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HISTÓRIAS DO LUAR
n e-mail: lsilva@odia.com.br 

Depois da chuva, estava no final da ta-
refa diária em varrer o quintal. Nesses 
meses de confinamento, descobri que 

é o momento ideal para baixar o arquivo da 
memória dos anos passados. E não falha. 
O lado negativo da coisa é que surgem os 
maus e piores momentos. Afinal, já me-
lhorei o sistema e, atualmente, somente 
lembro das coisas em cores. Antes, tudo era 
em preto e branco.

Várias histórias que contei aqui nesse 
pedaço, voltaram à vida durante a faxi-
na das folhas no quintal. Por isso, sempre 
estou com um caderninho e caneta nos 
bolsos da bermuda velha de guerra, exclu-
siva da tarefa matutina.

Apertei o botão de 1978 e comecei a ver 
o “filme” passar. Geisel era o presidente de 
plantão, o divórcio já estava valendo no 
país. Será que os mais jovens sabem da 
história do decreto que permitiu o divórcio? 
Pois foi nesse ano, em outubro, que o Ato 
Institucional 5, o mais violento da época 
militar, foi extinto no país.

Mas, também, veio o Decreto-Lei que 
proibia greve nos setores de segurança 
nacional e serviços públicos em toda a na-
ção. Lembram? Ou não sabiam? Querem 
mais de 1978 ? Anotem: final de dezembro, 
surge a nova Lei de Segurança Nacional 
(LSN). Dois dias depois, o outro e último 

aguardar a noite para serem confirmadas. 
Coisa de jornalista que, por profissão, tem 
que ter certeza em fatos, nomes, datas e 
outras coisinhas que não parecem impor-
tantes. Mas são.

Rádio e televisão ligados em noticiários, 
computador e celular funcionando - qua-
se toda parafernália que não existia em 
1978 - Já acostumei ao ritmo frenético das 
notícias. São mais de 60 anos cuidando 
do Rio, do Brasil e do Mundo. Não consigo 
ficar longe das informações. Afinal, além 
de fazer o que gosto, é o meu ganha pão. 
Acompanho esse dia e vejo a briga da va-
cinação no Brasil. Enquanto descubro um 
tiroteio em São Gonçalo, um acidente da 
Via Dutra, as operações policiais da Fede-

ral, da PM e da Civil no Rio de Janeiro, vou 
armazenando as declarações dos gover-
nantes neste dia de hoje.

A da vacinação prometida para dezem-
bro, foi fenomenal. Mas, as vacinas somente 
chegarão em janeiro! Aí, aparece o presi-
dente na  TV e declara que a pandemia 
está no finalzinho. Não posso perder o fio 
da meada do trabalho. Fiz um trato comigo 
mesmo: daqui há uns 20 anos, vou rever a 
memória e escrever essa história para vocês.

general-presidente, o Figueiredo, assina 
o decreto que revoga o banimento de 122 
brasileiros. Eita memória! Eu vivi tudo isso 
- e algumas outras encrencas, anos e anos 
antes, é claro - Escrevi no bloquinho e en-
trei na casa para o desjejum.

O exercício físico revigora os músculos e 
a mente. Mas, abre o apetite. O banho ma-
tinal e, em seguida, o velho e bom trabalho 
em procurar as notícias da madrugada 
que se foi e as da manhã, É hora do home 
office. Seis horas da matina, já estou no 
zap com o chefe. As anotações de 1978 vão 

As memórias de hoje, 
contarei em 2040

Luarlindo Ernesto

Coluna publicada aos sábados

“Várias histórias que já contei 
aqui para vocês nesse pedaço, 
voltaram à vida durante a faxina 
das folhas no quintal”

Toda mudança de governo traz arrepios em quem pro-
duz conhecimento. É razoável que o quadro técnico fi-
que na expectativa se suas pesquisas serão valorizadas 

para a formulação de políticas públicas para a cidade. O fato 
de o prefeito eleito Eduardo Paes ter experiência acumulada 
em gestão da máquina administrativa da capital facilita a 
compreensão do funcionamento da estrutura e agrega valor 
para a tomada de decisão de qual rumo se deve seguir. 

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos vive 
essa expectativa. Hoje ele é presidido pelo coronel reformado 
da Polícia Militar e criador do Bope (Batalhão de Operações 
Especiais), Paulo Cesar Amêndola.

PLANO DIRETOR
Na próxima legislatura, será discutido o Plano Diretor do 
Rio. O debate que despertará a atenção do cidadão pas-
sará por planejamento, programas e projetos de urbanis-
mo. Nesta hora é que a autarquia IPP terá que articular 
com as instâncias competentes da Secretaria Municipal 
de Urbanismo para a definição de projetos de intervenção 
e de novas centralidades, com vistas ao desenvolvimen-
to urbano. O Instituto tem feito contribuições e reflexões 
sobre covid-19, cartografia, assentamentos de baixa renda, 
mudanças climáticas, indicadores, territórios sociais e ava-
liações de impactos de programas sociais executados pela 
prefeitura. O que se espera para 2021 é que o IPP abra suas 
instalações para o público.

PEREIRA PASSOS

A importância 
da pesquisa 
para o Rio

 n O prefeito Marcelo Crivella 
sancionou lei de autoria do 
vereador Dr. Carlos Eduar-
do, que determina a presen-
ça do profissional de fisiote-
rapia nas UTIs do município 
do Rio. “Diminui o tempo de 
internação”, diz.

 n O momento mais tenso da 
semana para o governador 
em exercício, Cláudio Castro, 
foi a exoneração da tenente-
coronel Gabryela Dantas do 
cargo de porta-voz da PM. 
Ela divulgou vídeo nas redes 
sociais da PM, em que fez crí-
ticas pessoais a um repórter. 
Por causa disso, Castro che-
gou atrasado para reunião 
com o prefeito Marcelo Cri-
vella. Ele se desculpou dizen-
do que estava “só adminis-
trando bombas”. 

CASTRO: “SÓ 
ADMINISTRAN-
DO BOMBAS”

DIVULGAÇÃO

O Instituto Pereira Passos é um órgão de pesquisa sobre a cidade do Rio há mais de 20 anos

FISIOTERAPEUTAS NA 
UTI DE COVID-19

O Instituto 
Pereira 
Passos 
poderá ser 
o braço 
intelectual 
do Governo 
Eduardo 
Paes”

PICADINHO

O livro “Democracia em crise no Brasil”, de Cláudio Pereira de Souza 
Neto, faz crítica aos últimos acontecimentos na vida nacional.

UERJ ganha prêmio da Associação Nacional das Universidade 
Particulares com o projeto Futurus Infância.

Sesc RJ leva mapping natalino a pontos turísticos da Região Serra-
na a partir de domingo.  

Claudio Castro

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

ESTADO DE CALAMIDADE
 n Alerj aprovou projeto de lei dos deputados Luiz Paulo e 

Lucinha, que prorroga estado de Calamidade Pública Fi-
nanceira até 31 de dezembro de 2021. “Torna-se indispensá-
vel a prorrogação no âmbito da administração financeira”. 

As mais lidas
Online

Prefeitura reavalia 
Réveillon 2021 após 

aumento de casos de 
covid-19
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Hospital do Andaraí 
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de infraestrutura e 
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Paciente morre após cair 
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João Batista Figueiredo: último presidente general
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Prefeitura reavalia 
Réveillon 2021 após alta 
de casos de covid-19
Programação aprovada antes da segunda escalada da doença 
prevê festa em seis palcos em locais privados e sem acesso a público

DANIEL CASTELO BRANCO

A 
Prefeitura do Rio rea-
valia o planejamento 
do Réveillon de 2021, 
após o aumento dos 

casos da covid-19 na cidade. 
A programação aprovada an-
tes da segunda escalada da 
doença prevê a festa em seis 
palcos em locais privados e 
sem acesso a público, apenas 
com transmissão pela TV e in-
ternet. A princípio, os locais 
que poderão sediar o evento 
são: Cidade das Artes, Forte de 
Copacabana, Morro da Urca, 
Cristo Redentor, Forte do 
Leme e Sambódromo. Segun-
do a Riotur, os próximos dias e 
o comportamento da curva se-
rão decisivos para as autorida-
des baterem o martelo sobre o 
modelo da celebração.

O município informou 
que não há previsão de ser 
montado esquema especial 
de trânsito, transporte e 
contenção de aglomerações, 
porque não haverá presen-
ça de público nesses locais. 
“Esses grandes planejamen-
tos, essas mudanças e inter-
ferências na vida da cidade 
não aconteceria, porque não 
há a necessidade de bloquear 
esse ou aquele acesso na me-
dida em que o público não 
faz parte desse projeto. Mes-
mo assim, nos últimos dias 
está entregue ao gabinete 
científico, porque esse mo-
delo foi aprovado por eles lá 
atrás quando o cenário era 
outro, para ver se ainda sim 
esse projeto é viável hoje. 
Mesmo sem público, são 
seis palcos e várias pessoas 
envolvidas. Então, isso tudo 
está sendo reavaliado pelo 
pessoal da Saúde”, explicou 
a assessoria da Riotur.

Por se tratar do Réveillon, 
algumas ações poderão acon-
tecer por parte de quem admi-
nistra o funcionamento da ci-
dade, independentemente do 
evento que a Riotur está pro-
movendo junto com a SR-
COM, empresa organizadora 
eleita pela prefeitura para fa-
zer a festa. Conforme todas as 
concessionárias, o esquema 
do transporte dependerá do 
que será permitido ou proibi-
do para eventos públicos. 

“O governo do estado anun-
ciou que adotará horário di-
ferenciado para o funciona-
mento do metrô. O MetrôRio 
aguarda a oficialização e orien-
tação dos próximos passos 
para montar o planejamento 
para a data. Os detalhes serão 
informados aos clientes em 
breve”, informou o MetrôRio.

A Riotur faz questão que 
todos acompanhem o Réveil-
lon Rio 2021 de suas casas, 
com segurança e sem aglo-
meração. A festa será trans-
mitida pela televisão aberta 
e fechada, além do canal ofi-
cial da Riotur no Youtube.

Prefeito esclarece 
prazos e explica o 
que fez para ter 
imunizante

Niterói só vai vacinar 
os moradores de lá

DIVULGAÇÃO / DOUGLAS MACEDO

Neves: vacina só para niteroiense

O prefeito de Niterói, Ro-
drigo Neves (PDT) escla-
receu ontem que a vacina 
CoronaVac, sendo aprova-
da pela Anvisa, será apenas 
para residentes da cidade. 
A informação foi dada em 
entrevista à rádio CBN Rio.

“Essa vacina que a Pre-
feitura de Niterói está ad-
quirindo, esse memorando 
assinado, é vacina para os 
moradores de Niterói”, dis-
se ele. Sendo aprovada pela 
Anvisa, os prazos de vacina-
ção, segundo a prefeitura, 
começariam entre o fim de 
janeiro e início de fevereiro. 
A segunda etapa iniciaria 
no final de fevereiro e início 
de março, e a conclusão no 
primeiro semestre de 2021.

Sobre os critérios que 
comprovariam se os cida-
dãos são ou não moradores 
da cidade, Neves explicou 
que programas de saúde de 
Niterói, como o Médico de 
Família, serão fundamen-
tais no processo.

“É um programa que tem 

uma presença muito consoli-
dada no território, nos bair-
ros, comunidades, sabe quem 
é quem, os moradores de Ni-
terói, o programa Médico de 
Família vai ser, sem dúvida, 
um instrumento muito impor-
tante nessa campanha de va-
cinação como já foi em outras 
campanhas de vacinação e 
esse sistema de aplicativo que 
vai permitir identificar os mo-
radores de Niterói, especial-
mente para o sistema de drive 
thru para idosos. O foco são os 
moradores de nossa cidade”, 
destacou. “Em julho, fizemos 
cooperação com o Butantan 
com participação da Fiocruz. 
Iniciamos em agosto a aplica-
ção da vacina do Butantan em 
profissionais da Saúde de Ni-
terói”, conta.

Caiado revela que Bolsonaro poderá 
confiscar vacina comprada por estados
No Twitter, Doria rebateu e disse que atitude é ‘insanidade e um ataque ao federalismo’

ANTONIO CRUZ / AGÊNCIA BRASIL

Caiado afirmou que informação foi passada por ministro da Saúde

O governador de Goiás, Ro-
naldo Caiado (DEM), sugeriu, 
em publicação no Twitter, que 
o governo Bolsonaro vai con-
fiscar vacinas que não sejam 
aplicadas de forma centraliza-
da pelo Ministério da Saúde. 
Segundo ele, a informação foi 
passada pelo ministro da pas-
ta, Eduardo Pazuello. 

“Toda e qualquer vacina 
registrada, produzida ou im-
portada no país será requisita-
da, centralizada e distribuída 
aos estados pelo Ministério da 
Saúde. Pazuello me informou 
isso aqui em Goiânia, hoje 
(ontem). Nenhum estado vai 
fazer politicagem e escolher 
quem vai viver ou morrer de 
covid”, disse Caiado. 

O pronunciamento de 
Caiado parece confrontar os 
planos do governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), que 
planeja iniciar vacinação com 
o imunizante CoronaVac — de-
senvolvido pelo Instituto Bu-
tantan em parceria com labo-
ratório chinês Sinovac — já em 
25 de janeiro. Desde o anúncio 
de Doria, há um cabo de guer-
ra entre o governo Bolsonaro 

e São Paulo. A Secretaria de 
Comunicação da Presidência 
chegou a divulgar nota dizen-
do que a decisão do tucano 
desrespeita a autoridade da 
Anvisa e seria “inconstitucio-
nal e ilegal”.

A agência ainda não apro-
vou nenhuma das quatro va-
cinas testadas no Brasil: Co-
ronaVac, Moderna, Pfizer e a 
do grupo Johnson & Johnson.

Ontem, Eduardo Pazuel-
lo afirmou em Goiânia, que 
“nenhum estado da Federa-
ção será tratado de forma di-
ferente”. “Nenhum brasileiro 
terá vantagem sobre outros 
brasileiros”, afirmou.

