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Eduardo Paes afirmou que prefeitura trabalhará em conjunto 

com o plano nacional de imunização. Amanhã, o prefeito 

eleito se reúne com o presidente Jair Bolsonaro.  P. 3

Plano do 
Rio contra 
covid e para 
vacina sai 
antes do 
Réveillon

MENGÃO 
ATROPELA 

O SANTOS

Goleada por 4 
a 1 sobre time 

paulista, no 
Maracanã, teve 

atuação decisiva 
de Gabigol P. 8
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Eunice Veiga, de 59 anos, estava na cozinha 
de casa, quando um tiro a atingiu. Duas outras 
pessoas ficaram feridas. RIO DE JANEIRO. P. 7

Bala perdida mata 
cantora gospel 
em São Gonçalo

RIO DE JANEIRO, P. 4

COM O VERÃO 
CHEGANDO, 
VEJA COMO 
ECONOMIZAR 
NA CONTA DE 
ENERGIA 

CENTRO 
HISTÓRICO,  
LEOPOLDINA, 
ZONA NORTE E 
LAPA SERÃO 
REVITALIZADOS

ECONOMIA, P. 10

Em comunidades de São Gonçalo, 
provedores do serviço são ameaçados 
e obrigados a pagar taxas a traficantes. 
Funcionário de uma empresa chegou a 
ser amarrado a poste.  P. 6
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STF DÁ 48 HORAS PARA 
MINISTRO INFORMAR QUANDO 
COMEÇA VACINAÇÃO.  P. 9

DIVULGAÇÃO

Inspirado na 
astrologia, rapper 

Xamã lança álbum 
com participações 

especiais, como a 
de Luisa Sonza.  

P. 14O
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Tricolor vencia 
por 1 a 0 

quando, nos 
acréscimos, o 

Cruzmaltino fez 
seu gol. P. 8
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

das, um plano estratégico, o “Niterói que que-
remos”, cujo objetivo é transformar a cidade no 
melhor lugar para viver e ser feliz nos próximos 
20 anos. Foram resgatados o orgulho e a con-
fiança da população. A vitória retumbante por 
62% a 9% contra o segundo colocado expressa 
esse reconhecimento e desejo de que a cidade 
siga avançando. Axel é preparado, íntegro e vai 
realizar uma excelente administração.

 n Nos últimos 4 anos, polêmica e até prisão. 
E, agora, o senhor é até cotado para o go-
verno do Estado... Que virada, hein. Qual 
será o futuro político de Rodrigo Neves?

 L Nesse processo, eu nunca fui ouvido e o Mi-
nistério Público Federal deixou claro que não 
havia qualquer elemento de corroboração na 
ilação e na acusação infundada que sofri. O 
Tribunal de Justiça fez justiça em seu cole-
giado ao devolver o mandato conferido por 
milhares de cidadãos, um mandato que não é 
meu, mas da população que me elegeu e ree-
legeu prefeito, através do voto de milhares de 
cidadãos. E fez justiça também ao arquivar, 
sem sequer aceitar a denúncia, as acusações 
de formação de quadrilha e organização cri-
minosa, que ensejaram a violência inominável 
que sofri com a minha família. Sinceramente, 
meu desejo é me dedicar à vida pessoal, ao ofí-
cio da sociologia e a estar mais com a família, 
que se sacrificou ao longo dos últimos anos. 
Fico honrado de ser lembrado como eventual 
candidato a governador e acredito que isso se 
deve, sobretudo, ao trabalho e resultados na 
administração de Niterói, mas meu objetivo é 
me dedicar mais à família e à sociologia.

 n Pra fechar, o que você espera de 2021 
para a cidade e o povo de Niterói?

 L Niterói fez o seu dever de casa nos últimos 
anos e hoje tem capacidade de investimento e 
planejamento muito bem estruturados, além 
de uma equipe qualificada e motivada. Niterói 
vai seguir avançando como referência positiva 
em qualidade de vida, segurança pública, reto-
mada da economia e sustentabilidade.

Na última semana, todo mundo 
acompanhou o acordo da Prefeitura 
de Niterói com o Instituto Butantan 

para a compra de mais de 1 milhão de doses 
da vacina Coronavac. E a coluna conversou 
com o prefeito da cidade, Rodrigo Neves, 
que já começa a se despedir do cargo.

Ele saiu na frente

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

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

DIVULGAÇÃO / DOUGLAS MACEDO

As mais lidas
Online

Silvio Santos se 
surpreende com presente 
das filhas pelos 90 anos

FÁBIA OLIVEIRA

Traficantes do Morro 
do Urubu cobram 

taxas de moradores  
e expulsam quem  

não pagar
RIO DE JANEIRO

Filho diz que cantora 
morta por bala perdida 

estava animada  
com seu casamento

RIO DE JANEIRO

Vamos 
começar a 
conversar 
sobre temas 
de interesse 
da cidade 
tanto com o 
presidente 
como com o 
governador”
EDUARDO PAES,

Prefeito eleito do Rio

PRÓXIMOS PASSOS

 n A morte do vereador Car-
los Boechat entristeceu a po-
lítica. As atenções agora se 
voltam para Felipe Peixoto. 
“Peço orações pela recupera-
ção do meu pai, Paulo Sérgio, 
minha mãe, Maria Cristina, e 
todos os enfermos”. 

InformedoDia

 n O presidente do PSDB, 
Paulo Marinho, comparti-
lhou com amigos um vídeo 
produzido durante a campa-
nha presidencial em que Jair 
Bolsonaro é categórico que 
não praticará a velha política 
do “toma lá, dá cá”. “A propó-
sito, esse vídeo não foi vei-
culado durante a campanha, 
trata-se de material inédito 
e bem oportuno!”, escreveu 
Marinho.

BOLSONARO 
E O “TOMA LÁ, 
DÁ CÁ”

DIVULGAÇÃO

Empresário Paulo Marinho

DANIEL CASTELO BRANCO

CORONAVÍRUS 
PREOCUPA NITERÓI

CRÉDITO EM 
PARCELAS

Alerj vota projeto 

do Poder Execu-

tivo que institui 

programa especial 

de parcelamento 

de créditos tribu-

tários do Estado 

do Rio relativos 

ao ICMS, inscritos 

ou não em Dívida 

Ativa, até 31 de 

agosto deste ano.

n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia n e-mail: informe@odia.com.brNuno Vasconcellos
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Eduardo Paes e sua equipe na 
primeira reunião neste domingo

Importante estarmos preparados para medidas mais rígidas no com-
bate à Covid-19. A vacina tomou os noticiários, e deve tomar mesmo, 
mas a consciência individual e as medidas impostas não devem espe-
rar virar o ano, como foi com o Carnaval.

A partir de janeiro, empresários não contarão mais com o auxílio do go-
verno para pagar funcionários. Novamente, aluguéis devem ser negocia-
dos para evitar novas baixas e demissões. O mesmo vale para moradias 
e escolas. A feira das famílias já está doendo o suficiente no bolso.

Eduardo Paes 
cria pontes 
importantes
O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), montou o 

seu governo essa semana. Ele reconhece que vive-se 
uma “circunstância complexa, afinal tem a questão 

da pandemia, que é absoluta prioridade. E a experiência do 
Daniel Soranz (futuro secretário municipal de Saúde) vai nos 
ajudar muito nisso. Nós temos o desafio das finanças. O Pedro 
Paulo (novo secretário de Fazenda) já está bem avançado, já 

trabalhando em Brasília junto com a própria equipe econômi-
ca do governo federal para tentar encontrar caminhos para a 
vida não ser tão dura. A mensagem principal é, que tem pro-
blema, todo mundo sabe, vamos deixar muito claro a situação 
e a circunstância, como nós estamos encontrando as coisas, 
mas vamos olhar para frente. Não espere de mim um Crivella, 
reclamando da vida o dia inteiro. Claro que a gente vai ter diag-
nóstico, apresentar as coisas. Vamos auditar aquilo que tiver 
que auditar. Mas nosso papel é olhar para frente”, disse ele.

ENCONTRO COM O PRESIDENTE
Amanhã Paes terá uma reunião com o presidente Jair Bolso-
naro. Durante a campanha, ele disse que “bateria continên-
cia para Bolsonaro em favor do Rio de Janeiro”. Agora eleito, 
Paes explicou que é hora de diálogo. “Vamos começar a con-
versar sobre temas de interesse da cidade. É importante que 
a gente estabeleça essa relação. Tenho conversado muito 
com o governador Cláudio Castro. Eu disse isso na campa-
nha. Acabou a eleição, vamos trabalhar”.

 n ISABELE BENITO: Niterói tem sido refe-
rência para outras cidades em relação ao 
combate à pandemia. Qual a razão disso, 
o segredo?

 LRodrigo Neves: Desde o início, Niterói traba-
lhou com base na ciência e nas melhores expe-
riências internacionais para o combate do coro-
navírus. Por meio de um gabinete de crise, coor-
denado diretamente pelo prefeito, e integrando 
várias áreas como saúde, desenvolvimento eco-
nômico e ordem pública, foram implementadas 
várias ações sanitárias de ampliação da reta-
guarda hospitalar, renda básica às famílias mais 
vulneráveis e apoio direto à pequenas empresas, 
o que preservou milhares de empregos. A gestão 
responsável e transparente possibilitou a imple-
mentação dessas ações com agilidade, confiança 
e também engajamento dos niteroienses, que 
aderiram aos protocolos.

 n Como vai funcionar esse processo de 
vacinação?

 L A cidade assinou um acordo de cooperação 
com o Butantan em julho e desde agosto é o 
único município do Rio de Janeiro, e um dos 
12 do Brasil, que participa do esforço mun-
dial pela vacina. Os testes da fase 3 contaram 
também com a supervisão dos técnicos da Se-
cretaria Municipal de Saúde e da Fiocruz. Os 
resultados foram muito positivos! Em função 

disso e por ter uma excelente cobertura de 
atenção básica dos médicos de família, em 
todos os bairros, e por sua capacidade de in-
vestimento, serão investidos R$ 57 milhões. O 
plano de vacinação é muito importante para 
Niterói, entretanto, destaco a importância do 
Plano Nacional de Imunização, para garantir 
que todos os brasileiros, de todas as cidades, 
sejam imunizados. É fundamental o engaja-
mento e coordenação do Ministério da Saúde.

 n O sr. elegeu seu sucessor ainda em primei-
ro turno, com mais de 60% dos votos. Ele 
vai continuar com o seu plano de gestão?

 LNosso governo hoje conta com quase 90% de 
aprovação da população, que reconheceu a dedi-
cação, planejamento e amor dedicado à Niterói 
por mim, por Axel Grael (atual vice e prefeito 
eleito) e toda equipe nesses últimos anos. Em 
2012, Niterói era uma cidade endividada, com 
orgulho ferido pela tragédia do Bumba em 2010, 
que não tinha planejamento de médio e longo 
prazos. Hoje, tem as contas públicas organiza-
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PLANO DE COMBATE À COVID 

ANTES DO RÉVEILLON 
Eduardo Paes anunciou que estratégias serão apresentadas ainda este ano, na 
segunda reunião com o secretariado; ideia é que população carioca seja imunizada

O 
prefeito eleito do Rio 
de Janeiro, Eduardo 
Paes, vai iniciar a sua 
gestão, a partir de 1º 

de janeiro de 2021, com um 
plano de combate à covid-19 
no município já traçado. Paes 
anunciou ontem à imprensa, 
após a primeira reunião com 
o seu futuro secretariado, que 
as medidas para o enfrenta-
mento à pandemia serão apre-
sentadas no próximo encontro 
que ele terá com os integran-
tes do alto escalão do seu go-
verno - que ocorrerá antes do 
Réveillon. O detalhamento 
dessas ações será feito por Da-
niel Soranz, que comandará a 
Secretaria de Saúde.

“A nossa próxima reunião 
de secretariado vai aconte-
cer antes do Réveillon para 
o secretário de Saúde, Daniel 
Soranz, apresentar o nosso 
plano de combate à covid. 
Essa vai ser a nossa respon-
sabilidade transversal de 
toda prefeitura e a gente vai 
entrar com mais detalhes 
nisso. Vamos anunciar me-
didas concretas no comba-
te à covid-19 e trabalhar no 
plano nacional de imuniza-
ção. O secretário já está tra-
balhando para isso”, decla-
rou o futuro governante ao 
ser questionado se pretende 
comprar vacinas para a po-
pulação carioca. 

O prefeito eleito pediu que 
os moradores da cidade fi-
quem em casa para evitar a 
propagação do vírus: “Quero 
aqui já fazer o papel de lide-
rança política, de gestor da ci-
dade. Essa questão da covid 
não está simples, tem as difi-
culdades de leitos que a gente 
enfrenta agora, mas tem uma 
questão que é cultural”.

Paes fez mais apelos e pe-
diu atenção redobrada da 
população mais jovem e de 
idosos: “Meu apelo aqui, des-
de já, como prefeito eleito, 
é que pessoas mais velhas 
não saiam de casa, que se 
preservem. Todos têm que 
estar atentos, até os mais jo-
vens, que já pegaram a doen-
ça, têm que usar máscaras e 
manter o zelo com o distan-
ciamento social”.

