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COVID: RÉVEILLON DO RIO É

CANCELADO

PAES SE REÚNE COM BOLSONARO E DEBATE A LUTA CONTRA A DOENÇA

Governo federal 
apresenta hoje  
plano nacional de 
imunização

Quem se vacinar 
terá que assinar 
termo de 
consentimento

Governador diz que 
não pode proibir o 
direito de ir e vir das 
pessoas. P.3, 4 E 5
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QUAL SERÁ O DESTINO 
DO ROUPA NOVA SEM O 
VOCALISTA PAULINHO? 
Velório acontece hoje no Rio. Artistas como Sandy  
e amigos prestaram homenagens ontem. P. 15 

Salário mínimo 
em 2021 deverá 
ser de R$ 1.088, 
prevê governo. P. 9

RIO DE JANEIRO, P. 5

QUATRO CRIANÇAS 
IRMÃS MORREM 
EM ACIDENTE  
DE CARRO QUE 
CAIU EM RIO

SERVIDOR, P. 8

SAIBA COMO FOI 
ENCONTRO DE EDUARDO 
PAES COM O MINISTRO 
DA ECONOMIA,  
EM BRASÍLIA

REPRODUÇÃO INTERNET

270 MIL TÊM DIREITO 
À TARIFA SOCIAL QUE 
BAIXA A CONTA DE LUZ
Famílias de baixa renda podem procurar a Light 
e ter redução nos gastos com energia elétrica. 
Veja aqui se você faz parte de uma delas. P. 7

MILÍCIA ENSINOU LAVAGEM DE DINHEIRO A 
TRAFICANTES NA ILHA DO GOVERNADOR. P.6
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ISABELE BENITO
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Dona Isabele, eu preciso muito da 
sua ajuda. É uma situação muito 
constrangedora, mas só Deus sabe 

o que eu já passei por causa desse INSS”. O 
pedido de socorro é do motorista do BRT 
Wellington Rodrigues Calado, de 46 anos, 
um morador da Rocinha que desde o início 
da pandemia tenta fazer uma perícia para 
auxílio-doença na agência do INSS do Centro.

Ele nem sabe se contraiu covid, mas ficou 
doente em fevereiro, trabalhando, e teve que 
ser internado em estado grave no dia 4 de 
março por causa de água no pulmão e tuber-
culose na pleura. Desde então, precisou ser 
afastado. A empresa que Wellington traba-
lha até conseguiu marcar a perícia para o dia 
18 daquele mês, mas ele não compareceu 
porque estava intubado.

A mulher dele foi até à agência do INSS, 
explicou a situação, mas foi informada de 
que ele então ia ter que esperar, já que tudo 
ia parar por causa do vírus.

“Eu graças a Deus me recuperei, mas até 
agora não consegui realizar a perícia para 
levar os documentos ao meu trabalho. Já 
estou com mais de cem dias de faltas e tô 
correndo risco de perder meus direitos por 
causa disso”, conta Wellington.

A demora foi tanta que ele, por conta pró-
pria, foi a um médico e pediu um atestado para 
voltar a trabalhar, porque estava passando 
necessidade! Segundo Wellington, o INSS ain-
da afirmou que não poderia fazer nada porque 
constava “falta de tempo de afastamento”. 

Como ele ia provar o tempo todo que ficou em 
casa se nem pelo perito passou? 

É descaso demais! E sempre a mesma 
conversa, as mesmas desculpas... O povo já 
tá de saco cheio. A coluna, mais uma vez, foi 
atrás do INSS que, em nota, esclareceu que 
o segurado deu entrada no auxílio com do-
cumento médico, mas além do INSS estar 
fechado na época por causa da pandemia, 
o requerimento foi indeferido pelo atestado 
não conter os requisitos necessários para a 
concessão da antecipação do beneficio.

Wellington já apresentou recurso para o 
indeferimento, que está em andamento, 
mas o INSS afirmou que o atestado deve 
estar legível e conter assinatura e carimbo 
do médico além do CID e o tempo de repou-
so sugerido. 

3,2,1... É DEDO NA CARA!

PINGO NO I 
 n Quando o povo diz que o carioca tem que ser estu-

dado, a gente não leva fé... Até narrador de arrastão 
existe pela cidade! Na última segunda, durante um 
arrastão na Rodovia Washington Luiz, um cidadão 
filmava e ao mesmo tempo narrava toda a correria 
do povo que tentava fugir da ação dos vagabundos.

“O povo do Rio tem mais medo de bandido do 
que do coronavírus, vai entender!”, gritava ele.

Que situação... Infelizmente o que é pra ser 
trágico por aqui, acaba virando cômico, não tem 
jeito, né?

Bora colocar o Pingo no I... Já que nada se resolve 
nesse caos, só rindo mesmo pra não chorar! 

TÁ FEIO!

 n Quem mora no bairro Grande Rio, em São João 
de Meriti, não sabe mais a quem pedir socorro. A 
rotina de terror imposta pelos traficantes só au-
menta! Os moradores têm horário pra andar nas 
ruas e sequer podem pedir um carro por aplicativo 
à noite, porque depois das 21h, a bandidagem cir-
cula armada até os dentes.

Até barricadas no meio da Avenida Paulo de 
Frontin eles montam, tudo para que veículo ne-
nhum passe. “A gente denuncia, mas a polícia não 
toma uma providência. É desesperador viver com 
tanto medo assim”, conta um morador que pede 
para não ser identificado.

Em nota, a Policia Militar informou que a cor-
poração realiza ações para remoção de obstáculos 
nas vias urbanas de maneira sistemática e cons-
tantemente. Afirmou também que as mobiliza-
ções são desencadeadas de maneira estratégica, 
visando preservar a segurança da população e 
dos policiais envolvidos nas operações e que a de-
núncia foi encaminhada ao comando do batalhão 
da área para apreciação e tomada das medidas 
cabíveis.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá 
bonito... O povo não pode mais ser refém dos ban-
didos, e tenho dito.

A enrolação eterna do INSS

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

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

DIVULGAÇÃO

Wellington já apresentou recurso para o indeferimento

Dados obtidos pela pesquisa Oldiversity, feita pelo 
Grupo Croma, mostra que 71% das pessoas com defi-
ciência entrevistadas acreditam que as empresas têm 

preconceito em contratar PcDs. Para a vereadora Luciana 
Novaes (PT), que é tetraplégica e presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câma-
ra Municipal do Rio, as empresas deveriam olhar para a in-
clusão de PcDs no mercado de trabalho. “Acredito que a per-
cepção das pessoas com deficiência é real. Existe, sim, uma 
falta de projetos das empresas e empreendedores visando a 
contratação e inclusão no mercado de trabalho das pessoas 
com deficiência. Por outro lado, atualmente o nosso gover-
no não ajuda muito, ano passado por exemplo, encaminhou 
ao Congresso Nacional o PL 6.159/2019 que praticamente 
acaba com as cotas para pessoas com deficiência ou rea-
bilitadas. É um momento complicado, e nós precisamos 
discutir e conscientizar a sociedade de que as pessoas com 
deficiência podem desempenhar papéis importantes e aju-
dar em nosso desenvolvimento econômico”.

Na Câmara, a vereadora Tânia Bastos (Republicanos) 
também é outra interessada no assunto e acompanha a 
causa do autismo na cidade. “Quando jovens, raramente 
são absorvidos pelo mercado de trabalho, mesmo os que 
possuem habilidades especiais. É evidente que o preconcei-
to impede que participem até dos processos seletivos. Mas 
precisamos que as empresas foquem no potencial de cada 
um, e não nas limitações. Já passou da hora de vivermos a 
inclusão de forma real na sociedade”.

DADOS DO CENSO
De acordo com o último Censo do IBGE, realizado em 2010, a 
cidade do Rio de Janeiro tem mais de 1,5 milhão de pessoas 
com algum tipo de deficiência, ou seja, cerca de 25% da 
população carioca.

DIFICULDADE EM DOBRO

Deficientes sem emprego

 n E s t á  e m  v i g o r  a  L e i 
8.967/2020 que obriga con-
domínios a fixar cartazes: 
“Nós estamos de quaren-
tena, os serviços de atendi-
mento à mulher, não! Ouviu 
ou sofreu violência? Ligue 
180. A violência está ocor-
rendo agora? Ligue 190”. A 
lei é de autoria da deputada 
estadual Mônica Francisco. 

 n O presidente da Comissão 
de Transportes da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Dionísio Lins (Progressista), 
discordou do veto do gover-
no federal ao projeto de lei 
que destinaria R$ 4 bilhões 
para as empresas de trans-
porte público como ônibus, 
trem e metrô, devido à pan-
demia de coronavírus. Se-
gundo ele, “se jogou um bal-
de de água fria no setor”. 

POLÊMICA NOS 
TRANSPORTES 
DO RIO

FACEBOOK

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
EM CONDOMÍNIOS

As mais lidas

Online

Jojo Todynho e Marcos 
Mion se estranham após 

funkeira se recusar a 
discutir em atividade

TELEVISÃO, P. 16

‘Estou sendo muito 
bem comida’, diz Xuxa 
sobre Junno Andrade

CELEBRIDADES, P. 16

Investigação preliminar 
aponta que Edson e 

Jhordan sofreram morte 
violenta

RIO DE JANEIRO

InformedoDia

VACINAÇÃO 
CONTRA 
COVID-19

OPÇÃO SEM 
NOVAS 
SURPRESAS

Os deputados 

votam na Alerj 

projeto de lei de 

Flavio Serafini, 

que autoriza o go-

verno do estado a 

comprar vacinas 

com eficácia com-

provada, aprova-

das pela Anvisa 

e não fornecidas 

pelo Progra-

ma Nacional de 

Imunizações. 

O deputado Luiz 

Paulo deixou o 

PSDB e optou há 

meses pelo Ci-

dadania. Mas ele 

não considerava 

“ético” anunciar 

justamente em 

meio ao processo 

de impeachment 

do governador 

Wilson Witzel. 

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

A ideia de se esperar 1 ano e 4 meses para imunizar a população causa 
frustração, preocupação e revolta. Em um país com dois centros de 
referência em pesquisa, Fiocruz e Butantan, e com um sistema já estru-
turado no quesito distribuição de vacina, como aceitar essa demora?

Não poderia ser diferente a decisão de cancelar as festas oficiais de 
Réveillon no Rio. Sabemos do impacto na Economia, mas a Saúde 
encontra-se em colapso. Se os leitos já tivessem sido ampliados e 
não houvesse o fechamento dos hospitais de campanha, a realida-
de poderia ser outra.

Já falei aqui sobre a importância das sirenes e da prevenção em áreas 
de risco quando há chuva. Ontem o governador em exercício, Cláudio 
Castro, apresentou um plano estadual de contingência. Reativou sire-
nes e anunciou a instalação de mais 70. Merece reconhecimento!