Pazuello disse ainda que 
vai cobrar agilidade nas aná-
lises da Anvisa. “Não há no 
mundo, até hoje, nenhuma 
vacina registrada. O que es-
tamos vendo na Inglaterra é 
a autorização emergencial 
de uso para grupos restritos 
e com assinatura de respon-
sabilidade individual. Essa 
mesma autorização emer-
gencial foi assinada ontem 
nos EUA e será solicitada à 
Anvisa no Brasil.”

O governador João Doria 
rebateu. No twitter, Doria 
chamou de “insanidade” a 
formulação de uma MP que 
‘confisque’ as vacinas.

“Os brasileiros esperam 
pelas doses da vacina, mas a 
União demonstra dose de in-
sanidade ao propor uma MP 
que prevê o confisco de vaci-
nas. Esta proposta é um ata-
que ao federalismo. Vamos 
cuidar de salvar vidas e não 
interesses políticos”, escreveu.

A tradicional queima de fogos na Praia de Copacabana deverá ser substituída por sistema de luzes no céu e efeitos visuais inéditos

MORTES

23.630

13.882

A Secretaria Estadual de 

Saúde informou ontem que 

registrou 384.942 casos 

confirmados e 23.630 óbitos 

por coronavírus no estado. 

No Município do Rio são 

150.072 casos confirmados 

de covid-19, sendo que  

13.882 pessoas já morreram 

na pandemia. 

 > Os artistas para coman-
dar a noite da virada são 
mistério. Mas a maioria das 
apresentações será previa-
mente gravada. “Apenas 
um local desses ancoraria 
shows ao vivo”, destacou 
a Riotur, entregando que 
o palco escolhido pode ser 
o do Forte de Copacabana.

A proposta é fazer gran-
de festa sem aglomeração 
e com homenagem às víti-

mas do coronavírus, fami-
liares que perderam entes 
queridos e àqueles que es-
tão na linha de frente. Con-
forme o presidente da Rio-
tur, Fabrício Carvalho, já 
havia adiantado a O DIA, 
a contagem regressiva 
terá luzes no céu e efeitos 
visuais inéditos, além de 
surpresa que só será co-
nhecida na noite e todos 
poderão ver de suas casas.

Mistério sobre os artistas

N aosdui asiou 
goiasu ioasu diou 
asoiu giouas 
ogiu aspdi paso 
diasiu goiasu ga 
spodi pasoi dpdsd 
asdasdass asio

PASOPTAS, po sdasdas

JESSYCA DAMASO

jessyca.damaso@odia.com.br
RESERVAS

 N O nível de reservas em 
hotéis para o Réveillon no 
Rio de Janeiro deste ano 
está dez pontos percen-
tuais abaixo do registrado 
no mesmo período do ano 
passado, que foi de 68%. 
Segundo o Sindicato dos 
Meios de Hospedagens do 
Município do Rio de Janeiro 
(Hotéis Rio), cerca de 58% 
dos quartos de hotéis da 
cidade já estão ocupados.

Para o presidente do 
Hotéis Rio e conselheiro da 
Associação Brasileira da In-
dústria de Hotéis do Estado 
do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), 
Alfredo Lopes, os hotéis ca-
riocas estão preparados e 
seguem rígidos protocolos 
de prevenção da covid-19. 
Ele garante que as medidas 
são tomadas para festas 
privativas afim de  oferecer 
um ambiente festivo e se-
guro aos turistas que bus-
cam locais para confrater-
nizar em pequenos grupos 
familiares ou de amigos.

De acordo com o setor, 
os bairros do Rio de Janeiro 
mais procurados são o cen-
tro da cidade (67%), Copa-
cabana e Leme (63%). Em 
seguida, estão Flamengo 
(61%), Recreio dos Ban-
deirantes (59%), Barra da 
Tijuca (52%) e Ipanema/
Leblon (51%).

Movimento em 

hotéis é menor

 > Brasília

Toda vacina 
registrada, produzida 
ou importada será 
requisitada pelo 
Ministério da Saúde. 
Pazuello me informou 
isso em Goiânia

Ronaldo Caiado, governador 
de Goiás
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Hospital do Andaraí sofre com 
falta de médicos e infraestrutura
No Centro de Tratamento de Queimados, paredes mofadas, infiltrações e setores com obras paradas

WHATSAPP O DIA

Emergência, até hoje, está em espaço improvisado. O antigo setor virou terreno baldio, cercado por tapumes

O 
aumento de casos de 
covid-19 após a de-
sativação dos hos-
pitais de campanha 

- principal estratégia do go-
verno estadual no combate 
à pandemia - expõe a preca-
riedade de algumas das uni-
dades de Saúde do Rio, com 
leitos bloqueados devido 
a problemas como falta de 
profissionais e danos de in-
fraestrutura. Uma delas que 
sofre com os dois fatores é o 
Hospital Federal do Andaraí 
(HFA), cujos médicos chefes 
de serviço vêm denuncian-
do entraves para o bom aten-
dimento e cobrando provi-
dências pelo menos desde 
2013, quando o prédio da 
emergência foi demolido. O 
serviço, até hoje, está em um 
espaço improvisado. O an-
tigo setor tornou-se terreno 
baldio, cercado por tapumes.

Em imagens enviadas ao 
WhatsApp de O DIA, é pos-
sível conferir problemas de 
infraestrutura no edifício 
onde funciona a Unidade de 
Pacientes Internos (UPI): pa-
redes mofadas e com infiltra-
ções, fiação exposta, goteiras, 
reboco destruído e espaços 
interditados por falta de con-
dições de funcionamento. Se-
gundo profissionais do hos-
pital, as áreas fechadas são o 
resultado de 14 obras inicia-
das há sete anos, até hoje não 
concluídas. 

O edifício da UPI abriga 
serviços do Centro de Trata-
mento de Queimados (CTQ), 
tido como referência nacio-
nal na rede pública. Há pa-
redes com infiltração e mofo 
em duas salas do 4º andar, 

onde funciona o ambulató-
rio do CTQ. Em uma delas, 
é possível ver profissional 
atendendo paciente.

“O atendimento ambu-
latorial é feito no prédio da 
UPI de forma improvisada 
há oito anos. Infiltrações e 
fungos trazem risco de con-
taminação. O correto seria 
o setor estar no prédio da 
Unidade de Pacientes Exter-
nos. Mas lá, está tudo que-
brado, com obras paradas”, 
diz o médico Roberto Portes, 
ex-presidente do Corpo Clí-
nico do HFA e ex-diretor do 
CTQ, removido por decisão 
da Superintendência do Mi-
nistério da Saúde no Rio, em 
11 de novembro, junto com 
outros seis profissionais.

No edifício da UPI, o CTQ 
também ocupa o 9º andar, 

onde funciona o setor de in-
ternação. Segundo Portes, há 
14 leitos no total, mas deveria 
haver mais seis e uma sala ci-
rúrgica. O médico aponta fal-
ta de profissionais: há 11 mé-
dicos, quando o efetivo deve-
ria ser de 18. Não há pediatra. 

“Há déficit de médicos, 
principalmente de pediatras 
e clínicos intensivistas com 
expertise para o acompanha-
mento de grandes queima-
dos. Nos dois últimos anos, 
perdemos os dois únicos pe-
diatras que tínhamos e, mes-
mo assim, não deixamos de 
atender crianças. Quando 
necessário, um médico da 
emergência pediátrica, que 
funciona no prédio em fren-
te, tem que vir até o CTQ”, de-
nuncia Portes.

O atendimento 
é feito no prédio 
da UPI de forma 
improvisada há oito 
anos. Infiltrações 
trazem risco de 
contaminação
ROBERTO PORTES, médico

Ubirany, do Fundo de 
Quintal, morre por 
conta do coronavírus

DIVULGAÇÃO

Ubirany 
era um dos 

líderes do 
grupo Fundo 

de Quintal

O sambista Ubirany, um 
dos líderes do grupo Fundo 
de Quintal, morreu ontem 
por conta de complicações 
da covid-19. Aos 81 anos de 
idade, ele estava internado 
há mais de uma semana em 
uma clínica do Rio após ser 
diagnosticado com a doen-
ça. A morte foi confirmada 
pela assessoria do grupo. “É 
com grande lamento que o 
grupo Fundo de Quintal, 
por meio de sua assessoria 
de imprensa, vem a públi-
co informar o falecimento, 
na manhã desta sexta-feira, 
de Ubirany Félix do Nasci-
mento, ‘nosso querido’ Ubi-
rany, aos 81 anos de idade”, 
diz nota divulgada. 

A cantora Teresa Cristi-
na postou uma mensagem 

no seu perfil do Instagram co-
mentando a importância do 
amigo para o samba e o com-
portamento doce. “Ubirany, o 
maior dos maiores. Inventor 
do repique de mão, peça fun-
damental em qualquer roda 
de samba. Um verdadeiro 
gentleman. Sempre sorriden-
te, educado, doce, simpático 
com todos que cruzavam seu 
caminho”. “Esse vírus terrível 
leva embora um pedaço do su-
búrbio carioca. Que tristeza! 
Descanse em paz, mestre!.”

O cantor e compositor Zeca 
Pagodinho lamentou a mor-
te do amigo. “Depois de tan-
tas outras, essa foi mais uma 
notícia triste que chegou. Que 
Deus o receba de braços aber-
tos. Vice vai com Deus e vamos 
levando. Valeu”, disse.

Mapa mostra 75% dos moradores do 
Rio em locais de alto risco para covid
Estado passa a ser classificado em risco moderado, caracterizado pela bandeira laranja

A nova edição do Mapa de Ris-
co da Covid-19 mostra que as 
Regiões Metropolitana I e II e 
Noroeste do estado passam a 
ser classificadas em alto risco 
para a doença, caracterizado 
pela bandeira vermelha. Nes-
sas regiões vivem 75% da po-
pulação fluminense. O estado 
passa da bandeira amarela, de 
baixo risco, para a bandeira la-
ranja, de risco moderado. As 
Regiões Baía da Ilha Grande, 
Baixada Litorânea e Serrana, 
que concentram 12% da popu-
lação, estão classificadas em 
risco moderado.

As demais regiões do Rio, 
Médio Paraíba, Centro-Sul e 
Norte, estão classificadas em 
baixo risco, simbolizado pela 
bandeira amarela. A 11ª edi-
ção do Mapa foi divulgada na 
quinta-feira pela Subsecre-
taria Extraordinária de Co-
vid-19 e compara as Semanas 
Epidemiológicas 47 (15 a 21 de 
novembro) e 45 (1 a 7 de no-
vembro). Na edição anterior 
do mapa, que saiu em 27 de 
novembro, apenas a Região 
Metropolitana II apresentava 
alto risco (bandeira vermelha) 
e Metropolitana I, Baía da Ilha 
Grande e Médio Paraíba apre-

sentavam risco moderado, 
com bandeira laranja. O res-
tante estava classificado em 
amarelo, baixo risco.

A taxa de positividade da 
doença aumentou de 24,47%, 
na análise anterior, para 
37,63%. O estado teve dimi-
nuição de 3,14% no número de 
óbitos, mas os casos aumenta-
ram 20,77% no período anali-
sado. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI destinados aos 
pacientes da covid chegou a 
73,36%, e a de leitos de enfer-
maria, 62,5%. A previsão de 
esgotamento de leitos de UTI, 

que antes era de 30 dias, redu-
ziu para 19 dias. Esses são os 
seis indicadores usados no cál-
culo para a classificação.

A Região Noroeste foi 
onde o número de casos teve 
aumento mais expressivo: 
166,67%. Na Serrana, a alta 
de óbitos foi de 50%. A taxa de 
positividade das regiões do es-
tado foi o indicador que mais 
apontou para a classificação 
vermelha. Em todas elas, ficou 
acima de 28,34%. Na Baía da 
Ilha Grande, chegou a 41,43%, 
mantendo a região com o 
maior índice do estado.

A maior taxa de ocupação 
de leitos de UTI está na Região 
Noroeste: 86,67%. Nos de en-
fermaria, a maior ocupação é 
da Metropolitana I, 79,21%. É 
nela onde está o menor tempo 
para esgotamento de leitos: 9 
dias. A classificação vermelha 
indica que, além das medidas 
da bandeira laranja, deve-se 
suspender as atividades eco-
nômicas não essenciais defini-
das pelo território, avaliando 
cada uma delas; e definir ho-
rários diferenciados nos seto-
res econômicos para reduzir 
aglomerações no transporte.

 > O Ministério da Saúde 
informou que está em 
andamento a elaboração 
de projetos para reinício 
das obras nos espaços 
interditados do HFA, 
como os do 9º e 10º andar 
do edifício da UPI. A pre-
visão de término é março 
de 2021. O 4º andar, diz a 
pasta, é preparado para 
receber leitos destinados 
a pacientes de covid-19.

Em relação à Emer-
gência, a pasta divulgou 
que o projeto está em an-
damento e será entregue 
em março, com previsão 
de licitação das obras do 
novo espaço em 2021. 

Sobre a manutenção 
precária, argumenta 
que a empresa de ma-
nutenção foi trocada 
há dois meses após 
inúmeros problemas. 
E que uma série de pro-
cedimentos de manu-
tenção corretiva foram 
iniciados.

Já em relação ao dé-
ficit de profissionais, o 
Ministério da Saúde dis-
se que o setor de Recur-
sos Humanos do HFA 
estuda o redimensiona-
mento dos profissionais 
para o CTQ (Centro de 
Tratamento de Queima-
dos), condizente com a 
realidade atual do setor. 
A pasta acrescenta que 
os profissionais admi-
tidos em processo sele-
tivo de setembro para 
os hospitais federais do 
Rio estão em fase final 
de contratação.

Veja as 
respostas do 
ministério

Exclusivo!

