao Butantan e assina-
do pelo diretor institucional do 
Instituto, Raul Machado, seriam 
300 mil doses disponíveis no fim 
de janeiro para profissionais de 
saúde e idosos, outras 300 mil 
doses para o fim de fevereiro, 
distribuídas aos cidadãos com 
comorbidades e profissionais de 

educação, e outras 500 mil para 
o restante da população durante 
o primeiro semestre, até maio.

A prefeitura fará o investi-
mento de R$ 57 milhões no pro-
jeto de imunização, ao custo de 
10 dólares por dose. Com recur-
sos próprios para a aquisição da 
vacina, Niterói é a única cidade 
do Estado do Rio, entre as 12 do 
país, a testar a fase 3 da vacina 
CoronaVac, em parceria com o 
Instituto Butantan e a Fiocruz. 
Niterói tem a maior cobertura de 
atenção básica da saúde pública 
da Região Metropolitana do Rio 
por meio do Programa Médico 
de Família, que atende 100% 
do público alvo em todas as co-
munidades da cidade.

Niterói compra 1,1 milhão de doses 

Aglomeração: uma multidão 
vai às compras no comércio da 

Rua Dias da Cruz, no Méier
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Festas de fim de ano devem aumentar casos de covid
Estudo da Fiocruz aponta que aumento da circulação de pessoas neste período e nas férias pode acelerar a disseminação do vírus

PETER ILICCIEV/FIOCRUZ

Número de casos da doença deve aumentar com festas de fim de ano

Brasil, houve uma demanda 
grande nas regiões metropo-
litanas, e só depois veio a in-
teriorização da doença, num 
momento em que a incidência 
da covid-19 já apresentava si-
nais de estabilidade nas cida-
des maiores.

“Agora, a covid-19 está for-
temente presente tanto nas 
regiões metropolitanas quan-
to nas cidades do interior. E a 
epidemia está sincronizada, 
não começa mais nas metró-
poles para depois ir para o in-
terior. Um novo aumento dos 
casos pressionará a capacida-
de do atendimento à saúde 
das regiões metropolitanas, 
reduzindo também seus re-
cursos para atender a pacien-
tes vindos do interior”, disse o 
pesquisador.

Estudo da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) aponta que o 
aumento do número de casos 
e internações por covid-19 em 
vários estados que vem sen-
do registrado desde o início 
de novembro está encontran-
do um sistema de saúde me-
nos preparado para atender à 
demanda por leitos de enfer-
marias e unidades de terapia 
intensiva (UTIs), não só nas 
regiões metropolitanas, mas 
principalmente nas cidades 
menores do interior.

Os pesquisadores da Fio-
cruz alertam que a possibi-
lidade de colapso do atendi-
mento aos novos casos é real 
e poderá acontecer nas próxi-
mas semanas, agravada pela 
chegada das festas de fim de 
ano e das férias. “A circulação 

das pessoas no período de fes-
tas de fim de ano e férias deve 
acelerar a disseminação do ví-
rus, que já circula com bastan-
te velocidade e volta a ocupar 
os leitos hospitalares. A movi-
mentação das pessoas tende 
a aumentar a necessidade de 
atendimento por outros agra-
vos de saúde como os aciden-
tes de trânsito, por exemplo”, 
diz a instituição.

A nota técnica O fim do 
ciclo de interiorização, a sin-
cronização da epidemia e as 
dificuldades de atendimento 
nos hospitais, desenvolvida 
pela equipe de pesquisa do 
Monitora Covid-19, destaca 
que no fim do ano a maior 
movimentação de pessoas 
“sem cuidados devidamente 
adequados e sem manuten-

ção do isolamento social”, 
agravará um quadro com-
posto por “desmobilização 
de leitos extras dos hospitais 
de campanha; a ocupação 
de leitos por outros proble-
mas de saúde que ficaram re-
presados durante o avanço 
da epidemia de covid-19; a 
maior circulação de pessoas; 
as dificuldades de identifica-
ção de casos e seus contatos 
devido à baixa testagem; e o 
relaxamento dos cuidados de 
distanciamento social, uso de 
máscaras e higiene”.

De acordo com o epidemio-
logista do Instituto de Comu-
nicação e Informação Cientí-
fica e Tecnológica em Saúde 
(ICICT/Fiocruz) e um dos 
autores do estudo, Diego Xa-
vier, no início da epidemia no 

Primeiro caso de 
reinfecção do país 
é confirmado
Especialistas esclarecem dúvidas sobre a 
segunda infecção e expectativas pós-vacinação 

REPRODUÇÃO

Para confirmação de reinfecção pela covid-19 é necessário seguir protocolos do Ministério da Saúde

O 
primeiro caso ofi-
cial de reinfecção 
pela covid-19 no 
mundo aconteceu 

em Hong Kong e foi publi-
cado em revista científica 
ainda no final de agosto 
deste ano. Somente ontem, 
porém, o Ministério da Saú-
de confirmou a primeira vez 
em que isso aconteceu ofi-
cialmente no Brasil. A de-
mora tem algumas razões, 
como a dificuldade de acom-
panhamento constante de 
pacientes já infectados e os 
complexos procedimentos 
necessários para se ter cer-
teza de que se trata de uma 
segunda infecção. Para aju-
dar a clarear as dúvidas, O 

DIA conversou com espe-
cialistas das áreas de pes-
quisa e medicina.

Uma profissional de saúde 
de 37 anos, moradora de Natal 
(RN), que havia se infectado 
em junho, voltou a contrair a 
doença e manifestar sintomas 
em outubro. Após estudos ge-
néticos nas amostras coleta-
das da paciente, a Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz) iden-
tificou duas linhagens distin-
tas do vírus SARS-CoV2, que 

provoca a covid-19. Com isso, 
a reinfecção foi oficialmente 
confirmada.

O Laboratório de Vírus Res-
piratórios e do Sarampo do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC/
Fiocruz) atua como Centro de 
Referência Nacional em vírus 
respiratórios junto ao Minis-
tério da Saúde e como referên-
cia para a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) em co-
vid-19 nas Américas. A chefe 
deste centro, a pesquisadora 
e virologista Marilda Siquei-
ra, reitera a complexidade de 
se confirmar uma reinfecção.

De acordo com ela, é ne-
cessário seguir os protocolos 
estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde. Para ser considera-
do suspeito de reinfecção, o 
indivíduo deve ter dois resul-

tados positivos por meio da 
técnica de RT-PCR em tempo 
real para o vírus SARS-CoV-2 
(aquela em que é coletada 
amostra do nariz com uma 
espécie de cotonete). Os dois 
episódios de infecção respi-
ratória devem ter, ainda, in-
tervalo igual ou superior a 90 
dias, independentemente da 
condição clínica observada.

“Após isso, a amostra pre-
cisa ser encaminhada para 
o nosso Laboratório, na Fio-
cruz, no Rio de Janeiro, para 
confirmação do caso. Aqui, o 
material foi novamente pro-
cessado para identificação do 
novo coronavírus por meio 
da técnica de RT-PCR em 
tempo real e de positividade 
pelo teste de antígeno, capaz 
de detectar uma proteína 
específica do vírus. As aná-
lises foram positivas para o 
SARS-CoV-2. Em seguida, as 
amostras foram submetidas 
à técnica de sequenciamento 
genético”, explicou Siqueira, 
citando o procedimento rea-
lizado no primeiro caso com-
provado no Brasil.

SUSPEITO

Secretaria Municipal de Saúde investiga um caso

 NA Secretaria Municipal de Saú-
de do Rio de Janeiro ressalta 
que segue todos os protoco-
los do Ministério da Saúde. No 
momento, um caso suspeito de 
reinfecção está sendo investi-
gado pelo órgão. Caso seja per-
tinente, será analisado por labo-
ratório de referência. Já a Secre-
taria de Estado de Saúde (SES) 
informou que não há nenhum 
caso confirmado. 

O Dr. Antonino Eduardo, ge-
rente médico do Hospital Ba-
dim, acrescenta outra questão 

importante nessa comprovação: 
“Poucos pacientes conseguem ser 
acompanhados o suficiente para 
que sejam elegíveis à detecção de 
uma nova infecção por um vírus 
diferente do primeiro. Outro moti-
vo é que a reinfecção ou segunda 
infecção parece ser incomum”, diz.

Eduardo ressalta que os estu-
dos ainda estão em andamento. 
Quando concluídos, responderão 
com maior precisão sobre o tempo 
que o paciente ficará imune após 
uma infecção. E alerta: “Mesmo as 
pessoas que já tiveram a doença 

devem continuar praticando as 
medidas de prevenção”.

Mas e com o início da vacina-
ção, o problema estará resolvi-
do? A resposta ainda é incerta. 
Para a virologista Marilda Si-
queira, a perspectiva é positiva: 
“Acreditamos que as vacinas em 
desenvolvimento serão eficazes 
contra as diferentes linhagens 
do novo coronavírus circulan-
tes. No entanto, novos dados e 
estudos são necessários para 
responder essa questão com 
mais precisão”, afirma.

Instituto Butantan inicia a produção da CoronaVac
Segundo o governador de São Paulo, João Doria, o instituto vai funcionar 24h por dia e contratou 120 técnicos para auxiliar na produção

AFP

Capacidade de produção é de 1,5 milhão de doses da vacina por dia

(CMED). A análise desse ór-
gão leva até 90 dias, em casos 
normais, mas a expectativa é 
de encurtar a análise para as 
vacinas contra a covid-19.