Twittadas do Nuno @nuno_vccls

SABRINA PIRRHO 

Com participação de:

A cidade do Rio tem mais de 1,5 milhão de pessoas com deficiência

PIXABAY

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



BRASIL

‘Não podemos pedir o que a 
população não vai cumprir’
Em encontro com Bolsonaro, prefeito eleito diz que não pode haver disputa 
entre lockdown e liberação total. Eduardo Paes adota tom ameno no Planalto

O 
tom da reunião en-
tre o prefeito eleito 
do Rio de Janeiro e o 
presidente Jair Bol-

sonaro em Brasília foi a pan-
demia de coronavírus. Paes 
avalia que o Plano Nacional 
de Imunização vai caminhar. 
“Isso traz bastante conforto 
e espero que a gente possa 
avançar nessa questão”, dis-
se. Paes defendeu que cada 
município deve adequar me-
didas para controle da disse-
minação da covid-19. “Não 
pode ser uma disputa entre 
uma medida de lockdown e 
de liberação total”, afirmou 
após a primeira reunião de 
trabalho com Bolsonaro.

O prefeito eleito fez uma 
defesa ponderada de medi-
das de restrição contra a dis-
seminação do coronavírus e 
afirmou que não se pode “pe-
dir à população aquilo que a 
gente sabe que a população 
não vai cumprir”.  Bolsona-
ro é um crítico do isolamen-
to social e do fechamento do 
comércio nas cidades. 

“Não podemos pedir aquilo 
que a gente sabe que a popu-
lação não vai cumprir. A gen-
te finge que estabelece regra 
e fiscaliza. Assim, vamos vi-
vendo num mundo de ficção”, 
defendeu Paes. Para ele, é pre-
ciso melhorar a comunicação 
com a população, orientar 
idosos e pessoas com comor-
bidades a ficarem em casa. 
Ainda de acordo com ele, os 
demais devem usar máscara e 
manter distanciamento social 
e evitar aglomerações.

Sobre aglomerações, Paes 
disse estar preocupado com 
as festas de fim de ano mas 
afirmou não ter “condições 
de tomar medidas agora, tem 
uma transição acontecendo.”

Ainda na entrevista, Paes 
classificou a conversa com 
Bolsonaro como “agradável” 
e “gentil”. “Eu disse ao presi-
dente que no Rio de Janeiro 
ele contava com um parceiro 
institucional no sentido de 
fazer com que o Brasil avan-
çasse e a cidade também 
avançasse”, disse.

Paes disse não ver “a me-
nor dificuldade, o menor 
conflito” de sua parceria com 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
afetar o seu relacionamento 
com Bolsonaro. “Não acho 
que essas circunstâncias de 
Brasília, do Congresso, da 
eleição da Câmara dos De-
putados venham a interferir. 
O deputado Rodrigo Maia é 
um grande aliado político 
meu e sabe da necessidade e 
da importância de uma par-
ceria com o governo federal.”

Também participaram da 
reunião: ministro da Defesa, 
Fernando Azevedo, senador 
Flávio Bolsonaro (Republi-
canos-RJ), e Pedro Paulo, fu-
turo secretário de Fazenda.

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

1,8 MIL LEITOS

 N A construção ou aquisição 
de hospitais de campanha 
para atender pacientes com 
covid-19, que foram o “fris-
son” no primeiro trimestre, 
estão descartadas pelo pre-
feito eleito. Segundo Eduar-
do Paes, o Rio não precisa 
de hospital de campanha. 

“O Rio tem hospitais fe-
derais. Então, você tem con-
dições de abrir leitos que es-
tão hoje fechados”, afirmou. 
Segundo ele, existem 1,8 mil 
leitos prontos que podem 
ser utilizados. 

Paes afirmou ainda que 
deve fazer anúncios sobre 
planejamento para o en-
frentamento da pandemia 
antes da virada do ano. 

Eu acho 
que esse é 
o caminho. 
Que a gen-
te integre 
todos os 
esforços. 
CoronaVac, 
Pfizer, seja 
lá de onde 
for a
vacina”
EDUARDO 
PAES, prefeito 
eleito do Rio

IMUNIZAÇÃO

Termo de responsabilidade para o cidadão
 > O relator da medida 

provisória que prevê a 
compra de vacina contra 
a covid-19 pelo programa 
internacional Covax Fa-
ciliy, deputado Geninho 
Zuliani (DEM-SP), infor-
mou que o texto a ser vo-
tado pelo Congresso terá 

a previsão de um “termo de 
consentimento” a ser assina-
do por quem tomar a futura 
vacina.

Zuliani se reuniu com o 
presidente Jair Bolsonaro 
ontem e afirmou que o ter-
mo a ser assinado pelos ci-
dadãos vai tirar da União a 

responsabilidade sobre 
eventuais efeitos colate-
rais da vacina.

Epidemiologistas cri-
ticaram a exigência do 
termo e afirmaram que 
“parece que o presiden-
te não quer que a vacina 
aconteça”.

 N Na saída do Palácio do Pla-
nalto, Eduardo Paes afirmou 
que o presidente Bolsonaro irá 
publicar uma MP para garantir 
R$ 20 bilhões para a compra de 
vacinas contra a covid-19. 

Paes afirmou não ter pre-
ferência quanto à marca da 
vacina que será comprada pelo 
governo brasileiro para exe-
cução de um Plano Nacional 
de Imunização. Alheio às dis-
putas políticas envolvendo a 
injeção de recursos no combate 
ao coronavírus, Paes declarou 
entender que o caminho seria 

uma “integração” entre todos 
os imunizantes disponíveis.

“Eu acho que esse é o cami-
nho. Que a gente integre todos 
os esforços. CoronaVac, Pfizer, 
seja lá de onde for a vacina. 
Para que a gente possa aten-
der à população, estabelecen-
do prioridades. O pessoal da 
saúde, nós precisamos voltar 
as nossas aulas, professores 
têm que ser vacinados... En-
fim, as pessoas mais velhas. 
Todas as obviedades que a 
gente já conhece a partir dessa 
experiência.”

Em Madureira, na Zona 
Norte, é comum ver 

pessoas aglomeradas 
nos calçadões 

REGINALDO PIMENTA

REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Sem hospitais 
de campanha

Paes: Bolsonaro vai editar MP 
e liberar R$ 20 bi para vacinas

Estado não volta atrás
 > O governador em exercí-

cio do Rio, Cláudio Castro 
(PSC), voltou a afirmar que 
não vai endurecer as medi-
das de restrição de circula-
ção nem mesmo durante o 
Réveillon, apesar da alta de 
casos de covid-19 no estado. 
Castro afirmou que, ao es-
tado, não cabe fiscalizar o 
“ir e vir”, mas “abrir leitos e 
fazer testagens”. 

“A pessoa tem o direi-
to de ir e vir. O poder pú-
blico não pode proibir 
isso (a circulação da po-
pulação na praia duran-
te o Réveillon). Podemos 
conter proibindo o esta-
cionamento na orla, por 
exemplo. Mas, ninguém 

pode proibir a pessoa de 
ir caminhando até a praia. 
Nosso papel é aumentar 
os leitos, fazer conscien-
tização e sermos rígidos 
com quem tem tentado 
burlar o estado fazendo 
eventos irregulares”, afir-
mou Castro.

ESTEFAN RADOVICZ / AGENCIA O DIA

Claudio Castro no Guanabara
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‘GUERRA POLÍTICA’ 

DA VACINA
Brasil tem 181,9 mil mortes e 6,9 milhões de infectados por covid-19. No meio 
dessa tragédia, a disputa por 2022. Hoje sai o plano nacional de imunização

MARTHA IMENES
martha.imenes@odia.com.br

 > Os Estados Unidos, país com maior 
número de casos de vítimas fatais por 
covid, são 300 mil pessoas mortas, já 
está vacinando seus cidadãos. Depois 
da autorização para uso emergencial, 
as vacinas deixaram a fábrica da Pfizer, 
no Michigan, sob aplausos. 

As grandes empresas de entre-
ga se uniram para distribuir as do-
ses para todo o país em uma ope-
ração coordenada pelos militares. 
No Brasl, companhias aéreas, como 
Azul e Gol, por exemplo, também já 
se prontificaram a transportar as va-
cinas, quando o governo comprar. 

A primeira pessoa a ser vacinada 
foi a enfermeira Sandra Lindsay em 
um hospital de Nova York, depois de 
meses combatendo a pandemia na li-
nha de frente. Sandra trabalhou du-
rante meses com pacientes graves de 
covid. “Eu vi muita dor, sofrimento e 
morte. E agora eu senti uma grande 

sensação de alívio. Eu estou esperan-
çosa hoje”, disse Sandra. 

Nos EUA, a vacina é recomendada 
para maiores de 16 anos, excluindo 
as grávidas e mulheres que estejam 
amamentando. E ainda vai demorar 
para imunizar todo esse grupo. Só 
nessa primeira leva, é preciso vaci-
nar cerca de 21 milhões de profissio-
nais de saúde e 3 milhões de idosos 
que moram em asilos.

Domingo passado, o Canadá rece-
beu as primeiras 30 mil doses da va-
cina da Pfizer e já começou a vacinar. 
Neste primeiro momento receberão 
o imunizante o pessoal da linha de 
frente, como enfermeiros e médicos, 
e os moradores de casas de repouso. 
Apesar da sensação coletiva de alí-
vio, as autoridades do Canadá e dos 
Estados Unidos fizeram questão de 
lembrar que a pandemia ainda não 
acabou.

EUA e Canadá começaram a vacinar

Pazuello disse que terá vacina, mas não apresentou planejamento

LUCIANO BELFORD/AGÊNCIA O DIA AFP

Capacidade de produção é de 1,5 milhão de doses por dia no Instituto Butantan

Não existe 
inocente, 
ingênuo ou 
altruísta 
nessa 
história 
trágica”

PAULO BAÍA,  
sociólogo

A
s informações em torno da va-
cina contra a covid-19 no Brasil 
tem gerado uma ‘guerra políti-
ca da vacina’ entre o presidente 

Jair Bolsonaro e o governador de São 
Paulo, João Doria, que já anunciou o 
início da vacinação com a CoronaVac 
em 25 de janeiro. O imunizante está 
sendo produzido no Instituto Butan-
tan em parceria com a chinesa SinoVac. 
Vale lembrar que Doria garantiu que a 
CoronaVac não será restrita aos pau-
listanos, todos os brasileiros poderão 
se vacinar. E isso irritou Bolsonaro. A 
reação veio pelo ministro-general da 
Saúde, Eduardo Pazuello: “Teremos 
300 milhões de doses da vacina até o fi-
nal de 2021”. Hoje, Bolsonaro vai anun-
ciar o plano nacional de imunização. 
Ocorre que no meio dessa “guerra” está 
o que os governantes parecem igno-
rar: 181.978 brasileiros morreram por 
conta da doença e 6,9 milhões já foram 
infectados. 

Para o sociólogo Paulo Baía, essa 
guerra política da vacina é “medíocre e 
perversa”. “Os dois estão jogando com o 
medo da morte de milhões de pessoas”, 
critica o professor. E complementa: 
“Não existe inocente, ingênuo ou al-
truísta nessa história trágica.”