“Não adianta achar que 
um governo vai entrar no dia 
1º de janeiro e vai fazer um 

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares@odia.com.br

CLÁUDIO CASTRO

 N O governador em exercício 
do Rio, Cláudio Castro, afirmou 
ontem que o estado comprará 
freezers para receber os imu-
nizantes da Pfizer. A vacina da 
farmacêutica norte-america-
na exige um armazenamento 
em temperaturas de abaixo de 
-70º C, o que torna a operação 
mais complexa.

Castro disse que quer o es-
tado “preparado” para quando 
os imunizantes chegarem. “Essa 
semana já estamos comprando 
os freezers que a vacina da Pfi-
zer precisa, para que, na hora 
em que essa vacina estiver dis-
ponível, o Rio de Janeiro tenha 

condições de recebê-la. Para 
isso, temos que estar logistica-
mente preparados”, declarou. 
“Estamos preparando a ques-
tão de logística e estrutura para 
distribuir o mais rápido possível 
à população”, garantiu.

O anúncio da compra dos 
freezers foi feito durante inau-
guração do Monumento em 
Memória às Vítimas do Holo-
causto, no Morro do Pasmado, 
em Botafogo. O evento contou 
ainda com a presença do pre-
feito Marcelo Crivella. O espaço 
homenageia os 6 milhões de 
judeus assassinados durante a 
Segunda Grande Guerra.

Eduardo Paes 
reuniu pela 

primeira vez seu 
secretariado e, 

depois, anunciou 
trabalho para o 

combate à covid

ESTEFAN RADOVICZ

Estado comprará freezers para 
armazenar vacina da Pfizer

milagre ou impor uma série 
de restrições, que se a popu-
lação não colaborar, não va-
lem de nada”, afirmou. 

Ele, inclusive, tem agenda 
com o presidente a Jair Bol-
sonaro amanhã, em Brasília, 
para falar de “temas de inte-
resse da cidade”. A vacinação 
contra o novo coronavírus 
será um dos assuntos.

INTEGRIDADE E FINANÇAS 
A reunião da cúpula da futura 
administração foi em um ho-
tel em Copacabana, na Zona 
Sul. As pautas prioritárias fo-
ram as finanças da cidade e in-
tegridade no governo. Pedro 
Paulo, que será o secretário 

de Fazenda, e Marcelo Cale-
ro, que assumirá a Secretaria 
de Governo e Integridade Pú-
blica, foram os responsáveis 
pelas apresentações dos pri-
meiros projetos. 

Paes anunciou novos nomes 
do secretariado. Para a Secre-
taria da Terceira Idade, o ve-
reador Junior da Lucinha (PL); 
para a Ciência e Tecnologia, o 
vereador Willian Coelho (DC); 
e na pasta de Habitação, Fabio 
Coutinho. Brenno Carnevale, 
anunciado antes como subse-
cretário de Integridade Públi-
ca, assume a Ordem Pública. 
O nome de Daniel Bucar como 
procurador-geral do Municí-
pio também foi confirmado.

 > Segundo Marcelo Ca-
lero, a gestão de Paes vai 
adotar medidas para ga-
rantir a transparência em 
todas as negociações com 
empresas e fornecedores. 

“A prefeitura vai adotar 
uma série de mecanismos. 
Haverá um novo portal de 
transparência, um novo có-
digo de ética, ou seja, uma 
série de medidas muito 
concretas que vão fazer 
com que a prefeitura se 
torne referência em inte-
gridade pública”, explicou. 

Uma outra ação será o 
questionário com quase 
40 perguntas que secretá-

rios e subsecretários terão 
que responder. 

“É para todo o primei-
ro escalão. A ideia é que 
a gente possa fazer um 
diagnóstico para além 
dos documentos formais. 
Queremos entender as re-
lações que os secretários 
têm. Não é uma postura 
‘policialesca’. É para ter-
mos de fato uma análise 
das relações que os diri-
gentes municipais têm, 
seja para identificar pos-
síveis conflitos de interes-
se ou algum ponto na sua 
vida pretérita que precise 
de atenção”, explicou.

‘Referência em integridade’

Meu apelo aqui, 
desde já, como 
prefeito eleito do 
Rio, é que pessoas 
mais velhas não 
saiam de casa, que 
se preservem”

EDUARDO PAES, prefeito 
eleito do Rio

Cláudio Castro divulgou ontem a compra de freezers para o armazenamento da vacina da Pfizer

RAFAEL CAMPOS
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Público-Privadas com Pessoas), 
para requalificar os centros de 
bairro próximos aos corredores de 
transporte de alta capacidade. De-
senvolver o uso do solo de modo 
eficiente e gentil, tanto permitin-
do novos potenciais construtivos e 
exigir melhor espaço público, áreas 
verdes, mais habitação social, mais 
espaços culturais e cívicos. Mais lu-
gares para as crianças brincarem. 
Iremos utilizar os recursos do Esta-
tuto das Cidades para incentivar o 
desenvolvimento comunitário. Ter 
um Plano Diretor mais objetivo, 
claro, acessível a todos, com mais 
instrumentos de financiamento da 
infraestrutura urbana e da habi-
tação, melhor uso do solo urbani-
zado, maior restrição à expansão 
urbana, buscando tanto preservar 
natureza, e até mesmo atividade 
agrícolas, criando um cinturão ver-
de para o Rio, como incentivar  a 
produção de habitação bem loca-
lizada na cidade. E, obviamente, 
avançar na consolidação do Porto 
Maravilha e na ocupação residen-
cial do Centro Histórico. E aproxi-
mar a moradia dos empregos.

 N O prefeito eleito, Eduardo 
Paes, falou que um dos seus 
maiores desafios será revitali-
zar o Centro do Rio. Que áreas, 
especificamente, vão passar por 
essa repaginada?

 L Todas as vias por onde passa o 
VLT são prioritárias. Além disso, 
onde já existe presença residencial 
é necessária melhor atenção em 
termos de serviços públicos - Cruz 
Vermelha, Cidade Nova, Saúde, 
Gamboa e Glória. Do mesmo modo, 
o crescimento dos cortiços e a atua-
ção dos movimentos de moradia 
já são indicadores importantes do 
Centro como lugar relevante para 
a moradia do trabalhador. Preci-
samos também incentivar retrofit 

 N Quais serão as prioridades da 
secretaria?

 L Primeiro, fortalecer o sistema 
de planejamento urbano do mu-
nicípio, organizando e integrando 
dados para melhor formulação de 
legislação urbana, visando mitigar 
riscos e aumentar oportunidades. 
Desenvolver um sistema robusto 
e transparente de planejamento 
e de gestão do uso do solo, perse-
guindo justiça espacial, urbanismo 
ecológico e prosperidade urbana. 
Sinteticamente: Reduzir desigual-
dades sócio-espaciais e planejar 
uma cidade boa para as crianças 
pois assim é também uma cidade 
boa para todos.

 L Como por exemplo, em Seguran-
ça Pública, vamos usar dados do IS-
P-Geo e do MP em Mapas e prepa-
rar ações de melhorias do ambiente 
urbano pois é o terceiro elemento 
da violência urbana: vítima, ofen-
sor e ambiente. Do mesmo modo, 
ofertar dados para os institutos de 
segurança. Vamos identificar com 
clareza onde estão os riscos sociais 
do Rio. Onde está concentrada a 
vulnerabilidade social. Usar dados 
do IPP e do programa de saúde da 
família para estruturar ações de 
assistência ou até mesmo de me-
lhorias habitacionais. E mapear e 
prever estresses climáticos e pla-
nejar ações de adaptação e resposta 
por meio de novas infraestruturas 
verdes: aumento das áreas permeá-
veis, jardins de chuva, arborização 
urbana, e sistemas mais integrados 
de mitigação de risco.

 L Já pelo lado das oportunida-
des: requalificar a Macro Zona In-
centivada, com especial atenção 
aos bairros da Leopoldina e aos 
territórios com pior IDH. Desen-
volver mini-Operações Urbanas 
Consorciadas, ou PPPP (Parcerias 

MARTHA IMENES

martha.imenes@odia.com.br

ENTREVISTA WASHINGTON FAJARDO, FUTURO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO URBANO

‘Vamos 
aproximar a 
moradia dos 
empregos’, 
diz Fajardo

e bom aproveitamento de vazios 
urbanos. O Rio possui muitos imó-
veis de propriedade pública na 
área central e eles são estratégicos 
para criar uma onda de moradia 
na Área de Planejamento 1, que é 
a região com maior concentração 
de empregos formais da região 
metropolitana.

 N Depois do Centro outras áreas 
da cidade serão revitalizadas? 
Se sim, quais?

 L Bairros da Leopoldina são tam-
bém primários, assim como a re-
vitalização da Avenida Brasil. E 
claramente precisamos inovar 
para melhorar a qualidade de vida 
nos grandes complexos de fave-
las, como a Maré e o Complexo do 
Alemão.

 N O jornal O DIA tem mostrado 
a situação de abandono do Rio, 
como população em situação de 
rua crescente, lixo acumulado - 
aliás faltam lixeiras -, fios para 

todo lado, desordem urbana... 
Para dar conta de tanta deman-
da, a secretaria planeja ação 
integrada com outras pastas?

 L Sim. Planejamento é integração 
e dados em via de mão dupla, cap-
turar e fornecer. Tratar dados. Cru-
zar informações, mas também não 
perder de vista a observação con-
textual. Um urbanismo que tam-
bém anda pela cidade e é sensível 
aos lugares e às pessoas. Queremos 
ser o principal apoio de outras pas-
tas, especialmente transporte, ha-
bitação, saúde, educação, cultura 
e desenvolvimento econômico. 
Estamos também pensando em 
como ser um centro de apoio aos 
subprefeitos.

 N Citando especificamente 
o Centro do Rio, encontra-
mos vários prédios em situa-
ção precária na Lapa, alguns 
oferecem risco a quem passa 
na calçada, é comum os re-
bocos caírem. A secretaria 

Vamos 

identificar 

com clareza 

onde estão 

os riscos 

sociais do Rio. 

Onde está 

concentrada 

vulnerabi-

lidade social”

Iremos 

utilizar os 

recursos do 

Estatuto das 

Cidades para 

incentivar o 

desenvolvi-

mento 

comunitário”

 >O RIO DE JANEIRO PADECE com o abandono, isso não é segredo para nin-
guém... Falta iluminação, asfaltamento, ordenamento urbano, habitações 
populares, incentivo ao turismo e sobra: lixo para todos os lados, prédios 
quebrados, fachadas caindo, população em situação de rua crescente, de-
sordem urbana, e por aí vai. A lista é grande! Para dar conta de tantos pro-
blemas, que não podem ser resolvidos por uma única secretaria, o prefeito 
eleito Eduardo Paes (DEM-RJ) reuniu um staff de peso (veja ao lado). À 
frente da Secretaria de Planejamento Urbano estará o arquiteto e urbanis-
ta Washington Fajardo, de 48 anos, paulistano radicado no Rio. “Não tive 
a felicidade de nascer no Rio, mas escolhi a cidade para viver”, diz o futuro 
secretário. Em conversa com O DIA, Fajardo contou as boas novas: não só 
o Centro Histórico vai passar por revitalização, os “braços” da Prefeitura do 
Rio vão chegar neste primeiro momento à Zona da Leopoldina, Zona Norte 
e também da Cruz Vermelha à Glória, passando pela Lapa. Para dar conta 
de tanto trabalho as secretarias vão trabalhar em conjunto para resolver 
todas essas questões da cidade, o Planejamento Urbano será, como Fajardo 
mesmo define, uma área meio. Entre outros projetos estão a entrada dos 
serviços da prefeitura, como urbanização, saúde, educação e cultura, em 
áreas conflagradas. Os Distritos Industriais da cidade, abandonados desde 
que foram criados, vão ser observados bem de perto. E como dar conta de 
tanta coisa com o caixa baixo? Por meio de Parcerias Público-Privadas (e 
Pessoas), explicou. “Serão muitos desafios, mas estou animado porque é um 
trabalho de qualidade e a cidade precisa disso”, afirmou.
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FOTOS BETH SANTOS

fará um mapeamento dessas 
construções?

 L Muitos destes dados já existem na 
prefeitura, como por exemplo no 
programa Centro Para Todos, que 
eu coordenei no passado. Mas tam-
bém existem pesquisas das univer-
sidades, como o IPPUR, além dos 
movimentos de luta pela moradia, 
ou da Defensoria Pública. Seguran-
ça é sempre a prioridade.

 N É uma tendência mundial as 
habitações próximas ao local 
de trabalho. Apartamentos me-
nores, como lofts, por exemplo. 
No Centro do Rio vários prédios 
estão abandonados, ou fechados. 
A secretaria pretende adotar 
essa tendência?

 L Claro. O Rio precisa estar mais 
próximo do que outras capitais bra-
sileiras já estão fazendo. A reabili-
tação de prédios é também uma po-
lítica ambiental e fazer do Centro 
do Rio uma região de baixa pegada 
de carbono.

