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VERMELHO
TAXA DE OCUPAÇÃO 
DE LEITOS DE UTI 
PARA COVID NO 
MUNICÍPIO É  
DE 93%. 
INFORME DO  

DIA, P. 2

Exclusivo!

Supermercados serão 
postos de vacinação no Rio
Mercados de todo o estado aderem à ideia, confirmada pelo governador em exercício, Cláudio Castro.  RIO DE JANEIRO, P. 3

SELO

CONFIRA  

NA EDIÇÃO DIGITAL

29
 PÁGINAS 
NO TOTAL

SERVIDOR, P. 8

DETRAN-RJ REABRE 20 
POSTOS DE ATENDIMENTO. 
VEJA QUAIS SÃO 

INCERTEZA SOBRE O 13°  AGONIZA 
SERVIDORES E PAES PODERÁ 
HERDAR 15 FOLHAS SALARIAIS 

RIO DE JANEIRO, P. 2

Estado semidestruído do Hospital de Campanha do Maracanã é um 
escândalo no momento em que crescem os casos da doença. P. 3

RIO DE JANEIRO, P. 4

RIO DE JANEIRO, P. 3

MINISTÉRIO: ‘É 
IRRESPONSÁVEL 
DAR UMA DATA 
PARA O INÍCIO DA 
IMUNIZAÇÃO’

BAILES FUNKS, 
SHOWS E FESTAS: 
AGLOMERAÇÕES 
SE ESPALHAM 
PELA CIDADE

COVID

ABANDONO CRIMINOSO 

Faetec abre inscrições para 2.370 vagas. Leia aqui. P.2

MÃE: ‘PERDOA 
POR EU NÃO TER 

Alecsandra chora a perda do filho, Jordan Luiz, de 17 anos, assassinado ao lado do amigo, 
Edson Junior, de 20, em Belford Roxo. Os dois PMs acusados de matá-los estão presos. P. 5

PAULINHO, 
VOCALISTA DO 

ROUPA NOVA, 
MORRE AOS  

68 ANOS,  
DE COVID,  

NO RIO   
 P. 7

ENFERMEIRA FOI A PRIMEIRA 
A RECEBER A VACINA NOS 
ESTADOS UNIDOS. P. 4
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Após aproximação com a milícia de Madureira, traficantes 
copiam táticas de cobranças. Estacionamentos pagam 
taxa de R$ 4 mil mensais. P. 6

NARCOMILÍCIA: 
NA SERRINHA, A ALIANÇA 
ENTRE TRÁFICO E MILICIANOS

ESTEFAN RADOVICZ

TE PROTEGIDO’
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As mais lidas

Online

Covid-19: Especialistas 
explicam o porquê de 

usar a máscara mesmo 
após a vacina

RIO DE JANEIRO

Profissionais de 
Educação do Rio 
protestam pelo 

fechamento das escolas 
e pagamento do 13º

RIO DE JANEIRO 

Mulher é morta com tiro 
na cabeça durante festa

BRASIL 

DEBATE SOBRE 
FINANÇAS DE 2021

 N Hoje é dia dos deputados 
estaduais discutirem na 
Alerj o projeto de lei, de au-
toria do poder executivo, que 
estima a receita e fixa a des-
pesa do estado do Rio de Ja-
neiro para o exercício finan-
ceiro de 2021. A previsão de 
receita líquida de Orçamen-
tos Fiscal e da Seguridade 
Social é de R$ 66,9 bilhões. 
Já a despesa total fixada, R$ 
87,1 bilhões.

O 
crescimento de vítimas por covid-19 na cidade do Rio 
de Janeiro expõe a gravidade da situação. A Prefeitura 
do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, in-

formou que a rede municipal possui 918 leitos para covid-19. 
Deste total, 288 são de UTI. E que a taxa de ocupação de 
leitos de UTI para covid-19 na rede SUS — que inclui unidades 
municipais, estaduais e federais — no município é de 93%. Já 
a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 92%. O nú-
mero de infectados muda a cada dia. Nas unidades da rede 
municipal há 670 pacientes internados.

A rede SUS na capital tem 1.401 pessoas internadas em leitos 
especializados, sendo 600 em UTI. Um elemento novo torna 
o quadro mais complexo: o colapso da rede hospitalar está 
atingindo a classe alta. Para os pobres pior ainda. A  Defensoria 
Pública do Rio identificou que a velocidade de criação de novos 
leitos está menor do que a do avanço da doença.

A DOENÇA NÃO DISTINGUE CLASSE SOCIAL
No último sábado, o bispo Daniel Malafaia, da Assembleia de 
Deus Madureira, morreu por causa da doença. Ele era primo 
do pastor Silas e do deputado Samuel. O deputado esta-
dual Pedro Ricardo (PSL), médico, é a mais recente vítima 
da infecção pelo coronavírus. O vereador Fernando William 
(PDT), que tem problema renal crônico, foi diagnosticado 
com covid-19, e, depois de esperar na enfermaria, está inter-
nado na UTI do hospital particular Vitória, na Barra da Tijuca. 
Também está internado o conselheiro do TCM, Nestor Rocha. 

COVID-19

Coronavírus 
alcança 
autoridades

 N Uma servidora de carreira 
será a subsecretária de De-
senvolvimento Sustentável e 
Defesa do Meio Ambiente. A 
engenheira química Débora 
de Barros Augusto foi pre-
miada como Líder Carioca 
da Prefeitura e selecionada 
para o Columbia Women’s 
Leadership. Outro que se 
juntará ao time é Emanuel 
Alencar, na área de Susten-
tabilidade e Transparência.

JÚLIA MAIA / CÂMARA DE VEREADORES DO RIO

HONRARIA PARA 
POUCOS

O crescimento 
de vítimas 
por covid-19 
no Rio expõe a 
gravidade da 
situação

JULIA PASSOS/ DIVULGAÇÃO ALERJ

Ontem foi a vez de Nova York vacinar as primeiras pessoas contra 
a Covid-19. Uma enfermeira foi o rosto desse início de campanha, 
ficando evidente o reconhecimento aos profissionais da saúde por 
lá. Por aqui, o plano nacional de vacinação foi divulgado, mas sem 
prazo de início. Aguardemos com esperança.

Cenas de filme foram 
vividas no Rio ontem. 
Helicóptero da PRF 
pousou no meio da ro-
dovia Washington Luiz 
para impedir um roubo 
de carga. Suspeitos 
foram detidos. Armas 
e a van usada na ação foram apreendidas sem nenhum inocente 
ferido. Parabéns aos agentes e à inteligência.

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

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

Plenário da Alerj

O vereador Fernando William está na UTI após ser diagnosticado com covid-19 

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

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

Detran-RJ reabre 20 postos
Unidades de vistoria atenderão até dia 18 apenas usuários que já estavam marcados 

DIVULGAÇÃO

O Detran-RJ reabriu ontem 
20 postos de vistoria. São mais 
oito unidades, além das 12 já 
anunciadas na última sexta-
feira para atender os servi-
ços de registro de veículos. A 
medida foi possível porque, 
por determinação do depar-
tamento, a nova empresa, 
devidamente licitada, conti-
nuou o trabalho de contrata-
ção de pessoal durante o fim 
de semana.

Os postos do Detran que 
reabriram foram: Haddock 
Lobo, Infraero (Ilha do Go-
vernador), Niterói, Santa 
Cruz, Parada de Lucas, Magé, 
Mesquita, Cachoeiras de Ma-
cacu, Barra da Tijuca (Aero-
town), Ceasa, São Gonçalo, 
Reduc, Vila Isabel, Belford 
Roxo, São João de Meriti, 
Campos I, Volta Redonda, 
São Pedro da Aldeia, Petró-

polis e Nova Friburgo.
Os serviços realizados são 

de: Transferência de proprie-
dade; Troca de combustível; 
2ª via de Certificado de Regis-
tro de Veículo (CRV); Troca de 
jurisdição e Alterações de ca-
racterísticas; Baixa e inclusão 
de alienação.

O fechamento ocorrido 
semana passada deveu-se à 
regularização dos contratos 
de prestação de serviços que 
está sendo feita em todo o 
departamento.

Importante ressaltar que 
o atendimento nos postos de 
vistoria, entre os dias 14 e 18 
de dezembro, será exclusivo 
para os usuários que estavam 
marcados, mas não consegui-
ram realizar o serviço ante-
riormente nestas unidades. A 
medida é necessária para não 
exceder a capacidade de aten- Mais oito unidades foram abertas, além das 12 já anunciadas

dimento, evitando aglome-
rações durante a pandemia. 
Estes usuários não precisam 
reagendar e podem fazer o 
serviço desta segunda até a 
próxima sexta. Importante 
usar máscara facial.

Os agendados para outros 
postos que ainda não foram 
reabertos devem aguardar. 
Nos próximos dias mais unida-
des serão reabertas à medida 
que a nova empresa prestado-
ra de serviços faça as contrata-
ções de funcionários. A reaber-
tura rápida está sendo possível 
porque a priorização é o rea-
proveitamento de pessoal.

As unidades Araruama, 
Barra Mansa, Angra, Cam-
pos 2, Campo Grande e Mi-
racema continuam fechadas 
para desinfecção porque 
funcionários testaram po-
sitivo para covid-19.

Faetec abre processo seletivo com 2.370 vagas
A Fundação de Apoio à Esco-
la Técnica (Faetec), institui-
ção vinculada à Secretaria de 
Estado de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, abriu ontem 
inscrições para 2.370 vagas 
para Educação Infantil, En-
sino Fundamental, Ensino 
Médio (Normal e Forma-
ção Geral), Técnico de Nível 
Médio e Ensino Superior 
(Licenciatura e Tecnólogo). 
Todas as oportunidades são 
para ingresso em 2021.

Do total de vagas ofereci-
das, mais de 1,7 mil são desti-
nadas aos cursos técnicos, vi-
sando atender setores estraté-
gicos da economia do estado, 
como: Administração, Aná-
lises Clínicas, Enfermagem, 
Edificações, Eletrônica, Ele-
trotécnica, Hospedagem, In-
formática, Telecomunicações, 
Construção Naval, Segurança 
do Trabalho, entre outros.

Na Formação Geral, são 
destinadas 35 vagas, distri-

buídas pelo Instituto Superior 
de Educação Professor Aldo 
Muylaert (Isepam) e pelo Ins-
tituto Superior de Educação 
do Rio de Janeiro (Iserj), in-
cluindo a educação de jovens e 
adultos (Emeja). O curso nor-
mal de nível médio, para a for-
mação de professores, oferece 
15 vagas somente no Isepam, 
em Campos dos Goytacazes.

Das mais de 300 vagas dire-
cionadas à Educação Infantil 
e ao Ensino Fundamental, 181 

estão direcionadas aos Cap’s 
dos Institutos Superiores de 
Educação. As demais opor-
tunidades são destinadas às 
Escolas Fundamentais de Ini-
ciação Profissional, em tempo 
integral.

No Ensino Superior, são 
259 vagas para Licenciatura 
em Pedagogia e para os cur-
sos de tecnólogos, tais como 
Tecnologia em Análise e De-
senvolvimento de Sistemas, 
Processos Gerenciais e Gestão 

Ambiental, dentre outros, 
oferecidos nas Faeterjs e 
nos Institutos Superiores.

Quem estiver interessa-
do em participar dessa se-
leção já pode se cadastrar 
na página da Selecon (orga-
nizadora do concurso): se-
lecon.com.br, ou por meio 
do site da Faetec, até o dia 
24 de janeiro. Para efetuar 
a inscrição, o candidato de-
verá ter obrigatoriamente o 
número do CPF.
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RIO DE JANEIRO

VÁ AO MERCADO E 
SAIA VACINADO
Supermercados do Rio serão usados como pontos de vacinação contra a covid-19; 
detalhes serão definidos em reunião entre ASSERJ e Secretaria Estadual de Saúde

O 
presidente da As-
sociação de Super-
mercados do Estado 
do Rio de Janeiro 

(ASSERJ), Fábio Queiróz, 
se reuniu com o governador 
em exercício, Cláudio Castro 
(PSC), para definir que os su-
permercados do estado serão 
usados como pontos de vaci-
nação contra a covid-19.

A ação, proposta por Quei-
róz, é de que as lojas auxiliem 
no processo de vacinação ce-
dendo seu espaço. Segundo 
a ASSERJ, os detalhes da ini-
ciativa serão aprofundados 
em uma reunião, ainda sem 
data definida, entre a asso-
ciação e a Secretaria de Esta-
do de Saúde (SES).