Na terça-feira, João Doria e 
o ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, se desentenderam 
durante uma reunião, após o 
governador cobrar uma po-
sição da pasta em relação à 
compra da Coronavac. Em pa-
ralelo, especialistas afirmam 
que é possível distribuir a va-
cina, desde que ela seja apro-
vada por pelo menos uma de 
quatro agências reguladoras 
internacionais, graças a uma 
lei federal aprovada no início 
da pandemia.

O governador João Doria 
(PSDB/SP) anunciou ontem 
o início da produção nacio-
nal da vacina CoronaVac, de-
senvolvida em parceria entre 
o Instituto Butantan e a far-
macêutica chinesa Sinovac. 
“É um momento histórico”, 
afirmou. De acordo com ele, o 
instituto começou a produzir 
o imunizante na noite desta 
quarta-feira e contratou 120 
técnicos para auxiliar na pro-
dução da vacina, que será feita 
“24 horas por dia e 7 dias por 
semana”, aumentando sua ca-
pacidade de produção para 1,5 
milhão de doses por dia.

Doria também informou 
que os Executivos de 12 Esta-

dos, entre eles São Paulo, e de 
912 municípios já formaliza-
ram seu interesse em adquirir 
doses da vacina.

“Por que iniciar a vacinação 
em março, como foi anuncia-
do pelo Ministério da Saúde, 
se podemos iniciar em janei-
ro, de forma segura e eficien-
te?”, questionou o governador 
paulista, fazendo referência 
ao calendário de imunização 
apresentado pelo Ministério 
da Saúde na semana anterior.

Na segunda-feira, ele já 
havia afirmado que o estado 
pretendia começar o plano 
de imunização em 25 de ja-
neiro. Horas após o anúncio 
de Doria na última segunda, 

a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) afir-
mou, em nota, que só libera o 
uso da vacina após a análise 
de documentos, como os de 
dados de “fase 3” da pesquisa. 
“Nenhuma das quatro vacinas 
em desenvolvimento no Bra-
sil apresentou protocolo de 
registro. Portanto nenhuma 
das quatro tem aval para uso 
amplo neste momento”, disse 
o presidente Antônio Barra 
Torres, em entrevista à rádio 
Jovem Pan.

Após passar pela Anvisa, a 
vacina ainda precisa receber 
um preço, o que é definido 
pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos 

Reportagem do estagiário Lucas Mathias, 

sob supervisão de Gustavo Ribeiro

Profissional de 
saúde, moradora 
de Natal, foi 
infectada em 
junho e voltou a 
contrair a doença
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Robinho é condenado em segunda 
instância pela Justiça italiana
Caso ainda não tem desfecho: os advogados do jogador vão recorrer à Corte de Cassação

AFP

A acusação contra Robinho é de 2013, quando estava pelo Milan

O jogador Robinho e seu 
amigo Ricardo Falco fo-
ram condenados, ontem, 
pela Corte de Apelação de 
Milão, que é considerada a 
segunda instância da Jus-
tiça italiana, pelo crime de 
violência sexual de grupo. A 
dupla continua condenada a 
nove anos de prisão.

No entanto, o caso ain-
da não teve um desfecho. 
Os advogados de Robinho e 
Falco irão recorrer à Corte 
de Cassação, que é equiva-
lente ao Supremo Tribunal 
Federal no Brasil. Somente 
após a decisão do tribunal 
eles poderão ser considera-
dos culpados pelo crime.

Robinho e seu amigo são 
acusados de abusar sexual-
mente de uma mulher al-
banesa na boate Sio Café, 
em Milão, em janeiro de 
2013, quando o atacante 

atuava pelo Milan. 
Em depoimento, a vítima 

afirmou que estava “com-
pletamente bêbada” quan-
do teve relações sexuais, sem 
consentimento, com a dupla.

Robinho chegou a ser 
contratado pelo Santos no 
mês de outubro. No entanto, 
após a divulgação de diálo-
gos que embasavam a conde-
nação em primeira instância 
e a enorme repercussão do 
caso, o clube paulista e o jo-
gador decidiram suspender 
o contrato.

Bebê de um ano morre soterrado 
após desabamento em São Gonçalo
Temporal da madrugada causa deslizamentos de terra, queda de muros e alagamento de ruas

O 
temporal que asso-
lou a região metro-
politana do Rio de Ja-
neiro, na madrugada 

de ontem, causou alagamen-
tos, queda de muros e desa-
bamentos de casas com uma 
morte registrada na cidade de 
São Gonçalo. Uma criança de 
um ano de idade morreu so-
terrada após o desabamento 
da casa onde morava com a 
família no bairro Paraíso.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado às 0h03, na Traves-
sa Sebastião Lessa, na Co-
munidade do Feijão. Ao che-
garem ao local, o bebê já foi 
encontrado morto. A criança 
foi identificada como Enzo 
Gabriel, de um ano e sete me-
ses. Os trabalhos dos bombei-
ros no local terminaram por 
volta das 5h30. 

O corpo da criança foi en-
caminhado para o Instituto 
Médico Legal (IML) de Tri-
bobó, de acordo com infor-
mações dos Bombeiros. A 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social está 
prestando apoio à família. Só 
naquela comunidade onde 
Enzo faleceu, quatro casas 
desabaram e nove estão in-
terditadas pela Defesa Civil. 
Vizinhos se mobilizaram 
para abrigar os moradores 
desses imóveis. 

“Passamos uma noite de 
terror nessa madrugada. Ti-
ramos o pai, a mãe, a menina, 
mas infelizmente não conse-
guimos tirar o Enzo, que ficou 
soterrado e só foi possível tirá
-lo com a chegada do bombei-
ro. A nossa família está muito 
triste. Nós e muitas pessoas 
perderam casa. Estou indo 

Em outubro, 

Robinho chegou a 

ser contratado pelo 

Santos. Mas o clube 

e o atleta decidiram 

suspender o acordo

DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE SÃO GONÇALO

Casa desaba na Comunidade do Feijão: Corpo de Bombeiros foi acionado logo no início da madrugada, na Travessa Sebastião Lessa

Nove casas 
precisaram ser 
interditadas na 
Comunidade 
do Feijão 

agora levar um pouquinho do 
que me restou, que foi qua-
se nada, somente as roupas, 
para a residência de amigos 
e de parentes que abriram 
as portas para nos ajudar”, 
disse Paulo César, vizinho e 
primo de Enzo Gabriel, que 
também perdeu a casa no 
desabamento.

Viaturas da Polícia 
Civil são clonadas 
Policiais militares do 41º 
BPM (Irajá) apreende-
ram, na manhã de ontem, 
duas viaturas clonadas da 
Polícia Civil. Os veículos 
foram usados durante um 
assalto em um centro de 
distribuição na Pavuna, 
na Zona Norte do Rio, na 
madrugada. 

Testemunhas contaram 
que oito homens usavam 
roupas semelhantes às 
usadas pela Polícia Civil e 

renderam funcionários. Eles 
fugiram levando três revól-
veres, celulares e rádio co-
municador da empresa. 

Os dois veículos, com 
inscrições da Delegacia de 
Roubos e Furtos de Cargas 
(DRFC), foram abandona-
dos pelos bandidos na Rua 
João Pizarro, em Ramos. Um 
deles estava parcialmente 
incendiado. 

A ocorrência foi registra-
da na 21ª DP (Bonsucesso).  

A Polícia Militar prendeu oito 
pessoas durante operação na 
manhã de ontem, nas comuni-
dades do Roseiral, Parque Flo-
resta e Santa Tereza, em Belford 
Roxo, na Baixada Fluminense. 
Na ação, agentes apreende-
ram três pistolas e quatro qui-
los de pasta base de cocaína, 

enterradas pelo tráfico em uma 
região de mata. Segundo a Polí-
cia Militar, agentes do 39º BPM 
foram atacados dentro da co-
munidade de Santa Tereza. Hou-
ve confronto e um homem ficou 
ferido. Segundo a corporação, 
ele foi socorrido ao Hospital Mu-
nicipal de Belford Roxo. 

DIA A DIA

OITO PRESOS EM BELFORD ROXO

“Foi tudo muito rápido, 
corremos para tirá-lo, mas 
tudo desabou em cima dele”, 
lamentou José Augusto de 
Souza, avô do menino. “Ten-
tamos ajudar de todas as 
formas, mas não foi possí-
vel, infelizmente”, desabafa 
o vizinho Paulo César Souza.

Chamam a atenção o gran-

de volume de lixo acumulado 
nas encostas e a inexistência 
de rede de drenagem, fatores 
que dificultam o escoamento 
da água pluviais e agravam o 
risco de deslizamento. Parte 
da cidade ficou sem luz du-
rante toda a manhã, incluin-
do a sede da Prefeitura.

Nove casas precisaram ser 

interditadas na Comunidade 
do Feijão. Representantes da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social, Infân-
cia e Adolescência (SMDSIA) 
estiveram no local, onde rea-
lizaram o cadastro social e o 
trabalho de conscientização, 
alertando os moradores que 
tiveram suas residências in-
terditadas, quanto ao risco 
de permanecerem no local. 
Foi feita a oferta de abrigo e 
eles não aceitaram, alegan-
do que seriam acolhidos em 
casas de familiares e amigos.