 N Ainda sobre habitação, existe 
algum projeto de habitações so-
ciais para que as pessoas possam, 
a baixo custo, dormir e tomar 
banho? Muitos trabalhadores 
informais, principalmente neste 
período de pandemia, não con-
seguem sequer dinheiro para 
retornar para casa e acabam se 
abrigando nas marquises.

 L Iremos ajudar a Assistência So-
cial em tudo que ela precisar no que 
toca a dados e mapeamentos, mas 
quem define a política é a pasta.

 N Temos no Rio distritos indus-
triais que sofrem com aban-
dono, são ruas esburacadas, 
sem iluminação, sem calçadas, 
sem abrigos de ônibus e outras 

questões que abrangem não 
só planejamento urbano, mas 
também infraestrutura. A se-
cretaria pensa em fazer alguma 
ação nessas regiões?

 L Sim. Veja, o solo já urbanizado, 
isto quer dizer, com infraestrutu-
ra, com proximidade à oferta de 
transporte de alta capacidade, é 
sempre prioritário e precisa fun-
cionar com riqueza coletiva. Pelo 
seu aproveitamento, transforma-
ção, intensidade de uso, ele deve 
também gerar valores coletivos: 
urbanidade, espaços de encontro, 
áreas verdes, lugares bons para as 
crianças. Os distritos industriais 
depreciados precisam de incenti-
vos para se reconverterem, tanto 
em regiões como em complexos 
edificados pelo seu grande porte. 
São uma categoria urbana espe-
cial, ou como zonas, como pré-
dios, e terão atenção sim.

 N O Boulevard Olímpico está em 
condições precárias, e também 

é comum ver pessoas ocupando 
até os trilhos na Rio Branco, ha-
verá revitalização e ordenação 
nessas áreas?

 L Os serviços públicos de lim-
peza, iluminação, conservação 
e manutenção são a mágica da 
melhoria da percepção da cidade. 
Sempre. Recuperar a reputação 
dos lugares como bons lugares 
é fundamental para avançar em 
medidas de reabilitação urbana. 
A pandemia trouxe um impacto 
contundente nas economias de 
aglomeração e precisa também 
de respostas ousadas.

 N Por fim, o que esperar dos pri-
meiros 100 dias de gestão?

 L Um plano de reabilitação de es-
paços públicos ligados a centros 
de atividades econômicas - ruas de 
compras, concentração de comér-
cio e serviços, por meio de técnicas 
de urbanismo tático e de interven-
ções reparadoras.

Todas as 

vias por 

onde passa 

o VLT são 

prioritárias. 

Além disso, 

onde já existe 

presença 

residencial 

é necessária 

melhor 

atenção 

em termos 

de serviços 

públicos 

- Cruz 

Vermelha, 

Cidade 

Nova, Saúde, 

Gamboa e 

Glória”

O Rio possui 

muitos 

imóveis de 

propriedade 

pública na 

área central 

e eles são 

estratégicos 

para criar 

uma onda de 

moradia”

CONFIRA

SECRETÁRIAS E 
SECRETÁRIOS

Governo e Integridade 
Pública -  Marcelo Calero 

Saúde – Daniel Soranz 

Fazenda, Planejamento e 
Controladoria - Pedro Paulo 

Ação Comunitária - Marli 
Peçanha 

Conservação - Anna Laura 
Secco 

Juventude - Salvino Barbosa 

Mulher - Joyce Trindade 

Planejamento Urbano -  
Washington Fajardo 

Assistência Social e 
Direitos Humanos – Laura 
Carneiro 

Transporte – Maína 
Celidonio 

Esportes – Guilherme 
Scheleder 

Infraestrutura – Kátia Souza 

Educação – Renan Ferreirinha 

Turismo - Cristiano Beraldo 

Cultura - Marcus Faustini 

Desenvolvimento 
Econômico, Inovação e 
Simplificação - Chicão 
Bulhões  

Desenvolvimento 
Sustentável e Defesa do 
Meio Ambiente – Eduardo 
Cavaliere 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS/
EMPRESAS PÚBLICAS

Presidente da Riotur - 
Daniela Maia 

chefe executivo do Centro 
de Operações Rio (COR) – 
Bruno Ramos 

SUBPREFEITOS

Zona Norte - Diego Vaz 

Zona Sul - Ana Ribeiro  

Centro - Leandro Pavão 

Zona Oeste - Edson Menezes, 
Edinho 

Jacarepaguá – Talita 
Galhardo 

Barra – Raphael Lima 

Grande Tijuca - Wagner Coe 

Ilhas (Ilha do Governador, 
Paquetá e Fundão) - 
Rodrigo Toledo
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Estamos escolhendo 
um time de muita 
capacidade e energia 
para cumprir com essa 
tarefa de recuperar o 
Rio e reconstruir essa 
cidade”, EDUARDO PAES, 
prefeito eleito do Rio
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Em São 
Gonçalo, 
tráfico taxa 
até internet

Exploração de empresas é 
tema do segundo capítulo da série 
sobre narcomilícia

DIVULGAÇÃO / POLÍCIA CIVIL

Polícia Civil faz seguidas operações no Complexo do Anaia à procura de criminosos

“J
á tive um carro da 
empresa incendiado. 
Também já aconte-
ceu de amarrarem 

um funcionário no poste, no 
Jardim Miriambi e no Anaia. 
Então, não tenho outra opção, 
a não ser pagar”. Esse é o re-
lato de um empresário, dono 
de uma provedora de internet 
para diversos bairros de São 
Gonçalo, na Região Metro-
politana do Rio, que teve fun-
cionários seus agredidos por 
traficantes ligados à facção 
Comando Vermelho (CV), que 
obrigam o pagamento de ta-
xas de segurança para permitir 
que o serviço seja instalado nas 
comunidades. Os pagamentos 
chegam a R$ 3 mil por mês.

Essa prática de extorsão, 
que era originalmente usa-
da por organizações de mi-
lícia é o tema do segundo 
capítulo da série do O DIA 
sobre narcomilícia. 

De acordo com a Polícia 
Civil, comerciantes e empre-

sários de vários bairros têm 
sido obrigados a pagar taxas 
aos traficantes para poderem 
trabalhar. Quando o paga-
mento não é feito, os crimino-
sos aterrorizam a população 
com ameaças de represálias.

“Todas as localidades 
onde tem o tráfico eles não 
permitem que a gente traba-
lhe sem pagar uma taxa. E 
se a gente não paga, eles são 
violentos, bastante agressi-
vos mesmo”, contou o dona 
da provedora de internet, 
que prefere não se identifi-
car. Além do Jardim Miriam-
bi e Anaia, ele também tem 
pontos de internet no Jar-
dim Catarina. 

Com medo desta situa-
ção, o empresário afirma que 
pensa em parar de trabalhar 
no ramo por causa dos crimi-
nosos. “O que vai acontecer, 
em breve, é deixar de atuar 
no ramo aqui no município 
e, possivelmente, no estado. 
Viramos escravos do tráfico. 
É triste pensar em abando-
nar algo por conta da violên-
cia”, desabafou. 

Todas as 
comunidades que 
têm tráfico eles não 
permitem que a 
gente trabalhe sem 
pagar taxas”

DONA DE PROVEDORA DE 
INTERNET

 > Atividades crimino-
sas originalmente de 
milícia vem sendo ado-
tadas por traficantes de 
drogas há, pelo menos, 
quatro anos, de acordo 
com especialistas em 
segurança pública. De 
acordo com Paulo Sto-
rani, a adoção de táti-
cas era previsível. 

“O narcotráfico não 
está ali para atender 
só uma demanda, dos 
usuários de drogas, eles 
estão ali para atender 
um negócio. É óbvio 
que havendo outras 
oportunidades de lu-
cros eles vão aderir, 
principalmente, com 
a observância da ação 
das milícias.  Estão 
adotando estratégias 
de domínio territorial 
com exploração das 
pessoas deste territó-
rio, que não é mais só 
dentro da comunidade, 
mas também o bairro 
onde essa comunidade 
está instalada. Sem dú-
vidas a milícia foi uma 
inspiração para o tráfi-
co”, afirmou Paulo Sto-
rani, especialista em 
segurança pública.

Para Storani, a prá-
tica de extorsão, muito 
explorada pelas milí-
cias, tornou-se vanta-
josa após a instalação 
das Unidades de Polí-
cia Pacificadora (UPPs) 
que, apesar de terem 
entrado em declínio, 
conseguiram sufocar 
o tráfico em algumas 
comunidades.

Milícia inspirou 
tráfico, diz 
especialista

 N Policiais da 74ª DP (Alcân-
tara) instauraram inquérito 
para investigar essas ações 
criminosas e têm ouvido tes-
temunhas, além de realizar se-
guidas operações.  Além disso, 
os criminosos das regiões do 
Jardim Catarina, Vista Alegre e 
Laranjal também estariam ex-
torquindo pontos de mototáxi 
e depósitos de vendas de boti-
jões de gás, segundo a polícia. 

A distrital ainda apura a co-
brança de traficantes do Jardim 
Miriambi e do Vila Três à moto-
ristas de vans, para permitir que 
eles passem por uma rua que dá 
acesso à comunidade, apenas 
para fazer um retorno. Essa prá-
tica criminosa acontece naquela 
localidade há, pelo menos, dois 
anos. Para denunciar e ajudar a 
polícia, basta ligar para o Disque 
Denúncia no telefone 22531717.

INVESTIGAÇÃO

Taxas para outros serviços

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Exclusivo!
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Cantora gospel morre 
vítima de bala perdida
Ela foi atingida em casa, em São Gonçalo; outras duas pessoas foram baleadas

ARQUIVO PESSOAL

Eunice Veiga é descrita como uma 

pessoa que ajudava todo mundo

U
ma cantora gospel 
morreu após ser atin-
gida por uma bala per-
dida, no fim da tarde 

de sábado, no bairro Amen-
doeira, em São Gonçalo. Se-
gundo os filhos, Eunice Veiga, 
de 59 anos, estava na cozinha 
de casa, por volta das 16h30, 
quando um tiro entrou pela 
janela, atingiu sua garganta e 
foi parar no pulmão. Outras 
duas pessoas foram atingidas 
no mesmo episódio.

Eunice foi socorrida pela fi-
lha que morava com ela e leva-
da ao Hospital Estadual Alberto 
Torres (Heat), no Colubandê. 
Segundo a Secretaria Estadual 

de Saúde, a missionária deu en-
trada na unidade com vida, mas 
não resistiu aos ferimentos. Ela 
deixa cinco filhos e seis netos. 

“Ela ainda conseguiu ir 
da cozinha para a sala, mi-
nha irmã viu e falou: ‘Meu 
Deus’. Então, ela foi para fora 
de casa quando caiu, chegou 
a levantar e pediu para mi-

RAI AQUINO
raimundo.aquino@odia.com.br

THUANY DOSSARES 
thuany.dossares@odia.com.br

duas pessoas baleadas no sá-
bado também foram levadas 
ao Heat. A direção da unidade 
diz que Antônio José Gomes 
de Souza, que foi atingido na 
lombar, e Gessé Soares dos 
Santos, ferido na coxa esquer-
da, seguem internados, com o 
quadro de saúde estável. 

A morte de Eunice é investi-
gada pela Delegacia de Homi-
cídios de Niterói, São Gonçalo 
e Itaboraí (DHNSGI), que fez 
a perícia no local. Questiona-
da pelo O DIA sobre as ações 
que tem tomado por causa da 
guerra de traficantes da região, 
a PM disse que “o batalhão da 
área, o 7° BPM, está atento às 
movimentações e tem reforça-
do o Policiamento no períme-
tro”. A Polícia Civil não se ma-
nifestou sobre investigações de 
conflito na região.

PMs são presos após 
mortes na Baixada

REPRODUÇÃO

Jovens estavam em uma moto

Dois policiais militares 
foram presos suspeitos 
pela morte de dois jovens 
no bairro do Babi, em Bel-
ford Roxo, na Baixada Flu-
minense, na madrugada 
de sábado. De acordo com 
informações da Secretaria 
de Estado da Polícia Mi-
litar, houve uma aborda-
gem “não condizente com 
os padrões da instituição”. 

Imagens que circulam 
nas redes sociais mostram 
o momento em que as víti-
mas, que estavam em uma 
moto, caem no chão e são 
abordadas pelos agentes.

De acordo com a Polí-
cia Militar, “assim que o 
comando da corporação 
tomou conhecimento dos 
fatos, todas as medidas 
pertinentes foram adota-
das de imediato”. 

Os policiais envolvidos 
na ação foram identifi-
cados pela corporação e 
tiveram suas armas reco-

lhidas e apresentadas à Dele-
gacia de Homicídios da Bai-
xada Fluminense (DHBF). 

Após serem ouvidos pela 
3ª Delegacia de Polícia Ju-
diciária Militar (DPJM), 
os policiais foram presos e 
conduzidos à Unidade Pri-
sional da Polícia Militar. 
Em ação no local, a perícia 
da Polícia Civil encontrou 
substância que parecia ser 
sangue, assim como nos ta-
petes da viatura utilizada 
pelos agentes na ação. 

nha irmã ficar calma”, con-
ta o advogado Davi Veiga, 
26, um dos filhos da vítima. 
Davi também morava com a 
mãe, mas não estava no local 
no momento em que ela foi 
atingida. Ele diz que está se 
preparando para casar e es-
tava na residência que tem 
em Maricá. 