“A gente estava junto no 
início da pandemia, onde 
corajosamente garantimos 
o abastecimento da popula-
ção, e estaremos juntos no 
fim da pandemia no ato de 
vacinação, dentro dos super-
mercados”, afirmou Queiróz.

Em nota, a assessoria da 
associação informou que 
será um plano inteligente 
para contemplar todos os 
municípios do estado. Não 
serão todos os associados 
da ASSERJ que servirão de 
pontos de vacinação, mas já 
estão tendo a adesão de su-
permercadistas que têm lojas 
em todo o estado.

FREEZERS PARA VACINAS
O Governo do Rio comprará, 
nesta semana, freezers para 
receber os imunizantes da 
Pfizer. A informação foi dada 
pelo governador em exercí-
cio, Cláudio Castro (PSC), 
ontem. A vacina da farma-
cêutica norte-americana exi-
ge um armazenamento em 
temperaturas de abaixo de 
70°C, o que torna a operação 
mais complexa.

De acordo com a Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES), 
até o próximo domingo (dia 
20), o estado vai receber oito 
milhões de seringas para 
aplicação da vacina contra o 
vírus da covid-19, garantin-
do assim a primeira fase da 
vacinação. 

A estimativa é de imuni-
zar 3,4 milhões de pessoas 
no estado. Os dados foram 
divulgados pelo secretário 
de Estado de Saúde, Carlos 
Chaves, na semana passada, 
durante audiência pública 
da Comissão de Saúde da As-
sembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro (Alerj).

Abandono: 
Hospital de 
Campanha do 
Maracanã não 
está funcionando 
em meio à alta de 
casos de covid-19 
na cidade

DANIEL CASTELO BRANCO

 > Os números de sepul-
tamentos por covid-19 
na Região Metropoli-
tana do Estado do Rio 
voltaram a aumentar. 
Segundo dados da Pre-
feitura do Rio, até o dia 
9 de dezembro, nos 21 
cemitérios da cidade do 
Rio, nos 13 cemitérios 
públicos e oito privados, 
já foram registrados 481 
enterros pela doença. 
Em Niterói, segundo 
município do estado 
com maior número de 
casos confirmados, até 
o dia 10 de dezembro, fo-
ram 53 sepultamentos 
por covid-19 nos três ce-
mitérios municipais. En-
quanto em São Gonçalo, 
terceiro na lista de casos 
no estado, registrou 76 
enterros em novembro 
nos quatro cemitérios do 
município.

O Rio já registra 
151.341 casos confirma-
dos e 13.922 óbitos por 
coronavírus. Ao todo, 
são 7.331 sepultamentos 
pela covid desde o início 
da pandemia na cidade.

Números 
de enterros 
voltam a subir

APESAR DAS RESTRIÇÕES

Fim de semana teve aglomeração em festas e shows 

 N As novas medidas de restri-
ções anunciadas pela Prefeitu-
ra do Rio, na última sexta-feira, 
em meio ao aumento de casos 
de covid-19, não foram sufi-
cientes para evitar aglomera-
ções e desrespeito às regras na 
cidade no fim de semana.

Um baile funk na Cidade 
de Deus, na Zona Oeste do 
Rio, aglomerou centenas de 
pessoas na manhã de segun-
da-feira. A festa deu início na 
noite de domingo e se esten-
deu por toda a madrugada. De 
acordo com imagens do Glo-
bocop, da Rede Globo, por 
volta das 6h, era possível ver 
pessoas bebendo, dançando 
e muitos foram flagrados sem 
máscara de proteção.

Aglomeração não foi uma 
exclusividade da CDD. No do-
mingo, a apresentação do gru-
po de pagode Sorriso Maroto 
em São Cristóvão, na Zona 
Norte, também reuniu diversas 
pessoas sem máscaras. Nem 
mesmo garçons e seguran-
ças que trabalhavam no local 

usavam a proteção.
Já no sábado, imagens fla-

graram uma multidão durante o 
show do cantor Orochi, no Quei-
mados Futebol Clube, localizado 
na Baixada Fluminense.

Os vídeos, feitos pelo próprio 
artista, mostram muitas pessoas 
aglomeradas. No fim do mês pas-
sado, a organizadora do evento 
divulgou nas redes sociais que já 

havia vendido 2 mil ingressos. 
Além de shows e do baile funk, 
imagens mostram os bares da 
Praia da Bica, na Ilha do Gover-
nador, lotados com pessoas sem 
máscara de proteção e quase 
nenhum distanciamento social.

O Estado do Rio já soma 
23.722 mortes por Covid-19 e 
outros 389.125 casos confirma-
dos desde o início da pandemia.

Baile funk na Cidade de Deus: multidão não usava máscaras 

 > Mesmo após a extinção 
do processo no Tribunal 
de Justiça do Rio, em 15 de 
outubro, que obrigava o es-
tado a manter em funciona-
mento os hospitais de cam-
panha de São Gonçalo e do 
Maracanã, a Secretaria de 
Estado de Saúde continua 
tendo gastos com as duas 
unidades. Em um levanta-
mento no Diário Oficial, é 
possível constatar que, des-
de aquela data, foram gas-
tos, pelo menos, R$ 23,6 
milhões em pagamentos 
retroativos a fornecedores e 
prestadores de serviço para 
as duas unidades. 

A unidade de São Gon-
çalo, que funcionava no 
bairro Estrela do Norte, no 
município da Região Me-
tropolitana, foi totalmente 
desmobilizada. Já o Hospi-
tal do Maracanã continua 
com as estruturas de duas 
tendas montadas. Porém, 
boa parte dos equipamen-

tos já não está mais no lo-
cal, assim como os médicos 
e enfermeiros, que, segun-
do profissionais que atuam 
no local para manutenção, 
deixaram a unidade entre 
setembro e outubro. 

Ontem, o cenário no 
hospital do Maracanã era 
de abandono. Tendas vazias 
e com pedaços de madeira 
e outros objetos pelo chão, 
como mesas e dutos de cir-
culação de ar, além de pare-
des destruídas e mato alto 
no entorno das tendas. 

Apesar da extinção do 
processo que determina-
va o funcionamento dos 
hospitais do Maracanã e 
de São Gonçalo, a Defenso-
ria Pública e o Ministério 
Público estão recorrendo 
da decisão. Questionado, o 
governo do estado não res-
pondeu até o fechamento 
desta edição quais são os 
planos para o Hospital do 
Maracanã. 

Hospital do Maracanã: gastos 
milionários e abandono
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EUA: Enfermeira é  
a 1ª a ser vacinada 

REPRODUÇÃO NBC

Sandra Lindsay: vacina da Pfizer 

Uma enfermeira que tra-
balha na UTI de um hos-
pital em Queens, em Nova 
York, foi a primeira pes-
soa a receber a vacina da 
Pfizer contra a covid-19 
nos EUA, segundo infor-
mações da rede de notí-
cias NBC.

Após ser vacinada, San-
dra Lindsay disse que se 
sente “esperançosa” e “ali-
viada” e garantiu que a va-
cina é segura. “Todos nós 
precisamos fazer nossa 
parte para acabar com a 
pandemia”, concluiu. 

Os EUA começaram 
ontem a imunização e 
prometem vacinar 20 mi-
lhões de americanos até 
o fim de dezembro. Para 
isso, o governo conta com 
a aprovação pela FDA de 
uma segunda vacina, além 
do imunizante da Pfizer, 
a elaborada pela farma-
cêutica Moderna. Os dois 
imunizantes exigem duas 
doses de vacinação. Para 

alcançar 20 milhões de ame-
ricanos, o país precisa de 40 
milhões de doses.

Depois da aprovação da 
vacina da Pfizer e da BioN-
Tech pela FDA na sexta-fei-
ra, o Centro de Controle de 
Doenças (CDC) aprovou e 
recomendou a vacinação de 
americanos com 16 anos de 
idade ou mais.

Com 328 milhões de habi-
tantes, os EUA querem vaci-
nar 100 milhões até o final do 
primeiro trimestre de 2021. 

Irmãs morrem de covid-19 em um 
intervalo de 24 horas em Minas
Elas estavam internadas em  hospitais de Governador Valadares. Tia fez relatos em vídeo 

REPRODUÇÃO

Vanessa Pereira Venâncio, de 40 anos, era casada e deixa três filhos

Duas irmãs moradoras de 
Governador Valadares, re-
gião leste de Minas Gerais, 
morreram com a covid-19 
em intervalo de 24 horas de-
pois de internadas por cerca 
de uma semana em hospitais 
da cidade. A tia, Valéria Alves, 
relatou na última sexta-feira, 
em vídeo, a morte de uma das 
irmãs, ocorrida na quinta, e 
pediu orações para a outra so-
brinha, que acabou morrendo 
horas depois.

A primeira irmã a morrer 
foi Danúbia Pereira Venâncio, 
de 36 anos, internada na últi-
ma quarta-feira, no Hospital 
Regional de Governador Va-
ladares. “Infelizmente dessa 
vez a nossa família não pôde 
levantar a plaquinha com 
aquela frase ‘eu venci a covid’, 
porque foi ela que venceu. On-
tem, enterrei minha sobrinha 
Danúbia”, lamentou a tia, que 

é jornalista, no vídeo.
Valéria, que ficou encar-

regada de acompanhar as 
sobrinhas, conta os últimos 
momentos que passou com 
Danúbia. “No dia em que a 

Danúbia foi internada lá na 
Policlínica (anexo do Hospital 
Regional), na semana passa-
da, eu passei o dia com ela, e 
ela estava muito mal. Naquele 
dia, ela só comeu porque eu 

‘É irresponsável 
dar uma data 
para o início da 
vacinação’
Afirmação do secretário-executivo do Ministério 
da Saúde foi gravada em vídeo, criticando Doria

JÚLIO NASCIMENTO / PRESIDÊNCIA

Elcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde, gravou vídeo após STF cobrar um cronograma

E
m um vídeo divulga-
do no último domin-
go pelo Ministério 
da Saúde, o secretá-

rio-executivo da pasta, Elcio 
Franco, afirma que é “irres-
ponsável” fixar uma data 
para o início da vacinação no 
Brasil antes da aprovação e 
do registro da Anvisa, e criti-
ca diretamente o governador 
de São Paulo, João Doria. 

“Senhor João Doria, não 
brinque com a esperança de 
milhares de brasileiros, não 
venda sonhos que não possa 
cumprir prometendo uma 
imunização com um produto 
que sequer possui registro 
nem autorização para uso 
emergencial”, disse. 

O vídeo foi publicado no 
mesmo dia em que o STF es-
tabeleceu um prazo de 48 ho-
ras para o ministro da Saúde, 

Eduardo Pazuello, divulgar 
o cronograma de vacinação 
do país. 

“Intime-se o Senhor Mi-
nistro de Estado da Saúde 
para que esclareça, em 48 
(quarenta e oito) horas, 
qual a previsão de início 
e término do Plano Nacio-
nal de Operacionalização 
da Vacinação contra a Co-
vid-19, inclusive de suas 
distintas fases”, determinou 
Lewandowski, em despa-
cho endereçado a Pazuel-
lo e ao advogado-geral da 
União, José Levi.

“Seria irresponsável dar-
mos datas específicas para 
o início da vacinação por-
que depende de registro em 
agência reguladora, posto 
que só saberemos da segu-
rança completa quando fina-
lizados os estudos clínicos da 

fase 3”, afirmou Elcio Franco 
no vídeo.

CORONAVAC

O imunizante desenvolvido 
pela farmacêutica chinesa 
Sinovac, em parceria com 
o Instituto Butantan, tem 
sido motivo de disputa po-
lítica entre João Doria e Jair 
Bolsonaro. O presidente da 
República chegou a desauto-
rizar o Ministério da Saúde a 
comprar doses da vacina, e a 
comemorar publicamente a 
morte de um dos voluntários 
(que, posteriormente, desco-
briu-se ter sido decorrente 
de suicídio) e a suspensão 
temporária dos testes clíni-
cos da vacina, em novembro. 

João Doria definiu o dia 25 
de janeiro como o início da 
vacinação com a CoronaVac 
em São Paulo.