Até o momento, segundo a 
Defesa Civil, foram registra-
das 10 ocorrências por causa 

da chuva forte: o desabamen-
to com óbito na Comunida-
de do Feijão; três quedas de 
muro, nos bairros Porto Velho, 
Tribobó e Covanca; três alaga-
mentos nos bairros Venda da 
Cruz, Gradim e Neves; risco de 
queda de árvore no Vila Lage; 
deslizamento de terra no bair-
ro Santa Catarina; e risco de 
desabamento no Pita.
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Matrícula aberta 
na rede municipal
O período de matrícula 
para o ano letivo de 2021 
para as unidades escola-
res da rede municipal de 
ensino começará na pró-
xima sexta-feira (18) a par-
tir das 8h. A inscrição será 
realizada somente pela in-
ternet, no endereço eletrô-
nico www.matricula.rio. 
Os alunos que já estudam 
nas unidades escolares do 
município e não desejam 
se transferir terão a matrí-
cula renovada automatica-
mente com vaga garantida 

e não precisam entrar no site. 
O Corpo de Bombeiros do 

Rio também abriu inscrições 
online para pré-matrícula no 
1º ano do Ensino Médio regu-
lar das unidades do Colégio do 
Corpo de Bombeiros Militar 
(CCBM). Poderão concorrer às 
vagas os alunos que concluí-
ram ou estão concluindo o 9º 
ano do ensino fundamental 
até 02/02/2021, sem depen-
dência, e que tenham entre 13 
e 16 anos de idade. Inscrições 
vão até as 16h do dia 21 no site 
da corporação.

Presidente vetou 
ajuda ao setor de 
transportes

Concessionárias do 
Rio criticam Bolsonaro

As concessionárias que 
administram empresas de 
transporte do Rio critica-
ram ontem o veto do pre-
sidente  Bolsonaro a uma 
ajuda de R$ 4 bilhões ao 
setor em todo o país. Os 
empresários esperavam 
receber R$ 197,8 milhões 
na cidade do Rio de Janeiro 
no início de 2021 e aguar-
davam a sanção presiden-
cial ao auxílio emergen-
cial determinado pelo PL 
3.364/2020. Já outros R$ 
135,5 milhões eram aguar-
dados pelas empresas que 
atuam no Estado do Rio, 

casos do metrô e das barcas.
O presidente da Fetrans-

por, Armando Guerra, e o por-
ta-voz da Rio Ônibus, Paulo 
Valente, classificaram o veto 
como insensível e criticam 
que a tarifa seja paga inte-
gralmente pelo usuário de 
transportes no Rio. “Quem vai 
sofrer mais uma vez é a popu-
lação usuária”, disse.

Segundo o representante 
da Rio Ônibus, o auxílio per-
mitiria que as empresas conti-
nuassem operando o sistema 
até que os prefeitos eleitos re-
vejam o sistema de transpor-
tes. “Essa decisão do Governo 
Federal demonstra total falta 
de sensibilidade para o mo-
mento crítico pelo qual passa 
o transporte público. Chega-
mos ao limite operacional e 
financeiro”, afirma Guerra.

MP e Defensoria obtêm 
compromisso da Cedae 
Concessionária terá que informar em seu site os locais em que há falta de água

REGINALDO PIMENTA

Famílias sofrem com a falta de abastecimento de água há um mês

O 
Ministério Público 
do Estado do Rio de 
Janeiro (MPRJ) e a 
Defensoria Pública 

do Estado (DPRJ) obtiveram, 
na quarta-feira, o compro-
misso de que a Companhia 
Estadual de Águas e Esgo-
tos (Cedae) providenciará, 
no prazo de dois dias úteis, 
o aprimoramento do plano 
de ação referente ao abaste-
cimento de água do Sistema 
Guandu, para fins específicos 
de mitigação e prevenção dos 
impactos relativos à redução 
da capacidade de operação da 
Elevatória do Lameirão.

O compromisso assumido 
pela Cedae foi precedido em 
uma audiência pelo Juízo da 
8ª Vara de Fazenda Pública 
da Comarca da Capital e de 
reunião virtual ao longo de 
toda a tarde e início da noite 
de quarta-feira.

A concessionária compro-
meteu-se, ainda, a publicar 
em seu site, de forma objeti-
va e de fácil acesso, as infor-
mações referentes aos locais 
em que há a falta de abaste-
cimento de água, e as locali-
dades que continuarão sem o 
abastecimento ou que terão o 
fornecimento interrompido 
em razão do Plano de Ação.

As informações deverão ser 
publicadas todos os dias, até 
as 18h, até que haja a norma-
lização do abastecimento de 
água, prevista, em princípio, 
para o dia 23 de dezembro. De 
acordo com o termo de com-

PLANO DE AÇÃO

 NO termo assinado prevê 
ainda que os domicílios sem 
reserva ou cisterna também 
sejam priorizados para fins 
de abastecimento por car-
ros-pipa ou outras medidas 
eficazes. Neste caso, as áreas 
serão devidamente comuni-
cadas aos compromitentes.

 NA cada dois dias a Cedae 
disponibilizará ao Juízo, às Vi-
gilâncias Sanitárias Estadual 
e Municipais competentes e 
ao púbico, informações bási-
cas em uma situação de crise, 
considerando a data de início 
do problema (15/11/2020) 
e a data prevista para o fim 
da crise (23/12): escala de 
manobras realizadas, com a 
informação do rodízio iguali-
tário e bairros abastecidos e 
desabastecidos; relatório de 
reclamações diárias internas 
da Cedae, com discriminação 
de local de cada reclamação, 
por meio da base da Ouvi-
doria, e mapa consolidado; 
dados de monitoramento da 
qualidade da água nos pon-
tos de amostras e coletas; e 
medidas emergenciais to-
madas, inclusive, de solução 
definitiva do problema, da 
forma mais eficiente e célere 
necessárias.

Carros-pipa      
e rodízio

promisso, a Cedae ampliará 
em 70% o número de carros 
pipa até o dia 14, para melhor 
atender à população.

O termo de compromisso 
também formaliza a criação 
de um Comitê de Crise para 
acompanhar a execução do 
Plano de Ação, informação e 
demais medidas estabelecidas 
no documento, com relatórios 
diários e detalhados forneci-
dos pela Cedae aos compro-
mitentes e intervenientes. 
Assinaram o termo na quali-
dade de intervenientes a Uni-

versidade Federal Fluminense 
(UFF), a Fundação Oswaldo 
cruz (Fiocruz), e a Agência Re-
guladora de Energia e Sanea-
mento Básico do Estado do 
Rio de Janeiro (Agenersa). O 
MPRJ e a Defensoria Pública 
atuam como compromitentes.

O Plano de Ação contem-
plará informações detalhadas 
e será realizado por medidas 
eficazes, através da realização 
de manobras diárias, com ro-
dízio do abastecimento de for-
ma igualitária entre os bairros 
das cidades afetadas.
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RANKING DA FIFA
A Bélgica segue líder (1.780 pontos). Atual 

campeã mundial, a França é a segunda 

(1.755 pontos). O Brasil é o terceiro (1.743).

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

BOTAFOGO

FLUMINENSE

VASCO

Jefferson desabafa: ‘Parece 
que já jogaram a toalha’
Ex-goleiro manda 
recado para o 
elenco alvinegro. 
Glorioso agoniza 
na zona de 
rebaixamento

Marcinho em lance contra 

o São Paulo: Alvinegro foi 

goleado no Morumbi

U
m dos maiores ído-
los da história re-
cente do Botafogo, o 
ex-goleiro Jefferson 

desabafou na sua conta no 
Instagram, após a goleada 
de 4 a 0 sofrida para o São 
Paulo, na quarta-feira, em 
jogo adiado da 18ª rodada do 
Brasileiro, no Morumbi. Ele 
pediu mais entrega ao atual 
elenco do clube carioca e re-
lembrou que já passou por 
momentos complicados com 
a camisa do Glorioso.

“Rapaziada, só queria tra-
zer um recado para vocês. 
Estou hoje aqui desse lado, 
mas já estive aí do lado de vo-
cês e sei que não está sendo 
fácil. Ganhar e perder fazem 
parte, mas tem que entregar 
mais dentro de campo, tem 
que entregar tudo dentro de 
campo”, afirmou. 

O Botafogo está no Z-4, 
com 20 pontos. Na opinião 

de Jefferson, a impressão que 
dá é de que o elenco alvine-
gro já jogou a toalha, mesmo 
faltando 14 jogos para o fim 
do Brasileirão.

“Parece que já jogaram a 
toalha, já aceitaram a situa-
ção. Você não vê ninguém 
revoltado dentro de campo, 
ninguém chamando a res-
ponsabilidade, cabeça bai-
xa. Às vezes está parecendo 
que está só esperando aca-
bar o campeonato. Cara, dei-
xa tudo dentro de campo. É 

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nO Santos empatou em 1 a 1 
com o Grêmio pelas quartas 
da Libertadores. Um resulta-
do até injusto, já que o Peixe 
jogou mais. O time da Vila Bel-
miro faz boa temporada. Isso 
sem Robinho, que chegou a ser 
contratado e demitido após a 
repercussão do caso de estu-
pro na Itália. A corte de Milão 
condenou o atacante em se-
gunda instância com pena de 
9 anos de prisão por violência 
sexual. O Santos não precisa 
do Robinho. O lugar dele não 
é mais nos campos de futebol.