Levantamento da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) aponta que exis-
tem 196 vacinas em andamento. Os 
imunizantes Pfizer/BioNTech e Sputi-
nik V já estão sendo aplicados de forma 
emergencial. As farmacêuticas Astra-
Zeneca e Moderna também estão em 
estágio avançado de pesquisa e devem 
ser as próximas a serem liberadas de 
forma emergencial. 

ANVISA
As desenvolvedoras de imunizantes 
que tem estudos de fase 3 em andamen-
to no Brasil podem fazer o pedido de 
uso emergencial da vacina para a Anvi-
sa. Há 4 vacinas com testes de fase 3 em 
andamento no país: o modelo desenvol-
vido pela farmacêutica AstraZeneca em 
parceria com a Universidade Oxford, a 
da chinesa SinoVac em parceria com o 
Instituto Butantan, a das americanas 
Pfizer e BioNTech, além da vacina da 
Janssen-Cilag (Johnson & Johnson).

A agência reforçou que o uso emer-
gencial só será concedido para imuni-
zar um público restrito no SUS, como 
de profissionais de saúde ou idosos, 
preferencialmente em programa do 
Ministério da Saúde. A regra não impe-
de, contudo, que o Instituto Butantan 
peça o uso emergencial da CoronaVac 
no programa do governo paulista. 

TODOS TÊM PLANOS

 N O Reino Unido já começou a vacinar 
idosos e profissionais de saúde contra o 
coronavírus com a vacina Pfizer/BioNTe-
ch, se tornando o primeiro país do mun-
do a imunizar contra a doença. 

Para se ter uma ideia, o país tem mais 
de 61 mil mortes, sendo a nação da Eu-
ropa mais afetada pela pandemia de 
coronavírus e o quinto do mundo em 
número de mortes confirmadas por 
covid-19, superado por Estados Unidos, 
Brasil, Índia e México. Ou seja, o Brasil é o 
segundo mais afetado e ainda não tem 
um plano de vacinação.

Além de Reino Unido e São Paulo, 
França, Rússia, China, Canadá, Estados 
Unidos e os hermanos Argentina, México 
e Chile já apresentaram seus planos de 
vacinação para o fim deste ano ou início 
do ano que vem. Já o Brasil...

Reino Unido, Rússia, 
França, Argentina...

ARTE: KIKO
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Sete mortos em acidente em Campos

Sete pessoas morreram em 
um grave acidente envolven-
do um carro que caiu em um 
córrego, conhecido como Rio 
Preto, que deságua no Rio 
Ururaí, em Campos dos Goy-
tacazes, no Norte Fluminen-
se, na segunda-feira à noite. 
O motorista teria perdido o Quatro crianças entre as vítimas: Enzo, Ana Laisa, Kemilly e Phandora

controle do veículo quando 
atravessava a ponte. As víti-
mas são quatro crianças, dois 
adolescentes e um homem.

De acordo com os bombei-
ros, nove pessoas eram trans-
portadas no veículo, que re-
tornava de Lagoa de Cima 
para Tapera, onde a família 
morava. Algumas crianças 
chegaram a ser levadas com 
vida ao Hospital Ferreira Ma-

chado, mas não resistiram.
Das sete vítimas, quatro 

eram irmãos: Enzo Gabriel, 
de 2 anos, Ana Laisa, 4, Ke-
milly Sophia, 6, e Phandora, 
8. Outras duas vítimas fatais 
eram primos: Brunna Vitória, 
que não teve a idade revelada, 
e Erick, 12 anos. O motorista 
foi identificado apenas como 
Adilson, 45 anos. As sobrevi-
ventes são Fernanda, 18 anos 

(mãe da Brunna) e Vitória, 13.
Os corpos foram removi-

dos para o Instituto Médico 
Legal (IML) de Campos. O lo-
cal e data do velório e sepul-
tamento não foram divulga-
dos pela família. Segundo os 
familiares, Adilson levou as 
seis crianças e as duas jovens 
para passar o dia na Lagoa de 
Cima, tradicional balneário 
da região.

Prefeitura do Rio cancela Réveillon
Medida foi tomada devido ao avanço da pandemia. Festa teria shows em locais fechados, sem público

GABRIEL MONTEIRO/RIOTUR

Espetáculo de fogos 
em Copacabana: 

festa oficial do Rio 
foi cancelada 

A 
Prefeitura do Rio 
anunciou ontem o 
cancelamento do Ré-
veillon de 2021 em 

função do atual cenário da 
pandemia da covid-19. Na 
sexta-feira passada, O DIA já 
havia antecipado que o muni-
cípio estaria reavaliando a fes-
ta na cidade. A programação 
aprovada antes da segunda 
escalada da doença previa a 
realização da festa em seis pal-
cos instalados em locais priva-
dos e sem acesso ao público, 
apenas com transmissão pela 
televisão e internet. 

“Esta é uma decisão neces-
sária para a proteção de todos. 
A festa será a da esperança por 
bons resultados das vacinas 
para conter a pandemia. Será 
ainda um momento de refle-
xão sobre um ano difícil, de 
luta, com lamentáveis perdas 
de tantas pessoas. E será tam-
bém hora de dar graças a Deus 
pelas vidas salvas”, anunciou o 

prefeito Marcelo Crivella.
Segundo a Riotur, embora 

a festa tenha sido projetada 
em um novo formato, sem 
presença de público, sem 
queima de fogos e feito para 
ser acompanhado pela TV e 
pelas mídias digitais, neste 
momento, a Prefeitura opta 

pelo cancelamento do evento 
da virada do ano em respeito 
a todas as vítimas e em favor 
da segurança de todos. 

“Quando anunciamos o 
novo modelo para o Réveillon 
Rio 2021, falamos em respon-
sabilidade social. O nosso dis-
curso permanece. O motivo 

do cancelamento nada mais 
é que uma decisão conscien-
te e responsável”, concluiu o 
presidente da Riotur Fabricio 
Villa Flor.

CERCADINHOS NA AREIA

O Ministério Público Federal 
(MPF) ingressou com ação 

civil pública, com pedido 
de liminar, contra a União, 
o município do Rio, a Rio-
tur e a concessionária Orla 
Rio para que não cerquem a 
faixa de areia e não cobrem 
ingresso no trecho de praia 
do Leme ao Pontal, com a de-
vida fiscalização, em 30 e 31 

de dezembro de 2020. Mes-
mo em meio à pandemia, a 
partir de pedido da conces-
sionária, foi concedida au-
torização para que os quios-
ques administrados pela 
Orla Rio realizem eventos 
no Réveillon.

Procurada, a concessioná-
ria Orla Rio ainda não se ma-
nifestou sobre os cercados e o 
cancelamento do evento.

VAGAS

Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a taxa de ocu-
pação de leitos de UTI para 
covid na rede SUS (unidades 
municipais, estaduais e fede-
rais) no município é de 89%. 
Já a taxa de ocupação nos lei-
tos de enfermaria é de 87%. A 
rede municipal tem 918 para 
pacientes com covid. Deste to-
tal, 288 são leitos de UTI. Nas 
unidades municipais há 698 
pacientes internados, sendo 
279 em UTI. 

RIO DE JANEIRO

BERTHA MUNIZ

redacaogeral@odia.com.br 
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Na Ilha, milícia ensinou até 
lavagem de dinheiro a traficantes
Gás no bairro é vendido acima do preço. Investigação aponta repasse de dinheiro para milícia e tráfico

E
m junho de 2019, Fer-
nando Gomes de Frei-
tas, o Fernandinho 
Guarabu, chefe do 

tráfico do Morro do Dendê, 
na Ilha do Governador, Zona 
Norte do Rio, e o miliciano An-
tônio Antônio Eugênio de Sou-
za Freitas, o Batoré, morreram 
juntos, durante confronto com 
a polícia. 

A amizade entre os dois, 
que pertenciam a grupos 
criminosos distintos, sur-
giu após Guarabu e Batoré 
firmarem uma aliança, três 

anos antes. As táticas deixa-
das por Batoré para o tráfi-
co na Ilha do Governador é 
o tema do quarto capítulo 
da série Narcomilícia do O 

DIA.Uma das heranças é o 
preço tabulado do botijão de 
gás no bairro. A atividade foi 
ensinada por Batoré, segun-
do investigações, que repas-
sava parte da renda para o 
tráfico e 10% para a milícia. 
Ao que tudo indica, a práti-
ca continua, mesmo após a 

 > Com inspiração na 
milícia, o tráfico come-
çou com as extorsões 
ao transporte e gás em 
2012.

“Guarabu já explo-
rava o transporte alter-
nativo, de uma forma 
muito rudimentar, di-
ria até amadora”, anali-
sou Lai. Batoré levou o 
profissionalismo e en-
sinou até lavagem de 
dinheiro.

Representantes de 
distribuidoras de gás in-
formaram que cada boti-
jão custa, em média, R$ 
55 para o depósito. “Nas 
zonas restritas todos são 
obrigados a comprar de 
provedores nomeados 
e garantidos pelo poder 
paralelo, logo, este forne-
cedor pode e, sistemati-
camente, cobra mais 
caro. O problema não 
é de suprimento, mas 
de segurança pública”, 
disse.

“Compro gás em Bon-
sucesso, onde pago R$ 
65. Aqui na Ilha os pre-
ços são todos iguais, sei 
quem mora em comu-
nidade não tem opção”, 
disse uma moradora do 
Jardim Guanabara.

Guarabu já  
se inspirava 
na milícia

morte dos dois. Moradores 
de comunidades são proibi-
dos de comprarem fora dos 
depósitos do tráfico.

Segundo o promotor Sau-
vei Lai, a união começou 
quando Batoré, integrante 
da milícia de Jacarepaguá, 
na Zona Oeste, se apresen-
tou a Guarabu, para profis-
sionalizar a exploração de 
pontos de vendas de gás e as 
vans de transporte na região. 

Passado um ano e meio 

após a morte dos narcomi-
licianos, a promotoria e a 
Polícia Civil investigando 
se os depósitos de venda de 
botijões de gás da Ilha do 
Governador ainda pagam 
taxas de segurança para os 
traficantes do Terceiro Co-
mando Puro (TCP).

Ao que parece, a resposta é 
positiva. Em uma pesquisa de 
orçamento feita pela reporta-
gem, em mais de 10 depósitos 
de gás nas regiões da Ilha do 

Governador, São Cristóvão, 
Madureira, Cascadura, Os-
waldo Cruz, na Zona Norte, 
Gamboa, na Zona Central, e 
Muzema, na Zona Oeste, foi 
apurado que o botijão de gás 
na Ilha é um dos mais caros 
da cidade, custando R$ 85. 
A média de preço nos outros 
bairros é R$ 75.

“Achei que com a morte do 
Batoré poderia ter alguma 
desavença, fiquei surpreso 
que isso não aconteceu. En-

tão, talvez, o tráfico da Ilha 
possa repassar ainda o pedá-
gio para a milícia”, disse Lai. 

Atualmente, Marcos Vini-
cius dos Santos, o Chapola, 
divide a a liderança do tráfico 
com Mário Henrique Para-
nhos de Oliveira, o Neves. Já 
as atividades de milícia se-
riam administradas por Ma-
rilene de Souza Freitas, irmã 
de Batoré. Ela teria aprimo-
rado a a lavagem de dinheiro 
com compra de imóveis.