CoronaVac: Butantan adia resultados em uma semana
Instituto deve enviar documentação final sobre a vacina à Anvisa no próximo dia 23, quando ocorrerá reunião entre as instituições

AFP

Dados sobre a fase 3 de testes serão entregues na próxima semana

25 de janeiro, com autoriza-
ção da Anvisa ou de órgão si-
milar (de outro país)”, disse o 
governador.

Doria pediu que os funcio-
nários da Anvisa responsáveis 
por essa análise não tirem fol-
ga neste final de ano porque a 
pandemia continua fazendo 
muitas vítimas no país. E que 
trabalhem direto, mesmo com 
sacrifício, em prol da saúde 
dos brasileiros. “Não estamos 
em uma corrida política, es-
pero liberação da CoronaVac 
pela Anvisa para começarmos 
a imunização no dia 25 de ja-
neiro”, emendou.

Na última semana, o Instituto 
Butantan, que atua em par-
ceria com a chinesa Sinovac 
para o desenvolvimento e dis-
tribuição da vacina Corona-
Vac contra a covid-19, infor-
mou que enviaria à Anvisa a 
documentação final sobre os 
testes do imunizante até hoje. 
Porém, o prazo acaba de ser 
mudado e deve sofrer atraso 
de uma semana.

Segundo informações do 
blog do jornalista Lauro Jar-
dim, a nova data prevista para 
a entrega dos dados sobre a 
fase 3 de testes da CoronaVac é 
o dia 23 de dezembro, quando 

representantes das duas ins-
tituições devem se encontrar 
em uma reunião já agendada.

Ainda de acordo com a pu-
blicação, apenas após o rece-
bimento destes dados é que a 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária poderá dar seu 
aval sobre a possibilidade ou 
não de aprovação da vacina e 
início da imunização da popu-
lação brasileira.

Em entrevista ao jornal 
‘Valor Econômico’, Dimas 
Covas, diretor do Butantan , 
voltou a apontar a data do dia 
15 como “previsão” e ressal-
tou que a chegada dos resul-

tados finais é “etapa crucial 
tanto para o registro no Brasil 
quanto na China”.

SEM FOLGA

Em coletiva de imprensa on-
tem, o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), 
afirmou que espera manter o 
cronograma de início da va-
cinação no estado contra a 
covid-19, previsto para o dia 
25 de janeiro. “Optar por re-
gistrar a vacina com estudo 
conclusivo garantirá agili-
dade no pedido. Esperamos 
obter o registro até o final do 
ano e iniciar a vacinação em 

dei na boca, tanto no almoço 
como no jantar. Ela não con-
seguia ficar sentada, de tão 
fraca”, disse.

O estado de saúde da outra 
sobrinha, Vanessa Pereira Ve-
nâncio, de 40 anos, havia pio-
rado na quarta-feira. A irmã 
de Danúbia estava internada 
no Hospital São Lucas desde a 
última sexta-feira. No vídeo, a 
tia pede orações para a sobri-
nha, que morreria logo depois. 

Em outro vídeo divulgado 
no domingo, Valéria falou so-
bre a morte de Vanessa. “Aqui 
na nossa família a covid ven-
ceu de novo”, lamentou.

Segundo a tia, Vanessa, 
depois de internada com co-
vid-19, teve um AVC em de-
corrência da doença e mor-
reu. Ela era casada e deixa 
três filhos. Já Danúbia era 
solteira e tinha um menino 
e uma menina. 
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‘Me tiraram tudo que eu tinha’
Indignação e emoção em enterro de jovens mortos covardemente. PMs acusados do crime estão presos

ESTEFAN RADOVICZ / AGÊNCIA O DIA

Amigos vestiam camisetas com inscrição “Eterno Dinho. Adeus, sempre vou lembrar de tudo que vivemos”

C
entenas de pessoas 
choraram a morte 
dos jovens Edson Ar-
guinez Júnior, 20, e 

Jhordan Luiz, 17, ontem, no 
Cemitério da Solidão em Bel-
ford Roxo. Aos prantos, ami-
gos e parentes manifestavam 
indignação contra a aborda-
gem dos PMs acusados de 
matarem os dois amigos, 
que costumavam jogar fute-
bol juntos. O pai de Dinho, 
como Edson era chamado 
pelos amigos, foi amparado 
por amigos e parentes. 

“Desilusão, inferno feito. 
Me tiraram tudo que eu ti-
nha. Meu filho está morto”, 
desabafou Edson durante o 
velório. Emocionado, o pai 
não falou com a imprensa. 
“Pagamos imposto para o es-
tado fazer isso”, criticou du-
rante o sepultamento.

Amigos vestiam camisetas 
com a inscrição “Eterno Di-
nho. Adeus amigos, para sem-
pre vou lembrar de tudo que 
vivemos”. A mãe de Edson, Re-
nata Santos de Oliveira, 40, 
cobrou Justiça e a exclusão 
dos PMs da corporação. “Es-
tou vivendo o que não desejo 
a ninguém. Estou enterrando 
meu filho”, declarou.

“Não deram chance para o 
meu filho estar comigo hoje. 

 > Na audiência de custó-
dia o juiz que decretou a 
prisão dos PMs acusados 
dos assassinatos afirmou 
haver “fortes indícios” de 
que os suspeitos comete-
ram o crime e acrescen-
tou ser “evidente que a 
prisão cautelar é neces-
sária para a garantia da 
ordem pública”.

De acordo com a Dele-
gacia de Homicídios da 
Baixada, o cabo Júlio Ce-
sar Ferreira dos Santos 
e o soldado Jorge Luiz 
Custódio da Costa fo-
ram presos em flagrante 
após determinação do 
juiz Rafael de Almeida 
Rezende. Eles tiveram 
as armas apreendidas.

Em um primeiro de-
poimento, os PMs ne-
garam ter atirado na 
direção dos amigos. Que 
estavam abordando um 
veículo suspeito quando 
os garotos passaram de 
moto. Os policiais disse-
ram, ainda, que a queda 
ocorreu por descontrole 
de quem pilotava a moto. 

Juiz alega 
que há ‘fortes 
indícios’

A Justiça tem que ser feita. 
Eles (policiais) têm que per-
manecer presos e ser expulso 
da corporação”, cobrou.

A cuidadora de idosos diz 
que apela para que o caso 
não se repita. “Dois rapa-
zes não podem andar numa 
moto só porque são pre-
tos? Eles não estavam com 
nada. Eles foram covarde-
mente assassinados. Temos 
que nos juntar para que não 
aconteça com outros filhos”, 
declarou.

Renata afirmou que Dinho, 
o mais velho de seus quatro 
filhos, não tinha antecedentes 
criminais e era estudante do 

Ensino Médio. “Tiraram um 
pedaço de mim”, disse. 

A mãe de Jhordan, Alec-
sandra, precisou ser ampara-
da no velório e após o sepulta-
mento. Ela repetia que amava 
o adolescente. “Perdoa por eu 
não ter te protegido, por não 
ter estado lá”, dizia.

O corpo de Jhordan foi 
sepultado com rosas, flores 
brancas e uma bola de fute-
bol autografada pelos com-

panheiros. Seu apelido era 
Pelé, por conta da paixão. 
Parentes e amigas entraram 
cânticos cristãos e cobraram 
por justiça.

Pastor, o avô do adolescente, 
Bira de Sá, 63, fez oração para 
consolar os amigos e parentes. 
“Esses meninos eram atletas, 
gostavam de bola. É muita in-
dignação que sentimos agora. 
Que as outras mães não so-
fram essa violência”, disse.

Jhordan e Edson foram 
encontrados mortos na tar-
de do último sábado, por 
familiares. Os suspeitos das 
mortes são dois PMs presos 
preventivamente. Os jovens 
aparecem em vídeo divulga-
do sendo brutalmente abor-
dados pelo policiais. Os ami-
gos estavam em uma moto-
cicleta e sem capacete. Um 
policial atira na direção de-
les. Nas imagens, os rapazes 

caem no chão e são covarde-
mente agredidos pelos PMs. 
São algemados e colocados 
dentro da viatura. Um dos 
PMs sai do local com a moto.

O porta-voz da Polícia Mi-
litar, major Ivan Blaz, admi-
tiu nesta segunda-feira que 
a abordagem que terminou 
com dois mortos e policiais 
presos em Belford Roxo, na 
Baixada Fluminense, foi uma 
“ação completamente errada”. 

“Perdoa por eu não 
ter te protegido, por 
não ter estado lá”, 
disse a mãe de um 
dos jovens

Mulher morta com tiro na cabeça
Parentes e amigos de mais uma vítima de feminicídio acusam namorado dela pelo crime

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Juliana era conhecida pela página ‘Mulheres que Correm com os Lobos’

Anunciamos o falecimento da 
idealizadora desse movimen-
to, Juliana Teixeira Cordeiro. 
Nossa amiga fiel nos deixou no 
dia de hoje, aos 43 anos, víti-
ma de FEMINICÍDIO. Peço a 
todos que nos acompanham, 
que usem da fé para desejar 
coisas boas a ela e a seus entes 
queridos nem momento tão 
difícil”, lamentou uma amiga. 

Outro crime de feminicídio 
choca o o país. Uma mulher 
identificada como Juliana 
Cordeiro Teixeira, 43, foi mor-
ta com tiro na cabeça em uma 
festa domingo, em Dom Sil-
vério, Minas Gerais. Segundo 
parentes e amigos, o namora-
do da terapeuta holística, de 
21 anos, seria o autor do cri-
me. Conforme testemunhas, 
Juliana e ele estavam na con-
fraternização. Em determi-
nado momento, foram à va-
randa da residência quando 
dois disparos foram ouvidos. 
O homem fugiu após o crime, 
de acordo com os amigos. 

Juliana chegou a ser so-
corrida ao Hospital Nossa Se-
nhora da Saúde, mas devido à 
gravidade foi transferida para 
o Hospital Arnaldo Gazzava, 
em Ponte Nova, onde já che-
gou sem vida. Segundo amiga 
da vítima, que preferiu não se 
identificar, Juliana e o namo-
rado estavam há pouco tempo 
juntos. “Ela se mudou pro in-
terior de Minas e o conheceu 
lá. Eles se apaixonaram ime-
diatamente. Aparentemente, 

não tinha nada de errado na 
relação”, conta. “Nos últimos 
dias, ela deu uma afastada, es-
tava muito envolvida neste re-
lacionamento”, completa.

Procurada, a Polícia Civil de 
Minas Gerais informou que 
instaurou inquérito. A autoria, 
motivação e circunstâncias da 
morte são investigadas. O caso 
segue sob sigilo. 

COMOÇÃO NAS REDES SOCIAIS
Juliana era conhecida nas 
rede sociais por administrar 
página no Facebook chamada 
“Mulheres que Correm com os 
Lobos”, mesmo nome do livro 
da analista junguiana Clarissa 
Pinkola Estés, cujo a obra teo-
riza como a natureza instinti-
va da mulher foi domesticada 
ao longo dos tempos.

Uma amiga diz que Juliana 
tinha um trabalho terapêu-
tico com muitas mulheres. 
“A Ju era maravilhosa, tinha 
trabalho imenso de cura com 
mulheres. Veio do Maranhão, 
onde ela morou, e tinha come-
çado a trabalhar em Dom Sil-
vério, além de fazer esse traba-

lho online, respondendo mu-
lheres, escrevendo textos de 
empoderamento feminino.”

A página, com mais de 100 
mil seguidoras, compartilhou 
nota de pesar. “Ju, quando 
você me convidou para redi-
gir aqui, na sua página, jamais 
imaginei que escreveria sua 
nota de falecimento, amiga. 
Que dor e revolta imensurável! 

O filho de Eunice Veiga, 59, Davi 
Carlos Veiga afirmou que a mãe 
chegou a pedir ajuda. Ela foi 
atingida no sábado por um tiro 
dentro da cozinha de casa, em 
São Gonçalo. O rapaz disse que 
a mãe chegou a pedir socorro 
para a filha após ser atingida e 
que todos se mobilizaram para 
levá-la ao hospital, mas que 
ela não sobreviveu por causa 
da gravidade dos ferimentos.

“Quando aconteceu, a mi-
nha mãe veio para a sala e fa-
lou ‘Meu Deus!’. Quando a mi-
nha irmã se deparou com ela, 
que tinha sangue saindo pela 

boca e pela garganta, ela se 
desesperou. Minha irmã correu 
para a rua e gritou para as pes-
soas para tentar ajudar. Logo 
elas vieram e a levaram para 
o hospital. Mas, infelizmente, 
os ferimentos eram internos, 
não só externos, e não resistiu”, 
disse ao Bom Dia Rio.