Eunice frequentava a Igre-
ja Batista da Lagoinha, em 
Niterói. “Ela era daquelas pes-
soas que ajudava todo mundo, 
como se fosse uma assistente 
social”, conta a autônoma Pris-
cila Veiga, 39, uma das filhas.

Os filhos de Eunice contam 
que há mais de duas semanas 
o bairro onde a mãe morava 
enfrenta uma guerra de trafi-
cantes rivais pelo domínio dos 
pontos de venda de drogas nas 
comunidades do entorno. As 
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a palinha do apolinho
VITOR SILVA/BOTAFOGO

BOTAFOGO PEDE SOCORRO

PEIXE FRITO PEDALADAS

 N O Flamengo nem preci-
sou de muita força para 
golear o Santos por 4 a 1, 
ontem à tarde, no Mara-
canã. O técnico Cuca, do 
Santos, optou por escalar 
uma equipe de reservas e os 
jovens jogadores não con-
seguiram suportar mais do 
que 45 minutos. A vitória 
rubro-negra não escon-
deu problemas que Rogé-
rio Ceni precisa resolver. 
Alguns jogadores, como 
Arrascaeta e Gabigol, care-
cem de ajustes na parte físi-
ca, Filipe Luís não tem mais 
fôlego para a função e Arão 
e Thiago Maia fazem falta 
nesta reta final do Campeo-
nato Brasileiro.

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

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

 NO ex-presidente Carlos 
Augusto Montenegro (foto) 
parecia exagerar quando de-
clarou que o Botafogo estava 
falido, que não tinha como 
pagar a luz e que não adian-
taria a torcida pedir reforços 
e treinador de ponta se está 
tão difícil honrar os compro-
missos já assumidos com o 
elenco, somados às dívidas 
com ações trabalhistas, for-
necedores, credores diver-
sos. O projeto Clube Em-
presa não saiu do papel, até 
porque qualquer investidor 
se assustaria com a situação 

pré-falimentar publicamen-
te revelada. Afogado em pro-
blemas de difíceis soluções, o 
Botafogo não suportará o re-
baixamento. Na Segunda Di-
visão, as dificuldades se mul-
tiplicarão e, diferentemente 
das vezes em que caiu, a cota 
de televisão atual para Série 
B é curta, e as despesas são 
as mesmas ou até maiores. O 
Botafogo está enfrentando a 
maior crise de sua gloriosa 
história e suas ilustres figuras 
precisam se unir para evitar 
o pior. O Botafogo não pode 
correr o rico de acabar.

 N O Palmeiras atropelou 
o Bahia por 3 a 0, no sá-
bado à noite, e a torcida 
baiana já começou a co-
brar da equipe e do técni-
co Mano Menezes. 

 N O Goiás empata com 
o Grêmio em 0 a 0 e en-
trega a lanterna acesa ao 

Botafogo. Que fase. 
 N Gabigol e outros jogado-

res exigem a permanência 
de Diego Alves no Flamen-
go. O presidente Rodolfo 
Landim deveria pedir que 
abram mão de dez por cento 
do que ganham para atender 
o goleiro.

BOLA DENTRO  BOLA FORA

 N Bruno Henrique recupe-

rando a forma e voltando a 

mostrar velocidade, perto 

do que fazia no ano pas-

sado. Se continuar assim, 

será fundamental na reta 

final do campeonato.

 N O lance que deu origem 

ao gol da vitória do Inter-

nacional, 2 x 1 sobre o Bo-

tafogo, foi incrível. Kevin 

bate falta para trás sem 

olhar e Yuri chuta para o 

gol vazio. Bizarro.

CAMPEONATO ITALIANO

Com dois gols de pênalti de Cristiano 

Ronaldo e um de Dybala, a Juventus 

venceu o Genoa por 3 a 1, fora de casa.

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

FLAMENGO

Mengão goleia os reservas do Santos 
DANIEL CASTELO BRANCO

N
o Maracanã, o Fla-
mengo voltou a con-
vencer e a vencer no 
Brasileiro. Em duelo 

contra o Santos, que entrou 
em campo com um time reser-
va por conta do jogo no meio 
de semana pela Libertadores, 
a equipe de Rogério Ceni des-
lanchou no segundo tempo 
e goleou os paulistas por 4 a 
1. O resultado manteve o Ru-
bro-Negro na terceira posição, 
com 45 pontos. No domingo, o 
Flamengo vai encarar o Bahia, 
novamente no Maracanã.

O Flamengo começou pres-
sionando o Santos. O Rubro-
Negro mantinha a marcação 
sob pressão notabilizada por 
Jorge Jesus e que Rogério Ceni 
recuperou nos últimos jogos. 
E, aos 41, saiu na frente. Após 
levantamento na área, Ro-
drigo Caio ganhou da defesa, 
Natan cabeceou na trave e, no 
rebote, Gerson apareceu para 
concluir para o fundo das re-

des do clube paulista. Mesmo 
atrás do placar, o Santos não se 
abalou e quase empatou logo 
depois. Aos 45 minutos, Alison 
recebeu com boas condições 
e finalizou, a bola desviou em 
Rodrigo Caio e passou raspan-
do a trave de Diego Alves.

O segundo tempo come-
çou e logo o Flamengo am-
pliou. Aos dois minutos, Bru-
no Henrique começou bela 
jogada e Arrascaeta acabou 
puxado dentro da área, a ar-
bitragem marcou pênalti. Na 
cobrança, Gabigol deslocou 
João Paulo e marcou o se-

Gabigol, duas vezes, Gerson e Filipe Luís marcaram na vitória rubro-negra no Maracanã

Após marcar seu segundo gol, Gabigol comemorou com Diego Alves, que está próximo de deixar o clube

gundo da equipe carioca.
Aos 11 minutos, o Flamen-

go fez mais um. Bruno Hen-
rique fez outra bela jogada 
pelo fundo e cruzou, a bola 
sobrou para Filipe Luís, que 
tocou para o fundo das redes.

Ceni queria mais e colo-
cou Pedro na vaga de Gerson. 
Everton Ribeiro recebeu do 
centroavante e foi derrubado 
por João Paulo. A arbitragem 
marcou pênalti. Na cobran-
ça, Gabigol cobrou nova-
mente com perfeição e fez o 
quarto para o clube carioca. 
O atacante foi até o gol em 
que estava Diego Alves para 
comemorar com o experien-
te jogador, que está próximo 
de deixar o Flamengo.

Aos 29 minutos, o Santos 
diminuiu. Após boa jogada 
de Madson, Bruninho apa-
receu para cabecear, sem 
chances de defesa para Die-
go Alves. Nos últimos minu-
tos, Ceni tirou Arrascaeta e 
Bruno Henrique para pre-
servar os jogadores e o ritmo 
da partida diminuiu.

PEDRO LOGATO
pedro.logato@odia.com.br 

Em terceiro lugar 
no Brasileiro, o 
Flamengo vai encarar 
o Bahia, no domingo, 
novamente no 
Maracanã

Cruzmaltino e Tricolor ficam no 1 a 1

Wellington Silva e 
Cano fizeram os 
gols. Fluminense 
deixa o G-6

Em São Januário, nem Flu-
minense, nem Vasco conse-
guiram o resultado esperado 
pelos torcedores. O empate 
por 1 a 1 deixa o Tricolor fora 
do G-6 do Brasileirão e co-
loca o Cruzmaltino a três 
pontos de deixar a zona de 
rebaixamento da competi-
ção. A equipe das Laranjei-
ras saiu na frente no começo 
do jogo e, perto do fim, Ger-
mán Cano empatou para o 
time de São Januário.

A partida começou bas-
tante equilibrada em São 
Januário. O Vasco chegou 
duas vezes com Benítez 

Wellington e Marcos Júnior em disputa de bola: tudo igual no clássico

em finalizações de longa 
distância, enquanto o Flu-
minense assustou duas ve-
zes também com Welling-
ton Silva e Marcos Paulo. 
Porém, aos nove minutos, 
o Tricolor conseguiu mar-
car. Após cruzamento que a 
zaga do Vasco afastou mal, 
Wellington Silva dominou 
com calma e finalizou sem 
chances de defesa para Fer-
nando Miguel.

O segundo tempo come-

çou em um ritmo bem mais 
lento. O Fluminense recuou 
bastante e cedeu mais campo 
para o Vasco. Porém, o Cruz-
maltino tinha muitas dificul-
dades para criar oportunida-
des de gol. Aos 46 minutos, 
porém, o recuo do Flumi-
nense foi castigado e a luta 
do Vasco foi recompensada. 
Após levantamento para a 
área, a defesa tricolor falhou 
e Cano apareceu para deixar 
tudo igual em São Januário. 

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Dirigente destaca postura
Apesar da derrota por 2 a 
1 para o Internacional, no 
Beira-Rio, o Botafogo mos-
trou uma postura diferente 
dos últimos jogos. Gerente 
de futebol do Glorioso, Tú-
lio Lustosa elogiou a mu-
dança de atitude depois de 
forte cobrança pela goleada 
sofrida para o São Paulo na 
quarta-feira.

“A partir da chegada do 
Barroca, sabíamos que te-
ríamos três adversários difi-
cílimos pela frente. Os atle-
tas fizeram uma boa partida 
contra o Flamengo, mas per-
demos. Contra o São Paulo, 
não foi só o fato de ter per-
dido o jogo que desagradou, 
mas a postura e a falta de ati-
tude. Nessa semana demos 

ênfase isso e saiu um pacto, 
um compromisso dos atle-
tas de mudarem a atitude. E 
eles cumpriram esse pacto”, 
afirmou Túlio à Botafogo TV.

Após o jogo, o dirigente 
concedeu entrevista coletiva 
no lugar do técnico Eduardo 

Barroca e afirmou que o Bo-
tafogo foi superior ao Inter-
nacional. “O time teve uma 
postura completamente di-
ferente, jogou melhor do que 
o adversário, que vinha de 
duas ótimas partidas contra 
o Boca Juniors”, garantiu.

BOTAFOGO

VASCO X FLUMINENSE
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CORTE DE GASTOS 
ABRIRÁ CAMINHO
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s concursos pú-
blicos no Muni-
cípio do Rio es-
tavam na lista 

das promessas de cam-
panha do prefeito eleito, 
Eduardo Paes (DEM), 
que, após o pleito, re-
forçou essa intenção. O 
futuro secretário de Fa-
zenda e Planejamento, 
Pedro Paulo, porém, tem 
divulgado números trá-
gicos para 2021 e reforça-
do que haverá austerida-
de. Diante desse cenário, 
ele fala em cautela em 
um primeiro momento. 
E que para tirar novos 
certames do papel, será 
necessário cortar gastos 
de um lado, fazendo uma 
compensação financeira.

À coluna,  o  futuro 
chefe da Fazenda res-
salta ainda que o próxi-
mo governo já iniciará 
o ano tendo que pagar, 
com recursos de 2021, a 
folha salarial de dezem-

bro (que deve ser quita-
da com recursos do orça-
mento do ano anterior), 
além do 13º salário do 
funcionalismo.

“O prefeito estabele-
ceu um compromisso 
com os servidores, eu 
disse que isso ficará pen-
durado na minha sala. 
É como uma cláusula 
pétrea do nosso progra-
ma de governo, porém, 
temos que ter responsa-
bilidade”, afirma Pedro 
Paulo, que acrescenta: 
“Seria absolutamente ir-
responsável falar agora 
em novos concursos se a 
gente não sabe a data do 
13º, e a garantia do paga-
mento de dezembro”.

Indagado como vai 
tornar essa promessa 
de concursos possível, 
o secretário de Paes fala 
em implementar um pla-

CONCURSOS NO RIO

“É preciso que isso 
volte a ser feito 
encontrando ações 
compensatórias, 
buscando 
recursos”

EM 2021

R$ 10 BI
Déficit municipal 

estimado pela equipe 

do prefeito eleito 

Eduardo Paes 

no de emergência, com 
congelamento e corte de 
despesas, auditorias em 
contratos e na folha de 
pagamentos, além da re-
negociação de dívidas do 
Rio com a União. 

Segundo ele, dessa for-
ma, haverá mais folga de 
caixa para implementar 
algumas ações,  entre 
elas, novas contratações 
por certames. 

“Vamos trabalhar para 
que todos os compromis-
sos sejam cumpridos. 
Durante os oito anos de 
administração Paes o 
funcionalismo teve ga-
nhos sucessivos. Esse é 
o espírito da adminis-
tração pública. É preciso 
que isso volte a ser feito 
encontrando ações com-
pensatórias, buscando 
recursos”, diz.

PAES PAGARÁ DEZEMBRO
Em relação ao compro-
misso imediato que o go-
verno Paes terá que as-
sumir no próximo ano, 
que é o de pagar 15 folhas 
salariais dos 160 mil fun-
cionários públicos ati-
vos, inativos e pensionis-
tas, Pedro Paulo sinaliza 
que o depósito dos ven-
cimentos de dezembro 
sairá no início de janeiro.