Gás na Ilha é um 
dos mais caros da 
cidade. Investigação 
aponta controle da 
narcomilícia

THUANY DOSSARES
thuany.dossares@odia.com.br

Exclusivo!

Há recompensa de R$ 1 mil por informações de Chapola, atual chefe do tráfico no Dendê. Ao lado, foto de 2018 mostra Guarabu e Batoré tomando café

DIVULGAÃ§Ã£O / POLÃ CIA CIVIL
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ECONOMIA

Pesquisa da CNI 
mostra que 59% 
quer guardar 
dinheiro

Brasileiro 
quer 
poupar 
em 2021

Os brasileiros preten-
dem poupar mais em 
2021. Uma pesquisa da 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) apon-
ta que 59% da população 
pretende poupar mais em 
2021 do que poupava an-
tes da pandemia. O setor 
prevê a permanência de 
um novo hábito de con-
sumo para o ano que vem. 

Quase um terço da po-
pulação (32%) afirmou 
que conseguiu guardar 
mais dinheiro ou gas-
tar menos do que antes 
do surto de covid-19. A 
prioridade no consumo 
vai para os alimentos e 
produtos de limpeza — 
55% dos entrevistados 
aumentaram o consumo 
deste tipo de material. Os 
gastos com roupas, sapa-
tos, móveis e serviços em 
geral diminuíram para 
46% da população. Por 
enquanto, a intenção da 
maioria é economizar.

Segundo o levanta-
mento, 71% dos pesqui-
sados consideram como 
“muito grande” o im-
pacto da pandemia na 
economia nacional. A 
grande parte (63%) con-
sidera o pior cenário de 
estagnação se compara-
do às crises financeiras 
entre 2014 e 2016.

270 mil famílias têm direito 
a tarifa social e não sabem
Tarifa social é garantida para famílias de baixa renda. É preciso ter NIS ou BPC e solicitar na Light

DANIEL CASTELO BRANCO

Durante a pandemia uma MP ampliou para 100% o desconto para os primeiros 220kWh consumidos

A
s famílias de baixa 
renda têm direito 
a pagar conta de 
energia mais ba-

rata e muitos não sabem 
disso. O alerta é da Light, 
concessionária de energia 
que atende parte do Rio de 
Janeiro. De acordo a Light, 
hoje 459 mil famílias estão 
cadastradas na Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSEE). 
A companhia estima que 
270 mil famílias em sua área 
de concessão têm direito ao 
benefício, mas ainda não o 
utilizam. “São famílias com 
renda per capita de até meio 
salário mínimo que podem 
pagar até 65% menos na 
conta de luz, ao fazer o ca-
dastro na modalidade”, in-
forma a concessionária.

É importante destacar 
que durante a pandemia do 
novo coronavírus, uma Me-
dida Provisória do governo 
federal ampliou para 100% o 
desconto para os primeiros 
220kWh consumidos. A MP 
vai até o dia 31 deste mês.

E como fazer o cadastro e 
ter direito a usufruir da ta-
rifa social? O primeiro pas-
so é entrar em contato com 
a Light (0800-282-0120 ou 
www.light.com.br) e apre-
sentar o Número de Iden-
tificação Social (NIS), ou o 
comprovante do Benefício 
de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC) 
- que é pago pelo INSS e é 
destinado a idosos e defi-
cientes de baixa renda, jun-
tamente com documenta-
ção necessária, disponível 

no site da empresa (http://
www.light.com.br/para-re-
sidencias/Sua-Conta/tarifa-
social.aspx ).

“A tarifa social pode fa-
zer a diferença para essas 
famílias. Por isso, vale um 
alerta: é importante que es-
tas pessoas entrem em con-
tato com a Light para viabi-
lizarmos o benefício para 
quem tem direito”, explica 
Tâmara Motta, Coordena-
dora de Relacionamento 
Estratégico com Comuni-
dades da Light.

E complementa: “Ade-
quar o valor da conta de 
energia à realidade do or-
çamento familiar é impor-
tante. Por isso, a Light rea-

liza ações de sensibilização 
sobre o consumo consciente 
em associações de morado-
res, escolas, clinicas da fa-
mília e em parceiros dentro 
dos territórios de comuni-
dade. Neste sentido, a Tarifa 
Social é uma grande aliada 
para fazer com que o valor 
da conta caiba no orçamen-
to destas pessoas”.

O cliente cadastrado tan-
to pelo NIS ou pelo BPC 
pode obter os descontos 
mesmo não sendo o titular 
da conta, segundo informa-
ções da Light.

NÚMEROS

R$ 522,50

220KWH

É o valor da renda por 
pessoa para ter direito a 
receber o BPC, que é pago 
a idosos e deficientes de 
baixa renda.

Limite de consumo que 
dá direito ao benefício da 
tarifa social, que varia de 
10% a 65% de desconto.

Cadastro para ter 
direito ao benefício 
é feito no site da 
concessionária 
de energia

 NPrimeiros 30 kWh/mês consu-
midos = 65% de desconto

 NO consumo acima de 30 kWh 
até 100 kWh/mês = 40% de 
desconto

 NO consumo acima de 100 kWh 
até 220 kWh/mês = 10% de 
desconto

 NO consumo acima de 220 kWh 
= não tem desconto

 NPara não perder o benefício, a 

família cadastrada deve sempre 
atender aos critérios estabeleci-
dos por lei e manter atualizadas 
as informações referente ao be-
nefício junto ao CRAS.

 NO desconto na tarifa de energia 
só será concedido a uma única 
unidade consumidora por família 
beneficiária;

 NÉ permitida a migração do bene-
fício de uma unidade para outra.

CONFIRA

Descontos variam de 10% a 65%
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Paulo Guedes inicia 
diálogo para ajuda ao Rio
Ministro quer estar na cidade quando governo Paes  apresentar plano de ajuste 

FÁBIO POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL

Após ligação de Bolsonaro, ministro Paulo Guedes recebeu Eduardo Paes e Pedro Paulo em Brasília

A 
reunião do prefeito 
eleito do Rio, Eduar-
do Paes, com o pre-
sidente Jair Bolso-

naro já traçou algumas dire-
trizes para o governo cario-
ca. A começar pelo diálogo 
iniciado com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
na tentativa de salvar as fi-
nanças municipais. Paes e 
seu futuro secretário de Fa-
zenda, Pedro Paulo, conver-
saram com Guedes sobre o 
quadro financeiro da cidade 
e falaram sobre o Plano de 
Emergência Fiscal que será 
apresentado pela prefeitura 
ao Legislativo em fevereiro.

À coluna, Pedro Paulo res-
saltou que o saldo do encontro 
com Bolsonaro e, depois, com 
o titular da Economia foi “óti-
mo”. E que ficou firmado um 
“contato direto e permanente 
para ajudar o Rio”. 

Ele contou ainda que Gue-
des ficou “empolgado” com o 
plano de ajuste fiscal, e que o 
ministro quer estar presente 
na Câmara quando a propos-
ta for formalmente entregue. 
“A reunião abriu as portas 
para a União ajudar a cidade 
do Rio. O próprio presiden-
te ligou para o ministro para 
irmos direto falar com ele”.

ORÇAMENTO DE 2021

 n A Alerj  aprovou ontem o 
projeto de Lei Orçamentária 
Anual de 2021 do estado com 
previsão de déficit de R$ 20,3 
bilhões. Desse total, R$ 10,9 
bilhões são referentes à par-
cela da dívida que o Rio terá 
que pagar já em 2021 ao Te-
souro Nacional. Assim, se de 

fato o Congresso aprovar o PLP 
101/20 (e o novo RRF), o go-
verno conseguirá reduzir esse 
‘buraco’ nas contas, já que essa 
obrigação será suspensa no 
próximo ano. O plenário tam-
bém incluiu na LOA uma emen-
da proposta pelo Psol para rea-
juste salarial aos servidores.

Castro espera reduzir déficit

 n O governo fluminense come-
çou a ‘respirar’ aliviado ontem, 
após a aprovação pela Câmara 
Federal do texto-base do pro-
jeto de renegociação das dívi-
das dos estados e municípios 
com a União (PLP 101/20). A 
medida amplia as possibili-
dades de entes endividados 
obterem crédito com aval do 
governo federal.

A proposta prevê ainda um 
novo modelo do Regime de 

Recuperação Fiscal (RRF). As-
sim, se o projeto for aprovado 
também no Senado, abrirá ca-
minho para o Estado do Rio ter 
10 anos de ajuda financeira a 
partir da suavização das parce-
las das dívidas administradas 
pelo Tesouro Nacional.

O PLP 101/20, de autoria de 
Pedro Paulo (DEM), foi relatado 
por Mauro Benevides(PDT-CE), 
que acolheu 14 emendas dos par-
lamentares no seu parecer.

ALÍVIO DE 10 ANOS AO ESTADO

Câmara aprova novo regime fiscal

Projeto mira despesas e busca receitas
 > O projeto de ajuste nas 

contas municipais tem 
como foco a redução do 
possível déficit orçamen-
tário de R$ 10 bilhões em 
2021. Segundo o futuro ti-
tular da Fazenda do Rio, 
o plano é para garantir o 
pagamento de salários de 
servidores em dia, reto-

mar o crédito para o 2º dia 
útil, assegurar a manutenção 
dos serviços públicos, além 
de investimentos na cidade.

“O ministro quer ir pes-
soalmente ao Rio para o lan-
çamento do plano. Vamos 
apresentar formalmente à 
Câmara de Vereadores na 
volta do recesso”, declarou 

Pedro Paulo.
O parlamentar afirmou 

ainda que será um projeto 
“mais profundo”: “É um 
plano que finca as bases 
de um ajuste fiscal forte 
nos próximos dois anos, 
mas também corrige pra 
sempre problemas fiscais 
que existem no Rio”. 

Texto-base foi aprovado em sessão semipresencial na Câmara

MICHEL JESUS/CÂMARA DOS DEPUTADOS



Governo 
prevê salário 
mínimo de 
R$ 1.088
O aumento na projeção para 2021 se 
deve à aceleração da inflação

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

O 
governo prevê que 
o salário mínimo 
ficará em R$ 1.088 
em 2021. A nova 

estimativa consta em ofício 
encaminhado ao Congresso 
Nacional para revisar as me-
tas e projeções fiscais para o 
ano que vem. Em 15 de abril, 
quando encaminhou a pro-
posta de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO), o go-
verno previa que o piso na-
cional fosse reajustado dos 
atuais R$ 1.045 para R$ 1.079 
no início de 2021. 

No fim de agosto, quan-
do enviou o projeto de Lei 
Orçamentária Anual (LOA), 
esse valor foi revisto para 
menos: R$ 1.067.

Agora, o aumento na pro-
jeção se deve à aceleração 
da inflação. O salário míni-
mo não tem tido aumento 
real, mas o indicador que 
baliza sua correção, o Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), tem 
registrado fortes altas nos 
últimos meses, na esteira 
da inflação de alimentos.