Ela chegou a ser levada ao 
Hospital Estadual Alberto Tor-
res, em São Gonçalo, mas não 
resistiu. O corpo de Eunice foi 
enterrado no domingo no Cemi-
tério Parque da Paz. Ela era mis-
sionária religiosa e tinha cinco 
filhos e seis netos.

Mais um caso de bala perdida 
em São Gonçalo. Um homem 
de 51 anos foi baleado na ma-
nhã de ontem na região. Ricar-
do Isidoro dos Santos saía de 
uma igreja, no bairro Jóquei, 
quando foi surpreendido pelo 
disparo que o atingiu em uma 
das nádegas. 

A vítima foi socorrida por 
policias do 7º BPM (São Gon-
çalo) que patrulhavam a área 

que o levaram para o Hospi-
tal Estadual Alberto Torres 
(Heat), no bairro Colubandê. 

Segundo divulgou a corpo-
ração, os agentes patrulhavam 
o bairro e encontraram Ricardo 
dos Santos caído depois de ter 
sido atingido nas nádegas. 

Ele passou por tomografia e 
segue internado. Ele não corre 
risco de morte, segundo infor-
mações do hospital.

DIA A DIA

HOMEM BALEADO NAS NÁDEGAS APÓS 
SAIR DA IGREJA EM SÃO GONÇALO

‘MINHA MÃE TINHA SANGUE SAINDO 
PELA BOCA E PELA GARGANTA’

BEATRIZ PEREZ
beatriz.perez@odia.com.br

Roubo de carga acaba em tiroteio e criminoso morto 
Dois suspeitos foram baleados em ação na Washington Luiz. Outros dois terminaram presos. Helicóptero da PRF auxiliou agentes

DIVULGAÇÃO

A aeronave da PRF auxiliou na identificação dos suspeitos presos

pais quadrilhas de roubo de 
cargas e a estabelecimentos 
comerciais e que já causou 
homicídios “, afirmou ontem 
o delegado Vinícius Domin-
gos, da DRFC. 

Por conta da ação poli-
cial, um helicóptero da PRF 
realizou um sobrevoo na re-
gião. A aeronave, segundo a 
policial, auxiliou na identifi-
cação dos suspeitos que fo-
ram presos. O trânsito ficou 
interditado por alguns mi-
nutos, sendo liberado logo 
depois. Um longo engarrafa-
mento se formou na região.

Tensão, medo e morte na 
Rodovia Washington Luiz. 
Uma tentativa de roubo de 
carga terminou em tiroteio, 
na manhã de ontem, na via 
expressa, na altura do bairro 
Jardim Gramacho, no muni-
cípio de Duque de Caxias, na 
Baixada Fluminense. Dois 
criminosos foram baleados. 
Um deles não resistiu e mor-
reu no local. 

Segundo informações na 
polícia, agentes da Delega-
cia de Roubos e Furtos de 
Cargas (DRFC), em parceria 
com a Polícia Rodoviária Fe-

deral (PRF) abordaram uma 
van que estaria sendo usada 
pelos assaltantes que fariam 
parte de quadrilha especia-
lizada em roubo de cargas. 
Dois bandidos que estavam 
dentro do veículo trocaram 
tiros com os policiais e aca-
baram atingidos.

Os agentes localizaram 
outros dois suspeitos que es-
tavam em uma moto e con-
seguiram fazer a prisão na 
Rodovia Presidente Dutra. 
Os policiais apreenderam as 
armas usadas por eles. 

De acordo com a polícia, 

o grupo faz parte de uma 
quadrilha especializada em 
roubo de cargas na região. 
Os criminosos são oriundos 
do Complexo da Maré, na 
Zona Norte do Rio.

OLHEIROS PRESOS NA DUTRA
“Os agentes ainda prende-
ram dois integrantes dessa 
quadrilha na Via Dutra. Eles 
estavam olhando caminhões 
para passar informações. 
Esta força-tarefa da Polícia 
Civil é muito importante, 
pois vem reprimindo e in-
vestigando uma das princi-
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Serrinha: tráfico e milícia são parceiros 
em extorsões, bailes e soldados
Comerciantes chegam a pagar R$ 4 mil em taxas. Série do O DIA mostra como agem as narcomilícias no Estado

DIVULGAÇÃO/ PORTAL DOS PROCURADOS

Wallace Brito Trindade, o Lacoste, chefia o Terceiro Comando Puro, 
TCP, no Complexo da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio

Q
uem tem comércio 
próximo à comuni-
dade da Serrinha, em 
Madureira, já sabe: 

toda semana vai receber 
uma cobrança de traficantes 
de acordo com o tamanho do 
seu comércio. Os valores co-
brados, semanalmente, va-
riam de R$ 100 a R$ 4 mil . 
“Eles nunca falaram nada do 
que poderia ocorrer. É um 
terror psicológico. ‘Se não 
pagar, eu vou aí’, ou, ‘o dia 
de pagamento era ontem. Tá 
maluco que não pagou?’, disse 
um gerente de um pequeno 
estabelecimento na Avenida 
Edgar Romero. A cobrança, 
que teve até aviso de que iria 

começar em janeiro deste 
ano, não cessou nem duran-
te a pandemia. 

As alianças do tráfico com 
milicianos na região de Madu-
reira é mais um capítulo da sé-
rie sobre Narcomilícia que O 

DIA mostra desde domingo.
“Temos um inquérito sobre 

as extorsões que esses comer-
ciantes estão sofrendo. Mas a 
principal dificuldade é a víti-
ma fazer a denúncia formal-
mente na delegacia. Mesmo 
assim, estamos bem adianta-
dos”, disse o delegado Neilson 
Nogueira, titular da 29ªDP 
(Madureira).

Segundo um comercian-
te, o aviso do pagamento foi 
feito por criminosos ligados 
a Wallace de Brito Trindade, 
o Lacoste, em novembro do 
ano passado. Alguns lojistas 
foram relutantes em pagar a 
taxa e pediram uma reunião, 

 > A parceria entre o 
tráfico da Serrinha e 
milicianos do Morro 
do Fubá, Campinho e 
Pombal começou em 
2018, de acordo com a 
Polícia Civil. 

Segundo as inves-
tigações, os bandidos 
notaram que era mais 
fácil realizar um pac-
to de não-agressão e 
dividir os lucros tanto 
no campo da extorsão, 
como entretenimento.

“Temos registros 
de que DJs que tocam 
na Serrinha também 
tocam no Morro do 
Fubá, em bailes funks. 
Também sabemos que 
eles costumam fre-
quentar os bailes uns 
dos outros”, disse um 
investigador.

A milícia do Morro 
do Fubá é ligada à milí-
cia de Jacarepaguá. No 
mês passado, mais uma 
evidência da parceria: 
para uma invasão, La-
coste cedeu trafican-
tes para ajudar no nú-
mero de soldados em 
Jacarepaguá. 

Lacoste cedeu 
homens para 
invasão

TENENTE PERDEU A VIDA

PM foi morto retirando barricadas de área fora da Serrinha

 NLacoste possui longa ficha cri-
minal e é investigado por vários 
homicídios. Um deles é o do te-
nente PM Cleiton da Costa Sales, 
ocorrido em junho deste ano. O 
policial morreu ao coordenar 
a retirada de barricadas que 
traficantes da Serrinha coloca-
ram em ruas residenciais perto 
da Serrinha, para expandir sua 

atuação visando lucros.
Uma moradora, que pediu ano-

nimato, disse que chegou a ser 
abordada por um traficante e re-
cebeu aviso que taxas passariam 
a ser pagas. “Aqui é próximo ao 
morro, mas são casas legalizadas. 
Um dia, um rapaz de moto tocou 
a campainha e disse que queria a 
placa do nosso carro para permitir a 

circulação. Um vizinho disse que 
eles cobrariam mensalidade da 
gente”, afirmou.

Moradores tiraram fotos das 
barricadas e enviaram à Polícia 
Militar. Foi justamente na ope-
ração que o oficial, de 31 anos, 
foi alvejado e morreu, deixando 
esposa e um filho pequeno. As 
barricadas foram retiradas.

em um dos estabelecimentos. 
“Um dos bandidos disse que 
não teria conversa e deu uma 
rajada de tiros na parede”, 
contou. 

A cobrança mais cara, 
cerca de R$ 1000, é feita aos 
diversos estacionamentos 
da região. Os traficantes en-
tendem que, devido ao Mer-
cadão de Madureira, esse 
comércio têm mais rotativi-
dade de dinheiro. A repor-
tagem tentou entrevistar 
alguns funcionários desses 
locais, mas todos se recusa-
ram, apesar de confirmarem 
que são abordados por tra-
ficantes. Um deles chegou 
a declarar: “O pagamento 
está em dia”.

Para não deixar rastro, o 
pagamento é feito em dinhei-
ro, e recolhido em envelopes. 
Em alguns locais, menores de 
idade fazem o recolhimento.

Exclusivo!

BRUNA FANTTI

bruna.fantti@odia.com.br
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BRASIL

MORRE PAULINHO, DO ROUPA NOVA
Aos 68 anos, o vocalista de uma das bandas mais populares do país 
não resistiu à covid. Em setembro, ele passou por um transplanteO 

vocalista do gru-
po Roupa Nova, 
Paulo César San-
tos, o Paulinho, de 

68 anos, morreu ontem no 
Rio, por complicações da 
Covid-19. O cantor e mú-
sico estava internado na 
Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) do Hospital Copa 
D’or, na Zona Sul Rio, e seu 
estado de saúde se agravou 
no ultimo final de semana.

Paulinho passou por um 
transplante de medula óssea 
para tratar de um linfoma, 
em setembro. Ele respondeu 
bem ao tratamento, mas de-
pois foi diagnosticado com 
coronavírus e precisou ser 
novamente internado.

O Hospital Copa D’Or en-
viou um comunicado confir-
mando o falecimento do can-
tor: “Lamentamos a morte 
do paciente Paulo César dos 
Santos na noite desta segun-
da-feira (14) e o hospital in-
forma que não tem autoriza-
ção da família para divulgar 
mais detalhes”.

O Roupa Nova é uma ban-
das mais populares do Brasil 
e que manteve a sua forma-
ção original desde 1980. Pau-

linho dividia os vocais com o 
baterista Serginho e também 
tocava percussão. Os outros 
integrantes são Nando, voz e 
baixo; Kiko, guitarra, violão 
e vocal; Cleberson Horsth, 
vocal e teclados, e Ricardo 
Feghali, guitarra.

Paulinho deixa dois filhos: 
Pepê, baterista da banda 
Jamz, revelada no progra-
ma SuperStar da Globo, e a 
cantora Twigg. 

A assessoria da banda pos-
tou um comunicado nas re-
des sociais: “As luzes do pal-
co se apagaram. Infelizmen-
te o nosso querido Paulinho 
não resistiu”.

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Paulinho do Roupa Nova
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Paes deve herdar quinze 
folhas salariais em 2021
Projeções mostram que pagamento de dezembro e 13º não estão garantidos

DANIEL CASTELO BRANCO

Além das 13 folhas de 2021, Paes terá que honrar mais duas de 2020

A 
virada do ano se 
aproxima e vai fi-
cando cada vez mais 
perto da realidade 

um cenário previsto para 
2021: o governo Paes deve 
herdar um município com 15 
folhas salariais para serem 
pagas. Além da incerteza so-
bre a data do depósito do 13º 
salário, a atual gestão não 
confirmou, até o momento, 
que deixará recursos des-
tinados ao pagamento dos 
vencimentos de dezembro 
- que sempre são quitados 
com verbas do orçamento 
do mesmo ano.

A prefeitura tem afirmado 
que “trabalha para pagar a 
gratificação em dezembro”. 
A coluna mostrou ainda, na 
semana passada, que a Se-
cretaria de Fazenda e a PGM 
estão em busca de verbas ex-
traordinárias neste fim de 
ano, na tentativa de conse-
guir dinheiro suficiente para 
pagar, ao menos, a primeira 
parcela do 13º. Mas nada está 
garantido até o momento.

Essa indefinição levou o 
Mudspm (movimento unifi-
cado do funcionalismo cario-
ca) a cobrar o crédito em nota 
enviada ontem aos vereado-
res e ao governo Crivella. 