Ele, no entanto, diz que 
não há como cravar uma 
data agora: “A folha de 
dezembro será paga com 
recursos da receita de ja-
neiro de 2021. A questão 
é que a prefeitura sempre 
pagou no 2º dia útil... E 
vamos pagar com os re-
cursos que entrarem em 
caixa em janeiro”. “O que 
essa gestão está deixan-
do pra gente são 15 folhas. 
Isso não aconteceu desde 
o Saturnino (Braga). Ne-
nhum prefeito entregou 
ao outro uma prefeitura 
sem 13º e sem a folha de 
dezembro”, finaliza.

Pazuello tem 48h para 
informar sobre plano
STF determina que ministro da Saúde responda quando começa e termina vacinação

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA

Ordem do STF é endereçada ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello

O 
ministro do Supre-
mo Tribunal Fede-
ral (STF), Ricardo 
Lewandowski, deu 

48 horas para o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
informar quando começa e 
termina a vacinação contra 
a covid-19 no país. A decisão 
foi preferida ontem, portan-
to, a partir de então o prazo 
começou a correr.

“Intime-se o senhor minis-
tro de Estado da Saúde para 
que esclareça, em 48 (qua-
renta e oito) horas, qual a 
previsão de início e término 
do Plano Nacional de Ope-
racionalização da Vacinação 
contra a covid-19, inclusive 
de suas distintas fases”, de-
terminou Lewandowski, 
em despacho endereçado a 
Pazuello e ao advogado-geral 
da União, José Levi.

Na última sexta-feira, o 

PALOMA SAVEDRA

SERVIDOR

n e-mail: paloma.savedra@odia.com.br

n site: www.odia.ig.com.br/colunas/servidor

governo entregou ao Su-
premo o Plano Nacional de 
Vacinação contra a covid-19 
sem prever o início da data 
da aplicação das dose. A au-
sência da informação levou 
a Corte a determinar um de-
talhamento pelo ministério. 

Em contrapartida, a pas-
ta alega que a estipulação 

de um prazo só será possível 
após a Agência de Nacional 
de Vigilância Sanitária (An-
visa) aprovar alguma vacina.

Ainda de acordo com a 
Saúde, o Brasil já garantiu 
300 milhões de doses de va-
cinas covid-19 por meio dos 
acordos: Fiocruz/AstraZe-
neca (100,4 milhões de do-

ses, até julho/2020 e mais 30 
milhões de doses/mês no se-
gundo semestre); Covax Fa-
cility (42,5 milhões de doses) 
e Pfizer (70 milhões de doses 
em negociação).

POLÊMICA COM ESPECIALISTAS
Após um grupo de pesquisa-
dores citados pelo ministério 
como colaboradores na ela-
boração do plano nacional 
de vacinação reclamar não 
ter sido consultado sobre a 
versão final do texto, o gover-
no disse que os especialistas 
“não tinham qualquer poder 
de decisão” no programa de 
imunização.

O grupo de 36 especialis-
tas listados no documento 
divulgou nota, alegando não 
ter lido e nem dado “anuên-
cia” ao plano.

Caixa paga auxílio emergencial
Depósito alcançou 6,5 milhões de pessoas; hoje sai crédito para beneficiários do Bolsa Família

Cerca de 6,5 milhões de be-
neficiários do ciclo 6 nasci-
dos em janeiro e fevereiro 
receberam ontem (dia 13) o 
pagamento do auxílio emer-
gencial, no valor de R$ 600, 
e do auxílio emergencial ex-
tensão, de R$ 300, em suas 
contas poupança sociais di-
gitais. O desembolso total foi 
de R$ 2 bilhões. 

Os valores podem ser mo-
vimentados pelo aplicativo 
Caixa Tem para pagamento 

de boletos ou nas casas loté-
ricas, compras pela internet 
e pelas maquininhas de es-
tabelecimentos comerciais. 
Saques e transferências para 
quem recebeu o crédito on-
tem serão liberados no pró-
ximo sábado.

O depósito na conta pou-
pança digital para trabalha-
dores informais ocorrerá 
gradualmente até o próxi-
mo dia 29. O dinheiro será 
liberado conforme o mês de 

nascimento do beneficiário.

BOLSA FAMÍLIA
Hoje, a Caixa realiza o paga-
mento da última parcela do 
auxílio emergencial exten-
são para os beneficiários do 
Bolsa Família. Cerca de 1,6 
milhão de pessoas com Nú-
mero de Identificação Social 
(NIS) final 3 receberão R$ 
422,2 milhões.

O pagamento do auxílio 
emergencial extensão aos 

inscritos no Bolsa Família 
começou na última quinta-
feira e vai até o dia 23, con-
forme o dígito final do NIS. 
Durante o mês de dezembro, 
mais de 16 milhões de pes-
soas cadastradas no progra-
ma são consideradas elegí-
veis e vão receber, no total, 
R$ 4,2 bilhões.

Para quem recebe o Bolsa 
Família nada muda em rela-
ção ao calendário normal de 
pagamentos.

Com Estadão Conteúdo



ECONOMIA

Como economizar na 
conta de luz no verão
Desde o início do mês, há cobrança da bandeira vermelha patamar 2

C
om o verão batendo à 
porta - começa em 21 
de dezembro -, vem a 
preocupação de mui-

tas famílias em relação a pos-
sível aumento do gasto com 
energia elétrica e a conta de 
luz estourar o orçamento do-
méstico. Vale lembrar que, 
desde o dia 1º deste mês, o 
custo com as contas de luz 
está maior.  Isso porque a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) voltou a fazer 
uso das bandeiras tarifárias 
no consumo de energia. Para 
dezembro, a agência estabele-
ceu a bandeira vermelha pa-
tamar dois, com a cobrança 
extra de R$ 6,243 para cada 
100 quilowatts-hora consumi-
dos. Para combater o calorão 
e não pesar tanto no bolso no 
fim do mês, O DIA ouviu es-
pecialistas que dão dicas de 
como economizar. 

Um das primeiras medi-
das a serem tomadas é man-
ter limpeza e manutenção 
dos equipamentos, como 
ar-condicionados e ventila-
dores. Rodrigo Travi, CEO 
da Ledax, empresa que ofe-
rece soluções em eficiência 
energética por meio de ilu-
minação LED, geração de 

energia fotovoltaica, reforça 
a importância com a manu-
tenção em dia e ajustes ade-
quados nesta época do ano.

“Se por um lado o consu-
mo de ar-condicionado au-
menta, podemos reduzir o 
consumo do chuveiro, co-
locando na posição ‘verão’. 
Manter os ambientes que cli-
matizados fechados, utilizar 
aparelhos de alta eficiência e 
adequados a aplicação e aos 
tamanhos dos ambientes 
também ajudam na econo-
mia”, recomenda Travi.

ECONOMIZE USANDO O AR
Mas afinal, é possível econo-
mizar mesmo ligando o ar-
condicionado diariamente? 

O especialista esclarece que 
primeiro é preciso usar mo-
delos mais novos e com me-
lhor rendimento. 
“Para isso é importante que 
o consumidor dê preferência 
a modelos com selo Procel 
e categoria A na análise de 
eficiência. Uma vez já adqui-
rido, hábitos como manter o 
aparelho sempre na mesma 
temperatura (a indicação é 
de 23°C), deixar portas e ja-
nelas fechadas nos ambien-
tes a serem refrigerados e 
manter o aparelho limpo, 
com uma manutenção regu-
lar do filtro, são bons meios 
de se conseguir um menor 
consumo de energia elétri-
ca”, ensina.

Taxa extra é de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts-hora consumidos

IMAGEM INTERNET

RECOMENDAÇÃO

 NO CEO recomenda usar ilu-
minação em LED. “Além de 
serem sustentáveis por não 
conter elementos contami-
nantes, têm baixo consumo 
de energia elétrica, longa vida 
útil e baixa emissão de ca-
lor, o que ajuda na economia 
com o ar condicionado”, diz.

“Para ambientes como 
escritório e lojas, onde as 
pessoas ficam expostas por 
muitas horas à iluminação 
artificial, outro ponto positi-
vo do uso do LED é que estes 
não emitem radiação ultra-
violeta e a luz gerada é mais 
uniforme e contínua, o que 
ajuda a evitar dor de cabeça 
e cansaço visual”, explica.

Evitar deixar luz ligada em 
ambientes que não estive-
rem sendo usados também 
faz parte das dias. “Modelos 
e potências adequadas para 
cada tipo de uso, manter as 
luminárias limpas e a instala-
ção de sensores de presença 
poderão ter efeito significati-
vo na redução do consumo de 
energia elétrica”, avisa.

Dica é usar 
lâmpadas LED

LETÍCIA MOURA
letícia.moura@odia.com.br
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WALMOR PARENTE (INTERINO)

COLUNA

ESPLANADA

 N Onze representações com pedidos de investigação 
contra parlamentares aguardam análise do Conselho de 
Ética do Senado que só se reuniu uma vez, em setembro 
de 2019, quando foi instalado. Seis senadores são alvos 
das denúncias, entre eles, Chico Rodrigues (DEM-RR), 
parlamentar licenciado que foi flagrado pela Polícia Fe-
deral com R$ 33 mil na cueca. À representação contra o 
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), também 
parada, a oposição vai protocolar um aditamento refor-
çando o pedido de cassação com base nas novas infor-
mações sobre relatório feito pela Abin para defender o 
parlamentar no processo das “rachadinhas”.

Alvo 
 NO colegiado é presidido 

pelo senador Jayme Campos 
(DEM-MT), também alvo de 
representação protocolada 
pelo Pros. O parlamentar é 
acusado de agredir, em se-
tembro,  um pré-candidato 
em Várzea Grande (MT). O 
Pros pede que Campos seja 
destituído do comando do 
Conselho de Ética.

Novos fatos  
 NNo aditamento à repre-

sentação contra Flávio Bol-
sonaro, a oposição (PT, Psol 
e Rede) sublinha que os no-
vos fatos “confirmam que 
o senador vem utilizando 
de ilegalidades com o ob-
jetivo de utilizar os órgãos 
de Estado brasileiro em seu 
próprio favor”.

Sigiloso$
 NOs gastos sigilosos da 

Presidência da República e 
órgãos vinculados, como a 
Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin), já somam 
quase R$ 20 milhões este 
ano, conforme o Portal da 
Transparência do Governo 
Federal.

Estratégia
 NPara aumentar a base 

de apoio aos candidatos 
aliados que vão disputar a 
sucessão na Câmara e no 
Senado, o Planalto e minis-
tros seguem a mesma es-
tratégia usada na véspera 
da votação e aprovação da 
reforma da Previdência.

Peregrinação 
 NA orientação na Esplana-

da é atender às demandas 
de deputados e senadores 
nas próximas semanas. 
Além de emendas, parla-
mentares – até da oposição 
- peregrinam pelos ministé-
rios em busca de verba para 
investimentos nas regiões 
onde mantêm suas bases 
eleitorais.

Vacinação 
 N  Para que a campanha de 

vacinação contra a covid-19 
seja bem-sucedida, 70% da 
população (148 milhões 
de brasileiros) precisa ser 
imunizada. É o que aponta 
o Ministério da Saúde no 
plano nacional de imuni-
zação entregue ao Supremo 
Tribunal Federal.

Sem data
 NApesar de o ministro 

Eduardo Pazuello ter sus-
citado que a vacinação po-
deria começar neste mês, a 
pasta frisa no documento 
que a campanha nacional 
ainda “depende do registro 
de uma vacina na Anvisa e 
de sua liberação”.

Indefinição 
 NDiante da indefinição 

na escolha do candidato 
do grupo de Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), as bancadas de 
oposição se reúnem ama-
nhã com indicativo de lan-
çar candidatura própria 
para a disputa à presidên-
cia da Câmara.

Inflação
 NA inflação para as famí-

lias de baixa renda (com 
rendimento mensal me-
nor do que R$ 1.650,50) 
atingiu 1% em novembro. 
Para as famílias de renda 
mais alta (com rendimen-
to domiciliar superior a R$ 
16.509,66) foi de 0,63%, se-
gundo indicador do Ipea 
(Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada).  

Violência  
 NRelatório da ONG Visão 

Mundial revela que 81% 
das crianças entrevistadas 
viram ou enfrentaram vio-
lência em suas casas e co-
munidades desde o início 
da pandemia. Cerca de 80% 
delas não tiveram acesso à 
educação.

DENÚNCIAS 
ENCALHADAS

RECOMENDAÇÃO 

 N Depois de a bancada 
do PSB, por maioria, in-
dicar apoio ao candida-
to Arthur Lira (PP-AL), 
alinhado ao Palácio do 
Planalto, o diretório do 
partido interveio e “reco-
mendou” que os deputa-
dos não apoiem nem Lira 
nem qualquer outro can-
didato vinculado ao pre-
sidente Jair Bolsonaro.

As principais instituições que ou-
trora deveriam constituir uma re-
pública democrática se dobram 

aos joelhos de um governo populista, au-
toritário, negacionista, incompetente, 
descoordenado, antipático, insolente e 
indulgente. 