INPC
O INPC mede a variação 
média de preços para famí-
lias que ganham até cinco 
salários mínimos, diferen-
temente do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), que capta os 
impactos sobre o orçamento 
de famílias com renda até 40 
salários mínimos.

Ou seja,  o índice que 
corrige o salário mínimo 
é a inflação da parcela me-
nos abastada da popula-
ção - para quem os gastos 
com alimentos têm um 
peso maior, daí a acelera-
ção do INPC.

PISTAS
No mês passado, a Secre-
taria de Política Econômi-
ca (SPE) do Ministério da 
Economia elevou a proje-
ção para o INPC de 2,35% 
para 4,10%, o que já dava 
pistas de que o salário mí-
nimo ficaria maior. Há eco-
nomistas de mercado, po-
rém, projetando variação 
até maior, acima de 5%. A 
proposta original do Orça-
mento foi elaborada com 
previsão de reajuste do sa-
lário mínimo de 2,09%.

Pelos cálculos do Minis-
tério da Economia, a cada 
0,1  ponto porcentual  a 
mais de variação no INPC, 
haverá um aumento de R$ 
768,3 milhões nas despesas 
em 2021. Só pela mudan-
ça na projeção da SPE, já 
haveria um incremento de 
R$ 15,366 bilhões nas des-
pesas obrigatórias no ano 
que vem.

A projeção do INPC 
foi para 4,10%, o 
que dava pistas de 
aumento do mínimo

Briga por reajuste de 
4,10% no piso regional 
A bancada dos trabalha-
dores do Conselho Esta-
dual de Emprego, Traba-
lho e Renda (Ceterj) rei-
vindica reajuste de 4,10% 
no piso regional do Esta-
do do Rio. Entretanto, os 
representantes dos em-
pregadores defendem que 
as negociações comecem 
após o fim do estado de ca-
lamidade pública, em fun-
ção da pandemia, previsto 
para o dia 31 deste mês. A 
Comissão de Trabalho, Le-

gislação Social e Seguridade 
Social da Alerj realizará uma 
audiência pública, na manhã 
de hoje, para discutir as con-
dições de trabalho no estado, 
o piso salarial, o emprego e a 
saúde dos trabalhadores.

Segundo a bancada dos 
patrões, a recuperação pós
-pandemia tem sido lenta. 
“Dos mais de 180 mil postos 
de trabalho perdidos, apenas 
7.965 foram recuperados”, 
argumentaram os represen-
tantes dos empregadores.Inflação corrige o salário 

Estadão Conteúdo
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FLUMINENSE FLAMENGO

Marcos Felipe festeja 
‘melhor ano da vida’
Goleiro deve permanecer como titular do Tricolor, que hoje enfrenta o Atlético-GO 

REPRODUÇÃO

Marcos Felipe recebeu pedido de torcedores para assumir a vaga

O 
goleiro Marcos Feli-
pe vem sendo man-
tido como titular do 
Fluminense, mes-

mo após o retorno de Muriel. 
O jogador se disse bastante 
feliz com as oportunidades 
no clube carioca e projetou 
a conquista dos objetivos 
que o Tricolor tem para esta 
temporada. Tentando uma 
vitória para voltar ao G-6, o 
Fluminense enfrenta o Atlé-
tico-GO, hoje, às 21h30, fora 
de casa, pelo Brasileirão. 

“Agradeço muito a Deus por 
esse momento, por este ano es-
tar sendo o melhor da minha 
vida até aqui. Tenho encarado 
da melhor maneira possível, 
aproveitando cada momento, 
oportunidade, treinamento 
para poder ajudar o Flumi-
nense a alcançar os grandes 

objetivos, que são uma vaga 
na Libertadores, o título do 
Campeonato Brasileiro, que a 
gente não ganha desde 2012.”, 
afirmou, em entrevista ao  
“globoesporte.com”.

Sobre a conquista da posi-
ção de titular, o goleiro afir-
mou que ficou bastante feliz 
ao saber do pedido de alguns 
torcedores para que ele assu-
misse a vaga. 

ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE
Sem poder contar com Wellin-
gton Silva, suspenso, Marcão 
pode promover o retorno de 
Fred ao time titular. A equipe 
deve ser escalada com Marcos 
Felipe, Igor Julião, Matheus 
Ferraz, Luccas Claro e Danilo 
Barcelos; Yuri, Hudson, Mi-
chel Araújo e Nenê; Marcos 
Paulo e Fred. 

Jogador operou o joelho esquerdo para 
corrigir uma lesão no ligamento

Thiago Maia inicia 
fisioterapia no CT 

Thiago Maia foi ontem ao 
Ninho do Urubu e iniciou 
o período de tratamento 
no CT do Flamengo. O vo-
lante passou por cirurgia 
de reconstrução de liga-
mentos do joelho esquer-
do no último dia 3. A pre-
visão conservadora é de 
que ele fique oito meses 
em recuperação.

O jogador se submeteu 
a uma operação na região 
no último dia 3. Deste en-
tão, ele permaneceu em 
casa, sendo acompanhado 
pelo departamento médi-
co. Após 12 dias de repou-
so, ele irá iniciar o trata-
mento de fisioterapia.

Thiago Maia se machu-
cou na partida contra o 
Atlético-GO, sábado, no 
dia 14 de novembro. O jo-

gador, de 23 anos, pertence 
ao Lille e foi emprestado ao 
Flamengo no começo do ano. 
Ao todo, ele atuou em 29 par-
tidas pela equipe carioca.

O jogador tem contrato 
com o Flamengo até o meio 
de 2021, e a equipe carioca 
tem interesse na sua perma-
nência. O valor da opção de 
compra ao término do em-
préstimo é de sete milhões 
de euros (cerca de R$ 43 mi-
lhões) por 50% do atleta.

a palinha do apolinho
DIVULGAÇÃO

ESTÁ FICANDO ESTREITO

VAR É FRACASSO 
NA TEMPORADA

PEDALADAS

 N Quanto mais o Campeo-
nato Brasileiro caminha 
para o seu desfecho, maior 
é a preocupação dos inte-
ressados com a arbitragem, 
o ponto fraco do futebol na 
temporada. A Confedera-
ção Brasileira de Futebol 
destinou um armário du-
plo apenas para arquivar 
reclamações de pratica-
mente todos os clubes. O 
vilão é o VAR. A ferramen-
ta é boa, muito ruins são os 
que a operam. Seus erros 
irritam jogadores e dis-
seminam a desconfiança 
entre torcedores, cortan-
do o prazer de assistir ao 
futebol.

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

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

 NDerrotando o São Paulo 
por 1 a 0, o Corinthians não 
só manteve a escrita de não 
perder para o rival em casa, 
como deu a chamada freada 
de arrumação no Brasileirão. 
Atlético-MG, Flamengo, Pal-
meiras, Internacional, Grê-
mio e Fluminense, que são 
os que vêm atrás, agrade-
ceram. Se tivesse vencido o 
São Paulo, ampliaria a boa 
vantagem que tinha. Segue 
líder, mas já ouve as buzinas 
de quem vem atrás. No fim 
de semana, a briga será boa: 
Internacional x Palmeiras 

se enfrentam no Sul, e o Fla-
mengo recebe o Bahia no Ma-
racanã. Todos esta noite com 
secadores apontados para o 
Morumbi, onde jogarão São 
Paulo x Atlético Mineiro. A 
vitória do Galo, ou empate, 
será resultado que fará felizes 
os que perseguem o Tricolor 
paulista, desde que depois 
façam as suas partes com a 
competência que suas torci-
das esperam. Vale lembrar 
que, se Flamengo e São Pau-
lo estiverem na briga, o jogo 
entre eles, na rodada 38, será 
disputado em chapa ardente.

 N A ordem do presidente 
Rodolfo Landim no Fla-
mengo é de puxar o freio 
de mão nas despesas. A 
pandemia do novo coro-
navírus já fez um estrago 
e, com as perdas da Copa 
do Brasil e Libertadores, 
ficou embaçado. 

 N O Fluminense precisa ga-
nhar hoje do Atlético GO, 
fora de casa. Qualquer outro 
resultado tira o time tricolor 
da briga por uma vaga no pe-
lotão de elite. 

 N O técnico Abel Braga não 
ficará no Internacional em 
2021.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Germán Cano segue sen-
do a melhor contração do 
Vasco no ano. O cara joga 
simples, seu aproveita-
mento é acima de qual-
quer expectativa. Passou 
na frente, ele guarda.

 N A CBF ignora o torce-
dor quando programa 
jogos para as oito e meia 
das noites de domingo, 
quebrando hábitos con-
solidados para atender 
a interesses comerciais.

BOTAFOGO

VASCO

Novo problema, agora na Justiça
Com problemas dentro e fora 
do campo, o Botafogo ganhou 
mais um. A Justiça derrubou 
a suspensão dos pagamentos 
das parcelas do Ato Traba-
lhista concedida por conta da 
pandemia. O Glorioso terá 15 
dias para quitar uma dívida 
de R$ 7,24 milhões. As infor-
mações são do portal “Espor-
te News Mundo”.

A decisão, na noite de se-
gunda, foi da desembarga-
dora corregedora regional 
Mery Bucker Caminha, da 

General Severiano: tradição em crise

VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Coordenadoria de Apoio à 
Execução do Tribunal Regio-
nal do Trabalho. O valor é re-

ferente às parcelas de abril, 
maio, junho e julho. Caso 
não faça o pagamento, o clu-
be pode receber a  pena de 
cancelamento do programa 
de refinanciamento de dívi-
das. A decisão cabe recurso.

GATITO
O Botafogo pode contar com 
uma novidade em breve. Ga-
tito, que se recupera de le-
são, treinou com bola ontem 
à tarde, no campo anexo do 
Nilton Santos.  

Mais tempo para definição
O desfecho da história en-
tre o argentino Martín Be-
nítez e o Vasco vai demorar 
mais alguns dias para acon-
tecer. De acordo com o por-
tal ‘Esporte News Mundo’, 
o Vasco, a pedido do presi-
dente Alexandre Campello, 
conseguiu estender o pra-
zo para dar uma resposta 
ao Independiente sobre o 
meia argentino. 

Em contato com o veícu-
lo, Jorge Damiani, diretor do 
clube argentino, afirmou que 
irá esperar mais dois dias.

“Nós vamos esperar até o Benítez se firmou no Vasco

REPRODUÇÃO / INSTAGRAM

dia 17. Mas, ao mesmo tem-
po, seguimos falando com 
outros clubes, mas até o dia 
17 esperamos que a justiça 
decida e vemos como segue 
tudo isso”, afirmou. 

Os dois dias serão cru-
ciais para a negociação, isso 
porque será amanhã que a 
Justiça determinará quem 
será o próximo presidente 
do Vasco. 

Inclusive, foi esse o ar-
gumento utilizado por Ale-
xandre Campello na hora 
de convencer os dirigentes 
argentinos.

MESSI NO PSG
Segundo o site “FootballTransfers”, o 

PSG está interessado na contratação 

de Messi, do Barcelona.