AINDA BEM 
QUE FOI EMBORA 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

SÓ NÃO PODE INVADIR 

T
enho maior respeito com o torcedor. O fu-
tebol não existiria sem ele. Paixão, amor, 
dinheiro e tudo mais. Apesar da manifes-

tação da Ira Jovem ter sido pacífica, a verdade é 
que ela invadiu o local de trabalho dos jogado-
res. Com isso eu não concordo. Vou além: é cul-
pa da diretoria do Vasco. Como que o clube não 
oferece a segurança necessária para que os seus 
atletas e funcionários trabalhem com tranquili-
dade? Todos têm o direito de cobrar. Conversar, 
cobrar e tudo mais, é legítimo. Mas que fosse de 
forma organizada. Nas três vezes em que o Vasco 
foi rebaixado, em 2008, 2013 e 2015, aconteceu 
invasão de torcida para cobrar jogadores. Será 
que, da forma como é feito, funciona? Indepen-
dentemente do ocorrido, tenho plena certeza de 
que os jogadores sentiram a responsabilidade. 
Ricardo Sá Pinto argumenta que o time tem 
dado azar. Não é verdade. O Gigante da Colina 
não está jogando nada. Se não apresentar ne-
nhuma novidade, os dias do português estarão 
muito próximos do fim no Brasil. 

Ricardo Sá Pinto argumenta que o Vasco está levando azar

 nFoi triste ver a passivida-
de do Botafogo contra o São 
Paulo. Uma derrota era es-
perada, ainda mais com a 
máquina que o São Paulo 
tem se tornado. Mas o pla-
car de 4 a 0, ouvindo do au-
xiliar Felipe Lucena que o 
time mostrou consistência 
defensiva na etapa final, é 
assinar o atestado da derro-
ta. Eduardo Barroca retor-
na de covid-19. É a esperan-
ça do Alvinegro. Se ele não 
mudar, infelizmente vamos 
ver o Glorioso na Série B.

BARROCA 
OU NADA 

FILIPE LUÍS: OLHO NO FUTURO 

 nO lateral-esquerdo Filipe Luís sempre foi elogiado pela 
sua disciplina tática, seja no Flamengo ou até mesmo no 
Atlético de Madrid, onde é ídolo e foi titular jogando em 
alto nível por muitos anos. Mesmo sem nunca ter falado de 
aposentadoria, já sabe o que fará quando acabar a carreira: 
ser técnico. Inclusive, está fazendo o curso da CBF. Assim 
que parar, já quer trabalhar no ofício. Parece ter potencial. 
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Arão é desfalque no domingo

Rogério Ceni ganhou mais 
um problema para escalar a 
equipe contra o Santos, no do-
mingo, às 16h, no Maracanã, 
pelo Brasileiro. Arão, titular 
absoluto no time rubro-negro, 
sofreu lesão na parte posterior 
da coxa direita e está fora do 
duelo com o Peixe.

Segundo a assessoria do 
Flamengo, o camisa 5 sentiu 

dores na quarta-feira duran-
te o treino e realizou exames, 
que constataram a contusão. 
Como de praxe, o Rubro-Ne-
gro não divulgou a gravidade 
da lesão nem prazo de retorno.

O meia Diego é dúvida. O 
camisa 10 trabalha a parte 
física ao longo da semana. 
Como Thiago Maia está ope-
rado e só retorna em 2021, 
Rogério Ceni pode ser obri-
gado a escalar João Gomes, 
promessa da base.

Martinelli é dúvida no Tricolor
Muito elogiado na vitória so-
bre o Athletico-PR, o volante 
Martinelli pode desfalcar o 
Fluminense contra o Vasco. O 
jogador sentiu um problema 
na coxa esquerda em treino, 
ontem, e iniciou tratamento 
para tentar estar à disposição 
de Marcão para domingo.

Aos 19 anos, o volante es-
treou entre os profissionais 
no dia 30 de novembro, no 
empate por 0 a 0 com o Bra-
gantino. Depois, ele foi titu-

lar na partida contra o Fura-
cão. Os dois jogos acontece-
ram no Maracanã.

Para substituir Martinel-
li, caso ele não tenha con-
dições de entrar em campo, 
Marcão terá  Yuri, que está 
de volta após se recuperar 
da covid-19, além de André 
e Nascimento, outros jovens 
revelados em Xerém.

Com 39 pontos, o Flumi-
nense está em quinto lugar 
no Brasileiro. 

Clima tenso 
e invasão 
no CT
O clima no Vasco segue ten-
so nos dias que antecedem 
o clássico contra o Flumi-
nense, em São Januário. Na 
manhã de ontem, membros 
de torcidas organizadas in-
vadiram o CT do clube, na 
Barra, e fizeram cobranças 
aos jogadores e ao técnico 
do Cruzmaltino.

Em vídeos, um dos torce-
dores afirmou que Ricardo 
Sá Pinto disse “que estaria 
tudo bem”, durante o mo-
mento ruim na temporada. 
O português afirmou que 
em nenhum momento dis-
se “que estava tudo bem”. Já 
Talles foi questionado por 
supostamente estar “brin-
cando de futevôlei” em 
meio ao problema. Ele tes-
tou positivo para a covid-19 
no mês passado.

“Pela minha felicidade 
e digo de coração: não vejo 
essa gente a facilitar em 
nada. Durante a semana 
no trabalho, na alimenta-
ção, no descanso e na vida 
privada. Tenho um grupo 
fantástico. Sou o máximo 
responsável. Quando não 
tiver condições, sou o pri-
meiro a ir embora. A gente 
tem condições”, afirmou 
Sá Pinto.

sangue no olho, sangue no 
olho e lutar. Tem que lutar. 
Não pode se entregar desse 
jeito não. Tem que lutar até o 
fim”, disse.

Em grande agonia, o Bota-
fogo a cada rodada se apro-
xima mais da Série B. Segun-
do  cálculos do matemático 
Tristão Garcia, no seu site 
“Infobola”, a equipe de Ge-
neral Severiano já tem 88% 
de risco de jogar a Série B no 
ano que vem. A situação é 
bem dramática. O Glorioso 
é a equipe com mais risco de 
rebaixamento. Nem mesmo o 
lanterna Goiás tem mais pos-
sibilidades de cair, de acordo 
com o matemático. O risco 
do Esmeraldino é de 86%. 
Em seguida, também em si-
tuação desesperadora, vem 
o Coritiba, com 75%.

O Botafogo tem novo com-
promisso amanhã, diante do 
Internacional, no Beira-Rio. 

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br 
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Pesquisa da Febraban diz que há esperança de melhora em 2021

Descontos só acontecerão na segunda parcela do décimo-terceiro

DIVULGAÇÃO

Prazo da segunda parcela 
do 13º vence no dia 18
Trabalhadores com redução de salário e jornada devem receber o valor integral

O 
prazo para o paga-
mento da segunda 
parcela do 13º salá-
rio termina no dia 18 

deste mês. Vale lembrar que 
a primeira parcela deveria ter 
sido depositada pelas empre-
sas até dia 30 de novembro. 
Devido à crise provocada pela 
pandemia, o governo federal 
definiu as regras em casos de 
suspensão e redução do con-
trato de trabalho pelo Minis-
tério da Economia. No caso 
de redução salarial, essa não 
deve ser considerada para 
fins de cálculo do décimo ter-
ceiro e o trabalhador recebe o 
valor integral. 

Os períodos de suspen-
são temporária do contrato 
de trabalho não deverão ser 
computados como tempo de 
serviço para cálculo de 13º 
terceiro salário. “A medida 
confirma que os trabalhado-
res que tiveram o contrato de 
trabalho suspenso receberão 
o 13º salário com base ape-
nas nos meses efetivamente 
trabalhados. O mesmo deve 
ocorrer em relação a conta-
gem do período aquisitivo 
de férias. O profissional que 
teve o contrato de trabalho 
suspenso por cinco meses, 
receberá 7/12 de 13º salário”, 
explica Mourival Boaventu-
ra Ribeiro, advogado traba-
lhista e sócio da Boaventura 
Ribeiro Advogados.

A suspensão de contrato 
temporária vai influenciar 
na contabilização das férias? 

ministrativa em favor do Mi-
nistério do Trabalho e que, 
além dessa, terá que efetuar 
o pagamento e dependen-
do da convenção coletiva 
da categoria, pode ocorrer 
a correção do valor pago em 
atraso ao empregado”, alerta 
o diretor executivo da Con-
firp Consultoria Contábil, 
Richard Domingos.

O 13º é devido por mês tra-
balhado, ou fração do mês 
igual ou superior a 15 dias. 
Se o empregado trabalhou, 
por exemplo, de 1º de janei-
ro a 14 de março, terá direito 
a 2/12 de 13º proporcional, 
pelo fato da fração do mês de 
março não ter sido igual ou 
superior a 15 dias. 

“As médias dos demais 
rendimentos como hora ex-

tra e comissões adicionais 
são também somadas ao va-
lor do salário usado como 
base para o cálculo do déci-
mo terceiro. Trabalhadores 
que só recebem comissão 
devem calcular o valor ba-
seando-se na média aritmé-
tica das comissões recebidas 
durante o ano ou conforme 
Convenção Coletiva da cate-
goria”, acrescenta Domingos.

DESCONTOS

Existem descontos no 13º, 
porém somente na segunda 
parcela, que são Imposto de 
Renda (IR), a contribuição 
para o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), Pen-
sões Alimentícias, quando 
mensurado nos ofícios, e as 
famosas contribuições asso-
ciativas previstas em algu-
mas convenções coletivas.