Infelizmente, importantes partes da 
Justiça, Congresso, as polícias e veícu-
los de comunicação estão todos a serviço 
da nova Coroa. Ciência renegada, saúde 
destroçada, cultura ultrajada, sociedade 
humilhada; uma terra sem planos, proje-
tos ou políticas.  

Os cargos de comando das instituições 
são ocupados majoritariamente por mi-
litares ou membros subordinados nas 
ideias irracionais, ultrajantes e conser-
vadoras do mandatário. Temos em para-
lelo uma elite local que se desdobra para 
favorecer a nova Coroa e aumentar seus 
interesses de poder e patrimoniais.

Hoje a riqueza se expressa pelo poder 
político e pela quantidade de ativos fi-
nanceiros que este poder rende aos seus 
detentores.

O Brasil hoje tem um Estado autoritá-
rio, socialmente violento, absolutamente 
desigual, uma economia em queda verti-
ginosa, valores morais e éticos totalmente 
abandonados.

 “Eles não lavram, nem criam. Não há 
aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ove-
lha, nem galinha, nem qualquer outra 
alimária, que costumada seja ao viver dos 
homens. Nem comem senão desse inha-
me, que aqui há muito, e dessa semente 
e frutos, que a terra e as árvores de si lan-
çam. E com isto andam tais e tão rijos e 
tão nédios, que o não somos nós tanto, 
com quanto trigo e legumes comemos.” 
(MINISTÉRIO DA CULTURA - Funda-
ção Biblioteca Nacional Departamento 
Nacional do Livro - A CARTA DE PERO 
VAZ DE CAMINHA)

O destino me levou a conhecer, con-
viver ou trabalhar com pessoas 
mais velhas do que eu. Comecei 

muito cedo e em múltiplas frentes de 
atuação, observação e avaliação. As pri-
meiras personalidades com quem pude 
conviver e marcar minha vida já não se 
encontram entre nós.

Entre outros, Negrão de Lima, o no-
tável estadista com quem exerci muito 
jovem funções públicas; Almirante Sílvio 
Heck, que me mostrou o exemplo de pa-
triotismo de nossos militares; Gilberto 
Marinho , o exemplar senador do Rio de 
Janeiro, assim como os também senado-
res Mozart Lago, Amaral Peixoto e Nel-
son Carneiro; Magalhães Pinto, exemplo 
de bondade, simplicidade e vocação para 
a vida pública; o amigo e ídolo Roberto 
Campos; os inesquecíveis chefes César 
Cals e José Hugo Castelo Branco e ami-
gos queridos como José Aparecido de 
Oliveira e José de Castro Ferreira.

Quanta falta fazem ao Brasil! Pensan-
do bem, nestes dias de pandemia, consta-
tei que ainda temos lúcidos e presentes na 
vida nacional um grupo seleto de grandes 
brasileiros, acima dos 85 anos, alguns dos 

Os últimos dos Moicanos 

Marcelo Kieling 
jornalista, bacharel 
em Ciências Contábeis 
e ex-assessor do 
BNDES

Aristóteles 
Drummond
jornalista

O texto acima retrata o olhar dos por-
tugueses na chegada ao Brasil e aproveito 
aqui para fazer uma correlação e dizer 
que a grande maioria política e a elite eco-
nômica também olham desta forma para 
o Brasil atual.

O escravo do passado era castigado fi-
sicamente quando não produzia. Agora, 
com este governo, o trabalhador no Brasil 
viverá uma quase-escravidão. No Brasil 
atual, o trabalhador estará livre para se 
sentir um competidor, um empreende-
dor de si mesmo, sempre concorrendo 
com milhões de outros trabalhadores que 
também se sentem empreendedores de 
si mesmos. 

O mercado interno de consumo min-
guará por falta de capacidade de compra 
devido aos baixos salários, ao subempre-
go, ao desemprego e ao desalento. Pro-
dutos manufaturados serão quase to-
dos importados. Indústrias tenderão a 
desaparecer. 

Quando o Brasil era colônia portugue-
sa, Dona Maria I, a louca, proibiu a ativi-
dade industrial no Brasil para que não 
faltasse mão-de-obra para a produção de 
açúcar e para a extração de ouro. Somente 
era permitida a fabricação de sacos para 
empacotamento e a confecção de roupas 
para os escravos. Era permitida a indús-
tria que apoiava a exportação, tal como 
será no século XXI.

Para este governo, valores virtuosos 
não importam mais do que os valores mo-
netários. Verdade, respeito, dignidade 
e integridade valem muito menos que 
receitas, rendimentos, margens e lucros. 
Os valores monetários fazem com que os 
negócios funcionem, mas são os valores 
virtuosos que fazem com que os negócios 
promovam a vida, enquanto funcionam.

Pouco importa para este governo que 
tenhamos ações movidas pela consciên-
cia, o que interessa para eles são leis, nor-
mas e regulamentos, redigidas e muitas 
corroboradas pela justiça para que pos-
sam manter o status quo político e a se-
gurança jurídica deles. 

Leis, normas e regulamentos fazem 
com que a sociedade funcione, mas é 

90, homens que deveriam compor um 
Conselho Consultivo da República, para 
emprestarem ao poder a experiência e 
a sabedoria que acumularam ao longo 
da vida, com relevantes serviços presta-
dos ao Brasil. Homens de mãos limpas. 
Ocorre-me personalidades como os ex-
ministros da Fazenda Ernane Galvêas, 
Marcílio Marques Moreira, Delfim Netto 
e Maílson da Nóbrega, e da Justiça, Ber-
nardo Cabral. Além dos advogados, juris-
tas e pensadores como Ives Gandra Mar-
tins, Carlos Velloso, general Villas-Boas, 
empresários como Rui Barreto, da ACRJ, 
Alencar Burti, da ACSP, João Sá, da ACB, 
num suceder de talentos. Homens pa-

triotas sem outra ambição senão ajudar o 
Brasil a ser melhor e, consequentemente, 
os governos, inclusive estaduais.

O mundo digital, que, em princípio, 
poderia colaborar para manter viva a 
memória nacional, seus exemplos e seus 
grandes filhos, acabou limitando em 24 
horas os acontecimentos. O que existe 
de sólido na nossa economia privada é 
devido aos empreendedores do passa-
do, homens que, com ousadia, coragem e 
competência, construíram impérios, que 
nem sempre os herdeiros souberam man-
ter. Mas deixaram um legado de exemplos 
de trabalho, com honra e espírito público. 
Hoje, são pouquíssimos os grupos nacio-
nais com liderança efetiva, mas são re-
ferência como os Klabin-Lafer e os que 
controlam empresas fundamentais para 
a nossa Economia, no gás, nas ferrovias, 
na energia renovável, no agronegócio. A 
geração que pelos anos sessenta cons-
truíram, gigantes da engenharia, como 
Sebastião Camargo, Roberto Andrade, 
Norberto e Emilio Odebrecht deixaram 
bons exemplos e maus sucessores.

A inspiração de um pouco de humil-
dade, ou de informação, ou de respeito à 
experiência e à ficha limpa deveria inspi-
rar a cúpula da República e dos estados 
a buscar aconselhamento em quem co-
nhece, sabe onde e como se errou e pode 
apontar os rumos para o futuro. Muito 
simples, parece-me!

consciência coletiva que pode criar uma 
sociedade ética, humana e próspera para 
todos e fazer com que as leis, normas e 
regulamentos possam funcionar.

Meio ambiente e sustentabilidade se-
rão temas definitivos para o consumo. 
Mas o governo pouco se importa com isto.

O futuro da sociedade deverá refletir 
a vontade do povo e insurgir-se contra a 
elite para defender os valores multilate-
rais internacionais e multiculturalismo.

Precisamos, no tempo mais breve pos-
sível, nos distanciarmos do extremismo 
e da violência social praticada por este 
governo.

Queremos um país que promova a 
igualdade, a empatia, a amizade e os seus 
valores culturais.Isto exige que as pessoas 
sejam capazes de participar.

 Para serem bem sucedidas, as insti-
tuições, em todos os setores – incluindo 
empresarial, governamental e setor ci-
vil – precisam iniciar mudanças em seus 
ambientes.

 O Brasil do atual governo quer encon-
trar o seu futuro no seu passado: Ser uma 
colônia. 

Este governo acredita que está na épo-
ca da revolução bolchevique e a primeira 
guerra mundial. Uma guerra cujo escopo 
não se qualificou na conquista territorial, 
mas no aniquilamento do inimigo.

O Brasil precisa entender que adap-
tação aos novos tempos é questão de so-
brevivência. Precisa saber que é neces-
sário ter sempre um planejamento. E 
que o processo de reinvenção precisará 
passar por uma ampla flexibilidade fren-
te a situações que estejam fora do nosso 
controle. 

Este é o Brasil que temos pela frente. 
O melhor é que essa história futura seja 

abortada. 
Mas, para isso, será preciso que os tra-

balhadores e população estejam cons-
cientes e mobilizados. E, principalmente, 
entendam que somente as disputas elei-
torais não serão suficientes. 

Será necessário promover uma ver-
dadeira e profunda independência da 
antiga nova Coroa e da elite local.

FABIO POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N# NeuralMind cria solução de Inteligência Artificial para detecção 
precoce da covid-19. # DHL Supply Chain foi uma das vencedoras da 
5ª edição do Prêmio Kaizen™ Brasil. # Alelo lança novo produto, Alelo 
Tudo, cartão com múltiplas funcionalidades. # Presidente da ASSERJ, 
Fábio Queiróz reúne hoje líderes políticos, representantes de entidades e 
empresários do setor varejista. # FS Security vai disponibilizar um mês 
de gratuidade do aplicativo Ensina, a partir do dia 18. # École Intuit Lab, 
escola francesa de Design, Artes e Comunicação Visual, inaugura campus 
em São Paulo em 2021. #

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

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

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

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

Estamos Brasil Colônia; tempos das Capitanias



FábiaOliveira

‘Já sofri preconceito 

por fazer comédia sim, 

mas sou persistente’, 

assume ator 
 >  O momento só não é de maior alegria pela situação difícil que o Bra-

sil atravessa por causa da pandemia do novo coronavírus, mas Rodrigo 

Fagundes está bem feliz com a atual fase de sua carreira profissional. 

Intérprete do inesquecível Patrick do ‘Zorra Total’, ele abre o coração para 

a coluna e fala sobre preconceito, casamento, da paixão por novelas, de 

Sarah Jessica Parker, da polêmica de acusação de assédios no humor da 

Globo e dos planos para 2021. 

DIVULGAÇÃO/FAYA

ENTREVISTA RODRIGO FAGUNDES, ATOR E HUMORISTA

 N Estamos vivendo em um período tão 
difícil e aí chega uma comédia na Netflix 
para dar um pouco de alegria que é o fil-
me ‘Tudo bem no Natal que vem’, que tem 
Leandro  Hassum e você no elenco? Fala 
um pouco do longo e se vocês esperavam 
esse sucesso?

 L Sempre quis fazer um filme do Leandro! 
Nos conhecemos e nos admiramos há muitos 
anos. Ele é um artista da melhor safra, talen-
tosíssimo, generoso e agregador. Senti que o 
filme seria um sucesso já na leitura. Depois 
passei madrugadas filmando com um elen-
co, diretor e equipe da maior qualidade. Não 
tinha como dar errado. Um set iluminado e 
que agora está chegando na casa das pessoas 
em 190 países. Recebi parabéns em Russo, 
Italiano, Inglês e alemão. Pensa se estou fe-
liz? Mas muitooo!!!

 N Geralmente , acontecem coisas engraça-
das e/ou curiosas em filmes de comédia. 
Você lembra de algo?

 L As cenas que fiz eram quase todas com a fa-
mília reunida, portanto, nos intervalos brin-
cávamos muito de dar susto um no outro, 
nos escondendo ou inventando histórias de 
fantasmas. Cantávamos no camarim e co-
míamos muito (risos). Foi tudo maravilhoso.

 N E o filme com a Cleo? O que vai ser e 
qual o seu personagem?

 L O filme é uma comédia policial dirigida 
pelo Hsu Chein que na leitura também já 
trouxe muita vibração boa e muitas ideias 
pro meu personagem. Vou dar vida a um de-
legado que questiona a vontade da perso-
nagem da Cleo a desistir de seguir seu faro 
para a investigação de um crime que starta 
a trama. Ele a coloca a prova tentando con-
fundi-la e demovê-la da ideia de prosseguir 
sua investigação.

 N Na série ‘Impuros’, seu personagem era 
um sequestrador. Como foi essa experiên-
cia e é um personagem completamente 
diferente de tudo que já fez?

 L Eu já era fã de ‘Impuros’ e quando soube 
que faria uma participação com aquela den-
sidade fiquei muito empolgado, pois o públi-
co não costuma me ver naquela temperatura 
no audiovisual. E eu venho buscando tam-
bém experimentar todos os tipos de persona-
gens cômicos ou dramáticos. E a resposta so-
bre esse trabalho foi muito positiva, porque 
sempre recebo mensagens de gente surpreso 
com minha atuação na série.

 N Senta falta do Patrick do ‘Zorra Total’? 
O que esse personagem significou para 
você, já que a esquete era uma das mais 
populares do programa durante um bom 
tempo?