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

Thiago Maia: longa recuperação

ALEXANDRE VIDAL/FLAMENGO

VENÊ CASAGRANDE
vene.casagrande@odia.com.br

Exclusivo!
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Saquarema T.3607-0707
Sampaio Correia. TerreNOS 
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
 

CeNTrO 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
 

PaDarIa V/TeXTO
Passo ponto de Padaria e 
Minimercado com entregas 
de Rua em ótima localização, 
São Cristóvão próximo Praça 
Argentina. Tel.:(21)99372-
3257/ 3860-2342
 

aDVOCaCIa 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 
 
aDVOCaCIa V/TeXTO
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,
 

CHurraSqueIrO 
Para Self Service com conhe-
cimento. Comparecer com 
documentação à av ministro 
edgard romero, 244 Loja 
107 madureira das 7:00hs 
as 9:00hs
 

TÉC. TeLeCOmuNICaÇÃO 
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

 

DOmÉSTICa T.2273-3665
Ofereço moradia, alimenta-
ção, valor a combinar.  Po-
de trazer filho. Tratar  rua 
Santa alexandrina, 542, rio 
Comprido. Tel.:2273-3665/ 
2607-8637
 

meCÂNICO V/TeXTO
GNV e Manutenção, com 
experiência. Trabalhar  2ª à 
6ªfeira, salário à combinar. 
Rua Visconde de Santa Isabel 
161/ Vila Isabel
 

TIJOLO 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

 



FábiaOliveira

ADIADA PARA ABRIL DE 2021

A
ntônia Fonte-
nelle conseguiu 
ter um pedido 

seu atendido pela 
Justiça em um dos 
processos movidos 
pelos irmãos Neto. A 
youtuber conseguiu 
que a audiência virtual 
de Instrução e Julga-
mento - que estava 
marcada para o último 
dia 9 - fosse remarcada 
para 14 de abril do ano 
que vem. Além disso, ela 
também teve parecer 
favorável para que a 
audiência fosse realizada 
presencialmente, após 
alegar que sofreria prejuí-
zos com o formato virtual. Sendo assim, ficou 
prevista para as 14h30, no IX Juizado Especial 
Criminal, no fórum da Barra da Tijuca, mas não 
necessariamente Antônia ficará cara a cara 
com o Felipe e Luccas Neto, já que a presença 
deles pode ser dispensada, uma vez que seus 
advogados estejam presentes.

A audiência em questão é referente ao proces-
so que Luccas e Felipe abriram separadamente 
contra Antônia por causa da mesma entrevista 
que ela deu ao site Brasil Sem Medo. Por se 
tratar do mesmo fato, a Justiça decidiu transfor-
mar as duas ações em uma só. Em seu depoi-

mento, ela diz que “não dá 
mais para fechar os olhos 
para esse tipo de coisa: 
gente que doutrina pes-
soas, disfarçado de bom 
moço. Se você reparar, 
todas as coisas dele 
acabam em algo de 
cunho sexual” e “crianças 
me ameaçando de 
morte. Esse é o tipo de 
criança que ele está 
formando, que hoje 
ameaça e amanhã está 
matando”, disse Antô-
nia sobre Felipe Neto.

Sobre Luccas Netto, 
as acusações foram as 
seguintes: “há caso de 

criança que tomou 
remédio induzida por ele. Obviamente ele não 
falou isso diretamente — vai lá, toma remédio e 
se mata — mas passou mensagens como 
‘criança que toma remédio vira super-herói’. 
Uma comunicação mal feita”, afirmou Antônia, 
que em outro trecho ainda fala dos irmãos: “eu 
digo que esses dois são perigos, sim. O conteú-
do que o Felipe Neto fez e já apagou era pra ele 
estar preso”.

Além do pedido de audiência presencial, 
Antônia também solicitou o desmembramento 
dos dois processos que viraram um. Mas este foi 
indeferido. 
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Formada em Moda e Design, Jéssica Sá é amiga de 

infância de Anitta lá de Honório Gurgel e acabou vi-

rando modelo depois de ver os números de seguidores 

crescerem por causa da Poderosa e também porque 

as grandes marcas descobriram a beleza e o talento 

da morena de olhos cor de mel. Mas ela tem planos 

maiores para a sua vocação de fato. Jéssica quer criar 

a própria grife de roupas. “Tenho pensando e dese-

nhado algumas peças. Estou animada em viabilizar 

esse sonho o mais rápido possível”, disse.

Depois de Bruna Marquezine, Sheron Menezzes e Carol 

Castro foram anunciadas como novas funcionárias da 

Netflix (o trio vai estar na série ‘Maldivas’), outra atriz, 

que até pouco tempo também estava na Globo se mudou 

para a plataforma de streaming: Giovanna Lancellotti. 

Ela vai integrar o elenco na nova produção nacional 

do canal, ‘Temporada de Verão’, cuja a trama gira em 

torno de um grupo que irá trabalhar no resort Maresia, 

em uma ilha paradisíaca. As gravações são realizadas 

em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, e na capital 

paulista.

NOVA CASA

AMIGA DE INFÂNCIA DE 
ANITTA VIRA MODELO

DANIEL CASTELO BRANCO

Solteira, sim. Sozinha, também. Este é o 
estado de civil do momento de Angela Ro 
Ro. Depois de zoar e arrancar risadas dos 
seguidores com a tradição de comer peru 
nas ceias de Natal, a cantora mandou um 
recado bem-humorado para quem não 
tem ninguém para chamar de ‘seu’ no 
momento.  
 “Para quem está com fogo no rabo e 
quem está que não aguenta de tesão, a 
vovó selvagem tem um conselho: a 
solução é a masturbação”, disse. Angela 
está solteira desde julho, quando 
terminou o namoro com a produtora 
cultural Verônica Menezes. 
 Recentemente, Angela contou que teve 
um sonho erótico e ficou assustada 
porque era com um homem. “Era até um 
rapaz bonito, mas, Meu Deus! Estou 
apavorada”, contou.

‘A SOLUÇÃO É A 
MASTURBAÇÃO’

Antônia Fontenelle 

ganha tempo após 

pedir audiência 

presencial com os Neto
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NOVOS NOMES DO FUNK

JON JON REÚNE VETERANOS E 

O último trabalho do ano do DJ e produtor musical Jon Jon é uma volta ao seu passado e ao passado 
do gênero que o consagrou: o funk. O artista decidiu criar o projeto ‘Funk no Ranking’, em que reúne 
diversas gerações de cantores, misturando beats antigos já consagrados com os mais atuais. Com 
quase seis minutos de track, a primeira edição contou com nomes como MC Brunyn, MC Natan, Azzy, 
Tati Quebra-Barraco, MC Sabrina, MC Ka de Paris, MC TH, MC Master, Choji, Thiaguinho MT e, claro, o 
próprio Jon Jon, que também solta a voz. Apesar da evolução rítmica, parece que as reivindicações 
não mudam. O lançamento da música e clipe acontecem, amanhã, nas plataformas digitais.

YASMIN BRUNET FALA SOBRE 
CRISE DE ANSIEDADE
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A atriz Roberta Rodrigues aproveitou uma folguinha 
nas gravações da nova novela das seis, ‘Nos Tempos 
do Imperador’ e foi às compras. Gente como a gente, 
ela foi clicada ontem, enquanto fazia compras em 
um supermercado na Freguesia, Zona Oeste do Rio. 
Mesmo usando máscara, a atriz foi reconhecida e 
acenou para fãs.

A DJ Taty Zatto está toda boba comemorando seu posto entre as melhores 
DJ’s da America Latina. Em votação feita pela maior revista eletrônica da 
cena feminina mundial, a DJaneTop, Taty ficou na 38ª posição. Além dela, 
Thascya e Jéssica Brankka são algumas das brasileiras que também estão 
no ranking. “O ano de 2020 foi muito difícil, mas tomei fôlego e me reinven-
tei. No projeto ‘Na Varanda’ toquei na área comum dos condomínios para 
as famílias isoladas em seus apartamentos. O que foi uma emoção e uma 
experiência única. Fiz lives e ainda tive a oportunidade de tocar durante uma 
semana como DJ residente do ‘TVZ no Ar’, no Multishow. Outra experiência 
inesquecível. E para fechar o ano com chave de ouro fui eleita a 38ª melhor 
DJ entre as melhores do mundo na categoria América Latina . É meu primei-
ro ano concorrendo nesse prêmio internacional. Nossa, que emoção! Agora 
é trabalhar mais e mais, para que 2021 seja ainda melhor. Vai ser”, diz Taty 
Zatto, empolgada.

NO RANKING DAS MELHORES

GENTE COMO A GENTE
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POR AÍ
 n Clarice Niskier 

apresentará 
neste fim de se-
mana, no Teatro 
Laura Alvim, o  
espetáculo solo 
‘A Esperança na 
Caixa de Chicle-
tes Ping Pong’, 
uma ‘trança’ 
formada a partir 
de 56 músicas de 
Zeca Baleiro.

Yasmin Brunet falou publicamente sobre suas crises de ansiedade, que tem 
há anos. Ela confessou o quanto é difícil explicar para quem está à sua volta 
o que realmente sente. “Já tive muitas. Quem realmente tem ansiedade sabe 
como é difícil descrever para as outras pessoas. É desesperador não conseguir 
fazer com que a outra pessoa te entenda. É horrível”, explicou.

MARCELO TCHAKABUM

O NOVO VISUAL DE 

Marcelo Tchakabum, vocalista do Tchakabum, foi visto desembarcando 
ontem, no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com novo visual. O cantor 
abriu mão de seus tradicionais dreadlocks longos para apostar no curtinho e 
aproveitar suas madeixas ao natural. A coluna curtiu o resultado!

LEO FRANCO/AGNEWS

Enquanto as prefeituras do Rio e Salvador cancelaram as festas da Virada de Ano, em São 
Paulo vai ter celebração e a dupla Maiara e Maraisa foi escolhida para fazer um show virtual 
no Réveillon. Sim, pelas redes sociais! E as cantoras vão ganhar uma bola preta pela apresen-
tação ainda por cima gravada: R$ 320 mil. 

MAIARA E MARAISA NO RÉVEILLON DE SÃO PAULO

 ana.lima@odia.com.br

Com participação de:

ANA CORA LIMA

mariana.morais@odia.com.br
MARIANA MORAIS
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COLUNA

ESPLANADA

 N A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que pode 
ser votada hoje no Congresso Nacional, prevê a destina-
ção de mais R$ 16 bilhões para emendas parlamentares 
em 2021. O valor é 6,2% maior do que o previsto para 
este ano: 15,4 bilhões. As emendas abastecem as bases 
eleitorais dos parlamentares da Câmara e do Senado 
para bancar projetos e obras. Para as emendas indivi-
duais, a LDO prevê mais de R$ 9,6 bilhões. Cada um dos 
parlamentares (81 senadores e 513 deputados) poderá 
indicar, ao longo de 2021, 25 sugestões de despesas, no 
valor de R$ 16,3 milhões por gabinete.

Plenário  
 N A LDO será analisada di-

retamente pelo plenário 
do Congresso, sem passar 
pela Comissão Mista de 
Orçamento. O colegiado 
nem chegou a ser instala-
do. Um dos motivos foi a 
antecipação da disputa às 
cadeiras de presidentes da 
Câmara e do Senado.