NUNES NO CNJ

 n A Associação dos Servidores 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (ASCONJ) recorreu ontem 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) na tentativa de barrar 
a sabatina de Mário Henrique 
Nunes Maia para cargo no 
CNJ. A entidade protocolou 

um mandado de segurança, 
com pedido liminar, distribuído 
à relatoria do ministro Marco 
Aurélio Mello. Nunes Maia con-
corre à vaga de Conselheiro do 
Conselho Nacional de Justiça, 
cadeira de Cidadão indicado 
pela Câmara dos Deputados.

Associação é contra e vai ao STF

 n Já no Estado do Rio, o 13º 
salário será pago hoje para 
440.081 servidores ativos, 
aposentados e pensionis-
tas. Será depositado o valor 
global de R$ 1,5 bilhão para 
cobrir a gratificação natalina 
de todos os vínculos. O gover-
no fluminense ressaltou que, 
nos últimos 30 dias, foram 
pagas três folhas salariais 
do funcionalismo, injetando, 
pelo menos, R$ 6 bilhões na 

economia local. 
A Secretaria de Fazenda já 

havia destacado que a melhora 
na arrecadação é resultado de 
medidas com foco na receita, 
entre elas, o reforço nas opera-
ções de combate à sonegação 
fiscal, além de acordos na Jus-
tiça com devedores. 

O titular da Fazenda, Guilher-
me Mercês, também anunciou, 
em novembro, que o estado 
deve fechar 2020 sem déficit.

NO ESTADO

Funcionalismo recebe hoje o abono

Governo fluminense pagou cerca de R$ 6 bilhões em 30 dias

DANIEL CASTELO BRANCO

NÚMEROS DA CRISE

R$ 10 BI R$ 4 BI
Déficit estimado para o 
próximo ano por Pedro Paulo, 
que será o futuro secretário de 
Fazenda e Planejamento do 
prefeito eleito, Eduardo Paes

Vereadores aprovaram 
ontem déficit de R$ 4 bilhões 
apontado pelo atual governo na 
proposta de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA) para 2021

A Câmara finalizou on-
tem a votação da pro-
posta de Lei Orçamen-
tária Anual para 2021. 
Pelo texto aprovado, a 
previsão de receita é de 
R$ 31,3 bilhões. E o défi-
cit no próximo ano será 
de R$ 4 bilhões, sem 
contar os restos a pagar 
- que deve incluir a folha 
de dezembro deste ano, 
ainda não garantida, e 
também o 13º.

Os vereadores tam-
bém asseguraram para 
Eduardo Paes (DEM) 
uma margem de rema-
nejamento no orçamen-
to de 30%. Com isso, o 
governo poderá realo-
car verbas que teriam 
destinação específica 
para outros fins, como 
para despesas obriga-
tórias. O texto poderá 
sofrer modificações em 
2021 se novas estimati-
vas forem confirmadas.

Câmara do 
Rio define 
Orçamento



CHAMPIONS: NEYMAR X MESSI
Sorteio da Uefa, ontem, na Suíça, colocou 

PSG e Barcelona frente a frente nas 

oitavas de final da Liga dos Campeões

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

FLAMENGO

FLUMINENSE

VASCO BOTAFOGO

Estão deixando o ‘Mengão chegar’
Matemático diz 
que chance de 
título dobrou  
após a 25ª rodada 

DANIEL CASTELO BRANCO

Orçamento do Flamengo prevê a conquista de títulos para o clube não ficar no vermelho em 2021

O 
sonhado octacam-
peonato brasileiro do 
Flamengo ficou mais 
perto de se tornar 

realidade. A goleada sobre o 
Santos e o tropeço do São Pau-
lo diante do Corinthians, pela 
25ª rodada, fizeram as chances 
de título do Rubro-Negro qua-
se dobrarem, de acordo com 
o matemático Tristão Garcia, 
do site “Infobola”. O Flamengo 
pulou de 11% para 19% de pos-

sibilidades de erguer a taça. 
Para Tristão, o São Paulo 

segue sendo o maior favorito 
ao título, com 56%. A distân-
cia entre as duas equipes é de 
cinco pontos, porém, o time 
de Rogério Ceni tem um jogo 
a menos (contra o Grêmio) e 
pode ficar cada vez mais perto 
do atual líder do Brasileirão.

Além de Flamengo e São 
Paulo, o Atlético-MG, na vice
-liderança, aparece com 15% 
de chances de título, segundo 
Tristão Garcia. Depois vêm 
Palmeiras e Grêmio, com 4% 
cada um. Internacional e Flu-
minense completam a lista, 
com apenas 1%.

O Conselho Deliberativo 
do Flamengo vota hoje o orça-

mento para a próxima tempo-
rada. O documento, com pa-
recer favorável do Conselho 
Fiscal, prevê retorno do públi-
co aos estádios em abril. Esse 
ponto interfere diretamente 
na arrecadação através do 
plano de sócio-torcedor e de 
bilheteria, uma das principais 
fontes de renda do clube.

Outro ponto que chamou 
atenção foi a previsão de de-
sempenho do time na tem-
porada. Como aconteceu no 
orçamento de 2020, o plane-
jamento estima que o time 
consiga chegar às semifinais 
da Copa do Brasil e da Liberta-
dores, além de ficar, ao menos, 
na segunda colocação no Cam-
peonato Brasileiro.

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

Coluna publicada às terças, quintas, sextas e sábados

 nNeymar vinha fazendo um 
começo de temporada do seu 
nível: altíssimo. Nos últimos 
anos, as lesões o perseguiram 
e ele não conseguia fazer um 
ano completo. A tempoarada 
2020/2021 era a esperança de 
um momento diferente. Mas 
a entrada do compatriota 
Thiago Mendes, do Lyon, pelo 
Campeonato Francês, tirou as 
chances. Carrinho feio e que 
machucou o craque brasileiro. 
Ao menos o tempo de recupe-
ração será de três semanas. Só 
nos resta desejar força!

MUITA FORÇA  
PARA NEYMAR

DANIEL CASTELO BRANCO

FALTA O DEDO DE CENI

O 
Flamengo conseguiu grande vitória 
sobre o Santos, com direito a show da-
queles que nos acostumamos em 2019: 

Gabigol, Bruno Henrique, Gerson & Cia. Tudo 
bem que era o Santos reserva, mas era uma vi-
tória necessária para continuar sonhando com 
o título brasileiro e mostrar que o Flamengo 
vencedor está vivo. Uma coisa, porém, me dei-
xa intrigado: está faltando o dedo do técnico. 
Não que Rogério Ceni não esteja trabalhando, 
mas ainda não consegui ver uma característica 
específica do comandante na equipe. Me pa-
rece que muitas coisas acontecem pela inegá-
vel qualidade do time. Porém, nos momentos 
cruciais, o técnico vai ter que aparecer. Nas 
eliminações, vimos erros de Ceni. Agora parece 
que ele tem aprendido, mas precisa fazer mais. 
Confio no Rogério e espero ver mais dele nos 
próximos jogos. O Flamengo precisa.

 Está faltando o dedo do técnico Rogério Ceni no Flamengo

 nKevin protagonizou o lan-
ce da rodada no Brasileiro. 
Depois de pegar a bola na 
mão, projetar para bater 
a falta e recuar, o atacante 
Yuri, do Inter, fez o gol. Na 
regra, está claro que ele ba-
teu a falta. Custou a derrota 
do Botafogo. Mas o que me 
espantou foi que, na hora 
da decisão do juiz, nenhum 
dos mais experientes assu-
miram a liderança para 
contar. Honda, Kalou... 
Ninguém. Infelizmente o 
reflexo do lanterna.

O LANCE DA 
RODADA

A GOTA D`ÁGUA NO POÇO DO VASCO

 nGermán Cano tem sido o único ponto de alegria para a 
torcida do Vasco. Com 21 gols em 37 jogos, ele fez mais de 
50% dos gols do time na temporada, que balançou a rede 
em 41 vezes em 2020. Não fosse Cano, o desorganizado 
time de Sá Pinto amargaria a derrota para o Flu. Cano é 
a gota d’água no poço que se encontra o Vasco. Não fosse 
ele, o Cruzmaltino estaria no fundo. Mais do que já está.

A
F

P

Cinco baixas na busca pelo sonhado 
regresso para o G-4 do Brasileirão 
Após o frustrante empate (1 a 
1) com o Vasco, domingo, em 
São Januário, quando vencia 
o clássico até os acréscimos 
do segundo tempo, o Flumi-
nense se reapresentou, on-
tem, para começar a prepa-
ração para a partida diante 
do Atlético-GO, amanhã, no 
Estádio Antônio Accioly, em 
Goiânia. E o técnico Marcão, 
sonhando com uma vaga no 
G-4 do Brasileiro, tem um 
quebra-cabeça para montar 
sua equipe: não poderá con-
tar com cinco jogadores.

O atacante Wellington Sil-
va e o apoiador Yago estão 
suspensos pelo terceiro car-
tão amarelo. Os dois agora se 
juntam a Martinelli, lesiona-

do, Luiz Henrique e Calega-
ri, que seguem com a Seleção 
Sub-20. Com 40 pontos ga-
nhos, o Tricolor das Laran-
jeiras está em sétimo lugar 
no Campeonato Brasileiro e 
segue vivo na briga por uma 

Risco de queda para a 
Serie B chega a 40%

AFP

Situação preocupa Sá Pinto

O empate com o Fluminense 
não foi nada bom para o Vasco. 
De acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, no 
portal “Infobola”, o Cruzmalti-
no já tem 40% de risco de ser 
rebaixado. Os demais resulta-
dos da rodada também não 
ajudaram e o time, que viu a 
distância para sair da zona de 
rebaixamento aumentar para 
três pontos, embora tenha 
um jogo a menos, mas contra 
o Palmeiras, que vive grande 
fase, em São Paulo. 

Apesar da situação na tabe-
la e do frustrante empate com 
o Fluminense, o técnico Ricar-
do Sá Pinto elogiou a equipe. 
“O time reagiu bem, vimos um 
Vasco mais fresco, com maior 
pressão, um Vasco a jogar me-
lhor. Falta a vitória que é o que 
faz diferença. Não temos vitó-
rias morais. É o caminho, é o 

trabalho”, afirmou Sã Pinto, 
quetem problemas para a par-
tida contra o Santos, domingo, 
mais uma vez na Colina. 

Suspensos, Talles Mag-
no, Léo Gil e Neto Borges 
são ausências certas. Fato é 
que o  Vasco precisa vencer 
o Santos para não se afun-
dar cada vez mais no Z-4 do 
Campeonato Brasileiro.

Ameaça 
está cada 
vez maior
Vencer o Coritiba, sába-
do, no Couto Pereira, é 
obrigação para o Bota-
fogo, em situação delica-
da no Brasileiro. Afinal, 
a cada rodada a situa-
ção do time se compli-
ca. Após a derrota para o 
Internacional, a equipe 
chegou aos 92% de risco 
de rebaixamento para a 
Série B. Os cálculos são 
do site “Infobola”.

O tropeço diante do 
Colorado, em Porto Ale-
gre, ainda colocou o Bo-
tafogo na última coloca-
ção da tabela de classifi-
cação - foi ultrapassado 
pelo Goiás. No momen-
to, o Botafogo está a oito 
pontos de deixar a zona 
de rebaixamento. 

vaga na Libertadores de 2021.
Apesar do tropeço em seu 

primeiro jogo na volta como 
treinador do Fluminense, 
Marcão segue com prestígio 
junto à diretoria. A diretoria 
divulgou uma nota oficial ne-
gando o interesse na contra-
tação do treinador do Inde-
pendiente Del Valle, Miguel 
Angel Ramirez, que conquis-
tou a Sul-Americana do ano 
passado pelo clube equatoria-
no e reiterou a confiança no 
trabalho de Marcão à frente 
da equipe. Miguel Angel Ra-
mirez é considerado um dos 
principais técnicos da Amé-
rica do Sul - foi ventilado ao 
Flamengo e chegou a nego-
ciar com o Palmeiras.