BERNARDO COSTA
bernardo.costa@odia.com.br

 NEm documento recente, os 
profissionais chamam atenção 
para a necessidade de avaliação 
dos elevadores dos edifícios e 
para a segurança predial, es-
pecialmente em relação à pre-
venção de incêndios - “já que o 
HFA é construção antiga e possui 
enfermarias, setores intensivos 
fechados e outras áreas de circu-
lação de usuários e funcionários 
verticalmente distribuídos em 12 
andares”, destaca trecho. 

O texto aponta que outras 
áreas que aguardam decisão 
referem-se à conclusão de obras 
de enfermarias e ambulatório 

do CTQ, à obra de conclusão da 
cozinha do hospital, à definição 
sobre as instalações adequadas 
para o setor de Oncologia e os 
espaços ociosos do 10º andar, 
além da conclusão das obras da 
fachada principal do hospital 
e descaracterização da atual 
emergência como de “portas 
abertas 24 horas” devido ao fun-
cionamento de forma improvi-
sada após a demolição do prédio 
em que o setor funcionava. 

“A permanência do setor em 
área desprovida dos requisitos 
necessários se torna foco de vul-
nerabilidade potencial”, destaca.

MUITOS PROBLEMAS

Profissionais chamam atenção

Edifício da UPI abriga 
serviços do Centro 
de Tratamento 
de Queimados, 
referência nacional
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Seis pessoas indiciadas 
por morte no Carrefour
Seguranças e funcionários do mercado são acusados de assassinar João Alberto 

REPRODUÇÃO

Vítima foi espancada até a morte no Carrefour em Porto Alegre

A 
Polícia Civil do Rio 
Grande do Sul in-
diciou ontem seis 
pessoas por homi-

cídio triplamente qualifica-
do — motivo torpe, asfixia e 
recurso que impossibilitou 
defesa — pelo assassinato de 
João Alberto Silveira Freitas, 
em uma unidade do Carre-
four em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, no dia 19 de 
novembro. 

Os indiciados foram os 
dois seguranças que espan-
caram João Alberto, a fun-
cionária que os protegeu e 
tentou impedir a gravação 
da cena, um outro segu-
rança que falou para o es-
pancado “não fazer cena” 
e outros dois funcionários, 
com participação menor no 
caso. 

C o n f i r a  a  l i s t a  d o s 
indiciados:

- Giovane Gaspar da Sil-
va, segurança que participou 
das agressões contra João 
Alberto;

- Magno Braz Borges, ou-
tro segurança que participou 
das agressões;

- Adriana Alves Dutra, 
funcionária que tentou im-
pedir gravação das cenas;

- Paulo Francisco da Silva, 
funcionário da empresa de 
segurança Vector, que falou 
para João Alberto parar de 
“fazer cena”;

- Kleiton Silva Santos, fun-
cionário do mercado;

- Rafael Rezende, funcio-
nário do mercado.

Para a delegada Roberta 
Bertoldo, responsável pelo 
caso, não houve crime de in-
júria racial, mas houve, sim, 
um racismo estrutural que 
desencadeou as agressões. 

Os dois seguranças que 
o espancaram estão presos 
preventivamente desde o 
dia do crime, e a funcionária 
Adriana foi presa cinco dias 
depois. A prisão preventiva 
dos outros três indiciados foi 
solicitada ontem pela Polícia 
Civil do Rio Grande do Sul.

Segundo relatos, 
aeronave teria 
batido em cabos 
de alta tensão

Helicóptero 
cai na 
divisa de 
municípios

O destacamento 1 do 26º 
Batalhão do Corpo de Bom-
beiros (Mambucaba e Pa-
raty) confirmou a queda de 
helicóptero ontem por volta 
das 18h30. De acordo com a 
corporação, a aeronave caiu 
no rio Mambucaba, que faz 
divisa com os municípios 
de Angra dos Reis e Paraty, 
perto do Hotel do Bosque. 
Não havia notícias sobre 
vítimas. Havia informa-
ções preliminares de que a 
aeronave fazia parte da co-
mitiva que acompanhou o 
presidente Jair Bolsonaro a 
Itaguaí, para a cerimônia de 
lançamento do submarino 
Humaitá, na base naval da 
Marinha na llha da Madei-
ra. Depois foi confirmado 
que se tratava de um voo 
particular. Segundo relatos 
nas redes sociais, o helicóp-
tero bateu em cabos de alta 
tensão antes de cair.

Argentina: Câmera aprova legalização do aborto
Atualmente, lei argentina só permite a interrupção da gravidez quando há risco para a mãe ou em caso de estupro

AFP

Manifestantes comemoram 

A Câmara dos Deputados da 
Argentina aprovou, ontem, 
um projeto de lei para lega-
lizar o aborto. O projeto, que 
autoriza a interrupção legal 
da gravidez até a 14ª semana 
de gestação foi aprovado com 
131 votos a favor, 117 contra e 
6 abstenções. Agora, ele segue 
para o Senado, onde uma vo-
tação ainda mais apertada é 
esperada. Há expectativa de 
que o debate sobre o tema na 
Casa ocorra ainda neste ano. 

A votação ocorreu após um 
grande debate que teve início 
na quinta-feira. Ao longo das 

discussões, manifestantes a 
favor e contra a proposta se 
aglomeraram nas ruas do lado 
de fora do Congresso. 

Este ano, a iniciativa da In-
terrupção Voluntária da Gra-
videz (IVE) até a 14ª semana 
de gestação foi apresentada 
pelo presidente de centro-es-
querda Alberto Fernández, 
como forma de “garantir a 
todas as mulheres o direito 
à saúde integral”. “Sou cató-
lico, mas tenho que legislar 
para todos. É um problema 
de saúde pública muito sério”, 
declarou Fernández.

APOIO AO PROJETO

Os manifestantes que apoia-
vam o projeto se reuniram em 
frente ao Congresso usando 
lenços verdes para uma vigília 
noturna, aguardando a notí-
cia. Uma votação semelhan-
te para legalizar o aborto foi 
derrotada por pouco em 2018. 
Grupos de oposição também 
saíram às ruas para protestar.

A iniciativa inclui um proje-
to de lei paralelo que terá uma 
votação separada para ajudar 
as mulheres que desejam con-
tinuar com a gravidez e en-
frentam graves dificuldades 

Enem: inscrições até dia 18 para presos
Responsável pedagógico de unidades prisionais tem mais uma semana para inscrever participantes nas provas 

REPRODUÇÃO/INTERNET

Provas do Enem para Pessoas Privadas de Liberdade serão aplicadas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021 

As inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
para Pessoas Privadas de Li-
berdade, ou sob medida so-
cioeducativa que inclua pri-
vação de liberdade (Enem 
PPL) 2020 foram prorroga-
das até o dia 18 deste mês. 
Agora, o responsável peda-
gógico de cada unidade pri-
sional ou socioeducativa terá 
mais uma semana para fazer 
o registro dos participantes. 
Antes da mudança, as inscri-
ções terminariam ontem.

As provas do Enem PPL 
2020 serão aplicadas nos 
dias 23 e 24 de fevereiro de 
2021. As unidades deverão 
garantir a segurança e o si-
gilo da aplicação do exame 
dentro dos locais de prova 
indicados. As unidades pri-
sionais precisam ainda ter 
um espaço de ambiente esco-
lar coberto, silencioso, com 
iluminação, mesas e cadeiras 
em condições para a realiza-
ção do exame.

Além de fazer as inscri-
ções, o responsável pedagó-
gico deve determinar as sa-
las de provas dos participan-
tes e a transferência entre as 
unidades, quando necessá-
rio, dentro do prazo previsto, 
e excluir aqueles que tiverem 
sua liberdade decretada.

O profissional terá acesso 
aos resultados obtidos pelos 

participantes e ao Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) 
para pleitear uma vaga na 
educação superior. Tam-
bém ficará a cargo desse co-
laborador a divulgação das 
informações sobre o exame 
aos participantes privados 
de liberdade.

IDADE

Candidatos com idade a par-
tir de 18 anos poderão usar 
o desempenho no Enem 
como mecanismo único, al-
ternativo ou complemen-
tar para acesso à educação 
superior. Já os menores de 
18 anos, que fazem a prova 
com o intuito de conhecer 
a avaliação e não têm ensi-
no médio completo — “trei-
neiros” —, só poderão usar 
os resultados individuais no 
exame para autoavaliação de 
conhecimentos.

Na edição do ano passado, 
o Enem PPL recebeu 46.240 
inscrições, com 1.228 insti-
tuições homologadas para 
a aplicação da prova em 25 
estados e no Distrito Federal. 
O estado de São Paulo teve o 
maior número de inscrições 
— 15.826 —, seguido de Mi-
nas Gerais, com 4.959.

COVID-19

Todos os candidatos ao 
Enem 2020 que forem diag-

influenza, doença meningo-
cócica e outras meningites, 
varíola, influenza humana A 
e B, poliomielite por polioví-
rus selvagem, sarampo, ru-
béola e varicela.

Com exceção de pessoas 
com problemas de saúde na 
data das provas, quem tiver 
problemas logísticos, como, 
por exemplo, falta de ener-
gia elétrica também poderá 
comunicar o problema pela 
Página do Participante para 
fazer o exame em fevereiro.

nosticados com alguma 
doença infectocontagiosa, 
como a covid-19 e, portanto, 
estiverem impossibilitados 
de fazer as provas por este 
motivo, poderão participar 
da reaplicação da prova no 
mesmo dia das pessoas pri-
vadas de liberdade.

Nesse caso, a orientação é 
ligar para a central de aten-
dimento do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), no telefone 0800 

616161, e comunicar a doen-
ça até um dia antes da data 
da prova.

Além disso, depois da apli-
cação, o candidato deverá re-
gistrar o problema anexando 
laudo médico na página do 
participante.

OUTRAS DOENÇAS

Além da covid-19, o edital 
prevê na lista para reapli-
cação da prova casos de co-
queluche, difteria, doença 
invasiva por Haemophilus 

Presidente terá que 
pagar R$ 10 mil  
por acusação 
de ‘fake news’

Bolsonaro é condenado 
a indenizar colunista 

REPRODUÇÃO

Bolsonaro retirou vídeo do ar

O juiz Cesar Augusto Vieira 
Macedo, da 31ª Vara Cível 
Central de São Paulo, con-
denou o presidente Jair 
Bolsonaro a pagar uma 
indenização de R$ 10 mil 
à jornalista Bianca Santa-
na por ter acusado a colu-
nista da UOL de propagar 
notícias falsas. A decisão 
foi proferida na quinta-fei-
ra, e registra que em uma 
das tradicionais “lives” do 
presidente, realizada em 
maio, Bolsonaro fez refe-
rência a reportagens que 
alegou serem “fake news” 
dizendo que Bianca San-
tana seria responsável por 
uma delas.

Depois, em outra trans-
missão, o presidente se 
retratou e retirou o vídeo 
anterior do ar. Na ocasião, 
a jornalista Bianca Santa-
na comentou o pedido de 
desculpas do presidente, 
registrando que seguiria 

com a ação judicial, também 
com o objetivo “de inibir 
que Bolsonaro siga atacando 
jornalistas”.

Na ocasião, a colunista 
também apontou que a in-
denização seria doada inte-
gralmente para a “busca de 
Justiça” pelo assassinato da 
vereadora Marielle Franco, 
crime que segue sem solução 
há mais de mil dias.

Bolsonaro foi citado na 
ação, mas não se manifestou. 

Ao avaliar o valor da inde-
nização, o juiz registrou que 
o montante deveria “atender 
aos princípios da proporcio-
nalidade e da vedação ao enri-
quecimento ilícito, e ainda ser 
suficiente a amenizar o desas-
sossego sofrido pela vítima”.

O Diário Oficial da União 
(DOU) publicou ontem au-
torização para a realização 
de concurso público para o 
preenchimento de cargos 
na Polícia Federal. No total, 
o concurso prevê a disponi-
bilização de 1.500 vagas de 
nível superior para os car-
gos de delegado, escrivão, 
papiloscopista e agente de 
polícia federal. 

O prazo para a publica-
ção do edital de abertura 
de inscrições será de até seis 
meses. São 123 postos para 
delegado, 400 vagas para 
escrivão, 84 para papilos-
copista e 893 para agentes.

DIA A DIA

PF: 1.500 VAGAS 

EM CONCURSO

econômicas ou sociais.
Atualmente, a lei argentina 

só permite a interrupção vo-
luntária da gravidez quando 
há um risco sério para a mãe 
ou em caso de estupro, mas ati-
vistas dizem que muitas mu-
lheres muitas vezes não rece-
bem os cuidados adequados.

O país tem visto um aumen-
to gradual do agnosticismo 
nos últimos anos. Embora o 
atual governo peronista apoie 
fortemente o projeto de lei, 
esse não era o caso em 2018 
durante o governo conserva-
dor de Mauricio Macri.
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Filhos de Flordelis teriam 
tratamento diferenciado
Cozinheira diz que casal interagia apenas na presença de visitas ou programas de TV

ESTEFAN RADOVICZ /AGÊNCIA O DIA

Flordelis é acusada de ser mandante da morte do marido Anderson

U
ma cozinheira que 
morou com a família 
da deputada federal 
Flordelis dos Santos 

(PSD-RJ) afirmou, em audiên-
cia ontem na 3ª Vara Criminal 
de Niterói, que a pastora e An-
derson do Carmo viviam ape-
nas dentro do quarto e que 
o tratamento entre os filhos 
era diferenciado. Débora de 
Abreu Viana disse que o casal 
interagia com os filhos apenas 
na presença de visitas ou pro-
gramas de TV. A parlamentar 
é acusada de ser mandante da 
morte do marido Anderson do 
Carmo, em junho de 2019.

“Na igreja era uma coisa e 
em casa era outra. Tinha uma 
cozinha que só os preferidos 
da Flordelis podiam comer. 
Era picanha, sorvete, tudo de 
melhor. Já na outra parte, os 
outros filhos tinham apenas 
arroz, salsicha, feijão e ham-
búrguer. Quando eu fui para 
lá, não sabia que o tratamento 
seria diferente”, contou. 