Freio 
 N No substitutivo ao texto 

do Executivo, o senador 
Irajá (PSD-TO), relator da 
LDO, vetou a intenção da 
equipe econômica de am-
pliar os gastos temporá-
rios até que seja aprova-
do o Orçamento da União, 
ainda sem previsão de 
votação.

Apadrinhado
 N Alçado a candidato à 

Presidência do Senado 
com apoio de Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), o se-
nador Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG) emplacou seu 
apadrinhado, Arnaldo 
Silva Júnior, na diretoria 
da Agência Nacional de 
Transportes Terrestres 
(ANTT).

Comissionado 
 N Ex-deputado estadual, 

Silva Júnior, também fi-

liado ao DEM, é secretário 
parlamentar do gabinete 
de Rodrigo Pacheco no Se-
nado. Além dele, a Comis-
são de Serviços de Infraes-
trutura (CI) aprovou cinco 
nomes para diretorias de 
agências reguladoras.

Lista tríplice 
 N Projetos parados no Se-

nado defendem mudan-
ças nas indicações de di-
retores das agências. Um 
deles (PL 5.012/2020), do 
senador Humberto Costa 
(PT-PE), exige uma lista 
tríplice com os candidatos 
às diretorias.

Calamidade
 N A pouco mais de oito 

dias para o recesso no 
Congresso Nacional, par-
lamentares ensaiam uma 
ofensiva para prorrogar 
o decreto de calamidade 
que tem vigência até 31 de 
dezembro.

Auxílio
 N O movimento é encabe-

çado pelo senador Ales-
sandro Vieira (Cidadania-
SE) que apresentou proje-
to no qual defende a exten-
são do auxílio emergencial 
e a prorrogação do estado 
de calamidade pública até 
31 de março de 2021.

Traição 
 N O PSB de Pernambuco 

poderá enfrentar o mes-
mo problema que ocorreu 
na votação da Reforma 
da Previdência. O diretó-
rio do partido recomen-
dou aos deputados que 
não apoiem Arthur Lira 
(PP-AL), candidato à Pre-
sidência da Câmara, por 
ser ligado ao presidente 
Bolsonaro.

Metas 
 N Uma coisa é a recomen-

dação do diretório na-
cional e outra é como a 
bancada irá se comportar 
na votação em fevereiro. 

O pernambucano Felipe 
Carreras (PSB), por exem-
plo, mantém a posição de 
apoiar planos e metas e 
não apenas nomes.

Cartazes     
 N Pesquisadores da Fio-

cruz elaboraram um bole-
tim de orientações de pre-
venção à covid para pre-
feituras. No documento, 
apontam que a difusão de 
informações deve abran-
ger todos os meios de co-
municação disponíveis, 
como cartazes em locais 
públicos, serviços e co-
mércios, televisão, rádios 
locais e comunitárias.

EMENDA$ 

MAIS UMA  

 N A decisão do mi-
nistro do STF Edson 
Fachin, que derru-
bou a isenção de im-
posto para importa-
ção de revólveres e 
pistolas, é mais uma 
derrota de Bolsona-
ro na Corte. Várias 
medidas do governo 
foram barradas pelo 
STF este ano, como 
a MP que restringia 
a Lei  de Acesso à 
Informação. Dizem que a felicidade está no 

equilíbrio. No geral, isso diz 
respeito à harmonia entre 

corpo e mente, mas, numa análise 
mais ampla, percebemos que é pos-
sível trazê-lo para todos os aspectos 
da vida. Num Brasil polarizado nos 
últimos anos, o que vemos é um to-
tal desequilíbrio, a afloração de uma 
intolerância desacerbada vindo de 
todos os lados. E o resultado tem sido 
catastrófico.

Em todo o país, se implementou 
uma “guerra” que transcendeu as opi-
niões, pois, na prática, se criaram rótu-
los cada vez mais latentes e passou-se 
a considerar inimigo todos que não 
pensam de forma igual. É triste reco-
nhecer, mas, mergulhados em tanta 
insatisfação pelas roubalheiras e des-
respeito de autoridades aos direitos 
dos cidadãos, também perdemos a 
mão, o bom senso.

Familiares se desentenderam, ami-
gos romperam e, mais do que nunca, 

Quantos cidadãos fluminen-
ses poderiam ter sobrevivido 
à covid-19 se não fosse o rin-

gue ideológico e vergonhoso impos-
to pelo governo Bolsonaro ao nosso 
país? Não bastasse isso, enfrentamos 
uma disputa mesquinha e inaceitável 
do presidente contra governadores 
que tentam comprar as diversas va-
cinas disponíveis no mundo. 

Enquanto escrevo esse texto, ultra-
passamos 180 mil mortos no país pelo 
coronavírus. Aqui no Rio já são mais 
de 23 mil mortos pela doença. Famí-
lias despedaças não só pela gravidade 
da enfermidade, mas também pela 
omissão política que parte do Palácio 
do Planalto e invade nossos lares.

Países em vários continentes, prin-
cipalmente aqui da América Latina, 
já possuem seus estoques de vacina 
garantidos, assim como estratégias 
claras de imunização. Argentina, por 
exemplo, dará início ao processo de 
vacinação neste mês, indo até janeiro, 
com meta de proteger pelo menos 300 
mil pessoas até o Reveillon. E aqui? 
Bom, aqui no improviso de um coman-
do perdido e permanentemente desau-
torizado, não temos seringas sequer 
compradas. Isso mesmo: seringas!

O desastre da política de Saúde 
fica evidente a cada dia que passa e as 
manchetes aparecem. O próprio setor 
produtivo nacional chegou a anun-
ciar que procurou Bolsonaro em ju-
nho para debater os armazenamentos 
do insumo primordial de aplicação 
da vacina. E a resposta? Nenhuma. 
Inoperância.

E aqui o colapso já é evidente, no-
vamente, desde o início da pandemia. 
Após semanas de queda da curva, as 
filas por leito de covid-19 se agigan-
taram de repente. Pelo menos 500 
pessoas aguardam vagas enquanto a 
doença se espalha (pelo menos meta-
de da fila é de pessoas à espera de leito 

Vida acima de tudo, vacina para todos

Equilíbrio necessário

Alan Pereira 
jornalista e 
empresário

Jandira Feghali 
deputada federal 
(PCdoB/RJ) e vice-
líder da Minoria

caímos na armadilha de dividir, quan-
do, em verdade, a nossa missão é de 
somar. Agregarmos valor na vida uns 
dos outros. Dinheiro e poder só nos 
separa e são algozes da humanidade 
desde os primórdios.

No entanto, devemos refletir até 
onde isso vai nos levar. Entre ter ra-
zão ou paz é melhor a segunda opção. 
Devemos refletir sobre isso.

Para piorar veio a pandemia, o isola-
mento e os nervos andam à flor da pele. 
Brigas, violência contra mulheres, gays, 
negros. A sociedade em geral está se 
agredindo como se irracionais fôssemos.

de UTI, em que o caso é gravíssimo). E 
para somar, aqui no Rio, profissionais 
de Saúde sem remuneração e em pés-
simas condições de trabalho. 

Não há saída sem uma política es-
tratégica de imunização clara e pú-
blica, envolvendo setor produtivo 
nacional, de aviação, logística, pre-
feitos, governadores e gestores do se-
tor filantrópico e privado. O Ministé-
rio da Saúde observa da Esplanada o 
caos que toma conta do nosso país. 
O Planalto, por sua vez, mergulhado 
num lamaçal de negacionismo e poli-
tização perversa. Em vez de apelar à 
ciência, recorre às fake news, às decla-
rações desastradas e à politização da 
pandemia e da vacina. 

Aprovamos no Congresso Nacio-
nal, em maio, a Lei 14.006. Ela faz com 
que a Anvisa, diante do registro de um 
produto em uma das cinco agências 
internacionais, incluídas as agências 
dos EUA, Japão e China, deve se posi-
cionar em 72 horas. Portanto, a nossa 
agência reguladora, como instituição 
de Estado, assim que provocada, não 
pode atrasar o processo de registro. 
Seu corpo técnico tem expertise para 
emergencialmente garantir a auto-
rização das vacinas com aprovação 
científica internacional. 

Agora, mais do que nunca, é Ciência 
acima de tudo, Vacina para todos. Bas-
ta de omissão, improviso e desrespei-
to! Basta de mortes. Queremos vida!

Entre discursos de esquerda e di-
reita se perdeu a capacidade de racio-
cínio, de ponderação. Provamos que 
os extremos nos levam à cegueira, a 
uma visão limitada e que nos induz à 
incompreensão e falhas muitas vezes 
irreparáveis.

A visão centrada que hoje se faz ne-
cessária nos levará a calmaria, a bene-
volência. Chega de confronto e, muito 
menos, de morte, principalmente num 
ano cuja a sensação é de overdose de 
óbitos que não param.

Devemos caminhar para a bonança. 
Sim, aquela mesmo que vem depois da 
tempestade. Aqueles que insistiram 
no discurso descompensado, autori-
tário, e agressivo, como o presidente 
norte-americano Donald Trump, teve 
uma resposta negativa.

Isso demonstra que as pessoas can-
saram. No geral, ninguém quer mais 
ódio. Consciente ou inconsciente-
mente buscamos tempos mais ame-
nos. Vivemos uma pandemia sem pre-
cedentes e com as vacinas chegarão 
a esperança de dias melhores. E que 
cada um de nós possa lembrar de 2020 
como uma oportunidade que a vida 
nos deu para sermos melhores, mais 
compreensivos e equilibrados.

AGÃªNCIA BRASIL

ESPLANADEIRA

 N # Alt.bank  fecha parceria com as redes Drogasil e Droga Raia. # HCor 
amplia atendimentos para bebês e crianças com cardiopatias congênitas 
por meio de teleconsultas para famílias atendidas pelo SUS. # Conse-
lho do Rio Convention & Visitors Bureau do Plano aprova plano de Ação 
2021. # Camil Alimentos doa mais de 100 toneladas de alimentos para 
campanha Natal Sem Fome 2020. # TIM firma parceria com o C6 Bank 
e Plugify para oferecer novas soluções para empresas de pequeno porte.

 NA seção Esplanadeira  divulga informações de cultura, esporte, mer-
cado, ações sociais e outras, sem qualquer contrapartida de anúncios ou 
financeira. 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

“Caminhamos 

para bonança, 

que vem depois da 

tempestade. Quem 

insistiu no discurso 

autoritário teve 

resposta negativa”

ARTE PAULO MÁRCIO
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Velório do talentoso vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova será hoje no 
Memorial do Carmo, no Caju. Músico foi mais uma vítima de covid-19 no país 

VOA LIVRE, 
PAULINHO!

O 
velório de Paulo César Santos, 
o Paulinho, vocalista e percus-
sionista do grupo Roupa Nova, 
será hoje no Memorial do Car-

mo, no Rio, e ficará restrito a familiares 
e amigos do músico, devido à pandemia 
da covid-19. O corpo será cremado, às 16h. 