Em relação aos impostos, 
no intuito de fracionar o pa-
gamento aos empresários, 
diferente dos descontos, o 
FGTS é pago nas duas par-
celas, juntamente com a re-
muneração salarial do mês 
do pagamento, seus percen-
tuais variam: 8% para em-
pregados celetistas e domés-
ticos quando aplicável e 2% 
no caso de menor aprendiz.

Em caso de demissões, o 
valor deverá ser pago na res-
cisão de contrato em casos 
de demissão sem justa causa, 
pedido de dispensa, fim de 
contrato por tempo determi-
nado e aposentadoria.

Febraban diz que 64% dos brasileiros 
pretendem se vacinar ano que vem

Visões mais otimistas 
para 2021 no Brasil 

A Federação Nacional dos 
Bancos (Febraban) divul-
gou ontem a quinta edi-
ção do Observatório Fe-
braban, uma pesquisa que 
mostra a expectativa dos 
brasileiros para o próxi-
mo ano. De acordo com o 
levantamento, 64% da po-
pulação pretende se vaci-
nar com certeza, 24% po-
derão se vacinar, e apenas 
8% dizem que com certeza 
não tomarão a vacina. Na 
vida pessoal, os brasilei-
ros estão otimistas com 
a melhora, mais de 40% 
esperam recuperação das 
finanças familiares ain-
da no ano que vem e 39% 
acreditam na recuperação 
para depois de 2021.

“O Observatório mos-
tra que o brasileiro está 
otimista em relação a sua 
vida pessoal para 2021, 
mas que tem os pés no 
chão, já que a pandemia 
continua e a maioria acre-
dita que a plena recupera-
ção da economia nacional 

só acontecerá após o próxi-
mo ano”, afirmou Isaac Sid-
ney, presidente da Febraban. 

A maioria das famílias 
brasileiras afirmam= que 
a pandemia do coronaví-
rus afetou suas realidades 
financeiras. Cerca de 31% 
se sentem muito afetadas, 
30% se sentem afetadas e 
somente 12% das famílias 
não se sentiram prejudica-
das. Dos três mil entrevis-
tados, 77% planejam gastar 
menos no Natal, em com-
paração com o ano passa-
do, 16% pretendem gastar a 
mesma coisa e 5% esperam 
aumentar os gastos.

Cerca de 92% dos partici-
pantes disseram ter conheci-
mento sobre a segunda onda 
da covid-19 na Europa e 82% 
esperam uma segunda onda 
também no Brasil. Por isso, 
42% das pessoas não preten-
dem se reunir no Natal, 21% 
dizem que esperam encon-
trar a família por vídeo cha-
mada e 30% tem planos para 
se reunir para a ceia. 

“Em relação ao computo do 
período de férias, de igual 
forma, o período de suspen-
são do contrato não será 
considerado, de modo que o 
trabalhador terá direito so-
mente quando completar 12 
meses de trabalho efetivo”, 
complementa Mourival. 

O 13º salário é uma obri-
gação para todos emprega-
dores que possuem empre-
gados CLT. Vale ressaltar 
que o seu não pagamento ou 
atraso é considerado uma 
infração, podendo resultar 
em multa no valor de R$ 
170,25) por funcionário, se 
for autuado por um fiscal do 
trabalho.

“O valor é dobrado em 
caso de reincidência. Lem-
brando que é uma multa ad-

O DIA I SEXTA-FEIRA, 11.12.2020    9



10   ECONOMIA SEXTA-FEIRA, 11.12.2020  I  O DIA

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

secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha se reúne hoje com inte-
grantes do Sepe para ouvir questões colocadas pelos profissionais da área. Alguns se 
encontrarão com Ferreirinha e outros, do grupo de risco, participarão por Skype.

FUTURO

Decreto de Crivella pode 
ser derrubado pelo TJ
Tarcísio Motta foi à Justiça contra novo Código de Ética que proíbe críticas ao governo

EDUARDO BARRETO / CMRJ

Tarcísio Motta disse que medida “inova no retrocesso ético e na violação da moralidade administrativa”

M
ais uma frente do 
Legislativo cario-
ca ‘fecha o cerco’ 
contra o novo Có-

digo de Ética do funcionalis-
mo municipal, que proíbe 
servidores de fazerem críti-
cas públicas ao governo. Para 
barrar o documento — pu-
blicado na quarta-feira em 
decreto assinado pelo prefei-
to Marcelo Crivella —, o ve-
reador Tarcísio Motta (Psol) 
recorreu à Justiça.

Motta protocolou, na 
quarta-feira à noite, uma 
ação popular no TJ, alegan-
do que a determinação do 
prefeito “inova no retrocesso 
ético e na violação da morali-
dade administrativa”.

“Entrei com a ação por-
que o governo está atentan-
do contra a liberdade de ex-
pressão dos servidores públi-
cos e criando um mecanismo 
para institucionalizar o assé-
dio moral na administração 
pública”, acrescentou.

Ele e o vereador e ex-pre-
feito do Rio, Cesar Maia 
(DEM), chegaram a apre-
sentar um projeto de decre-
to legislativo (PDL), também 
na quarta-feira, para sus-
tar os efeitos do decreto de 
Crivella.

AVISO NO HMFM

 nA crise no Rio pode prejudicar, 
neste fim de semana, servidores 
e acompanhantes de pacientes 
que estão no Hospital Mater-
nidade Fernando Magalhães, 
em São Cristóvão. Funcioná-
rios da unidade relataram que, 
“pela segunda vez em poucos 
dias, a terceirizada que opera o 

refeitório do HMFM vai deixá-los 
sem refeição”. A SMS respondeu 
à coluna que, após reunião na úl-
tima sexta, a empresa foi infor-
mada sobre os trâmites para pa-
gamentos após o encerramento 
do ano fiscal e que também há 
pagamentos programados para 
os próximos dias”.

Servidores ficarão sem refeição

 n O novo formato da reforma 
administrativa do estado será 
apresentado semana que vem 
ao governador em exercício, 
Cláudio Castro. O projeto, que 
chegou a ficar pronto, foi deta-
lhado ao presidente da Alerj, 
André Ceciliano (PT). No en-
tanto, o parlamentar apontou 
alguns ajustes a serem feitos. 
E como Castro quer alinhar a 
proposta com o Legislativo, 
decidiu fazer modificações.

A equipe do governador 
interino então alterou pon-
tos dessa reestruturação da 
máquina estadual, que inclui 
extinção de fundações e fusão 
de órgãos fluminenses. 

Agora, a segunda versão do 
projeto será entregue a Castro. 
Ele então dará sua palavra fi-
nal e, depois, mostrará para 
representantes da Assembleia, 
como Ceciliano e o líder do go-
verno, Márcio Pacheco (PSC).

CASTRO DARÁ PALAVRA FINAL

Novo formato da reforma do estado

Atenções da Casa estão voltadas para o TCM
 > A decisão de ir à Justi-

ça é mais uma forma de 
correr contra o tempo na 
tentativa de vetar o de-
creto. Até porque não há, 
no momento, uma previ-
são de data para o PDL 
ir ao plenário da Câmara 
Municipal.

Maia disse ontem à co-

luna que “está atrás de apoio 
suficiente” ao projeto. Aliás, 
vale lembrar que o código al-
terado pelo atual governo foi 
criado em 1994, na gestão de 
Cesar Maia.

Presidente da Casa, Jorge 
Felippe (DEM) afirmou que 
a votação depende, primeiro, 
dos pareceres das comissões 

(como a CCJ), que até ago-
ra não se pronunciaram. 
E neste momento as aten-
ções do Legislativo estão 
voltadas à indicação do 
nome à vaga no TCM-RJ. 

Diante desse cenário, 
Tarcísio Motta decidiu en-
tão correr contra o tempo 
e acionar a Justiça.

Cláudio Castro quer enviar a reforma ainda este ano à Alerj

REGINALDO PIMENTA
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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
 
PaDarIa V/teXt5
Passo ponto de Padaria e 
Minimercado com entregas 
de rua em ótima localização, 
São Cristóvão próximo Praça 
argentina. tel.:(21)99372-
3257/ 3860-2342
 

aNtIGuIDaDeS V/teXt5
Vendo em leilões, dias 14 
às 14h, 15 às 19h e 16 de 
Dezembro às 19h rua das 
Laranejeiras 540 fundos La-
ranjeiras www.meloleiloeiro.
com.br"
 

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 
 

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
 

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 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
 



 O apresentador Juliano Ceglia está aproveitando como poucos a sua passagem pelo 
reality da Record, ‘A Fazenda’. Depois que saiu do confinamento, ele virou sócio de duas 
empresas e acaba de lançar uma linha de produtos com o seu nome que vai de joias aos 
equipamentos esportivos para treinar em casa, passando pelas bandanas.”Só tenho que 
agradecer. No ano em que o mundo virou de cabeça para baixo, novas oportunidades 
foram criadas e eu pude aproveitar várias delas”, disse Juliano.

FábiaOliveira

FATURA FORA DE ‘A FAZENDA’

JULIANO CEGLIA 

MARI SAADE:

‘Silvio de Abreu destruiu meu 

marido e será destruído por Deus’

Mudança de planos! Ana Paula Evangelista desistiu de le-

var a mãe para passar o Natal com ela na Dinamarca, onde 

mora atualmente com o marido, o empresário Marco Ales-

sandro. “Vou passar o Natal em Roma com o meu esposo 

e a sua família por parte de pai. Ano passado passamos na 

Suécia com a família sueca e esse ano resolvemos ir para a 

Itália. A minha mãe viria passar conosco, mas devido à se-

gunda onda de contaminação na Europa, preferimos não 

arriscar. Logo após o Natal iremos ao Rio passar o Réveillon 

com a minha família”, conta a musa da Unidos da Tijuca. 