No entanto, Érica Dias, uma 
das filhas adotivas de Florde-
lis, disse que Anderson do Car-
mo tratava a pastora “igual 
rainha”. Neste momento do 
depoimento, a deputada de-
monstrou emoção e começou 
a chorar. Erica afirmou que 
nunca percebeu que os pais 
tratavam alguns irmãos com 
indiferença. “Ninguém falou 
para mim que tinha tratamen-
to diferenciado. Eu era muito 
reservada, mas nunca soube 
disso. Eu só passei a ter con-

te a frente Vivian Silva, fiel da 
igreja, e Cristiana dos Passos, 
esposa do pastor Carlos Ubi-
raci, filho de Flordelis. Vivian 
disse ter ouvido de Cristiana 
que Simone atirou nos órgãos 
genitais de Anderson no mo-
mento da execução. Cristiana, 
que estava ao lado de Vivian 
no depoimento, negou ter dito 
a frase, mas confirmou que a 
lei do silêncio impera na casa, 
e que nenhuma ação é planeja-
da sem aval de Flordelis. 

Defesa Civil de SG avaliou que não havia 
necessidade de acionar sirenes da chuva

Corpo de criança 
soterrada é enterrado 

REGINALDO PIMENTA / AGENCIA O DIA

O caixão do pequeno Enzo foi carregado pelo pai e familiares

O corpo do pequeno Enzo 
Gabriel, de um ano e 11 me-
ses, que morreu soterrado 
por um deslizamento de 
terra na chuva que atingiu 
a Região Metropolitana 
entre a noite de quarta e a 
madrugada de quinta-fei-
ra, foi enterrado ontem, no 
cemitério Parque da Paz, 
em São Gonçalo. Ele estava 
na casa do avô, na comuni-
dade do Feijão, no Paraíso. 
A família dormia quando 
foi surpreendida pelo de-
sabamento. Cerca de 200 
pessoas, entre parentes e 
amigos, acompanharam o 
cortejo. O caixão foi carre-
gado pelo pai e familiares. 

“A família ainda está 
muito abalada. A criança 
visitava o avô e acabou fa-
lecendo de maneira brutal. 
É tudo muito assustador”, 
desabafou um dos tios da 
criança, que pediu para não 
ser identificado. 

Muito Abalada, a famí-
lia da criança não quis fa-
lar com a imprensa. Enzo 
completaria dois anos no 
em 15 de janeiro. Segun-
do a Defesa Civil de São 
Gonçalo, quatro casas de-
sabaram na comunidade e 
outras nove foram interdi-
tadas. A cidade conta com 
25 sirenes, mas nenhuma 

delas foi acionada durante as 
fortes chuvas.

A família do bebê ainda 
não recebeu respostas sobre 
o porquê de a sirene de alerta 
situada no Morro do Feijão 
não ter sido acionada. Ques-
tionada sobre o motivo da 
sirene não ter disparado, a 
Defesa Civil de São Gonçalo 
informou que apenas 8 das 
25 sirenes do município pos-
suem pluviômetro. 

De acordo com o proto-
colo de acionamento, o apa-
relho toca quando se atinge 
a marca de 50mm de chuva 
por hora. Entretanto, nenhu-
ma das oito sirenes alcança-
ram esse volume de chuva, 
segundo informou o órgão 
municipal. Com isso, a Defe-
sa Civil avaliou que não ha-
via necessidade de aciona-
mento das sirenes.

Já a Secretaria de Desen-
volvimento Urbano de São 
Gonçalo informou que as 
casas do Morro do Feijão 
são construções irregulares 
e que a prefeitura da cidade 
tenta resolver o problema há 
pelo menos 12 anos.

Por fim, o poder municipal 
informou que assistentes so-
ciais da prefeitura estiveram 
na comunidade para alertar 
os moradores e para fazer 
um cadastro para que fos-
sem levados para um abrigo. 
A maioria preferiu ir para a 
casa de parentes.

tato mais próximo da minha 
mãe depois que meu pai (An-
derson) morreu”, afirmou. 

Uma testemunha do caso 
reafirmou ontem em audiên-
cia que Simone, filha biológica 
da deputada e ex-namorada 
de Anderson, teria participa-
do do assassinato do pastor 
atirando nos órgãos genitais. 
Ela teria executado junto com 
Flávio, outro filho biológico 
do casal. Na audiência, a juíza 
Nearis Carvalho colocou fren-

ANDERSON JUSTINO

anderson.justino@odia.com.br

 > Os bastidores do caso 
Flordelis são tão quen-
tes quanto o julgamen-
to da deputada federal. 
Regiane Campos, tes-
temunha de acusação, 
reafirmou ontem na 
saída da 3ª Vara Crimi-
nal de Niterói que teve 
a sua casa atingida por 
uma bomba há cerca de 
um mês. Ela acusa um 
segurança de Flordelis 
de ser o autor da ação. 
Regiane afirmou que 
a deputada e os filhos 
“são bandidos”.

“A Câmara (Federal) 
precisa liberar a polícia 
de prender essa mulher. 
Ela é perigosa. Ela e toda 
a família”, disse Regiane 
na saída do prédio da 3ª 
Vara Criminal.

O pai biológico do 
pastor Anderson era 
uma das 14 testemunha 
a depor ontem. Ela seria 
testemunha de defesa 
da deputada Flordelis. 
Jorge de Souza mora 
em São Paulo e chegou 
acompanhado do advo-
gado Ângelo Máximo, 
que representa os fami-
liares do líder religioso. 

Testemunha 
chama família 
de ‘bandidos’

Acusado de estuprar 
enteada acaba preso
Policiais da 17ª DP (São 
Cristóvão), com auxílio 
de policiais civis do Cea-
rá, prenderam, ontem, um 
homem acusado de estu-
prar a enteada quando a 
vítima tinha apenas dez 
anos. Ele também é apon-
tado como autor da mor-
te do irmão da menor e de 
um amigo, após o familiar 
ter presenciado o crime.

De acordo com os agen-
tes, os estupros se esten-
deram durante cinco 
anos, até a menina com-
pletar 15. O irmão da ví-
tima e um amigo foram 
sequestrados, torturados, 
mortos e tiveram seus cor-
pos escondidos.

Segundo as investigações, 
o preso seria membro do 
grupo do miliciano Wellin-
gton da Silva Braga, o Ecko, 
bandido mais procurado do 
Rio. Os agentes apuraram 
ainda que, por ser da milícia 
e segurança de uma casa no-
turna em Campo Grande, na 
Zona Oeste, o criminoso fu-
giu para Fortaleza, no Ceará, 
para não ser preso.

O irmão da garota foi 
quem percebeu uma mudan-
ça em seu comportamento e 
resolveu tentar descobrir o 
que estava acontecendo. Ele 
flagrou um dos abusos e avi-
sou o que estava acontecen-
do para a família. O caso foi 
denunciado à polícia.
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Gravações mostram Robinho 
ironizando caso de estupro
UOL revela novos trechos de conversas 
telefônicas do jogador com amigos, 
usando termos depreciativos 

N
ovas gravações tele-
fônicas divulgadas 
mostram Robinho 
conversando com 

amigos envolvidos no caso 
de estupro que levou o jo-
gador a ser condenado em 
segunda instância, na quin-
ta-feira, pela Justiça italia-
na. Nos trechos obtidos pelo 
“UOL”, o jogador usa termos 
depreciativos e ri ao descre-
ver os acontecimentos.

Nas conversas gravadas 
com autorização judicial, o 
brasileiro aconselha o amigo 
Ricardo Falco, outro conde-
nado, a voltar para o Brasil e 
evitar uma possível prisão na 
Itália. As conversas teriam 
acontecido cerca de um ano 
após o crime.

As transcrições dos áudios 
foram realizadas por um pro-
fissional contratado pelos 
advogados do brasileiro, que 
alegaram erros de tradução 
da língua portuguesa para a 
italiana nas falas intercepta-
das como uma tentativa de 
reverter a condenação.

A Justiça italiana não consi-
derou os argumentos relevan-

tes o suficientes e confirmou 
a condenação de Robinho e 
Falco por estupro coletivo em 
segunda instância. A defesa 
irá recorrer à terceira e última 
instância do sistema judiciá-
rio do país europeu. A previsão 
é de que a nova decisão saia 
em até 90 dias. O caso pode se 
estender por até mais um ano.

Em 2013, Ro-
binho e um gru-
po de amigos man-
tiveram relações 
sexuais com uma 
mulher de 23 anos em 
uma boate em Milão, na Itália. 
A vítima, que estaria bêbada 
e sem condições de consentir 
com a relação, denunciou o 
caso à polícia. Após tomar co-
nhecimento das investigações, 
o atacante conversou por tele-
fone com amigos no Brasil que 
também tinham participado 
do crime.

Os trechos abaixo trazem 
descrições explícitas e depre-
ciativas de cenas de abuso se-
xual, além de linguagem chu-
la. Recomenda-se cuidado a 
pessoas sensíveis ao tema.

“Se os caras mandarem 

eu ir lá depor vai ser foda, 
vou falar o que pra minha 
nega? [...] Vou lá depor pra 
quê? Oito caras rangaram a 
mina [...]. Ó que fase que eu 
tô”, disse Robinho.

No processo, Robinho diz 
não ter tido relação com pe-
netração com a mulher e que 
teria apenas recebido sexo 
oral dela. Na conversa inter-
ceptada, ele confirma que viu 
os amigos com a moça, e usa 
termos jocosos:
Robinho: [...] eu lembro 
que foi, quem tava desespe-

‘PELO MENOS TU NÃO FICA EM CANA’

Robinho aconselha amigo a voltar ao Brasil

 N Robinho também aconselhou Ricardo Falco a deixar a Itália, com 
receio de que o amigo fosse preso. No trecho, o jogador sugeriu que 
Falco não prestasse depoimento às autoridades e que fosse direto 
para o Brasil para evitar uma possível prisão.

Robinho: [...] aí os caras ligou e 
falou para o [apelido de Ricar-
do] ir depor segunda-feira, falou  
você vai vir aqui na Corregedoria, 
na Polícia Federal, ou vamos 
te buscar?’ O Ricardo me ligou 
e falou ‘Neguinho, os cara me 
ligaram pra eu ir lá, tu não tem 
nenhum advogado pra me 
emprestar, pra me pagar?’ eu 
falei ‘Advogado? Vou chamar 
advogado? Não tenho advoga-
do’.” Porque o do Ricardo estava 

com medo porque, ele tá sem 
documento nenhum [...] é 
arriscado ele ir e ficar por lá 
mesmo.

Amigo 1: Nossa. Vai vir direto 
pro Brasil já, de lá.

Robinho: É. (Risos) Eu falei: 
“Cara, você quer um conse-
lho? Não vai nem lá, volta pro 
Brasil pelo menos tu não fica 
em cana.” (Risos).

rado era [amigo 3] e [amigo 
2] em cima da mina. [amigo 
3] e [amigo 2] tava num de-
sespero da porra.
Amigo 1: Neguinho vai, 
quando eu cheguei lá os cara 
tava trabalhando já, eu só en-
trei no trabalho.
Robinho: Então, eu tam-
bém, porque eu nem conse-
gui tirar o doze, mano, fazer 
o que, agora os caras (Risos). 
(Doze seria uma referência 
ao órgão sexual masculino).
Amigo 1: Os caras tavam 
trabalhando já, eu só fui dar 

uma força.
Robinho: (Risos) traba-
lhando... (Risos)
Amigo 1: É, mano, por mim 
já tinha ido embora já, eu 
queria ir embora.
Robinho: Quero vê se a 
mina tá com um carnê, aí eu 
quero vê mano.
Amigo 1: Puta aí o bicho 
pega, pega pra todo mundo.
Robinho: Pra todo mundo 
não, eu não ranguei, eu te-
nho certeza que eu não tenho 
nada, agora quem rangou, que 
foi você que eu vi, eu sei...

DIVULGAÇÃO

Amigo 1: Eu tava de cane-
leira, eu tava com caneleira, 
né. (Caneleira seria uma re-
ferência a preservativo).
Em outro trecho, mostra 
preocupação sobre uma pos-
sível gravidez da vítima:
Amigo 1: Neguinho, por 
exemplo, se a mina não teve, 
não pega nada, mas se ela 
teve filho aí é DNA, né?
Robinho: então, e agora 
mano? Vai entender se a me-
nina teve filho. Ninguém sabe 
se ela teve, se ela não teve, a 
polícia não vai falar.
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DE MUDANÇA?
O inglês Dele Alli, do Tottenham, pode 
parar no Paris Saint-Germain, em 
janeiro. É o que diz o site BBC Sport. 

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

BOTAFOGO FLAMENGO

O MELHOR DO MUNDO

Eduardo Barroca garante 
mudança de atitude 
Recuperado de covid-19, técnico comanda o Alvinegro diante do Internacional

Barroca inicia nova passagem pelo Botafogo, com  enorme desafio

R
ecuperado do corona-
vírus, o técnico Eduar-
do Barroca está efeti-
vamente de volta ao 

comando do Botafogo. Con-
tratado para substituir Ramón 
Díaz, ele ficou fora dos últimos 
dois jogos do time, cumprindo 
medidas de isolamento, mas 
agora vai dirigi-lo, hoje, às 19h, 
em duelo com o Internacional, 
no Beira-Rio. E, com a equipe 
em situação complicada no 
Brasileiro, prometeu trabalho 
para fazê-la reagir.

“Já tive uma reunião com 
comissão e jogadores, estou 
aqui para passar uma mensa-
gem de sentimento. Falar que 
temos ciência do momento 
que estamos passando, mas 
com muito trabalho, muita de-
dicação e mudança de hábito 
a gente precisa dar uma res-
posta imediata. Dentro dessa 
conversa que tive com o grupo, 

espero que já no jogo contra o 
Inter a gente tenha a possibili-
dade de iniciar uma reviravol-
ta”, afirmou.