 L Patrick foi um divisor de águas na minha 
história. Ele foi uma criação do teatro para 
TV e que teve uma trajetória que me dá mui-

to orgulho. Realmente o quadro era um su-
cesso. Me lembro que os diretores brincavam 
quando chegava pra gravar, diziam: “Chegou 
nossos 8 pontinhos”, numa referência à ala-
vancada de audiência quando o quadro en-
trava no ar (risos). Ganhei projeção, dinhei-
ro, popularidade, prêmio e, sobretudo, o cari-
nho de TODO tipo de público. Até hoje falam 
do Patrick comigo. Mas ele já cumpriu sua 
missão. Teve uma vida linda na peça ‘SUR-
TO’, em que atuei por 11 anos, e 9 no ‘Zorra 
Total’. Foi lindo, mas artisticamente não me 
sentia desafiado mais   Aprendi muita coisa 
, inclusive a hora de descansá-lo.

 N Se não me engano, você só fez uma no-
vela. Por que? Faltaram convites ? Ou 
as pessoas acham que ‘humorista’ não 
é um ator?

 L Calma, estou chegando agora na drama-
turgia (risos). Fiz ‘Babilônia’ assim que saí 
do ‘Zorra Total’ e foi ótimo para saber como 
funciona uma novela por dentro. Aprendi 
muito. E, em 2017, veio ‘Pega Pega’ da Clau-
dia Souto e direção do Luis Henrique Rios 
onde dei vida ao Nelito, um personagem 
que me marcou muito. Fui muito desafia-
do e estimulado pelo texto e pela direção. 
Erámos uma trupe igual no teatro. Somos 
amigos até hoje. Foi um encontro dos bons. 
E a novela foi fenômeno de audiência. Já 
sofri preconceito por fazer comédia sim, 
mas sou persistente. Sei o quanto amo o que 
faço e ninguém me impede não. Ninguém 
me para! (risos).

 N Você tinha planos de estudar fora e que 
acabou cancelando por conta da Covid- 
19. O que tem em mente para um futuro 
próximo?

 L Que ano, né!? Meus planos eram passar 3 
meses em NY no primeiro semestre estudan-
do na escola da Susan Batson e, no segundo, 
levaria nossa peça ‘SUSTO’, que faço com 
Wendell Bendelack, para São Paulo. Tudo 
adiado. Agora só quero saúde, consciência 
de todos pela necessidade dos cuidados, que 
essa vacina não demore e seja eficiente. 

 N É difícil estar casado há 17 anos com o 
ator e  autor Wendell Bendelack em um 
país que ainda existe muito preconceito 
com  o casamento entre pessoas do mes-
mo sexo?

 L Nossa relação é de muito amor e parceria. 
Nunca a escondemos, mas também não a exi-
bíamos porque é nosso tesouro. E tesouro a 
gente mostra pra poucos. (risos) Já passamos 
por situações de preconceito, ataques, ofen-
sas, sobretudo nas redes sociais que também 
é o celeiro dos covardes, né? Mas entendo 
também que somos privilegiados pelo meio 
em que vivemos e o amor e o carinho das 
pessoas ao nosso redor é imenso com a gente. 
Não somos nem queremos ser exemplo de 
nada. Nos amamos, dividimos a vista e ten-
tamos viver um dia de cada vez. Ele é minha 
inspiração. 

 N E a sua relação com Sarah Jessica 
Parker? Como foi receber uma resposta 
da protagonista de uma das séries mais 
icônicas da TV?

 L Amei essa pergunta (risos). Sou fã de Sarah 
Jessica desde ‘Footloose’ e quando soube que 
ela faria um peça na Broadway fiquei louco e 
fomos vê-la. Na saída, ela foi de uma simpa-
tia! Tiramos foto e ela ficou preocupada em 
como chegaríamos no hotel porque estava 
uma nevasca em NY. Quando ela curte ou 
me responde no instagram fico me achando 
(risos) Quase ‘migs’, né !? Sou bobo assim. 
(risos)

 N Soube que você é um noveleiro de cartei-
rinha. Qual a novela que você mais gosta 
e qual o personagem que você gostaria 
de fazer em  um remake?

 L Sou noveleiro mesmo. Desde criança. Amo 
a ‘Gata Comeu’, ‘Elas por Elas’, ‘Vale Tudo’,’Fe-
ra Radical’,’Próxima Vítima’, ‘Avenida Brasil’ 
e tantas outras. Amaria fazer o Tonho da 
Lua de ‘Mulheres de Areia’, o Mario Fofoca 
de ‘Elas por Elas’, o Badaró de ‘Jogo da Vida’. 
Ahh ..e a Maria de Fátima de ‘Vale Tudo’ 
(risos)

 N O que não tem perdão para Rodrigo?

 L Que difícil. Não sou de guardar mágoa, 
mas ingratidão, injustiça e vaidade em ex-
cesso me dão muita preguiça. Gente chata 
até dá pra aturar, mas mau caráter não dá. 
E também detesto os falsos fofos.

 N Como você vê toda essa confusão que 
aconteceu no departamento de humor 

da Globo que acabou sobrando para os 
programas que foram tirados do ar pela 
emissora?

 L Lamento primeiramente pelas vítimas. 
As acolho e todas têm minha admiração 
pela força e coragem de denunciarem. In-
felizmente, isso acontece nas mais diversas 
profissões, mas se por se tratar de artistas 
gera mais repercussão. Lamento também 
pelos colegas que sofrem o efeito colateral 
disso com o cancelamento dos programas, 
gerando agonia e desespero por perderem 
seu trabalho. No fundo, é horrível pra todo 
mundo! E só espero que se faça justiça e 
que quem for culpado pague devidamente 
pelo que fez. E que isso sirva de exemplo 
para toda a sociedade entender de vez que 
assédio é crime.

 N Como vai ser o seu Natal e o Ano Novo?

 L Com saúde, assim eu sempre espero. Para 
os meus e para todos. Minha família não se 
reunirá pela primeira vez. Minha mãe fica-
rá na cidade dela (Juiz de fora) com minhas 
tias...todas quietinhas em casa. Meus irmãos 
ficarão em suas casas e eu aqui no Rio com 
Wendell e com minha sogra. Isso porque nos 
amamos muito e entendemos que é preci-
so esse sacrifício agora para ganharmos os 
Natais que vem pela frente. Ninguém sabe 
quanto tempo teremos, mas queremos se-
guir o coração e a razão nesse momento. 
Estaremos bem.

 N Um desejo para 2021?

 L Saúde, amor, trabalho e aglomerações se-
guras pós-vacina.
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MC MIRELLA 

NUA PARA  

LANÇAR MÚSICA

REPRODUÇÃO

O ANO NOVO DE LUCIANA 
GIMENEZ SERÁ NA BAHIA
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Depois de ser absolvido no final de setembro por falta 
de provas em segunda instância da acusação de abu-
so sexual contra o enteado em 2016, o pastor Felipe 
Heiderich conseguiu outra vitória na Justiça contra 
a pastora e ex-mulher Bianca Toledo. Ela vai ter que 
retirar de todas as redes sociais o material que men-
ciona Heiderich sob pena de uma multa diária no valor 
de R$ 5 mil. Além de Bianca, os jornais Agora Paraná e 
Gospel Mais foram também determinados a retirada 
de matérias veiculadas contra o pastor.

Marina Ruy Barbosa fez questão de compartilhar no 
Instagram, os relatos de duas jovens sobre assédio 
no meio artístico. A atriz, uma das principais estrelas 
da Globo, se solidarizou com Júlia Corrêa e Clara Fer-
rari que acusam um famoso preparador de elenco 
de abusos. “É muito triste que esse tipo coisa esteja 
tão perto”. Além de Júlia e Clara, outras meninas 
também denunciam o profissional nos grupos de 
mensagens de atores e nas redes sociais.

Silvio Santos completou 90 anos e a família comemorou 

com uma festinha íntima e, claro, o apresentador recebeu 

vários presentes. Mas, um deles tirou o seu fôlego: uma 

fotobiografia. As filhas Patrícia, Rebeca, Silvia, Cíntia, 

Daniela e Renata reuniram vários cliques do dono do 

SBT e publicaram um livro. “Silvio Santos fotobiografia. 

Fizemos somente mil exemplares. Presente das filhas”, 

escreveram na dedicatória do mimo.

MIMO DAS FILHAS

AÇÃO GANHA

SOLIDARIEDADE

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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 n  O cantor 
Adriano Rocha 
é a atração do 
‘Acontece Cul-
tura Itineran-
te’ na próxima 
quinta-feira 
(17), às 20h, nas 
redes sociais do 
projeto.

 n Amanhã é dia 
de jam session 
do Armazém 
Cardosão, em 
Laranjeiras, com 
o melhor do jazz 
e do samba-jazz, 
a partir das 18h.

Giulia Be é mais do que uma cantora em processo de ascensão. É mais 
também do que só um nome do pop brasileiro atual. Giulia vai além. O 
trabalho que a cantora trilha hoje, desde ‘Too Bad’, fala por si só e a faz única, 
com uma voz marcante e envolvente.

Lançado em maio, ‘Solta’ é o EP feminino solo de maior sucesso no Spotify 
Brasil e a coletânea ganhou ainda disco de platina, com mais de 400M de 
streams nas plataformas de música. Giulia ganhou também diamante duplo 
com ‘Menina Solta’, platina duplo com ‘Se Essa Vida Fosse um Filme’ e ‘(Não) 
Era Amor’ e disco de ouro com ‘Recaída’.

Feliz com os resultados e querendo presentear seus fãs pelo ‘Beer day’, no dia 
13 surgiu a ideia do ‘Solta Deluxe’, que traz as faixas originais de ‘Solta’ somadas 
à mais sete novas melodias. ‘Eu me Amo Mais’ é a primeira canção trabalhada 
do álbum e fala do amor próprio, sempre acima de tudo. A faixa  vem com clipe, 
lançado de forma surpresa, em ação no Twitter onde o próprio público 
conseguirá “destravar” o vídeo por meio de uma meta dentro da plataforma.

“Cada faixa tem um significado diferente para mim e para meus fãs. 
Sinto que mostram novos lados 
de uma Giulia. O ‘solta’ me 
trouxe maturidade. É curioso 
que eu tenha escolhido o 
símbolo da borboleta para me 
representar quando 
originalmente lancei o EP, pois 
só agora sinto que estou saindo 
do meu casulo. Só agora sinto 
que a menina está se soltando 
de verdade”, conta Giulia Be. A 
capa do novo álbum, que vai ser 
lançado sexta-feira, você 
confere com exclusividade aqui 
na coluna. 

Luciana Gimenez e os filhos Lucas e Lorenzo já decidiram o destino das fes-
tas de fim de ano. Eles irão para Trancoso, mesmo lugar onde conheceu seu 
namorado, Dado  Buffara, no ano passado. A apresentadora da RedeTV! tem 
encontrado refúgio na calma cidade baiana nos últimos tempos e foi lá que 
passou também seu aniversário no início de novembro.
Lucas Jagger, que está em New York para resolver questões ligadas a faculdade, 
retorna direto ao Brasil para se encontrar com a família. O filho mais velho de 
Luciana não passará as festas em Londres, onde não pisa há mais de um ano.

MC Mirella escolheu uma forma bem inusitada para chamar a atenção dos fãs 
por causa do lançamento da sua nova música ‘360’, parceria com  Luck Muzik, 
DJ Rennan da Penha e MC Juninho FSF. A cantora escolheu ficar nua em pelo e 
cheia de tatuagens em um jardim cheio de margaridas. Mirella ainda pediu: 
“Concentrem em mim”. Que tiro, minha filha!

GIULIA BE LANÇA ÁLBUM 
‘SOLTA’ EM  VERSÃO 
DELUXE

DIVULGAÇÃO/BERNIE WALBENNY

Nova contratada da Netflix, Bruna Marquezine admitiu que a busca por uma terapeuta quando teve de-
pressão há três anos, a ajudou bastante e, hoje, ela tem consciência que detesta a imagem de perfeita. 
“Detesto quando falam que sou exemplo. Não sou modelo para ninguém. Sou só mais uma mulher de 25 
anos, trilhando o seu caminho, aprendendo diariamente como lidar com tudo isso”, revelou.

MARQUEZINE DETESTA A IMAGEM DE PERFEITA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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onhecendo ou não a astrologia, todos 
nós temos um signo. Para os que acre-
ditam, eles definem as características 
e até a personalidade de uma pessoa. 

Inspirado no universo astral e pegando refe-
rência nessas características, Xamã lança hoje 
seu terceiro álbum de estúdio, o ‘Zodíaco’. 

Com 12 músicas, cada uma delas será sobre 
um signo. Segundo o rapper, a proposta é fa-
zer com que cada pessoa se identifique com, 
pelo menos, uma música. “Eu comecei a ideia 
dos 12 signos porque eu queria fazer um disco 
inteiro voltado mais para esse lado espiritual. 
Decidi colocar as faixas com nomes de signos 
para deixar as músicas mais particulares para 
as pessoas. Acho que foi uma das melhores 
ideias que eu já tive. Diferente dos outros dis-
cos, esse está muito mais espiritual”, explica.