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Marcão: apoio da diretoria
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Sta.Cruz r$11.000,00
Terrenos 8x16 proximo a ce-
meru. aprovado para 4 anda-
res, 8x20 R$15.000,00 estu-
do proposta fala direto com o 
proprietário. Tel: 3217-9252/ 
98579-8690
 

Saquarema t.3607-0707
Sampaio Correia. terreN5S 
450m2 com rGI, Licença 
ambiental, Projeto aprovado 
na PmS. Partir r$ 297,00 
mensais (+pequena entrada 
facilitada) . "rJ-106/  Km. 
56". Próximo  praias, lagoas, 
cachoeiras. torne-se "Par-
ceiro" !! Indique e Ganhe!! 
Visitas sábado/  domingo. 
tels. (21) 3607-0707/ (21) 
98513-2155 (Whatsapp) . 
Cj. 4967-0. w w w . s e g i m o v e i s 
. c o m . b r
 

CeNtr5 t.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
 

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

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

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

aDV5CaCIa t.99161-9013
Em Geral. Experiência Jurídi-
ca comprovada! Atendemos 
qualquer causa com eficiên-
cia e rapidez. Ligue já! Con-
sulta Grátis, Plantão 24h. 
Dr. Milton Tel: 99161-9013 
- whatsapp 
 

aDV5CaCIa V/teXt5
anistia politica, portaria 
1104/64 revogada pelo de-
creto 57.654/  20/01/1966, 
portarias anistiadoras anula-
das, 495, procure  direitos, 
aposentadoria INSS t.21 
98191-8844 Whasapp,

 

tÉC. teLeC5muNICaÇÃ5 
Empresa contrata: Técnicos 
para serviços  terceirizados 
com experiência em automa-
ção de portões, CFTV, interfo-
nes e etc. Diária R$150,00. 
Tels.:2268-7851/ 98844-
9133
 

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

ESPLANADA

 N Entidades que representam professores preparam 
ações que serão protocoladas no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para que os profissionais da Educação 
sejam imunizados na primeira etapa da campanha 
nacional de vacinação. Conforme o plano encaminha-
do ao STF pelo Ministério da Saúde, a imunização dos 
docentes está prevista para a fase 4. Deverão ser vaci-
nados nessa etapa, segundo estimativa do Ministério 
da Saúde, professores do nível básico ao Superior (2,34 
milhões), forças de segurança e salvamento (850 mil) e 
funcionários do sistema prisional (144 mil).

Testes  
 N Em uma das ações, sin-

dicatos dos professores 
de São Paulo também vão 
solicitar a aplicação dos 
testes para o novo coro-
navírus que estavam es-
tocados sem uso e foram 
revalidados pela Anvisa.

Prazo
 N O ministro do STF Ri-

cardo Lewandowski deu 
48 horas para que o Minis-
tério da Saúde apresente 
as datas de cada etapa 
do plano de vacinação. O 
prazo expira amanhã ao 
meio-dia.  

Quilombolas 
 N Quilombolas também 

ameaçam ir ao STF para 
serem incluídos no gru-
po prioritário. Segundo 
a entidade que os repre-
senta, Conaq, já foram 
registrados nas comuni-
dades 4.646 casos con-
firmados, 1.416 monito-
rados, 169 mortes e dois 
óbitos sem confirmação 
de diagnóstico. 

Uso emergencial 
 N A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (An-
visa) decidiu estabelecer 
prazo de até dez dias para 
concluir a análise de qual-
quer solicitação de uso 
emergencial de vacina. 
Até o momento, nenhum 
pedido foi feito. 

Plano B 
 N Mas não convenceu al-

guns bolsonaristas ra-
dicais que, contrariados 
com os acenos de Lira à 
oposição, verbalizam op-
ções mais alinhadas ao 
Planalto, como a ministra 
da Agricultura e deputada 
licenciada, Tereza Cristi-
na (DEM-MS).

Greve
 N Caminhoneiros amea-

çam parar se o Senado não 
modificar o projeto que 
regulariza a cabotagem 
no Brasil (BR do Mar). A 
categoria alega que o tex-
to, aprovado pela Câma-
ra, prejudica o transporte 
rodoviário, pois libera o 
uso de navios estrangei-
ros sem a obrigação de 
contratar a construção de 
embarcações em estalei-
ros brasileiros.

Traídos 
 N  Em mensagens aos ca-

minhoneiros, Wallace 
Landim, presidente da 
Associação Brasileira de 
Veículos Automotores 
(Abrava), que reúne 30 
mil profissionais em todo 
o país, tem dito que a ca-
tegoria foi traída e prega 
“união” contra o governo.

Bye 
 N O PT não fará mais par-

te do quadro de funcioná-
rios da Prefeitura do Reci-
fe. A ala aliada ao PSB foi 
excluída e já no primeiro 
Diário Oficial do municí-
pio, em janeiro de 2020, 
serão publicadas todas as 
exonerações dos petistas.

Sem auxílio  
 N Diante da incerteza com 

o fim do auxílio emergen-
cial, senadores querem 
aprovar a Lei de Respon-
sabilidade Social (LRS). O 
projeto (PL 5.343/2020), 
do senador Tasso Jereissa-
ti (PSDB-CE), prevê a cria-
ção do Benefício de Renda 
Mínima (BRM) e redução 
da taxa geral de pobreza 
para 10% da população 
em três anos.

Planos     
 N O Ministério Público 

defende a inclusão de va-
cinas para covid-19 na co-
bertura dos planos de saú-
de. Já cobrou da Agência 
Nacional de Saúde Suple-
mentar (ANS) informa-
ções sobre providências 
tomadas pelo órgão para 
incorporar o imunizante 
no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde. 

PRIORIDADE 

PROMESSAS

 N Candidato do Planalto à Presidência da Câmara, o deputado 
Arthur Lira (PP-AL) tem negado à ala bolsonarista que prome-
tera à oposição mudanças na Lei Ficha Limpa e recriação de um 
imposto para financiar os sindicatos.

Autoliderança vem 

acompanhada de 

outros benefícios 

agregados à 

performance 

pessoal e 

profissional

A 
violência no trânsito é, sim, um 
assunto de saúde pública no 
Brasil, tamanha a quantidade 

de acidentados com sequelas perma-
nentes ou vítimas fatais. Por isso, às 
vésperas do período de férias, venho 
insistir na necessidade de conscien-
tização da população. São pequenos 
atos que salvam vidas, tal como o já 
popularizado uso da máscara na pan-
demia. São coisinhas óbvias que fa-
zem toda a diferença, mas que muitas 
vezes acabam ignoradas: não falar ou 
teclar o celular ao dirigir, utilizar o 
cinto de segurança ou se esquecer de 
dar a seta. 

E por que bater nesta tecla nova-
mente? Porque os números gritam este 
ano. Levantamento do Detran sobre 
o trânsito no estado mostra que, no 
início da pandemia, comemoramos a 
queda do número de vítimas. E, sim, 
havia muito a se comemorar: em mar-
ço deste ano, foram 40,5% menos ví-
timas do que em março de 2019. Em 
abril, 69,5% menos acidentados do 

A 
autoliderança é a capacidade 
de liderar a si mesmo - ir mais 
longe, fazer algo novo, en-

frentar desafios, ver oportunidade 
no lugar de problema, sair da zona 
de conforto, experimentar outros 
caminhos –, é o nível mais básico e 
essencial da liderança em si. Não se 
trata de um conceito novo na gestão. 
Ela volta a ter relevância no contex-
to da pandemia, e da necessidade de 
adaptabilidade, associada às novas 
competências exigidas na retomada.

Na prática, a autoliderança é com-
posta por dois pilares fundamentais: 
o primeiro é o direcionamento de car-
reira, que corresponde a saber onde 
se quer chegar e como estabelecer as 
metas e objetivos pretendidos; o se-
gundo é a mentalidade protagonista, 
que é a capacidade de executar o pla-
no e atingir os resultados propostos 
de forma autoral.

A busca pela autoliderança pas-
sa por algumas etapas: autoconhe-
cimento; propósito de vida; visão de 
futuro, planejamento e autocontrole. 
O autoconhecimento faz compreen-
der os pontos fortes e fracos, sua for-
ma de agir e pensar, e como tudo isso 
afeta positiva ou negativamente seus 
resultados pessoais e profissionais; 
o propósito de vida estimula você a 
ser melhor a cada dia e alimenta a 
motivação necessária para superar 
as adversidades; a visão de futuro tra-
balha a projeção de cenários a cur-
to, médio e longo prazos, de modo 
que você tome decisões com maiores 
chances de alcançar seus objetivos; 
o planejamento engloba o plano de 
execução das ações de forma realista 
e propõe métricas de acompanha-
mento de resultados e correção de 
rumos; e o autocontrole garante a 
estabilidade emocional, neutralizan-
do os sabotadores, priorizando foco 
e produtividade, com resiliência e 

O seu líder é você

Responsabilidade um trânsito mais seguro

Adolfo Konder 

presidente do 
Detran-RJ

André Esteves 

diretor-Executivo 
do Instituto Cyclus

que em abril de 2019 e, em maio, 66,8% 
menos feridos e mortos do que no mes-
mo mês do ano passado. Todos ficamos 
felizes com tamanha redução. 

No entanto, o viés de queda verti-
ginosa se modificou em agosto, se-
tembro e outubro. Comparada aos 
mesmos meses de 2019, a queda foi de 
28,2%, 26,4% e 21,3%, respectivamen-
te. Ou seja, muito abaixo do patamar 
de até então. 

Assim como na pandemia, temos 
que frisar que toda ação impacta no 
trânsito e no próximo. Não dá para 
imaginar que eu posso ser um pouqui-
nho irresponsável e dirigir alegrinho. 
Que posso andar com pneu careca. E 
o impacto se dá muitas vezes na nossa 

pensamento positivo.
Diversos fatores externos podem 

influenciar sua trajetória ao longo do 
percurso, e a autoliderança vai aju-

dar a desenvolver uma forma pro-
tagonista de olhar para novos pro-
blemas e desafios e enfrentá-los sem 
culpa ou perda de tempo.

A autoliderança vem acompanha-
da ainda de uma série de outros be-
nefícios agregados à performance 
pessoal e profissional, como o au-
mento da autoestima, da autocon-
fiança, da facilidade de se comu-
nicar, da habilidade de negociação 
e da inteligência emocional. Tudo 
isso, certamente, fará de você uma 
pessoa mais realizada, comprome-
tida e engajada com o seu próprio 
sucesso e o de toda a sua equipe. 
Pense nisso!

própria família, quando usamos nos-
so carro para levá-los e trazê-los das 
festas ou encontros de família, como 
deverá ser o Natal e o réveillon, ainda 
que reduzidos na pandemia. 

A todo instante, temos que estar 
atentos. Não podemos nos descuidar. 
No Estado do Rio, são cerca de 7,5 mi-
lhões de veículos. Ou seja, 7,5 milhões 
de meios para se chegar bem ao des-
tino ou não. E eles interagem com os 
mais de 17 milhões de fluminenses.

Este quadro é o exato retrato da res-
ponsabilidade de quem conduz um 
veículo e interage, não somente com 
outros veículos, mas com o pedestre 
e o ciclista, o skatista e todos os que 
circulam pelas ruas. Nessa gigantesca 
teia, há um emaranhado de pessoas 
que também precisam colaborar com 
os motoristas. Precisamos tomar as 
rédeas da responsabilidade individual 
e cidadã. Olhar com atenção para a 
própria ação. 

E como mudar a realidade de cinco 
mortes por dia ocorridas no trânsito 
do estado em 2019? Pequenos atos e 
a prática da direção defensiva. A de-
cisão está em nossas mãos. Mais do 
que nunca, percebemos a importância 
de mudar os hábitos para ter um 2021 
melhor, incluindo o trânsito.

FABIO POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # iFood  vence Prêmio Experiência do Cliente 2020. # Câmara de Me-
diação e Arbitragem Especializada aposta em franchising para expansão 
nacional. # Omron Healthcare Brasil unifica operações em nova fábrica 
de Jundiaí. # Vakinha, site de arrecadações online, lança nova forma de 
doar, batizada de “Clube de Doadores”.

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

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

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

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

“Assim como na 

pandemia, temos que 

frisar que toda ação 

impacta no trânsito 

e no próximo. E em 

muitas vezes na nossa 

própria família”

ARTE PAULO MÁRCIO



Suzy Cortez tem 
impressionado com 
as mudanças em 
seu corpo. A 
influencer fitness 
exibe os resultados 
de muito treino e 
dieta que não abre 
mão nem mesmo 
nos finais de 
semana. “Eu mudei 
muito meu corpo. 
Há dez anos fiz uma 
lipo e desde então 
sou muito 
disciplinada com 
meus treinos e dieta, 
e isso me rendeu 
excelentes 
resultados em 
minha forma física. 
Recentemente eu 
troquei a prótese 
dos meus seios que 
rompeu e 
atualmente eu sou 
adepta do chip da 
beleza, mas não 
pretendo passar  por 
novas intervenções 
cirúrgicas”, conta a 
musa fitness sobre 
seus segredos de 
beleza.