MUDANÇA DE  
PLANOS NO NATAL

DIV
ULG

AÇÃO 

E
sta coluna de seis leitores procurou 
Marilene Saad, mulher do Stênio 
Garcia, para perguntar sobre a possibi-

lidade de o ator retornar a Globo, após a 
‘pedra no sapato’ dele, o diretor de drama-
turgia Silvio de Abreu, ter anunciado sua 
saída da emissora para se aposentar. Marile-
ne garante que não há chance de volta. 

“Depois que mandam embora, após 47 
anos, nenhuma empresa faz outro contrato 
de prazo indeterminado. Não existe essa 
possibilidade. O Silvio tinha que ter saído 
antes dos sete anos que ele deixou meu 
marido sem trabalho e vivendo de salário 
base. Eu sem querer escrevi no feed (do Insta-
gram - o motivo da briga entre Silvio e Stênio) 
e o Silvio cortou a cabeça dele por minha 
causa. Por obra certa a gente não sobrevive e 
não interessa. Recontratar? Não existe essa 
possibilidade. Sem vacina então, nem por obra 
certa. Ter contrato e certa estabilidade, plano 
de saúde... é bem melhor pra nós, que vivemos 
só disso”, disse a atriz à coluna.

Mari ainda acredita que Silvio de Abreu vai pagar por todo o tempo 
que deixou Stênio na ‘geladeira’ da Globo sem poder atuar em novas 
obras com o destaque que merecia. “O Silvio destruiu meu marido e será 
destruído por Deus. Ele é rico, não precisa trabalhar. A gente precisa. 
Mas confio na justiça divina e ele vai pagar caro. A saída dele da emisso-

ra todos já sabiam que era questão 
de tempo, mas pro meu marido 
essa saída foi tarde demais. Sorte 
de quem ficou. Saindo a vacina 
vamos ter que encontrar um cami-
nho. Esse ser chamado Silvio foi 
tão cruel com o Stênio que só Deus 
mesmo. Entregamos pra Deus”.

A novela ‘Salve Jorge’ (2012) foi 
a última em que Stênio esteve no 
elenco do início ao fim. Naquele 
mesmo ano ocorreu a transição 
da direção da dramaturgia da 
emissora, que passou de Manoel 
Martins para Silvio de Abreu. 
Desde então, o ator garante 
nunca mais ter trabalhado em 
uma obra completa da casa, 
fazendo apenas participações, 
como em ‘Deus Salve o Rei’. 

A briga entre Silvio e Stênio se 
arrasta há anos, especificamen-

te desde 1968, quando o autor teria ficado inconfor-
mado com a separação da atriz Cleyde Yáconis com Stênio e teria toma-
do as dores da amiga. Cleyde foi largada por Stênio após 10 anos de 
casamento de forma imatura: ele comunicou sobre o divórcio através de 
um bilhete em um papel de pão pois, segundo Mari Saade, era um “ho-
mem novo e, por isso, covarde”. 

REPRODUÇÃO

ARQUIVO PESSOAL
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A cada dia que passa, esta 
colunista recebe mais 
informações sobre 
traições. O cantor Rodrigo 
Rodrigues, conhecido 
Príncipe, é a bola da vez. 
Ele, que já fez parte do 
grupo Nosso Sentimento e 
da dupla com Chininha, era 
casado há oito anos com a 
modelo fitness Blenda 
Ohana, que após descobrir 
que ele escondeu um filho 
de três anos fora do 
relacionamento, saiu de 
casa. A traição aconteceu 
em Vitória, no Espírito Santo, 
quando Príncipe foi fazer um 
show. Até então, somente a 
família do cantor sabia. O caso veio à tona 
após a tia da criança publicar em grupo no 
Facebook.  
 Blenda, que além de modelo é influencer e 
conta com muitos seguidores nas redes 
sociais, recebeu o print do post por 
mensagem privada e ficou sem acreditar, 
segundo amigos contaram a essa colunista 
que vos escreve. A mãe da criança é uma fã 
do cantor e tem apenas 21 anos. 
 Após o episódio, Blenda saiu de casa a 

contragosto do então 
agora ex, que não a 
deixa em paz e pede pra 
voltar a todo custo. 

E enquanto eu escrevia 
essa fofoquinha, outra 
bomba estourou: 
Blenda foi procurada 
por uma então 
namorada do Príncipe 
- sim, caro leitor! 
Namorada! - com que 
ele se relacionava há 
um ano, inclusive 
visitando na sua 
residência e com 
direito a fotos 

românticas. 
 Procurada pela coluna, Blenda Ohanna 
afirmou que não sabia de nenhum desses 
casos, pois ela quase não o acompanha na 
noite por conta da sua rotina regrada de 
treinos. Por enquanto, ela não quis dar 
detalhes da separação. Diz que ainda está 
assimilando tudo isso que vem 
acontecendo, já que não esperava este 
comportamento do marido e muito menos 
da família dele. Aguardemos cenas do 
próximo capítulo.

LETÍCIA SPILLER SE 
DESCULPA PUBLICAMENTE
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O ator e cantor Babu Santana, que atualmente grava 
‘Salve-se Quem Puder’, além de recentemente ter es-
treado em ‘Falas Negras’, tem mais um lançamento 
previsto para o próximo domingo. Neste dezembro, 
mês do samba, o quadro ‘Fechado com Paizão’, que 
o ator possui em seu canal no Youtube, apresenta 
ao público o projeto ‘Mulheres da Música’, que traz 
entrevistas e apresentações de Babu com nomes 
importantes da cena, como Teresa Cristina, Doralyce, 
Bia Ferreira e Kmila CDD.
 O start neste novo projeto audiovisual será com 
uma live especial, no YouTube, em comemoração aos 
cem mil inscritos do canal, além do artista fazer uma 
retrospectiva comentando os melhores momentos do 
badalado quadro ‘Fechado com Paizão’ e, também, 
falará sobre os bastidores, apresentações e o que 
público pode esperar do musical.

Mariana Ximenes e Thiago Lacerda, que gravaram 
participação em ‘Salve-se quem Puder’, estranha-
ram os novos protocolos das gravações em tempos 
de pandemia. Não é para menos, até agora, desde 
retornaram às gravações em agosto, cada ator da 
trama já fez mais de 20 testes de Covid-19.

Grazi Massafera e Caio Castro são bem discretos em rela-

ção aos namoro dos dois, que já dura cerca de um ano e 

meio. Mas, a atriz resolveu deixar um comentário para lá 

de carinhoso em uma foto publicada pelo amado. Grazi 

rasgou elogios para Caio e deixou um certo suspense no 

final para livre interpretação dos seguidores. “Lindo, 

modelo, manequim, fotógrafo, pilota, ator, maloquei-

ro, motoqueiro, empresário e o dono da quebrada (não 

podia perder essa chance). Continuamos, saltador de 

paraquedas, dono dos meus... acabou por aqui, que o 

resto é íntimo”, escreveu ela.

RECADO CARINHOSO

BABU CANTA SAMBA

TESTES E MAIS TESTES

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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POR AÍ
 n Hoje, a partir 

das 22h, o Espa-
ço Hall, na Barra, 
realiza mais uma 
edição do proje-
to ‘Sextou com 
samba’. Os con-
vidados da noite 
vão ser Mumu-
zinho e Rodri-
guinho em dois 
grandes shows.

MULHER DE PAGODEIRO DESCOBRE 
FILHO FORA DO CASAMENTO DE 
TRÊS ANOS E SAI DE CASA

Após a repercussão negativa da entrevista dada a Mônica Salgado em 
uma rádio, Leticia Spiller usou o seu Instagram para dizer que jamais 
apoiaria alguém que cometa assédio ou abuso. “Em nenhum momento 
da minha vida eu apoiei ou apoiaria alguém que cometa atos de assé-
dio, de abuso. E, na dúvida, o meu instinto me leva a acreditar na palavra 
da vítima, logo de cara. Especialmente se for uma mulher. Eu acredito e 
pratico o pensamento de que toda e qualquer vítima precisar ser ouvida, 
acolhida e respeitada. Jamais atacaria Dani Calabresa. Jamais colocaria 
em dúvida os seus relatos, o que ela passou. Se, por algum momento 
deixei essa impressão, preciso me desculpar! E estou aqui pedindo DES-
CULPAS. Sobre o meu comentário em relação a Marcius Melhem, eu o 
conheci na adolescência. É sobre aquele Marcius que falei. Não temos 
contato há anos”, explica Letícia.

Ed Canedo está em ‘Gênesis’
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Após integrar o elenco de novelas como ‘Carinha de Anjo’, no SBT, e de ‘Jesus’, da 
RecordTV, Ed Canedo estará na próxima trama da Record: ‘Gênesis’. Ele viverá 
Sidom na história, que conta a idealização e a construção da Torre de Babel. 
“Sidom é artesão, caçador, pintor, arquiteto, médico e primo de Ninrode (Pablo 
Morais). Costumo brincar que, dominando tantas áreas e fazendo tantas coisas 
ao mesmo tempo, ele é quase um Leonardo Da Vinci da época (risos)” – 
completa o ator paranaense, de 39 anos.