Astrologia foi algo que sempre esteve na 
vida de Xamã, e a inspiração para o álbum veio 
lá de trás, quando o cantor ainda era criança. 
“Sou ligado à astrologia, mas superficialmen-
te, desde quando eu era novinho. Eu via um 
desenho chamado ‘Cavaleiros do Zodíaco’, e 
isso meio que ficou na minha cabeça desde 
criança. Quando eu tive que fazer esse álbum, 
estudei, tive que decifrar um pouco dos signos, 
transformar eles em música. Com o decorrer 
do tempo, fazendo esse álbum, eu pude ver 
muitas coisas nas minhas características e 
nas de pessoas próximas a mim. A astrologia 
explica muita coisa. A humanidade sempre 
olhou pro céu e tentou se explicar um pouco. 
E a astrologia é isso”, diz Xamã.

Com três álbuns de estúdio já lançados: ‘Pe-
cado Capital’, em 2018, ‘Iluminado’, em 2019, e 
‘Zodíaco’, em 2020 e um EP, ‘Como Sobreviver 
ao Fim do Mundo Dançando’, lançado durante 
a quarentena, Xamã aposta no lançamento de 
hoje como a grande virada da carreira. “Esse 
é o álbum mais completo que eu já fiz, mais 
musical, com mais arranjos e instrumentos 
musicais. As letras são bem profundas, fa-
lam de amor, como cada pessoa de cada 
signo se comporta. Acho que estou 
mais ansioso que os fãs. Acho 
que vai ser 

NATHALIA DUARTE
nathalia.duarte@meiahora.com

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

MALHAÇÃO

 n Marta se surpreende quando 
Lica afirma que estudará com 
Samantha. Tina e Ellen disfar-
çam a tensão para Anderson, 
que pede para as duas descansa-
rem do hospital.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Isabel e os tenentes fazem 
uma busca na casa de Dionísio à 
procura das obras de arte rouba-
das. Marizé desconfia que Lipe 
não quer ir à escola por causa das 
ameaças de Mateus.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Apolo não cede às tentativas 
de reconciliação de Tancinha. O 
plano de Fedora para chamar 
a atenção para si sensibiliza as 
redes sociais e ela consegue rea-
tivar seu perfil na internet.

 n Fernanda surge linda vestida 
de noiva. Ramiro se recusa a ir à 
festa. Hugo ajuda na cerimônia. 
Ramiro surpreende Tobias e avi-
sa que irá ao casamento. Dona-
tella aconselha Tobias.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Clarita acha estranho que Beto 
não atende o celular e está atra-
sado. Erica chega atrasada ao 
Café Boutique e diz que estava 
numa festa incrível.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Ruy não gosta de saber que 
Cibele voltou de viagem. Todos 
elogiam Abel e Edinalva dançan-
do. Caio vê Mira com Irene em um 
táxi. Heleninha recebe carta.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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Xamã e Marília 
Mendonça
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um degrau gigante que 
vou conseguir subir na 
minha carreira”, conclui.

PARCERIAS
No álbum, Xamã 
também faz parceria 
com Agnes Nunes, em 
‘Escorpião’, Luísa Sonza, 
em ‘Câncer’, Marília Men-
donça, em ‘Leão’, e Gloria 
Groove, em ‘Capricórnio’. 
Com cada uma cantando 
a música de seu respecti-
vo signo, o rapper tam-
bém faz uma mistura 
de gêneros musicais 
que traz uma sonoridade di-
ferente e interessante para o 
álbum.

“Eu tentei sair da minha zona de conforto 
do rap e tentei ir para outras áreas. O ser-
tanejo da Marília, o pop da Luísa e Gloria 
Groove, tentei migrar para explorar um 
pouco, me desafiar um pouco mais, e 
elas também se desafiaram. Luísa fez 
freestyle, Gloria Groove tem o DNA 
musical de rap incrível e a surpre-
sa da Marília rimando incrível. 
Agradeço muito por elas 
terem aber-

to espaço para 
mim, que vim do 
underground do 
rap”, diz ele.

A l é m  d a 
preocupação 

de cada cantora 
participar da mú-

sica de acordo com 
seu signo, as pessoas 
envolvidas nas pro-

duções dos cli-
pes (cabeleirei-
ros, produtores, 
diretores) tam-
bém eram todas 

de acordo com o 
signo da música. 

“Eu tentei trazer toda a 
identidade do signo. Em ‘Escorpião’, por exem-
plo, a produção toda era escorpiana. Em ‘Cân-
cer’, também. Tive essa preocupação porque 

se eu, sozinho, falar sobre os outros signos, 
vou falar com o meu olhar”, explica o rapper, 
que é escorpiano, do dia 30 de outubro.

MUITAS BATALHAS
Mas, até chegar ao terceiro álbum, Xamã já 
passou por muitas batalhas pessoais. O agora 
cantor, nasceu em Sepetiba, na Zona Oeste, e 
já vendeu amendoim nos trens, além de ter 
sido vendedor de loja, até que decidiu seguir 
na música. Começando a carreira em 2017, 
em pouco tempo ele conseguiu se destacar 
no meio, o levando a cantar no Palco Favela, 
na edição do ano passado do Rock in Rio. 

Segundo ele, essa vivência do cotidiano 
é um facilitador na hora de produzir 

música.
“Estou sempre aprendendo com o 

que construo. Construo algo, vejo 
o que aprendi e tento melhorar 
quanto ser humano e quanto 
artista. Acho que a música ser-
ve pra isso. Todo mundo entra 
em contato com as ruas todos os 
dias. Como eu tive esse contato 
com a rua, eu consigo falar um 

idioma musical, poético, artísti-
co, que as pessoas entendem. Acho 

que estava faltando um pouco dis-
so. As pessoas estavam preocupadas 

com outras coisas na arte e esquece-
ram que a arte é para a gente imitar a 

vida e transformar em outra coisa para 
continuar inspirando as pessoas”.

VIDA PESSOAL
Reservado quanto à vida pessoal, Xamã foi 

alvo de algumas especulações ao apare-
cer em um vídeo dançando com Anit-

ta. Além da funkeira, Agnes Nunes já 
foi apontada como suposto affair 

do cantor. O rapper fala so-
bre tudo, mas a vida pes-

soal continua em se-
gredo. Seria culpa 

do mistério de 
escorpião?

“Isso foi si-
nistro (no-
tícia de af-
fair com 
Anitta). 
C o m o 
e u  s o u 
reserva-
do, pre-

f i ro  não 
responder 

a essa per-
gunta”, diz, 

aos  r i -
sos.

GUIADO 
PELOS 

ASTROS

Rapper Xamã lança 
álbum inspirado 

na astrologia com 
participação de 
cantoras como 

Marília Mendonça 
e Luísa Sonza em 

faixas que levam o 
nome de seus signos

Xamã e 
Luísa Sonza



Horóscopo

Seu lado criativo e aventureiro está em alta hoje. Evite 
se sobrecarregar no trabalho. A sensualidade será sua 
arma secreta na paquera. Aposte no bom humor com 
o parceiro.

A convivência com os colegas enfrenta desafios. Terá 
faro para negócios lucrativos. Romance cheio de amor 
e carinho. Conquista à distância pode te surpreender 
positivamente.

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: ágil, alarde, alga, andar, bagre, bala, boca, caos, cigano, cilada, 
dália, droga, gordo, grade, lago, largo, liga, mágica, mágoa, onda, pedal, 
pêra, poder, real, rosa, sagrada, sala, salgado, social, sogra.

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

O espírito de equipe vai marcar seu desempenho no 
trabalho, una-se com colegas. Alguém que faz sucesso 
na turma pode conquistar seu coração de vez. A união 
está protegida.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Tenha jogo de cintura para driblar os problemas no 
emprego. Foque nos resultados e não conte com a 
sorte. Os astros enviam boas energias para o seu 
relacionamento.

CÂNCER
21/6 a 22/7

A segunda será tensa em família e no relacionamento, 
mas depois tudo melhora. Pode surgir uma 
oportunidade de conquistar um cargo ou emprego 
melhor no trabalho.

LEÃO
23/7 a 22/8

As diferenças de opinião podem se transformar em 
brigas com os parentes e amigos mais próximos. Bom 
dia para fazer as pazes com o par. Uma paquera pode 
virar algo sério.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Cuidado para não perder informação importante. As 
finanças devem melhorar. A vida a dois anda devagar, 
tente surpreender o par. Um caso passageiro pode 
aquecer seu coração hoje.

LIBRA
23/9 a 22/10

Terá sorte em tudo, inclusive no serviço. Cuidado com 
dinheiro. No romance, controle a possessividade. 
Amor à primeira vista não está descartado, amigos 
podem ajudar.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Pode ter problemas em família. Os astros prometem 
boas novas com dinheiro, mas evite gastar 
desnecessariamente. Ex-amor deve atrapalhar uma 
paquera. A dois, aposte no alto-astral.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Tenha cautela para não falar mais do que deve. Cuide 
de tarefas a sós, ouça sua intuição. Lance sem 
compromisso movimenta a conquista. Reforce a 
confiança no romance com o diálogo.

Deve se concentrar nas finanças, mas não acredite em 
promessas milagrosas para ganhar dinheiro. Amigos 
ajudam na paquera e pode conhecer alguém. Alinhe 
seus sonhos com os do par.

Vai sobrar disposição para se concentrar nos seus 
objetivos pessoais e especialmente no trabalho. O 
romance fica empolgante. Não esconda seu interesse 
do alvo, corra atrás.

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

‘Teocracia em Vertigem’ 
investiga quem foi 
Jesus Cristo abordando 
religião e política

O novo 
especial do 
‘Porta dos 
Fundos’

DANIEL CHIACOS / DIVULGAÇÃO

Fábio Porchat interpreta Jesus

Após dois anos de sucesso na Net-
flix — um Emmy internacional e 
uma polêmica enorme que foi parar 
na Justiça, sempre com decisões a 
favor dos comediantes —, o especial 
de Natal do Porta dos Fundos vol-
tou ao canal do YouTube, a casa ori-
ginal do grupo, e também estreou 
na PlutoTV, a nova plataforma de 
streaming da Viacom/CBS. ‘Teocra-
cia em Vertigem’, o especial produ-
zido durante a pandemia, chegou à 
rede na última quinta-feira.

O novo filme combina a neces-
sidade de isolamento social e a im-
possibilidade de aglomeração para 
as filmagens com uma ideia do ro-
teirista Gabriel Esteves: filmar em 
formato de documentário, numa 
paródia ao filme indicado para o 
Oscar ‘Democracia em Vertigem’. 
De fortes tintas políticas, o novo 
filme do Porta conta a história de 
Jesus recolhendo depoimentos de 
personagens como Maria, sua mãe 
(Evelyn Castro), os apóstolos Pedro 
(Leandro Ramos), João (Fabio de 
Luca), Judas Tadeu (Raul Chequer), 
e Judas Iscariotes (Daniel Furlan). 
Paulo Tiefenthaler faz um Pôncio 
Pilatos memorável, e outros atores 
do elenco do Porta (e também con-
vidados, como o comediante Yuri 
Marçal) participam do filme, dis-
tribuídos em personagens como 
“cidadão de bem”, “terraplanista”, 
“ex-leproso”, e claro, Barrabás.

No “documentário”, a diretora (a 
voz de Clarice Falcão) tenta investi-
gar quem foi Jesus e como se deu o 
processo de julgamento e condena-
ção do Messias, fortemente inspira-
do na lógica atual das redes sociais, 
como racionalizações rasas, falsas 
equivalências e muito ódio. Alguns 
dos absurdos ditos pelos persona-
gens, como “pode mandar (Jesus) 
voltar, porque se voltar eu mato de 
novo”, foram baseados em ameaças 
que o Porta dos Fundos sofreu na 
web, ou em memes políticos que 
viralizaram nos dois últimos anos. 
O filme também questiona a pro-
messa da volta do Messias.

Roteirista do filme, Fábio Por-
chat, que novamente interpreta 
Jesus, conta que releu os evange-
lhos bíblicos. “Minha família não 
é muito religiosa, mas sempre me 
interessei muito por religião. Acre-
dito que a gente tinha sim que ter 
aulas na escola sobre isso, mas não 
só católica. Lendo os evangelistas, 
eles mesmo discordam entre si, e as 
leituras foram mudando, sendo in-
terpretadas ao longo do tempo”, diz 
Porchat, garantindo que nutre um 
respeito pela história. “Jesus é um 
cara que aceita todo mundo, que 
abre as portas. Entendendo, lendo 
sobre, tento olhar sempre para esse 
mundo, conversando com pastores 
e especialistas”.

Porchat conta que passou o ro-
teiro para pastores conhecidos, 
que acharam graça e não viram ne-
nhuma heresia ali. “Acho Jesus um 
cara bacana para caramba. Acho 
inaceitável as pessoas que se benefi-
ciam politicamente dessa leitura. É 
muito mais ofensivo abrir templos 
durante pandemia, dizer que não 
precisa tomar remédio, que depres-
são não existe, do que qualquer es-
pecial do Porta dos Fundos”.
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