A informação foi confirmada ontem 
pela assessoria da banda por meio de 
um comunicado. “Em função do mo-
mento em que estamos passando pela 
covid e, para evitar aglomeração, foi 
decidido que o velório será restrito a 
familiares do Paulinho, e conforme 
um desejo do mesmo, ele será crema-
do amanhã (hoje) às 16h, no Memorial 
do Carmo, no Rio. A banda agradece a 
todos os fãs, familiares, amigos e artis-
tas pelo carinho que estão recebendo, 
certos de que a passagem do Paulinho 
foi/será de muita luz. Continuem man-
dando bons pensamentos para que ele 
tenha um descanso em paz”, informou 
a nota da assessoria.

NOVA FORMAÇÃO
Sobre a nova formação do grupo, a as-
sessoria informou que só será definida 
mais à frente, já que os integrantes e a 
equipe ainda estão ‘em choque’. Pauli-
nho morreu, aos 68 anos, na segunda-
feira após contrair covid-19. Ele estava 
internado na Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) do Hospital Copa D’or, na 
Zona Sul do Rio.

Cantor tinha feito um transplante 
de medula em setembro, para tratar 
de um linfoma, e no mês passado foi 
internado com covid-19,e veio a falecer 
na segunda-feira. 

Twigg, filha do cantor, homenageou 
o pai no Instagram na madrugada de 
terça-feira. “Meu amor por toda eterni-
dade, nos encontraremos meu pai, por-
que somos um só, e uma metade, sem-
pre encontra a outra. Que Deus te rece-
ba como você merece. Te amo mais que 
demais”, escreveu ela na publicação. 

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

MALHAÇÃO

 n Tina deixa a casa da família. 
Felipe e MB lamentam a saída de 
Lica. Gabriel chega para sua tem-
porada com Roney. Tina pede 
para morar na casa de Das Dores. 
Noboru conversa com Anderson.

17h45 | GLOBO | Livre 

FLOR DO CARIBE

 n Alberto e Dionísio negam que 
as joias sejam deles. Samuel 
não se conforma com o fato de 
Dionísio ter conseguido escapar 
da acusação de roubo das joias. 
Lindaura teme por Ester.

18h30 | GLOBO | Livre 

HAJA CORAÇÃO

AMOR SEM IGUAL

 n Tancinha acusa Apolo de ter 
usado o beijo de Beto como des-
culpa para terminar o namoro. 
Apolo acredita que Tancinha se 
interessou pelo dinheiro de Beto. 
Bruna repreende Giovanni.

 n Antônio Júnior agride os pró-
prios pais para sair da abstinên-
cia. Pedro e Fernanda chegam 
em seu apartamento. José con-
segue controlar o irmão à força. 
O rapaz chama a polícia.

19h30 | GLOBO | 12 anos 

21h30 | RECORD | 12 anos 

CHIQUITITAS

 n Mosca e Mili não se entendem 
sobre estar ou não juntos. Paço-
ca ameaça roubar a corrente de 
Mili. Mosca e Paçoca brigam na 
rua. Duda estranha Vivi.

20h50 | SBT | 10 anos 

A FORÇA DO QUERER

 n  Jeiza conta para Cândida que 
protegeu Caio de um tiroteio. Ruy 
fura o pneu do carro de Irene. Sil-
vana pede para Nonato mentir. 
Anita leva Cibele para casa.

 21h30 | GLOBO | 14 anos
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 n A cantora Sandy fez homenagem a Paulinho. Ela postou no Instagram 

um vídeo cantando “Volta pra mim”, um dos maiores sucessos do grupo. 

Sandy também fez texto emocionado. 

“Minha relação com o Roupa Nova vem de cedo.... Essa música fez parte da 

minha infância... lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos 

potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompa-

nhada pelos meus pais. Na adolescência, meu irmão e eu gravamos dois dos 

nossos maiores sucessos, compostos por integrantes da banda, ‘A Lenda’ ‘e 

Aprender a Amar’”, escreveu.

“Em 2010 participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carrei-

ra, cantando Chuva de Prata com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse 

momento especial que guardo no coração. Não poderia deixar de registrar 

aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do 

Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor pra vocês”, finalizou.

Sandy canta ‘Volta pra mim’

 nFamosos usaram as redes sociais para lamentar a morte do vocalista do Roupa Nova. O ator Bruno Gagliasso compartilhou que não conseguia descrever a tristeza. “Me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto estou triste”. Felipe Neto foi outro que se manifestou: “Não!!! Não!!!!!!!!! Que merd*! Que inferno! Que vírus desgraçado!!! Perdemos um dos maiores de todos os tempos”.Bucheca fez questão de se despedir: “Mais um gênio da nossa música que par-tiu vítima dessa doença terrível. Lucas Silveira disse estar “triste demais”. Luan Santana afirmou: “Descanse em paz, Paulinho”. Alexandre Pires afirmou que não encontrava palavras para descrever a tristeza. Fátima Bernardes também lamentou: “Mais um dia triste. Das últimas cinco fotos que postei, três foram de pessoas queridas vencidas pela covid-19”. Paulo Ricardo, ex-RPM, lembrou: “Você que era o cantor entre cantores, do Famks ao Roupa Nova, vai deixar muitas saudades em todo nós com sua doçura e serenidade!”Elba Ramalho comentou: Sentiremos saudade do seu canto!”. Serginho Grois-man: “Que triste. Paulinho super intérprete do Roupa Nova nos deixou. Fica em paz”.Paula Fernandes: “Hoje, uma das vozes mais lindas e possantes que já ouvi se calou. Quantas vezes me emocionei ouvindo esse homem cantar”. O Fluminense, time do coração do cantor, também fez homenagem. 

Mais famosos lamentaram a morte

REPRODUÇÃO INSTAGRAM



Horóscopo

Seu lado ambicioso está turbinado, foque no 
trabalho! Vai se ligar na opinião dos outros. Controle 
as críticas na união. Na paquera, preste atenção em 
alguém popular.

Bom dia para expandir interesses no trabalho. 
Aproveite para fazer cursos e aprender coisas novas. 
Pode se dar bem em paquera com alguém de longe. 
Surpreenda o par.

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: aacorde, aresta, boca, bolor, borda, câmera, carta, cobre, corda, 
coro, demora, desta, êmbolo, estaca, estiar, fama, fase, fraco, frita, mortal, 
obesa, ombro, ordem, rebocar, seda, sêmola, tambor, tarde, tira, trem.

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

Mudanças podem acontecer no emprego. O tempo 
pode fechar em uma amizade. A atração física dita as 
regras na conquista. Há risco de brigas com o par, mas 
tente evitar.

GÊMEOS
21/5 a 20/6

Junte forças com os colegas de trabalho. Controle seu 
temperamento em família. Esqueça as diferenças 
com o par e foque no amor. Se está só, não vai querer 
lance sem futuro.

CÂNCER
21/6 a 22/7

Vai focar na carreira e sobrará disposição até para as 
tarefas mais chatas. Fuja de mal-entendidos com 
amigos e familiares. Drible a rotina a dois. Paquera 
sem novidades.

LEÃO
23/7 a 22/8

Terá sorte em jogos ou apostas. Mas contratempos 
podem azedar seus planos. Uma conquista deve ficar 
mais séria, curta o momento. Na união, brigas não 
estão descartadas.

VIRGEM
23/8 a 22/9

Tudo o que tiver relação com casa vai ocupar sua 
atenção. Se procura trabalho, parentes devem ajudar. 
Ex-amor pode reaparecer e mudar tudo. Controle o 
ciúme a dois.

LIBRA
23/9 a 22/10

Vai sobrar ânimo para passear com a família, mas 
deverá cuidar das tarefas do trabalho primeiro. Abra o 
coração ao par. Se está solteiro, pode se apaixonar à 
primeira vista.

ESCORPIÃO
23/10 a 21/11

Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha 
destaque hoje. A possessividade pode dar as caras no 
romance, tente evitar. A paquera vai ficar devendo, 
mas não desanime.

SAGITÁRIO
22/11 a 21/12

Nada vai atrapalhar sua produtividade no trabalho! 
Podem surgir imprevistos em casa. Tenha iniciativa na 
conquista ou pode acabar deixando passar. A dois, 
deixe o passado para trás e siga em frente.

Terá boas ideias para poupar. Ouça sua intuição para 
reconhecer falsidades. O romance fica de lado, mas 
não deixe se perder. Cuidado ao se envolver com 
pessoa comprometida.

Seu lado sonhador e sensível estará em alta. Não 
arrisque seu dinheiro à toa. As novas amizades 
ganham destaque e ajudam na conquista. Terá boas 
notícias no romance.

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

‘Estou sendo 
muito bem 
comida’, 
afirma Xuxa 
A apresentadora Xuxa Me-
neghel abriu o coração ao falar 
sobre Junno Andrade, em entre-
vista ao colunista Leo Dias, do site 
Metrópoles. “Eu nunca imaginei 
alguém que ficaria tão dependen-
te de alguém. Eu não consigo mais 
me imaginar sem esse cara. (...) Eu 
quero ele para o resto da minha 
vida”, disse ela, que completou: 
‘Estou sendo muito bem comida’.

A loira revelou quanto tempo já 
ficou sem sexo. “Fiquei dois anos 
e meio. Depois que o Ayrton (Sen-
na, seu ex-namorado) morreu (em 
1994) eu fiquei até sem dar beijo 
na boca em ninguém”.

Xuxa revelou que não terá mais 
empresário em 2021. “Escolhi em 
2020 que não quero ter uma pessoa 
para representar, não quero um em-
presário ou empresária”.

Jojo Todynho 
e Marcos Mion 
se estranham
Jojo Todynho se mostrou irritada 
com a lavação de roupa suja em “A 
Fazenda”, na madrugada de terça-
feira, e se recusou a discutir com 
seus colegas de confinamento. No 
bate-papo, Mateus Carrieri foi cha-
mado a falar de amizades e contou 
como se aproximou de Biel.

Marcos Mion aproveitou para 
perguntar sobre a trajetória de Ma-
teus no programa. A funkeira foi 
curta na resposta. “Ótimo”, disse. “Só 
isso?”, perguntou o apresentador. 

“Mion, vou falar na boa, tô can-
sada. Tô estressada. Não vou bater 
boca com ninguém. Se o intuito do 
jogo é esse, pode ser, mas eu tô na 
minha. “O intuito não é bater boca. 
É a dinâmica”, rebateu Mion. 

Cleo e Fiuk 
gravam cenas 
de filme juntos
Os atores e irmãos Cleo Pires 
e Fiuk rodaram cenas do filme 
“Quem matou Antuérpia Fox” ao 
lado de Hugo Bonemer, na noite 
da última segunda-feira, no bairro 
de Santa Teresa, no Rio. O cantor 
e ator Fábio Jr., pai de Cleo e Fiuk, 
também está no elenco. Esta é a 
primeira vez em que os três tra-
balham juntos. 

Silvero Pereira, Sergio Guizé, 
Vera Fischer, Kaysar Dadour, Stê-
nio Garcia, Carla Cristina além de 
Cris Vianna também participam 
do elenco do longa-metragem que 
está sendo filmando e conta com a  
produção de Cleo Pires.
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