RÉVEILLON COM 400 PESSOAS

IRMÃO DE MÁRCIO GARCIA E 
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Em meio à nova alta de 
contaminação da Co-
vid-19, Marcello Macha-
do, irmão do apresenta-
dor Márcio Garcia, está 
organizando uma festa 
de Réveillon. Embora 
o pai dos irmãos, Car-
los Alberto Machado, 
continue internado 
tratando do coronaví-
rus, Marcelo anunciou 
no Facebook o even-
to para, pasmem, até 
400 pesssoas. 
“Em um espaço aber-
to que tem mais de 3 
mil metros quadrados de frente pro canal. O local será a Bella Mari-
na. O som e a iluminação serão de primeira. Como estou assinando a produção da festa, quem me 
conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a 
festa seja um sucesso, com todos se divertindo. Por isso decidimos transformar o valor da entrada 
em consumação mínima de R$ 200 por pessoa”, escreveu Marcello, que revelou ainda dois DJ’s 
confirmados no evento: ele e mais um amigo chamado Roger Lyra.
Alguém avisa que nem mesmo nos hospitais particulares há leitos de UTI para atender pacientes 
graves de Covid-19?

Foram 8 meses longe do palco. Kevin O Chris aproveitou a quarentena para se dedicar 
ao DVD ‘Todo Mundo Ama O Chris’, gravado em novembro, no Rio. Hoje, o artista lança a 
primeira faixa do projeto, chamada ‘Prioridadezona’, em todas as plataformas de músi-
ca e com clipe no Youtube. É o último trabalho do cantor neste ano.

LANÇAMENTO

 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 Fiel da balança na sucessão da presidência da Câmara 
dos Deputados, a oposição, que reúne 132 votos, já sina-
liza que não terá unidade na disputa. Antes resistente 
à proximidade de Artur Lira (PP-AL) com o presidente 
Jair Bolsonaro, a bancada do PSB rachou, mas, por 
maioria, selou o apoio ao candidato aliado do Palácio 
do Planalto. Dos 31 deputados, 18 se posicionaram a 
favor do deputado do PP. Lideranças do PT conver-
saram bastante com Lira nos últimos dias. Ouviram 
as propostas, mas esperam a reunião da Executiva do 
partido marcada para hoje para bater o martelo sobre 
qual candidatura irá embarcar.

Opções  
 NApesar de a ala radical da 

bancada petista refutar a 
“candidatura do Planalto” 
de Artur Lira, dirigentes 
veteranos do partido afir-
mam que todas as opções 
são consideradas. O parti-
do tem a maior bancada na 
Câmara, com 54 deputados.

Bloco 
 N O Psol, com 10 deputa-

dos, busca um nome para 
a candidatura própria; a 
bancada do PDT, com 28 
deputados e do PCdoB (9 
parlamentares) tendem 
a aderir à candidatura 
apoiada pelo bloco de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). 

Confraria  
 NLeônidas também é mui-

to próximo de Roger Alves 
Vieirano, chefe da Subse-
cretaria de Planejamento, 
Orçamento e Administra-
ção do Ministério do Tu-
rismo. Além de Marcelo 
Álvaro, ambos são amigos 
do secretário-executivo da 
pasta, Daniel Neponucemo.

Pivô 
 NPivô da demissão de Mar-

celo Álvaro, o general Luiz 
Eduardo Ramos, chefe da 
secretaria de articulação 
política, sai fortalecido para 
permanecer no cargo em 
eventual reforma ministe-
rial para acomodar o Cen-
trão. Líderes chegaram a 
sugerir a Bolsonaro nomes 
com perfil político para 
ocupar a articulação, mas 
o movimento cessou após o 
desfecho do embate de Ra-
mos com o ex-Turismo.

Pré-pandemia  
 NA movimentação no Con-

gresso Nacional nesta se-
mana lembra dias pré-pan-
demia. É  grande a aglome-
ração de deputados - para o 
lançamento de candidatu-
ras à presidência da Casa - e 
de centenas de políticos que 
participam da XIX Marcha 
dos Vereadores e Vereado-
ras. Apesar das recomen-
dações de distanciamento, 
o evento da União dos Ve-
readores do Brasil (UVB) foi 
mantido e se encerra hoje 
em Brasília.

Recuo
 NDepois de mais de dois 

meses, o Ministério da 
Educação homologou a 
resolução do Conselho Na-
cional de Educação (CNE) 
para que escolas públicas e 
particulares ofereçam en-
sino remoto enquanto du-
rar a pandemia. O chefe da 

pasta, Milton Ribeiro, cogi-
tou vetar a resolução, mas 
recuou após a pressão dos 
secretários de educação.

Kandir 
 NEm meio à disputa pela 

sucessão das presidências 
da Câmara e do Senado, o 
Executivo enviou ao Con-
gresso mensagem que pre-
vê a liberação de mais R$ 
4 bilhões para os estados 
para compensar perdas de 
arrecadação provocadas 
pela Lei Kandir, decorren-
tes da isenção da cobrança 
de ICMS de produtos desti-
nados à exportação. 

Precatórios 
 N Na mensagem (PLN 

41/20), a equipe econômi-
ca informa que os recursos 
para estados e municípios 
sairão do remanejamento 
de verbas anteriormente 
destinadas a benefícios 
previdenciários, precató-
rios e compensações no 
Regime Geral de Previdên-
cia Social.

Dívidas   
 NApenas a Justiça pode 

bloquear bens de deve-
dores do governo. É o que 
determina decisão do STF. 
Por maioria, a Corte enten-
deu que não pode ocorrer o 
bloqueio de bens do deve-
dor de forma automática e 
por decisão administrativa, 
sem decisão judicial. Para 
procuradores da Fazenda, o 
bloqueio dava eficiência no 
recebimento das dívidas.

Pesquisa 
 NPesquisa do Instituto Da-

taSenado, feita entre o fim 
de novembro e o início de 
dezembro, revela que 40% 
dos cidadãos que deixaram 
de votar nas eleições muni-
cipais alegaram medo do 
novo coronavírus.  

FIEL DA BALANÇA  

APADRINHADO 

 N A queda de Marcelo Álvaro 
coloca em risco o cargo do se-
cretário da Cultura de Minas 
Gerais, Leônidas Oliveira, in-
dicado pelo agora ex-ministro 
do Turismo. Leônidas vinha 
atuando como conselheiro de 
Marcelo na área de Cultura.

Uma das notícias mais aguarda-
das atualmente é a de quando 
finalmente teremos uma va-

cina para a covid-19 no Brasil. Ao que 
tudo indica esse momento se apro-
xima e com ele ganha força uma dis-
cussão da mais alta relevância: será a 
vacina obrigatória ou não? 

Em 6 de fevereiro de 2020 foi pu-
blicada a Lei 13.979/2020 - assinada 
pelo presidente da República, Jair Bol-
sonaro, - sobre as medidas para en-
frentamento da emergência de Saúde 
pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus, responsá-
vel pelo surto. 

Foi expressamente prevista na lei a 
possibilidade de as autoridades ado-

A proteção e o bem-estar de ani-
mais, especialmente cães e ga-
tos, são temas cada vez mais 

recorrentes na sociedade brasileira. 
Dados do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) apontam 
que existem no país 29 milhões de do-
micílios com cães e 11 milhões com 
gatos, o que somente reforça o quanto 
esses animais fazem cada vez mais 
parte das nossas vidas.

Os últimos anos vem sendo mar-
cados pela promulgação de norma-
tivos federais, estaduais e munici-
pais no sentido de dar efetividade a 
essas ações, em total coerência com 
as demandas crescentes da popu-
lação. O tema é tão relevante que 
a atribuição inicialmente alocada 
nas municipalidades vem ganhan-
do espaço nas estruturas do Poder 
Executivo, tanto no federal quanto 
nos governos estaduais.

O governo do Estado do Rio de Ja-
neiro está na vanguarda dos estados 
que criaram uma estrutura específi-
ca para esta finalidade, a Subsecreta-
ria de Proteção e Bem-Estar Animal 
(RJPET), vinculada à Secretaria Esta-
dual de Agricultura, Pecuária, Pesca e 
Abastecimento.

Além da criação de um calendá-
rio fixo de campanhas de adoção, a 
RJPET se aproximou de ONGs e de 
protetores independentes e mantém a 
disponibilização de materiais de cons-
cientização, prevenção e erradicação 
de doenças no site e nas redes oficiais 
da Secretaria de Agricultura.

Mas, o ponto alto foi a publicação 
do Decreto 47.386, de 04 de dezembro 
de 2020, assinado pelo governador em 
exercício Claudio Castro, que instituiu 
o selo “Amigo PET / PET Friendly”, que 
objetiva certificar estabelecimentos 
onde os animais de estimação possam 
entrar e permanecer.

Atentos a um público cada vez 

Nossos maiores amigos merecem o melhor

Direito à Saúde X autodeterminação

Ana Carolina Gandra Piá de 
Andrade, Daniella Maria Al-
ves Tedeschi e Daniella Maria 
Alves Tedesch são advogadas 
e sócias da Ferracciu & Gandra 
Advogados 

Marcelo Queiroz 
sec est Agricultura, 
Pecuária, Pesca e 
Abastecimento

tarem a realização compulsória de va-
cinação e outras medidas profiláticas, 
de forma que tão logo a vacina esteja 
disponível e seja aprovada interna-
mente pelo órgão competente - no caso 
a Anvisa - a sua aplicação compulsória 
já seria permitida. 