A mensagem de Barroca 
foi publicada no Botafogo TV, 
o canal de vídeos do clube no 

YouTube, sendo destinada aos 
torcedores. E prometeu cobrar 
comprometimento dos joga-
dores. A tendência é que rea-
lize mudanças na escalação 
após a derrota por 4 a 0 para 
o São Paulo, na quarta-feira.

“Tenho ciência que, com a 
união de direção, comissão 
técnica, jogadores e, principal-
mente, torcedores que sempre 
estão ao nosso lado, vamos en-
tregar o que o Botafogo pre-
cisa. Todos sabem meu sen-
timento pelo clube, o desafio 
que encarei para estar aqui e, 
com muita coragem, vou es-
tar sempre falando a verdade e 
com uma expectativa de voltar 
ao trabalho, de estar à beira do 
campo pela primeira vez nessa 
minha volta, cobrando os joga-
dores para dar a resposta que 
a torcida espera”, disse.

O Botafogo é o penúltimo 
colocado do Brasileirão, com 
20 pontos, a cinco da primeira 
equipe fora da zona de rebai-
xamento. Barroca reconheceu 
que o time tem um complica-
do desafio pela frente, mas 
prometeu trabalho e exibiu 
motivação para a sua tarefa.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nEduardo Barroca vai coman-
dar seu primeiro jogo como 
técnico do Botafogo em 2020. 
O adversário é o Internacio-
nal, que chega abalado após a 
eliminação nos pênaltis para 
o Boca Juniors na Libertado-
res. Para essa partida, algumas 
mudanças devem ser feitas. 
Kalou, que ainda não mos-
trou para o que veio, deve ir 
para a reserva. Helerson, Ke-
vin e Werley devem começar 
jogando. As mudanças são 
necessárias e o Botafogo está 
urgentemente precisando.

MUDANÇAS 
EMERGENCIAIS 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO.COM.BR

CLÁSSICO DA DISCREPÂNCIA 

O clássico entre Vasco e Fluminense, ama-

nhã, em São Januário, vai ser o da discre-

pância. Olhando os investimentos e elen-

cos, é fácil constatar que as duas equipes são bem 

parecidas. Cada uma gasta cerca de 4 milhões de 

reais na folha salarial do futebol profissional e 

tem uma mescla de bons jogadores com outros 

bem limitados. Mas a diferença de 19 pontos na 

tabela mostra bem o que quero dizer. O Flu é o 

quinto e briga pelo G-4. Perdeu seu técnico, mas 

Marcão continua para dar sequência à linha de 

trabalho de Odair Hellmann, o único coman-

dante do elenco na temporada 2020 e que tem 

um grupo confiante na diretoria, mesmo com a 

rotina de salários atrasados. Já o Vasco é o 17º, já 

teve Abel Braga, Ramon Menezes e está a ponto 

de demitir Ricardo Sá Pinto em caso de uma der-

rota, além do elenco pouco confiar na diretoria 

por conta das inúmeras promessas não cumpri-

das. As diferenças são pequenas, mas os detalhes 

são enormes e suficientes para colocar o Tricolor 

como favorito. Mas, no fim das contas, a bola rola 

e tudo é deixado de lado. 

Marcão, pelo Flu, e Sá Pinto, pelo Vasco, se enfrentam amanhã

 n O meia Arrascaeta, do 
Flamengo, está disputan-
do o prêmio Puskas, que 
significa o troféu de gol 
mais bonito da tempo-
rada no mundo inteiro. 
O uruguaio está entre os 
três finalistas e o prêmio 
se decide por votação on-
line. Ou seja, a torcida do 
Flamengo vai chegar em 
peso para eleger aquele 
golaço de bicicleta mar-
cado contra o Ceará. 
Grande fase!

NA DISPUTA 
DO PUSKÁS

E A FIFA APRONTOU NOVAMENTE... 

 nA Fifa anunciou os finalistas do prêmio The Best, que 
vai eleger o melhor do mundo em 2020. Todos esperavam 
que o trio tivesse Lewandovski, do Bayern de Munique, 
Neymar, do PSG, e Kevin De Bruyne, do Manchester City. 
Quem apareceu, desses três aí, foi o polonês do time ale-
mão, que deve ganhar. Messi e Cristiano Ronaldo comple-
taram, ao meu ver, injustamente, a lista. Papelão da Fifa.
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Diretoria não quer contratar ninguém 
para a posição para o início de 2021

Mesmo sem Diego 
Alves, clube não 
buscará novo goleiro 

A diretoria do Flamengo 
definiu, desde o começo de 
dezembro, que só renova-
ria com Diego Alves caso 
ele aceitasse uma proposta 
inferior ao que havia sido 
acordado em outubro en-
tre o diretor Bruno Spindel 
e o empresário do goleiro, 
Eduardo Maluf, como in-
formou O DIA no dia 3. 
Com a despedida do camisa 
1, a torcida fica na expectati-
va para saber se a diretoria 
vai repor a saída do ídolo. 
A postura da diretoria ru-
bro-negra, neste momento, 
é de não contratar ninguém 
para a posição para o início 
da temporada 2021.

A diretoria entende que 
não é coerente ‘deixar’ Die-
go Alves ir embora por falta 

de acordo financeiro e, após 
perder uma das suas referên-
cias, ir ao mercado, fazer um 
alto investimento e correr o 
risco de tal contratação não 
dar certo. Grande parte da 
cúpula rubro-negra entende 
que dá para confiar em Hugo 
Souza, César e Gabriel Batista.

Diego Alves tem três jogos 
antes do fim do contrato: con-
tra Santos, Bahia e Fortaleza. 
No fim de outubro, a diretoria, 
representada por Bruno Spin-
del, acertou a renovação com 
aumento de contrato referen-
te a 30% e mais dois anos de 
vínculo. Os valores não foram 
aprovados pelo departamento 
financeiro, que sugeriu outro 
modelo, com montante infe-
rior e mais um ano de com-
promisso. Diego Alves e seu 
representante não gostaram  
e aguardaram a diretoria cum-
prir o que havia combinado. 

Fifa anuncia os finalistas 
A Fifa anunciou na tarde de 
ontem os três finalistas ao prê-
mio The Best, de melhor joga-
dor do mundo na temporada 
2019/20. Entre os jogadores, 
concorrem o argentino Mes-
si, do Barcelona, o português 
Cristiano Ronaldo, da Juven-
tus, e o polonês Lewandowski, 
do Bayern de Munique.

A cerimônia virtual de en-
trega será realizada no dia 17 
de dezembro, com transmis-
são direto da sede da Fifa, em 
Zurique, na Suíça.

Entre as mulheres, as três 
finalistas ao The Best são: 
a inglesa Lucy Bronze, do 
Manchester City; a dinamar- Lewandowiski está concorrendo

quesa Pernille Harder, do 
Chelsea; e a francesa Wendie 
Renard, do Lyon.

Para o Prêmio Puskás de 
gol mais bonito da tempora-
da, Arrascaeta, do Flamengo 
terá como adversários nada 
menos do que Luis Suárez, 
do Atlético de Madrid, e o sul-
coreano Heung-min Son, do 
Tottenham.

O brasileiro Alisson, do Li-
verpool, é um dos finalistas ao 
prêmio de melhor goleiro. Os 
adversários do titular da Se-
leção serão o alemão Manuel 
Neuer, do Bayern de Muni-
que, e o esloveno Jan Oblak, 
do Atlético de Madrid.

VASCO

FLUMINENSE

Facilidade em invasão preocupa
A invasão de membros de 
torcidas organizadas ao CT 
do Vasco, na Barra da Tijuca, 
não irritou somente o trei-
nador Ricardo Sá Pinto. De 
acordo com informações do 
portal “globoesporte.com”, 
os jogadores cruzmaltinos 
ficaram espantados com a 
facilidade que os torcedores 
conseguiram entrar no local 
de trabalho do clube carioca.

Membros de torcidas or-
ganizadas do Vasco invadi-
ram o CT do clube carioca na 
última quinta-feira. O treina-
dor Ricardo Sá Pinto tomou 
a frente dos jogadores e con-
versou com os torcedores. 
Os principais alvos foram o 
zagueiro Leandro Castan, o 
atacante Talles Magno, o téc-
nico português e o presiden-
te Alexandre Campello.

Após o ocorrido, o clube 
carioca prometeu providên-
cias e, segundo informações 
do site “globoesporte.com”, 
três funcionários do Vasco 
não irão mais trabalhar no 
CT. O clube discute a possi-
bilidade deles serem transfe-
ridos para Duque de Caxias, 
onde se localiza o CT da base 
do clube carioca. A demissão 
deles foi por ora descartada.

Marcos Felipe deve seguir no gol
O treinador Marcão deverá 

manter o goleiro Marcos Feli-
pe e o lateral-esquerdo Egídio 
como titulares na partida de 
amanhã contra o Vasco, em 
São Januário. De acordo com 
o portal “UOL”, o técnico de-
verá promover o retorno de 
Nino ao time principal do Flu-
minense no clássico.

A escolha de manter o go-
leiro e o lateral como titulares 

tem motivações diferentes. 
Marcos Felipe deverá perma-
necer no gol, levando a melhor 
sobre Muriel, que não vinha 
em bom momento, quando se 
contaminou pela covid-19. Já 
Egídio deve permanecer por-
que, apesar de recuperado, 
Danilo Barcelos precisa vol-
tar a estar em condição física 
adequada. Caso o experiente 
ex-jogador do Cruzeiro vá bem 

novamente, como foi contra o 
Athletico-PR, ele pode perma-
necer como titular.

O zagueiro Nino deve voltar 
ao time titular. Recuperado de 
covid-19, o jovem ficou no ban-
co de reservas contra o Athle-
tico-PR. Mais bem preparado 
fisicamente, a tendência é que 
ele retorne para fazer dupla 
com Luccas Claro no clássico 
de amanhã.

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

Cerca de 77% das famílias pretendem reduzir os gastos para o fim de ano; confira as dicas

Loja no comércio popular da Saara: local costuma atrair clientes em busca de opções de presentes mais baratos no fim de ano

N
este ano atípico de 
2020, muitos bra-
sileiros pretendem 
gastar menos com os 

presentes de Natal. De acor-
do com uma pesquisa divul-
gada pela Federação Nacio-
nal dos Bancos (Febraban), na 
quinta-feira, 77% das famílias 
brasileiras pretendem redu-
zir os gastos nas festas deste 
fim de ano. Por outro lado, 
6,7 milhões de pessoas ainda 
têm planos de presentear os 
familiares neste Natal, segun-
do informações do Instituto 
Fecomércio de Pesquisas e 
Análises (IFec RJ).

Pensando nisso, O DIA 
separou dicas e opções de 
presentes de até R$ 50 para 
ajudar na hora das compras. 

 N Quais produtos devem 
estar mais caros?

Diversos produtos estão 
mais caros neste fim de ano, 
principalmente os importa-
dos e lançamentos, como ex-
plica o economista Gilberto 
Braga. “Com a desestrutura-
ção da economia, há grandes 
variações de preços, até mes-
mo numa mesma marca ou 
linha de produtos. Isso se dá 
por conta da desvalorização 
do real em relação ao dólar. A 
consequência é o aumento no 
preço de produtos importa-
dos, como celulares, eletrôni-
cos e computadores. Coleções 
novas ou produtos recém fa-
bricados também sofreram al-
terações nos valores, devido à 
falta de matéria-prima no mer-
cado nacional, que aumentou 
os custos de produção”. 

 N Com o aumento dos 
preços, como fazer para 
economizar?

Para economizar neste 
Natal, uma dica atemporal 
que não perde o seu valor: o 
bom e velho garimpo. “Uma 
dica para economizar é pro-

curar por produtos que já 
têm sido fabricados ou im-
portados há mais tempo, an-
tes do início da pandemia, 
que certamente custarão 
menos dos que os mais re-
centes. Um modelo de uma 
peça de roupa clássica ou 

permanente custa até 50% 
menos do que um modelo da 
coleção 2021. Esse raciocínio 
é geral, porque os estoques 
mais antigos não sofreram 
os aumentos dos custos de 
produção ou da desvalori-
zação do real, por isso têm 

O bom e velho 
garimpo é uma dica 
atemporal para 
economizar na hora 
dos presentes

Veja como economizar nos presentes 
de Natal com opções de até R$ 50

preços menores. É preciso 
ficar atento e garimpar nas 
lojas online e físicas”, orienta 
Gilberto. 

 N Priorizar quem presen-
tear também é uma opção!

Com a pandemia, o ideal é 
que as festas natalinas sejam 
reduzidas, apenas com os fa-
miliares mais íntimos e isso 
pode ser benéfico na hora de 
economizar. “Se houver um 
novo isolamento na socieda-
de, teremos mais demissões 
e prejuízos generalizados. É 
preciso economizar para não 
faltar dinheiro depois. Será o 
Natal do comedimento com 
os presentes, que só devem 
ser comprados para as pes-
soas muito próximas, até 
porque as confraternizações 
serão predominantemente 
virtuais, logo também vale 
mandar mensagem de Natal 
virtual, que é de graça”, refor-
ça o economista.

Além de economizar 
no presente, é preciso es-
tar atento ao futuro incer-
to: “diante da crise é preci-
so ter muito cuidado com os 
gastos, montando-se um or-
çamento de guerra até mea-
dos do ano que vem. Não sa-
bemos se vão vir novas res-
trições, por isso, deve-se eco-
nomizar até que as notícias 
sobre as pesquisas sobre as 
vacinas, compra, distribui-
ção e imunização sejam mais 
efetivas”, finalizou Gilberto. 