FábiaOliveira

DE SUZY CORTEZ

OS SEGREDOS DA BOA FORMA 

ALINE FINATTI LUTA PARA RECEBER EM DIA

Ex-mulher cobra de 

Victor Sarro pensão das 

filhas na Justiça

O ator Douglas Sampaio desembarcou on-

tem, em Salvador, para gravar uma websérie 

chamada ‘A lenda de acarajé city’. A produ-

ção é uma doce comédia sobre um conhecido 

morador de rua que vive na cidade de Acarajé 

e cisma que o cantor e dançarino  Michael 

Jackson não morreu. As gravações aconte-

cem entre 15 e 23 de dezembro.

 O promoter baiano David Santiago, que 

reside no Rio de Janeiro, acompanhou o ator 

para dirigir a arte da websérie junto com o 

diretor geral, Moisés Bittencourt. A websérie 

é um projeto da BS produções juntamente 

com seu idealizador, Bruno Sheven. 

TRABALHANDO EM 

SALVADOR

DIV
ULG

AÇÃO 

E
sta humilde coluna soube que o apresentador 
da Record, Victor Sarro vive um imbróglio na 
Justiça com a ex-mulher Aline Finatti por 

conta da pensão alimentícia das duas filhas do 
ex-casal, Serena e Bela. Desde que eles se separa-
ram, há um pouco mais de três anos, a designer de 
experiência do usuário reclama para os mais próxi-
mos sobre os constantes atrasos e os valores pagos 
menos da metade do que foi acordado na 
separação. 

O processo está na Justiça há um ano e meio e 
segundo fontes da coluna, Victor conseguiu fugir 
durante nove meses, mudando de endereço e sem 
revelar um local fixo para não receber a intimação 
judicial. Mas, ele foi intimado no meio do ano quan-
do visitou as filhas e para não ser preso pagou três 
meses de pensão. Só que agora em dezembro já 
completou três de meses de um novo atraso por 
falta de pagamento.

Victor paga as escolas e os planos de saúde das 
meninas, mas Aline pede o valor da pensão acorda-
do para poder contratar uma pessoa que cuidasse 
das meninas, enquanto ela trabalhasse. Aline, que 
está casada com Camila Rossi, acredita que o ex 
está fazendo isso de pirraça, 
já que ele fala entre pessoas 
conhecidas que a separação  
dos dois, depois de oito anos 
de relacionamento, aconte-
ceu por causa da sua atual 
mulher. Mas, ela nega e ga-
rante que conheceu a estilista 
e dona de um ateliê de vesti-
dos de noivas três meses 
depois do fim do casamento.

A coluna procurou Aline 
Finatti, mas ela não atendeu 
as ligações.

IVAN REMONTE
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MAISA SILVA VIRA 
EMPRESÁRIA DO MARKETING 
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Campeã do ‘BBB 18’, Gleici Damasceno resolveu dar 

aquela radicalizada no visual. Após passar por uma 

transição capilar e assumir os cachos, a influenciadora 

alongou os fios. A novidade, é claro, foi muito elogiada 

pelos fãs da ex-BBB.

 “Linda”, “Gata” e “Boneca” foram alguns dos co-

mentários elogiosos no vídeo que Gleici publicou 

para mostrar a mudança com detalhes. A influencer 

alongou os fios utilizando a técnica do mega hair, que 

virou febre entre as celebridades da mídia. 

Reinaldo Gottino só tem o que comemorar com seu ‘Ba-

lanço Geral’ que vai ao ar na RecordTV de São Paulo. Des-

de que voltou para emissora após uma breve passagem 

pela CNN, Gottino, ao lado de Fabiola Reipert e Renato 

Lombardi, vem encostando e em vários momentos ga-

nhando da Rede Globo. Outro fator que tem deixado a 

emissora e o departamento comercial em êxtase é o fato 

de o programa ter fila de espera de anunciantes. Até Fa-

biola Reipert, que antes era fixa só na fofoca, tem feito 

ações de merchandising.

FILA DE ESPERA

NOVO VISUAL

n e-mail: fabia.oliveira@odia.com.br   n site: https://odia.ig.com.br/colunas/fabia-oliveira
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Mariz, alter ego 
do médico ca-
rioca  Antonio J. 
Mariz da Veiga, 
lança no dia 17,às 
19h, em uma Live 
no Instagram 
(@editoraguar-
diao), o livro 
‘Carecas Não 
Comem Quibe’, 
uma coletânea 
de contos bem
-humorados, 
que, segundo o 
autor, foram fei-
tos para serem 
lidos pela manhã 
antes de qual-
quer trabalho.

DIVULGAÇÃO

No final de setembro, o 
apresentador Franklin David se 
demitiu da Rede TV!  para 
alçar novos voos em sua 
carreira. Focado no bem-estar 
e saúde, o jornalista está 
realizando um sonho antigo: 
apresentar um programa de 
viagens. Franklin acaba de 
fechar contrato com o canal 
Travel Box Brasil, onde, ao 
lado do turismólogo Vítor 
Vianna, irá viajar pelo país e 
pelo mundo mostrando 
como estão os destinos após 
a pandemia.  
 Neste momento o 
apresentador já está na 
Turquia a todo vapor com as 
gravações da atração que se chamará 
‘Aventureiros’ e que tem previsão de estreia para março de 2021. Em 
conversa com a coluna, Franklin David admite estar muito feliz com a 
novidade. 
 “É o meu momento mais feliz. Estar aqui na Turquia gravando esse 
projeto  foi algo que sempre esperei. Agora, a gente sabe que a felicidade 
incomoda, então pra combater a inveja levarei daqui vários olhos turcos, 
que no Brasil a gente chama mais de olho grego”, brincou o apresentador, 
que também falou um pouco mais sobre o novo projeto. 
 “Eu e o Vitor tivemos uma conversa muito feliz com o Ramiro Azevedo, 
diretor do canal, que é um cara genial e que nos deixou muito à vontade 
com o conteúdo. Então, podem se preparar que teremos aí em breve as 
experiências mais tradicionais e também as mais loucas”, finaliza.

FRANKLIN DAVID DE VOLTA À TV 
COM PROGRAMA DE VIAGENS 

Maisa Silva resolveu empreender 

pela primeira vez. A apresentado-

ra acaba de lançar uma agência 

de marketing digital no mercado. 

Junto com seu empresário artístico, 

Guilherme Oliveira, Maisa entrou 

como sócia da Agência Mudah. 

 “Tô muito feliz em finalmente 

poder anunciar pra vocês que eu 

e o @guilherme_ estamos lan-

çando uma agência de marketing 

de influência e publicidade: é a @

ag.mudah! O Gui é meu empre-

sário e trabalhamos juntos há 6 

anos. Passamos esse último ano 

desenvolvendo esse projeto in-

crível e iniciando um novo ciclo da 

nossa parceria e amizade”, conta 

Maisa, que revelou ainda já ter no-

mes de peso no casting da nova 

agência.

 “O lançamento está sendo 

agora, mas nós já temos projetos 

incríveis que realizamos com mar-

cas incríveis e artistas influentes. 

O time de artistas da mudah está 

incrível com amigos que acredita-

ram no projeto e têm feito coisas 

incríveis conosco , são eles: @tia-

goabravanel, @priscillaalcantara, 

@celsoportiolli. Com a pandemia, 

tivemos que atrasar o lançamen-

to que estava programado pra ser 

próximo do meu aniversário de 18, 

mesmo assim, fico muito feliz e 

grata de poder anunciar isso pra 

vocês! Estou aprendendo muito 

com essa nova fase; temos uma 

equipe incrível ao nosso lado tra-

zendo pra cada projeto, um olhar 

inovador e muito cuidadoso”, afir-

ma Maisa.

A coroa e o cetro do Príncipe
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Uma das assistentes desta coluna de família quase caiu da cadeira ao abrir um 
nude que nos foi enviado do cantor e compositor Rodrigo Rodrigues. Para quem 
não está ligando os pontos, o moço é aquele que a mulher Blenda Ohanna saiu 
de casa após descobrir inúmeras traições, inclusive, um filho de três anos fora do 
casamento de oito anos. Pois é. Conhecido como Príncipe, o sambista está de 
parabéns pela coroa da realeza e pelo cetro. Abafa!

CRIANÇAS DE RUA PARA A REDETV!

FLAVIA NORONHA LEVA 

Flávia Noronha, apresentadora 

do TV Fama, surpreendeu algu-

mas das funcionárias da RedeTV!, 

na última terça-feira, ao chegar à 

sede da emissora com três crian-

ças de rua. Ela fez uma boa ação 

para a garotada e pediu a uma 

funcionária que desse banho e 

comida para as crianças, que fi-

caram circulando pelos corre-

dores da casa. A funcionária em 

questão acabou levando uma 

advertência por ser proibida a 

entrada de crianças na emisso-

ra sem autorização, ainda mais 

quando as mesmas estão desa-

companhadas de responsáveis 

legais. Flávia Noronha também 

foi chamada atenção e em outro 

momento que ela chegou para 

trabalhar, o carro dela precisou 

ser revistado pelos seguran-

ças da RedeTV! para evitar que 

mais crianças entrassem no 

local sem autorização.  

A atriz Nicette Bruno, de 87 anos, continua internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá. De acor-
do com boletim médico divulgado ontem, o estado da atriz teve uma piora. “O quadro clínico apresen-
tou uma piora e é considerado grave. Ela segue sedada, dependente de ventilação mecânica e realizan-
do hemodiálise. Está sob cuidados intensivos de equipe multidisciplinar.”

NICETTE TEM PIORA

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS

DIVULGAÇÃO 
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‘EU NÃO 
PERDOARIA 

A RITA’ 
Novelas

o
d

ia
d

Tierry comenta seu sucesso e 

revela planos para 2021

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

MALHAÇÃO

 n Lica diz a Marta que deseja 
se matricular no Cora Coralina. 
Edgar pensa em afastar Malu do 
colégio Grupo, e Clara aprova. 
Anderson revela à polícia que o 
dinheiro é de Mitsuko.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Mantovani avisa a Cassiano 
que a interceptação ao avião 
de Gonzalo foi feita. Samuel 
aconselha Ester a contar para os 
tenentes que Dionísio desconfia 
de que ela o denunciou.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Giovanni propõe a Camila que 
ela leia seu diário só. Rebeca e 
suas amigas invadem o aparta-
mento de Luciano e descobrem 
que o vizinho planeja sequestrar 
Leonora. Luciano é preso.

 n Miguel apresenta Gisele aos 
convidados. Poderosa fica enciu-
mada. Serena e Luiggi acusam 
Ramiro de ser ladrão. Fernanda 
agradece a presença do pai, mas 
diz não compactuar com ele.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca diz pra Pata que Mili 
pensa muito nos outros e pouco 
nela mesma. Chico diz para Tati, 
Bia e Ana que Ernestina vai pro-
curar um psicólogo.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n Edinalva faz perguntas sobre a 
mãe de Zeca e Jeiza se incomo-
da. Nonato conta para Silvana 
como descobriu que ela gosta de 
jogar. Cibele procura Joyce.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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‘Ô
h, Rita, volta, desgramada! Volta, 
Rita, que eu perdoo a facada. Ôh, 
Rita, não me deixa. Volta, Rita, 
que eu retiro a queixa’. Você pro-

vavelmente já ouviu o hit ‘Rita’, de Tierry. A 
canção está na boca do povo e nas paradas de 
sucesso. No entanto, todo esse furor em tor-
no da música não era esperado pelo cantor. 
“Me surpreendeu. Eu costumo fazer música 
para que ela viralize. Pra que a gente não pre-
cise gastar tanto pra ela chegar nas pessoas. 
Fiquei surpreso que ela tenha tido essa pro-
porção nacional”, confessa.

A sofrência conquistou anônimos e famo-
sos, como Neymar Jr. Mas quem surgiu com 
a música na ponta da língua e fez o coração 
do cantor bater mais forte foi Lázaro Ramos: 
“Eu fiquei muito feliz de ter visto ele cantan-
do, dançando, curtindo a música. Foi muito 
top, de verdade”, afirma.  