Muito se tem discutido sobre essa 
questão, tendo as recentes falas do 
presidente da República trazido ainda 
mais polêmica. No âmbito judicial está 
em discussão a constitucionalidade da 
compulsoriedade da vacinação, ponto 
que logo será enfrentado pelo Supre-
mo Tribunal Federal (STF), visto que 
foi ajuizada pelo PDT a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) 6.586. 

O STF poderá analisar a compul-
soriedade da vacinação tanto no jul-
gamento desta ADI ou do Agravo em 
Recurso Extraordinário 1.267.879, no 
qual se discute se os pais podem deixar 
de vacinar os filhos, com fundamento 
em “convicções filosóficas, religiosas, 
morais e existenciais”. 

Em julgamento passado o STF, em 
linha com o Art. 196 - que prevê ser 
a Saúde direito de todos e dever do 
Estado -, firmou o entendimento de 
que o direito à Saúde representa con-
sequência indissociável do direito à 

maior a Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (ABIH-RJ) e o Sin-
dicato dos Hotéis do Rio (HotéisRIO) 
aderiram de imediato ao selo que, só 
no seu lançamento, já certificou mais 
de 30 hotéis.

E não vai parar por aí: a ideia é levar 
o selo para os setores de construção 
civil, bares e restaurantes, shopping 
centers, entre outros, dando espaço 
para os animais de estimação frequen-

tarem os ambientes com seus donos. 
Ambientes que recebem animais de 
estimação estão cada vez mais valori-
zados por frequentadores e por possí-
veis clientes. Ganham os animais, seus 
donos e a Economia!

A RJPET trabalha para, em 2021, 
tornar o Estado do Rio de Janeiro uma 
referência na instituição de políticas 
para animais de estimação. Nossos 
melhores amigos agradecem.

vida, não podendo o poder público ser 
indiferente ao problema de Saúde da 
população sob pena de incorrer em 
comportamento inconstitucional.

A questão não é nada simples, es-
barrando no direito personalíssimo do 
indivíduo de dispor livremente sobre 
seu corpo, sua imagem e sua forma de 
viver, ou seja, seu direito de autodeter-
minação - contemplado no Artigo 5º, 
caput, da CF, já tendo o STF manifes-
tado o entendimento de que nenhum 
direito, nem mesmo o direito à vida, 
está acima dos demais direitos funda-
mentais, dentre eles o de autodetermi-
nação. Essa premissa foi firmada no 
julgamento da ADPF 54 (interrupção 
da gravidez de feto com anencefalia) e 
ADI 3.510 (pesquisa com células-tron-
co embrionárias). 

Nesses dois julgamentos o STF reco-
nheceu que o direito à autodetermina-
ção deveria prevalecer sobre o próprio 
direito à vida. É muito difícil prever qual 
será o veredito final do STF, mas consi-
derando-se o fator adicional da pande-
mia, sopesando que para a vacinação 
surtir efeitos é necessário que toda a co-
letividade colabore, o nosso palpite é o 
de que o STF ponderará o interesse cole-
tivo na resolução desde conflito.

VALTER CAMPANATO/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# Grupo  Salvadores Dali lança hoje EP “Nos Passos de Noel” em co-
memoração aos 110 anos de Noel Rosa. # Planalto Invest, empresa de 
desenvolvimento urbano, abre 100 novas vagas de trabalho. # InovAtiva 
Experience, evento online promovido pelo Governo Federal para conectar 
empreendedores com investidores, continua nos dias 12, 13 e 14. # Empre-
sário Julian Tonioli, sócio da Auddas, lança amanhã o e-book “101 KPIs 
para seu negócio e como defini-los do zero”.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou fi-
nanceira. 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 MÁRCIO
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extou’ com ‘s’ de seguimos fugindo 
de aglomeração. Mas nem por isso 
o fim de semana vai passar batido. 
E para começar os embalos, na tar-

de de hoje, especificamente às 16h, Geraldo 
Vianna recebe o tremendão Erasmo Carlos 
para uma live no Instagram da União Brasi-
leira de Compositores. Mais para o fim do dia, 
Mumuzinho e Rodriguinho se apresentam no 
Espaço Hall, na Barra da Tijuca. O pagode vai 
rolar seguindo decreto municipal, com 50% 
da capacidade total do espaço.

No sábado, a programação é para todos 
os gostos e idades. Às 18h, Marcos e Belutti 

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 Anderson passa mal e Nena 
pede que Ellen se afaste. Ellen 
conta a Tina que Anderson 
recuperou sua memória. Dóris 
orienta K2 a revelar a suposta 
gravidez para sua mãe.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Cassiano apoia o namoro 
de Taís com Mantovani. Ester 
se emociona com declaração 
que recebe de Cassiano. Cristal 
decide ir para Vila dos Ventos. 
Veridiana descobre sobre Dadá.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Rebeca não acredita que Apa-
rício seja o presidente do Grand 
Bazzar. Pedro confronta Aparí-
cio. Bruna consegue manipular 
Camila. Felipe flerta com Shirlei. 
Pedro é preso por corrupção.

 n Fernanda esbraveja contra 
Poderosa e Ramiro. Caio diz que 
Duplex não precisa desmentir 
Poderosa. Duplex fica orgulhoso, 
mas diz que o certo é dizer a ver-
dade. Olympia alerta Poderosa.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Maria Cecília pede para Tobias 
de afastar dela, pois não quer 
mais problemas em sua vida. Bi-
nho e Rafa dizem pra Mosca que 
espionaram as meninas.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Eugênio decide ir embora e 
Joyce liga para Irene. Caio acon-
selha Eugênio a revelar o seu 
relacionamento com Irene. Bibi 
se sente obrigada a ficar no baile.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Live da União Brasileira de Compositores com Geraldo 
Vianna e Erasmo Carlos , às 16h - Instagram da UBC Música
Fabiana Cozza, às 18h - CCBB (Ingressos: R$ 30)
‘Sextou com Samba’ com Mumuzinho e Rodriguinho, às 
22h - Espaço Hall (Ingressos a partir de R$ 20)

AMANHÃ

Live do Terceiro Encontro Nacional de Mulheres na Roda de 
Samba em homenagem a Elza Soares, às 17h - Facebook 
Mulheres na Roda de Samaba
Live de Marcos e Belutti, às 18h - Youtube da Desktop 
Internet
Nailor Proveta, às 18h - CCBB (Ingressos: R$ 30)
Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel 
Falabella (Ingressos: R$ 60)
Live de George Israel, às 20h - Instagram
Naldo Benny, às 21h - Pirashow (Ingressos: R$ 20)
Vanessa da Mata, às 21h - Vivo Rio (Ingressos a partir de 
R$ 120)

DOMINGO 

Live da Peça ‘Banheiro Feminino’, às 17h - Transmissão via 
Sympla (Ingressos a partir de R$ 10)
Live da Orquestra Sinfônica Heliópolis & Simoninha convi-
dam Péricles, Luciana Mello e Anna Setton, às 17h - YouTube 
do Instituto Baccarelli
Dudu Nobre, às 18h - CCBB (Ingressos: R$ 30)
Peça teatral ‘O Natal de Sol & Lua’, às 18h - Teatro Miguel 
Falabella (Ingressos: R$ 60)
Live do Bruce Gomlevsky canta John Lennon, às 19h45 - 
Transmissão via Sympla
*** 15ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de 
São Paulo - Gratuito e online pelas plataformas Looke, Sesc 
Digital e Spcine Play

Anote na agenda
FO
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apresentam live com sucessos do sertanejo 
no Youtube. No mesmo horário, a criança-
da pode curtir a peça ‘O Natal de Sol e Lua’, 
no Teatro Miguel Falabella, que fica no Nor-
teShopping. E, para encerrar o dia, Naldo 
Benny faz show especial para a inaugura-
ção da casa de shows e eventos Pirashow, em 
Realengo. O cantor, que fez 20 anos de carrei-
ra em 2020, comemora a abertura do espaço. 
“Torço muito para que a cultura volte e que 
tudo melhore”, destaca. 

E para preparar todo mundo para volta 
ao trabalho, o domingão chega com a live da 
Orquestra Sinfônica Heliópolis, com a parti-
cipação de Simoninha, Péricles e outros con-
vidados. O show é transmitido gratuitamente 
pelo Youtube do Instituto Baccarelli. Mas, 

para quem planeja sair de casa (com cuida-
do, álcool gel, distanciamento e máscara!!!), 
o CCBB recebe, às 18h, o show de Dudu No-
bre. A apresentação faz parte do projeto ‘Do 
Palais a Paris – 100 anos dos Oito Batutas’, 
que relembra a trajetória do grupo musical 
criado por Pixinguinha e Donga para atrair 
de volta o público ao elegante Cine Palais, no 
Centro do Rio, em 1919, logo após a pandemia 
da Gripe Espanhola. Os ingressos custam R$ 
30, mas a venda só é feita online. 

Ah, e para quem quer fugir de música e tea-
tro, começou nesta semana a 15ª edição do Fes-
tival de Cinema Latino-Americano de São Pau-
lo. Os filmes disponíveis no catálogo podem 
ser assistidos gratuitamente e online pelas 
plataformas Looke, Sesc Digital e Spcine Play.

Confira a programação com mais 

de 15 eventos online e presenciais — 

mas evite aglomeração! Hoje tem 

Mumuzinho, e amanhã é dia de Naldo 

Benny em casa de shows em Realengo

Mumuzinho

Naldo Benny

Péricles 
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