OPÇÕES DE PRESENTES ATÉ R$ 50

LOJAS ONLINE 

 NNo site das Americanas, há 
opções para todos os gostos e ida-
des. Para as crianças, o Jogo Brink+ 
Cai Cai Macaco - R$ 49,99; Pista 
de Corrida Looping com Carrinho 
Motor Go - brink+ R$ 49,99; Bar-
bie Slime Fashion Surpresa - Fun 
Divirta-se R$ 24,99. Na área de 
maquiagem, o destaque vai para 
a Máscara para Cílios #MeuVo-
lumão Boca Rosa - R$ 35,92. Por 
fim, os presentes mais neutros, 
como o Panettone doce leite lata 
400g Delicce – R$ 29,99; Caneca 
de Natal 340ML - Casual Home 
– R$14,99 e Agenda Office Basics 
2021 – R$ 9,99, além do tradicional 
Vale-Presente virtual - R$ 50.

 N Para os jovens e adultos, o Sub-
marino disponibiliza algumas 
ofertas interessantes: Caneca 
Game I Love You - R$ 49,90; Li-
vro O poder do hábito - R$ 36,99; 
Cafeteira Francesa Pressão Fren-
ch Press Inox E Vidro 600ml - R$ 
39,90 e Livro A Prática da Medita-
ção Essencial: Técnicas Tibetanas 
para Descobrir a Natureza Real da 
Mente e Alcançar a Paz Interior - 
R$ 25,89.

 N No site do Shoptime, os pre-
sentes são ideais para aquelas 
pessoas que são fãs de decoração 
e coisas para casa: Saladeira e 
Petisqueira Acrílico - La Cuisine 
R$ 39,99; Dispenser de Cereais 
La Cuisine 1,5L Cinza - R$ 49,99 e 
Acessório para Massa - La Cuisine 
R$ 49,99.

 N Uma versão diferente e susten-
tável é a escova de dentes Bio 
Veitsmile. Ela vem na versão 
bambu, com sete diferentes op-
ções de cores das cerdas, e versões 
para adultos e crianças, ambas 
no valor de R$ 27,50. As vendas 

acontecem pelo site, que conta 
com uma linha completa de pro-
dutos para a saúde e higiene bu-
cal. A marca também dissemina 
causas sociais, como a campanha 
“Buy one, give one” (compre uma, 
doe uma), a cada versão premium 
da Bio VeitSmile vendida outra 
escova de dentes é doada a uma 
criança atendida pelo projetos da 
Natal Azul e da ONG Aldeia Nissi.

SHOPPINGS

ZONA NORTE

 NNos shoppings da Zona Norte 
do Rio, algumas promoções estão 
rolando nos aplicativos. No App 
do Norte Shopping, tem opções 
na área de perfumaria com pale-
ta de sombras da Lola Cosmetics 
de R$ 16,90 por R$ 10 e manteiga 
capilar Chá Latte por R$ 49,90. A 
Cervejaria NOI também está no 
aplicativo com as cervejas Sicilia 
(Witbier), Avena (Belgian Pale Ale) 
e Rossa (Irish Red Ale) por R$ 30 
cada. Nas lojas físicas do shopping, 
a área de perfumaria também mar-
ca presença com três opções da loja 
Granado: Kit Bola de Natal Granado 
por R$ 45; Lata Quarteto Creme 
Mãos Granado custando R$ 49 e 
Minicolônia Roll-on Rosmarino 8ml 
Phebo por R$ 38. Além do Kit Más-
cara Extensão de Cílios + Hidraoil 
Labial da loja Quem Disse, Bereni-
ce? por R$ 49,90.

 N No aplicativo do Shopping 
Tijuca, a Planetoy disponibiliza 
algumas opções para as crian-
ças: Boneco Luccas Neto de 18cm 
por R$ 49,99; LOL Acessórios 3 
Surpresas Charm Fizz custando R$ 
39,99 e Fisher-Price Empilhadores 
Giratórios por R$ 49,99. Na área 
de perfumaria do App também 
tem opções, como na L’Occitane 
Au Brésil: Presente Mimo Corporal 

Mandacaru por R$ 49, Duo Mãos 
Ninfa das Águas custando R$ 
46 e Caixa de sabonetes Vivre, 
com 4 unidades, por R$ 39,00 e 
na Maybelline, Batom Color Sen-
sational Creamy Mattes Fique 
Nude por R$ 34,90.

 N  As opções também são variadas 
no Madureira Shopping, prin-
cipalmente para as crianças. Na 
loja Chineláticos, estão em oferta 
o Chinelo Ipanema Marvel Baby 
por R$ 39,99 e a Sandália Mundo 
Bita Baby custando R$ 29,99. No 
Clube Melissa, o destaque vai para 
o pingente Melcharm Cósmica 
por R$ 39,90 e o Gadegt Cósmi-
ca custando R$ 14,90. Na Loja Le 
Postiche, a Mochila de Unicórnio 
juvenil média está por R$ 39,99 e 
a Lancheira Barbie infantil Sestini 
Rosa por R$29,99. 

 N No Shopping Nova Améri-
ca as opções são para as todas 

idades. Na Aquamar, as ofertas 
são a Saia midi de viscose pre-
ta por R$49,99, o Colete de tri-
cot preto custando R$39,99 e 
o Piercing de pressão nove aros 
por R$24,99. Na loja Bagaggio, o 
destaque vai para o Porta moe-
das abacaxi por R$ 17,45 e o Porta 
passaporte Mickey R$24,90. Por 
fim, para quem quiser presentear 
com doces, a Cacau Show oferece 
a Lata Matrioska por R$23,90 e o 
Mini tablete de ano novo 90g por 
R$22,90. 

 N Para os frequentadores do Sho-
pping Boulevard, as opções de 
presente também são interessan-
tes. Na loja Di Santinni, o desta-
que vai para a Sandália feminina 
Grendha por R$29,99 e a Carteira 
masculina, saindo a R$ 39,99. Na 
Kopenhagen, as Trufas Língua de 
Gato 180g roubam a cena por R$ 
40,71, além do Papai Noel ao leite 
140g, custando R$ 42,90. Para os 

flamenguistas, a oferta da loja 
Nação Rubro Negra é para o Copo 
exclusivo do Nação por R$ 23,90. 
Na área de perfumaria, o Boticário 
oferece o Combo Malbec por R$ 
49,90 , o Batom mate 4 poderes 
intense por R$ 25,90 e o Duo lápis 
multifuncional neon 1g custando 
R$ 24,90. 

ZONA SUL E OESTE

 N Para os moradores da Zona Sul, 
o Botafogo Praia Shopping 
destaca algumas opções até 
R$50. Na loja Lindt, os chocola-
tes são a opção, com as Pralinas 
Boas Festas 80g por R$ 44,90 e 
o Urso Teddy ao leite 100g por R$ 
34,90. Na Super Celular, o desta-
que é a Caixa de som Bluetooth 
WS-887 por R$ 49,90. Já na área 
de perfumaria, o Boticário oferta 
o hidratante Cuide-se bem Deleite 
por R$ 29,90; Malbec Club por R$ 
49,90 e o Florata Flores Secretas 

por R$ 49,90. Na The Body Shop 
os cheirinhos também tomam 
conta com o Kit com 4 sabonetes 
cremosos nas fragrâncias Morin-
ga, Morango, Sakura e Leite de 
Baoba por R$ 39,90; Kit com 4 
sabonetes nas fragrâncias Lolita 
e Flores de Lolita por R$49,90 
e o Saquinho de presente com 
Sabonete hidratante e creme de 
mãos nas fragrâncias Moringa, 
Lolita, Morango e Leite de Baoba 
por R$47,70. 

 N Na Zona Oeste, as sugestões 
são o Papai Noel ao Leite 140g, 
da Kopenhagen por R$ 42,90; o 
Espelho de bolsa com led da Ima-
ginarium, no Recreio Shopping, 
por R$29,90 e a Squeezer do Fla-
mengo no Espaço Rubro Negro, 
por R$ 39,90

BAIXADA

 N Para os moradores da baixa-
da, o Shopping Nova Iguaçu 
destaca algumas sugestões. En-
tre elas, o Chinelo de Dedo Rosa 
Brizza, na Arezzo por R$ 49,90. 
Na Camicado, a oferta é volta-
da para as festas, com a Taça de 
Cerveja Gourmet 400ml por R$ 
24,90 e a Taça de Champagne 
Gastro 220ml Bohemia saindo a 
R$ 24,90. Para as crianças, a RiHa-
ppy destaca a Boneca Barbie Bai-
larina Rosa por R$ 49,90 e o Jogo 
Hamburgueria Maluca custando 
R$ 49,90. Já nas havaianas, cha-
mam atenção a Havaianas Kids 
Slim Princess Ariel por R$ 37,99 
e a Havaianas Luna Print saindo 
a R$ 42,99. Quem quiser inovar, 
pode visitar a Imaginarium e co-
nhecer a Almofada Colecionável 
Harry Potter Snape por R$ 49,90 
e o Porta Retrato Placa da Ami-
zade por R$ 49,90. No Shopping 
Grande Rio, o destaque é a Camisa 
do Homem Aranha, da Piticas, por 
R$49,90.

Reportagem da estagiária  

Maria Clara Matturo, sob supervisão  

de Thiago Antunes 

Hora de ir às compras: economistas alertam para momento de poupar pensando no futuro incerto
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ontem com o Sepe, o futuro secretário municipal de Educação 
do Rio, Renan Ferreirinha, ouviu a categoria. Eles conversaram sobre um retorno 
seguro às aulas e sobre o ensino remoto, que não é eficiente como se esperava.

EM REUNIÃO

Governo insiste em corte 
de jornada e salário
Ideia é aproveitar adiamento da PEC Emergencial para garantir a medida no texto

AGÊNCIA SENADO

Marcio Bittar ressaltou que texto será melhor debatido em 2021, “tão logo o Congresso retome atividades”

G
overnistas e uma 
ala do Congresso 
Nacional querem 
aproveitar o atraso 

da análise da PEC Emergen-
cial (186/19) pelo Legislativo 
para articular um ajuste fis-
cal mais duro. A ideia é que o 
texto avance no Parlamento 
com a possibilidade de redu-
ção temporária em 25% na 
jornada e salário de servido-
res públicos pelos estados, 
municípios e União durante 
períodos de crise.

Ontem, o relator da pro-
posta, senador Marcio Bit-
tar (MDB/AC), desistiu de 
apresentar seu parecer à 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa - antes 
do recesso - diante da falta 
de consenso entre os parla-
mentares. E anunciou que 
o relatório ficará para 2021.

Marcio Bittar chegou a di-
vulgar uma nota a respeito 
de sua decisão. “Consultei o 
governo, líderes do Congres-
so e parlamentares. Em vista 
da complexidade das medi-
das, bem como da atual con-
juntura do país, decidi não 
mais apresentar o relatório 
em 2020. Creio que a propos-
ta será melhor debatida no 
ano que vem”, informou.

LISTA TRÍPLICE DO MP

 nMembros do Ministério Público 
do Rio definiram ontem a lista 
tríplice para o cargo de procu-
rador-geral de Justiça do próxi-
mo biênio. O promotor Luciano 
Mattos encabeça a lista, seguido 
da procuradora Leila Costa. Em 
terceiro, está o promotor Virgí-
lio Stavridis. Os procuradores 

Marcelo Monteiro e Ertulei Lau-
reano ficaram na 4ª e 5ª posição. 
Monteiro era o favorito do clã 
Bolsonaro. Pela Constituição 
Estadual, o governador em exer-
cício, Cláudio Castro, terá que 
indicar um dos três mais vota-
dos. Nos bastidores, tudo apon-
ta que ele escolherá Mattos.

Cláudio Castro deve indicar Mattos

 n Os policiais civis já podem 
contar com uma nova ferra-
menta para facilitar e incre-
mentar a comunicação in-
terna. O Sepoltube permite o 
compartilhamento de vídeos 
utilizando os servidores inter-
nos da Secretaria de Estado 
de Polícia Civil (Sepol), garan-
tindo maior segurança para as 
informações.

Desenvolvida pelo Depar-
tamento Geral de Tecnologia 
da Informação e Telecomuni-
cações (DGTIT), a ferramenta 
está acessível para os cerca de 
9 mil agentes da instituição.

O Sepoltube é o primeiro 
serviço deste tipo entre as polí-
cias do Brasil. Antes dele, os ví-
deos da Sepol eram comparti-
lhados por outras plataformas. 
Entre os benefícios da nova fer-
ramenta, estão a possibilidade 
de transmissão de orientações, 
elogios e vídeos institucionais.

“Estou convencido de que 
precisamos oferecer para nos-
sos servidores um canal de co-
municação em que os mesmos 
possam se expressar e divulgar 
seus feitos”, explica o delegado 
Eduardo Clementino de Frei-
tas, diretor do DGTIT.

PIONEIRISMO NO BRASIL

Polícia Civil inaugura Sepoltube

Setor público: ‘Vitória da pressão popular’
 > Na quinta-feira, o sena-

dor chegou a mostrar um 
esboço de seu relatório, 
que excluiu o dispositivo 
para o corte de salário e 
jornada do funcionalis-
mo. A medida foi consi-
derada uma vitória pelas 
categorias, mas desagra-
dou aos governistas.

Então, ontem, Bittar vol-
tou atrás. Em seguida, a 
Frente Servir Brasil declarou 
que o adiamento foi “uma 
grande vitória da pressão 
popular e parlamentar”

A frente pontuou que a 
PEC abre caminho para a 
redução salarial, suspensão 
de novas contratações no se-

tor público, “com impacto 
negativo na prestação de 
serviços e no consumo das 
famílias brasileiras, justa-
mente em um momento 
de crise econômica e na 
qual fica comprovada a 
importância da atuação 
do Estado na mitigação 
dos efeitos da pandemia”.

Ferramenta está disponível para os cerca de 9 mil agentes

DIVULGAÇÃO
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Programa Jovem Aprendiz 
na mudança social

Em um país marcado por tantas 
desigualdades, como é o caso do 
Brasil - 9° nação mais desigual 

do mundo, de acordo com dados for-
necidos pelo IBGE -, é imprescindível 
que cada cidadão saiba o que significa 
vulnerabilidade social e quais são os 
brasileiros que vivem nesta situação.