Tierry explica que a ‘facada’, na verdade, 
seria uma forma de dizer que a pessoa foi 
traída. “A facada, realmente, é no sentido fi-
gurado. Mas é óbvio que todo mundo ia pen-
sar no literal. E pode ser literal também. Mas 
isso nunca aconteceu comigo. Se eu já tomei 
uma facada dessa, no sentido figurado, eu 
não sei. Mas todo mundo fala que o corno é o 
último a saber”, diverte-se. 

Se na música, a Rita foi perdoada, se ela 
fosse mulher de Tierry, ia continuar bem lon-
ge dele. “Cara, eu acho que não perdoaria a 
Rita, não. Nunca digo nunca, mas eu acho que 
‘facada’ é demais”, avalia ele, que não acredita 
neste amor que perdoa tudo. “Não acredito. 
Aí já é falta de amor, nesse caso da música. 
Falta de amor próprio”, destaca. 

MÚSICAS DE DUPLO SENTIDO
Outra música de Tierry que conquistou o 
público foi ‘Já peguei coisa pior’. A música 
brinca sobre o que é pior: a covid-19 ou uma 
mulher complicada. Tierry não foge da per-
gunta: “Eu acho que eu peguei de pior foi o 
coronavírus. É óbvio que teve alguns rela-
cionamentos tóxicos. Acho que todos nós já 

tivemos. A música ‘Já Peguei Coisa Pior’ faz 
referência a esses relacionamentos tóxicos 
que chegam perto do corona, mas que não 
conseguem, sem dúvida, ultrapassar. Ape-
sar de que, a gente vê muito o feminicídio 
e mulheres que acabam fazendo loucuras e 
tirando a vida de seus companheiros. Então, 
tem gente que chega ao nível do coronaví-
rus”, avalia ele. 

O cantor também  fala sobre as letras di-
vertidas de suas músicas: “Essa questão do 
duplo sentido, da surpresa, é uma das coisas 
peculiares do meu trabalho. E que faz com 
que as pessoas, sem dúvidas, gostarem de sa-
ber o final, como que a história vai se desen-
rolar. Então, acho que isso acaba prendendo 
eles. E ele é um dos pontos de sucesso do meu 
trabalho”, frisa. 

CARREIRA DE COMPOSITOR
Tierry passou 12 anos compondo para artis-
tas como Gusttavo Lima, Marília Mendonça, 
Luan Santana, Lucas Lucco e vários outros. 
Para ele, é gratificante fazer parte da história 
dessas pessoas. “Dá muito orgulho. Porque 
você fazer parte desses grandes artistas, a 
nível nacional, você conseguir agregar na 
carreira deles, fazer parte da história deles, 
é uma coisa eterna. Ano passado mesmo tive 
em ‘Cem Mil’ (cantada por Gusttavo Lima) 
a música mais tocada do país, ganhei o Car-
naval com a Ivete (Sangalo) com o ‘Mundo 
Vai’. É uma honra muito grande. Acabei de 
participar do DVD das Coleguinhas (Simone 
e Simaria), do Lucas Lucco. Antes, eu só par-
ticipava com as músicas e agora eu participo 
com a minha voz. Isso é uma realização muito 
grande”, avalia. 

DIAGNÓSTICO DE CORONAVÍRUS
Curado da covid-19, Tierry relembra quais 

foram os sintomas que teve da doen-
ça. “Tive dor de garganta, febre, dor no 

corpo, bastante tosse. O que mais me deixou 
preocupado foi esse cansaço que a covid-19 
dá. Eu fiquei com 20% do pulmão compro-
metido, ou mais. Porque depois eu não fiz 
mais a tomografia e eu senti que os sintomas 
de tosse aumentaram uma época. Assim, eu 
estou sem o vírus hoje. Mas tendo que comba-
ter essas sequelas que foram deixadas pelos 
vírus”, comentou ele, sem dar mais detalhes.

SUCESSO EM MEIO À PANDEMIA
A realização de um artista é ver sua música 
na ponta da língua da galera e fazer um show 
lotado. Imagina, então, estourar em meio à 
pandemia e não poder ‘aglomerar’. É por isso 
que Tierry está passando. O cantor, confessa, 
que acaba sendo um pouco frustrante. “Sem 
dúvida. Eu queria muito estar fazendo shows. 
Se não fosse pela pandemia, eu estaria sem 
data. Eu já estou sem data com a pandemia, 
porque tem alguns lugares que já está poden-
do fazer show, com público reduzido ou em 
lounges. Estamos fazendo isso já. Estamos 
saindo um pouco das lives, as lives deram 
um pouco uma cansada. Então, é frustran-
te. Não vejo a hora que a gente tenha uma 
vacina, para que possa normalizar tudo, que 
esteja todo mundo imune, para voltarmos a 
fazer shows como sempre foi: lotado de gen-
te”, deseja.

PLANOS PARA 2021
Tierry já tem sua listinha de desejos para o 
ano que vem. “Quero gravar um DVD lotado 
de gente. Com algumas participações, de pes-
soas que sou fã, que já estão na minha cabeça, 
mas eu vou deixar pra falar em outra opor-
tunidade. É isso: quero fazer muitos shows, 
organizar minha vida”, afirma.

CORAÇÃO ESTÁ SEM DONA
Após terminar um relacionamento de nove 
anos com a digital influencer Lorena Allveis, o 
cantor diz que segue solteiro. “Agora estou sol-
teiro. Acabei de terminar um relacionamento 
com a mãe do meu filho, Adriel. E, agora, estou 
curtindo um pouco a solteirice”, conta. 

ISABELLE ROSA
isabelle.rosa@odia.com.br

Sua ausência tá fazendo mais estrago

Que a sua traição, lê-lê-lê-lê

Minha cama dobrou de tamanho

Sem você no meu colchão

Seu perfume tá impregnado nesse 

quarto escuro
Que saudade desse cheiro de cigarro e 

desse álcool puro

Rita, eu desculpo tudo

Ôh, Rita, volta, desgramada!

Volta, Rita, que eu perdoo a facada

Ôh, Rita, não me deixa

Volta, Rita, que eu retiro a queixa

Ôh, Rita, volta, desgramada!

Volta, Rita, que eu perdoo a facada

Ôh, Rita, não me deixa

Volta, Rita, que eu retiro a queixa

Sua ausência tá fazendo mais estrago

Que a sua traição, lê-lê-lê-lê

Minha cama dobrou de tamanho

Sem você no meu colchão

Seu perfume tá impregnado nesse 

quarto escuro
Que saudade desse cheiro de…

RITA / TIERRY



Horóscopo

A vida profissional está em destaque neste momento. 
Pode sentir vontade de viajar, mas cuide da saúde! 
Terá boas novidades tanto no romance quanto na 
conquista, fique atento.

Sentirá vontade de matar a saudade de quem está 
longe. Concentre sua energia no serviço e poderá ter 
bons resultados. Pode se envolver em caso proibido. 
Saia da rotina a dois.

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: âncora, astro, atrás, codorna, destra, desvio, detonar, dieta, 
dona, estado, estofado, estrondo, fado, fator, feio, feto, forno, forte, nódoa, 
nora, norte, odor, onda, ornado, ronda, sarna, seiva, tronco, vaso, vista.

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

Terá a mente aberta no trabalho. Seu sexto sentido 
estará tinindo e descobrirá coisas novas. Os amigos 
podem ajudar na conquista. O desejo ganha destaque 
no romance.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

A saúde ganha destaque, procure se cuidar. Agir em 
equipe no trabalho ou na vida em geral será ótima 
pedida. Há sinal de sucesso na paquera. Muito carinho 
e cumplicidade a dois.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai sobrar disposição para cuidar das tarefas de casa e 
do serviço. Os astros enviam boas vibrações para o 
romance. Pode se envolver com alguém de fora do 
círculo de amigos.

LEÃO
23/7 a 22/8

Vai sobrar criatividade, ideias e carisma para quebrar a 
rotina e contagiar os colegas pessoais e de trabalho. 
No romance, controle o ciúme para não causar 
problemas. O desejo movimenta a paquera.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Assuntos de casa ganham mais destaque. Coloque o 
papo em dia com as pessoas queridas que estão 
distantes. Demonstre carinho ao par. A conquista 
garante novidades.

LIBRA
23/9 a 22/10

Os astros vão favorecer o trabalho duro. Tenha bom-
senso para resolver imprevistos com dinheiro. Declare 
seu amor na união. A beleza está em alta hoje, por isso 
vai arrasar na paquera.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

As finanças ganham destaque e podem surgir novas 
oportunidades para lucrar. Tome a iniciativa para 
conseguir conquistar a paquera! A vida amorosa está 
protegida, curta o momento.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Lembranças do passado podem vir à tona, 
despertando seu lado mais sensível. Ajude um 
parente que precisar. Há sinais de bons momentos no 
relacionamento.

Preste atenção no seu sexto sentido para fugir das 
ciladas. Bom dia para fazer amigos ou retomar antigas 
amizades. Mostre seu charme na paquera. Aposte no 
diálogo a dois.

Os astros dão um empurrãozinho na sua carreira. Terá 
facilidade para lidar com dinheiro, mas evite 
extravagancias. A turma ajuda na conquista. Espante 
a mesmice com o par.

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

Angélica 
relembra 
começo de 
namoro
Angélica vive um romance com 
Luciano Huck há 16 anos. A apre-
sentadora conheceu o marido du-
rante as gravações do filme “Um 
Show de Verão”, em 2004. Em en-
trevista ao Gshow, disse acreditar 
que se aproximou do pai de seus 
filhos pelo fato de ambos terem a 
mesma profissão.

“Com certeza! Nos aproxima-
mos por causa da televisão, do ci-
nema, das artes”, pensa. 

Angélica também falou que não 
sentia nada de especial por Huck 
antes de conhecê-lo pessoalmen-
te. Ela explicou que foi quem o 
apresentador é longe das câme-
ras que a conquistou.

“Não me aproximei dele pelo 
que conhecia da televisão ou da 
imagem que existia. Só comecei a 
querer alguma coisa com o Lucia-
no depois que o conheci fora disso, 
aí me encantei pela pessoa mesmo, 
não pelo artista. O artista eu admi-
ro, sempre admirei, mas não foi o 
que me chamou atenção”, revela.

Detonautas: 
música com 
tema político

A banda Detonautas Roque Clube 
chega ao fim de 2020 com mais um 
lançamento, “Político de Estimação” 
(Tico Santa Cruz / DRC / Gigante no 
Mic), quinto single entre agosto e 
dezembro, com temática política e 
social. A música, que também ganha 
videoclipe, tem participação espe-
cial do rapper Gigante no Mic.

“A música é crítica a quem idola-
tra político independente de ideolo-
gia. A ideia é fazer com que o público 
reflita a respeito da importância de 
se valorizar ideias, pautas e não per-
sonalismos. Político não faz favor 
a ninguém, é eleito para trabalhar 
para o povo”, afirmam.

Vaca Atolada 
anuncia 
encerramento 
de atividades 

O Botequim Vaca Atolada, tradicio-
nal reduto do samba e da boemia ca-
rioca, anunciou o encerramento das 
atividades em publicação nas redes 
sociais. O comunicado pegou os 
frequentadores do espaço, que está 
há mais de uma década na Lapa, de 
surpresa. “Vaca Atolada: 11 anos que 
pareceram décadas. Na história cul-
tural do meu Rio escreveu algumas 
linhas. Sábado nos despedimos. Va-
leu!”, escreveu Cláudio Cruz, dono 
do botequim, nas redes sociais.

As reações foram imediatas: “Ab-
solutamente chocado. Espaço de 
samba e resistência da Lapa. Sau-
dades até da cerveja quente”, disse 
frequentador. Em junho foi feita va-
quinha online. A campanha tinha 
como meta arrecadar R$ 60 mil. 
Mas arrecadou R$ 43 mil. Em 13 de 
outubro, após sete meses fechado, 
reabriu com agendamento, lugares 
marcados, uso obrigatório de más-
cara e horário reduzido.

REPRODUÇÃO/INSTAGRAM

O DIA I TERÇA-FEIRA, 15.12.2020    15



16    TERÇA-FEIRA, 15.12.2020  I  O DIA



O DIA I TERÇA-FEIRA, 15.12.2020    17



18    TERÇA-FEIRA, 15.12.2020  I  O DIA



O DIA I TERÇA-FEIRA, 15.12.2020    19