Seguramente você já ouviu ou leu 
a respeito deste termo em sites de 
notícias, trabalhos acadêmicos e até 
mesmo no horário eleitoral. Ele está 
associado às políticas de Assistência e 
Desenvolvimento Social, seja nas esfe-
ras federal, estadual e municipal.

A Norma Operacional Básica da Po-
lítica Nacional de Assistência Social, 
categoriza os vulneráveis em diversos 
grupos e situações. São eles: “inserção 

Um estudo apresentado pela 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) mostra que os 

jovens representavam mais de 35% da 
população sem ocupação no mundo 
em 2017. No Brasil, o desemprego en-
tre os jovens atingiu a maior taxa dos 
últimos 27 anos,  em que 30% das pes-
soas está na faixa etária entre 15 a 24 
anos. Os dados são do levantamento 
Tendências Globais de Emprego para 
a Juventude 2017.

O percentual de desemprego entre 
os jovens brasileiros é mais que o do-
bro da média mundial, de 13,1%. Com 
os impactos da crise econômica de-
corrente da pandemia da covida-19, a 
taxa de desocupação dos jovens pas-
sou de 30% para 38,8%, e foi a faixa 
etária mais fortemente afetada.

Mesmo sendo um componente 
importante, o desemprego não é o 
maior, nem o único problema que 
atinge esse grupo. A redução de salá-
rio, a precarização do trabalho pela 
informalidade também é tão grande 
quanto ele.

Como medida para minimizar 
essa realidade, a sociedade civil por 
meio de instituições privadas desen-
volve junto as Superintendências 
Regionais do Trabalho e Emprego 
(SRTEs) o Programa Jovem Apren-
diz, que tem por objetivo a inclusão 
de adolescentes e jovens no mer-
cado de trabalho, baseado na Lei 
10.097/2000 regulamentada pelo 
Decreto 9.579/18 e suas portarias.

A contratação de um jovem apren-
diz pode ser considerada como um 
investimento para empresa, uma 
vez que permite capacitar colabo-
radores de acordo com suas prin-
cipais necessidades e seguindo sua 
cultura interna. É possível desen-
volver programas customizados e 

Importância de saber quem são os vulneráveis

Célia Parnes 
secretária Desenv 
Social do Estado 
de São Paulo

Elisabeth Pelay 
dir-adj ISBET e 
espec. políticas 
pub educ e renda 
para jovens 

precária ou não inserção no mercado 
de trabalho formal e informal; estra-
tégias e alternativas diferenciadas de 
sobrevivência que podem representar 
risco pessoal e social.”

Esta normativa ainda acrescenta 
que “famílias e indivíduos com perda 
ou fragilidade de vínculos de afetivi-
dade, pertencimento e sociabilidade; 
ciclos de vida; identidades estigmati-
zadas em termos étnico, cultural e se-
xual; desvantagem pessoal resultante 
de deficiências; exclusão pela pobreza 
e, ou, no acesso às demais políticas pú-
blicas, uso de substâncias psicoativas; 
diferentes formas de violência advin-
da do núcleo familiar, grupos e indiví-
duos”, também são reconhecidas como 
formas de vulnerabilidade social.

Apesar de ser um conceito amplo, 
pode-se compreender que a vulne-
rabilidade social tem dois aspectos 
primordiais: o material e o vínculo 
social. O primeiro enfoque está asso-
ciado à geração de renda, ao direito 

relacionados ao modelo de negócio 
do contratante, capaz de atender de-
mandas específicas.

Como o Programa Jovem Apren-
diz preconiza a contratação de jo-
vens em situação de vulnerabilidade 
social, a empresa possibilita a entra-
da deste segmento no mercado de 
trabalho de maneira formal  e pro-
tegida, o que muitas vezes não seria 
uma opção para ele. E assim, ainda 
demonstra a importância da respon-
sabilidade social da empresa.

Para o jovem, o programa propor-
ciona a sua manutenção no ensino 
regular, a sua capacitação profissio-
nal e mais que isso, sua formação 
como cidadão inserido na socieda-
de. A autoestima se elevava, o apren-

dizado acontece e o potencial profis-
sional se amplia. 

Para a sociedade, a oportunidade 
de inserção de jovens no mercado 
formal de trabalho significa, dimi-
nuição de pessoas em risco social 
ou sujeitas à marginalização, contri-
buindo para a diminuição de índices 
de criminalidade, também para a 
redução da exploração do trabalho 
infantil, aumento de renda familiar 
e quebra do ciclo da pobreza.

O ISBET atua há quase 50 anos 
proporcionando a inserção do jo-
vem no mercado de trabalho, e 
acredita que o Programa de Apren-
dizagem é a maior e melhor política 
pública de Educação e Trabalho já 
criada até hoje.

à moradia, alimentação, educação, 
saneamento básico e ao acesso à in-
ternet. Outrossim, o vínculo social 
está diretamente ligado ao suporte 
socioassistencial nas questões de 
fragilidade nas relações familiares, 
afetivas e de pertencimento - família, 
amigos, grupos, comunidades, e a so-
ciedade como um todo.

Além disso, ao traçar estratégias 
para combater a vulnerabilidade so-
cial, é preciso conhecer as especifi-
cidades dos territórios. São esses as-
pectos e informações que permitem 
aos gestores implementarem políti-
cas públicas efetivas que contribuam 
para que as pessoas sejam resgatadas 
da situação de vulnerabilidade.

Compreender o perfil destas famí-
lias e suas dificuldades é essencial para 
políticas públicas inovadoras, que pos-
sam ser implementadas com velocida-
de, sem burocracias desnecessárias 
e que promovam mobilidade social 
através de inclusão produtiva.

Vulnerabilidade 
ambiental e 
racismo

Tainá de Paula
vereadora eleita 
(PT), arquiteta e 
urbanista

A cidade do Rio tem como um de 
seus principais traços a exube-
rância da natureza, com a Mata 

Atlântica que cobre um terço do terri-
tório e rica biodiversidade. Nosso coti-
diano está intrinsecamente ligado ao 
meio ambiente natural, mas o modelo 
de desenvolvimento que seguimos tem 
falhado, e nos vemos em grave crise 
ambiental que compromete nossa con-
dição de vida e das gerações seguintes.

Ocupamos o 50º lugar no ranking 
nacional do saneamento básico en-
tre as cem maiores cidades brasilei-
ras. A falta de saneamento adequado, 
além de afetar diretamente a saúde e a 
qualidade de vida de milhares de pes-
soas, leva à poluição de rios e da Baía 
de Guanabara. As ações de refloresta-
mento não têm sido monitoradas, não 
dispomos de planos de manejo e nem 
mesmo conselhos gestores da maioria 
das nossas unidades de conservação. 
E temos ainda uma parcela enorme 
da população vivendo em áreas de alta 
vulnerabilidade ambiental, sujeitas a 
inundações e deslizamentos.

Dentre os desafios é necessário en-
cararmos a urgência do debate sobre 
resíduos sólidos. Este ano, a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos com-
pleta dez anos. Apresenta metas im-
portantes para gestão ambiental, mas 
enfrenta barreiras para sua implemen-
tação. Reciclamos apenas 1,28% do lixo 
que produzimos nos país e nos torna-
mos o quarto maior produtor de lixo 
plástico do mundo. O Atlas do Plás-
tico, recém publicado pela Fundação 
Heinrich Böll, traz essas e outras in-
formações alarmantes e nos provoca 
a encontrar novos caminhos possíveis.

Diante do racismo ambiental e das 
desigualdades estruturais de nossa 
sociedade, o recorte de raça e gênero 
é essencial para compreendermos as 
questões. Mais de 7,8 milhões de pes-
soas vivem em casas chefiadas por mu-
lheres negras no Brasil e 63% delas es-
tão abaixo da linha da pobreza. São as 
moradias com mais graves restrições 
de acesso ao saneamento básico: 41,8% 
não têm acesso à coleta de lixo, água 
encanada e rede tubular de esgoto.

É necessário ações mais eficientes 
do poder público, com compromis-
sos traçados junto ao setor privado e 
com a sociedade como um todo, para 
criarmos ambiente saudável e aco-
lhedor. Nós, mulheres negras, esta-
mos lançadas aos mais graves riscos 
impostos por essa crise ambiental e 
precisamos estar no centro desse novo 
projeto de cidade. As zonas de sacrifí-
cio urbano, áreas de inexistência do 
debate ambiental e urbano estão ma-
joritariamente ocupadas por mulhe-
res negras e não-brancas chefes de fa-
mília, construindo-se aí a necessida-
de de assumirmos que o debate sobre 
racismo urbano, desigualdade sócio-
territorial andam irreversivelmente 
relacionadas.

Falar no fim do racismo é enfren-
tar esses atravessamentos e realida-
des urbanas racializadas, admitindo-
se aí que não há nada mais concreto 
no Brasil do que a territorialização do 
racismo e os impactos ambientais que 
promove.

“O ISBET atua 

há quase 50 anos 

proporcionando 

a inserção 

do jovem no 

mercado de 

trabalho”

“Pode-se 

compreender 

que a 

vulnerabilidade 

social tem 

dois aspectos 

primordiais: 

o material e o 

vínculo social”
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FábiaOliveira

PROGRAMA SEXTOU

E
sta coluna de seis leitores foi procurada 
pelo cantor Diego Baffi e o cineasta VH 
Simões, do canal ‘Cueca para 2’, no Youtu-

be, para revelar um suposto descumprimento 
de acordo da ex-BBB Marcela Mc Gowan. Se-
gundo relato dos youtubers, os dois teriam 
combinado de fazer uma série de vídeos para o 
quadro #SEXtou, que a médica ginecologista 
apresenta em seu Instagram e, em troca, se-
riam pagos com divulgação nas redes sociais da 
loura. No entanto, eles alegam terem começa-
do o serviço e, logo depois, Marcela e sua equipe 
teriam sumido do mapa.  

“Em maio deste ano fizemos um trabalho 
para a Marcela do BBB20 em permuta. Faría-
mos uma série de vídeos para o canal dela (o 
tal programa #Sextou que ela lançou depois) e 
em troca ela faria uma live, stories e divulgaria a 
gente no IG dela. Acontece que nós fizemos a 
filmagem e entregamos o vídeo da vinheta do 
programa, em um prazo apertadíssimo, além 
de termos feito todas as alterações que ela 
solicitou. Depois disso, ela sumiu. Nem ela e 
nem a irmã dela (assessora) respondem mais 
WhatsApp e a única vez que respondeu, disse: 
‘vou ver a minha agenda e te aviso’. Estamos 
nos sentindo enganados. Temos todas as con-

versas no WhatsApp, com áudios dela falando 
do vídeo, fotos de making of dela no nosso 
estúdio, a proposta enviada e aceita pela irmã 
dela”, conta a dupla.

A coluna então procurou a assessoria de 
Marcela Mc Gowan que, por sua vez, contou 
outra versão dos fatos. “Quando demos início 
ao projeto do ‘Sextou’ falamos com alguns 
fornecedores, entre eles, essa produtora. Na 
ocasião, eles fizeram um teaser para mostrar o 
trabalho, mas acabamos indo por outro cami-
nho. Não usamos o material que eles fizeram, 
não firmamos um contrato e não demos se-
quência a essa parceria. O nosso jurídico já foi 
acionado para discutir diretamente com o 
fornecedor, afinal, não queremos que nin-
guém se sinta lesado”, informa a equipe da 
médica.

Nós então procuramos VH Simões, através de 
WhatsApp, e pedimos as provas que o rapaz 
disse ter, como a tal proposta enviada e aceita 
pela irmã da Marcela, a Mariane Mc Gowan. 
Mas ele disse que não enviaria os prints e pro-
vas que tem, pois já estava alinhando tudo com 
a advogada da Marcela, que finalmente entrou 
em contato com eles, após esta coluninha 
questionar o caso. 
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O DJ Pedro Sampaio resolveu ser irônico ao comentar 

uma postagem de sua ex-affair, Gessica Kayane, a 

Gkay. A atriz compartilhou um vídeo em que aparece 

dando um beijinho no namorado, o youtuber Re-

zende, ontem, no Instagram, e Pedro escreveu ‘Meu 

casal’. Gkay não gostou da brincadeira por causa da 

polêmica de traição envolvendo Vitão, Luísa Sonza e 

o ex da cantora, Whindersson Nunes. “Já foi a sua vez”, 

rebateu Gkay em seguida. O clima de bom humor en-

tre os exs azedou de vez. O termo ‘meu casal’ ganhou 

destaque após as suspeitas de que Vitão teria furado 

o olho de Whindersson Nunes com Luísa Sonza. O 

cantor, que era amigo do casal, certa vez comentou 

‘meu casal’ em uma foto de Luísa e Whindersson, 

quando eles ainda eram casados. 

PEDRO SAMPAIO FAZ 

PIADA E GANHA PATADA

DIVULGAÇÃO

A apresentadora Leda Nagle admitiu o 
sufoco que passou ao ser diagnosticada 
com a Covid-19. Ela revelou ter feito três 
exames e que os dois primeiros deram 
negativos. “Senti medo de tudo. Ninguém 
fica bem numa situação dessas”, admitiu a 
jornalista de 69 anos. Recentemente, Leda 
foi desmentida pelo filho, Duda Nagle, ao 
dizer que teve sintomas leves. Leda ficou 
nove dias internada em uma unidade semi-
intensiva de um hospital no Rio. 
 Em casa, ela ainda se recupera. “Tomo 
antibiótico, corticoide, vitamina D, zinco e 
xarope. Aluguei equipamento de oxigênio 
e um aparelho de exercício para a 
fisioterapia respiratória. A doença é muito 
séria. Esse coronavírus não é uma 
gripezinha e o que me impressionou mais 
foi a quantidade de órgãos que a Covid-19 
mexe na pessoa. Por exemplo, eu nunca 
fui diabética, nunca tive nenhum 
problema com glicemia e agora eu tenho 
que tomar duas injeções na barriga para 
comer um arrozinho com frango”, revelou 
Leda Nagle.

LEDA ADMITE 

PERRENGUE 

COM A COVID-19

Ex-BBB Marcela Mc 

Gowan é acusada de 

descumprir acordo 

de permuta 
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ORGANIZA FESTÃO DE RÉVEILLON

EQUIPE DE PROMOTER FAMOSA 
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OEsta colunista estranhou ao 

receber um flyer de um festão 

de Réveillon, chamado Push, 

programado para acontecer 

em uma praia exclusiva de An-

gra dos Reis nos dias 29 e 31 de 

dezembro. Vão ter apresenta-

ções de vários DJs internacio-

nais e shows de Jam Blomqvist 

e as bandas Who Made Who 

e Birds of Mind, nomes bada-

lados no universo da música 

eletrônica. Claro que comida e 

bebida não vão faltar no mega 

evento organizado pela equipe 

de uma famosa promoter ca-

rioca. Só que ninguém explana 

muito porque vale lembrar que 

estamos ainda em plena pan-

demia do novo coronavírus e 

pega muito mal a divulgação 

da organização de uma festa 

com tantas pessoas morrendo 

por causa da Covid-19, não é 

mesmo?

DANI SUZUKI DEFENDE LETÍCIA 
SPILLER EM POLÊMICA
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Ex-participante da ‘Casa dos Artistas 3’,do SBT, Mar-

celo Mathias acredita que Biel e Jojo Todynho estarão 

na final de ‘A Fazenda’. O professor de Jiu-Jitsu torce 

pelo cantor, mas aposta que a dona do hit ‘Que Tiro 

foi Esse’ seja a vencedora do programa da Record.

“Gostaria que o Biel fosse o campeão porque ele en-

trou no reality com um preconceito dos outros partici-

pantes em relação a acontecimentos ocorridos antes. 

Biel ainda se mostrou um grande jogador vencendo 

as provas e administrando bem os conflitos. Só que 

Jojo tem um apelo popular muito grande aqui fora”, 

disse Marcelo Mathias.

Caetano é o nome do cachorrinho que acaba de chegar à casa do 
ator Rodrigo Phavanello e da apresentadora e modelo, Sabrina 
Paiva. O casal, que já contava com o carinho dos filhos peludos 
Bento e Sofia, agora dão muito amor ao novo mascote Caetano, que 
ao lado dos outros formam o ‘Trio Parada Dura’ da casa. Rodrigo e 
Sabrina amam pets e, ainda não descartam de terem, em breve, 
mais um novo membro pra animar ainda mais a vida do casal, que 
completou um ano de relacionamento. Hoje, eles estão noivos.

FAMÍLIA AUMENTOU

BIEL E JOJO NA FINAL
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POR AÍ
 n Júlio Luz dirige 

a leitura dra-
matizada hoje, 
às 17h, do texto 
‘Banheiro Fe-
minino’, comé-
dia de Regiana 
Antonini, indi-
cada ao Prêmio 
Mambembe de 
Melhor autora, 
por conta deste 
texto. Ingressos 
entre R$ 10 e R$ 
20 pela platafor-
ma Sympla.

Danni Suzuki saiu em defesa de Letícia Spiller, após a repercussão negativa 

de sua participação no programa ‘Reclame’, da Play FM 92,1, em que Spiller 

elogiou o ex-diretor da Globo, Marcius Melhem, e enfatizou a demora das ví-

timas em denunciá-lo. No bate-papo, a atriz chamou o humorista de “mártir” 

e disse que ele tinha bom coração.

 “Letícia, vi sua entrevista, super te entendi e concordei com cada palavra. 

Existem muitas pessoas confusas que distorcem informações para criar con-

flito. Parabéns pelo cuidado e paciência de explicar aqui novamente o que 

você falou para os que te compreenderam mal. Fique tranquila, você é uma 

mulher maravilhosa, inteligente, equilibrada, justa, muito amorosa e, clara-

mente, sensata. Good vibrations aí”, desejou Danni Suzuki à amiga.

LATINO PARA 2021

A EXPECTATIVA DE 

Latino lançou recentemente sua mais nova música no estilo bossa funk, 
intitulada ‘Deu Vontade’. O cantor contou à coluna o que espera de 2021. “Desejo 
que nossa vida volte ao normal e que possamos ter aprendido a lição de dar valor 
às pequenas bênçãos da vida. Quero trabalhar minha música nova e voltar ao que 
me faz mais feliz: cruzar o Brasil de ponta a ponta com minha nova turnê. Se Deus 
quiser em 2021 estarei trabalhando e levando o sustento de muitas famílias que 
dependem da minha agenda. Passamos muitos meses sem trabalho. O mercado 
do entretenimento foi o mais atingido pela pandemia.

DANIEL PINHEIRO

Separados há dois meses, Letícia Oliveira e o cantor Marlon conversaram sobre o divórcio depois da acu-
sação de   traição do sertanejo com uma ex-amiga da fisioterapeuta, Maria Clara Leal, que está grávida 
de cinco meses. Durante a conversa, Letícia se surpreendeu com a revelação do motivo de tantas pula-
das de cerca do sertanejo. “Ele disse que tem problema com sexo e que não consegue controlar o vício”.

A CULPA É DO VÍCIO EM SEXO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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BAÚ DE 

HOMENAGENS

“90 anos do grande mestre da 
TV, Silvio Santos merece todos 
os nossos aplausos por tudo 
o que construiu. Muitos vivas 
para mais um ano de vida 
querido Silvio! Sou sua eterna 
admiradora. Gratidão”

“Só posso ter muita gratidão pelo pai que 

tenho nesses 90 anos e um desejo enorme 

que Deus o preserve assim: alegre, vivaz, 

cheio de boas ideias, sabedoria e muito 

talento por muitos anos. Ele é o nosso 

grande presente!”

‘V
em pra cá, vem pra cá’ que hoje é dia de comemo-rar os 90 anos da pessoa que melhor representa o entretenimento na televisão brasileira. A trajetória de Senor Abravanel, nascido no Rio, já foi exausti-vamente contada nas últimas décadas, mas falar da história de Silvio Santos nunca é suficiente. Da infância humilde ao controle de uma das maiores emissoras do país, Silvio Santos continua, no auge da terceira idade, disputando espaço entre paixões e críticas.

O amor é atrelado à contribuição na comunicação brasi-leira. Do rádio à TV, Silvio inovou, batalhou, conquistou seu espaço e lançou diversas celebridades e sucessos. Com o tem-po, as inovações viraram clássicos, como o ‘Programa Silvio Santos’. A atração que leva o nome do apresentador está no ‘Guinness World Records’, o livro dos recordes, e é até hoje o programa de auditório há mais tempo no ar. Mesmo com a presença das filhas na programação, Silvio se recusa a se afastar da empresa mesmo aos 90. Aliás, já faz um ano que o apresentador não pisa nos palcos. Mas não foi por falta de vontade. Com a pandemia do novo coronavírus, Silvio tem se isolado em casa. 
No extremo oposto ao carinho, surgem, cada vez mais, as críticas ao comportamento do apresentador. Desde “as can-tadas”, consideradas assédio, a comentários racistas, transfó-bicos e machistas, Silvio não passa despercebido pelas novas gerações. Nos últimos cinco anos, a figuração do apresenta-dor nos noticiários é praticamente envolta em polêmicas. Amado ou odiado, é impossível ignorar Silvio Santos. E, em seus 90 anos, algumas das pessoas que tiveram suas trajetórias marcadas pelo apresentador fazem questão de prestar suas ho-menagens. Confira acima os depoimentos dos famosos e abaixo a linha do tempo do apresentador. 

JULIANA PIMENTA

juliana.pimenta@odia.com.br

Maior comunicador da TV 
brasileira, Silvio Santos comemora 
90 anos e recebe o carinho de 
famosos como Eliana e Ratinho. 
Relembre a trajetória do ‘patrão’, 
como é chamado o dono do SBT

“Silvio Santos, esse nome artístico é profético... Será que alguém já teve esse pensamento que eu tenho? Assim diz o Senhor Deus na Bíblia: sedes Santos porque eu sou Santo! O Senor Abravanel é um escolhido de Deus para fazer a diferença não só como o maior showman da América Latina, mas como um ser humano à imagem e semelhança de Deus! Amo! Amamos para sempre o Silvio Santos! Inigualável! Obrigada por todas as oportunidades e parabéns pelos 90 anos com saúde! Te amo!”

“Parabéns pelos seus 90 anos. 
Eu iniciei praticamente a minha 
carreira nos seus programas de 
televisão. Conheci você, vi a sua 
estreia e não esperava que você 
fosse chegar onde você chegou 
com todo o seu talento. Sendo 
um dos maiores animadores 
de televisão do mundo, não é 
do Brasil, é do mundo! E hoje 
eu me orgulho muito de ter me 
espelhado em você e você que me 
ensinou muitas coisas no início da 
minha carreira e que eu guardei 
com muito carinho. Obrigado por 
você existir, obrigado por você 
passar esse talento para todos 
nós animadores e apresenta-
dores, todos os que sonham em 
ser um Silvio Santos. Parabéns, 
e aguardo para quando fizer 100 
anos porque quero estar aqui 
homenageando você”

Raul Gil
Patrícia Abravanel

Eliana

“Eu só posso desejar muita saúde para que ele 
possa continuar trabalhando e nos trazendo 
muita alegria. Silvio Santos é um pai querido, 
um avô amado e um comunicador único. 
Parabéns pelos seus 90 anos repleto de vigor”

Ratinho

Mara Maravilha

Colaborou o estagiário Filipe Pavão

ARTE KIKO

14    SÁBADO, 12.12.2020  I  O DIA



Horóscopo

Pode pintar chance de trocar de emprego. Seu sexto 
sentido vai apontar gente falsa. A dois, a parceria vai 
crescer, tornando a relação duradoura. Poder de 
sedução em alta, aproveite.

As amizades contam com excelentes energias. Podem 
surgir novidades na conquista. Com o par, bom 
momento para fortalecer os laços e esquentar a 
relação sexual.

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: aldeia, celeiro, colado, cone, cova, dote, ledo, letra, lira, nova, 
ostra, parede, parte, poste, preto, reino, relevo, rosto, saldo, seco, sede, 
seleto, senil, sorte, tear, trenó, tropa, valor, veado, veleiro.

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

Vai sobrar disposição para se concentrar no serviço e 
adiantar algumas tarefas que estão pendentes. 
Paquera sem muitas novidades. Seu bom humor vai 
encantar a relação.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Vai sobrar disposição para se concentrar no serviço e 
adiantar algumas tarefas que estão pendentes. 
Paquera sem muitas novidades. Seu bom humor vai 
encantar a relação.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A família deve concentrar boa parte da sua atenção, 
alguém pode precisar de você. As chances de 
conquistar quem deseja aumentam bastante hoje. No 
romance, os laços se fortalecem.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai sobrar pique para colocar o papo em dia. Bom 
momento para esclarecer mal-entendidos com 
amigos e familiares. Não se espante se ganhar 
admiradores. Diversão a dois.

VIRGEM
23/8 a 22/9

O dinheiro vai entrar, mas será preciso um esforço 
maior da sua parte para conquistar essa grana. A 
paquera promete ser animada. No amor, deixe a 
possessividade de lado.

LIBRA
23/9 a 22/10

Mostre que você tem criatividade para curtir com os 
amigos, mas lembre-se de se cuidar! Você e seu bem 
vão se entender hoje e deixar as brigas de lado. 
Capriche no romantismo ao lado do par.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode faltar disposição para sair. Deve encher o bolso 
se agir discretamente. Lance proibido pode se tornar 
sedutor. Aposte na confiança na relação, procure 
dialogar mais.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

As amizades estão em alta e você vai se divertir se 
reunir o pessoal, mas não descuide da saúde. 
Romance está com a sintonia em alta. Paquera 
enfrenta altos e baixos hoje.

Vai colocar o trabalho em primeiro lugar, olhe com 
carinho para suas ideias ambiciosas e comece a 
colocá-las em prática. Sair da rotina agita a relação. 
Conquista anda devagar.

Os amigos estarão ao seu lado para o que der e vier, se 
abra mais com eles. Aposte na criatividade a dois. 
Uma paquera nas redes sociais pode resultar em uma 
nova paixão.

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

 Prior faz 
homenagem a 
Babu Santana
Mais que amigos, brothers! O ex
-BBB Felipe Prior enviou mensa-
gem de carinho a Babu Santana, 
que completou 41 anos na quin-
ta-feira. O influencer fez questão 
de se declarar ao ex-companheiro 
da 20º edição do ‘Big Brother Bra-
sil’, da Globo, e encantou os fãs da 
amizade dos dois.

“Acharam mesmo que eu ia es-
quecer? Hoje é dia desse cara in-
crível que 2020 e o BBB trouxeram 
para a minha vida. Valeu por tudo, 
paizão. Máximo respeito por você. 
Feliz aniversário!”, escreveu ele no 
Instagram.

Novelas

FLOR DO CARIBE

 N Ester encontra fotos, joias e obje-
tos roubados e conta a Samuel que 
Alberto e Dionísio planejam levar as 
relíquias para fora do Brasil. Alberto 
percebe que Ester não está em 
casa. Dom Rafael avisa a Cassiano 
que o avião de Alberto transportará 
uma carga contrabandeada.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

 N Apolo aceita viajar para Miami. 
Adriana o incentiva a esquecer Tan-
cinha e focar em sua carreira. Rodri-
go defende Francesca de uma briga. 
Shirlei tenta convencer Francesca 
a dar aulas de dança para Rodrigo. 
Aparício pede que Agilson se passe 
por presidente do Grand Bazzar.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

A FORÇA DO QUERER

 N Joyce vê os recados de Eugênio 
para Irene. Ritinha avisa a Zu que 
vai para Niterói. Eugênio chega para 
o almoço com Joyce. Marilda conta 
para Ritinha que a mãe de Zeca 
está viva. Joyce se enfurece ao ver 
Eugênio e o expulsa de sua casa. 
Silvana se esconde de Eurico.

 21h30 | GLOBO | 14 anos 

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

GLOBO
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